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Taistelu 

Miesjoukko valppaana veneessä tähyää, 
kohtako saavumme rantaan suojaisaan? 
Tehtävä, velvollisuus edessä. 
Sen pyrimme parhaiten täyttämään. 
Vaan meri yllättäin voimansa näyttää, 
syleilyynsä armotta kaiken tempoo. 

Kamppailu käydään yhdessä, yksin. 
Luoto monelle turvan antaa, 
vaan kolme uupuvi kuohuihin. 
Hei kaikkensa antoivat, 
eessänsä nöyrinä seisomme nyt. 
Elämänsä, taistelunsa meitä velvoittaa. 

Snappertunan saaristossa syyskuussa 1974 harjoituksissa 
hukkuneiden yliluutnantti Rolf Holmbergin, reservin 
vänrikki Karl Herlinin ja reservin kersantti Kari Laak-
sosen muistolle. 

"Rannikon Puolustajan" julkaisijat 
ja rannikkotykistöaselaji 
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tiedotuslehti. 
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Löydä oma kiltasi 

Nykypäivän yhteiskuntaa kuvataan usein nopeasti muuttuvien arvojen, 
arvostusten ja käsitteiden yhteiskuntana. Tämä pitää varmasti suurelta osin 
paikkansakin. Tuossa muuttumisessa ovat turvallisuusarvot kuitenkin säily-
neet varsin muuttumattomina, vaikka tämä pysyvyys ja jatkuvuus kansa-
laisten jokapäiväisen aherruksen ympäröimänä saattavat omata piilevyyden 
tunnusmerkkejä. Tärkeintä on, että turvallisuusarvojen olemassaolo tiedos-
tetaan ja tiedostetaan niin voimakkaasti, että yhteiskunnassa tapahtuva pää-
töksenteko ja kansakunnan varojen käyttö vastaavat sitä todellista asemaa, 
mikä noilla arvoilla on ihmisten erilaisten tarpeiden järjestysasteikolla. 

Turvallisuus on voitettava joka päivä. Sen eteen on tehtävä työtä. Ei 
ole vaikeata kytkeä kansakunnan turvallisuuden hyväksi tehtävää työtä, 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö mukaanlukien, suomalaisen yhteiskunnan 
toimintojen kokonaisuuteen, kun lähdetään liikkeelle ihmisen perustar-
peista. 

Maanpuolustuskiltojen työ on pyyteetöntä toimintaa suomalaisen yh-
teiskunnan hyväksi nyt ja tulevaisuudessa. Tähän työhön osallistuminen tuo 
nykyajan ihmiselle tarpeellista tyydytyksen tunnetta ja virkistystä arkisen 
aherruksen lomassa. Mitä aktiivisemmin siihen osallistumme sitä monipuo-
lisempi on myös jokaisen osallistujen henkilökohtainen hyöty. Maanpuolus-
tustyön ystävät rannikoilla ja muualla Suomessa löytäkää oma "Kiltanne". 

Isosaaressa kauniina syyskuun lauantaina vietetty Rannikon Puolusta-
jain Helsingin Killan ja Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin reservi-
aliupseerikoulun järjestämä rannikon puolustajain päivä, johon oli liitetty 
mainitun koulun omaisten päivä, oli onnistunut tilaisuus. Se osoitti vakuut-
tavalla tavalla erityisesti sen, miten luonteviksi puolustusvoimien ja inuun 
yhteiskunnan väliset vuorovaikutusyhteydet ovat muodostuneet. Rakenne-
tulla pohjalla on hyvä jatkaa. 

12 



Ylipäällikkö tutustui 
rannikkopuolustukseen 

Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen vie-
raili 30. 7. 74 Gyltön linnakkeella, missä hän 
tutustui rannikkotykistöön, sen tehtäviin ja toi-
mintaedellytyksiin maamme alueellisen koske-
matomuuden valvonnassa ja alueloukkausten 
torjunnassa. 

Rannikkotykistöä käsittävän yleisesityksen kuu-
lijoina kuvassa Tasavallan Presidentin oikealla 
puolella Puolustusvoimain komentaja. Takari-
vissä kuvassa oikealta LSSl:n komentaja ken-
raalimajuri Urpo Levo, yleisesikuntapäällikkö 
kenraaliluutnantti Ermei Kanninen ja rannik-
kotykistön tarkastaja eversti Veranen. 

Turun Rannikkotykistörykmentin komentaja eversti Yrjö Pohjanvirta esittelemässä tarkkaavai-
sena kuuntelevalle Presidentti Kekkoselle rannikkotykistön toimintaa. Hänestä oikealle Puo-
lustusvoimain komentaja, kenraali Lauri Sutela, komentajan adjutantti majuri Raimo Jokinen, 
yleisesikuntapäällikkö kenraaliluutnantti Ermei Kanninen ja LSSlEm esikuntapäällikkö eversti 
Aarre Kurki. 
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Ylipäällikön lounas. 

Eversti Yrjö Pohjanvirran vieheen kokeilulla 
on arvovaltaisia seuraajia. 

Herra Presidentti, raskas keskiö tulitoiminta-
harjoittelussa . . . 



REIJO TELARANTA 

Rannikon puolusta jäin päivä 
Isosaaressa 

Ohjelma sujuu — Koivistolaisia jututtamassa majuri Iivonen, joka teki paljon päivän hyväksi. 

Lähes 500 henkeä osallistui Isosaaressa 
14. 9. vietetyn Rannikon puolustajain päivän 
viettoon. 

Sään suosinnan tilaisuuden järjestelyistä 
huolehtivat Rannikon Puolustajain Helsingin 
kiitä ja RAuK. Päivästä muodostui monessa 
mielessä täysosuma, joka tarjosi mukana ol-
leille ikään katsomatta runsaasti mielenkiin-
toista nähtävää ja puuhattavaa. 

Lähtijöitten kokoontuessa hiukan ennen yh-
tätoista Palacen laiturille oli sää mitä parhain. 
Kevyen tuulen puhaltaessa ja auringon pais-
taessa saattoivat päivän viettäjät siirtyä odotta-
massa olleilla aluksilla Isosaareen. Jo ensimmäi-
sessä kuljetuserässä saapui saareen 332 henkeä 
eli täsmälleen raskaan patterin vahvuus. 

Laiturilta siirryttiin suoraan kasarmin pihal-
le järjestetylle juhlakentälle. Tuota pikaa täyt-
tyivät penkit killan jäsenistä ja RAuKrn oppi-
laitten omaisista. 

Sotilassoittajien avattua päiväjuhlan lausui 
killan puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki Tuuli 
tervehdyssanat. Juhlaesitelmän piti rannikko-
tykistön tarkastaja eversti Eero Veranen käsitel-
len rannikoillamme tapahtunutta kehitystä sekä 
aselajin tulevia näkymiä. 

Juhlaesitelmän jälkeen olivat vuorossa Koi-
vistolaiset, joitten esiintyminen oli ensin jäädä 
parin avaimen takia kokonaan pois ohjelmasta. 

Ensimmäinen ongelmallinen avain oli Soti-
laskodin avain. Ilman sitä ei pianoa olisi saatu 
ulos eikä siten myöskään tytöille säestystä. On-
neksi avain kuitenkin saatiin paikalle lähes vii-
me hetkellä. 

Vielä oli kuitenkin jäljellä yksi lukko, joka 
oli vähällä estää Koivistolaisten esitykset. Pia-
non kansi oli nimittäin lukossa ja avaimen ker-
rottiin olevan jonkun lomalla olevan alikersan-
tin taskussa. Monimutkaisen tilanteen pelasti 
kuitenkin lukon yksinkertaisuus. Kansi saatiin 
juonittua auki, piano kannettua pihalle sotilas-
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soittajien kajauttaman marssin aikana ja tytöt 
pääsivät esiintymään. 

Makkaratulia ja tykkien jyskettä 
Päiväjuhlan aikana taivaalle kerääntyi synk-

kiä ukkospilviä, mutta sää pysyi kuin pysyikin 
kaikesta huolimatta kauniina ja poutaisena 
aina iltaan asti. Tällä olikin suuri merkitys, 
sillä seuraavana oli vuorossa siirtyminen Hoorin 
patterille. 

Patterialueelle olivat RAuK:n oppilaat jär-
jestäneet ase-esittelyn. Paikalla oh lisäksi nuo-
tioita ja myyntipöytiä, joilta sai makkaraa ja 
virvoitusjuomia. Hetkessä olivatkin makkara-
laatikot tyhjät ja nuotioitten ympäristöt täynnä 
paistajia. 

Oppilaitten järjestämän SA-INT muotinäy-
töksen ja köydenvetokilpailun jälkeen seurat-
tiin ammuntoja. Maalilautan saatua tarkasta 
ja nopeasta tulesta muutamia osumia siirtyivät 
RAuK:n oppilaat esittämään taisteluammun-
taa. "Maihinnousu" torjuttiin näyttävällä suori-
tuksella ja räiske oli valtava. 

Ennen patterialueelta poistumista oli jäljellä 

vielä eräs päivän jännittävimmistä ohjelmanu-
meroista eli arvonta. Päävoittona ollut polku-
pyörä meni Kotkaan Koivistolaisten toimiessa 
onnettarina. 

Loput ajasta kului ruokaillen, sotilasko-
dissa kahvitellen, tikkaa heittäen, pienoisgolfia 
pelaten tai käsikranaattia maaleihin heittäen 
riippuen siitä kuka mitäkin tahtoi harrastaa. 
Mahdollisuuksia oli tarjolla runsaasti aina kau-
niista ilmasta nauttimisesta Isosaaren kerhon 
antimiin asti. 

Puoli seitsemäksi saapuivat alukset laituriin 
noutamaan kiltalaiset ja oppilaitten omaiset ta-
kaisin kaupunkiin. Lähtipä samoilla kuljetuk-
silla mukana myös melkoinen joukko oppilai-
takin lomilleen. Erittäin ansaituille lomille, sillä 
sekä koulun johtaja majuri Iivonen että 
RAuKrn oppilaskunta ansaitsevat mitä parhaat 
kiitokset Rannikon Puolustajain Päivän järjes-
telyjen hyväksi tekemästään työstä. Suotta ei 
pääjohtaja Erkki Tuuli jo tervehdyssanoissaan 
kiitellyt puolustuslaitosta vieraanvaraisuudesta. 
Yhteistyönä järjestetty päivä tarjosi mainion 
esimerkin siitä yhteishengestä, joka on eräs kilta-
toiminnan tavoitteista. 

