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SOSIAALINEN OLOSUHDEKENTTÄ -
RANNIKKOTYKISTÖN VALMIUDEN 

KESKEINEN TAUSTATEKIJÄ 
Tämän ju lka isumme sivui l la on vuos ien mit taan pyr i t ty kuvaamaan myös 

niitä olosuhtei ta, jo issa rann ikkotyk is tö jouko issa palvelevat suor i t tavat jo-
kapäiväistä työtään. Näissä yhteyks issä on tapana puhua "e r iko iso losuh-
te is ta" , jo tka tuovat omat vo imakkaat pi i r teensä, vaat imuksensa, va ikeutensa 
ja myös tyydytys tä tuovat ja kannustavat kuv iot maini t tuun to imintakent tään. 

Nämä er iko iso losuhteet ovat useastakin syystä selvää totuutta. "Etul in ja-
asema", valmius-vaat imus, yks i löön kohdistuva vastuu, yh teyskysymykset , 
vuodenaiko jen vaihte lun vo imakas kokeminen, ovat eräitä teki jö i tä, jo tka luo-
vat maini tut o losuhteet. Ne ovat luonteel taan sellaisia, että ni issä i tsestään 
koros tuu ihmisen sosiaal is ten kontakt ien ja koko hänen sosiaal isen ympä-
r istönsä merki tys. Vo idaan sanoa, että se tehokkuus, jo l la sot i laskin — si i tä 
huol imatta, että palveluksen on oltava tehokasta koulutusta sotaa tai mie-
luummin sen ehkäisyä varten — suor i t taa tehtävänsä, on suorassa r i ippu-
vuussuhteessa si ihen, miten posi t i iv isena hän kokee mainitun sosiaal isen 
ympär is tönsä si ihen l i i t tyvine v i ih tyvyys tek i jö ineen ja -vaikut t imineen. 

Tämän Rannikon Puolustajan jou lunumeron tarko i tuksena on kuvata sitä 
sosiaal ista kenttää, jossa nykypäivän rannikkotyk is töasela j issa palvelevat 
ihmiset elävät ja tekevät työtään. Vo imme todeta mainitun kentän ratkaise-
vast i muuttuneen posi t i iv iseen suuntaan sit ten 1920- ja 1930-lukujen, kuten 
i lmenee kenraal imajur i Karv isen k i r jo i tuksesta. Kaikk i on kui tenkin nähtävä 
suhteel l isena ja ajan y le is ten o losuhte iden taustaa vastaan ja sen mukaan 
pyr i t tävä mainit tua sosiaal ista kenttää edel leen kehit tämään. Rannikkotyk is tön 
maini tuissa o losuhteissa on tä l tä pohjal ta v ie lä eräitä vars in raskainakin 
koet tu ja paikal l is ia puutteita, jo iden e l iminoimisen to ivossa aselaj in pi i r issä 
ku i tenk in luottavaisina eletään. 

Tällä numerol la halutaan myös osoit taa ki i to l l isuutta — ketään unohta-
matta — kaiki l le nii l le, jo tka ovat ol leet kehi t tämässä aselaj in sosiaal is ia 
olosuhtei ta ja s i ten osaltaan luoneet perustaa mm rannikkotyk is töasela j i in 
kohdis tuvan va lmiusvaat imuksen täyt tämisel le. Erittäin arvokkaina koetaan 
myös ne moninaiset vo imakkaat siteet, jo i ta on tämän sosiaal isen kentän 
pui t te issa rakennet tu ja edel leen rakennetaan. 

Näiden sosiaal is ten " y m p y r ö i d e n " merke issä Rannikon Puolustaja haluaa 
ki i t tää luki ja- ja kannatta jakuntaansa yhte is työstä sekä to ivot taa 

H Y V Ä Ä JOULUA JA MENESTYSTÄ V U O N N A 1972, JOKA O N R A N N I K O N 
PUOLUSTAJAIN K ILLAN SEKÄ " J O H T O R E N K A A N " JUHLAVUOSI edel l isen 
täyt täessä 10-vuotta ja jä lk immäisen 35-vuotta. 
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RANNIKKOTYKISTÖN TARKASTAJA 
EVERSTI EERO VERANEN 

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

Jälleen on vuos i rannikon puolustuksen histor iaa päättymässä. Pitkän 
rannikkomme vart i jat ja puolustajat vart ioasemil la, l innakkei l la sekä er i la is issa 
johtopor ta issa valmistautuvat vuoden vaihteen pyhien v iet toon. 

Paljon on jä l leen tehty työtä oman työkent tämme puit teissa. Mer iva lvon-
nan tu tkaverkko on saanut tärkeät täydennyksensä ja asejär jeste lmiä on 
voi tu edel leen kehittää. Koulutuksen taso on koulutustarkastuks issa ja lukui-
sissa ammunnoissa todet tu hyväksi . 

Nyt on myös jä l leen tul lut se aika vuodesta, jo l lo in luonto näyttää mah-
tavan voimansa etul in jassa olevi l le puolustaj i l le. Samaan aikaan kun rannikon 
valvonta-, johtamis- ja asejär jeste lmiä on merk i t täväst i kehitet ty, ei varus-
miesten ja kantahenki lökunnan jokapäivä isen elämän hyväksi ole mielestäni 
tehty sitä, mitä kohtuudel la vo is i olettaa ja tasapuol isuuden nimessä toivoa. 

Onk in i lahduttavaa, että Hangon Rannikkopat ter is ton täyt täessä 1. 8. 1971 
50 vuotta el intärkeän rannikon osan puolustajana, myösk in korkeimmalta 
taholta todet t i in pat ter is ton er i t täin puutteel l iset asunto- ja muutk in sosiaal i-
set o losuhteet ja luvatt i in ryhtyä to imenpi te is i in ni iden parantamiseksi . 

Me, rannikon puolustajat emme ole kui tenkaan tot tuneet val i t tamaan, vaan 
luotamme siihen, että työmme arvostetaan ja tarpeemme otetaan huomioon. 

Asela j in tarkasta jana ki i tän jokaista rannikon puolustajaa er ikseen ja 
kaikk ia yhdessä päät tyvän vuoden aikana suor i tetusta työstä ja toiminnasta. 

Toivotan rannikon puolustaj i l le 

R A U H A L L I S T A J O U L U A SEKÄ 

O N N E A JA M E N E S T Y S T Ä A L K A -

V A L L E U U D E L L E V U O D E L L E 



Kenraalimajuri Väinö Karvinen 

ELETTI INPÄ E N N E N ELI M U I S T I K U V I A 
U L K O L I N N A K K E I T T E M M E SOSIAALISISTA 
O L O I S T A 1920-LUVULLA 

Astuin alokkaana palvelukseen heinäkuussa 
1926 II/RT 2:n Ravansaaren linnakkeelle, joka 
sijaitsi n 10 km kotikaupungistani Viipurista 
lounaaseen. Alokkaan uusi "koti", linnakkeen 
kasarmi oli varsin lohduttoman tuntuinen. Ma-
tala puurakennus saaren pohjoisrannalla, jossa 
oli kaksi 50—60 miehen tupaa, joitten välisessä 
seinässä oli n 5:n metrin aukko, joten koko 
alokaspatteri ryhmänjohtajineen asui käytän-
nöllisesti katsoen samassa tuvassa. Kasarmin 
toisessa päässä oli keittiö ja toisessa ruokasali, 
joka oli samalla patterin luento luokka. Ruoka 
ja ruokailuvälineet oli siten 3 kertaa päivässä 
kannettava kasarmin tuvan lävitse. Keittiössä 
emännöi ikääntynyt naisihminen apunaan tarvit-
tava määrä tykkimiehiä. Me alokkaat vähän ih-
mettelimme tätä keittiömeininkiä, mutta herrat 
ryhmänjohtajat valaisivat meitä tiedolla, ettei 
linnakkeelle siveellisistä syistä voitu ottaa pal-
velukseen alle 50 vuotta olevia naisihmisiä. Täl-
laisen määräyksen todenperäisyys saanee jäädä 
sanojiensa tiliin. 

Mukavuutena oli rehellinen suomalainen ul-
kokäymälä, jonka istuinpaikkojen vähyys ai-
heutti kiireisinä aamuhetkinä lievää jonotusta. 
Ainoana pesumahdollisuutena oli saaren ranta 
ja raikas merivesi ja kun lisäksi linnakkeen 
sauna oli onnettomuudeksemme palanut, oli 
käytävä siviilisaunassa Uuraan puolella. Se oli-
kin lauantaisin viikon kohokohta, kun pääsi 
löylyyn ja sai kuumaa vettä peseytymiseensä. 
Kiire oli kuitenkin melkoinen, koska 100 mie-
hen oli selvittävä tästä ihanuudesta parissa tun-
nissa. 

Sotilaskotia ei silloin tunnettu. Kasarmin yh-
teydessä oli 6 x 8 m kokoinen lukutupa, jossa oli 
pienoinen kirjastontapainen ja jonne tuli muu-
tamia lehtiä. Lisäksi sieltä sai ostaa tupakkaa, 
limonaadia ja pullaa, jopa joskus kahviakin, 
mikäli vääpelin rouva sattui olemaan sillä tuu-
lella. 

Syyskuussa tuli siirto korpraalikouluun Tup-
puran linnakkeelle, jossa kasarmiolosuhteet 
isoine tupineen olivat suunnilleen samaa luok-
kaa. Kuitenkin täällä keittiö ja ruokasali olivat 

samassa päässä kasarmia, mikä hiukan rauhoitti 
tupien elämää. Lisäksi Tuppurassa oli pienoi-
nen pesuhuone, jossa sentään oli suolatonta, 
joskin kylmää vettä. Sauna oli täällä jäänyt pa-
lamatta, ja parranajoon voi joskus iltaisin saa-
da lämmintäkin vettä senj aikeen, kun linnak-
keen rouvat olivat pesutuvan puolella lopetta-
neet pyykinpesunsa. Lukutupa oli Ravansaaren 
luokkaa, mutta täältä puuttui sähkövalo, joten 
syksyiset pimeät illat harvan öljylampun varas-
sa eivät paljoa ilahduttaneet. Onneksi jutut ja 
kaskut eivät kuitenkaan loppuneet kesken. 

Myöhemmin syksyllä -26 tuli komennus 
RUKrun Haminaan. Siellä jouduin 2.K:an, jon-
ka suuret 60 miehen tuvat eivät enää Ravan-
saaren ja Tuppuran jälkeen sen pahemmin hät-
käyttäneet. Olihan täällä sentään sisäkäymälät ja 
pesuhuoneet lämpimine vesineen, joten tunsi 
jo päässeensä sivistyksen pariin. Kadettikoulun 
jälkeen jouduin herra vänrikkinä Koiviston 
Saarenpään linnakkeelle syksyllä -29. Täällä 
tykkimiesten kasarmiolosuhteet suurine tupi-
neen, ulkokäymälöineen ja vaillinaisine pesu-
mahdollisuuksineen olivat edellä kuvattua luok-
kaa. Edes lukutupaa ei Saarenpäässä ollut, vaan 
siellä toimi eräänlainen kanttiini. Erään ali-
upseeriasunnon keittiössä joku kersantti myi 
tupakkaa, limonaadia ja Koivistolta tulleita 
korvapuusteja. Nämä oli tuotu koivistolaisten 
hailinkuljetuslaatikoissa, joten päällimmäisenä 
niissä oli silakan maku. Koska allekirjoittaneen 
kalaruuanystävyys lienee yleisestikin tunnettua, 
eivät ko pullat vänrikille pahasti maistuneet! 
Sotilaskoti Saarenpäähän saatiin vasta 30-luvun 
loppupuolella, jolloin sinne rakennettiin uusi 
ruokalarakennus. Tällöin vanha keittiö muutet-
tiin sotilaskodiksi ja sen avajaisissa olikin "suu-
ren juhlan tuntua" monine vieraineen aina Hel-
singistä asti. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan 
mm silloinen sotarovasti ( = kenttäpiispa) Ma-
lin. 

Asunnokseen sai herra vänrikki linnakkeen 
päällikön rakennuksesta huoneen ja keittiön 
jaettuna erään teknikon kanssa. Huone oli suu-
ruudeltaan 4 x 4 m ja kun siihen oli sijoitettu 
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2 sotilassänkyä, vanha toimistopöydänraakki, 
pari sotilaskaappia ja jakkaraa, olikin kalusto 
täydellinen. Raikas ulkohyyskä oli vapaasti 
käytettävissä ja pesumahdollisuudet olivat keit-
tiössä, jonne lähetti kantoi veden sekä sisään 
että ulos. Sähkövaloa ei ollut, joten iltaisin öl-
jytuikun valossa oli mukava muistella taakse 
jääneitä Helsingin riemuja. Kerran pari kuu-
kaudessa pääsi käymään Viipurissa, mutta sil-
loinkin tuntui linnakkeen päällikön ilme sano-
van, että mitä siellä kaupungissa aina pitää 
juosta! 

Pahinta silloisten poikamiesupseerien asumi-
sessa oli kuitenkin se, että heidän kämppiään 
pidettiin yleisinä majoitustiloina. Kerrankin 
sattui niin, että ollessani rykmentin leirin aika-
na tilapäisesti Humaljoen linnakkeella, palasin 
sieltä keskiyöllä Saarenpäähän ja menin kämp-
pääni. Siellä oli joku vuoteessani nukkumassa, 
joten koetin taskulampulla valaisten ottaa asias-
ta selvää. Siinä nukkui eräs esikunnan majuri, 
joka vihaisesti tiuskaisi "mitä vänrikki täällä 
keskellä yötä kolisee?" Koetin selvittää, että 
tämä on minun asuntoni ja että herra majur i 
nukkuu minun vuoteessani. "Älkää rähiskö ja 
antakaa minun nukkua", oli lakooninen vastaus. 
Eipä auttanut muu kuin mennä kasarmille ja 
kannattaa tyhjä sänky patterin toimistoon ja 
koettaa siinä nukkua pois paha tuulensa. 

Eräs vänrikkitoverini oli niin suuruudenhul-
lu, että hankki poikamiesasuntoonsa hienot si-
viilimööpelit: sängyn, pari laiskanlinnaa, tupak-
kapöydän jne. Me ihmettelimme ja ihastelimme 
tälläistä ylellisyyttä Saarenpään ankeissa olois-
sa, kunnes vänrikkimme lähti viikonlopuksi 
Viipuriin. Samana sunnuntaina saapui linnak-
keelle päällikön vieraina pari metsästyskaveria 
ajokoirineen jänisjahtiin. Vieraat piti tietysti 
majoittaa jonnekin, ja mikäpä olisi ollut edus-
tavampi majapaikka kuin tämä vänrikin "asun-
to". Niin koirat sitten nukkuivat yönsä vaalean 
hienoissa laiskanlinnoissa, eikä valitusosoitus-
ta tapahtuneen johdosta asianomaiselle annettu. 
Mitään vierashuoneita ei linnakkeella silloin 
tietenkään ollut, mutta me vänrikit luulim-
me ymmärtämättömyydessämme, että jokainen 
hoitaisi omat vieraansa! 

