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Mielekkyys — 
olosuhteet — 
teho 

Mielekkyys, motivaatio, työtaito ja ympäristöolosuhteet ovat niitä 
keskeisiä pilareita, joille jokainen yksilö rakentaa elämänsä. Tämä koskee 
myös maanpuolustuksen kenttää yhteiskuntamme kokonaisuudessa. 

Viime vuosina voimakkaan kehityksen alaisena ollut rannikkopuo-
lustuksemme tarjoaa jatkuvasti monipuolistuvaa "menevää" toiminta-
ympäristöä vireille yksilöille ja varmastikin tyydytystä tuottavaa suoritus-
mahdollisuutta sen piirissä toimiville. 

Tehokas, antaumuksellinen työskentely rannikkopuolustuksen erikois-
olosuhteissa edellyttää luonnollisesti erityisen huomion kiinnittämistä niihin 
ympäristöolosuhteisiin, siis myös siihen sosiaaliseen kenttään, jossa ranni-
kon puolustaja perheineen elää työ- ja vapaa-aikoineen. Asunto, perheen 
jäsenten työ- ja koulutusmahdollisuudet, ihmissuhteiden luominen ja 
vahventaminen edellyttävät erityistä huolenpitoa kilpailtaessa suoritus-
kykyisestä työvoimasta. Tämä on ollut ja on edelleen myös rannikko-
puolustuksen kehittämisestä vastuussa olevien ja sitä kentällä johtavien 
jatkuvan huolen aiheena. Tuloksia on saatu aikaan, mutta kehittämisen 
tarvetta on edelleen. Toivottavaa on, että souritevaatimusten keskeiset 
edellytykset — suoritusolosuhteet — jatkuvasti kehittyisivät kohti tasa-
painoista kokonaisuutta. 

Tämän numeron tarkoituksena on antaa väläyksiä rannikkotykistön 
työolosuhte jta lähinnä eri asemissa toimivien näkökulmasta. Yhteisö ja 
sen voima koostuvat yksilöistä. Alueellisesti hajallaan toimivan aselajin — 
rannikkotykistön — piirissä näiden seikkojen merkitystä tuskin voinee 
kyllin korostaa. 

Rannikon Puolustajain Killan päivä on jälleen lähestymässä. Killan 
olemassaolo ja sen pyrkimykset merkitsevät toimintaa mm rannikon 
puolustuksessa palvelevan tai palvelleen yksilön henkisenä tukena, siteenä, 
jonka arvo kytkeytyy mm edellä hahmoteltuun olosuhdekenttään. 

Kokoontukoon "rannikkoväki" runsain joukoin jälleen omaa päiväänsä 
viettämään. 
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Rannikkolinnakkeiden sosiaalisten 

olojen kehittäminen 

1. Johdanto 
Yleinen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kehi-

tys aiheuttaa voimakasta muuttumista kaikilla 
yhteiskunnan aloilla. Tällaisen voimakkaan 
muutosprosessin tuloksina on nähtävä mm 
seuraavat rannikkotykistön linnakepalvelukseen 
vaikuttavat tekijät: 
—- erilaisten palvelusten samoinkuin sosiaalisten 

kontaktien tarve on lisääntynyt, 
— kantahenkilöstön aviopuolisoiden, usein mel-

koisin opintokustannuksin hankitun am-
mattitaidon ylläpitäminen edellyttää kyseisen 
ammatin harjoittamista, 

— lasten kouluttamistarve on lisääntynyt: yhä 
useampi haluaa taata lapsilleen näiden ky-
kyä vastaavan koulutuksen sekä 

— vapaa-ajan korostunut merkitys edellyttää 
yhä enemmän vapaa-ajan käyttömahdolli-
suuksia asianomaisen itsensä haluamalla 
tavalla. 

Edellä luetellut seikat ovat eräinä tekijöinä 
vähentäneet nuorten upseerien ja aliupseerien 
hakeutumista rannikkotykistöaselajiin. 

Puolustuslaitoskomitean 18. 6. 73 julkistetussa 
I osamietinnössä todetaan: 

"Merkittävä epäkohta on tällä hetkellä se, 
ettei rannikkotykistöön ole viime vuosina 
pyrkinyt tarpeeksi upseereita ja aliupsee-
reita. Tämän aselajin vieroksuminen joh-
tunee pelosta joutua palvelemaan ulko-
saarilla, joissa palveluksen luonne ja olo-
suhteet saattavat asianomaiset huomatta-
vasti mantereella palvelevia epäedullisem-
paan asemaan. Palvein linnakkeilla muo-
dostuu taloudellisesti vaikeaksi, koska olo-
suhteista aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole 
korvattu riittävässä määrin." 

Näin siitä huolimatta, että asetekninen kehitys 
on toisaalta jatkuvasti nostamassa aselajin 
merkitystä ja lisäämässä sen teknillistymistä. 

Rannikon valvonta-, valmius- ja puolustus-
järjestelmä tukeutuu linnakkeisiin. Tämän 
vuoksi linnakkeilla asumaan joutuville on 
taattava riittävä sosiaalisiin etuihin perustuva 
hyvikejärjestelmä, joka kohtuullisesti korvaa 
eristäytyneenä asumisesta aiheutuvat haitat. 
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Kuviossa 1 on esitetty v 1972 toimeenpantuun 
haastattelututkimukseen perustuva linnakepalve-
luksessa todettujen eri haittatekijöiden keski-
määräinen jakautuma kaikkien vastaajien osalta. 
Tutkimukseen osallistui kiinteän rannikkotykis-
tön koko linnakkeilla palveleva kantahenkilö-
kunta sekä mantereella palvelevista päällystö ja 
alipäällystö. Kuviossa 2 on vastaavasti esitetty 
linnakkeella asumisesta havaittujen etujen etui-
suusasteiden keskimääräinen jakautuma. 

2. Asunto-olot 
Yhteiskunnassa harjoitettavan sosiaalipolitii-

kan ja suunnittelun kipeimpiin pulmakysymyk-
siin kuuluu asuntokysymys, jonka merkitys on 
ensiarvoisen tärkeä nimenomaan linnakkeilla 
palveleville. 

Puolustuslaitoskomitean I osamietinnössä to-
detaan rannikkolinnakkeiden asunto-olosuhtei-
den poikkeavan muiden aselajien olosuhteista 
ja linnakkeilla asuvien useissa tapauksissa olevan 
huonommassa asemassa asuntojen laadun suh-
teen. 

Kipeimpänä epäkohta tunnetaan Hangon 
Rannikkopatteristossa ja Utön vahvennetulla 
vartiolinnakkeella. 

Kaikille linnakkeilla asumaan joutuville tulisi 
luoda nykyajan vaatimuksia vastaavat asunnot: 

Asuntojen varustetasoon tulisi kuulua 
— kylpyhuone tai ainakin suihku, 
— pakastin tai sitä korvaamaan riittävillä 

jäähdytyslaitteilla varustetut kellaritilat sekä 
asuntoaluekohtaisina pihapiirin välittömässä 
läheisyydessä 

— sauna, 
— pesutupa 
— vapaa-ajan viettoa palveleva kokoontumistila 

ja tähän liittyneenä askartelutila. 

3. Kulkuyhteydet 
Kulkuyhteyksien heikkous koetaan varsin 

pahana rannikkotykistön linnakkeiden eristäyty-
neisyyttä lisäävänä ja viihtymistä alentavana 
seikkana. 

Jotta linnakkeiden liikenne kyettäisiin asian-
mukaisesti hoitamaan sekä täyttämään parla-
mentaarisen puolustuskomitean velvoitteet osal-
listumisesta siviiliväestön tukemiseen voidaan 
edellyttää, että 

Eri haittatekij öiden keskimääräinen jakautuma kalkkien vastaajien 
onalta 

40. Asunnot ovat pieniä 

41. Asunnot ovat kylmiä 

42. Asunnot ovat huonokun-
toisia 

45. Saaren yksinäiaj-ys 

44. I'itkät kulkuyhteydet 

45. Epävarmat kulkuyhteydet 

46. Elintarvikkeiden saanti 
hankala 

47. Elintarvikkeet tulevat 
kalliiksi** 

48. Epäsäännöllinen poatln 
kulku 

49. Huvitilaiauuksien puute 

50. Seuraelämän vähäisyys 

51. Työn loatu ja paljous 

52. Pitkä matka lääkäriin 
53. Ei lisäansiomahdolli-

auukaia 
54. Puolisolla ei ole lioä-

ansiomahdolllsuukeio 
55. Laaten kansakoulunkäynti-

valkeudet 
56. Lasten oppikoulunkäynti-

vsikeudet 
57. Perheen hajaantuminen ins-

ten mennessä enalotyöhön 
58. Lasten erillään asuminen 

koulunkäynnin vuoksi 
59. Laaten aramattikoulun-

käyntlvalkeudet 

SELITE Mediaani 
— Aritmeettinen keskiarvo 
40. Kysyraysnumero haastattelututkimuksessa 

Kuva 1 

Linnakkeella asumisesta havaittujen eri etujen otuisuusasteiden 
keskimääräinen jakautuma 

27. Rauhallinen elinympäristö 
28. toetasstys- ja kalastus-

mahdollisuudet 
29. Taloudellisesti halpa 

30. Hyvät työoloouiiteet 

31. Saariston luorto (erikoi-
sesti kaaä) 

32. Hyvät asurnot 

33. Halvat vuokrat 

34. Aikaa harrasteille 
35. Hyvät naapurit 

36. Hyvä yhteishenki 

SELITE 

Kuva 2 

m m Aritmeettinen keskiarvo 
27. Kyaymyanumero haastattelu-

tutkimuksessa 
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— hankitaan kaikille rannikon osille kelirikko-
aluksia, jotka sisätilojensa puolesta omaavat 
ainakin Porkkala-luokan kuljetuskapasiteetin 
sekä pienehkön satamajäänsärkijän jäissä-
liikkumiskyvyn, 

— siviiliveneiden vuokraukseen voidaan tarvit-
taessa entistä laajemmassa määrin tukeutua, 

— hankitaan lisää käyttökelpoisia jääajo-
neuvoja, (joita ovat hydrokopterit, kelluvat 
lumitela-ajoneuvot ja kelluvalla peräreellä 
varustetut moottorikelkat), 

— pyritään saamaan lisää väylälosseja helpotta-
maan kulkua suurimmille linnakkeille, 

— pyritään saamaan entisten lisäksi käyttökel-
poista aurauskalustoa (nelipyörävetoiset 
traktorit, hankileikkurilla varustetut lumi-
lingot ja kärkiaurat) sekä 

— tutkitaan pitkällä tähtäimellä ilmapatja-alus-
ten hankintamahdollisuuksia kustannusten 
mahdollisesti alentuessa kyseisen aluslajin 
yleistyessä palveluskäytössä. 

