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Ilmainen värifilmi aina Sinulle 
otitpa kuvia sitten mistä aiheesta tahansa, 

kun vaan otat ne värinegatiivifilmille ja kuvattuasi 
panet filmin pehmeään käärittynä mihin tahansa 

kirjekuoreen, liität oheisen kupongin huolellisesti 
täytettynä mukaan ja postitat kehitet-

täväksi meille. Voit jo ryhtyä ajat-
telemaan mitä kuvaisit seuraavaksi, 

sillä saatuasi meiltä valmit kuvasi 
paluupostissa siellä on taatusti yhtä 

monta ilmaista filmirullaa kuin olet 
lähettänytkin. 

Voit filmin puolesta 
maksutta toteuttaa itseäsi 

kuvaajana. Valmiista kuvista 
sensijaan perimme maksun, joka on 

saman suuruinen kuin alalla yleensä 
maassamme. Siis. Saat aina yhtä 

monta filmiä kuin olet lähettänytkin. 
Etkä ole ainoa, sillä Sinun tavallasi 

menettelevät jo ne 100 000 innokasta 
suomalaista, jotka käyttävät llmaisfilmin 

postikehityspalvelua — ja järkisyistä tietenkin! 
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Valinnan arvoinen vaihtoehto-
tervetuloa rannikkotykistöön 

Nykyajan suomalaiselle yhteiskunnalle on tunnusomaista kamppailu elintasosta 
ja siihen liittyen hyvästä ammatista. Tulevaisuuttaan suunnitellessaan nuori ihminen 
on monasti vaikeiden valintojen ja ratkaisujen edessä. Omat taipumukset ja asioiden 
arvostukset sekä haluttujen koulutus- ym toimintojen rahoitusmahdollisuudet ympä-
ristön monitahoisen vaikutuspaineen alaisena määrittävät sen missä kukin teemme 
työtä yhteiskuntamme, perheemme ja itsemme hyväksi. Oman ihanneammatin kri-
teerit vaihtelevat yksilön mukaan. Yhtä mieltä voitaneen kuitenkin olla viihtyvyyden 
keskeisestä merkityksestä. Viihtyvyydellä on henkinen ja taloudellinen komponent-
tinsa, ne painottuvat eri ihmisillä eri tavoin, mutta aina ne ovat vaikuttamassa. 

Sattumanvaraisuus ihmisen elämän ratkaisevassa valintavaiheessa ei ole hyväksi. 
On määrätietoisesti selvitettävä itselle mitä haluaa ja mitkä ovat mahdollisuudet. 
On etsittävä ja on pyrittävä ottamaan vastaan jaettavaa ammatinvalinnan tietoutta. 

"Rannikon Puolustaja" pyrkii tässä numerossaan mahdollisimman monipuoli-
sesti valottamaan rannikkotykistön palvelus- ja toimintakenttää nimenomaan teille 
nuoret, jotka etsitte elämäntehtäväänne. Rannikkotykistö on tärkeä aselaji, jossa on 
tarjolla lukuisia mielenkiintoisia yksilölle tyydytystä tuottavia tehtäviä. Rannikko-
tykistö tarvitsee kyvykkäitä ja tarmokkaita henkilöitä — miehiä ja naisia — turvaa-
maan sen monessa suhteessa tapahtuneen voimakkaan kehityksen jatkuvuuden. 

Paikkaasi suomalaisessa yhteiskunnassa etsivä nuori ja vanhempikin. Lue seu-
raavat sivut ja muista mahdollisuutena rannikkotykistö. 
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Rannikkotykistö — onko se tykistöaselaji, joka 
ampuu rannikolta merelle? On ja ei. On totta, 
että maavoimiimme kuuluu aselaji, jonka tykis-
tölliset aseet ovat teholtaan järeimpiä mitä 
maassamme on, mutta tämän aselajin, josta pe-
rinteellisesti käytetään tuota tykistöön viittaavaa 
nimeä, luonne ja ilme on paljon monivivahtei-
sempaa kuin muissa maavoimien aselajeissa. 