PITI OIKEIN KORVIA PIDELLÄ 
Aivan maalilautan tuntumassa kohoavia iskemistä kertovia vesipatsaita katsottiin silmä tarkkana ja 
kädet korvilla. Viimein oli tuli lopetettava osumia saaneen lautan pelastamiseksi täydelliseltä peri-
kadolta. Kuvassa jännäämässä pääjohtaja Erkki Tuuli ja eversti Eero Veranen. 
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SUHTAUTUMINEN MAANPUOLUSTUS-
TYÖHÖN MUUTTUNUT 

— Maanpuolustyöhön suhtautuminen on 
viime aikoina muuttunut oikeaan suuntaan, to-
tesi pääjohtaja Erkki Tuuli tervehdyssanois-
saan. 

RANNIKOILLAMME ELETÄÄN KEHI-
TYKSEN AIKAA 

Rannikkotykistön tarkastaja Eero Veranen 
käsitteli juhlaesitelmässään rannikoillamme ta-
pahtunutta kehitystä ja aselajin tulevia näky-
miä. 

LISÄÄ TÄLLAISIA TILAISUUKSIA 
Oppilas Wettenhovi vietti päivän myyden 

makkaroita ja virvokkeita. Urakan tultua suo-
ritetuksi jäi aikaa muistella hetki päivän ta-
pahtumia Salme ja Sylvi Julkusen kanssa. 

— Oppilaille jäi liian vähän aikaa olla 
omaisten kanssa, totesi Salme Julkunen. Oh-

jelma oli hänen mielestään ollut onnistunutta. 
Erityisesti oli mieleen jäänyt nuotiot makka-
ranpaistöineen sekä ammunta. 

Kokonaisuudessaan kaikki kolme vakuutti-
vat olevansa tyytyväisiä. Tällaisia päiviä kan-
nattaa järjestää useamminkin. 

12 

PÄÄVOITTO MENI KOTKAAN 
Ennen Hoorin patterilta poistumista suori-

tettiin arvonta. Arvat olivat tehneet hyvin 
kauppansa. Olihan päävoittona polkupyörä. 
Koivistolaisten toimiessa onnettarina löytyi 
pyörälle omistaja. Voittopyörällä pyöräillään 
tällä hetkellä Kotkassa. Arpaliput sisältänyttä 
lakkia pitelemässä Helsingin Killan puheen-
johtaja päätoimittaja Telaranta. 

ESIMERKILLISTÄ YHTEISHENKEÄ 
— Tämä on ollut hyvä ja onnistunut päivä, 

sanoi kapt.evp. Sven Harno. Kaikki on suju-
nut aikataulun mukaan, ohjelma oli mielen-
kiintoista ja kaikki ovat vaikuttaneet tyytyväi-
siltä. 

— Erityisen mukavaa on ollut todeta miten 
mukana on ollut kaikkia ikäluokkia ja miten 
esimerkillisen hyvä yhteishenki vallitsee pääl-
lystön, miehistön ja vieraittenkin välillä. 

Sven Harno puhuu ja vertailee kokemuk-
sesta. Hän on nimittäin Uudenmaan Prikaa-
tin Killan kunniapuheenjohtaja. Lisäksi hän 
on ollut mukana Karjalan kaartui Prikaatin 
Killan ja pioneerien killan riennoissa. 

LIITY 
SINÄKIN 
KILTAAN! 

135 



TOUHUAMINEN TODELLA KANNATTI 
Oppilaskunnan taloudesta huolehtiva oppilas 

Pekka Salonoja vakuutti kaiken touhuamisen 
todella kannattaneen. Taloudellisissa vaikeuk-
sissa painiskelevan oppilaskunnan toiminnalle 
arpojen myynnillä ja muulla pienellä yritteli-
äisyydellä oli piristävä vaikutus. 

Oppilas Salonoja kertoi valmisteluja ja 
suunnitelmia tehdyn enimmäkseen iltaisin hil-
jaisuuden jälkeen. Palvelusajasta ei kaikkea 
tarvittavaa aikaa voitu millään ottaa. Välillä 
oli koko ruljanssi tuntunut hullulta puurtami-
selta. Riski sään ja yleisömäärän suhteen tun-
tui turhan suurelta. 

Nyt on tilanne muuttunut. Ennen lomille 
lähtöä ehti oppilaskunnan hallitus pikaisesti 
arvioida päivän tulokset ja tunnelmat. Kaikki 
olivat olleet tyytyväisiä. 

—• Uskoisin tämän tuovan myös uusia jäse-
niä kiltaan, arveli oppilas Salonoja, jolle killan 
toiminta ennen päivän järjestämistä oli ollut 
varsin tuntematonta. 

VAPAAPÄIVÄ MEREN JA RETKEILYN HENGESSÄ 
RAuK:n järjestämä ase-esittely makkaratulineen oli idyllinen näky vanhojen kasemattien ja tykki-
asemien tuntumassa koivujen katveessa. 
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puolesta. 

Erkki Tuuli 60-vuotta 

Kiltaveli, majuri ja pääjohtaja Erkki Viktor 
T u u l i vietti 25. 7. 1974 merkkipäiväänsä ko-
tonaan Vantaalla. 

Erkki Tuuli on syntynyt Johanneksessa ja tul-
lut ylioppilaaksi Viipurissa 1933. Ylemmän oi-
keustutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa 
v. 1941 saaden varatuomarin arvon 1944. 

Toimittuaan sisäasiainministeriössä sekä kul-
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä valit-
tiin Erkki Tuuli 1949 Kouvolan kauppalanjoh-
tajaksi. Tätä virkaa, joka muuttui kaupungin-
johtajan viraksi, hän hoiti vuoteen 1963, jolloin 
hänet nimitettiin patentti- ja rekisterihallituksen 
pääjohtajaksi. 

Me rannikon puolustajat tunnemme Erkki 
Tuulen Maanpuolustuskillat ry:n ja Rannikon 

Puolustajain Killan puheenjohtajana. Talviso-
taan Koiviston ja Viipurinlahden rintamilla 
jaosjohtajana ja komppanian päällikkönä osal-
listuneena sekä jatkosodassa samoilla seuduilla 
taistelleena Erkki Tuuli tietää mitä rannikon 
puolustajalta vaaditaan. 

Rannikon puolustajain aseet kehittyvät suori-
tuskykyisemmiksi vuosi vuodelta. Kuitenkin on 
samaan aikaan "henkinen peruskalliomme" yllä-
pidettävä edelleenkin järkähtämättömänä. Täs-
sä rannikkopuolustuksemme sektorissa on kilta-
veli Erkki Tuulella pysyvät ansionsa. 

Rannikkotykistö esitti merkkipäivänä koko 
aselajin onnittelut päivän sankarille. 

Eero Veranen 
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TOIMINNANJOHTAJA 
J MERINEN 

Kiltatyötä meil lä 
Kiltatoiminta, jollaisena se tänä päivänä on, 

ei ole kovinkaan vanhaa maassamme. Ensim-
mäinen kilta perustettiin 50-luvun loppupuolel-
la, joskin sitä ennen kiltoja vastaavia perinneyh-
distyksiä on ollut toiminnassa. Varsinainen ke-
hitys on tapahtunut 60-luvulla, jolloin kiltojen 
perustaminen oli erittäin vilkasta. Tähän vuo-
teen mennessä kiltojen lukumäärä on jo kohon-
nut 56 reen. 

Suurin osa killoista toimii joukko-osastopoh-
jalla, joka tarkoittaa sitä, että killalla on oma ni-
mikkojoukko-osastonsa, jonka perinteitä se vaa-
lii ja josta se saa myös uudet jäsenensä. Esimerk-
keinä tällaisista killoista mainittakoon Karjalani 
Tykistörykmentin Kilta ja Pohjan Prikaatin Kil-
ta. Toinen muoto on aselajikillat, jolloin samas-
sa aselajissa palvelleet muodostavat yhden yhteis 
sen killan. Tämän tyypin edustajina mainitta-
koon Rannikon Puolustajain Kilta ja Autojouk-
kojen Kilta. Kolmantena vaihtoehtona on vielä 
olemassa alueellinen kilta, jolloin kaikki kiltavel-
jet määrätyn maantieteellisen alueen sisällä 
muodostavat yhden killan. Esimerkkinä tästä 
mainittakoon Seinäjoen sotilaspiirin Kilta. 

Toimintaperiaatteita 
Kiltojen toimintaa tarkasteltaessa voidaan to-

deta, että se on hyvin monimuotoista. Onkin ai-
van luonnollista, että toiminta eri killoissa on 
yksityisiä toimintamuotoja tarkasteltaessa hyvin-
kin erilaista, koska jokainen kilta on oma täysin 
itsenäinen yksikkönsä. Näin myös säilytetään se 
tarvittava omaleimaisuus, jonka miehet saavat 
jo varusmiesaikanaan joukko-osasto- tai aselaji-
hengen myötä. 

Tutkittaessa kiltojen toimintaa laajemmissa 
puitteissa on niistä löydettävissä monta yhteistä 

perusajatusta, joita jokainen kilta toiminnassaan 
toteuttaa. Tällaisia johtoajatuksia ovat mm 
maanpuolustushengen vaaliminen, nykyisen 
joukko-osaston ja sen edeltäjien perinteiden ja 
muistojen vaaliminen ja tallentaminen, joukko-
osaston ja sen täydennysalueen väestön välisten 
hyvien suhteiden edistäminen, kulloinkin palve-
luksessa olevan varusmiesikäluokan viihtyisyy-
destä huolehtiminen sekä jäsentensä keskeisenä 
yhdyssiteenä toimiminen. 

Muista reserviläisjärjestöistä kiltatoiminta 
eroaa siinä, että jäseneksi pääsyn edellytyksenä 
ei ole määrätyn sotilasarvon omaaminen. Ennen-
kaikkea tämä vaikuttaa siihen, että miehistöön 
kuuluvilla on nyt mahdollisuus toimia vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön parissa ja mikä mie-
lekkäintä, niin kiltaveljinä — tykkimiehestä ken-
raaliin — voidaan yhteisessä järjestössä toimia 
periaatteittemme hyväksi. 