4. Kokonaispalkkauksen lisääminen 
Paitsi asunto- ja kuljetuskysymysten järjestä-

misellä, erityisesti kokonaispalkkauksen lisäämi-
sellä, luodaan varsin tehokas houkutin linnake-
palveluun. 

a. Syrjäseutulisä 
Voimassa olevat syrjäseutupisteiden määräyty-

misperusteet johtavat epäoikeudenmukaisiin tu-
loksiin. Asiantilan korjaamiseksi asetettiin v 
1972 alussa syrjäseutulisätoimikunta. Toimi-
kunnan v 1972 lopulla jättämässä mietinnössä 
esitetään nykyiseen järjestelmään eräitä pie-
nehköjä täysin riittämättömiä korjauksia. 

Syrjäseutupisteiden määräytymisperusteita 
tulisi voida muuttaa niin, että rannikolla vallit-
sevat erikoisolosuhteet, mm tuuli, kosteus ja 
aikaetäisyys erilaisista palveluksista matkaetäi-
syyden sijasta tulevat riittävästi huomioonote-
tuksi. 

Puolustuslaitoskomitean mietinnössä todetaan-
kin: 

"Nykyiset syrjäseutulisät olisi tarkistettava 
laatimalla niiden maksuperusteet moni-
puolisemmiksi. Syrjäisyyden mittana tulisi 
olla työpaikan aikaetäisyys eräistä perus-
tavaa laatua olevista palveluksista kuten 
välttämättömyys-, sosiaali-, koulutus- ja 
kulttuuripalveluksista." 

b, Linnakepalveluraha 
Kokonaispalkkausta tuntuvasti kohottavana 

toimenpiteenä tulisi saada käyttöön linnakkeilla 
palveleville maksettava linnakepalveluraha. Val-
tiovarainministeriö periaatteessa suhtautunee 
myönteisesti esitykseen. Asia on virkaehtosopi-
musluonteinen ja se tulee syksyn neuvotteluissa 
esille. 

Puolustuslaitoskomitea toteaa mietinnössä: 
"Uutena lisänä tulisi ottaa käyttöön ran-
nikko-olosuhteissa ns linnakeraha tai muu 
vastaava korvaus, joka maksettaisiin kai-
kille palkattuun henkilöstöön kuuluville, 
joiden vakinainen palveluspaikka on 
koulutus- ja vartiolinnake." 

c. Muut hyvikkeet 
Linnakkeilla maksettavat vuokrat, sauna-, 

pesutupa-, mankeli-, sähkö- ja puhelinmaksut 
tulisi pudottaa lakien ja asetusten sallimaan 
minimiin. Lisäksi tulisi laajentaa kantahenkilö-
kunnan oikeutta ostaa valtion varastosta elin-
tarvikkeita. 
Talviolosuhteita varten tulisi saada palveluk-
sessa käyttää korvauksetta erikoisvarusteita. 

Myös loma-, vapaa-aika- ym vastaavia jär-
jestelyjä tulisi tutkia. 

Yhdistelmä 
Alueelli3en koskemattomuuden turvaamisen 

ja puolueettomuuden suojaamisen kannalta ran-
nikkolinnakkeet ja siellä suoritettava palvelus 
ovat välttämättömiä. Linnakkeilla palveleville 
maksettavan korvauksen tulisi kuitenkin olla 
niin suuri, että se korvaisi poikkeuksellisissa olo-
suhteissa tapahtuvan asumisen haitat. 

Niin ikään linnakkeilla olevien asuntojen 
tulisi olla nykyajan vaatimuksia vastaavia ja 
sääolosuhteet kestäviä. Samoin kulkuyhteyksien 
tulisi mahdollistaa pääsy mantereelle vuoden-
ajasta riippumatta linnakkeella asuvan sitä 
halutessa, sillä ei 1970-luvulla voida edellyttää 
kolmen kilometrin matkan Isosaaresta Helsin-
kiin kestävän useita tunteja. Yhtä tärkeätä on 
puolustushallinnon sisäisin toimenpitein kehittää 
uraa rannikkotykistössä vaihtoehdoksi, joka vali-
taan vapaaehtoisesti eikä pakkosiirron kautta. 

Siinä tapauksessa, että käynnissä olevan kehi-
tyksen mukana ei kyetä pysymään, on olemaca 
vaara, että teknistyvää ja pätevää kantahen-
kilöstöä tarvitseva rannikkopuolustus yhä kasva-
vassa määrin joutuu sotilasuralle hakeutuvien 
väheksymäksi. 
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Saaressa p u n n i t a a n 
e l ä m ä n a r v o t 
HAASTATTELUKIERROS SUOMENLAHDEN PARTAALLA 

— Olen noin vuoden ollut Rannikkotykistö-
koulussa jalkaväkitaktiikan opettajana. Tämä 
aika säilyy varmasti mielessä, sillä itsenäinen ja 
mielenkiintoinen työ on tutustuttanut jalkaväki-
miehen kokonaan uuteen puolustushaaraan. 

Kapteeni Savolainen tuli „Rannikkotykistökou-
luun Kadettikoulusta ja jatkaa syyskuussa Sota-
korkeakouluun. 

— Nyt tuntuu todella hyvältä, sillä uskon 
vierailusta Rannikkotykistökouluun olevan mi-
nulle hyötyä monin tavoin. 

Aselaji jaksoa lisättävä 
Kapteeni Pertti H u h t a n e n , 35, on kiirei-

nen mies: juuri sairaalasta palannut leikkautta-
masta umpisuolta ja lähdössä pohjoismaisille 
merikadettipäiville. 

Rannikkotykistökoulun kadettikurssin johta-
jana vajaan vuoden ollut kapteeni Huhtanen 
haluaisi lisätä rannikkotykistön kadettien aselaji-
jaksoa. 

— Nyt 2,5 vuoden koulutuksesta kuluu 10 
kuukautta aselajikoulutukseen. Se ei kuitenkaan 
tunnu riittävältä, koska nytkin mukana olevat 
kuusi kadettia ovat kaikki aselajin ulkopuolelta. 
Esityksiä kahden kuukauden lisäyksestä aselaji-
koulutukseen on lähtenyt, mutta toistaiseksi 
tuloksetta. 

Kokelaskausi houkutteli 
Yliluutnantti Markku M a j a n i e m i , 31, 

vastaa Isosaaressa patterin päällikkyydestä ja 
samalla noin 200 miehestä. Perhe, vaimo ja 
kaksi lasta, seurasi isää kesäksi Isosaareen. Talvi-
kautena asunto oli Suomenlinnassa. 

— Ympäristö täällä on kesällä koko perheen 
toiveuni: on puhdasta saari-ilmastoa ja puh-

Rannikon puolustus ei jää pelkästään ase-
pukuisten asiaksi. Puolustusvoimat tarvitsee 
tuekseen myös ei-sotilaallisia henkilöitä: keit-
täjiä, konemestareita, sotilaskotisisaria . . . 

Rannikon Puolustaja kiersi Isosaaressa, Ran-
kissa ja Rannikkotykistökoulussa ja kyseli kesä-
kuulumiset niin sotilailta kuin siviilityönteki-
jöiltäkin. 

Kiva kokemus 
Kapteeni Kari S a v o l a i n e n , 31, on jalka-

väkimies keskellä rannikkotykistön korkeinta 
opetuslaitosta — ja tyytyväinen. 
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Vääpeli Sankala toimii Isosaaressa varus-
varaston hoi ta jana ja lääkintäaliupseerin sijai-
sena. Aiemmilta vuosilta tu t tu ja paikkoja ovat 
Lapin rajavartiosto, Mäkiluoto ja Suomenlinna. 

Saaren tuttu 
— Kyllä tämä Isosaari on tuttu kuin oma 

tasku. Kivet voisin luetella melkeinpä tarkalleen 
sekä maalta että mereltä. 

Ylivääpeli Reijo K o 1 j u, 37, on asunut 
perheineen Isosaaressa jo 16 vuotta. Nykyinen 
työpäivä täyttyy R A u K : n vääpelin puuhista. 

— Saaressa elon hai t tana on liikenneyhteyk-
sien lisäksi se, että täällä on liian vähän henki-
sesti piristäviä vaikutteita. Hyviä puolia on mm. 
hyvä asunto. 

— Elämän arvoja saarielämä opettaa pun-
nitsemaan monelta kannalta. Omalla kohdallani 
tällainen tilanne oli mm. silloin, kun poikani 
— silloin ainoa — hukkui Isosaaren rantaan. 

taita vesiä. Mahdollisuudet monenlaiseen ulkoi-
luun liittyvään harrastukseen ovat hyvät. 

Yliluutnantti Majan iemen tie veti rannikko-
tykistöön varusmiespalveluksen kautta. 