Missä rannikkotykistö toimii? 
Maamme väestörikkaimman ja taloudellisesti 

merkittävimmän ydinalueen, Etelä- ja Lounais-
Suomen eteen ja sen suojaksi on rannikolla ja 
sen saaristoon ryhmitetty rannikkotykistön jouk-
ko-osasto ja Vaasassa on moottoroitu patte-
risto. Santahaminassa on Rannikkotykistö-
koulu, joka kouluttaa aselajin upseerit sekä toi-
mi- ja reserviupseerit. Aselajin joukko-osastot 
ovat täten osa tärkeimpien rannikkokaupunkiem-
me elämää, johon suomalainen sotilas rannikko-

tykistön kauluslaatoissa on itsenäisyytemme alku-
ajoista kuulunut. 

Rannikkotykistössä palveleminen 011 toimi-
mista kahdessa elementissä: maalla ja merellä. 
Meri, vuoroin ystävällinen ,usein myrskyinen ja 
aina arvaamaton kulkutie niin ystävälliselle kul-
kijalle kuin vihamielisellekin tunkeilijalle, vaatii 
rannikkotykistössä palvelevalta merenkulkijan 
taitoa ja vaikuttaa voimakkaasti koko palveluk-
seen, vaikka itse toiminta tapahtuukin maalta ja 
joskus kallioperämme sisältäkin käsin. 

Miksi rannikkotykistöä tarvitaan? 
Puolustusvoimien tehtäviin kuuluu huolehtia 

— alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta, 
— puolueettomuuden suojaamisesta ja 
— hyökkäysten torjumisesta. 

Tärkeimmät kaupunkimme sijaitsevat meren 
äärellä. Ne ovat siis rajakaupunkeja. Näiden ja 
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maallemme tärkeän merenkulun turvaaminen 
vaatii, että olemme valmiit torjumaan ilman- ja 
merenherruuden omaavan, yllättäenkin alkavan 
maihinnousuhyökkäyksen. Tämä on mahdollista 
vain, jos rannikonpuolustuksemme tukeutuu tär-
keiden kohteiden eteen jo rauhan aikana valmis-
teltuun puolustusjärjestelmään, joka tukeutuen 
rannikkomme ainutlaatuiseen saaristoon, on eri-
koistunut torjumaan meritse ja ilmoitse toimeen-
pantavat hyökkäykset yhdessä maa-, meri- ja il-
mavoimien yksiköiden kanssa. Tämän puolustus-
järjestelmän selkärankana on rannikkotykistö-
aselaji. Jo rauhan aikana sen on oltava valmis 
toimintaan. Sitä se tälläkin hetkellä on. 

Mitä rannikkotykistössä tehdään? 
Alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen liit-
tyen rannikkotykistöllä on vastuu mm tutkin ja 
muin elektroonisin välinein sekä tähystämällä 
suoritettavasta merivalvonnasta. Tämä palvelee 
myös meripelastus- ja öljysaasteen torjuntatoi-
mintaa ja edellyttää jokahetkistä valppautta. 
Naisetkin ovat tutkamittaajina ja merivalvonta-
aluekeskusten henkilöstönä sekä värvättyinä mu-
kana tässä vaativassa ja usein raskaassa työssä. 

Kaikki rannikkotykistössä palvelevat osallistu-
vat toimintaan, jonka tavoitteena on ylläpitää 
riittävää tunnistus- ja torjuntavalmiutta, mikäli 
luvatonta tunkeutumista valtiomme alueelle ta-
pahtuisi. Tämän valmiuden ylläpito on tärkeä 
osa turvallisuuspolitiikkaamme, johon rannikko-
tykistössä — kriisin aikaisissa taisteluasemissaan 
toimien •— palvelevat täten todella käytännössä 
osallistuvat. 