Viime vuosina on toimintaa kohdistettu yhä 
enenevässä määrin myös naisiin, joita järjestöm-
me toiminnan piirissä on jo aimo joukko. Tämä 
onkin oikea suuntaus, sillä toimintamme ei ole 
vain miesten asia — maanpuolustus on koko 
kansan asia. 

Maanpuolustuskillat ry 
Valtakunnallista yhteistoimintaa varten ovat 

killat perustaneet vuonna 1963 Maanpuolustus-
killat ry:n (aikaisemmalta nimeltään Joukko-
osastokillat). Tämän järjestön tarkoituksena on 
toimia kiltojen yhdyssiteenä sekä auttaa niitä 
toimintamuotojen kehittämisessä. 

Ylintä päätösvaltaa Maanpuolustuskilloissa 
käyttää keväisin ja syksyisin pidettävä liittoko-
kous, jonne jokainen jäsenkilta on oikeutettu lä-
hettämään kolme virallista edustajaansa. Liitto-
kokous ratkaisee valtakunnallisen toiminnan 
suunnat kullekin vuodelle erikseen ja se valitsee 
myös toimeenpanevan elimen — kiltahallituk-
sen. 

Hallituksen puheenjohtajana toimii Erkki 
Tuuli Rannikon Puolustajain Killasta ja vara-
puheenjohtajana Jaakko Jahnukainen Ilmasota-
koulun Killasta. Hallituksen jäseninä ovat Ahti 
Aalto UudJP:n Kilta, Asko Heilala Autojouk-
kojen Kilta, Yrjö Iivonen Panssarikilta, Jarl 
Jarkka HelItR:n Kilta, Antero Kallio JR 56 :n 
Kilta, Toivo Lehmusvirta Porin Rykmentin Kil-
ta, Heimo Lepistö Karjalan Kaartin-Pr:n Kilta 
ja Kai Runela Autojoukkojen Kilta. 

Neuvoa-antavana elimenä valtakunnallisessa 
organisaatiossa toimii kiltaneuvosto, joka pu-
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heenjohtajiensa lisäksi koostuu kunkin killan ni-
meämästä kolmesta edustajasta. Neuvoston teh-
tävänä on nimenomaan antaa neuvoja kiltatoi-
minnan kehittämisessä sekä toimia samalla foo-
rumina, jossa eri kiltojen edustajat voivat tava-
ta toisensa, vaihtaa mielipiteitä ja saada uusia 
ideoita omaa kiltaansa varten. Kiltaneuvosto 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja 
sen puheenjohtajana toimii nykyisin Tapio Kos-
ki Rannikon Puolustajain Killasta ja varapu-
heenjohtajana Samuli Suomela Porin Rykmen-
tin Killasta. 

Maanpuolustuskillat ry pitää myös jatkuvaa 
kiinteätä yhteyttä muihin valtakunnallisiin 
maanpuolustusjärjestöihin sekä puolustusvoi-
miin. Lisäksi järjestömme on mukana Maanpuo-
lustus- ja huoltojärjestöjen neuvottelukunnassa 
ja edustajiensa välityksellä SIM-Asuntoyhdistyk-
sessä, jonka tarkoitus on rakennuttaa asuntoja 
maanpuolustusväelle. 

Järjestöllämme on myös veljesjärjestöt Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa, joiden kanssa yh-
teistoimintaa on ollut usean vuoden ajan. Kilta-
veljet näistä maista kokoontuvat joka toinen 
vuosi pohjoismaisille kiltapäiville. Kesäkuussa 
1975 mainitut päivät pidetään Tanskassa. 1973 
Suomi toimi ensi kerran näiden päivien isäntä-
maana, jolloin neljän päivän ajan kokoonnuttiin 
Parolassa. 

Kiltatoiminnan tulevan kehityksen kannalta 
on ensiarvoisen tärkeätä, että aktiivisuutta toi-
minnassa pyritään lisäämään. Tämän vuoksi on 
kiinnitetty huomiota alueellisten yhteistyötoimi-
kuntien perustamiseen niille paikkakunnille, 
joilla toimii useampia kiltoja. Nämä elimet ovat 
epävirallisia "neuvottelukuntia", jotka eivät tu-
le puuttumaan kiltojen sisäiseen toimintaan, vaan 
antavat apuaan niissä toiminnoissa, joissa kilto-

Kiltahallituksen puheenjohtaja Erkki Tuuli 
kiinnittää vastavalmistuneen kiltakunniamerkin 
Sven Harnon rintaan pohjoismaisten päivien 
päättäjäisillallisella. 

jen välistä yhteistoimintaa voidaan kehittää. 
Erittäin tärkeätä tämä on silloin kun paikkakun-
nalla toimii useita eri kiltojen paikallisosastoja, 
jotka ovat kaukana sekä pääkillasta että joukko-
osastosta. 

Informaation lisäämisellä pyritään maanpuo-
lustustietoutta lisäämään järjestön sisällä sekä 
tiedottamaan julkisia kanavia myöten kiltatoi-
minnan tarkoitusperistä sellaisille henkilöille, 
jotka eivät vielä tunne järjestöämme. Valtakun-
nalliset maanpuolustusjuhlat, joita on vuosittain 
järjestetty, ovat saaneet myönteisen vastaanoton 
kiltojen keskuudessa. Ne ovat saaneet myös eri 
tiedotusvälineissä suurta huomiota osakseen. 

Jäsenmäärät killoissa osoittavat kasvua ja sen 
myötä myös toiminta jatkuvasti laajenee. Näyt-
tää siltä, että 70-luvulla innostus vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön on alkanut suotuisissa 
merkeissä. Tämän kehityksen jatkuvuudesta 
olemme me — jokainen kiltaveli — vastuussa. 



MAJURI T SARIO 

• 

Rannikon 
Puolustajain Killasta 

Puitteita 
Huhtikuun 16. päivänä 1962 perustettu Ran-

nikon Puolustajain Kilta on nykyisin toimivista 
56 killasta eräs vanhimmista. Killan kotipaikka 
on Helsinki, mutta sen toiminta-alue on koko 
Suomen valtakunnan alue. Killan tarkoituksena 
on maanpuolustushengen kehittäminen ja yllä-
pitäminen, rannikkotykistön ja rannikkojalka-
väen joukko-osastojen sekä rannikon väestön lä-
hentäminen toisiinsa, toiminta jäsentensä kes-
keisenä yhdyssiteenä, rannikon puolustuksen pii-
riin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yh-
teisten muistojen vaaliminen, rannikkotykistössä 
ja rannikkojalkaväessä palvelevien varusmiesten 
palvelualttiuden kannustaminen, yhteishengen 
edistäminen sekä vaikeuksiin joutuneiden sota-
veteraanien tukeminen. Killan jäsenmäärä on 
noin 1000. Rekisterimuutosta odottaa parhail-
laan päätös, jonka mukaan sääntöjä muutetaan 
siten, että Killan täysivaltaisiksi jäseniksi hyväk-
sytään myös naiset ja varusmiehet. Varsinainen 
toiminta tapahtuu paikalliskilloissa, joiden toi-
mintaa Killan johtokunta koordinoi. Heti Killan 
perustamisvuonna perustettiin Helsingin, Ky-

menlaakson ja Turunmaan paikalliskillat, v 
1963 Rauman Kilta, v 1964 Hankoniemen Kil-
ta — Hangö Udds Gillet ja v 1965 Vaasan Kil-
ta. Killan puheenjohtajina ovat toimineet pää-
johtaja, kapteeni res. Eero Salovaara 1962—66 
ja pääjohtaja, majuri res. Erkki Tuuli vuodesta 
1966 edelleen. Kilta on kiltatoiminnan keskus-
järjestön, Maanpuolustuskillat ry:n jäsen. Al-
kaen rekisteröimisasiakirjojen allekirjoittamises-
ta on Rannikon Puolustajain Killan jäsenten 
osuus keskusjärjestön toiminnassa ollut erittäin 
merkittävä. Nykyisin on Killasta puheenjohtaja 
Erkki Tuuli kiltahallituksen puheenjohtajana ja 
kiltaneuvoston puhenjohtaja Tapio Koski on 
myös Rannikon Puolustajain Killasta. 

Puitteissa 
Rannikon Puolustajain Killan jäsen voi kuu-

luen johonkin Killan paikallisosastoista mm 
— saada asiallista tietoa maan- ja rannikon 

puolustuksesta ja tapahtumista näiden pii-
rissä jäsenmaksuun kuuluvan Rannikon Puo-
lustaja lehden välityksellä, Killan tai paikal-
liskiltojen kokouksissa pidetyistä usein hyvin-
kin korkeatasoisista ja mielenkiintoisista esi-
telmistä sekä saatavissa olevasta tiedotusma-
teriaalista, 

— tutustua sotilaskohteisiin ja puolustusvoimien 
toimintaan osallistumalla tutustumisretkiin 
paikalliskiltojen, kiltojen alueellisten yhteis-
toimintaelimien tai keskuskillan puitteissa. 
Viimemainittua edustavat Rannikon Puolus-
tajain päivät, tänä vuonna Isosaaressa 14. 9. 
kuten ensimmäinenkin 22. 9. 63. Vielä laa-
jemmat mittasuhteet ovat Valtakunnallisilla 
maanpuolustuspäivillä ja Pohjoismaisilla 
Kiltapäivillä, jotka ovat avoimet kaikelle kil-
taväelle, 

— tutustua Suomen rannikkoseutuun, suomalai-
seen teollisuuteen, erilaisiin nähtävyyksiin 
jne kiltaretkillä, 

—• ulottaa matkansa ulkomaillekin esim Poh-
joismaisille kiltapäiville Ruotsiin, Norjaan 
tai Tanskaan sekä kiltamatkoilla vaikkapa 
Beirutiin. Ischialle tai Adrian merelle, 

— tavata muita rannikon puolustajia saunomi-
sen, seurustelun, urheilun, tanssin tai teatte-

'rin merkeissä erilaisissa kiltatilaisuuksissa, 
— tukea rannikon puolustusta ja toimia oikean 

maan- ja rannikonpuolustushengen ylläpitä-
miseksi ja kehittämiseksi. 
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Puutteita 

Nykyajan ihmisen monipuolinen yhteiskun-
nallinen aktiivisuus ja harrastusten monilukui-
suus aiheuttavat sen, ettei aikaa tahdo aina liietä 
kaikille halutuillekaan aloille. Kiltatoiminnassa 
tämä näkyy meillä mm 

— eräiden paikalliskiltojen lamatilana, 

— osallistumattomina ns "paperijäseninä", 

— aktiivisten "vetäjien" toivottua vähempänä 
määränä, 

—• joidenkin kiltatilaisuuksien erittäin pieninä 
osanottajalukuina sekä 

— nuorison toivottua pienempänä osuutena. 