— Kokelaskausi Utössä oli erityisen miellyt-
tävä. Siellä kypsyi ajatus siirtyä vaativaan ai-
kuisopettajan tehtävään puolustusvoimiin. 

Vapaaehtoisesti uudessaan 
Värvätty alikersantti Reima N a r k i n i e m i , 

22, on varusmiespalveluksen suorittamisesta 
lähtien halunnut puolustusvoimien palveluk-
seen. Nyt hän vastaa Isosaaressa merivalvonta-
aliupseerin tehtävistä. 

— Ammatt i tai toa kohentaakseni kävin viime 
talvena mm. R A u K : n erikseen jälkeenpäin. 
Varsinaisen varusmiespalvelukseni suoritin ta-
vallisena tykkimiehenä Rovaniemellä Pohjan-
maan It-patteristossa. 

Reima Narkiniemi tuntee olonsa kotoisaksi 
saaren rauhassa; oma koti sijaitsee Sallassa. 
Uuteen kotipaikkaan sijoittuminen on sujunut 
hyvin, sillä siitä vastaa osaltaan mukana oleva 
vaimo. 

Lapin rauhaa 
Vääpeli Niilo S a n k a l a , 34, on tullut 

Lapista ja löytänyt linnake-elämästä kotiseudun 
rauhan. 

— Vähän vapaampaa täällä on palvella kuin 
mantereella. Vapaa-aikana luonnonolot ovat 
meikäläiselle korvaamattomat. 

Poikamiehen paratiisi 
Koneenhoi ta ja Urho V i h m a n e n, 58, ei 

Isosaaressa ole joutunut uuteen elinympäristöön: 
hän on saaressa syntynyt. 

— Halvat vuokrat täällä on poikamiehen 
elellä. Samoin ruokahuusholli järjestyy kätevästi 
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varuskunnan ruokalassa. Kesäisin luonto tekee 
saaresta oikein poikamiehen paratiisin. 

Koneenhoitaja Urho Vihmanen ei koe saaren 
haittoina edes vaikeita kulkuyhteyksiä. Kerran 
kuussa tulee kesällä vierailtua kaupungissa; 
talvella ei niinkään usein. 

Isosaari yllätys 
Höyryävien ruokapatojen ääressä päivät puu-

haileva keit täjä Eeva S i n k k o n e n on kat-
sellut Isosaaren varusmiesten vaihtumista jo 
kymmenisen vuotta. 

— Kyllä elämä armeijassa on tullut vapaam-
maksi. J a tässä omalla työsaralla: muutosta on 
kovasti tapahtunut parempaan suuntaan. 

Kymmenisen vuotta sitten Joensuusta työtä 
etsimään lähtenyt Eeva Sinkkonen ei tiennyt 
edes joutuvansa saareen, kun kirjoittautui Suo-
menlinnan Rannikkotykistörykmentin leipiin. 

— Kyllä sitä täällä on viihtynyt, varsinkin jos 
vapaa-aikoina käy kaupungissa. Pohjois-Karja-
lastahan oli pakko lähteä pois, kun siellä ei työtä 
tarjolla ollut. 

Vihreän sisaren toiveet 
Sotilaskotisisar Helmi H e i k k u r i n e n vas-

taa Rankin linnakkeella palvelevien varus-
miesten viihtyisyydestä luukkusotilaskoteineen. 
H ä n edustaa tyypillistä sotilaskotisisarta: "En-
hän minä, kunhan pojat . . ." 

Helmi Heikkurisella on kuitenkin tällä het-
kellä huolia. 

— Kyllä kunnon sotilaskoti täällä Rankissa 
olisi tarpeen. Ruokalan seinässä oleva luukku 
korvaa joten kuten palossa menetetyn entisen 
sotilaskodin, mut ta rajoituksia on mm. aukiolo-
aikojen suhteen. Lisäksi hyödyllistä olisi, jos 
voisin itse leipoa täällä pojille pullat. 

Verenperintö veti 
— Verenperintöhän minut puolustusvoimien 

palvelukseen toi. Isä jo aikoinaan tällä alalla oli. 
Ylivääpeli Keijo M ä l k k i , 33, on Ran-

nikkotykistökoulun "vakiokalustoa". Vuodesta 
1963 lähtien hän on ollut samassa tehtävässä, 
au-kursseilla koulutusaliupseerina ja kurssivää-
pelinä. 

— Työ on luonnollisesti tuttua, mut ta aina 
uut ta löytyy. Ja koskaan kurssit eivät ole saman-
laisia. Jokaisella on oma ilmeensä. Siksi työ tun-
tuu kovasti mielenkiintoiselta. 

Rankista Lontooseen 
Rankissa säämiehenä toimiva tykkimies 

Mat t i juhani R u o 11 u, 22, on kotoisin Hy-
vinkäältä. 

— Vähän oudolta kuivalta seudulta tänne 
tuntui tulla, mut ta kyllä kesällä menee. O m a työ 
säämiehenä on kohtuullisen mielenkiintoista ja 
sotilaskoti tar joaa myös iloa. 

Kotiuttamispäivän lähetessä säämies Ruot tu 
katselee jo kaihoten lentolippujen hintoja — 
syksyllä odottavat tiedotusopin opinnot Lon-
toossa. n 
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PL-KOMITEA: linnakeraha 
erikoisvarustus 
pitemmät vapaat 

18. 6. 1973 julkistetun Puolustuslaitoskomi-
tean ensimmäisen osamietinnön sisältöä on 
kommentoitu varsin laajasti joukkotiedotus-
välineissä. Selostukset ovat kuitenkin ymmär-
rettävästi pääasiassa käsitelleet mietinnön kahta 
valtakunnallisesti ja poliittisesti merkitykselli-
sintä ydinkohtaa — kysymystä kantahenkilöstön 
poliittisesta osallistumisesta ja puolustusvoimien 
ja varusmiesten etujärjestön keskinäisten suh-
teiden järjestämistä. 

Mietintöön sisältyy kuitenkin eräitä pienryh-
miä koskevia huomionarvoisia kannanottoja. 
Ilahduttavaa kyllä myös linnakkeilla palvelevat 
rannikon puolustajat ovat saaneet runsaasti huo-
miota osakseen. Seuraavassa esitetään tiivis-
telmä komitean toteamuksista linnakehenkilös-
tön palvelusolosuhteista ja niiden parannus-
esityksistä. 

Syrjäseuduilla välttämättömät menot suuremmat 
Palkatun henkilöstön taloudellisia ja sosiaali-

sia kysymyksiä käsittelevässä luvussa kirjataan 
tosiasioina mm perheen elintason lasku muiden 
perheenjäsenten ansiotyömahdollisuuksien puut-
tumisen vuoksi, yleinen eristyneisyys ja linnak-
keilla palvelevien huonompi asema asuntojen 
laadun suhteen maavaruskunnissa palveleviin 
verrattuna. Muunmuassa näiden tekijöiden 
todetaan heijastuvan erityisesti avoimien ali-
upseerin toimien täyttämisvaikeuksina ja ha-
luttomuutena pyrkiä palvelukseen rannikkoty-
kistöön. 

Palveluksen luonne ja olosuhteet ulkosaarilla 
saattavat asianomaiset huomattavasti mante-
reella palvelevia epäedullisempaan asemaan. 
Niinpä komitea toteaakin ykskantaan, että 
"nykyiset syrjäseutulisät eivät vastaa niille ase-
tettavia kustannuseroja tasoittavia vaatimuksia 

Pääesikunnan 
Rt-toimistosta 
näkee 
pitkälle 

Everstiluutnantti Aarno H u k a r i, pääesi-
kunnan rannikkotykistötoimiston päällikkö, pu-
haltaa sinisen savukiemuran ilmaan ja ren-
toutuu. Takana on tiukka viikko — tapahtuma-
rikas tutustuminen Ruotsin rannikonpuolus-
tukseen, onnistuneet ammunnat Reilassa ja 
puolustusneuvoston vierailu Kuivasaaressa. 
— Tuuli alkaa kääntyä myötäiseksi, sanoo hän, 
ja selaa tulevien vuosien suunnitelmia. 

Rannikkotykistön kantahenkilökunnan asunto-
olot tulevat lähivuosina helpottumaan huo-
mattavasti. Rankkiin ja Kirkonmaahan on val-
mistumassa kumpaankin yksi rivitalo. Ehkä 
eniten asuntopulasta ja asuntojen huonosta ta-
sosta kärsinyt joukko-osasto, Hangon Rannikko-
patteristo, saanee myös vihdoinkin apua vai-
keuksiinsa — Hangon kaupunkiin on vahvat 
toiveet saada kerrostalo, jossa olisi peräti 3G 
perhe- ja 10 poikamiesasuntoa. Muukin raken-
nustoiminta jatkuu — Russarö ja Mäkiluoto 
saavat, jos tehdyt esitykset lopullisesti hyväksy-
tään, ns monitoimihallit, jotka on tarkoitettu 
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eivätkä niiden laskentaperusteet ole oikeuden-
mukaisia". 

Joko viimeinkin linnakeraha? 
Mitä sitten esitetään korjaukseksi? Kohtaan 

"palkkaus" liittyvistä kuudesta ehdotuksesta 
kaksi sisältää syrjäseutuasiaa: 

4. Nykyiset syrjäseutulisät olisi tarkistettava 
laatimalla niiden maksuperusteet moni-
puolisemmiksi. Syrjäisyyden mittana tulisi 
olla työpaikan aikaetäisyys eräistä perus-
tavaa laatua olevista palveluksista kuten 
välttämättömyys-, sosiaali-, koulutus- ja 
kulttuuripalveluksista. 

5. Uutena lisänä tulisi ottaa käyttöön ran-
nikko-olosuhteissa ns linnakeraha tai muu 
vastaava korvaus, joka maksettaisiin kai-
kille palkattuun henkilöstöön kuuluville, 
joiden vakinainen palveluspaikka on 
koulutus- tai vartiolinnake. 