Torjuntavälineinä rannikkotykistössä on uu-
siutuvaa tykistöaseistusta, niin linnoitettua kuin 
liikkuvaakin, ohjusaseistusta, ilmatorjunta- sekä 
kaikkea jalkaväen aseistusta. Tulenjohtovälinei-
nä käytetään niin optisia kuin elektroonisiakin 
laitteita, tutkia ja lasereita. Harppaus ammun-
nan laskentatoiminnassa käsimenetelmistä elekt-
roonisiin laskimiin on alkanut. Ammattitaitovaa-
timukset ovat suuret ja tehtäväkenttä itseasiassa 
puolustusvoimiemme monipuolisin ja samalla 
haastavin. 

Valvonta- ja torjuntajärjestelmien käyttö, yl-
läpito ja kehittäminen edellyttävät koulutus-, 
kuljetus- sekä huoltojärjestelmien kitkatonta 
toimintaa sekä linnoittamista. Näillä aloilla teh-
däänkin ulospäin havaittavissa oleva näkyvin 
työ, vaikka niihin liittyvä laaja suunnittelu ta-
pahtuukin esikuntien työhuoneissa. 
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Mitä rannikkotykistö siis on? 
Rannikkotykistö on miltei kaikki maavoimien 

muiden aselajien toiminnot ja useat erikoistoi-
minnat sisäänsä sulkeva, tärkein osa rannikko— 
jemme puolustusjärjestelmää. Sillä on itsenäinen 
rintamavastuu meri-, saaristo- ja manneraluees-
taan. Se toimii yhteistoiminnassa muiden puo-
lustushaarojen ja maavoimien yksikköjen kans-
sa, tukee niitä ja sitä tuetaan. 

Sotatekniikan kehittyminen on Itämeren 
alueella johtanut rannikkopuolustuksen merki-
tyksen kasvuun, joka on meilläkin heijastunut 
uusinta- ja perushankintatavaroin tapahtuvaan, 
merkittävään aselajin kehittämiseen. Osallistu-
minen muodossa tai toisessa tähän työhön on 
käytännön toimintaa rauhan ja maamme turval-
lisuuden hyväksi. Tässä työssä saavutettua tai-
toa ja kokemusta voidaan lisäksi täysimääräises-
ti käyttää hyväksi muissa puolustusvoimien eri 
alojen tehtävissä. 

Rannikkotykistössä valmistaudutaan sanan 
täydessä merkityksessä puolustamaan tätä kan-
saa ja maata. Se turvaa rauhassa lähestyvän, 
mutta on tarvittaessa valmis tulisesti torjumaan 
maamme itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta 
uhkaavan hyökkääjän. 
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Ihminen 
tekniikan 
takana 

Rannikkotykistö elää tällä hetkellä sotien jäl-
keisen ajan voimakkainta kaluston uusinta- ja 
modernisointivaihetta. Tykkikalustot vaihtuvat, 
elektroniikan voimakas kehitys näkyy valvonta-, 
tulenjohto-, mittaus-, viesti- ja laskentatoimin-
nassa. Samaan aikaan merikuljetuskalusto uu-
siutuu. 

Tämän voimakkaan teknisen kehityksen myö-

tä tulee näiden laitteiden käyttäjille entistä suu-
rempia tehtäviä. Päivä päivältä korostuu vaati-
mus kyvykkään ja tehtäviinsä innostuneen henki-
löstön saamisesta näiden jatkuvasti kehittyvien 
järjestelmien käyttäjiksi. 

Rannikkotykistö tarjoaa nykyisin työtä 850 
miehelle ja naiselle. 

Nuoremmat u p s e e r i t toimivat pääasiassa 

Palkkaa 
ia 
luontaisetuja 

Valtion palveluksessa olevien viran- ja toi-
menhaltijoiden. palkkauksesta sovitaan virkaeh-
toneuvotteluissa, joissa sopimuspuolina ovat toi-
saalta valtio ja toisaalta eri virkamies- ja työnte-
kijäjärjestöjä edustavat työmarkkinajärjestöt. 

Em neuvottelujen tuloksena syntyvässä virka-
ehtosopimuksessa sovitaan palkkauksesta ja ns 
"sosiaalipaketista." 