Yleensä kaikki kantahenkilökunnan asunnot 
ulkolinnakkeilla olivat silloin ilman (mitään ny-
kyajan mukavuuksia, ei ollut sähköä, vesijoh-
toa eikä viemäriä. Lisäksi asuntoja oli täysin 
riittämättömästi, joten varsinkin poikamiehet 
joutuivat asumaan vanhoissa varastohuoneissa, 
kasarmin pikkutuvissa jne. Esim Rankin lin-
nakkeen kasarmin pohjoispäässä olevat pikku -
huoneet olivat silloin upseerien asuntoina. Ehkä 
surkuhupaisin asuntojuttu onkin Rankista. Sen 
kasarmin itäsivulla oli korkea kivij aikainen li-
säke, jonka kivijalan päällä oli aikoinaan venä-
läisillä kasarmin sisäkäymälä. Linnakkeen 
isäntien vaihtuessa v 1918 se poistettiin tästä 
käytöstä ja tilalle rakennettiin muualle rehel-
linen suomalainen ulkokäymälä. Mutta tästä 
tsaarinajan mukavuudesta tehtiinkin suomalai-
nen upseeriasunto, nk "Lasikaappi". Kuulin 

kerrottavan, että ko asunnon ilmanala oli jol-
lakin tavalla erikoinen! Tämä "Lasikaappi" on 
edelleenkin jäljellä, joskin tyhjänä ja käyttä-
mättömänä. 

1920-luvun ajoista ovat ulkolinnakkeittemme 
sosiaaliset olot tietenkin oleellisesti parantu-
neet. Ensimmäisiksi kohentuivat sotilaskodit li-
säämään linnakkeittemme viihtyisyyttä, josta 
parahin kiitos silloisen Rannikkosotilaiden 
Huoltoyhdistyksen erittäin tarmokkaan toimin-
nan. Linnakkeitten kanttiinit ja lukutuvat ovat 
taakse jäänyttä elämää ja nykyisin palvelevat 
tykkimiehiämme sekä myös kantahenkilökun-
taa sotilaskotien lajirikkaat tavaravalikoimat, 
kirjastot, monet pelit, radiot, televisiot, jopa 
värisellaiset jne. 

Seuraavana järjestyksessä olivat aivan oikein 
kasarmien rakentamiset, joita jo ennen sotia 
saatiin mm Saarenpäähän, Mäkiluotoon ja Rus-
saröön. Sotien jälkeen pääsi kasarmien raken-
taminen ensinnä alkuun KotRPston alueella, 
kiitos "siunattujen" työllisyysmäärärahojen. 
Myöhemmin seurasi muita rakennustöitä. 

Kantahenkilökunnan asuntojen parantaminen 
jäi linnakkeitten sosiaalisten olojen kehittämi-
sessä viimeiseksi ja on edelleenkin kesken. Jo 
olisi aika Russarön linnakkeelle palvelemaan 
määrätyn kantahenkilökunnan saada kunnon 
asuntoja, mikä kysymys jo vuosikausia on ollut 
vireillä. Samoin myös Utön kantahenkilökun-
nan olisi jo aika päästä pois sota-aikaisista ha-
taroista parakeistaan. 

i 
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Eversti Y Pohjanvirta 

K I I N T E Ä N R A N N I K K O T Y K I S T Ö J O U K O N SO-
SIAALISTA YHTEYKSISTÄ Y M P Ä R I S T Ö Ö N S Ä 

Arkipäivän yhteistoiminta rannikolla 

Rannikkotykistö on ollut aikaisemmin puo-
lustuslaitoksen muille osille verraten vieras ja 
tuntematon aselaji. Tämä haitta on hyvää vauh-
tia poistumassa ainakin yleistietouden osalta. 
Omassa toimintapiirissään aselaji ei ole eikä 
olisi voinutkaan eristäytyä, sillä olosuhteista 
johtuen yhteistoimintaa eri tasoilla ja eri muo-
doissaan on aina esiintynyt. Yleisen kehityksen 
mukana se on saanut uusia muotoja ja myös 
tiivistynyt kaikkien osapuolien hyödyksi. Eri 
joukko-osastoissa ja eri linnakkeillakin yhteis-
toiminta saa omia piirteitään paikallisista olo-
suhteista johtuen; onhan meillä linnakesaaria, 
joissa sotilaat ja siviilit ovat täysin limittäin, 
ja toisaalta puhtaasti sotilaallisia alueita. Seu-
raavassa tarkastellaan lähinnä puheena olevan 
yhteistoiminnan sosiaaliluonteisia piirteitä. 

1. Yhteistoiminta valtion laitosten ja 
viranomaisten kanssa 

Yhteistoiminta m e r i v a r t i o s t o j e n kans-
sa on jo tehtävien luonteesta johtuen tavan-
omaista koskien mm liikennettä ja kuljetuksia 
erityisesti kelirikkokausina ja hätätapauksissa, 
valvonta-apua, koulutusta, ampumaratojen 
käyttöä ja kilpailutoimintaa. Aselajimme on 
useimmiten saavana puolena, joskin valvonta-
kaluston ja koulutustilojen parantuessa olemme 
pystyneet myös vastapalveluksiin. 

L u o t s i p i i r i e n kanssa yhteistoiminta 
liikkuu lähes samoilla linjoilla tärkeimpänä 
molemminpuolinen apu liikenteen ja kuljetus-
ten järjestelyssä. Niillä linnakkeilla, joilla si-
jaitsee majakka tai luotsiasema, yhteistoiminta 
tiivistyy käsittäen yhteisiä tai toisiaan palvele-
via rakenteita ja laitteita ulottuen aina pikku-
asioihin, ehkä saunavuorojen järjestelyyn asti. 

P u h e l i n p i i r i n laitesuojiin liittyy usein 
puolustuslaitoksen tiloja, merikaapeli- tai suun-
taradioyhteyksiä vuokrataan puolin ja toisin ja 
saattaapa olla yhteistoimin hoidettu keskuskin. 

P o s t i n kuljetus kuuluu rutiininomaisesti 
yhteysalusten tehtäviin. 

Yhteistoiminta t i e - j a v e s i r a k e n n u s -
p i i r i n kanssa on entistä enemmän tullut mu-
kaan liittyen mm maantielauttojen liikentee-
seen, väylätöihin sekä talviteiden ja railolos-
sien käyttöön. 

2. Yhteistoiminta kunnan viranomaisten kanssa 
Yhteistoiminta tällä sektorilla on tavallaan 

kaksijakoista: virkatehtäviin katsottavaa tai yk-
sityisen veronmaksajan aktiivisuuteen perustu-
vaa. Tarkan ra jan määrittely ei ole aina mah-
dollista eikä tarpeenkaan. Kyseeseen tulevia 
asioita ovat mm kouluolot, tiesuunnitelmat, 
maa-aluejärjestelyt, ympäristönsuojelu, lääkin-
tähuolto, pelastuspalvelu ja varusmiesten viih-
tyvyyttä edistävät toimenpiteet. Luettelosta sai-
si hyvinkin pitkän. Useissa tapauksissa yhteis-
toiminnassa on mukana muitakin laitoksia. 
Esim jätehuollon ratkaiseminen nykyisenä säh-
kön, nestekaasun ja pakkausten aikakaudella 
on näillä linnakesaarilla muodostunut kaikkia 
koskevaksi probleemaksi, jossa yhteiseen rat-
kaisuun pääseminen on myös taloudellisesti 
edullisinta. 

Kantahenkilökunnan aktiivisuudella on rat-
kaiseva osuus positiivisten tulosten aikaansaa-
miseksi. Ottaen huomioon kantahenkilökunnan 
lukumäärän ja erityisesti sen osuuden saaris-
tokuntien veronmaksajina sekä toisaalta yleen-
sä melko vähäiset mahdollisuudet käyttää kun-
nallisia palveluksia hyväksi, tulisi kantahenki-
lökunnan nykyistä enemmän pyrkiä vaikutta-
maan kotikuntansa asioihin. Sama koskee osit-
tain myös seurakunnallisia asioita. Toisaalta on 
todettava, että kunnat hyvin ymmärtäen pie-
nenkin varuskunnan merkityksen ympäristöl-
leen ovat osoittaneet varsin suurta yhteistyö-
halukkuutta. 

3. Muu sosiaalisluontoinen yhteistoiminta 
Sosiaalista yhteistoimintaa esiintyy myös yk-

sityissektorin moninaisilla aloilla. Kalastajan 
lehmän varassa on vartiolinnakkeen maitohuol-
to ja vastavuoroisesti linnakkeen voima-asema 

jatkuu siv. 21 
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Sosiaalitarkastaja Arttur Paasonen 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N SOSIAALI N EN K E N T T Ä 

Sosiaalitarkastaja Artturi Paasonen lupautui 
ystävällisesti tämän numeromme teemaan liit-
tyvän haastattelun kohteeksi. Seuraavassa toi-
mituksen hänelle esittämät kysymykset vas-
tauksineen. 
1. Niissä olosuhteissa, joissa rannikkotykistö-
aselajissa palvelevat joutuvat perheineen työs-
kentelemään ja elämään, muodostuu välittömän 
ympäristön viihtyisyys tärkeäksi tekijäksi. Mil-
lä tavoin tätä ympäristöä on erilaisin sosiaali-
sin toimenpitein pyritty viime vuosina kehittä-
mään ja miten sitä pyritään edelleen kehittä-
mään? 

Sotien päättyessä oli tilanne Suomen varus-
kunnissa ennen kaikkea asunto- ja kasarmi-
tilojen suhteen muodostunut hyvin vaikeaksi. 
Kantahenkilökunnan ja varusmiesten käytettä-
vissä olevat tilat olivat paitsi täysin riittämät-
tömät, niin myös monessa varuskunnassa kor-
jauskelvottomat. Voimavarojen salliman raken-
nustyön ohessa suoritettiin 1950-1960 luvuilla 
laajamittainen joukko-osastojen uudelleenjär-
jestely. Rannikkotykistömme kohdalla meitä 
ovat sitoneet Tsaarin Venäjän aikaiset rakenne-
tut ja varustetut rannikkolinnakkeemme. Lin-
nakkeet suunniteltiin jo silloin sijainniltaan 
eteentyönnetyiksi puolustustukikohdiksi ja ran-
nikkotykistömme on pyrkinyt käyttämään tätä 
hyväkseen siinä määrin kuin nykyaikainen 
ajattelu huomioon ottaen on ollut mahdollista. 
Tarkastelen seuraavassa rannikkotykistön sosi-
aalisia olosuhteita alueittain. 

Kotkan Rannikkopatteriston alueella Rankin ja 
Kirkonmaan kasarmit on rakennettu uudestaan 
1950-luvulla samoin kuin kantahenkilökunnan 
asunnotkin. Kotkan patteriston kohdalla on 
koettu erityisen vaikeaksi kantahenkilökunnan, 
heidän perheittensä ja lastensa kohdalla työ- ja 
ostosmatkat sekä koulunkäynti. Saaristo-olo-
suhteissa talvi yleensäkin on vaikea kuljetus-
ten järjestämisen kannalta. Kotkan Rannikko-
patteriston koulutus tullee vastaisuudessa ene-
nevässä määrin (peruskoulutus ja erikoiskoulu-
tuksen I jakso) keskittymään Kyminlinnaan. 
Tämä edellyttää, että Kyminlinnaan rakenne-

taan tarpeelliset kasarmi- ym tilat. Myöskin 
kantahenkilökunnalle tullaan lähivuosina ra-
kentamaan lisää asuntoja Kotkaan. Tärkeim-
pänä lähiajan suunnitelmissa näkisin, että Kot-
kan Rannikkopatteriston ja koko rannikkoty-
kistöaselajin kuljetus- ja venekalusto uusittai-
siin. 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin osal-
ta voin todeta mm, että Isosaareen on raken-
nettu uusi kasarmi sekä asuntoja kantahenkilö-
kunnalle. Pyrkimyksenä on, että rykmentin 
esikunta siirretään Suomenlinnasta Santahami-
naan, jonne rakennetaan asuntoja kantahenkilö-
kunnalle. 

Hangon Rannikkopatteriston alueella ovat 
asunto-olosuhteet saarilla tällä hetkellä huo-
not, varsinkin kantahenkilökunta asuu huo-
nokuntoisissa asunnoissa. Hangon kohdalla pi-
dän tarpeellisena, että alokaskoulutus siirrettäi-
siin saarilta kokonaan mantereelle ja että tätä 
varten rakennettaisiin tarvittavat tilat sekä 
asuntoja kantahenkilökunnalle Hangon kaupun-
kiin. 

Turun Rannikkotykistörykmentin Esikunta 
on ollut sijoitettuna Turussa 1950-luvulla Huh-
tamäki yhtymältä ostettuun rakennukseen. Ai-
kaisemmin toinen rykmentin patteristoista oli 
vaikeissa olosuhteissa. Majoitus- ja asuntotilan-
ne sekä huonot kulkuyhteydet Utön saarelle 
ovat olleet vaikeuttavana tekijänä Korppoon 
kunnassa. Nyt tilanne on ratkaisevasti parantu-
nut Gyltön saarella suoritettujen kasarmi- ym 
tilojen sekä asuntojen rakentamisen vaikutuk-
sesta. Gyltö on mantereeseen lauttayhteyksien 
varassa, örön kasarmit on peruskorjattu ja 
kantahenkilökunnalle rakennettu uusi asunto-
talo. Rauman edustalla sijaitseva Kuuskajas-
kari on myös rakennettu uudestaan. Rannikko-
tykistön johdon toivomuksesta lunastettiin 
Kuuskajaskarin saari puolustuslaitokselle ja 
rakennettiin sinne kasarmi- ja huoltotilat sekä 
kantahenkilökunnan asunnot. 

Vaasan Rannikkopatteriston luonne on edellä 
luetelluista sikäli poikkeava, että patteristo on 
suunniteltu liikkuvaksi rt-joukko-osastoksi. 
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Kasarmit Vaasassa ovat vanhoja Suomen sota-
väen aikaisia kasarmeja. Myöskin varuskunnan 
ruokala on heikkokuntoinen ja kaipaa pikaista 
parannusta. Kantahenki lökunnan asunto-olot 
Vaasassa ovat näkemykseni mukaan tyydyttä-
vät. 

Yhteenvetona siitä miten rannikkotykistössä 
palvelevien sosiaalisia oloja pyri tään lähivuo-
sina kehi t tämään mainitsen asuntojen rakenta-
misen, makeanveden saannin turvaamisen lin-
nakkeilla, kul jetuskaluston uusimisen ja kul-
jetusten turvaamisen myös kelirikkoaikoina. 
2. Minkälaisina näette rannikko-olosuhteissa 
työskentelevien sosiaalitoimikuntien ja varus-
miestoimikuntien tärkeimmät tehtävät ja min-
käsuuntaiset ovat näiden toimikuntien työsken-
telystä saadut kokemukset? Onko tässä yhtey-
dessä ollut havaittavissa erityisongelmia? 