Saavu johonkin kiltatilaisuuteen. 
Informaation vastaanottaminen ja edistämi-
nen maksamalla jäsenmaksu ja vaikkapa kir-
joittaminen jotakin yhteiseen lehteen on se-
kin kiltatoimintaa. 
Kiltatilaisuudet voivat olla erittäin hauskoja 
ja nuorisoa kiinnostavia etenkin jos nuoret 
itse niitä järjestävät. 
Suosittele kiltaan liittymistä ystävillesikin. 
Itsekukin kiltalaisista voi käynnistää kiltatoi-
mintoja. 

Tule mukaan killan 
toimintaan! 
Kuka voi olla Killan jäsen? 
Jokainen rannikkotykistössä tai sille läheises-
sä aselajissa palvellut tai palveleva sekä 
hänen omaisensa. 
Mukaan toimintaan voivat siis tulla« myös va-
rusmiespalvelustaan suorittavat sekä heidän 
perheenjäsenensä. Varusmiesajalta ei peritä 
jäsenmaksua. 
Mitä Kilta tarjoaa? 
Kilta pitää yhteyttä jäseniinsä kiertokirjeillä ja 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä Rannikon 
Puolustaja-lehdellä. Kaikki tämä tulee Killan 
jäsenmaksulla, joka on vain 7 markkaa vuo-
delta. 
Miten Kilta toimii? 
Kilta järjestää retkiä linnakkeille, saunailtoja, 
tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin kohteisiin 
(viimeisimpiä ovat olleet VVärtsilän telakka ja 
Mainos Televisio), pikkujouluja, teatteri-iltoja 
jne. Killan tarkoituksena on pitää yllä Rt-hen-
keä ja järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet 
(esim. kaverit varusmiesajalta) voivat tavata 
toisiaan. 
Miten Killan jäseneksi pääsee? 
Täyttämällä oheisen lipukkeen ja postittamalla 
sen oheiseen osoitteeseen. 

JÄSENILMOITTAUTUMINEN 

sukunimi etunimet 

synt.aika 

lähiosoite puh. kotiin 

postitoimipaikka puh. toimeen 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN HELSINGIN KILTA, 2. linja 19 A 10. 00530 Hki 53 
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Tämän kirjoituksen laatijalle Vaxholman museon johtajalle 
Mauritz C:son Ljunghergille "Rannikon Puolustaja" esittää 
lämpimät kiitoksensa. 

Till författaren av denna artikel, chefen för Vaxholms mu-
seum Mauritz C:son Ljungberg framför "Rannikon Puolus-
taja" sitt varma och kollegiala tack. 

KILTATOIMINTAA NAAPURISSA 

Ruotsin rannikkotykistön viidestä joukko-
osastosta neljällä on suomalaista kiltaa vastaava 
toveriyhdistyksensä. Yhteinen jäsenmäärä on 
noin 2600, joista valtaosa — noin 1500 — kuu-
luu suurimpaan kiltaan. Tämä on Kuninkaalli-
sen Vaxholmin Rannikkotykistörykmentin kilta: 
Vapenbröderna. Se on maan noin kuudestakym-
menestä killasta vanhin. 

Vapenbröderna-kilta perustettiin näet jo 
1899, jolloin Tukholman Oopperakellari-ravin-
tolaan kokoontuneet varusmiespalveluksestaan 
kotiutuvat rannikonpuolustajat perustivat yhdis-
tyksen. 

Seuraavassa pitäydytään tämän killan — KA 
I :n "Vapenbröderna"-vaiheiden ja toiminnan 
esittelyyn. 

Historiaa 
Alkuaan Vapenbröderna oli vain erään tietyn 

— vuonna 1899 varusmiespalveluksestaan kotiu-
tuneiden — ikäluokan suljettu yhdistys. Vuonna 
1904 laajennettiin liittymisoikeus koskemaan 
kaikkia Vaxholmin rannikkotykistöjoukko-osas-
tossa varusmiehinä palvelleita. 1930-luvulla kan-
tahenkilökuntakin sai liittyä kiltaan. 

Killan talous saatiin vakaalle pohjalle lahjoi-
tusten ja vapaaehtoisten maksujen avulla. Varo-
ja käytettiin mm vuosittain pidettävien ampu-
makilpailujen palkintoihin. Vapenbröderna-kil-
lan arvostetuista ampumapalkinnoista kilpail-
laan edelleen vuosittain •— nyt jo yli 70-vuotisin 
perintein! 

Organisaatiosta 
Toimintaa rajoittavaksi koettiin jäsenistön 

suppeus, mikä 1930-luvulle tultaessa herätti aja-
tuksen organisaation ja jäsenpohjan muuttami-
seksi. Olihan tähän saakka kitsasteltu jäsenyyden 
myöntämisessä. Vanhalla, killan perustamisesta 
lähtien istuneella johtokunnallakaan ei ollut 
muita ehtoja kuin perinteellisten ampumakilpai-
lujen säilyttäminen vuosittaisena merkkitapah-
tumana. 

Organisaation muutosta varten kokoontui 450-
päinen osanottajajoukko kokoukseen. Uuden 
killan perustaminen kumottiin k o l m e l l a 
äänellä! Nämä kolme "vanhan" killan jäsentä 
toivottivat sen sijaan muut 447 osanottajaa 
tervetulleiksi perinteitä omaavaan ja iältään 
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Vapenhröderna-killan ohimarssilta 1941. Vastaanottajana oli H K K Kruununprinssi. Killan 
lippua kantaa silloinen vänrikki Jarneberg. Ohimarssia komentaa eversti Cyrus. 

Ruotsin vanhimpaan kiltaan. Näin päästiin 
vaalimaan ja kartuttamaan jo kertyneitä perin-
teitä. 

Tässä kokouksessa laajennettiin jäsenpohjaa 
mm kantahenkilökuntaakin käsittäväksi. Edel-
leen on näiltä ajoilta perua se, että killan pu-
heenjohtajana toimii ao joukko-osaston komen-
taja. Perinteellinen Vapenbröderna-killan "tais-
telulaulu" on sekin peräisin vuodelta 1935 ja 
se kuuluu edelleen jokaisen kiltatilaisuuden oh-
jelmaan. 

Kesästä 1935 lähtien ovat kiltalaiset kokoon-
tuneet joka kesä kiltapäiville ja vuosikokouk-
seen rykmenttinsä suojiin. Jos "sotilas-kautta-
aikojen"-näytöstä on joskus jouduttu esittä-
mään kaatosateessakin, niin viimeistään perin-
teellisellä juhlapäivällisellä on tunnelma taas 
kohonnut kattoon. 

Oma lehtensä on killalla ollut vuodesta 1936 
lähtien. Aluksi se "Vapenbröderna"-nimisenä 

ilmestyi kolmasti vuodessa 16-sivuisena, mutta 
tästäkin jouduttiin ajoittain tinkimään lähinnä 
taloudellisista syistä johtuen. Vuodesta 1942 
lähtien julkaistu "Borg-Skum"-lehti on rykmen-
tin ja killan yhteisenä lehtenä korvannut edel-
lisen. 

Oma lippu 
Vapenbröderna-kilta sai H M Kuninkaan 

kädestä vastaanottaa lippunsa Tukholman sta-
dionilla vuonna 1936. Jo kauan oli toivottu 
omaa lippua ja useita ehdotuksia oli hylätty. 

Lopulta hyväksytty ehdotus saatiin erään pe-
rustajajäsenen tuen turvin toteutetuksi. Kuvioi-
dulle silkille ommeltu lippu on saavuttanut ihai-
lua kaikkialla. Valkoisella pohjalla on sininen, 
kultaisin kruunuin koristettu pystykenttä ja pu-
nainen tornimainen vaakakuvio. Valkoisessa 
kentässä ristissä olevat tykinputket ovat punaiset. 
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"Juhlailmettä" 
Yhdistyksen ensimmäinen, suurempi vuosi-

juhla vietettiin 40-vuotispäivien merkeissä 
vuonna 1939 prinssi Bertilin kunnioittaessa ti-
laisuutta läsnäolollaan ja pitämällään puheella. 
Sää oli aurinkoinen huolimatta poliittiselle tai-
vaalle kasautuneista myrskyä enteilevistä pil-
vistä. 

Vuosijuhlan tiimoilla sattui hupaisa episodi 
itselleen prinssille, jolle juhlatilaisuuksiin liit-
tyen tarjottiin venekyyti rykmentinkomentajan 
tarkastuspikaveneellä. Tämän tarinan kirjoitta-
ja oli veneen kuljettaja ja innokas esittelemään 
veneen hyviä suoritusarvoja. Rajusti, täydellä 
kaasulla suoritettu liikkeellelähtö tempaisi kui-
tenkin kunniavieraalta jalat alta ja prinssi is-
tahti korealle juhlahatulleen. Tapaus nauratti 
kaikkia veneessäolijoita valtavasti, mutta ainoa, 
joka sen raikuvasti nauramalla osoitti, oli prins-
si itse. 

Arkisen aherruksen ja pienten huolien lo-
maan ovat myöhemmin tuoneet iloa suurehkot 
juhlallisuudet — niin 50-, 60- kuin 70-vuotisjuh-
latkin. Suurimmat tähänastiset juhlallisuudet 
ovat kuitenkin olleet 75-vuotisjuhlat, joihin pa-
lataan tämän kirjoituksen loppupuolella. 

Vapenbröderna-killan suuruudenaika 
Uuteen organisaatioon siirtyminen merkitsi 

aikanaan jäsenmäärän kasvamista noin viiteen-
sataan. Toisen maailmansodan aika merkitsi 
killalle uusien toimintamuotojen ilmaantumista 
ja myös tilanteesta johtuen kiltakin koettiin 
tarpeellisemmaksi ja jäsenmäärä kasvoi niin, 
että 1949 saavutettiin noin 2000 jäsenen huip-
pulukema. 