Entä kustannukset? Mainittu linnakeraha on 
kaavailtu mietinnössä 12 markaksi vuorokau-
dessa, mikä vuodessa keventäisi valtion pussia 
noin 1 200 000 markalla. Kiireysjärjestyksessä 
linnakeraha on sijoitettu kolmannelle tilalle 
sosiaalisihteerien palkkojen ja yksikön päällikön 
lisien jälkeen. 

Villaa ylle 
Komitea on varusmiesten asioita käsitelles-

sään kiinnittänyt huomiota myös erityisolosuh-
teiden asettamiin vaatimuksiin varustukselle. Se 
on todennut puolustuslaitoksen "tutkivan edel-
leen" mm rannikko-olosuhteisiin sopivaa vaate-
tusta ja esittääkin riittävän määrän erityis-
vaatetusta hankittavaksi joukoille. Asia kos-
kettaa tunnetusti myös kantahenkilökuntaa var-
sin läheisesti. 

Varusmiesten kohdalla komitea toteaa edel-
leen, että niissä joukoissa, joiden sijoituspaikka-
kunnilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on ra-
joitetusti. tulisi myöntää pitempiä viikonloppu-
vapaita. Tällaiset järjestelyt tulisivat kyseeseen 
erityisesti laivapalveluksessa ja rannikkolinnak-
keilla. 

Toivoa sopii 
Se, että nämä rannikon puolustajien vanhas-

saan tuntemat, mutta merkillistä kyllä vielä 
avoinna olevat asiat on nyt kirjattu näinkin 
huomattavassa yhteydessä, antaa aiheen toivoa 
jotakin kouriintuntuvaa tapahtuvaksi. Nyt olisi 
vain toimittava nopeasti, niin kauan kuin lin-
nakkeilla vielä on väkeä. Ottaj ia lopuillekin 
monitaitoisille linnakemiehille kyllä riittää niin 
siviilissä kuin maavaruskunnissakin. 

palvelemaan koulutus- ja virkistystoimintaa. Eri-
koisuutena näissä on se, että niihin rakennetaan 
myös uima-altaat. 

Linnakkeiden liikenneolot kohentunevat myös 
huomattavasti. Pääesikunta on tehnyt TVLrlle 
esityksen virallisesti hyväksyttyjen talviteiden 
saamiseksi kaikille linnakkeille. Myös väylän-
ylityskalusto on parantunut — käytössähän on 
jo kolme väylälossia ja yksi väyläsilta. Todetta-
koon, että muukin liikkuminen talvella on hel-
pottunut tervetulleiden kalustolisäysten myötä, 
mainittakoon vain runsaat kaksikymmentä 
moottorikelkkaa sekä monipuolinen kelirikko-
kalusto. 

Merikuljetuskaluston uusiminen on edessä. 
Pääesikunnassa on hyväksytty periaateohjelma, 
joka yritetään ajaa läpi myös rahoituksesta 
päättävissä elimissä. Mainittakoon, että uusissa 
suunnitelmissa on huomiota kiinnitetty myös 
veneiden nopeuteen, joten linnakkeiden aika-
etäisyydet mantereesta tulevat toivon mukaan 
huomattavasti pienenemään. 

Työn alla on niinikään koulutusjärjestelmän 
tarkistaminen. Se on tietyllä tavalla "manner-
voittoinen", eräänlainen 50—50 periaatteella 
tapahtuva, jossa vain noin puolet koulutusajasta 
vietettäisiin linnakkeilla. Toteutuessaan uusi jär-
jestelmä heijastuisi myös kanta- ja huolto-
henkilöstön palvelusjärjestelyihin. 

Vasta päättynyt Ruotsin matka antoi myös 
paljon uusia virikkeitä, joiden kypsyminen vie 
tietenkin aikansa. Seuraavassa Rannikon Puo-
lustajassa voinkin toivottavasti jo hieman tar-
kemmin tehdä selkoa vierailun mielenkiintoi-
simmista vaiheista. Niinikään puolustusneuvos-
ton vierailu Kuivasaaressa oli arvokas tilaisuus 
tuoda rannikkotykistön olosuhteita kouriintuntu-
vasti esille maamme korkeimmalle johdolle. 
Tokihan vierailla oli jo ennestäänkin asiantunte-
musta — olihan joukossa mm opetusministeri 
Ulf S u n d q u i s t , joka — muistutettuaan 
läsnäolijoille olevansa rannikkotykistön korpraali 
— vakuutti esitettyjen asioiden pitävän paik-
kansa. 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Lippurykmentin vuosipäiväjuhlallisuudet pi-
dettiin 12. 5. Santahaminassa. Päiväjuhlassa 
yli! O Ket tunen piti esitelmän rannikkotykistön 
vaiheista Santahaminassa. Samassa tilaisuudessa 
luovutettiin ansioituneimmalle upseerille "Ken-
raalin kannu", jonka saaja tällä kertaa oli ylil 
M Mäkinen RAuK:s ta sekä ansioituneimmalle 
aliupseerille "RSKY:n haarikka", jonka sai hal-
tuunsa nyt yliv J Hänninen Koulutuspatterista. 
Iloiset koko henkilökunnan yhteiset i l tajuhlat pi-
dettiin ensi kerran Santahaminan Upseeriker-
holla. 

Kesäkauden toimet ovat käynnissä ja lukuisat 
osastot liikkuvat rykmentin alueella mitä moni-
naisimmissa tehtävissä. Vierailut linnakkeilla 
kuuluvat kesän kuvaan ja tuntuukin siltä, että 
melkein kaikki Lastenlinnan potilaista Puolus-
tusneuvoston jäseniin saakka haluavat tutustua 
rykmenttiin juuri tänä kesänä. 

Urheilun alalta voidaan mainita yliv V 
Niemen voittama ESSl :n mestaruus hiihdossa 
sekä jo tavaksi tullut joukkuekilpailun voitto 
Helsingin varuskunnan maastojuoksukilpailussa. 

Ylennykset 1. 1. 73 lähtien 

vänr L Kivelä ltn 29. 1. 
yliv V Vilmi sotmest 1. 3. 

E K u j a n p ä ä sotmest 1. 3. 
vääp Y Vir tanen yliv 1. 3. 

3J E Kemppinen yliv 1. 3. 

ylik R Halonen vääp 1. 3. 

55 K Ikonen vääp 1. 3. 
kers K Akkanen ylik 1. 3. 

55 E Kaart inen ylik 1. 3. 
ylil L Kasurinen kap t 1. 3. 
ltn A Järvinen ylil 1. 3. 
kers M Salomaa ylik 1. 4. 

35 P Stam ylik 1. 4. 
ltn K Junell ylil 1. 4. 
ltn M Kannaste tulo palvelukseen 2. 4. 
kers M Mäkelä 55 2. 4. 
kers K Saastamoinen 55 2. 4. 
kers Lisko 55 2. 7. 
kers Helenius 5 5 16. 7. 
ylik H Vasiljev 55 1. 5. 
sotpast T Erkkilä 55 11. 5. 

Kunniamerkit 

M a j V Poikonen SL R 1 
Sottekn T Bäckström SL R 
Sottekn N Laiho SL R 
Sotmest M Kata ja inen SL Ar 
Sotmest V Markkanen SVR M 1 kr 
V ä ä p E Honkanen SVR M 1 
Viestit täjä H Anttila SVR M 1 
Tstoapu A Palmu SVR M 1 

Komennukset 

Kers H Honkaniemi P K I I jakso 8 . 1. 
Kers M H a r j u 55 
Kers P Hell 55 
Kers K Miettinen 5 5 
Ylik O Kilpinen MestK:lle £ i. 1 
Kers P Tanskanen siirto HanRPstoon 

Erot 

ylik 
kers 

A Rissanen 
R Helien 

1. 4. 
1. 4. 

VARATTU 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rannikkotykistön yhteinen tykistöleiri pidet-
tiin Örön — Russarön alueella touko—kesä-
kuussa. T u r R t R : n vieraana Örössä oli KotRPsto. 
Leiriä edelsi merivalvontakomppanian kertaus-
harjoitus Saaristomerellä. Kaikki harjoitukset 
liittyivät suureen LSSkn sotaharjoitukseen. 

Uusikaupunki päätt i 6. 8. ostaa Janhuan 
sAueen portilta kaupunkiinpäin. Alueella oleviin 
kolmeen asuinrakennukseen jää puolustuslaitok-
selle 10 v:n käyttöoikeus. 

Rykmentin upseerivahvuus lisääntyi huomat-
tavasti kun luutnanti t P O I n k i n e n ja 
H E V a l a kadettikoulun päätyttyä siirtyivät 
rykmenttiin. 

LSS1 :n ampumamestaruuskilpailussa varus-
miesten rynnäkkökivääriammunnassa 10 + 10 
ls mestaruuden voitti kers Markku A u r a n e n 
TurRtR:s tä . Rykmentin joukkue menestyi muu-
tenkin hyvin ampumakisoissa. 