Varuskuntien sosiaalitoimikunnat on perus-
tet tu vuonna 1969 ja joukko-osastojen varus-
miestoimikunnista on annettu määräykset huh-
tikuussa 1971. Haluaisin tähdentää, että varus-
miestoimikunnat toimivat joukko-osastokohtai-
sina ja silloin niiden tehtäväkent tänä ovat, ku-
ten sosiaalitoimikunnillakin lähinnä paikalliset 
sosiaaliset kysymykset. Kokemukset sosiaali- ja 
varusmiestoimikunnista ovat olleet varsin 
myönteisiä. Rannikko-olosuhteissa toimikuntien 
työssä on erityisongelmana saada toimikuntien 
jäsenet eri l innakkeil ta koolle. 

3. Minkälaiset sosiaaliset toimenpiteet näette 
lähivuosina tarpeellisiksi rannikkotykistön va-
rusmiesten ympäristöolosuhteiden kehittämi-
seksi? Mikä on käsityksenne mukaan näiden 
olosuhteiden nykyinen taso rannikkotykistön 
osalta yleensä ja verrattuna puolustusvoimissa 
tässä asiassa vallitsevaan yleiseen tasoon? 

Kuten edellisistä vastauksista jo käy ilmi, 
niin rannikkotykistömme toimii erikoisolosuh-
teissa ver ra t tuna muihin maavoimien aselajei-
hin. Varusmieskoulutuksessa pitäisi, mikäli 

mahdollista, osa koulutuksesta siirtää linnak-
keil ta mantereelle. Varusmiesten viihtyvyyste-
kijöihin linnakkeilla tulisi kiinnittää huomiota 
kasarmioloja parantamalla sekä tu rva ta sään-
nölliset lomakuljetukset . 

4. On tyydytyksellä todettava se rakennustoi-
minta mitä rannikkotykistön sosiaalisten olojen 
kehittämiseksi on suoritettu. Tästä yleisestä ke-
hityksestä on kuitenkin Hangon Patteristo jää-
nyt pahasti jälkeen. Voitteko kertoa tämän ase-
lajin piirissä varsin kipeänä koetun paikallisen 
tilanteen parantamissuunnitelmista? 

Hangon patteriston majoitus- ja sosiaaliset 
olosuhteet olivat sotien päätyt tyä paremmat 
kuin yleensä muissa joukko-osastoissamme ja 
Hangon patteristo on saanut odottaa. Hankoon 
on rakennet tu miehistön majoitustiloja, ruoka-
la ja sairaala. Lähivuosien suunnitelmissa on, 
että Hankoon rakennetaan asuntoja kantahen-
kilökunnalle. 

5. Tämän julkaisun toimituksen käsityksen 
mukaan linnakeolosuhteissa tapahtuvalla pal-
veluksella on siksi monia vaativia ja rasittavia 
erityispiirteitä verrattuna mantereen olosuh-
teisiin, että sen tulisi muodostaa nykyistä tun-
tuvamman taloudellisen korvauksen peruste. 
Mikä on käsityksenne tässä asiassa? 

Linnake- ja saaristo-olosuhteet ovat vieläkin 
vaikeammat kuin muiden syr jäseutujen ja tästä 
johtuen tulisi l innakkeilla palveleville maksaa 
erikoisolosuhteista täysi korvaus. Nykyiset syr-
jäseutupisteet ovat liian pienet eivätkä tuo 
täyt tä korvausta. Puolustusministeriön toimesta 
on useasti esitetty erikoislisän maksamista lin-
nakkeilla palveleville. Valtionhallinnon palve-
luksessa on myös useita muitakin ammatt i ryh-
miä, ku ten luotsit, merivar t i ja t ja postivirka-
miehet, joita kaikkia erikoislisä koskisi. Maini-
tun erityislisän puut tuminen on mielestäni 
kaikkein suurin epäkohta, joka pitäisi korjata . 

L A H D E N M A A N S I I R T O Ky 
Vapaudenkatu 14. A 

Lahti 
Puhelin 25501 

V A S A B L A D E T 
Maan toiseksi suurin ruotsalainen 

sanomalehti 

O Y V I C T O R EK A B 
Rantakatu 4 

V A A S A 
Puh. 961-242777 

BENSOIN O Y - A B 
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V A A S A N R A N N I K K O P A T T E R I S T O — 

V A A S A N O M A J O U K K O - O S A S T O 

Vanhaan pohjalaiseen varuskuntakaupunki in 
Vaasan Rannikkopatteristo tul i elokuun alussa 
1964. Alusta alkaen joukko-osasto sai suopean, 
sotilaisiin jo tot tuneen vastaanoton kummikau-
pungiltaan ja ympäröivältä maakunnal ta . Poh-
janmaan Jääkär ipata l joonan täällä viimeksi ai-
kaansaamien hyvien sotilassuhteiden ylläpitä-
jänä patteristo aloitti, he tken t i lannetta tark-
kai l tuaan voimallisesti. Ensimmäisenä tärkeä-
nä tehtävänä oli tietysti tu tus tu t taa pyöräileviin 
jääkäreihin tottuneet maakuntalaiset uuteen nä-
kyyn; tykkimiehiin, mahtavaa pauket ta pitäviin 
vetäj i in ja haupitseihin. 

Näyttelyt 
VaaRPsto on täälläolovuosinaan osallistunut 

tiiviisti erilaisiin maatalousnäyttelyihin omalla 
ja usein Ilmasotakoulun kanssa yhteisellä osas-
tolla. Kiinnostuneita näyttelyvieraita on aina 
r i i t tänyt runsaasti tu tus tumaan uuteen ja van-
haankin kalustoon. 

Tärkeimmät esiintymiset ovat tapahtuneet 
Kur ikan maatalous- ja teollisuusnäyttelyssä 6. 
—8. 8. 1965, Botnia 66 näyttelyssä Vaasassa 11. 
—19. 6. 1966, Ylimarkun maatalousnäyttelyssä 
9.—10. 7. 1966, Oravaisten maatalousnäyttelys-
sä kesällä -70 ja Teuvan maatalousnäyttelyssä 
kesällä -71. 

Lisäksi patteristolla on ollut taistelunäytök-
siä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi 
Vähänkyrön tukkilaiskisojen yhteydessä 1965 
ja valatilaisuudessa Isokyrössä 1966. Vuoden 
1966 kesäkuun saapumiserä sai vannoa sotilas-
valansa poikkeuksellisen juhlavassa ympäris-
tössä. VaaRPsto sai t i laisuuden juhlall isuuk-
siinsa kunniamarssinsa nimikkopaikkakunnal ta 
Isokyröstä. Varsinainen vala jumalanpalvelus 
oli täyteen ahdetussa Isokyrön vanhassa tun-
nelmallisessa puukirkossa. Perinteellistä ohi-
marssia on tuskin missään seurannut niin run-
saslukuinen ja lämminhenkinen yleisö kuin 
Isokyrön Napualla. 

Avoimien ovien päivinä, joita myös on ollut, 
tosin epäsäännöllisin välein, ovat paitsi kau-
punkilaiset myös kaukaakin tulleet varusmies-
ten omaiset voineet tu tustua patteristoon ja va-
rusmiesten elämään täällä. Vaasalaisten kou-
lujen ylioppilaskokelaille ja kauppaopistojen 
ylimpien luokkien oppilaille jär jestet t i in tou-

kokuussa 1965 tilaisuus koko päivän a jan tu-
tustua patteriston kalustoon ja toimintaan. 

Avustustoiminta 
Paitsi koulutuksen ja sen tulosten esittelystä 

on joukko-osasto tullut tunnetuksi ympäristös-
sään mm sotainvalidien hyväksi säännöllisesti 
to imeenpantujen tempausten ansiosta. Metsä-
marsseja on risusavottoineen suoritettu vuo-
sittain. Vil jan korjuussa ja perunannostossa 
alkaa varusmies syksyisin olla jo varsin tu t tu 
näky sotainvalidien maatiloilla. 

Erilaiset yhdistykset, kuten Vaasan Ampujat , 
Vaasan Urheiluautoilijat , Vaasan Raviseura ym. 
ovat säännöllisesti anoneet ja saaneet toimitsi-
ja-apua omiin tilaisuuksiinsa. 

Henkilökunta 
Henkilökunnalla on vanhan kiviasuinraken-

nuksen lisäksi v 1966 valmistunut nykyaikai-
nen rakennus. Asunnot eivät kui tenkaan riitä 
patteriston omalle väelle, sillä samoihin tiloi-
hin on pyrkimässä sekä PohmSLE:n että 
VaaSpE:n väki. Osa on joutunut vielä tyyty-
mään huonokuntoisiin puurakennuksi in tai 
hankkimaan asuntonsa kireiltä siviilimarkki-
noilta. 

Helsingistä tul lut henkilökunta on sopeutunut 
nopeasti Vaasan oloihin. Jär jes tötoiminnan puit-
teissa on henkilökunta alusta alkaen tiiviisti ot-
tanut osaa oman harrastuspiirinsä tilaisuuksiin 
siviilirintamalla. Kunnallispolitiikassa on toi-
mit tu aktiivisesti. Patteristo on saanut oman 
miehensä valvomaan e tu jaan kaupunginval-
tuustoon. VaaRPston mies toimii myös Virka-
miesliiton Vaasan piirin puheenjohtajana. 

Henkilökunta on tu tus tunut paikkakuntansa 
yrityksiin suorittamalla tutustumiskäyntejä ja 
samalla solmimassa suhteita mm Wiik & Hög-
lundiin, Keskoon ja nyt viimeksi Strömbergiin. 

Koko Pohjanmaa on ottanut VaaRPston 
omaksi joukko-osastokseen. Yhteenkuuluvai-
suuden tunnet ta lisää entisestäänkin se, että 
nykyinen komenta ja ja varsinkin nuorempi 
henkilökunta on valtaosaltaan kotoisin Pohjan-
maalta. Tunnustuksena ovat Vaasan kaupunki 
ja ympäröivät kunnat lahjoit taneet vaakunan-
sa maakuntansa ainoalle joukko-osastolle. (JS) 

Leppävaara 

A H M - S Ä H K Ö OY 
Kauppakatu 17 

Heinola 
Puhelin: 910-3666 



Ups-kok Paavo Lampinen 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N RESERVI-
UPSEERI O P P I L A S K U N T A — H A R R A S T U S T A , 
VIRKISTYSTÄ, M A A N P U O L U S T U S H E N K E Ä 
JA I S Ä N M A A N R A K K A U T T A 

Rannikkotykistöko ulun reserviupseerioppi-
laskunnan tarkoitus ja sen toiminta määritetään 
oppilaskunnan johtosäännössä. Ensimmäisen 
pykälän mukaan oppilaskunnan tarkoituksena 
on yhdistää upseerioppilaita ja kasvattaa heis-
sä lujaa maanpuolustushenkeä sekä kestävää 
rakkautta isänmaahan, terästää jäsentensä it-
sekuria samoin kuin velvollisuuden- ja kun-
niantuntoa, ylläpitää ja edistää heidän vapaita 
harrastuksiaan, sekä huolehtia heidän virkis-
tyksestään ja viihtyisyydestään. 

Harrastuksia, virkistystä ja viihdettä 
Koulussammehan ei toimi, niin joukko-osasto 

kuin se onkin, varusmiestoimikuntaa, vaan va-
rusmiestoimikunnan tehtävät hoitaa oppilas-
kunta ja sen hallitus. Nähdäkseni tämä onkin 
tarpeeksi hyvä menettely, onhan oppilaskun-
nalla määrätyn suuruinen budjetti, jollaista va-
rusmiestoimikunnilla ei ole. 

Kurssin alussa oppilaskunnan hallitus laatii 
toimintasuunnitelmansa, joka pyritään toteutta-
maan oppilaskunnan yleiskokouksen, kuraatto-
rin, kurssin johtajan ja koulun johtajan mah-
dollisten muutosten ja hyväksymisen jälkeen. 
— Viime vuosien oppilaskunnat ovat keskitty-
neet lähinnä harrastus- ja viihdetoimintaan ja 
toiminta huipentuu kurssin lopussa pidettävään 
kurssijuhlaan. 

Juuri päättyneen kurssin 137 harrastustoi-
minnasta voidaan mainita nimenomaan erilai-
set urheilutapahtumat. Käytiin jalkapallo-otte-
lu RAuK/SlRtR:iä vastaan, soudettiin Suomen-
linnasta Eteläsatamaan MeriSK:a ja RUK:a 
vastaan, järjestettiin kurssin linjojen välinen 
koripallo-ottelu ja osallistuttiin Isoympyrän 
viestiin Haminassa. Lisäksi oppilaskunta järjes-
ti uintipäivän koko kurssille ja hallitus suoritti 
muutamia ystävyysottelulta lentopallossa ja 
soudussa. 

Kuten voidaan havaita, urheilutoiminta on ol-
lut varsin vilkasta. Onhan kurssin aikana eh-
ditty järjestää kymmenkunta erilaista tilai-
suutta, eli tilaisuus miltei joka viikko. 

Kerhomuotoista harrastustoimintaa ja ns va-
kavampia harrastuksia ei ole järjestetty. Näi-

den käytännön toteuttamisen esteenä on suu-
relta osalta pääkaupungin läheisyys. Oppilaat 
yleensä näyttävät haluavan tyydyttää kulttuu-
ri- ym harrastustensa tarpeen kaupungilla. Ja 
vapaiksi viikonlopuiksi kukin matkustaa ko-
tiinsa. 

Ohjelmatoiminta on myös kautta oppilaskun-
tien ollut vilkasta. 137-kurssilla tutustuimme toi-
siimme tutustumisillanvietossa Santahaminan 
upseerikerholla. J a siitähän ohjelmatoiminta 
pääsikin mukavasti alkuun. Kurssimme muka-
vuutta omalta pieneltä osaltaan kuvaa se, että 
oppilaskunnalla on ollut mahdollisuus järjes-
tää lahjoitusten ja omin voiminsa nuotioiltoja 
makkaroineen kaikkien leirien aikana. Kurssin 
aikana on ollut tapana järjestää noin kurssin 
puolivälissä hieman suurempi juhla — tällä 
kertaa se sattui syyspäivän tasauksen ajoiksi 
ja oli tietysti Syyspäivän sysäys. SPRriin op-
pilaskunnalla on vanhastaan hyvät suhteet ja 
jokainen kurssi onkin järjestänyt verenluo-
vutustilaisuuden, johon miltei 100-prosenttisesti 
on otettu osaa. 

Erittäin tärkeänä osana ohjelmatoimintaa 
pidän tutustumisia eri kohteisiin. Meidän kurs-
simme vietti päivän tutustuen rannikonpuo-
lustuksen viimeisimpiin saavutuksiin ja toi-
sen päivän Parolassa tutustuen panssari-
aselajiin. Parolassa pääsimmekin konkreet-
tisesti tuntemaan panssarien tehokkuuden Hat-
telmalan rinteillä ja läheisellä järvenselällä. Ni-
menomaan tämä ohjelmatoiminnan muoto on 
kehittämisen arvoinen, sillä tutustumiset pai-
kan päällä eri aselajeihin, laitteisiin ja mene-
telmiin avartaisivat sitä teoreettista kuvaa, jon-
ka oppitunneillamme saamme. Ja tietysti tekisi 
aiheet mielenkiintoisemmiksi. 