Ruotsissahan toteutettiin sodan aikana puo-
lueettomuusvartiointia, jota varten reserviläisiä 
kutsuttiin koko sodan ajaksi palvelukseen. Kil-
lan uudeksi toimintamuodoksi tuli palvelukseen 

Vapenbröderna-killan 75-vuotisjuhlasta Vaxholmin linnoitusmuseon pihalla 8. 6. 1974. 
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kutsuttujen reserviläisten perheiden toimeen-
tulosta huolehtiminen siinä, missä valtiovallan 
toimenpiteet osoittautuivat riittämättömiksi. 
Erityisesti perustettu asevelirahasto jakoi avus-
tuksina noin 25000 kruunua, jotka rahasto 
hankki mitä kekseliäimmillä tavoilla. Mm eri-
tyiset kilta-aiheiset kirjeensulkijamerkit koristi-
vat kymmeniätuhansia kirjeitä. 

Kilta ja valtakunnallinen keskusjärjestö 
Ruotsissa toimii "Ruotsin Sotilaallisten Tove-

rijärjestöjen Yhteistyökomitea", jossa tällä het-
kellä on jäseninä 54 kiltayhdistystä. Se perus-
tettiin 1950 Vapenbröderna-killan aloitteesta. 

Näkyvin alkusysäys valtakunnallisen järjestön 
syntymiselle oli 1949 Tanskassa järjestetty soti-
laskokous, jonka järjesti sikäläinen valtakun-
nallinen keskusjärjestö. Järjestelyt olivat mah-
tavat ja kuningas Frederik sekä kuningatar 
Ingrid kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan. 
Seuraavana vuonna oli ruotsalaisten määrä toi-
mia isäntinä. Vapenbrödrarna-killan silloiselle 
puheenjohtajalle, eversti Cyrukselle annettiin 
tehtäväksi toimia aloitteentekijänä ruotsalaisen 
katto-organisaation aikaansaamiseksi. Nähtiin, 
että "tanskalaismallisen" järjestelyn läpiviemi-
nen olisi ilman valtakunnallista elintä mahdo-
tonta. Yhteistyökomiteassa ovat kiltalaisemme 
olleet keskeisissä tehtävissä sen perustamisesta 
lähtien. 

Vapenbröderna 75-vuotias 
Kuluvan vuoden kesäkuun 8. päivänä vietet-

tiin killan olemassaolon 75-vuotisjuhlaa. Suu-
renmoisen tilaisuuden 500 vieraan ja kutsuvie-
rasjoukon kärjessä nähtiin merivoimien komen-
taja, vara-amiraali Bengt Lundvall. 

Juhlallisuudet aloitettiin seppeleenlaskulla, 
jolla kunnioitettiin edeltäjiemme muistoa. 

Varsinainen päiväjuhla pidettiin Vaxholmin 
museolinnoitussaarella. Sotilassoitto, jumalan-
palvelus ja puheet kuuluivat ohjelmaan. Niin-
ikään katsaus menneisiin aikoihin, joita ha-
vainnollistettiin kutakin aikakautta edustavin 
sotilaspuvuin esiintyvin sotilain. Vanhoista idyl-
leistä tempauduttiin kovaan nykypäivän todel-
lisuuteen, kun joukkue erikoiskoulutettuja ran-
nikkojääkäreitä esiintyi täydellisessä taisteluva-
rustuksessa. Puheenjohtajamme, rykmentinko-
mentaja eversti Eric Jarneberg suoritti kat-
sauksen menneeseen. 

Amiraali Lundvallin puheessa osoitettiin kii-
tokset killalle ja rykmentille ja hän ilmaisi kat-
sovansa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Vuo-
sijuhlaan kuuluvat oleellisena osana myös pal-
kitsemiset. Kunnianosoituksin palkituista mai-
nittakoon erityisesti ulkolaiset vieraat, norjalai-
nen taistelija Peder Berg sekä suomalaisten kil-
tajärjestöjen puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki 
Tuuli. 

Juhla jatkui tutustumisena linnoitusmuseoon 
ja kahvituksena. (Suom. huom.: Vaxholmin 
museo o n tutustumiskäynnin arvoinen!) Seu-
raavaksi nähtyä reippaiden rannikkojääkärien 
taistelunäytöstä ei yllättävästi alkanut kesäinen 
sadekuuro haitannut. Päivällisen alkuun men-
nessä sadekin vaihtui taas heleään kesäaurin-
koon. 

Kaikin puolin onnistunut juhlapäivä päättyi 
lämpimän toveruuden sävyttämänä. Päivä oli 
omiaan antamaan piristy-ruiskeen uu°ia voi-
manponnistuksia silmälläpitäen. Aloitettiinhan 
viimeinen neljännesvuosisata kohti 100-vuotis-
juhlaa. 

TALOUDENHOITAJAN VAIHDOS 
"Rannikon Puolustaja"-lehden ja Rannikon 

Puolustajain Killan taloudenhoitaja vaihtuu. 
Tehtävistä eroa pyytäneen luutnantti Toivo 

Linnan tilalle on valittu luutnantti Viljo Mark-
kanen. Osoite PL 5 00861 Helsinki 86. Puhelin 
toimeen (90) 68 601/339, kotiin (90) 686 324. 

"Rannikon Puolustaja"-lehti ja Rannikon Puo-
lustajain Kilta esittävät parhaat kiitoksensa mo-

nivuotiselle taloudenhoitajalleen ja toivottavat 
menestystä uudessa tehtävässä. 

Samalla toivotamme uuden taloudenhoitajan 
tervetulleeksi joukkoomme. 

Tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta ase-
lajin ja sen piirissä toimivien yhdistysten hyväk-
si eversti Veranen luovutti 19. 9. ltn Linnalle 
aselajikilven. 
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UUTEEN ASEMAAN! 

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja, eversti-
luutnantti Alpo Kantola on everstiksi ylennetty-
nä määrätty pääesikunnan operatiivisen osaston 
päällikön sijaiseksi. 

Aiemmin eversti Kantola on toiminut mm so-
tilasasiamiehenä Varsovassa ja opettajana Sota-
korkeakoulussa. 

Eversti Kantolaa haluamme onnitella myös 9. 
6. 74 50-vuotismerkkipäivän johdosta. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y:n 

VUOSIKOKOUS 
Upinniemen Upseerikerholla 28. 11. 1974 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat 

Ohjelma on seuraava: 
klo 13.30 Tutustuminen Suomen Sokerin 

Porkkalan tehtaisiin ja Helsin-
gin Laivastoasemaan 

klo 17.00 Vuosikokous Upseerikerholla 
klo 19.00 Illallinen Upseerikerholla 

Kuljetukset: Helsingistä Senaatintorilta 
Valtioneuvoston edestä klo 12.30 
Upinniemen bussit linja-autoasemalta aika-
taulun puitteissa 
Omilla autoilla saapuvien tulee olla Kant-
vikissa Suomen Sokerin tehtailla klo 
13.15. 

JÄÄKÄRIMATRIKKELI 
Vuonna 1975 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä kun ensimmäiset jääkärit lähtivät 
Saksaan saamaan sotilaskoulutusta. Merkkivuoden johdosta Jääkäriliitto on päät-
tänyt julkaista jääkärimatrikkelin, joka ilmestyy vuoden 1975 alkupuolella. Teoksen 
alussa on jääkäreiden tervehdys Suomen nuorisolle. Lisäksi on sen yhteydessä 
Kuninkaallisen preussilaisen jääkäripataljoona 27:n historiikki ja jääkäriliikettä 
koskevia tilastoja. Lähes 2000 jääkäristä on elossa enää 10%, heidän keski-
ikänsä on noin 80 vuotta. Näin ollen on selvää, että kirjassa on lähes täydel-
liset tiedot jääkäreistä. Siitä saatavat tuotot käytetään jääkäriaatteen vaalimiseen 
sekä puutteessa olevien jääkäreiden ja heidän omaistensa avustamiseen. 
Matrikkelin hinta on 140 mk ja nahkaselkäisenä 170 mk. Edullinen ennakkotilaus-
hinta on 31. 12. 74 saakka 95 mk ja nahkaselkäisenä 110 mk + lähetyskulut 
6,20 mk. Tilaus voidaan suorittaa alla olevalla lipukkeella. 

Jääkäriliitto ry, Pohjoisranta 20 A, 00170 Helsinki 17 
Tilaan täten ennakkohintaan 95 mk / nahkaselkäisenä 110 mk (tarpeeton ylipyy-
hitään) + lähetyskulut 6,20 mk, Jääkärimatrikkelin 1975. 

N i m i { k o n e e l l a t a i t e k s t a t e n k i r j o i t e t t u n a ) 

A m m a t t i 

L ä h i o s o i t e , p o s t i t o i m i p a i k k a ja n u m e r o 

A l l e k i r j o i t u s 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Syksy alkaa tehdä tuloaan tänne Helsingin 
seudullekin työntäyteisen kesän jälkeen. 

Rykmentin kesän ohjelmaan ovat kuuluneet 
suurimpina tapahtumina Merivalvontakomppa-
nian kertausharjoitus ennen juhannusta sekä lu-
kuiset pienemmät sotaharjoitukset ja ampuma-
leirit. Oma osansa kesän töissä on ollut myös 
suuren, syksyllä toimeenpantavan ampumaleirin 
valmistelulla. 

Taas voidaan sanoa, että vanha totuus "Ei se 
ole kesä eikä mikään, ellei vähintään yksi retki-
kunta viikossa vieraile rykmentin alueella" piti 
varsin hyvin paikkansa. 

Kesän urheilusesonkiin rykmentti on osallistu-
nut vaihtelevalla menestyksellä. Parhaista saa-
vutuksista mainittakoon maj E Raskin 5. sija 
Pvm maastojuoksumestaruuskilpailuissa sekä ko-
neenhoit M Hankin mestaruus ESSl:n suunnis-
tuskilpailuissa. 

Kesän aikana ovat lukuisat pioneeri-, viesti-
jä taisteluvälinealan työmaat lisänneet huomatta-
vasti puolustusvalmiutta rykmentin alueella. 