Varsinaisen peruspalkan lisäksi valtion palve-
luksessa oleville maksetaan ikälisät 2, 4, 6, 9 ja 
12 palvelusvuoden jälkeen sekä paikkakuntakoh-
tainen kalliinpaikanlisä. 

Rannikkolinnakkeilla palveleville maksetaan 
lisäksi 
— s y r j ä s e u t u l i s ä ä 4 % henkilön brutto-

kouluttajina linnakkeilla. Kapteenikurssin jäl-
keen upseerit toimivat linnakkeiden päällikköinä 
sekä esikunnan eri tehtävissä, toimistoupseereina 
ja toimistopäällikköinä. 

Aselajin kantahenkilökunnan jatkokoulutuk-
sesta vastaava Santahaminassa toimiva Rannik-
kotykistökoulu tarvitsee jatkuvasti toistakym-
mentä kyvykästä nuorta opetusupseeria koulut-
tajiksi eriasteisille kantahenkilökunnan kursseille 
ja reserviupseerikurssille. 

Rt-upseereita tarvitaan myös jatkuvasti ran-
nikkosotilasläänien ja -sotilaspiirien esikunnissa 
erilaisissa toimistotehtävissä. Heitä on lisäksi 
Pääesikunnan eri osastoilla suunnittelijoina ja 
tutkijoina. 

T o i m i u p s e e r i t ovat ylivoimaisesti suu-
rin kantahenkilökuntaryhmä rannikkotykistössä. 
Rt :n kaikkiaan 850 virasta ja toimesta on vajaa 
400 toimiupseerien paikkoja. Toimiupseerit 
työskentelevät paitsi kouluttajina joukko-osas-
toissa ja Rannikkotykistökoulussa myös lukuisis-
sa teknisissä tehtävissä: viesti-, tutka-, laskin-, 
taisteluväline- ja pioneeriupseereina. Heitä toi-
mii rt:n yhteysalusten päällikköinä, kansiupsee-
reina ja koneupseereina. 

Puolueettomuuden suojaamiseen liittyvää me-
rivalvontaa hoitaa kussakin kiinteässä rt-joukko-
osastossa merivalvontaupseeri. 

V ä r v ä t t y j ä miehiä ja naisia on yhteensä 
noin sata. Naisvärvätyt työskentelevät tasopiir-

täjinä merivalvonta-aluekeskuksissa, tutkamit-
taajina, viestittäjinä ja varastoapulaisina. 

Miehet taas ovat useissa teknisissä tehtävissä: 
asentajina, konemiehinä, venemiehinä ja viestit-
täjinä. Useat heistä toimivat myös vartiolinnak-
keiden päällikköinä ja vartiomiehinä. 

Vartiopäällikön tehtävät tarjoavat mielenkiin-
toisen ja itsenäisen tehtäväkentän saaristossa 
viihtyvälle henkilölle. 

Kaikenkaikkiaan rannikkotykistössä on työtä, 
tilaa ja paikka vapaana niin tutkijalle, kehittä-
jälle, suunnittelijalle, kouluttajalle, työnjohta-
jalle, teknikolle, taktikolle, merenkulkijalle, mit-
taajalle, viestittäjälle, rakentajalle, muonittajal-
le, ilma-, meri- ja maamaaleja ampuvalle, kone-, 
sähkö- ja talonmiehille, lääkintä- ja huoltomie-
hille kuin toimistotyöntekijöillekin. Itse asiassa 
ei löytyne sellaista taitoa, jota ei voisi soveltaa 
rannikkotykistössä, aselajissa, joka on enemmän 
kuin aselaji sanan ahtaassa mielessä. 