Opinnot päällimmäisinä 
Edellä on paljon puhuttu harrastuksista ja 

erilaisista ohjelmista. Mutta koko kurssin a jan 
on oppilaiden tärkeimpänä tehtävänä ollut opis-
kelu. Opiskelu koulussamme on hyvin teoria-
pitoista. Suurin osa ajastamme käsittää oppi-
tunteja ja opiskelukiirettä riittää. Kurssimme 
aikana pidettiin neljätoista koetta tai koulutyö-
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tä, joita parhaina aikoina oli kolmekin viikossa. 
Oppilaskunta ottaa opetustyöhön osaa lähin-

nä opintosihteerin, joka muutaman kurssin 
aikana on valittu oppilaskunnan hallitukseen, 
kautta. Opintosihteerin tehtävänä on pääasiassa 
ollut preppaustilaisuuksien järjestäminen ennen 
jokaista koulutyötä. Hänellä on myöskin ollut 
oikeus päästä käsiksi arvosteluihin ja antaa 
oppilaille henkilökohtaisia huomautuksia opis-
kelun tehostamiseksi.' Meidän opintosihteeril-
lämme oli kaksi apulaista — yksi molemmilta 
linjoilta —• jotka käsittelivät nimenomaan omia 
linjojaan koskevia asioita. 

Edellisen kurssin opintosihteeri on lisäksi, 
tietokoneasiantuntija kun siviilissä on, laatinut 
tietokoneohjelman arvosanojen käsittelemisek-
si nykyaikaisin menetelmin. Täten seuraavilla 
kursseilla saadaan tulokset laskettua nopeasti, 
helposti ja varmasti. 

Tietysti teoria on muutettu käytännöksi pat-
teriharjoitustemme, tst- ja tykistöleirin aikana. 

Sotakoulujen oppilaskuntien yhteistyö 
Kun puhutaan reserviupseerioppilaskunnasta 

tulee tavalliselle kadun miehelle mieleen en-
simmäiseksi Haminan RUK:n oppilaskunta. Hei-
dän oppilaskuntansahan on ylivoimaisesti suu-
rin. MeriSK:n ja RtK:n oppilaskunnat kuuluvat 
pienten luokkaan. —• Näin ollen oppilaskuntien 
ongelmat, vaikeudet ja hyvät puolet ovat myös 
aika erilaisia. Lisäksi oppilaskuntien toimintaan 
vaikuttaa se, että kaksi pienempää koulua ei-
vät ole puhtaasti reserviupseereja kouluttavia 
laitoksia, kun taas suurin on sitä. 

Eroista huolimatta on virinnyt ajatuksia yh-
teistoiminnasta kaikkien sotakoulujen oppilas-
kuntien välillä. Asiaa on pohjustettu alustavasti 
jo aikaisempien oppilaskuntien aikana ja kurs-
sin 137 aikana päästiin jo hallitustasoilla neu-
votteluihin sekä muodostettiin työryhmä yh-
teistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Työ-
ryhmän ehdotukset tulevat seuraavien oppilas-
kuntien käsiteltäviksi ja sitä kaut ta normaalissa 
järjestyksessä mahdollisesti hyväksyttäviksi. 

Mainituista eroista johtuen kyseiset kolme 
oppilaskuntaa keskittyvät lähinnä jokaista op-
pilasta koskevan yhteistyön aikaansaamiseen 

Vapaa-ajan harrastustoiminta meneillään. 

urheilun, kulttuurin ja ohjelmien vaihdon alal-
la. Jokainen oppilaskunta hoitaa omat asiansa 
itsenäisesti ja yhteistyö hoidetaan edellä mai-
nituissa puitteissa ja tietenkin ottaen huomioon 
kurssien lyhyyden ja opiskelun kiireyden sa-
nelemat rajoitukset. 

Mielestäni on erinomainen asia, että oppilas-
kunnat pääsevät yhteistyöhön keskenään. Saa-
daanhan näin varmasti laajennettua myös kaik-
kia oppilaskunnan jäseniä koskeva toiminta ja 
saadaan tukea toinen toisestaan. 

Pieni oppilaskunta — paljon etuja 
Oppilaskunnan koolla on varmasti oma vai-

kutuksensa sen kaikkeen toimintaan. Meidän 
oppilaskuntamme ovat kautta aikojen muodos-
taneet oman kiinteän yhteisönsä, eikä pelkäs-
tään keskenään, vaan myös koulumme kanssa. 
Keskusteluissa muiden oppilaskuntien edusta-
jien kanssa olemme huomanneet, että oma op-
pilaskuntamme on erinomaisessa asemassa mui-
hin oppilaskuntiin nähden. Ja tästä voidaan 
kiitos antaa koulumme ja kurssimme johdolle. 

Pienellä oppilaskunnalla on myös etunsa ta-
loudellisessa mielessä. Vaikkakin oppilaskunnan 
talouden ylläpitäminen lahjoitusluontoisella il-
moitushankinnalla muodostuu yhä vaikeam-
maksi, on budjet t i yleensä voitu suunnitella si-
ten, että siitä on riittänyt sopivasti iloa ja mu-
kavia muistoja hyvän kurssijulkaisun muodos-
sa jokaiselle oppilaalle. 

Kuitenkin on aivan varmaa, että tulevaisuu-
dessa ja ehkä piankin oppilaskunnan tulojen 
hankkimisen on suuntauduttava myös muille 
urille kuin pelkän ilmoitushankinnan varaan. 

Oppilaskunnat tarpeellisia 
Rannikkotykistökoulun reserviupseerioppilas-

kunta on ja tulee olemaan erittäin tarpeellinen 
ja tärkeä tekijä opiskeltaessa tässä varusmies-
rannikonpuolustajien korkeimmassa oppilaitok-
sessa. Muutoksia tulee varmasti tapahtumaan 
oppilaskunnan toiminnassa, mutta käsittääkseni 
ne koskevat, nimenomaan meidän pienen op-
pilaskuntamme ollessa kyseessä, oppilaskunnan 
sisäisen toiminnan järjestelyä. Ja järkevät muu-
toksethan ovat aina tervetulleita. 
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Sirkka-Liisa Hintikka 

S O T I L A S K O T I T Y Ö T Ä R A N N I K O L L A — 
EILEN JA T Ä N Ä Ä N 

Kun tätä kirjoitusta pyydettiin, ehdotettiin 
sen otsakkeeksi suunnilleen "Sotilaskotityön 
murheita ja iloja rannikolla". Käytän kuitenkin 
tilaisuutta hyväkseni esitelläkseni lehden luki-
joille sotilaskotityötä — tosin aivan lyhyesti — 
eilen ja tänään. Rohkenenkin siirtyä ajassa 
taaksepäin aina vuoteen 1918, jolloin NMKY 
ensimmäisenä aloitti tämän työn. Samana vuon-
na perustettiin useita sotilaskotiyhdistyksiä ja 
1921 Sotilaskotiliitto "jäsenyhdistysten tueksi 
sekä yhteisiä asioita hoitamaan". Perustajajä-
seniä oli 24. Nykyisin voi vain Liiton jäsenyh-
distys tehdä sotilaskotityötä. 

Sotilaskotiliiton korkeimpana päättävänä eli-
menä toimii valtuuskunta, jonka muodostavat 
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja, 21 varsinaista 
jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen 
varsinaisten jäsenten ohella valtuuskuntaan 
kuuluu ainakin yksi edustaja jokaisesta sotilas-
ko tiläänistä, NMKY:n sotilaskotien sekä lää-
neistä riippumattomien sotilaskotiyhdistysten, 
kuten Raja- ja Rannikkosotilaskotiyhdistysten, 
sotilaspapiston ja Rajavartiolaitoksen edustajat. 

Liiton asioita hoitaa sekä valtuuskunnan ja 
Liiton kokousten päätökset toteuttaa hallitus, 
johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 varsinaista jä-
sentä, joista yksi on Puolustusvoimain komen-
ta jan nimeämä puolustusvoimien edustaja sekä 
3 varajäsentä. 

Sotilaskotiliiton organisaatio pohjautuu soti-
lasläänejä vastaaviin sotilaskotilääneihin, joi-
den työtä johtaa ao läänin alueella toimivien 
sotilaskotiyhdistysten puheenjohtajien muodos-
tama läänintoimikunta, jonka tehtävänä on 
mm edistää lääninsä yhdistysten toimintaval-
miutta ja liikkuvaa sotilaskotityötä, tehostaa 
koulutusta, järjestää läänin sotilasko tipäivät 
sekä käsitellä ajankohtaisia työhömme liittyviä 
asioita. Erikseen nimitettävä lääninsihteeri hoi-
taa toiminnanjohtajan työhön verrattavia tehtä-
viä läänissään. 

Sotilaskotiliiton jäsenyhdistysten luku on nyt 
44, sotilaskoteja on 99, kanttiineja 43, leiriko-
teja 24 ja erilaisia sotilaskotiajoneuvoja yli 20. 
Jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 1970—71 noin 
7.800 ja palkatun vakinaisen henkilökunnan 

määrä n 490. 
Työskentelyolosuhteet ja työn ulkoiset puit-

teet ovat kuluneina vuosikymmeninä muuttu-
neet ja vaihdelleet paljon: on koettu 20-luvun 
taloudellisesti vaikeat vuodet, 30- ja 40-lukujen 
monivaiheiset, työntäyteiset ajat, 50-luvun pa-
lautuminen normaalioloihin sekä nyt viimeksi 
60-luvun erittäin vireäksi kehittynyt vaihe so-
tilasko tityössä. Alkuaikojen pienistä lukutuvis-
ta, jotka yhdistykset omin varoin pystyttivät, 
on saatu siirtyä puolustusministeriön raken-
nuttamiin uusiin tiloihin, mikä monin tavoin 
on parantanut työskentelymahdollisuuksiamme. 
Valitettavasti vain kodit monasti ovat osoittau-
tuneet alimitoitetuiksi. 

Vaikka varsinaisen rakennustyön nykyään 
suorittaakin puolustusministeriö — joka luo-
vuttaa kodit yhdistyksille sotilaskotityöhön 
käytettäviksi — jää yhdistysten suoritettavaksi 
suuriakin investointeja vaativia hankintoja 
ennenkuin kotien ovet voidaan avata varusmie-
hille. Yhdistykset hankkivat nimittäin kaiken 
kalustuksen (huonekalut, valaisimet, verhot, 
koristekasviasetelmat yms), koneistuksen 
(keittiö- ja leipomokoneet, myymälätiskien va-
rusteet lasikkoineeen ja jäähdyttimineen, kah-
vinkeittimineen, kassakoneineen ja astiastoi-
neen) sekä kirjaston ja tarvittavat viihdytys-
välineet (radiot, televisiot, sanomalehdet, pe-
lit, levysoittimet, tarvittaessa valokuvauslabo-
ratorioiden varusteet yms). 

Sotilaskotiyhdistykset ovat itsenäisiä, rekis-
teröityjä yhdistyksiä, jotka käytännössä toteut-
tavat sotilaskotityön periaatteita. Niiden johto-
kunnissa on jäsenenä myös puolustusvoimien 
edustaja. 

Yhtenä Liiton 44 jäsenyhdistyksestä esittäy-
tyy lukijoille Rannikkosotilaskotiyhdistys, jonka 
toiminta ulottuu kolmen sotilaskotiläänin alu-
eelle ja jolla on paikallisosastoja Kyminlinnas-
sa, Helsingissä, Suomenlinnassa, Obbnäsissä, 
Hangossa, Turussa, Korppoossa, Uudessakau-
pungissa ja Raumalla. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tarkoituksena 
on sen sääntöjen mukaan "työskennellä merel-
lä, saaristossa ja rannikon olosuhteissa palvele-
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vien sotilaiden hyväksi ylläpitämällä sotilasko-
teja. Yhteistoiminnassa sotilasviranomaisten 
kanssa yhdistys hankkii sotilaille sopivaa ja 
kehittävää ajanvietettä, kuten kirjallisuutta, 
pelejä ja lehtiä sekä järjestää yhteistoiminassa 
päällystön kanssa ohjelmatilaisuuksia." 

Perustamisvuodesta (1918) lähtien yhdistyk-
semme on pyrkinyt voimiensa mukaan palvele-
maan niitä joukkoja, jotka on sijoitettu sen toi-
minta-alueelle. Tällä hetkellä alueellamme on 
19 sotilaskotia, 8 laivakanttiinia, yksi vakinai-
nen leirisotilaskoti. Tilapäisiä sotilaskoteja on 
"poljettu maasta" tarpeen vaatiessa leirien ja 
ampumaharjoitusten yhteydessä. Viime vuoden-
vaihteessa oli yhdistyksemme jäsenluku 586, 
vakinaista henkilökuntaa viitisenkymmentä ja 
kansliahenkilökuntaa 3. 

Tämän pitkän "johdannon" jälkeen voinem-
mekin luoda lyhyen katsauksen "murheisiin ja 
iloihin". 

Suurena huolen aiheenamme on vaikeus löy-
tää henkilökuntaa ulkosaarilla toimiviin kotei-
himme. Vapaaehtoisia päivystäjiä on usein 
mahdoton löytää siksi, että naisia yleensä on 
hyvin vähän saarilla ja monasti ovat esim per-
heiden lapset niin pieniä, että äidit eivät voi 
heitä jättää edes päivystystehtävän ajaksi ilman 
huolenpitoa. Mitä vakinaiseen henkilökuntaan 
tulee, edellyttää muuttaminen rintamailta ulko-
meren karuihin oloihin erikoista henkistä kyp-
syyttä ja todellista sotilaskotihenkeä. Tiedäm-
me hyvin, että tällaisia ihmisiä ei kasva joka 
oksalla. 

Toinen huolemme on huutava tilanpuute 
eräissä sotilaskodeissa, jota eivät mitkään maa-
ilman automaatit pysty eliminoimaan. Vain 
rohkeimmissa toiveunissamme näemme sotilas-
kodin, jossa ei olisi jonoja, jossa hiljainen huo-
ne todella olisi hiljainen ja jossa varusmiehet 
voisivat rauhassa syventyä harrasteisiinsa, oli 
sitten kysymys klassisen musiikin kuuntelusta, 
oman bändin harjoituksista, opintoihin liittyvis-
tä tehtävistä tai vaikkapa kir jeen kirjoittami-
sesta. 

Huolenaiheisiimme kuuluu lisäksi erittäin 
kireäksi muotoutunut taloudellinen tilanne, 
jonka parantamiseksi pyrimme löytämään kei-
noja, luopumatta kuitenkaan vanhasta, jo tu-
tuksi tulleesta lentävästä lauseestamme "varus-
miehille mahdollisimman hyvää mahdollisim-
man halvalla". Viimeaikainen palkkavyöry sii-
hen liittyvine sosiaalikulujen nousuineen, osto-
hintojen liukuminen ylöspäin, myyntihintojen 
pysyttäminen lähes muuttumattomina (huo-
mioon ottaen varusmiesten päivärahat!), siirty-
minen 5-päiväiseen viikkoon ym ovat kaikki 
osaltaan vaikuttamassa ongelmiimme. Toivom-
me kuitenkin ratkaisun löytyvän tämänkin 
asian järjestämiseksi, sillä palvelutasoamme so-
tilaskodeissa emme haluaisi alentaa. 