Ylennykset 
Ylil A Vapaavuori kapteeniksi 
Sotmest V Markkanen luutnantiksi 
Ylik P Stam sotilasteknikoksi 
Vääp E Honkanen ylivääpeliksi 
Ylik S Judin vääpeliksi 
Ylik J Härkönen vääpeliksi 

Henkilötappiot 
Kapt M Saarinen RtK:un 
Ylil K Tynkkynen SKK:un 
Yliv V Niiranen siviiliin 
Vänr H Salmen siviiliin 
Ylik M Antila siviiliin 

Henkilötäydennys 
Kapt O Ström PE:sta 
Kapt J Mäntylä RanJP:sta 
Ylil VP Louhimies YK-tehtävistä 
Ylil S Kaipia HanRPstosta 
Ylik H Längstedt UudPr:sta 

Kesä on kääntymässä syksyyn ja myönteisenä 
seikkana on todettava se, että parin edellisen 
vuoden aikainen pohjavesivajaus on nyt täyt-
tynyt. 

Vuosijuhlaa 9. 7. vietimme tällä kertaa Haa-
pasaaressa pelkästään oman väen kesken. Mii-
nanraivaajien muistomerkki sai seppeleen ja 
kesäisessä Haapasaaren kirkossa kesäkuun alok-
kaat vannoivat sotilasvalansa. 

Kesän myötä patteristo on menettänyt ko-
mentajansa, joka 1. 7. everstiksi ylennettynä on 
jo siirtynyt pääesikuntaan operatiivisen osas-
ton johtoon. Kiitämme eversti Alpo Kantolaa 
isällisestä patteriston luotsauksesta liittäen kii-
tokseemme hyvän onnen toivotukset ja samalla 
todeten, että pieni joukkomme on viime vuo-
sina varsin voimaperäisesti miehittänyt pääesi-
kunnan eri virkoja. 

Tuleva komentajamme everstiluutnantti 
Pentti Aulaskari käväisi jo meitä katsastamassa 
ja saapunee syksyn mittaan joukkoomme. Ter-
vetuloa. 

Sateista kesää seuraa toivon mukaan lämmin 
syksy saatellen meitä syys-lokakuun vaihteessa 
matkalle rannikkotykistön juhliin (syysleiri) 
Porkkalan edustalle. 

Vuosipäivän kenttälounas maistuu Haapasaa-
ren kallioilla ja kivillä istuen. 
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Henkilötietoja 
Ylennykset 
Evl A A Kantola everstiksi 1. 7. 74 
Vääp S Martikainen ylivääpeliksi 1. 7. 74 
Ylik K Ahtosalo vääpeliksi 1. 7. 74 
Erot 
Ylik K Kämppi 1. 7. 74 
Palkitsemiset 4. 6. 1974 
Evl A A Kantola SVR R 1 
Vääp S Martikainen SVR M 1 
Vääp V Saarinen SVR M 1 
Talonmies V Aura SVR M 2 
Koneenhoit L Pitkänen SVR M 2 
R-ap T Suvanto SVR M 2 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kenttätykistön kesäleiri Rovajärvellä 11. 8. 
—30. 8. 74 on saatettu VaaRPston osalta kun-
niakkaaseen päätökseen. 

Osallistuimme leiriin n 400 miestä käsittä-
neenä harjoituspatteristo 6:na kenttätykistö-
joukkojen muodostaessa joukko-osastottain 
muut viisi patteristoa. Lisäksi leirillä oli mm 
Krhk, Krhos sekä runsaasti kevyttä heittimis-
töä. 

Jo kenr Nenosen aikaisilta Perkjärven lei-
reiltä peräisin oleva kenttätykistömäinen täs-
mällisyys ja kellokulttuuri johtoajatuksenamme 
suoritimme leiriä edeltäneen harjoittelun pat-
teriston komentajan ylil M Pääkkösen johdolla 
osaksi Lohtajalla, jossa pääharjoituskohteinä oli-
vat mm asemaanajo, tuliasemien suojaaminen ja 
maastouttaminen. Tuliteknillinen harjoittelu 
vietiin läpi Vaasan alueella. Ennätysmäisen pit-
kä sotilasjuna siirsi patteriston kokonaisuudes-
saan yhdessä vuorokaudessa Vaasasta Misiin. 
Ensimmäinen viikko käsitti patteriston omia 
ampumaharjoituksia. Toisella viikolla osallis-
tuimme tykistökoulun johtamaan kolmen pat-
teriston ryhmäharjoitukseen. Leirin huipentu-
man muodosti kolmannella viikolla pidetty so-
taharjoitusvaihe, johon osallistuivat kaikki tu-
liyksiköt. Viimeisenä ammuntana oli tavanmu-
kainen keskitysammunta, joka käsitti aikatau-
luun sidotun tulivalmistelun erittäin vaativiin 
raameihin sidottuna. Ammuntaa seurasivat mm 
ulkomaiset sotilasasiamiehet. VaaRPsto onnistui 

Tervetuloa 
reippaalle 
lomalle 

Pyhätunturin 
lomakeskukseen 
Lapin portille, 55 km Kemijärven asemalta 
pohjoiseen Pyhäjärven rannalle. 

Vuokatin 
lomakeskukseen 
kauniiseen Kainuuseen, Sotkamon kirkon-
kylästä 6 km päähän Särkisen järven ran-
nalle. 

VARAUKSET 
Puh. 451 - 98 666 

Hiekkaniemen 
lomakylään 
Vuokatin asemalta 2 km päähän kirkkaan 
Nuosjärven rannalle. 
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ammunnoissa rikkeittä. Kellomme pelasivat se-
kunnin murto-osien tarkkuudella. Leirin yhtey-
dessä suoritti PohmSlrn komentaja kenrm 
Krogerus koulutustarkastuksen. 

Kenttätykistön kesäleiri 74 :n leirikertomusta 
ei vielä ole kirjoitettu, mutta mitä kenttätykis-
tön tarkastajan ev M Rintasen leirin aikana 
lausumiin mielipiteisiin tulee, niin ainakin 
meistä tuntui ikäänkuin olisimme hakanneet 
useita Kt-pstoja (ellei kaikkia). Rspsto 6 
(Harjpsto 6) edusti kunnioitusta ansaitsevalla 
tavalla suomalaista rt-tykistöä. 
Henkilöasiat 
Ylennykset 
Vänrikiksi reservissä kers A I Railonsala pvm 
1. 8. 74, ylikersantiksi kers A A Piiroinen pvm 
30. 8. 74, luutnantiksi sotmest E V E Uitti pvm 
1. 9. 74. 
Erot 
Ylik K J Nyrhinen 30. 6. 74 siirtyen Pohjan-
lahden Merivartiostoon, ylik S Yli-Koivisto 1. 
8. 74 PohmSlE:an, ylik K J Lahti 31. 8. 74 
siviilielämän palvelukseen, ylik A A Piiroinen 
31. 8. 74 samoin siviiliin. 
Rannikkotykistökouluun opetusupseeriksi siirtyy 
syksyn aikana ylil A P T Niskanen. 
Uudet henkilöt 
1. 5. 74 astui palvelukseen TiedPtrin opetusup-
seeriksi kers T M Nortunen sekä 11. 5. 74 
2. Tptriin kers E M Kyrönlahti, kesävänrikin 
tehtäviä 1. Tptrissa on hoitanut M Rautonen 
10. 6. 74 alkaen. 
Peruskurssi 34 :n valmennusjaksolla aloittivat 
opiskelunsa 2. 7. 74 kers Kauppinen S, Hauta-
mäki J ja Hautamäki T. 
Aselajikauden peruskurssi 33:11a RtK:ssa ovat 
aloittaneet kers R Karhula, R Kuusinen, E 
Hölsö ja P Pakka. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Saaristomeren suunnalla on kesä ollut satei-
sempi kuin miesmuistiin, eivätkä vierailijoiden 
aina niin ihastelemat linnake-elämän kesäiset 
ihanuudet ole olleet tällä kertaa parhaimmil-
laan. Alkukesästä juoksemaan ruvennut linna-
keraha kuitenkin lienee lieventänyt jossakin mää-
rin huonon kesäsään aiheuttamaa harmia. 

Säätekijöistä huolimatta on kuitenkin vierai-

lijoita tänä kesänäkin riittänyt, heistä tunne-
tuimpana itse ylipäällikkö, presidentti Urho 
Kekkonen, joka kävi Gyltössä epävirallisella 
vierailulla 30. 7. Ohjelmassa oli yleiskatsaus 
rannikkotykistön toimintaan, tutustumiskierros 
linnakkeelle sekä patterin kanssa yhteisesti ruo-
kalassa nautittu lounas. Kirjoittaessaan tarkas-
tusmerkintää ruokalakirjaan presidentti totesi, 
että tällaista kunniaa hänen osalleen ei ole ai-
emmin sattunutkaan. Iltapäivällä arvovaltainen 
seurue siirtyi pikkuveneillä vartiolinnakkeiden 
suuntaan kalastelemaan ja tällöin näytti presi-
dentti Kekkonen kalamiehen taitonsa saamalla 
seurueen kolmesta hauesta yhden. Siinä oli 
kovana kalamiehenä tunnetun rykmentin ko-
mentajankin tunnustettava tappionsa. 

Koulutusasioissa suurimpana uutisena voita-
neen pitää vuosikausiin pienimmän kesäkuun 
alokasikäluokan kouluttamista kokonaan Kuus-
kajaskarissa, Gyltön keskittyessä pelkästään eri-
koiskoulutukseen. Tällä hetkellä on erikoiskou-
lutuksen tahti tiivistymässä tähtäimessä kevääl-
lä kalustorikon takia ampumatta jääneen kil-
pailuammunnan ampuminen syyskuussa. 

Kertausharjoituksia on pidetty sekä Turun 
että Uudenkaupungin suunnalla kesän aikana 
suurimman käsittäessä hieman kevennetyn ran-
nikkopatteriston. 

Urheiluakin on rykmentissä kesän aikana 
harrastettu, josta osoituksena Puolustusvoimain 
mestaruus 4x100 metrin viestinjuoksussa, ylik 
T Heinon mestaruus rynnäkkökivääriammun-
nassa LSS1 :n mestaruuskilpailuissa sekä ryk-
mentin partion pronssisija LSSl:n ja ESSl:n 
yhteisissä suunnistamismestaruuskilpailuissa. 
Kolmipartioinen rannikkotykistösarjakin tuli sa-
malla voitettua. 