Kurssilta saapuneet 

Peruskurssilta 31 

kers Eeva, M J Öröön 
„ Schroderus, O P Gyltöön 
„ Koski, K E K Turkuun 
„ Virtanen, P J Turkuun 

Palvelukseen tulleet 

kers Mattsen, T - E G 
„ Hokkanen, P A 
„ Kallio, J A 
„ Jaakkola. P J 

1.11.72 
1.12.72 
15.2.73 

1.2.73 

Ylennykset 

Avikko, R A ylivääpeliksi 4.10.72 
Haahti , A sotilasmestariksi 4.10.72 
Haaparanta , H vääpeliksi 4.10.72 
Arola, M K vääpeliksi 6.12.72 
Hakkarainen, P V sotilasmestariksi 6.12.72 
Lahti. I L S ylivääpeliksi 6.12.72 
Hieta, A V O yliluutnantiksi 15.12.72 
Ruohonen, S J yliluutnantiksi 29. 1.73 
Lindegren, K R ylikersantiksi 1. 2.73 

Erot 

Ylik 
Värvätty 
Sotmest 

Siirrot 

V-korpr 
Ylik 

Grönlund. J K 
Metso, Rai ja 
Laiho, Tuure J 

Liski, L J 
Nummela, j J 

31. 1.73 
31. 3.73 

5.12.72 

1. 2.73 Janhualle 
6.12.72 Turkuun 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kesäkauden tärkeimmäksi tapahtumaksi muo-
dostui kaksiosainen ja kaksi viikkoa kestänyt 
kesäleiri. Leirin ohella tietenkin toinen huippu-
tapah tuma oli Hangon Regatta. Tä t ä kirjoitet-
taessa voikin katukuvasta havaita, että "talvi" 
on tulossa Hankoon. ESS l :n joukko-osastojen 
komentajat viettivät kaksi ihanaa kesäpäivää 
neuvottelupäivien merkeissä^ Hangon pston vie-
raina. Ohje lmaan sisältyi tutustumiskäynnit lin-
nakkeilla, joissa heidät perehdytettiin rannikko-
tykistön koulutukseen ammuntoineen, tutustu-
minen Hankoon, neuvottelutilaisuudet upseeri-
kerholla ja iltajuhlat paikallisessa rantaravinto-
lassa. 

Myös Sotakorkeakoulu tutustui kesällä Hanko-
niemen alueeseen johtamisharjoituksensa puit-
teissa. 

1. 8. 73 psto viettää 52. vuosipäiväänsä. Ky-
seessä on välivuosi, jotenka mitään suurempia 
juhlallisuuksia ei pidetä. Vuosipäivänä vannovat 
sotilasvalansa 11/73 saapumiserän alokkaat 
Russarön keskijaoksen katolla. 

Elämä Hangossa jatkuu kesälomien vieton 
merkeissä sekä valmistautumisineen syksyn 
kertausharjoitukseen ja syysleiriin. 

Ylennykset: 

1. 3. 73 ylil T Virkki kapteeniksi 
1. 5. 73 kers P Tanskanen ylikersantiksi 
1. 7. 73 yliv L Tick sotilasmestariksi 
1. 7. 73 vääp O Mää t t ä ylivääpeliksi 
1. 7. 73 ylik R Lindström vääpeliksi 
1. 7. 73 kers K Lineri ylikersantiksi 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kyminlinna 12. 7. 1973 
Talvikin oli päätellen siitä, että osallistuimme 

talvileiriksi kutsuttuun tilaisuuteen Kirkon-
maassa ja talvi myös meni päätellen siitä, että 
Suvannon Ossi korjasi pois väylälossiksi kutsu-
tun esineen Mansikkalahdesta suurehkon sivii-
leistä koostuneen seuraajajoukon läsnäollessa. 
Lossi odotteli kunnon jäitä koko talven, joita 
ei tullut, ja tällä hetkellä se viettää vähemmän 
ansaittua kesälomaansa Kirkonmaan miinalaitu-
rissa. 

Kesän aloitimme yrittämällä parhaan ky-
kymme mukaan sotkea lähiympäristön yritysten 
vuosilomasuunnitelmia kutsumalla tuhatkunta 
miestä kertaamaan taitojaan kesäkuussa. Sa-
malla kyllä sotkimme omatkin vuosilomasuunni-
telmamme ja tällä hetkellä horjahteleekin esi-
kunnassa ja linnakkeillamme vain "sotaväsy-
neitä" vuosiloman odottajia vartoamassa niiden 
onnellisten tuloa, jotka lähtivät lomilleen juhan-
nukselta. 

Edellämainitun "sotaväsymyksen" viimeis-
telimme vuosipäivämme iltajuhlissa 9. 7., jota 
ennen päivä oli mennyt perinteisin sotilaitten 

jostain syystä itse itselleen valitsemin menoin 
Rankin linnakkeella. Päivän mieleenpainuvim-
maksi hetkeksi jäi mieliimme kenrmaj Väinö 
Karvisen muistot "vuosien varrelta" päiväjuh-
lassa. 

Eipä muuta tällä kertaa paitsi että MeSl 9 
vuodelta 69 vieraili alueellamme opettajineen 
kesäkuun lopussa viihdyttämässä laulullaan 
poikasiaan ruokkivia vesilintuja Vanhankylän-
maassa. 

PS Haluamme vielä lehden välityksellä kiit-
tää jo kotiutuneita v 72 saapumiseriä 
menestyksellisistä kilpailuammuntasuori-
tuksista. Kaikki palkinnot jäivät edelleen 
patteristoomme. 

H e n k i l ö a s i a t 

Palvelukseen otot 
Ylik 
Vääp 
Ylik 
Kers 
Kers 
Kers 

M Skippari 
J Hartikainen 
S Ristola 
J Salimäki 
J Hirvonen 
T Mutka 

01. 11. 1972 
01. 01. 1973 
01. 03. 1973 
01. 03. 1973 
01. 03. 1973 
01. 06. 1973 

Ilmoittautumiset: 
2. 4. 73 Itn J Vohlonen 57. Kadettikurssilta 

1. Ptrin op.upseeriksi 
2. 4. 73 ylik R Salmi UudPns ta 1. Ptrille 

Nimitykset ja ylennykset 
Ltn S Tiensuu yliluutnantiksi 01.03. 
Ltn S Vehmas yliluutnantiksi 01. 03. 
Yliv P Rinkinen sot.mestariksi 01. 03. 
Yliv A Mustonen sot.mestariksi 01. 03. 
Vääp M Sinkkonen ylivääpeliksi 01.03. 
Vääp R Torkkel ylivääpeliksi 01.03. 
Vääp M Tammelin ylivääpeliksi 01. 03. 
Ylik E Mörsky vääpeliksi 01. 03. 
Ylik V Saarinen vääpeliksi 01.03. 
Ylik M Pippola vääpeliksi 01.03. 

Siirrot ja pysyväiset komennukset 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

Ltn J Suominen 21. 03. 1973 
19. 4. 73 yliv H Voutilainen ja vääp P Särkelä 

rt-mestarikurssi 2 :lta Vääp J Leppänen 
KadK:sta 
19. 04. 1973 

30. 5. 73 kapt P Karvinen huoltoesiupseeri- Rt:n mestkurssi 2:11a 
kurssin suorittaneena ryhtyen hoita- Ylik K Kemppi 19. 04. 1973 
maan tekntston päällikön tehtäviä 

K Kemppi 
Rt :n mestkurssi 2:11a maan tekntston päällikön tehtäviä 

Ylik Y Kosma 19. 04. 1973 
Erot : Rt:n mestkurssi 2:11a 

1. 5. 73 ylik H Vasiljev, ylik R Puustelli, 
Erot kers M Vuoti Erot 

1. 7. 73 sotmest M Har junpää Ylik J Jalo 01. 01. 1973 
1. 7. 73 konekirj R Blumenthal Kers P Vuorinen 01. 06. 1973 

13. 9. 73 koneenhoitaja S Hotanen Kers O Niementö 01. 07. 1973 
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RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Alkuvuoden aherruksen kruunasi kesä-heinä-
kuun vaihteessa pidetty leiri Miessaari — Kytö 
alueella. Tykkien jyly vaikeni vasta Etyk-neu-
vottelijoiden saapuessa pääkaupunkiin. 

Kursseja on tavanomaiseen tapaan hiostettu 
aselajin yhä kasvavien tarpeiden tyydyttämiseksi. 
Kovalla ovat olleet niin kouluttajat kuin koulu-
tettavatkin. 

Aikakirjoihin on viety seuraavia tietoja: 
— 57. Kadettikurssin päättyessä maaliskuulla 

valmistuivat luutnanteiksi Inkinen, Kan-
naste, Suominen, Vala ja Vohlonen. Ensiksi 
mainittu sai RtUY:n perinnemiekan "nokka-
miehen" merkiksi. 

— Rtmestarikurssi 2:n priimuspaikasta kilvoit-
telivat ylikersantit Rantala ja Kosma tasa-
väkisinä. Rantala vei parhaan paperit 
Vaasaan. 

— Reserviupseerikurssi 141 :n päättyessä maa-
liskuulla todettiin talon oman miehen, ylik 
Lehkosen osoittautuneen parhaaksi. Varus-
miespriimukseksi selviytyi upskok Blomqvist 
Kurt Wilhelm (KotRPsto), joka nykyään 
jo lienee tottunut siviilielämään. 

— Reserviupseerikurssi 142 :lta puolestaan val-
mistui parhaana upskok Helttula, Teppo 
Antti Kalevi (KotRPsto) kesähelteisen 
loppusuoran jälkeen. 

Heinäkuun hengenvetotauon jälkeen valmis-
taudutaan saattamaan rtkapteenikurssi 24 :n 
lähes vuoden kestänyt aherrus päätökseensä. 
Loppusuorallaan "kapteeniplantut" vielä osallis-
tuvat mtrtpston kertausharjoitukseen koulutta-
jina. Aliupseerien peruskurssin aselajijakso aher-
taa aselajiopinnoissaan puolestaan aina joulu-

kuulle saakka taistelijaparin Suominen — 
Mälkki johdolla. Ja tietenkin uusi reserviup-
seerikurssi pannaan taas työn alle rutinoitujen 
kouluttajiensa määrätessä sen tutun "kiivaan 
tahdin". 