Tehtävien moninaisuus rannikkotykistössä luo 
mahdollisuuden suuntautua ja edetä juuri sillä 
uralla, johon asianomaisen omat taipumukset ja 
halukkuus parhaiten suuntautuvat. Ennenkaik-
kea rannikkotykistö mahdollistaa ainakin osak-
si palvelusaikaa työympäristöksi poikkeukselliset 
rannikon erikoisolosuhteet, jotka takaavat kyn-
nettäväksi itsenäisen ja taatusti vaihtelevan työ-
saran. 

palkasta kutakin syrjäseutupistettä kohden 
(useimmilla linnakkeilla on 3—4 syrjäseutu-
pistettä) sekä 

— l i n n a k e r a h a a 14,50—12,50 mk päiväl-
tä henkilöryhmästä riippuen. Linnakeraha 
on osittain verovapaata. 

Linnakkeilla maksettavien lisien vaikutus ko-
konaispalkkaukseen näkyy selvästi seuraavalla si-
vulla olevasta taulukosta, jossa on eräin 
esimerkein selvitetty puolustusvoimain henkilö-
kunnan palkkausta 1. 12. 74 voimassa olevien 
palkkaustaulukoiden mukaisesti. Taulukossa ole-
via palkkoja laskettaessa on linnakelisää laskettu 
maksettavaksi 30 vuorokaudesta kuukaudessa. 

Lisäksi linnakkeella asumisen etuna on pidet-
tävä sitä, että linnakkeilla olevista monasti var-

sin korkeatasoisista, nykyajan vaatimukset täyt-
tävistä asunnoista perittävät vuokrat ovat keski-
määrin 40 % mantereella olevien valtion vuok-
ra-asuntojen vuokria alhaisemmat. 

Linnakkeella palvelevilla on myös oikeus ostaa 
puolustusvoimilta elintarvikkeita huomattavasti 
vähittäismyyntihintoja edullisemmin. 

Upseerien ja toimiupseerien palkkausetuihin 
voidaan lukea myös eläkeoikeus, jonka he saa-
vuttavat 25 vuoden palveluksen jälkeen. Eläk-
keen suuruus on n 66 % bruttopalkasta, mutta 
tämän hetken TEL-indeksisidonnaisuudesta joh-
tuen merkittävästi suurempi. 

Valtio korvaa lisäksi sotilashenkilöiden virka-
puvun hankinnasta aiheutuvina kuluina 90 % 
perushankinnoista ja 60 % uusintahankinnoista. 
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Eräitä esimerkkejä palkkauksesta 1. 12. 1974 voimassa olevan sopimuksen mukaan 

P a l k k a m k / k k 

k a u p u n g i s s a L i n n a k k e e l l a 
V i r k a t a i t o i m i — H a n k o — Russarö ( H a n g o n e d u s t a l l a ) 

• — K o t k a — Rankk i ( K o t k a n e d u s t a l l a ) 
— Turku — K u u s k a j a s k a r i ( R a u m a n e d u s t a l l a ) 

Upsee r i t 

L u u t n a n t t i 1 i k ä l 1 9 2 0 , — 2 5 8 5 , — 
Y l i l u u t n a n t t i 2 i k ä l ( y l i 5 v ) 2 2 2 7 , — 2 9 2 3 , — 
K a p t e e n i 3 i k ä l 2 6 9 3 / — 3 4 5 1 , — 
M a j u r i 5 i k ä l 3 2 3 3 , — 4 0 5 5 , — 
Eve rs t i l uu tnan t t i 3 9 5 1 , . — - — • 

Everst i 4 7 2 5 , — — 

T o i m i u p s e e r i t 

Y l i k e r s a n t t i 2 i k ä l 1 6 1 4 , — 2 2 2 4 , — 
2 0 7 1 , 2 7 5 4 , • 

So tmes t 5 i k ä l 2 2 5 2 , — 2 9 5 7 , — 
Y l i l u u t n a n t t i 5 i k ä i 2 4 3 0 , — 3 1 5 6 , — 

V ä r v ä t y t 

V ä r v ä t t y (V 5 ) 1 i k ä l 1 3 0 9 , — 1 8 4 1 , — 
V ä r v ä t t y (V 8 ) 3 i k ä l ( e r i k o i s a m m a t t i m i e s ) 1 6 0 7 , — 2 1 7 4 , — 
V ä r v ä t t y (V 1 0 ) 5 i k ä l ( e r i k o i s a m m a t t i m i e s ) 1 7 7 0 , — 2 3 3 9 , — 

N i i l l e , j o i l l e m a k s e t a a n l i n n a k e l i s ä ä , e i t ä l l ä h e t k e l l ä v o i m a s s a o l e v a n s o p i m u k s e n m u k a a n m a k s e t a s u n n u n t a i - , l a u a n t a i - , 

a a t t o p ä i v ä n i l t a - j a y ö t y ö l i s ä ä . 