Riippuuhan varusmiesten viihtyvyys kaukai-
silla ulkolinnakkeilla ja eristetyillä varuskunta-
alueilla oleellisesti niiden palvelujen tasosta, 
joita kodeissamme pystymme heille tarjoamaan. 

Laajan ja hajanaisen työkenttämme vuoksi 
muodostavat kuljetuskysymykset myös aivan 
oman ongelmansa. Iloksemme olemme kuiten-
kin aina saaneet apua ja tukea puolustuslaitok-
sen taholta, kun on ollut kysymys esim ohjel-
mien järjestämisestä saarille. Myös leirien ja 
harjoitusten yhteydessä ylläpidettyjen sotilasko-
tiemme henkilöstö on saanut tukea kuljetus-
pulmissaan ja lisäksi auttavat kädet ovat aina 
huolehtineet siitä, että raskaat taakat ovat len-
nähtäneet veneistä maihin, vettä on saatu kah-
vinkeittoon ja puutakin on ollut pinossa siellä, 
missä sitä on tarvittu. 

Ilon aiheita on meille kaikille vuosien var-
rella varmaankin kertynyt runsaasti. Juhlapu-
heissa esitetyt kiitokset sekä jäsenillemme 
myönnetyt viralliset kunnia- ja ansiomerkit 
ovat olleet osoituksena siitä, että puolustuslai-
tos on työtämme arvostanut. Vähintään näihin 
verrattava hyvänolon tunne on varmaankin jo-
kaisen mielessä, joka rasittavan, työntäyteisen 
päivän jälkeen on varusmiehen, reserviläisen 
tai kouluttajan puolelta saanut lämpimän kii-
toksen siitä, että pannu on ollut kuumana am-
muntojen ja harjoitusten päättyessä •— mel-
kein mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

Osallistumisemme eri varuskuntien sosiaali-
toimikuntien työskentelyyn on myös tuonut 
meidät lähemmäksi sitä yhteisöä, jonka piirissä 
saamme työtämme suorittaa. Monet vain pien-
tä järjestelyä vaativat seikat on voitu saattaa 
kohdalleen toimikunnassa tapahtuneen neuvot-
telun jälkeen. Keskustelut varusmiestoimikun-
tien puheenjohtajien kanssa ovat myös olleet 
hedelmällisiä ja siltä taholta esitetyt toivomuk-
set on — kunhan ne on virkateitse asianomai-
sin komentajan suosituksin varustettuina toimi-
tettu meille — usein voitu toteuttaa. Koen ai-
nakin itse henkilökohtaisesti erittäin positiivi-
sena sen seikan, että työmme kohde, suomalai-
nen varusmies nuoruudellaan pakottaa meidät 
seuraamaan aikaamme, tarkkailemaan ympäris-
töämme ja näin toivottavasti vältämme paikoil-
laan polkemisen vaaran. 

Käsikirjamme kiteyttää sotilaskotityön nel-
jään kohtaan, jotka puolestani haluaisin pääte-
sanoina painaa lukijoitten mieliin: 
— sotilaskotityö on suomalaisen naisen vapaa-

ehtoista, hengeltään palvelevaa toimintaa 
sotilaiden, pääasiassa varusmiesten hyväksi 

— se on henkistä maanpuolustustyötä, joka tu-
kee puolustusvoimia myönteisten maanpuo-
lustusasenteiden lujittamisessa ja auttaa 
puolustusvoimia lisäämällä varusmiesten va-
paa-aj anviettomahdollisuuksia 

— sen tarkoituksena on luoda viihtyisä vapaa-
ajan ympäristö: sotilaskoti, joka tarjoaa va-
rusmiehelle mahdollisuudet sekä rentoutu-
miseen että itsensä kehittämiseen erilaisten 
harrasteiden parissa 

•— se on epäpoliittista ja kunnioittaa jokaista 
yksilöä tasa-arvoisena ihmisenä. 



Maj E Saramo 

K O K E M U K S I A H A N G O N V A R U S K U N N A N 
S O S I A A L I T O I M I K U N N A N T O I M I N N A S T A 

Kun muutama vuosi sitten perustettiin varus-
kuntiin sosiaalitoimikunnat ja sain käskyn toi-
mia Hangon Rannikkopatteriston sosiaalitoimi-
kunnan puheenjohtajana, suhtauduin asiaan en-
nakkoluuloisesti epäillen. 

Kun sitten kokoonnuimme ensimmäiseen ko-
koukseemme, minkä tervehdyssanoissani toi-
voin sujuvan asiallisesti, leppoisasti ja avomie-
lisesti keskustellen, tunsin yllätyksekseni mieli-
hyvää siitä, että oli todella esitetty asioita, jois-
ta osa "suoralta kädeltä" voitiin ao edustajan 
toimesta selvittää. Huomasin, että meillä oli 
runsaasti asiallista asiaa, josta osa hyvällä tah-
dolla voitiin saattaa järjestykseen. Luonnolli-
sesti suurin osa esitetyistä puutteista oli "ra-
hasta kiinni", eikä käyttövaroja meillä ollut. 

Nykyisessä järjestelmässä on kullakin patte-
rilla oma varusmiestoimikuntansa ja näiden pu-
heenjohtajat kuuluvat sosiaalitoimikuntaan. 

Sosiaalitoimikunnan kokouksessa ovatkin va-
rusmiestoimikuntien esitykset etualalla. 

Murhemielin on aina uudelleen ja uudelleen 
todettava yksikköjen seuraavat sosiaaliset 
puutteet: 

— majoitustilojen ahtaus 
—• vapaa-ajan vietto tilojen puuttuminen 
— harrastusmahdollisuuksien vähyys 
-— saunojen ja pesuhuoneiden alimitoitus 
— lomakuljetuksiin tarvittavan turvallisen 

kaluston vähyys. 

Kantahenkilökunnan ja siviilitoimenhaltijöi-
den aina esille tuomana seikkana on heikko 
asuntotilanne ja asuntojen puuttuminen erityi-
sesti Hangossa. Tässä suhteessa on sosiaalitoimi-
kunta monasti elätellyt toteutumattomia toivei-
ta. 

Käsittämättömältä tuntuu myös Russarön ve-
sijohdon kohtalo ja sen "hölmöläisten leikkiä" 
muistuttava ainainen korjaaminen. Näin pak-
kaskauden alkaessa voimme lohduttautua asian 
päiväjärjestyksestä poistumisella, sillä kohta 
putki jäätyy niinkuin 8 kertaa aikaisemminkin. 
Niinpä Hangö-lehden toimituskin soittelee näin 
talven alussa tuon tuosta; joko putki on jääs-
sä? 

Hangon sosiaalitoimikunta on kokoontunut 
noin 4—5 kertaa vuodessa. Pykäliä on pöytäkir-
jaan kertynyt toista sataa, niin kuin esille tuo-
tu ja kysymyksiäkin. Myönteiseen tulokseen on 
voitu omatoimisesti päästä noin 10—15 % ta-
pauksista. 

Kokemukseni ja käsitykseni mukaan sosiaali-
toimikunta on löytänyt paikkansa joukko-osas-
ton organisaatiossa. Varsinkin varusmiesedus-
tajien esiintyminen on ollut myönteistä. Useas-
ti heidän esityksiään kuullessa tulee mieleen, 
miten tuokin asia yleensä on ollut mahdollista. 
Tämä taas osoittaa selvästi sosiaalitoimikunnan 
tehtävän tarpeellisuuden. 

KAITILA OY 
Orimattila 

MILKA 
Vaasa 
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V A R U S M I E S T O I M I K U N N A S T A 
R A N N I K K O - O L O S U H T E I S S A 

Varusmiestoimikunnan tehtävänä on selvittää 
joukko-osaston varusmiesten asemaan ja so-
siaalisiin oloihin, palvelusolosuhteisiin, oikeu-
dellisiin ja taloudellisiin kysymyksiin liittyviä 
tarpeita ja tehdä niitä koskevia parannusesi-
tyksiä sekä ylläpitää ja edistää varusmiesten 
viihtyvyyttä ja vapaa-ajanharrastuksia. 

Melkoinen tehtäväkenttä vielä nuorelle, omia 
toimintamuoto jaan etsivälle varusmiesten orga-
nisaatiolle. Toimintakohteista ei siis ole puutet-
ta. Vielä vähemmän rannikkopatteristossa, jos-
sa linnakkeiden erikoisolosuhteet luovat luke-
mattomia uusia toimintakohteita. Tullaankin 
kysymykseen, mitkä ovat varusmiestoimikun-
tien toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet 
vaikuttaa parannuksien aikaansaamiseksi. 

Toimintaohjeensa mukaan varusmiestoimi-
kunta ei voi omissa nimissään hankkia eikä säi-
lyttää varoja. Tämä rajoit taa toimikunnan toi-
mintaedellytyksiä, varsinkin varusmiesten viih-
tyvyyttä ja vapaa-ajan harrastuksia edistävää 
toimintaa, sillä koronakepin hankkiminenkin 
vaatii rahaa. Taloudellisia kysymyksiä ratkoes-
saan useat varusmiestoimikunnat ovatkin yh-
teistyössä joukko-osastokiltojen tai sotilaskoti-
yhdistyksen kanssa. Tämä yhteistyö on lämpi-
mästi suositeltavaa kaikille varusmiestoimi-
kunnille. Huomattavia rahamääriä vaativia 
uudistuksia tehdessään toimikunta siis toimii 
vain aloitteentekijänä. Varsinkin varusmiesten 
sosiaalisia oloja ja palvelusuhteita koskevissa 
uudistusehdotuksissa toimikunnan toiminta-
mahdollisuudet jäävät pelkästään aloitteiden 
varaan, mutta arvostus ylemmällä taholla on 
hyvä ja myötätunto on varusmiesten puolel-
la. Etenkin joukko-osaston sosiaalitoiimikunnas-
sa, jossa toimikunnan puheenjohtaja on jäse-
nenä, pääsee vausmiesten ääni hyvin kuuluviin. 

Mutta ratkaiseeko aloitteiden arvostus ja 
myötätunto varusmiesten ongelmia? Useimmi-
ten törmätään kustannuskysymyksiin ja vähän-
kin rohkeampia uudistusehdotuksia pidetään 
helposti utopistisina. Useimpia varusmiesten 
suurimmista ongelmista ei pystytä ratkaise-

maan joukko-osaston sisällä. Varusmiestoimi-
kunnat tarvitsevat yhteistyötä, jonka avulla 
voitaisiin paremmin .kehittää toimintaa ja vai-
kuttaa asioihin. 

Tätä suuntausta edustavat jo nykyään vmtoi-
mikuntien puheenjohtajien ideointikokoukset, 
joissa eri vmtoimikuntien puheenjohtajat tutus-
tuvat toisten toimikuntien toimintaan ja näin 
hyvät ideat saadaan kaikkien yhteiseksi hyväk-
si. Nämä kokoukset eivät tee mitään päätöksiä. 

Hangon Rannikkopatteristoissa toimii kussa-
kin yksikössä oma toimikuntansa johtuen jouk-
ko-osaston eri yksiköiden hajanaisesta sijain-
nista ja heikoista kulkuyhteyksistä. Toiminta 
kohdistuu pääasiassa varusmiesten viihtyvyy-
den ja vapaa-ajanharrastusten parantamiseen 
sekä sosiaalisten olosuhteiden kohentamiseen. 
Vaikka toiminta onkin vasta nuorta, on jo nyt 
olemassa konkreettisia esimerkkejä toiminnan 
hedelmällisyydestä. Kantahenkilökunnan hie-
man aktiivisempi toiminta varusmiestoimikun-
ta-aatteen puolesta olisi toivottavaa. Yleensä 
toimintaa haittaavat tekijät ovat samoja kuin 
muissakin joukko-osastoissa. Jäsenten vaihtu-
vuus, johtuen varusmiesten siirroista ja erilai-
sista kursseista, vaikeuttaa toiminnan jatku-
vuutta sekä erittäin huomattavana haittatekijä-
nä nk "käymään vaan henki." Varusmiehet 
laskevat helposti vain päiviä, eivätkä jaksa tai 
halua kiinnostua ehkä vasta tulevia ikäluokkia 
koskevista muutoksista. Valitettava huomio, 
mutta tämän epäkohdan korjaamiseksi saatai-
siin oikealla informaatiolla paljon aikaan. On 
ilolla pantava merkille, että viimeaikoina Han-
gon Rannikkopatteriston vmtoimikuntien toi-
minta on huomattavasti vilkastunut ja jatkossa 
on odotettavissa tuloksia. 

Varusmiestoimikunnilla on nähdäkseni edes-
sä menestyksellinen tulevaisuus. Se vaatii kui-
tenkin kaikkien osapuolien myönteistä suhtau-
tumista. Sitkeällä työllä ja oikeilla menettely-
tavoilla tullaan saamaan paljon aikaan. 
Alik M Seopänen 
EPtri /HanRPston vmtoimikunnan puh joht 

PIEKSÄMÄEN PELTITYÖ 
R. ja M. H E I N O N E N 
llmarintie 12 puh. 11 338 

Pieksämäki 

• Rakennus-, ilmastointi- ja verstas-
peltityöt urakalla ja laskuun 
• Pyytäkää tarjouksiamme 

SUOMEN 
MAANVILJELIJÄIN KAUPPA 

Tampere 
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SYKSYN K U U L U M I S E T 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 19. 11. 1971 Vaasassa 

Kokoukseen osallistujien määrä ylitti odotuk-
set. Osa saapui Vaasaan ilmavoimien DC-3 ko-
neella, osa linja-autoilla ja pääosa jo torstaina 
junalla. 

Tilaisuus aloitettiin laskemalla seppele talvi-
ja jatkosodan muistomerkille. Lounastettiin va-
ruskunnan ruokalassa, jonka jälkeen lähdettiin 
seuraamaan patteriston taistelunäytöstä lento-
kentällä. Harjoituksen aiheena oli tuliasemiin 
ajo, tulen aloittaminen ja asemista lähtö. Har-
joitus oli mielenkiintoinen ja onnistui hyvin. 

Harjoitusta seuraavat mm vas:ita VaaRPston kom 
evl M VVähäjärvi, rttarkastaja ev E Veranen, kenraali 
V Valve ja PohmSL:n komentaja kenraalimaj Kroge-

Tämän jälkeen oli ohjelmassa tutustuminen 
Strömbergin Vaasan tehtaiden tuotantoon, jon-
ne lähdettiin joukolla. Tilaisuus oli antoisa. 
Helsingistä asti oli tilaisuutta varten tullut 
asiantuntijoita, jotka valottivat mm elektronii-
kan osuutta ja sovellutuksia rannikkotykistön 
käyttöä silmällä pitäen. Kahvin ja edellä mai-
nittujen esitysten jälkeen siirryttiin tutkimus-
laitokseen, jossa katseltiin filmi sekä tutustut-
tiin itse laitokseen ja sen välineisiin. 