Rannikkotykistön luutnanttitarpeen tyydyttä-
miseksi hiostetaan (muutenkin kuin kesähelteen 
vaikutuksesta) kuutta kadettia, joita ei vanhat 
painolastit rasita. Kadetit Hyytiäinen, Lauhio, 
Pihl, Rekola, Reponen ja Rimali ovat kaikki 
saaneet peruskoulutuksensa "apuaselajeissa". 
Vaan eiköpähän piirut, porrastukset, SY:t ja 
ennakot siitä vielä selvinne . . . 

Henkilötietoja: 
M a j Ola Simola siirrettiin PE:aan "panemaan 

paikat kuntoon" ja RtK sai uutta verta maj 
Urkki Myllyniemen ilmoittautuessa Havon 
leipiin. 

Ylennyksin ja nimityksin on muistettu seu-
raavia : 
— kapteeniksi V — H Niska 1. 7. 
— yliluutnantiksi P Suomalainen 1. 3. 
— ylipääpeliksi K Mälkki 1. 3. 
— vääpeliksi A Ritvos 1. 3. 

Loppuvuoden aherrukseen ryhdytään Ran-
nikkotykistökoulussa päättäväisin mielin. Monet 
koulutukseen ja aselajin kehittämiseen liittyvät 
ongelmat askarruttavat mieliä, mutta henki-
löstön määrän sitoutuminen "yli korviensa" 
jokapäiväiseen opetustyöhönsä rajoittaa ongel-
miin paneutumista. Kun tähän lisätään, että 
peräti viiden upseerin tarkoituksena on val-
mentautua SKK:n pääsytutkintoon, lienee 
nähtävissä työntäyteistä aikaa kellon ympäri. 

Pohjoismaiset maanpuolustuskiltapäivät vietiin onnistuneesti läpi Parolassa 28. 6.— 
1. 7. 1973 — ensi kertaa suomalaisten siipien suojassa. Päiville osallistui kilta-
veljiä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Ohjelmassa oli mm. ampuma-
kilpailut, johtajakoulutusta, tutustuminen Panssarimuseoon sekä lahtelaiseen 
teollisuuteen. 
Me rannikon puolustajat saamme ylpeillä siitä, että pääjohtaja Erkki Tuuli sai 
vastaanottaa maanpuolustuskiltamitalin ansiokkaasta toiminnastaan sekä kansallisen 
että pohjoismaisen kiltatyön hyväksi. 
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OPPILAS REINO KALMARI 

A j a t u k s i a ohjesään-
• • 1 1 • 1 • • • • a • • noi l isesta e lämästä 

Elämänohjeena pidetään yleensä säännöllistä 
elämäntapaa, johon päästään pakottautumalla 
toimimaan tietyn terveeksi katsotun rytmin 
mukaan. 

Jokainen yksilö on kuitenkin havainnut sen 
vaikeaksi toteuttaa. On helpompaa elää liuku-
valla tyylillä. 

K u n sotilas aloittaa k i r javanharmaan elämän-
vaiheensa, varusmiespalvelun, kohtaa häntä 
lievä shokki — säännöllinen elämä: hiljaisuus, 
herätys, aamutoimet, aamupala jne jatkuvat 
loputtoman tuntuisena sarjana täsmällisine 
kellonaikoineen. 

Mikä sitten saa tämän yksilöitä täynnä olevan 
kokonaisuuden toimimaan ulkonaisesti katsoen 
harmonisesti? Salaisuuden voidaan katsoa sisälty-
vän käsitteisiin ohjesääntö ja ohjesäännöllinen 
elämä. 

Tarkemmin asiaan syventymättä voi:i ajatella, 
että ohjesääntö on itsestään selvä asia — tulos 
jonkin komitean rutiinityöstä. 

Ot takaamme kuitenkin tarkasteltavaksemme 

- - - v_AV5>NrA Lori*oMur 
/ c s i v l i u i v - N 

* x 

A q O o ° o ° * > Ä O O O O . OHJA7TU </ % 0 0 t̂ Tir 0 0 0 

O O TYSsMgtJJsut 

A B C 

Sn t ry 

SO 100 

: Järjestyit* minen, A . a/otl«<*/ ^ Sm </*r*ifcef 

kun s+m-h pyi y m «A* - »hjes ~«a*rh>' -himii, U***> 

tiifsf^iniaen a/Aec/fag suun A * htmfsem o/luetje***** j 

^UrirtpaU^^i A . 

luonnossa todeksi havait tu termodynamiikan 
väi t tämä: systeemi pyrkii tasapainoon. Joessa 
vesi virtaa alaspäin, lämpö virtaa alempaan 
lämpötilaan päin ja reaktioilla on tietty suun-
tansa. Toisin sanoen kaikki pyrkii todennäköi-
sempään tilaansa: mahdollisimman alhaisen 
energian tasolle. On havait tu lisäksi, että nimen-
omaan kaaos eli epäjärjestys on aina se toden-
näköisempi tila. Jos annetaan esimerkiksi asuin-
huoneen pysyä siivoamattomana, niin siitä tulee 
ennenpitkää likainen ja roskainen, eikä suinkaan 
päinvastoin. Tuskinpa varusmies tupaansa sii-
votessaan tulee ajatelleeksi, että hän ponnistelee 
saavuttaaksensa korkeamman energia-asteen. 

Ihminen on osittain t iedostamattaan kahlin-
nut epäjärjestyksen ja yksilöllisyyden ohjesään-
töjen tiukkaan valvontaan. O n vaikeaa laskea 
sitä järjestymisen energiamäärää, mikä itse 
asiassa sisältyy armeijan hierarkiaan ja sääntöi-
hin. Sillä on voitu kahlita ihminen säännöllisen 
elämän ja suljetun järjestyksen otteeseen. Jou-
kon käyttäytymistä voidaan ohja ta ja saavuttaa 
hämmästyttävä yhdenmukaisuus. 

Miltä sitten tuntuu elää ohjesäännöllistä elä-
m ä ä varusmiehen näkökulmasta katsottuna? 
Silmiinpistävintä on ehkä pikkutarkkuuden ja 

suurpiirteisyyden esiintyminen rinnan. Takki tai 
housut saattavat olla sopimattomat, mut ta kun-
han napit ovat kiinni niin kaikki on kunnossa. 
O h j a t t u u n aamu- tai iltapesuun mentäessä pitää 
pyyhkeen olla tiukasti käsivarrella — mutta eri 
asia on ehtiikö varsinaista pesua suorittaa. 

Mi tä sitten tapahtuisi, jos ohjesäännön val-
vonta lopetettaisiin? Voisi vain aavistaa millai-
set olisivat kumarrukset, kädennostot, asusteet ja 
ilmoitusten tekemiset, jos tuhat individualistia 
pääsisi tekemään mielensä mukaisesti. Tilan-
netta voisi verrata padon murtumiseen: vesi-
massat eivät enää olisi hallittavissa. Kuitenkin 
kaikki tapahtuisi fysiikan lakien mukaisesti: saa-
vutettaisiin täydellinen epäjärjestys. 

T ä t ä taustaa vasten toisaalta saattaisi ym-
mär tää miksi alokas epäonnistuu kaapin teossa 
tai siivous on kovin työteliästä oppilaan mie-
lestä. 

Voidaanko sitten tällaista ohjesäännöllistä 
elämää pi tää terveenä tapana? Yksilön kannalta 
ilmeisesti ei näin voida sanoa. Tilanne kuita-
taankin usein sanoilla "virkani puolesta". Koko-
naisuuden toimintaa silmälläpitäen on järjestys 
kuitenkin valitettavan tarpeellinen etenkin 
armeijassa. 

20 



Kiltavierailu Itu oi» iin 
Kustartilleriregemente 1 eli lyhyesti KA 1, 

Vaxholm oli annettu osoitteeksi sille toiveik-
kaalle matkueelle, joka 14. 6. illalla irtosi Hel-
singin Eteläsatamasta ms Aallottarella kohti 
Tukholmaa. Matkan tarkoituksena oli tutustu-
minen osaan Ruotsin rannikkopuolustusjärjes-
telmää ja matkalle lähdettiin ruotsalaisen 
Vapenbröderna-nimisen järjestön kutsusta. Jär-
jestö vastaa toimintatavoiltaan meikäläistä Ran-
nikon Puolustajain Kiltaa. Retkikunnan johta-
jana toimi ylil H Niska ja muina jäseninä 
upseerioppilaat H Havo ja J Levola. 

Vaxholmissa viettämiemme 4:n päivän ai-
kana saimme varsin laajan ja monipuolisen 
kuvan ruotsalaisesta rannikkopuolustuksesta. 
Nimestään huolimatta ruotsalainen rannikko-
tykistö sisältää paljon muutakin kuin varsinaiset 
tykistölliset osat. Ruotsalaisessa järjestelmässä 
nimittäin mm rannikko jääkärit ja miinanlaskijat 
kuuluvat rt:n alaisuuteen. 

Vierailumme ensimmäisen päivän vietimme 
sukeltajien seurassa, toisena ja kolmantena päi-
vänä tutustuimme Tukholmaan ja Ruotsin rt:n 
historiaan ja viimeisenä päivänä seurasimme 
rannikkojääkärien koulutusta Tukholman saa-
ristossa. 

Ruotsin valtion puolustusmäärärahat ovat 
tunnetusti omiamme melkoisesti korkeammat ja 
tämä luonnollisesti heijastuu myös koulutus-
välineistössä ja sitä tietä myös koulutuksen 
tuloksissa, sillä onhan selvää, että tekniset lait-
teet herättävät mielenkiintoa nuorissa miehissä 
ja havainnollinen koulutus on aina myös tehok-
kainta koulutusta. 

Kokonaisuutena vierailu oli erittäin mielen-
kiintoinen ja opettavainen ja sen aikana otettiin 
monia varmasti kestäviä kosketuksia ruotsalai-
siin rannikonpuolustajiin. Toivottavaa olisikin, 
että tällainen yhteistyö naapureiden välillä jat-
kuisi. 