Y l i t y ö k o r v a u s k u i t e n k i n m a k s e t a a n n o r m a a l i s t i s a m o i n k u i n m u i l l e k i n t y ö a i k a l a i n a l a i s i l l e . 
tämä on 

hyvän 
sokerin 
tunnus 

suomEn SOKERI 



Scan-Auto 
on mukana kehittämässä 

taloudellisempaa 
kuljetusta. 

Scania on iso auto. Sen ta loudel l isuus perustuu 
kes tävyyteen j a suureen kul je tuskapasi tee t t i in . 
Kuorma-au ton keskimäärä is i s tä kokona i skus tannuk-
sista p ä ä o m a n osuus on vain 18%. 

S c a n - A u t o lähtee Scanian kokonais ta loudes ta . 
Kun otetaan kaikki auton pääomakus tannukse t 
huomioon , isolla Scanial la päästään pitkän päälle 
ta loudel l i sempaan kul je tukseen . 

Rannikkotykistön toimintaolosuhteita voitai-
siin mainostaa samoin kuin tänään mainostetaan 
korkeatasoisissa matkailumainoksissa Suomen 
ainutlaatuista saaristoa: kuvat kertovat lempeäs-
ti puhaltavista merituulista, auringon lämmittä-
mistä rantakallioista, purjeveneistä kimalteleval-
la merellä jne. Yhtä oikeaan osuvia ovat jännit-
tävät, jylhät, arktiset merimaisemat rannikoil-
lamme syksy- ja talviaikana. 

Näissä olosuhteissa toimii rannikkotykistö, jo-
ka tarvitsee merenhenkisiä, itsenäisiä ja korkea-
tasoisia henkilöitä hoitamaan niitä monia tehtä-
viä, joita valtakuntamme rajan ja turvallisuuden 
suojaaminen edellyttää. 

Varusmieheksi rannikkotykistöön — ajatus, 
josta ei hevillä kannata luopua 

Jos olet kiinnostunut saaristosta, kaipaat me-
rellistä luontoa, auringon paistetta, haluat näh-
dä luonnon kaikessa voimassaan syöksyvän koh-
ti rantakallioita — jos haluat itsenäisiä tehtäviä, 
monipuolista koulutusta, tekniikkaa kaikilla va-
rusmieskoulutuksen tasoilla — olet löytänyt ase-

lajisi. 
Aselajin varusmieskoulutus käsittää yhteisen 

peruskoulutusvaiheen jälkeen lukuisia erikoistu-
mismahdollisuuksia, joita ovat tykistöllisten teh-
tävien lisäksi mm. merivalvonta-, veneenkuljet-
taja-, huolto-, viesti- ja sähköalan tehtävät. 

Aselajiin hakeutuminen tapahtuu kuten muu-
allakin maavoimissa. Jos olet mies, jonka harras-
tukset ja mieli vetävät saaristoon, ilmoita kut-
sunnoissa rohkeasti halusi rannikkotykistöön — 
se kannattaa. 

Rannikkotykistöaselaji elämänuraksi — 
mielenkiintoinen vaihtoehto 

Jos tunnet mielenkiintoa johtaja- ja koulutta-
jatehtäviin, jos hyväksyt toimintatapamme ja 
arvostat itsenäisiä ja vastuunalaisia tehtäviä tai 
olet kiinnostunut nykyaikaisesta tekniikasta — 
rannikkotykistöaselaji tarjoaa sinulle mielenkiin-
toisen vaihtoehdon, kun harkitset elämänuraasi. 