Henkilöstöasioissa on silmiinpistävimpänä 
piirteenä saaduista taloudellisista eduista huo-
limatta jatkunut erittäin suuri poishakeutumi-
nen rykmentistä erityisesti toimiupseerien koh-
dalta. Muun muassa Gyltöstä on lähtenyt vuo-
den kuluessa toistakymmentä henkilöä ja uu-
sien saaminen tilalle on kiven takana kuten 
seuraavastakin palstasta ilmenee. Miten kauan 
sitten kyseistä suuntausta jatkunee? 
Henkilöasiat 
Ylennykset 
V A Kaukonen ylivääpeliksi 1. 5. 74 
R A A Elomäki vääpeliksi 1. 5. 74 
M P Perämäki sotilasmestariksi 30. 4. 74 
P I Mattila vääpeliksi 1. 6. 74 
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J Aavasaari vääpeliksi 1. 8. 74 
M I Klemetti ylikersantiksi 1. 8. 74 
E A O Tiainen yliluutnantiksi 1. 8. 74 
Palvelukseen otot 
Kers M I Klemetti Gyltö 10. 7. 74 
Siirrot ja pysyväiset komennukset 
Vääp V V Harju JvTK:uun 1. 6. 74 
Kapt P K Suorauma RtK:uun 12. 8. 74 
Erot 
Sotmest M P Perämäki 1. 5. 74 
Ylik J J Mutanen 1. 6. 74 
Ylik E J Kytökari 1. 6. 74 
Kers T J Kamila 1. 6. 74 
Vääp T J Reinikainen 1. 8. 74 
Kers J A Kallio 1. 8. 74 
Ltn K H Laakso 1. 9. 74 
Ylik I V Levola 1. 9. 74 
Vääp I A Kuusamo 1. 9. 74 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kesäkausi on päättymässä ja todella kiirei-
nen syyskausi on alkanut kertausharjoituksineen 
ynnä muine töineen. Toimintaa on yhä enene-
vässä määrin vaikeuttamassa voimakas henki-
lökuntakato. Henkilökuntaa on kesän aikana 
paljon eronnut tai siirtynyt muihin joukko-
osastoihin. Kyseiseen ilmiöön ovat eräänä pää-
syynä kurjat asunto-olosuhteet Hangossa. Tä-
hän seikkaan puuttui puheessaan mm kenrl 
Halmevaara patteriston vuosipäivänä 1. 8. 1974 
Gustavsvärnin linnakkeen raunioilla, jossa pat-
teristo piti 11/74 saapumiserän valan. Kyseises-
sä tilaisuudessa esitti myös rannikkotykistön tar-
kastaja syvän huolestuneisuutensa Hangon 
asunto-ongelmaan. Valtiovallan kiireisiä toi-
menpiteitä esitti kumpikin puhuja. Kunnialla 
ja kiitosta saaneella tavalla vei patteristo läpi 
puolustusvoimien tennismestaruuskilpailut. Eräi-
den osallistujien mukaan pitäisi kisat järjestää 
pysyväisesti Hangossa. 

Kevyen patterin kilpailuammuntapatterin 
koulutus on hyvässä vauhdissa ja huomioiden 
raskaan patterin kilpailuammunnan maximite-
holuvun pisteet, on meillä mitä suurimmat 
mahdollisuudet jälleen saada voitto vuosien 

epäonnistumisien jälkeen. Yhteisleirillä tava-
taan ja katsotaan kuka on kuka. 
Erot 
Vääp M Peltomaa (eron kautta TurSpE:aan) 
Vääp E Nousiainen (eron kautta PorPr:iin) 
Vääp P Vaittinen (eron kautta TurSpE:aan) 
Kers Hukkanen 
Siirrot 
Ylil S Kaipia SlRtR:iin 
Ltn J Vohlonen P-KR:oon 
Ylennykset 
Sotmest P Lahtinen luutnantiksi 
Ylik R Retsu vääpeliksi 
Ylik R Lundberg vääpeliksi 
Ylik E Liljeroos vääpeliksi 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Kevät- ja kesäkausi vietiin vauhdilla — ja 
vastapainoksi myös vuosilomien merkeissä — 
aikakirjoihin. Kesäleirin erikoisuuksia oli yh-
teinen ampumaharjoitus merivoimien alusyksi-
kön kanssa. "Vihollinen" torjuttiin mil-
loin jaetulla ja milloin keskitetyllä rannikko-
patteriston ja tykkiveneen tulella. Opittiin näin 
uutta ja todettiin, että "sitä täytyy saada li-
sää . . ." 

Rannikkotykistön Luutnanttikurssi 1 päättyi 
hyviin opintosaavutuksiin. Yliv Keijo Mälkki 
vei nimiinsä priimuksen tittelin vakuuttavasti. 
Kiitettävän hankkivat myös ylivääpelit Leppä-
nen ja Koivusaari. Hyvin paperein selvittivät 
kurssinsa sotilasmestarit Haahti ja Laiho sekä 
ylivääpelit Hänninen ja Lehtinen. 

Ru-kurssi 145 tilastoitiin läpiviedyksi keskiar-
volla, jota parempaa ei ole nähty aikoihin. Prii-
musmiekan ansaitsi tj-linjan Kalevi Hellman 
SlRtR:stä ja toisella, eli tuliasemalinjalla, 
näytti Lars Granfors taivaan merkit hankkimal-
la linjan parhaan tittelin lisäksi haltuunsa "Ry-
säkarin Hylsyn". Mens sana in corpore sano, 
sano! 

Uudet kurssit ovat jo lähteneet käyntiin, ni-
mittäin toimiupseerikurssin aselajijakso ja ru-
kurssi. Lokakuulla puolestaan käynnistyy asela-
jimme kapteenikurssi. 

Syksy merkitsee opinahjolle myös runsasta 
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verenvaihtoa. Eräiden lehtoreiden vuoro on 
lähteä astelemaan opin tielle autuaalle. Esiup-
seerikursseille komennetaan kapteenit Pertti 
Huhtanen (TaistK) ja Matti Suominen 
(MeriSK). Omalle kapteenikurssillemme lähte-
vät puolestaan yliluutnantit Paavo Suomalainen 
ja Pertti Malmberg. Tästä suoneniskusta pyri-
tään toipumaan seuraavilla siirroilla: Kapteenit 
Pekka Suorauma (TurRtR) ja Mikko Saari-
nen (SIRtR), yliluutnantti Alssi Niskanen 
(VaaRPsto)' sekä luutnantti Pekka Inkinen 
(TurRtR) ovat 19. 7. saaneet käskyn täyttää 
talossa vapautuvat lehtoraatit. Koulu toivottaa 
kursseille lähtijöille menestystä ja joukoista tu-
leville tervetuloa-toivotuksen ohella työniloa — 
sitä tarvitaan. And the show goes on . . . 

Työntäyteinen talvi on tulossa — vallinnut 
kosteampi välivaihe lienee tulkittava kesäksi — 
ja siitä selviytyäksemme tarvitsemme koko jou-

kon toimiupseereita. Työtä riittää hyville mie-
hille, joille tällä kertaa voidaan myös tarjota 
vaihtelevanmerkkisiä vakansseja. Puhelimitse 
(Helsinki 6860520) saatte lisätietoja kapt Haa-
palalta. Sekä yleismiehistä että tietyistä erikois-
miehistä on pulaa. 

Henkilötietoja (edellä ilmikäyneen lisäksi) 
— luutnantiksi nimitetty 1. 8. Keijo Mälkki 

(kulkee nykyisin sotilasmestarin arvomer-
keissä!), 

— ylivääpeliksi ylennetty 1. 8. Tapani Pihlaja, 
— siirtynyt HelSpE:aan 1. 7. ylik Jouko Leh-

konen, 
— täysinpalvelleena eläkkeelle 1. 9. sotilasmes-

tari Eero Elmo Viitanen, jolle Rannikko-
tykistökoulun koko henkilökunta toivottaa 
mitä parhaimpia oloneuvoksen päiviä. 

— ylennetty sotilasmestariksi 1. 9. Matti Ve-
rainen. 

Perusyhtymä Oy 
Yrjönkatu 2 

H e l s i n k i 
Puh. 13 600 
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GYPROC-LEVY 
on palo-

turvallinen 

HUIPPULUOKAN KIPSILEVY 

SISÄKATTOIHIN, VÄLISEINIIN 

SEKÄ KAIKKIIN APUTILOIHIN. 

HELPPO TYÖSTÄÄ. 

JA ENNENKAIKKEA 

EDULLINEN HINNALTAAN. 

GYPROC-LEVY 
GYPROC OY 

Fredrikinkatu 47 
00100 Helsinki 10 
Puh. 90-64 30 11 

V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö POHJOLA 

Helsingin Diesel Oy 
HARKKORAUDANTIE 1 - MALMI 

Puh. 379 282 



on UUSI 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 

HARTWALL 

TILATKAA TIENPÄÄLLYSTEENNE MEILTÄ 

•rVTqrectcrb 
Topeliuksenkatu 15 A 1 00250 Helsinki 25 

PUHELIMIA: KONTTORI Helsinki 440126 VAASA 961-243593 
KORJAAMO „ 371144 FORSSA 916- 10569 
TAMPERE 931-630411 VALKEAKOSKI 937- 28500 
SEINÄJOKI 964- 24230 KOKKOLA 11089 
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RAKENNUSLIIKE 

Lauri Salo O y 
Runeberginkatu 46 

H e l s i n k i 

Väri-TV:t, stereolaitteet ja kodinkoneet edullisesti. 

Tervetuloa tekemään Reiluja kauppoja. 

radiolönni 
MASALA-MASABY S 812139 
radiot,TV:t, kodinkoneet. I radio,TV, hushållsmaskiner, 
polkupyörät,kalastusvälineet! cyklar,fiskeredskap 

JUSSI 
Tämä teräspulttia puristava koura me. Tämä voima yhdessä korkean 
symbolisoi sitä voimaa, mikä yli ammattitaidon kanssa on tehnyt 
vuosisadan kestäneen toimintamme VAHVA-JUSSISTA sen voimatekijän, 
aikana on kerääntynyt yritykseem- mikä se on nyi alallaan. 

VAHVA-JUSSILTA RAUTAINEN PALVELU 



Kehittyvä teollisuus-, kauppa- ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 
325 vuotta 

Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953/14 900 

BENSOVV Oy-Ab 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41. Helsinki 18 puh. 90-640 921 

O SUOmEn SOKERI 
PORKKALAN TEHDAS 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 
Lempäälä 

Oy Merikiito Ab 
Söm. rantatie 29 Helsinki 

Puh. 716 511 

Naan ta l i n Kaupung in Hall i tus 
NAANTALI 

Oy SAKO Ab 

SUOITIEn SOKERI 
VAASAN TEHDAS 

V A A S A 

Turun Saippua Oy 



VAASAN LAIVOILLA RUOTSIIN 

OY VAASA - UMEÄ AB 

Puh. 961 - 244 411 

VASABLADET 
Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen sanomalehti. 