Ups-opp. Jukka Levola. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 

40-vuotisjuhla 
vietetään perjantaina 16. 11. 1973. 

Päiväjuhla pidetään Katajanokan Kasinolla 

ja 

iltajuhla Suomenlinnan Upseerikerholla. 
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Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 

finement 
• OMAKOTITALOT I N S T R Y Oy 
® RIVITALOT TIKKURILA 
9 LOMA-ASUNNOT UNIKKOPOLKU 6 B 
• SISÄSAUNAT PUH. 83 49 77 

WÄRTSILÄ Oy 
TAALINTEHDAS 

VALTION PUKUTEHDAS OY 

Hämeenlinna 

puh. 917-28 121 

^ Helsingin Vartioturva Oy 

ETSIVÄ JA VARTIOTOIMISTO 
VARTIO- JA HÄLYTIN PALVELUN ERIKOISLIIKE 
BULEVARDI 5 A 00120 HKI 12 
TOIMISTO 605 988, RADIOKESKUS 307 722 
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SILTA ja SATAMA Oy 

Vyökatu 9 

Vaihde 658 944 

Rakennus- ja Insinööritoimisto 

TERAS OY 

Vaasa 

i so - i i ta 
Ida Albergintie 1 

puh. 582 826 

• TANSSIA • KABINETTI 
• OLUT ja VIINIOIKEUDET 
• SAUNA ja UIMA-ALLAS 

vuokrattavissa 

AVOINNA: 
Sunnuntaisin 17 — 01 
Maanantaisin 17 — 01 
Ti - La 1 0 - 0 1 

LABORATORIOTUTKIMUKSIA 
YHTYNEET KLIINISET LABORATORIOT OY -

DE FÖRENADE KLINISKA LABORATORIERNA AB 
Helsinki Fredrikinkatu 20 A 2. kerros 

Postiosoite PL 144, 00121 HELSINKI 12 
Avoinna klo 8.00 — 19.00, lauantaisin klo 9.00 — 13.00 
P u h e l i m e t : 
Vaihde 
Toim.joht., lääket. lis. PAULI MERIKALLIO 

myös suoraan 
Teknill. joht., fil. maist. ESTERI KALERVO 

myös suoraan 
S U O R I T T A A 
— hormonitutkimuksia 

(fil. maist. RAKEL KARTTUNEN) 

— isotooppitutkimuksia 
(dos. ELJA PITKÄNEN) 

— irtosolututkimuksia 
(prof. SAKARI TIMONEN ja 
dos. EERO SAKSELA) 

— kliinisen kemian tutkimuksia 
(fil. maist. MAIJA PÄNKALAINEN) 

13 388 

652 475 654 312 

637 520 

mukopolysakkaridoositutkimuksia 
(tri CLAES-ERIC FRIMAN) 
serobakteriologisia tutkimuksia 
(dos. OLLI-VEIKKO RENKONEN) 
sienitutkimuksia 
(tri RISTO VISAKORPI) 
veriryhmä (ABO + Rh)-tutkimuksia 
(tri VILLE VALTONEN) 
virus-serologisia tutkimuksia 
(dos. LEEVI KÄÄRIÄINEN ja 
tri C-H. v. BONSDORFF) 

10 

PIENELLÄ RAHALLA 

PALJON HYVÄÄ 

NOPEA PALVELU 

myös kotiin vuoissa 

TELLE BAARI 
Torkkelinkatu 2 

Puh. 77 56 71 

Valokuvien 

nopea ja huolellinen 

valmistuspaikka 

PP:n 

FOTO-PUTIIKKI 

Pox 1 Hki 51 
Porvoonkatu 14 

"Viiden minuutin pysäkillä" 
puh. 77 76 79 

Suomen Höyrylaiva 
Osakeyhtiö 

HELSINKI 

Oulun Rakennus Oy 
OULU 
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OY PARAGON AB 

— konttoritekniikan avainsana — 

BENSOW O y - A b 

Edullisesti Vihe-veneet 
suoraan tehtaalta tai tehtaan myyntipisteestä Merisatamasta. 
• 11 eri mallia jollasta tuulilasiveneeseen. 
• Myös vaihtoveneitä. — Kuljetus. 

VIHE-TUOTANTO 
Nummela, puh. 913-22 150 

Hanki Vihe-vene, niin pysyt pinnalla! 

TILAA SUOMEN UUTISET 
puh. 441 374 

Vuoden loppuun 24,— 
Viikonloppu erikoisti laus 10, — 

RAKENNUSINSINÖÖRITOIMISTO VÄHÄKALLIO KY 

— rakennussuunnittelua — 

KESKUSTAPUOLUE RY 

Pursimiehenkatu 15, Helsinki 
puh. 10311 

VENEILIJÄT 
tulkaa tutustumaan — soittakaa jo tänään. 

AQUARA-VENEET 
Telakka: Medvastö Puh. 90-292 173 

SUOSITUIN OHJELMARAVINTOLA 

O S T I A 
Hämeentie 33 Pöytävaraukset Puh. 763 517 

OY TUDOR-VARTA AB 

KEMIRA OY 

ALPPILAN KENKÄ 

Porvoonkatu 15 — Viipurinkatu 4 
Puh. 777 659 Puh. 719 730 



CANJONISSA TAVATAAN 
KESÄLLÄKIN 

Ravintola Canjon 
Hämeentie 36 Puh. 771 370 

Rauma-Repola Oy 

Kalavakka Oy 
Kalatuotteiden erikoisliike 

Mannerheimintie 96, puh. 41 99 62 

PORKKALAN AMPUJAT ry 
UPINNIEMI STT 47 - 50 328 

Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki 

Aleksanterinkatu 46 
Puh. 10 361 

MAESTROSSA tavataan 

N A I S T E N T A N S S E I S S A O i 
arkisin 11.00 LOUNAALLA 

16.30 PÄIVÄTANSSEISSA 
Vanha j 

20.30 ILTATANSSEISSA Vanha j 

MEILLÄ ON AINA MENO MAESTRR 
Fredrikinkatu 51—53 

HAARIKKAKELLARI 
Eerikinkatu 11 

PÄÄLLÄ, TULE MUKAAN! 
Hovimestari 644 303. 

MAESTRR 
Fredrikinkatu 51—53 

HAARIKKAKELLARI 
Eerikinkatu 11 

KASURISEN KONEPAJA OY 

Konttori: Helsinki, Karjalankatu 2. 
Puh. 772 441 - 714 431 

Tehdas: Kirkkonummi, Upinniemi Puh. 295 279, 295 457 

Oy EHO Ab 
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PUHELIN 812 606 

kesä-
_ kotiin 

Rota- jatkuva-
lämmitteiner» 
valurautaa 
kiuas 
Ihannekiuas huvilasaunoihin-
säästää tilaa, polttopuita, läm-
mitysaikaa. Vesi lämpiää kiu-
kaan ympärillä olevassa teräk-
sisessä vaippasäiliössä — tila-
vuus 30 I. Irrallisen säiliön 
ansiosta hana saadaan helpos-
ti halutulle sivulle. Lisälevyillä 

voidaan nopeuttaa 
tai hidastaa veden 
lämpenemistä. Suo-
sitellaan 10-18 m3 

saunoihin. 
REUNANEN & KOVIOLA Ky 
Lappi T.l. puh. Rauma 938/60 

ti halutulle 

Valmistaja: 

Kellosepänliike J. Ikäheimo 
Oulu Isok. 39, Puh. 981-14 502 
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Oy Arwidson & Co Ab 

Kansallis-Osake-Pankki 

OY. LUMIVALKO AB. 

Rautatienkatu 9 — 11 
Turku 

Puh. 921-302 022 

OIKEA VÄRä - OIKEAAN AIKAAN 

GRAAFINEN VÄRI OY 

Espoo — Vanha Kartano 
Juvan teoll. alue 

Puh. 845 945 

PRINTAL OY 

Elimäenkatu 20 
Puh. 750 909 



TALOUS-OSAKEKAUPPA 

PUUKELA OY 

Korso, Haapanantie 20 — 
Puh. 827 411, 827 491 

Valmistamme tilauksesta erilaisia 
pakkauslaatikolta ja kaapelikeloja 

OY MORUS AB 

— säilyttää kylmyyttä — 

TURUN VARTIOKESKUS OY 

Tuureborgink. 14, Turku 
puh. 921-336 555 

TEKSTIILITEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO 

Suosikaa kotimaisia tekstiilejä 

TAMPERE 
Puh. 931-21 760 

OY HELSINGIN AUTO AB 

PERTTULANTIE 4, HELSINKI 21 
Uusi puh. vaihde 673 321 

GM 
HUOLTO 
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uutuus-
kondomi 

Blackcat 
»n musta ia 
muotoiltu 

Se on rohkeille tehty 
ja täydentää entisestään 

luotettavaa 
valikoimaamme. 

Tilatkaa nyt! 

^ ^ S i k s i myymme 
Black Cat musta 12 kpl 36 kpl I 
m u n t n i l t l l 7_RO 2(1.— muotoiltu 

SHY kuiva 
SHY kostea 
SHY muotoiltu 
Suitan 
Conture SK-70 
Suitan 
Color SK-70 
Lähetykset nopeasti 
postiennakolla. Eri 
lähettäjänimellä. 
Vähintään 20 mk:n 
tilaukset postivapaasti. 
Nimi 
Osoite 

7.50 20.— 
10 kpl 30 kpl 

3.30 8.50 
3.80 10.30 
4.50 12,— 

4.50 12.— 

4.50 12,— 

! 