Varsinainen vuosikokous aloitettiin Upseeri-
kerholla. Sen evl M Wähäjärvi johti rutiinilla 
läpi. 

RtUY:n johtokunnan kokoonpanoksi vuodeksi 
1972 muodostui: 
puh joht evl O Lyytinen 
vars jäsenet ev P Elomaa 

maj K Rydman 
maj J Perkki 
maj T Lahti 
kapt P Vähäkallio 
kapt P Suorauma 
kapt M Suominen 
kapt O Ström 

varajäsenet kapt J Savonheimo 
ylil J Vuohelainen 
ylil J Vaaja 
ltn K Lange 

Kokouksen jälkeen nautittiin yhteinen illalli-
nen samoissa suojissa. Vaasalaisista kutsuvie-
raista mainittakoon mm kaupunginjohtaja L 
Järventaka, sotilasläänin komentaja kenrm 
Krogerus, killan puheenjohtaja ja reservin up-
seerien puheenjohtajat. Lauantaina ennen läh-
töä oli ohjelmassa sauna ja uimahalli, joita 
käytettiinkin hyväksi. 

Jäimme odottamaan seuraavaa kokousta. 

Tuliasemaan meno käynnissä. 

Autotarv ikkei ta— Biltil lbehör 

T A R V I K E — T I L L B E H Ö R 
RÖNN & BACKHOLM 

VAASA 
Kauppap. 18 Handelsespl. 18 

Puh. 241261 Tel 
241262 
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KOTKAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

TORUN RANNIKKO-

TYKISTÖRYKMENTTI 

Patteristo osallistui SlRtR:n johtamaan syys-
leiriin. Moninaisten alkuvaikeuksien sekä osin 
sään ansiosta saatiin "ruuti palamaan" kunnolla 
vasta leirin viime hetkillä. Olikohan syynä 
hieman outo tykkikalusto? 

15. 10. astui palvelukseen jälleen suurehko 
erä uusia rannikonpuolustajia. Vaihdettuaan 
asusteensa yhtenäisiksi joukko hävisi Kirkon-
maan linnakkeen suuntaan jättäen tosin edus-
tuksensa suuren lukumääränsä ansiosta myös 
Esikuntapatteriin Kyminlinnaan. 

6. 11. osallistuimme sodanaikaisen, suurim-
maksi osaksi etelä-kymenlaaksolaisista koostu-
neen JR 45:n muistomerkin paljastustilaisuu-
teen Kotkassa. 

Tätä kirjoitettaessa patteristossa valmistau-
dutaan kuumeisella kiireellä vastaanottamaan 
noin 30 reservin upseeria kertausharjoituksiin 
marras—joulukuun vaihteessa. Töitä tehdään 
hieman "harventunein" voimin patteriston me-
netettyä lähes 50 % upseereistaan pääosin Hel-
singin suuntaan. 

Patteristoupseerimme majuri Jukka Karvinen 
luovutti tehtävänsä lokakuun lopulla majuri 
Uolevi Tirroselle ja suuntasi matkansa kohti 
Helsinkiä. 

Lausumme parhaat kiitokset maj Karviselle 
ja toivotamme maj Tirrosen tervetulleeksi ta-
kaisin Ahvenkosken itäpuolen miesten jouk-
koon. 

On pakko todeta marraskuun ensilumien jo 
sataessa, että vaihteleva ja monia kokemuksia 
antanut vuosi on taas kulumassa loppuun. Pat-
teristo kiittääkin vuoden aikana työtään tuke-
neita ja toivottaa kaikille rannikon puolustajille 
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 

Henkilötietoja 
Nimitykset ja ylennykset 

vääp O Suvanto 1. 10. ylivääpeliksi 
ylik J Ryynänen 1. 10. vääpeliksi 
kers H Halvorsen 1. 10. ylikersantiksi 
kapt U Tirronen 5. 11. majuriksi 

Erot 
Kers R Kaljunen 31. 10. 

Palvelukseen otot 
Kers J Toivanen 8. 11. 

Siirrot ja komennukset 
ylil J Vaaja Rt:n kaptkurssi 22:lta 16. 9. 
yliv M Mustalahti 1. 10. HelSpE:aan 
ylil A Vapaavuori TurRtR:stä KotRPstoon 22. 
10. 

Selviä merkkejä talven tulosta on täällä lou-
naisrannikollakin. Mm sota-alus Pansio aloitti 
säännöllisen vuoroliikenteen Utöseen ja linnak-
keiden yhteysveneet vaihdettiin kuljetus venei-
siin. Kelirikkoliikenteen suunnitelmia tehtäes-
sä kuulimme, että puolustuslaitos oli tilannut 
ensimmäisen suomalaisvalmisteisen hydrokop-
terin Nils Erikssonilta Paraisilta. Tämä Saaris-
tomerellä koeajettu on todettu ensimmäisissä 
kokeiluissa edeltäjiä paremmaksi kulkuväli-
neeksi. Rykmentti toivoo saavansa tämän käyt-
töönsä. 

Reservialiupseerikoulu piti tykistöleirinsä 
marraskuussa Reilan leirialueella. Leirin yhtey-
dessä järjestettiin myös omaisille mahdollisuus 
tutustua oppilaiden sotilaselämään. Esittelyn 
yhteydessä heillä oli mahdollisuus seurata tykis-
töammuntoja. Omaistenpäivä (toikin vaihtelua 
oppilaiden päiväohjelmaan sekä avarsi omaisten 
näkemyksiä yhteiskunnan kehitystä seuraavas-
ta ouolustuslaitoksesta. 

Syksyn haikeutta ovat lisänneet kolmen upsee-
rin ja yhden aliupseerin siirrot joukko-osas-
tomme ulkopuolelle. Rykmentin kiri oista on 
siirtynyt kapt R Huuhtanen TurSpE:an, ylil 
A Vapaavuori KotRPstoon, ltn A Järvinen 
SlRtR:in ja kers J Risku IlmaSK:un. Rykmen-
tin henkilökunta muistaa kiitollisuudella pois-
siirtyviä ja toivottaa hyvää työintoa uusissa 
toimipaikoissa. 

Virkavuosiltaan pitkäaikaisin rykmentin pal-
velija, esikunnan konekirjoittaja neiti Leila 
Koskinen täytti 1. 12. 71 50-vuotta. Sydämelli-
set onnittelut! 

Kesäiset työt ovat siirtäneet monen vuosilo-
man myöhään syksyyn. Kaikille on loma 
ollut virkistävä ja toimintatarmoa lisäävä te-
kijä. Mm rykmentin komentajan ruskeista kas-
voista päätellen oli "tarkastusmatka" Rhodok-
selle antoisa ja "everstien" rannikon puolustus 
hyvässä kunnossa. 

Ylennykset 
— 17. 9. 71 Pentti Aulaskari everstiluutnan-

tiksi 

Palvelukseen tullut 
— 18. 10. 71 kers Ahto Alander 
— 29. 10. 71 kers Matti Autio. 



HANGON RANNIKKO-

PflTTE Rl STO 
VAASAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

Syyskausi on HanRPstossa kulunut vi lkkaan 
toiminnan merkeissä. Syys—lokakuun vaihtees-
sa vierailivat turkulaiset raskaan patterin voi-
milla ampuen kouluammunnan. Tuloksia on 
vaikea vielä ennustaa, mut ta maali lautta aina-
kin r ikkoontui täydellisesti. Hyvällä menestyk-
sellä ampui myös oman pat ter imme kouluam-
munnan. Tähän TurRtRrn ja HanRPston yh-
teiseen leiriin osallistui myös lukuisia merivoi-
mien aluksia. Yhteysupseerien ansiosta päästiin 
mukavasti yhteistoimintaan —• harjoi tuspat te-
riston esikuntakin tuli ainakin osaksi työllis-
tettyä. 

Lokakuun puolenvälin tienoilla pidettiin ker-
tausharjoitus. Reserviläiset ja kantahenki lökun-
ta perehtyivät tiiviissä harjoituksessa rannikon-
puolustuksen monitahoiseen tehtäväkent tään. 

Syksyn kovapanosammunnat, joihin myös 
alokkaat ovat osallistuneet sekä vanhemmilla 
että uudenaikaisilla aseilla, ovat olleet menes-
tyksellisiä. Laut toja on r ikkoontunut enemmän 
kuin vuosiin aikaisemmin. 

Koulutuksellista tasoa, ainakin tulenkäytön 
osalta, on pidettävä merkityksellisenä, sillä 
HanRPston koulut ta javoima on huvennut mil-
tei olemattomiin siirtojen, erojen ja kurssiko-
mennusten vuoksi. Linnakkeiden huonojen so-
siaalisten olojen sekä Hangossa vallitsevan an-
karan asuntopulan vuoksi on henkilöstötilanne 
muodostunut vaikeaksi. Toistakymmentä ker-
santin tointa ja viisi värvä tyn paikkaa on jat-
kuvasti täyt tämättä . Halukkai ta kyllä olisi, 
mutta kun tulee puhe asunnosta, niin siihen 
"tyssää". 

Hetkeksi heränneet toiveet kerrostalon saa-
misesta Hankoon ovat nyt rauenneet — mitään 
ei ole asian tiimolta kuulunut . Vaikut taa siltä 
kuin vi lkkaan aseteknillisen kehityksen imyötä 
olisi niiden käy t tä jä t unohdettu. Napoleon on 
osuvasti sanonut: "Linnoitukset ovat, samoin 
kuin tykit, myöskin vain aseita, jotka eivät it-
sekseen kykene täyt tämään tehtäväänsä. Niitä 
täytyy käyt tää ja hoitaa." 

Henkilötietoja 
Patteriston uusi komentaja, evl Olavi Aspin-

jaakko, on ottanut tehtävät vastaan 5. 11. 71 
Ylil T Virkki on ottanut Russarön Ikeen 

päällikön tehtävät vastaan Itn V K A Langelta 
4. 11. 71 

Kers E Rehtola on eron kaut ta siirtynyt 
KaiPr:i in 7. 11. 71 

Yliv M Heineelle myönnet ty ero 9. 11. 71 
Vääp E Kuronen on ottanut kntotston päälli-

kön tehtävät ylil M Rannalta 29. 10. 71 

Reservialiupseerikoulu oli leirillä Sommarös-
sä ampuen tällä ker taa kanuunoilla. Tulokset 
olivat hyvin tyydyttävät . Yksi lautta ammut-
tiin upoksiin. Kurssi päät tyi 3. 12. ja uusi alkoi 
9. 12. Ennen päättymistä pidettiin taistelukou-
lutuksen ja johtamistaidon leiri Lohtajalla. 

Vuosijuhla vietettiin 1. 12. katselmuksin ja 
paraatein. Yhteinen i l tajuhla oli upseeriker-
holla. 

Varusmiehet osallistuivat jälleen ker ran sota-
invalidien tempaukseen keräten kahden tun-
nin aikana yli 7.000 mk. Huomattava saavutus. 

Henkilötietoja: 
Palvelukseen otettu kersantin vakanssille 

vänr ikki Wallenius 1. 10. Yleisarvosanalla kii-
tet tävä suoritti ylik S Saloniemi Upseerikurssin 
RtK:ssa sijoittuen toiseksi. 

Yliluutnantit Linnavesi ja Roussi opiskelevat 
huoltoa Lahdessa. 

Yli luutnantt i Pääkkönen aloitti opiskelunsa 
kapteenikurssilla. 

HanRPsto ja tkuu 
Ylil M Ranta r t :n kapteenikurssille 15. 11. 71 
Ltn V K A Lange siirretty koul- ja jä r j t s ton 

toimistoupseeriksi 5. 11. 71 
Sisarukset, neidit A ja E Lauronen r-apulai-

siksi 2.Ptrille 18. 10. 71 

Onnittelut: 
Pston komenta ja evl O Aspinjaakko ja l tn 

V K A Lange kävivät onnittelemassa ev J a r l 
Chr 01in'ia tämän 85-vuotispäivänä 10. 11. 71. 
Kukkien lisäksi luovutetti in ev 01in'lle joukko-
osaston ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen adressit. 

HANKINTA OSASTONNE H U O M I O O N 
SUORITAMME: 

Automaattisorvausta, epäkeskopuristusta, 
muoviruiskupuristusta. 

VALMISTAMME: 
Tarkkuuskoneistettuja osia, työkaluja, 
epäkeskopuristeita ja ruiskupuristeita. 
OTTAKAA YHTEYS — TARJOAMME 

NOPEASTI JA EDULLISESTI 

P R E T O Y 
Uudenmaankatu 1. Puhelin 914/15 288 

HYVINKÄÄ 
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SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ-

RYKMENTTI 

RANNIKKOTYKISTÖN 

KOE AMPUMA-ASEMA 

Vuoden 1971 syksy on ollut erit täin myrskyi-
nen etelärannikolla. Alle kuuden beaufort in 
tuul i on ollut poikkeuksellinen. Suur immat tuu-
len nopeudet koettiin Mäkiluodossa 11. 11. 1971, 
jolloin mitatti in jopa 37 m/s, mikä merkitsi 
hirmumyrskyä. Tuuli ja alkavat pakkaset te-
kevät merenkulun ja kaiken työskentelyn ulko-
salla erit täin hankalaksi. 

I /SlRtR:n esikunta aloitti 15. 11. 1971 moni-
vuotisen työn tuloksena toimintansa Vallisaa-
ressa kunnostetuissa tiloissa. Ensi kesänä tapah-
tunee myös rykment in esikunnan ja esikunta-
patterin siirtyminen Santahaminaan. Siirrot tu-
levat selventämään ja tehostamaan rykment in 
työskentelyä tuntuvasti. 

Ylennykset 
kapt V Poikonen majur iks i 
ylik J K Härkönen vänrikiksi 
kers T J Mäkilä vänrikiksi 

Nimitykset 
kapt V Nurmi ma ju r in virkaan 

Palvelukseen tulleet 
vänr M K Manninen koulutuspatteri in 
vänr T V Lauri koulutuspatteri in 
vkorpr S V Mäkynen 1. Pat ter i in 
v tkm A K A Viitanen 2. Pat ter i in 

Erot 
sotmest J V Mäkivaara 

Siirrot 
vääp R Koivusaari II Pston esikuntaan 
ylik K V Ikonen I Pston esikuntaan 

Komennukset 
kapt J Knuutt i la oppilaaksi SKK:uun 
kapt M Saarinen YK:tehtäviin Suezille. 

SÄKYLYN A U T O K O U L U 
Puh. 938-70092 Säkylä 

Kurssit alkavat joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina 

Koeaseman toiminta käsittää ammuntoja ja 
niihin liittyviä töitä, joita juhlati laisuudet eivät 
yleensä keskeytä. Tänä syksynä näitä arkisesta 
työstä irtautumisia on sat tunut kahdestikin. 29. 
10. vieraili kenttäpiispa Katajaluodossa. Vierai-
lu oli tiettävästi laatuaan ensimmäinen Kata ja-
luodon historiassa. Hengellisen tilaisuuden jäl-
keen kenttäpiispa tutustui koeampuma-ase-
maan, missä hän oli erityisen kiinnostunut Ka-
tajaluodossa rakennetuista lähtönopeuden mit-
tauslaitteista. Saunomisen yhteydessä suoritetun 
uintiottelun papisto-koeasema hyisessä merive-
dessä voitti vakuuttavast i papisto 3—2. 