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET SVENSK-FINLAND 

Malminkatu 20 

KYLTEK 
KYLMÄKONEITA 

Puh. 90 - 360 970, 360 975 

HAUTAUSTOIMISTO 

A R M A S B O R G & C o 

Annankatu 12. Puh. toimisto 660 938. 

C A B L E S 

Bulevardin ja Albertinkin kulma Albertink. 23 H:ki 12 puh. 627 490 

Erikoisalaamme ovat liput, merkit ja monogrammit. ® Tervetuloa tutustumaan 

Suomen Merivakuutusyhdistys 
T U R K U 

Suomen Näköhuolto 
Lönnrotinkatu 7 B Helsinki 

Puh. 640 064 

Tampereen Verkatehdas Oy 
T A M P E R E 

Oy Teräs-Elektro Ab 
Alkutie 67, Helsinki 

Puh. 744 493 

Turun Pesuhuolto Oy 
T U R K U 

Vaasa Oy 
Pitkäkatu 37, Vaasa 

puh. 961-243 411 



Rauma-Repola Oy 

SILTA JA SATAMA 
Vyökatu 9. Puh. vaihde 65 89 44 

RAKENNUS- JA INSINÖÖRITOIMISTO 

Oy Steri & Co Ab 
Mannerheimintie 29 B 

Puh. 410 144 

Oy Lovisa Stevedoring & Co Ab 

Suomalainen Kone Oy 
Nokiantie 2 - 4 (SKS) 

Helsinki - Puh. 711 122 

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö 
H E L S I N K I 

KARSKE OY 
SUOJALAITTEIDEN JA HITSAUSVALINEIDEN ERIKOISLIIKE 

Nokiantie 2 Helsinki 51 - Puh. 711 644 

SIIVUNKIN 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

A ONKO HUONEISTONNE TAI KIINTEISTÖNNE MYYMÄTTÄ? 

Oletteko neuvotelleet kanssamme? Ette varmaan, sillä jos olisitte, olisi kiinteistönne 
jo myyty. Meillä on jatkuvasti ostajia erilaisille huoneistoille, omakotitaloille, tonteille, 
maatiloille, rantatonteille, huviloille ym. Tunnetusti tehokas yksilöllinen myynti-
palvelumme löytää nopeasti Teidänkin kiinteistöllenne ostajan. Ei kuluja ellei kauppaa. 

LKV ESPLANADIN NOTARIAATTI OY 

Et-Esplanaadi 22 A 16 H:ki 13 
Puh. 645 281, 647 978, 605 839, 647 980 

Iit. 748 924 

Valmistamme, myymme ja vuokraamme 

B I N G O L A I T T E I T A 
Hinta 200-700 : - /pa ikka . - Vuokra 8 0 0 - 2 500 : - / kk . 

Maahantuomme myös biljardipöytiä ja muita peliautomaatteja. 

KY SCANBINGO 

Aurakatu 6, Turku, puh. 921-335 312 
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E R I O Y 

Espoo Suomenoja 

Puh. 883 122 

INSJNÖÖRITOIM3STO MAA JA VESä OY 

Itälahdenkatu 2 

Puh. 670 121 

LOUHINTA- JA MAANSIIRTOLIIKE 

E E R O F O R S S T R Ö M Ky 

Tapiola, puh. 466 161 

P A L A C E H O T E L 

Eteläranta 10 Helsinki 

Puh. 11 114 

KASURISEN KONEPAJA OY 
Konttori: Helsinki, Karjalankatu 2. 

Puh. 772 441 - 714 431 
Tehdas: Kirkkonummi, Upinniemi -

Puh. 295 279, 295 457 
Container korjaamo: Jätkäsaari -

Puh. 642 550 

ESPOON AMBULANSSI 
V. Oinonen 

PALVELEMME TEITÄ 
kaikkina vuorokauden aikoina ajanmukai-
sesti varustetuilla ambulansseillamme. 
PUHELIN 81 15 05 
VARAPUHELIN 81 15 60 

K E M I R A O Y R A I K K A O Y 

KERAVAN ROMU 

K e r a v a 

Puh. 246 894 

G. A. SERLACHIUS OY 

M ä n t t ä 

OY AR! ILMOKUNNAS 

Uudenmaank. 23 

Puh. 175 552 

SUOMEN SILKKIKUTOMO OY 

Laivalahdenk. 2 Helsinki 

Puh. 780 522 

LAATUVAUNU KY 

Itälahdenkatu 25 

Puh. 673 301 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO 

Hämeenkylä 

Puh. 90-846 994 

P A P E R I P A L V E L U 

Uunisepäntie 8 

Puh. 790 511 

YLEISJÄLJENNÖS OY 

Pursimiehenkatu 26 Helsinki 15 

Puh. 65 38 36 

37 32 

THOMESTO Oy 

PUUTAVARAA, PALVELUKSIA, 

KAUPPAA, KULJETUKSIA. 

Et. Esplanaadi 18 

Puh. 10 112 

PELTISEPÄN LIIKE 

K. Järvinen ja Kumpp. Oy 
Suorittaa rauta- rakenne- ja peltialantöitä 

Sahaajank. 25, Helsinki 81 
Puh. 786 902 

Olemme avanneet 
KÄYTETTYJEN AUTOJEN 

MYYNTIPISTEEN 

Pikkalan Essolla. Tule tutustumaan. 

Avoinna ark. 9 — 17, la. 9 — 14. 

R&R S E L I N 

Pikkala. Puh. 298 6228 

SUOMALAISEEN 

AJATTELUTAPAAN 

KESOIL OY 



ASTRA - YHTIÖT 

VANTAA HÄMEVAARA 

V I E N T I L 11 K E 

A. A. BERGELIN 

Turku - Akselintie 11 

Puh. 921 - 302 700 

OY. BLOMBERG AB. 

H i l l o 
HAMINA 

E L Ä K E - V A R M A 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 

Bulevardi 7 Helsinki 

OY HARJA-TUOTE AB 

Turku 

HELLMANIN KONEPAJA OY 

Stenbäckinkatu 8 Helsinki 

Puh. 415 139 
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OY HELSINGIN AUTO AB 

Perttulantie 4 - Helsinki 21 

Uusi puh. vaihde 673 321 

HELSINGIN VALAISIN 

Isokaari 10 Lauttasaari, puh. 679 047 

I M A T R A N V O I M A O Y 

KANSA TAISTELI - miehet kertovat 

Töölönkatu 35 B - Puh. 60 941 

KESKUSTAPUOLUE RP 

Pursimiehenkatu 15, Helsinki - Puh. 10 311 

K O L T E K O Y 

Ormustie 3 Malmi 

Puh. 354 877 
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K U N N A L L I S P A 1 N O 

Albertinkatu 34 Helsinki 

Puh. 641 133 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

Turku, Pansio 

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖOSAKEYHTIÖ 

I K A A L I N E N 

OY. LUMIVALKO AB. 

Rautatienkatu 9 — 11, Turku 

Puh. 921-302 022 

Tunnetut MAKO sammuttimet tehokkaaseen palontorjuntaan 

M A K O 

00510 Helsinki 51, AI.Kivenk. 5 2 - 5 4 - Puh. 716 322 

MKT-TEHTAAT OY 

O Y M O R U S A B 

— säilyttää kylmyyttä — 

OULUN RAKENNUS OY 

Asemakatu 18, Oulu 

Puh. 981-23 588 

Oljylaitteita ja niiden huoltoa 

J K P A J A R I N E N & C o 

Veneentekijäntie 6 Helsinki 21 

puh. 670 241 telex 12-1262 

PANIMOTEOLLISUUSLIITTO 

POHJOLAN KAAPELI OY 

Kasarmintie 8 

Kempele O u l u Rusko 

MYYNTIYHDISTYS PUUTALO 

Mannerheimintie 15 - Puh. 409 115 
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PARASTA PALONTORJUNTAAN 

w 
SPRINKLERJARJESTEMA 

Automaattinen GW sprinklerjärjestelmä hälyttää ja aloittaa 
sammutuksen hoti pienenkin palon sytyttyä. Vähäinen palon 
alku tukahtuu usein tähän. Tärkeintä on, että palo ei ehdi 
kehittyä suurpaloksi ennen palokunnan saapumista paikalle. 

GW tarjoaa Teillo 
Asiantuntemuksen Suomen olosuhteissa. 
Lyhyet toimitusajat. 
Tehokkaan palvelun asennusaikana ja sen jälkeen. 
Myös erikoistapauksiin sopivan järjestelmän. Suurimmat 
mahdolliset alennukset vakuutusmaksuissa. 

GW-sprinklerjärjestelmä on luotettava palomies aina valmiina 
paikalla. 
Ottakaa yhteys — neuvotelkaa kanssamme. 

Suomessa: JANA OY 

Kiuuvikatu 8, 00100 Helsinki 10. Puh ;-639 781. 

Asentaa: 

SUOMEN VESI- JA LÄMPÖJOHTO OY 
Kutomontie 18 B, 00370 Helsinki 37. 
Puh. 458 061. 



Ro-ro-laiva 
silta satamien välillä 

f A t\ 

Lähetyksenne kulkevat ro-ro-laivoillamme 
nopeasti ja joustavasti kuin siltaa pitkin. 
L;istaus ja purkaus sujuvat vaivattomasti. 
Ro-ro-laivamme liikennöivät Suomesta Tanskaan, 
Saksaan, Hollantiin ja Englantiin. Muut rahti-
laivamme välittävät säännöllistä linjaliikennettä 
Suomesta mannermaalle, Englantiin ja Irlantiin 

sekä Välimeren ja Etelä-Amerikan satamiin. 
Viidestä.matkustajalaivastamme kolme purjehtii 
Silja Linen liikenteessä Ruotsiin ja kaksi 
Itämeren-liikenteessä Tanskaan ja Saksaan. 
Tonnistomme on yhteensä noin 200.000 chvt, 
henki lökuntamme noin 2000 henkeä ja liike-
vaihtomme yli 300 milj. markkaa vuodessa. 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ = 
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 13, puh. 1781. Telex 12-1410. B M 
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