Sotilasyhteisössä sinulla on mahdollisuus luoda 
itsellesi nousujohteinen virkaura kaikista perus-
koulutuslähtötasoista. 
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Jos olet käynyt keskikoulun, niin uudistuva 
toimiupseerikoulutus opistotasoisena antaa sinul-
le mahdollisuuden monipuolisiin tehtäviin sekä 
selkeän virkauran. Käänny jo varusmiesaikana 
joukko-osastosi esikunnan puoleen ja neuvottele 
mahdollisuuksistasi. Päätettyäsi ryhtyä toimiup-
seeriksi sinut koulutetaan tähän tehtävään. Osal-
listuttuasi pääsytutkintoon voit aloittaa ensivai-
heen opinnot Päällystöopistossa Lappeenrannas-
sa sekä Rannikkotykistökoulussa Santahaminas-
sa. Toimiupseerikoulutus kestää kokonaisuudes-
saan 16—29 kuukautta riippuen siitä miten kor-
kealle asetat tavoitteesi. Joukko-osastosi esikun-
ta auttaa käytännön järjestelyissä — kysy pois. 

Jos olet ylioppilas, etkä ennen varusmiesaikaa-
si ole vielä tehnyt päätöstä tulevasta elämän-
urasta, niin upseerin ammatti rannikkotykistössä 
on eräs harkinnan arvoinen vaihtoehto. Selvä-
piirteinen organisaatio, vaihtelevat tehtävät, 
kykyjesi mukainen virkaura aina korkeimpiin 
sotilasarvoihin saakka ovat edessäsi. Nopeasti 
kehittyvä, laaja-alaisen valvonta-, johtamis- ja 
asejärjestelmän käsittävä rannikkotykistö tarvit-
see hyviä miehiä. 

Joukko-osastosi upseerit antavat sinulle mie-
lellään lisäselvitystä ammatistaan. Kurssimuotoi-
nen opiskelu tapahtuu Kadettikoulussa ja Ran-
nikkotykistökoulussa. Kannattaa myös ottaa 
huomioon se, että opiskelu em. kouluissa on ta-
loudellisesti edullista. Kadettikoulussa alkaa vuo-

sittain kadettikurssi, jolla rannikkotykistökade-
titkin saavat perusopetuksen. Kadettikouluun 
hakijat hyväksytään sinne pääsykokeen perus-
teella. Koulun alkamisesta ja pääsytutkinnoista 
ilmoitetaan lehdistössä, mutta kysymällä joukko-
osastosi esikunnasta tai Rannikkotykistökoulusta 
saat asiasta juuri itseäsi parhaiten palvelevaa in-
formaatiota. 

Rannikkotykistössä on myös paljon siviilitoi-
mia sekä värvättyjen toimia. Näihin tehtäviin 
tarvitaan runsaasti erikoishenkilöstöä. Tällaisia 
tehtäviä ovat mm. vartiointi-, merivalvonta-, 
huolto- sekä toimistotehtävät. Tietoja näistä toi-
mista saat joukko-osastosi esikunnasta tai vaik-
kapa Ruotuväki-lehdestä. 

Jos tunnet kiinnostusta sotilasammattia koh-
taan, niin kahden elementin, mantereen ja me-
ren välialueella toimiva rannikkotykistö on mie-
lenkiintoinen ja monipuolinen vaihtoehto. 

Miten rannikkotykistö vastaa koulutus-
haasteeseen — eli miten koulutetaan 
ja millaisin kurssein 

Aloittaessasi minkä tasoisen koulutusvaiheen 
tahansa rannikkotykistössä sinun on muistettava, 
että päätavoitteena on aina sotakelpoisen johta-
jan tai joukon luominen. Osatavoitteita tämän 
tärkeän päämäärän saavuttamiseksi ovat mm. 
seuraavat: 
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-— hyvän taistelutaidon ja muun sotilastaidon 
harjaannuttaminen 
joukon ja johtajan välisen luottamuksen ai-
kaansaaminen 

— koulutettavien yritteliäisyyden ia velvollisuu-
dentunteen luominen 

— yksilöiden ja joukkojen totuttaminen sotilaal-
liseen kuriin 

— maanpuolustustahdon luominen 
— hyvän fyysisen kunnon kehittäminen. 