19. 11. vietettiin Koeampumalaitoksen 50-
vuotisjuhlaa Niinisalossa. Tilaisuuteen osallis-
tui RtKoeAs:n kantahenkilökunta kokonaisuu-
dessaan. Päiväjuhlassa kapt J Kainulainen esit-
ti laitoksen historiikin, missä ilmeni, että en-
simmäinen koeampuma-asema perustett i in Ut-
tiin 50 vuotta sitten. Esi tet tyjen runsaiden on-
ni t telujen jälkeen Koeampumalaitoksen johta ja 
evl A Kajaani luki pääesikunnan sotavaruste-
päällikön kenrm O Seppälän hyväksymän koe-
ammuntamääräyksen, minkä toteuttamista Kes-
kuskoeampuma-asemalla lähdettiin seuraa-
maan. RtKoeAs:n henkilöstöllä oli samalla ti-
laisuus kateellisena todeta aseman rakennusten 
ja välineistön määrän ja laadun ylivoimaisuus 
RtKoeAs:n tiloihin verrat tuina. 

I l ta juhla vietettiin Niinisalon varuskuntaker-
holla runsaan kutsuvierasjoukon läsnäollessa. 
Juhli joiden määrä lähenteli kah ta sataa. Onnis-
tuneen juhlan jälkeen aamuyöllä suunnatti in 
matka taas kohti Helsinkiä aloittamaan 100-
vuotistaipaleen toista puoliskoa. 

Ylennykset: 
Ylivääpeli Mikko Antero Hirvonen Sotilas-

mestariksi 7. 10. 71 
Siirrot: 

Kapteeni Pekka Juhani Uski SlRtRrn 29. 6. 
71 komennet tuna RtKoeAs/KoeAL 1. 9. 71 
saakka. Kapt Uski aloitti SKK:n opinnot syk-
syllä. 

Kapteeni Ossi Juhani Vehmas Koeampuma-
laitokseen 29. 6. 71, i lmoittautui RtKoeAs 27. 7. 
71. 
Erot: 

Veli Pekka Kotamäki 31. 7. 71. 

KULJETUSLIIKE L A I V U O R I 
Muutto- ym kuljetuksia 

perävaunullisilla kuorma-autoilla 
Säkylä Puh. 938-70402, 70144 

L I H A , V O I , M A I T O ja LE IPÄ 
S I I R T O M A A T A V A R A T , H E D E L M Ä T 

H E R K U T ja M A K E I S E T 

M I N I — S H O P 
K o t i i n k u l j e t u k s e t t i i s t . t o r s t . l auant . i lmaiset 
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Koulumme toista vuosipäivää vietettiin ar-
vokkain juhlallisuuksin 2. 11. 1971. 

Päiväjuhlassa nähtiin kutsuvieraina mm ran-
nikkotykistön tarkastaja ev E Veranen, asela-
jimme entiset tarkastajat, kenrm V Karvinen ja 
ev V Vuorela, RtK:n perinnejoukko-osastojen 
komentajat, MeriSK:n johtaja komdri O Hai-
kala ja TykK:n johtaja ev M Rintanen sekä 
koulumme lipun lahjoittaneiden järjestöjen 
edustajat. 

Tervetuliaispuheessaan Rannikkotykistökou-
lun johtaja evl E Havo lausui «mm: "Rannikko-
tykistökoulu aloitti toimintansa 1. 9. 1969 oman 
aselajitarkastajansa alaisena. Koulu oli varsin 
toivottu ja odotettu aselajimme keskuudessa. 
Opettaja- ja kouluttajavahvuuden kohdalta 
koulu jäi kuitenkin selvästi alimittaiseksi sille 
sälytettyyn suureen työmäärään nähden. Täl-
laisen aselajikoulun eräänä tehtävänä on kou-
lutuksen ohella toimia mm aselajin kehittäjänä 
ja kokeilupaikkana. Kun upseerivahvuudesta 
kuluvan syksyn aikana kuitenkin puuttuu 25 
prosenttia, on em tehtävä selvästi vaaravyö-
hykkeessä, ja on myöskin pelättävissä, että up-
seerivajauksen jäljet näkyvät koulutuksessa." 
Evl Havo lausui edelleen toivovansa, että rt-
kadettien lukumäärää voitaisiin nykyisestään 
nostaa tuntuvasti ja heidän aselajikoulutusai-
kaansa RtK:ssa pidentää 10 kk:sta 14 kk:en 
KadK:ssa annettavan yleiskoulutuksen kustan-
nuksella. Lisäksi evl Havo piti epätyydyttävänä 
järjestelynä sitä, että aselajin reservin tarvitse-
mat viestiupseerit koulutetaan RUK:ssa, Ha-
minassa, irrallaan muusta r t :n reserviupseerien 
koulutuksesta. 

Maj Rannisto käsitteli mielenkiintoisessa juh-
laesitelmässään varusmiesten maanpuolustus-
asenteita suoritettujen tutkimusten valossa. 

Päiväjuhlan kohokohdaksi muodostui Ran-
nikkotykistökoulun pienoislippujen jako. Lipun 
saivat seuraavat laitokset, järjestöt ja yksityi-
set henkilöt: 

—• Merisotakoulu 
—• Rannikkotykistön tarkastaja, 
—- Tykistökoulu, 
—• Ev V Vuorela, 
— Ev P Elomaa, 
— HNMKY, 
— Rannikkosotilaskotiyhdistys, 
—• Rannikon Puolustajain Kilta, 
— Helsingin Reserviupseeripiirin Rannikkoty-

kistökerho Johtorengas ja 
— Rannikkotykistön Upseeriyhdistys. 

Pienoislippujen luovutus menossa. Rtk:n johtaja evl 
E Havo luovuttamassa lippua RtUYrn puheenjohtajal le 
evl O Lyytiselle. 

Koulumme puolestaan sai vastaanottaa lu-
kuisten lämpimien tervehdysten lisäksi arvok-
kaat päivystävän upseerin ja yksikköpäivystä-
jien päivystyskilvet, jotka Johtorenkaan pu-
heenjohtaja prof P Vähäkallio luovutti Rannik-
kotykistökoulun johtajalle. Santahaminan Ali-
upseerikerhon pj yliv J Korhonen lahjoitti kou-
lulle kerhon viirin toivoen hyvän naapuruuden 
edelleen jatkuvan. 

Päiväjuhlan jälkeen nautittiin Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan ja evl E Kairan vieraanva-
raisuudesta maittavan juhlalounaan merkeissä. 
Tilaisuuden jälkeen jakoi evl Havo koulun pie-
noisliput RtK:n henkilökunnalle, jotka olivat 
olleet palveluksessa koulua perustettaessa. 

Juhlapäivän päättivät illallistanssiaiset San-
tahaminan Upseerikerholla. 
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Juhlan jälkeen palasimme arkisen aherruk-
sen pariin. 

Syysampumaleiri alkoi näet seuraavana päi-
vänä Miessaaren alueella. Ammunnat, yhteen-
sä 1700 laukausta, järjestettiin nyt ensimmäistä 
kertaa pääasiassa pimeä- ja hämäräammuntoi-
na. Kokemuksia ja tuloksia voidaan pitää erin-
omaisina. 

Reserviupseerikurssi 137 :n r t l inja päättyi 12. 
11. 1971. Priimukseksi selviytyi upskok A Met-
sävirta. Samana päivänä vieraili koulussamme 
Sotakorkeakoulun maa- ja ilmasotalinja maj T 
Sarion johdolla. 

Kolmea päivää myöhemmin, 15. 11. oli vie-
railuvuorossa 42. Maanpuolustuskurssi tutustu-
en rannikkopuolustusjärjestelmään, ja samana 
päivänä alkoi opiskelunsa Rt:n Kapteenikurssi 
23:11a 11 aselajimme eri joukko-osastojen up-
seeria joukossaan RtK:n ylil:t H Niska ja 
P Mustonen. 

Näin tuntuukin täystyöllisyytemme taas taa-
tulta pitkäksi aikaa eteenpäin. 

Rannikkotykistökoulu toivottaa kaikille ran-
nikon puolustajille sekä ystävilleen oikein hy-
vää joulua ja onnekasta vuotta 1972. 

Jatko sivulta 6 
antaa sähkövirtaa myös kalastajan tarpeisiin 
ja yhteysmoottorivene suorittaa kaikki saaren 
kuljetukset. Suuremmat koulutuslinnakkeet 
edustavat jo sellaista kuluttajayksikköä, jolla 
on merkitystä paikkakunnan liike-elämälle ja 
varsinkin varusmiesten lomakuljetusten osalta 
liikenteelle. 

Opiskelun, urheilun sekä muun harrastus-
ja seuratoiminnan alueilla tapahtuvalla kanssa-
käymisellä on aina merkityksensä sekä viihty-
vyyden kannalta että sotilasyhteisön sopeutu-
misessa ja hyväksymisessä alueen kokonais-
kuvaan. 

Ei voitane kieltää sitä, etteikö sotilasyhteisö 
toisi tullessaan joitakin negatiivisia piirteitä tai 
seikkoja, joita kaikki paikalliset asukkaat ei-
vät voi hyväksyä. Kitkaahan esiintyy kaikessa 
toiminnassa. Avoin ja luottamuksellinen yhteis-
toiminta on omiaan vähentämään kitkatekijöitä 
ja helpottamaan selvitystä kaipaavien tapausten 
käsittelyä. 

Asioiden luonne sanelee, millä tasolla ja ke-
nen kanssa yhteistoiminta tapahtuu. Usein tä-
mä on jo säännöstelty toimintaohjeilla tai muil-
la määräyksillä. Yhteistoiminnassa olisi vielä 
epäilemättä kehittämisen tai ehkä paremminkin 
keskittämisen varaa. Tämä koskee erityisesti 
liikennettä ja kuljetuksia tyhjentyvissä saaris-
ton osissa. Nämä ovat kuitenkin yleensä sen 
luokan kysymyksiä, että niitä ei voida ratkaista 
paikallisella tai alueellisellakaan tasolla. 

NYT 85-VUOTIAS EV J C OLIN 

toimi 17 vuotta patteriston komentajana Han-
gossa, 17. 11. 23—13. 3. 40. 

Olin, Jar l Christian, eversti, raatimies, Hanko 
syntynyt 10. 11. 86 Kristiinassa. 

Tuli ylioppilaaksi Kristiinan ruotsalaisessa 
yhteiskoulussa 1907. 

Käytyään teknillisen korkeakoulun ja opis-
keltuaan Pietarsaaren tykistökoulussa osallistui 
ev Olin lukuisiin vapaussodan taisteluihin. Pit-
kän komentajakautensa aikana hän suoritti 
SKK:n merisotateknillisen linjan vv 26—29. 
Talvisotaan hän osallistui Hangon lohkon ko-
mentajana ja toimi vuosina 41—45 7.RRr:n 
komentajana. 

Ev Olin on osallistunut Hangossa myös aktii-
visesti eri siviilisektoreiden yhteiskunnalliseen 
työhön toimien mm kirkkovaltuuston jäsenenä 
ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. 

Rannikon puolustajien onnittelut merkkipäi-
vän johdosta! 

268 



I N M E M O RI A M 

M A J U R I E Y P 
A A R N I N O R M A N J U H A N I 

S I M O N E N 
s 3. 12. 1924 

k 10. 11. 1971 

Majuri evp Aarni Norman Juhani Simonen, Turun Rannikkotykistörykmentin 
entinen teknillisen toimiston päällikkö, kuoli 46 vuoden ikäisenä Turussa 10. 11. 
1971. 

Toimiessaan 25 vuotta vakinaisessa upseerin virassa majur i Simonen palveli 
pääosan tästä ajasta Turun Rannikkotykistörykmentissä mm linnakkeen päällik-
könä, patteristoupseerina ja patteriston komentajana. Rykmentin esikunnassa hän 
toimi koulutustoimiston päällikkönä ja viimeksi vuodesta 1968 lähtien, 3. 4. 1971 
sairauden vuoksi tapahtuneeseen eroamiseensa saakka, alussa mainitussa tehtä-
vässä. 

Majuri Simonen oli innokas linnoittaja. Tästä työstään hän on jättänyt ryk-
mentin alueelle pysyvät muistomerkit. 

Jo nuorukaisvuosinaan maj Simonen osallistui partiopoikatoimintaan, harrasti 
myöhemmin purjehdusta sekä ampumaurheilua saavuttaen siinä mestarituloksia. 
Monet luottamustehtävät eri upseeriyhdistyksissä ja rannikkotykistön kiltatoi-
minnan piirissä ovat osoituksena toimeliaasta ja välittömästä henkilöstä, jollaisen 
niin esimiehet kuin alaisetkin olivat hänessä oppineet tuntemaan. Majuri Simo-
nen toimi mm RtUY:n johtokunnan jäsenenä vuosina 1962—1970. Inhimillisesti kat-
soen liian varhain päättynyttä elämäntyötä, jonka vainaja jätt i jälkeensä, muista-
vat palvelustoverit ja kaikki rannikon puolustajat kiitollisina. 

N Y K Y A J A N R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U O R E N 
M I E H E N T Y Ö - JA T O I M I K E N T T Ä N Ä 

Kadetti, varusmies tai nostomies — jos vaki-
naisessa palveluksessa puolustusvoimissa toivot 
—- itsenäistä työtä 
—• vastuuta, joka antaa myös vapautta 
— pätevyyden miltei kaikkiin maavoimien ase-

lajien tehtäviin 
— läheistä yhteistyötä meri- ja ilmavoimien, 

merivartioston ja muiden rannikon viran-
omaisten kanssa 

— mielenkiintoisia tehtäviä huippunykyaikais-
ten ja myös koeteltujen vanhempien taiste-
luvälineiden parissa 

— oppia niissä asioissa, joita sotakouluissa ei 
"elävästä elämästä" opeteta, 

niin hakeudu RANNIKKOTYKISTÖÖN, joka 
nykyaikana on voimakkaasti kehittyvä aselaji. 

Koulutuksella vaativat tavoitteet 

Rannikkotykistön varusmieskoulutuksen pää-
määränä on kouluttaa varusmiehet maanpuo-
lustustahtoisiksi, kuriin tottuneiksi, oma-aloit-
teisiksi, rasituksia, sään ja vuodenaikojen vaih-
teluja ja sodan järkytyksiä kestäviksi, oman 
koulutushaaransa tehtävät hyvin taitaviksi ja 
saarioloihin tottuneiksi taistelijoiksi. Rannikko-
tykistön varusmiesten on pystyttävä myös suo-
rittamaan mm panssarintorjuntaa käytettävissä 
olevin asein ja välinein, taistelemaan tarvitta-
essa jalkaväen tapaan sekä osallistumaan sissi-
toimintaan saaristossa ja rannikolla. 