Tilausosoite: 
Sosiaalihygieeninen Yhdistys 
ry, Annankatu 25, 00100 
Helsinki 10, puh. 640 551 
Aik. Sukupuolitautien 
Vastustamisyhdistys ry. 
Käteismyynti toimistossamme 
SOSIAALIHYGIE NINEN 
YHDISTYS m 

j 

FARMOS YHTIÖT 

Räntämäki, Turku 

MYYNTIYHDISTYS PUUTALO 

Postikatu 2 Puh. 661 701 

KERAVAN ROMU 
Kerava 

Keravan kartanoa vastapäätä 
Puh. 246 894 ilt. 244 093 

VASABLADET 

Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen sanomalehti 

TEHDAS OSAKEYHTIÖ SERES 

Turku 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 

— maan vanhin kiinteistöluottolaitos — 

AURAMO OY 

Aleksanterinkatu 48 vaihde 13 113 

OY HANS PALSBO AB 

VALTION VILJAVARASTO 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ AURA 



D A I ss HEIKINTORI 
^ H puhelinvaihde 
H i ^ ^ ^ H H H ^ H H h ^ I 46 08 11 

OSTOKSILLE HERKKUJEN TAVARATALOON - RALLIIN 

TEHOKASTA OIKEUSAPUA 
• AVIOEROT 
•ASUMUSEROT 
• PERUNKIRJOITUKSET 
• TESTAMENTIT 
• OSITUKSET 
• PERINNÖNJAOT 

• AVIOEHDOT 
• KIINNITYKSET 
• LAINHUUDOT 
• SAATAVIEN ATK-PERIMISET 
• RIITA JA RIKOSASIAT 

EDULLISESTI MYÖS OSAMAKSUIN 

LAKIASIAINTOIMISTO K O T I L A I N E N 
Meritullinkatu 7, 00170 Helsinki 17 

Tuomari 627 480, iltaisin 678 982 

Vilkasta vientiä — tehokasta tuontia! 

KAUKOMARKKINAT OY 

MYYNTIYHDISTYS PUUTALO 

Mannerheimint ie 9 B Puh. 661 701 

ESKO POLTTO OY 
Suoritamme kuljetus- ja koneteknillistä suunnittelua. 

Puh. 550 194 
Karvaamokuja 4 

S U O M E N MERIMIES-UNIONI RY 

Iso Roobert inkatu 30, Helsinki 
puh. 13 404 

SAIRAANHOITOTARPEITA OY 

tilaan 5 kpl 20 kpl 
VIOLETTA v iolett i uutuus • 2,85 • 1 0 . -

6 kpl 24 kpl 
FREE-FORM luonnoll inen muoto • 3,50 • 1 2 , -
LUBRICEE kostea • 3,25 • 1 1 . -
DEPOSEE kuiva • 2,40 • 8,40 
FOUREX luonnontuote, kappalehinta 3,90 t i laan . kpl 
DUROL l iukuvoide, putki lo mk 2,65 ti laan . kpl 
Lähettäkää minulle i lmaiseksi k ir janen "VAHINGOTTA VI ISAASTI " • 
Tmi VARMEX PL 10712 00101 Helsinki 10 Puh. 790 255 

Nimi 

Osoi te 

Toimitus postiennakol la. Ei rahaa kir jeeseen. RP 

LIITY MERILIITTOON 

TILAA NAVIGATOR 

Toimisto: Yr jönkatu 4 B 15 00120 Hki 12, puh. 654 728 
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TERÄKSIÄ JA MUITA METALLEJA 

LVI- JA SÄHKÖTARVIKKEITA 

LVI- JA SÄHKÖASENNUKSIA 

AUTOJA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN 

STARC K JO HAIM IM 
Lahti — Helsinki — Tampere — Turku — Pori — Oulu — Kouvola — Lappeenianta — Heino! 

VAASA OY 
Pitkäkatu 37, Vaasa 

puh. 961-243 411 

SATAHÄMEEN OSUUSTEURASTAMO 
Pori 

Puh. 939-11 661 

SUOMEN TANKKILAIVA OY 
Arkadiankatu 21 A 

Helsinki 

VAHVA-JUSSI 

TURUN VENEVEISTÄMÖ 

Pihlajaniemi 
Turku 

SUOMEN MERIVAKUUTUSYHDSSTYS 

Turku 

HOTELLI RUISSALO 

Turku 

KARSKE OY 

Nokiantie 2 — 4 

LOVIISAN SATAMA 

Loviisa 

THURE LINDSTRÖM VENEVEISTÄMÖ 

Porvoo — Kråkö 
Puh. 915-44 088 

TURUN SATAMALAITOS 

Turku — Kanavaniemi 

SUOMEN TEOLLISUUSLIITTO 

KATAJANOKAN KASINO 

Puh. 653 401 

SUOMEN TEOLLISUUSLIITTO 

Oy KVARTTO Ab 

Perttulantie 6 
Puh. 670 051 

SINUNKIN 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 



Sisu on suomalainen 
syntyjään. 

Suomalainen Sisu on auto, jolla työnteko kannat-
taa. Sisujen moottoritehot on sovitettu niiden kan-
tavuuteen. Sisujen kantavuudet ovat painoluo-
kissaan suurimmat, mitä laki sallii. 
Teidän ei tarvitse maksaa turhasta tehosta, mutta 
kuitenkin voimaa riittää varmasti. Voiman ja kanta-
vuuden oikea suhde tietää myös polttoaineen 
tuntuvaa säästöä. 

Sisujen voima siirtyy vetäviin pyöriin lujaraken-
teisen perän välityksellä. Esim. Jyry-Sisuun voitte 
valita joko 2-nopeuksisen BTR-tai napavälitteisen 
BTO-perän. Vaihteisto on tällöin vastaavasti 13 + 
2 tai 14 + 2. 
Sopikaa Sisun kokeilusta lähimmässä Sisu-liik-
keessä. Siellä voitte sopia myös vanhan autonne 
vaihtohinnasta. 

ov SUOMEN AUTOTEOLLISUUS AB 
ja Sisu-myyjät kautta maan 

Sisulla vedat isommat rahat 
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Oy Henry Nielsen Ab 

HELSINKI 

Keskuskatu 7 

Puh. 661 371 

OY Atlas Copco AB 

13 



kaukas 
1873-1973 

SATA VUOTTA M E T S Ä T E O L L I S U U T T A 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

1 LMARINEN 
Eerikinkatu 41, Helsinki 18 puh. 90-640 921 

DIPOLI L U O L A M I E S KESÄHOTELLI O T A N I E M I 

Luolamiehessä jatkuu kuuma nakukesä. Kun tulet Helsinkiin, asu mukavasti kan-
Tulkaa katsomaan, miksi vaatteet ovat sainvälisessä kesähotellissa vehreän luon-
joil lekin liikaa — satoi tai paistoi. Sitten non keskellä. Kuitenkin ainoastaan 9 km 
tietysti tanssitaan, syödään hyvin ja ollaan keskustasta. 
kesätuulella kaikki. 

Puh. 466 464 

Huokeat hinnat, hyvä palvelu. 

Puh. 9 0 - 4 6 0 211 

Kehittyvä teollisuus-, kauppa- ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 
Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953/14 900 

10 

HAUSKA MENO 
AAMUSTA ILTAAN 

SAPUSKA ON MAITTAVAA! 
JUOMAT MAISTUVAT AINA! 

EDULLISET LOUNAAT 

PÄIVÄTANSSIT KLO 1 3 - 1 8 
ILLALLISTANSSIT KLO 2 0 - 0 3 

BACCUS 
ON POP 

Porthaninkatu 4 
Pöytävaraukset puh. 717 620 

Huonekaluhintojenne 
osoitteeksi 

Haagan Kaluste 
E. MOISIO 

Meiltä kilpailukykyisin hinnoin: 
Huonekalut, matot ja ryijyt. 

Vanhat vaihdossa osam. korotta 

Tervetuloa tutustumaan! 

Palvelemme Teitä kahdessa 
osoitteessa 

Kauppalantie 24, puh. 576 894 

Vihdintie 17, puh. 573 553 
iltaisin puh. 572 068 

Avoinna 
arkisin klo 1 0 - 1 8 lauant. 9 - 1 4 . 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI ry 
Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 440 471 

A S U / y y f t y P E S U TIEDOTTAA 

NYT ON AIKA PESETTÄÄ: KEVÄT- JA KESÄASUSTEET, MATOT SEKÄ KODIN 
TEKSTIILIT. 
Tilatkaa meiltä ilmainen mattokuljetus puh. 76 32 23 
TEHDAS: Kalliolanrinne 4, puh. 76 32 23 
MUUT VAST.OTOT: Agricolankatu 13, puh. 77 00 03 

Kangasalantie 2, puh. 77 01 30 
Vaasankatu 21, puh. 76 74 20 

RAVINTOLA TÖÖLÖ 
Mannerheimintie 98, puh. 415 740 

- TERVETULOA -
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Naantalin Kaupungin Hallitus 
NAANTALI 

Turun Saippua Oy 

Haato Oy 

HEIKKILÄNTIE 1 

Puh. 670 046 

STURENKATU 11 

Puh. 765 377 

02600 Leppävaara 
Puh. 90-514121, telex 121542 

Helsingin 

KONELA-
UMVUUE 

31 

viihtyisään 
kesälomaan 
Hankkijan 
kautta 

<X> tX> cx> tX> <Z> <Z> <Z> <Z> d i w w w <S> w w w w w w <s> <x> <x> <x> <z> 

C D <X> <X> <X> (Z^ <Z> <25 t Z J <25 <25 

Monark Hamariina 
11-TEHOKASTA KESTÄVIÄ 

MOOTTORIA VENEITÄ 

TALOUDELLISEEN JOLLASTA 

AJOON JAHTIIN 

/ / / H A N K K I J A 
Myymälä Salomonkatu 1. Hki 10 puh. 642 811/257 

~ ~ | 
257 



SUOmEn SOKERI 
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