Linnakkeet runkona 

Meren saarilla sijaitsevat linnakkeet muodos-
tavat rannikonpuolustuksen taktillisen ja kou-
lutuksellisen rungon. Ilman monipuoliseen puo-
lustustaisteluun pystyviä linnakkeita olisi rik-
konaisen rannikkomme puolustaminen vähin 
käytettävissä olevin voimin kyseenalaista. Val-
takunnanrajan jatkuva vartiointi ja koulutus 
sävyttävät linnakkeiden arkipäivää. Harjoitus-
paikkoina käytettävät taisteluasemat muistutta-
vat kuitenkin jatkuvasti kriisiajan todellisuu-
desta. Toimipaikat ja tehtävät olisivat tällöin-
kin samat. 

Teknillistä tietoa ja taitoa 

Tehokasta valvontaa ja puolustustaistelua 
varten on linnakkeilla monenlaista kalustoa. 
Onhan linnakkeiden pystyttävä torjumaan 
hyökkäykset merellä, ilmassa ja maalla. Moni-
tahoisen tehtävän edellyttämät asekonstruktiot 
ja -kombinaatiot on hallittava. Koulutushen-
kilökunnalta vaaditaan näin ollen suurta ase-
teknillistä tuntemusta. Kohtalaista vaativampaa 
näppituntumaa tarvitaan myös kone-, viesti-, 
sähkö- ja elektroniikka-aloilla. Linnakekoko-
naisuuden on toimittava, vaikka jonkin alan 
erikoismies puuttuisikin. Kaikkien johtajateh-
tävissä toimivien on kehitettävä itsestään joka-
alan erikoismiehiä. 

Konservatiivisia meritorjuntavälineitä ovat 
suuret ja pienet rannikko tykit, jotka nykyaikai-
sine elektronisine mittaus- ja laskinlaitteineen 
pystyvät täysin kilpailemaan tulen tehokkuu-
dessa uusimpien aseiden kanssa. Suurella tark-
kuudella matkaan saatettu puoli tonnia paina-
va järeä kranaatti on sota-aluksen kannalta ai-
na varteen otettava tekijä. 

Meritorjunnan nykyaikaa ovat puolestaan 
edustamassa ohjukset. Merialueella tapahtuvas-
sa taistelussa ovat mukana meri- ja ilmavoimat, 
jonka vuoksi yhteispelin on oltava saumatonta. 
Tätä peliä pelataan harjoituksissa. 

Ilmapuolustusta varten on linnakkeilla eri-
laista ilmatorjuntakalustoa. Alan uusimpienkin 
välineiden käyttöön, huoltoon ja niillä koulut-
tamiseen on pystyttävä omatoimisesti. Tämän 
vuoksi rannikkotykistössä koulutetaan ilmator-
juntamiehiä. 

Jalkaväen tapaan taisteltaessa on linnakkeil-
la käytössään melkoinen arsenaali erilaisia 
aseita ja taisteluvälineitä. Rannikkotykistön 
patteriharjoituksissa ovat käytännöllisesti kat-
soen mukana kaikki jalkaväen raskat aseet. 
Kranaatinheittimet, j alkaväkitykit, singot ja 
konekiväärit ovat tehokkaita aseita rantator-
junnoissa. 

Linnakkeen ja linnakkeiden toimintojen joh-
taminen edellyttää, että käytettävissä on run-
saasti erilaisia viestivälineitä. Tämän alan teh-
täviin rannikkotykistössä koulutetaan viesti-
miehiä. Puhelinkeskukset ja radioasemat toimi-
vat jatkuvasti. Näkö viestityksessä käytetään 
vilkkuja ja kansainvälisiä viestilippuja. Tykis-
töaseet ovat aina edustaneet korkeatasoista tek-
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niikkaa ja siihen sisältyvää matematiikkaa. 
Niinpä tykistöupseereja vielä monin paikoin 
"suuressa maailmassa" pidetään insinööreinä 
heidän teknisen tietonsa ja taitonsa vuoksi. 
Rannikkotykistön monipuolinen välineistö an-
taa pystyvälle miehelle erinomaisen tilaisuuden 
tutustua tekniikan maailmaan. 

Rannikkotykistö — pienoiskuva 
puolustusvoimista 

Merialueiden ja rannikon puolueettomuuden 
vartiointi sekä tarvittaessa tehokkaan puolus-
tustaistelun käyminen saaristo-oloissa on erit-
täin laaja-alainen tehtävä. Rannikkopuolustus-
järjestelyissä ovat tavalla tai toisella mukana 
kaikki puolustusvoimiemme aselajitehtävät. 
Erikoisolosuhteiden vuoksi tosin monet tehtä-
vät vahvasti (sovellettuina. 

Väitteet siitä, että rannikkotykistö linnoitus-
tykistönä —• Maginot-linjan tapaan — olisi jo 
aikansa elänyt, eikä vastaisi tarkoitustaan ny-
kyaikana, on täysin v i r h e e l l i n e n . Ran-
nikkotykistö ei ole pelkkää linnoitustykistöä, 
vaikka sellaisia aseita kuuluu puolustusjärjes-
telyihin. Ei ole syytä takertua ajattelussa yk-
sinomaan paikallista puolustuspotentiaalia 
omaaviin linnakeisiin, vaan on nähtävä laajem-
malti. Rannikkotykistöpatteristoilla on laajalti 
puolustuksellisia tehtäviä myös mantereella. 
Näihin tehtäviin on käytettävissä myös liikku-
via yksiköitä. Näin ollen rannikkotykistössä 
palveleville löytyy paljon tehtäviä muualtakin 
kuin linnakkeilta. Eivätkä linnakkeetkaan enää 
helikoptereiden, hydrokoptereiden ja kalusto-
laivojen aikakaudella ole niin k i i n t e i t ä 
kuin yleisesti ehkä luullaan. Tulivoimaisia 
"kiinteitä" rannikkopattereita pystytään nope-
asti siirtämään paikasta toiseen. 

Sosiaalisissa oloissa korjaamista 

Asuntotilanteessa on rannikkotykistössä mo-
nin paikoin korjaamisen varaa. Tämä koskee 
erityisesti Hangon Rannikkopatteristoa. Riittä-

Rannikon Puolustajain Killan hallituksen 
jäsen, jaospäällikkö, vääpeli res 

Y R J Ö E D V I N O L A V I 
H E I N O N E N 

syntynyt 14. 11. 1913 Turussa, kuoli 25. 
11. 1971 äkillisen sairauden murtamana. 

Yrjö Heinonen oli Killan perustajajäsen 
ja hallituksen jäsenenä perustamisesta 
alkaen. Rannikon Puolustajain Killan 
edustajana hän kuului valtakunnallisen 
Maanpuolustuskillat ry:n valtuuskun-
taan. 
Rannikon Puolustajain Kilta kunnioittaa 
uskollisen maanpuolustajan ja kiltaveljen 
muistoa. 

mättömät kasarmi- ja sisäpalvelutilat tuottavat 
myös suurta haittaa. Eräänä selityksenä raken-
nusohjelmien jälkeenjäämiseen rannikolla on 
se, että työllisyysvaroja ei hevin myönnetä 
Etelä-Suomen "vauraille" työllisyysalueille. 
Tässä kuitenkin tehdään virhe, sillä rannik-
komme ulkosaaristo on täysin rinnastettavissa 
kehitysalueisiin. Parlamentaarisen puolustus-
komitean mietinnössä painotetaan rannikkom-
me puolustamisen tärkeyttä. Tämä kenties avaa 
silmät havaitsemaan mihin joudutaan ellei ran-
nikonpuolustajien hyvinvoinnista huolehdita. 
Rannikkotykistö joukot potevat jatkuvasti hen-
kilöstöpulaa mm sen vuoksi, että asuntoja ei 
ole tarjolla. Nopeat toimenpiteet asiantilan kor-
jaamiseksi ovat tarpeen, ainakin Hangossa. 
Voimakas aseteknillinen kehitys ei saa johtaa 
sosiaalisen puolen unohtamiseen. Elämme täs-
sä suhteessa odottavan luottavaisina tyydytyk-
sen tuovaa työtämme tehden. (VKL) 

H E L S I N G I N 
S A T A M A 

Etelä-Ranta 10 

Helsinki 13 

OULUN 
KAUPPAKLUBI 

Aleksanterinkatu 9 
Oulu Puhelin 981/12 375 
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Luots ip i i r ipää l l ikki i Osmo M y l l y m a a 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö JA LUOTSIP I IR I YHTEISTYÖSSÄ 

Rannikkotykistön ja luotsipiirin välisellä yh-
teistoiminnalla on vanhat perinteensä. Merelli-
nen elementti kaataa helposti raja-aidat ja luo 
yhteistoimintaan halua ja tarvetta varsinkin ta-
solla, joka joutuu kohtaamaan merellä ja saa-
ristossa vastaan tulevat vaikeudet ja ongelmat 
kasvoista kasvoihin. 

Hyvänä esimerkkinä yhteistoiminnasta pu-
huttaessa voidaan mainita Utön karu kalliosaa-
ri, jossa on sekä rannikkotykistön linnake että 
Turun luotsipiirin luotsiasema ja majakka. Saa-
ren asujamisto koostuu myös yksinomaan hen-
kilöistä, jotka tavalla tai toisella ovat riippu-
vaisia edellä mainituista toimintayksiköistä. 
Saarella ei ole esimerkiksi yhtään ammattika-
lastajaa. On siis aivan luonnollista, että näissä 
olosuhteissa yhteistoimintaa on syntynyt aivan 
kuin itsestään. 

Tässä yhteydessä tarkoitetaan yhteistoimin-
nalla pelkästään niitä toiminnan muotoja, jotka 
liittyvät rauhanajan normaaliin kanssakäymi-
seen. 

Nykyisen yhteistoiminnan kenttään kuuluvat 
mm sisätilojen ja valvontavälineistön joustava 
yhteinen tai jaettu käyttö, voimahuolto, puhe-
linkeskustoin! intä, laiturien käyttö sekä yhtey-
denpito saarelle. 

Edellä mainitun yhteistoiminnan lisäksi ta-
pahtuu luonnollisesti paljon muuta yhteistoi-
mintaa eri portaissa. Näihin kuuluu mm yh-
teydenpito ja suunnittelutyö kehitettäessä ja 
uudistettaessa saaren laitteita, jotka ovat tai tu-
levat olemaan yhteisessä käytössä tavalla tai 
toisella. Meneillään onkin useita merenkulku-
hallituksen suunnitelmia, jotka koskevat yhtei-
siä tarpeita, kuten laiturien kehittämistä, öljy-
jä sähköhuoltoa sekä merivalvontaa. Näillä kai-
killa voidaan arvioida olevan merkittävää hyö-
tyä myös puolustuslaitoksen toiminnalle. 

Kaikki nämä investoinnit ovat suhteellisen 
suuria ja käynevät hyvin esimerkkinä yhteis-
toiminnan mahdollisuuksista silloin, kun muut 
edellytykset ovat olemassa. Saavutetuista eduis-
ta voidaan ennenkaikkea mainita valtiolle koi-
tunut säästö sekä investointi- että käyttöku-
luissa. Tämä vuorostaan luonnollisesti auttaa 
ehdotusten läpimenoa rahoitusvaiheessa. 

Yhteistoiminnan haittatekijöistä voidaan 
mainita eri laitosten määräysten ja säännösten 
erilaisuus, asioiden käsittelyä hidastava viras-
toikankeus sekä käytössä mahdollisesti esiintu-
levat kitkatekijät. Nämä ovat kuitenkin saavu-
tettuihin etuihin nähden pieniä ja oikealla suh-
tautumisella voitettavissa. 

ßß-
V 
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Kodissa arvok-

olon 
Valio 

T E L L I N A 

Majoituksia — Kahviaamiainen 

Hanko Appelgrenintie 2 

Puhelin 911/63 56 

SUOLAHDEN UIMAHALLI 

Suolahti 
Puhelin 845/44 59 

Aivan uusi alansa laitos Keski-Suomessa 
Uima-aitaamme ja saunamme käytössänne 
arkisin klo 14—20. Lauantaisin klo 12—17. 

T e r v e t u l o a ! 

V A A S A N S U O M A L A I N E N 
S Ä Ä S T Ö P A N K K I 

Puhelin 242666 
t a r j o a a t u rvaa myös r a n n i k k o j e m m e var t i jo i l le 

RANNIKON PUOLUSTAJA-lehti 

toivottaa lukijoilleen 

HYVÄÄ JOULUA 

ja 

ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 

23 

Jonakin päivänä joku taas kerran 
tekee jotain sellaista, jonka vuoksi on hyvä, 

että Scan-Auto tekee muutakin kuin myy autoja. 
Scan-Auto myy autoja. Saabien mukana Ehkä juuri nyt on rauhallista ja turvallisen 
se myy myös turvallisuutta liikenteessä. tuntul»ta. Mutta jonakin päivänä joku taas 

Ajatelkaa ajovalojen huuhtelulaitteita ja jousto- kerran tekee iotakln, jonka vuoksi on hyvä 
puskureita. Scanioiden mukana se myy varautua etukäteen, 

kokonaistaloudellisten kuljetusten kautta turval- Scan-Auto tekee sen myymällä turvallisia hen-
lisuutta ja jatkuvuutta elinkeinoelämällemme. kllöautoja, taloudellisia kuorma-autoja ja var-
Mutta Scan-Auto tekee myös muuta turvalli- moja varavolmalaitoksia. Siinä onkin kylliksi 
suutemme hyväksi. Sen varavoimalaitokset tehtävää yhdelle autoliikkeelle, 

suojelevat elintärkeimpiä toimintojamme SCAN-AUTO 
sähkökatkosten varalta. _ ajatelkaa viillän pitemmälle -



HYVÄÄ JOULUA JA 
RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA 

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

ASAMA 
Kauppakatu 18 
Vaasa — Puh. 961-15 524 

POHJANMAA OY 
Seinäjok i — Vaasa 

MAASEUDUN KONE OY 
Rintakangas 
Puh. 964-47 411 

SATAKUNNAN 
OSUUSTEURASTAMO 
Pori 
Puh. 939-17 023 

MAKEIS ja MEHU OY 
Kouvola — Uus ikaupunk i 

MATKAKOTI TURISTI 
Rauhankatu 22, Vaasa 
Puh. 961-16 751 

MOTEL MARIANE 
Kammantek i jänkatu 4 — 6 
Tammisaar i 
Puh. 911-12 833 

SATAMATEKNILLINEN 
TOIMISTO OY 
H. Makas i in inkatu 4 A 
Hels inki 13 
Puh. 633 323 

SÄHKO-IKKOLA 
Valkeakosk i — Toi jala — Lempäälä 

TURUN VARTIOKESKUS OY 
Aninka is tenkatu 12 
Turku 
Puh. 921-360 376 

HUONEKALULIIKE 
M. PAJUNEN 
Val takatu 32, 
Kuusankosk i 
Puh. 951-86 449 
Työhuone Pel lervont ie 
Puh. 86411 

OY YLEINEN 
INSINÖÖRITOIMISTO 
Tukholmankatu 17 
Hels inki 
Puh. 413 399 

Helsinki 1971. Kunnallispaino 