Erikoisesti rannikkotykistössä, jossa teknillisty-
minen on voimakasta, koulutuksen merkitys ja 
aihepiirit kasvavat jatkuvasti. Edellä mainittui-
hin tavoitteisiin päästään vain uudistamalla ja 
kehittämällä koulutusmenetelmiä. Toisaalta so-
tilaskoulutuksen traditiot luovat vankan pohjan 
nykypäivän koulutukselle. 

Kouluttamisen perusteita 

Sotilaskoulutus on aikuisopetusta. Tällöin ovat 
keskeisiä asioita motivaatio ja oppimistapahtu-
man hallinta. Sinulle motivoidaan sotilaskoulu-
tus kokonaistapahtumana. Samoin motivoidaan 
ns. ensisijaisilla motiiveilla eri koulutusvaiheet, 
jopa eri suoritukset. Tämä siksi, että tiedämme 
aktiivisuutesi ja oppimishalukkuutesi sitä vaa-
tivan. 

Nykypäivinä hallitaan jo oppimisen pääil-
miöt, joten ne ovat keskeisiä rannikkotykistönkin 
kaikenasteisessa koulutuksessa. Tiedämme omak-
sumiskykysi olevan sysäyksittäistä; tiedämme, 
että opit kuulemalla, näkemällä, itse puhumalla, 
itse tekemällä — parhaiten kuitenkin näiden yh-
distelmillä. Tiedämme, että kertaamisella on rat-
kaiseva vaikutus asian muistissa säilymiseksi. 
Toisaalta on hallittava unohtamisen ilmiöt, jos 
haluamme määrittää eri osaamisen tasot jne. 
Samoin tiedämme, mikä on päivittäinen ja vii-
kottainen työtehosi. Tämä on tärkeätä siksi, että 
osaisimme sijoittaa ratkaisevat oppimistapahtu-
mat oikeaan aikaan. 

Kouluttamisen periaatteet 

Edellä esitettyjen oppimisilmiöiden perusteel-
la olemme luoneet muutamia yleisiä koulutuspe-
riaatteita, joita pidämme tärkeinä kaikenasteises-
sa rannikkotykistökoulutuksessa. Näitä ovat mm: 
— tavoitteellisuus 
— jaksottaisuus 

— havainnollisuus 
— toiminnallisuus 
— yhteistyö 
— yksilöllisyys 
— tarkoituksenmukaisuus. 

Koulutustasosta riippuen painotetaan eri osa-
tekijät eri tavoin. 

Opetusmenetelmät 

Se, minkätasoisen menetelmän kouluttaja va-
litsee, riippuu opetettavien asioiden laadusta, 
oppilaiden tiedollisesta ja taidollisesta tasosta 
sekä koulutusolosuhteista. Tällaisia opetusmene-
telmävaihtoehtoja ovat mm: 
— esittävä opetus 
— kyselevä opetus 
— harjoittava opetus 
— ryhmätyöskentely 
— itseopiskelu 
— ohjelmoitu opetus. 

Samassa opetustilanteessa käytetään yleensä 
useita eri opetusmenetelmiä. 

Sotilaskoulutuksessa on keskeisimpiä opetus-
menetelmiä harjoittava toiminta, johon kuulu-
vat harjoittava opetus, ryhmätyöskentely, itse-
opiskelu ja ohjelmoitu opetus. Erikoisesti varus-
mieskoulutuksessa on pääpaino harjoittavalla 
toiminnalla. 

Rannikkotykistön kantahenkilöstön 
koulutustoiminta 

Viereisellä sivulla oleva kuva selvittänee par-
haiten rannikkotykistön kantahenkilöstön kurssi-
toimintaa. 

Liity rannikkotykistöön! 

Edellä on selvitetty rannikkotykistöä palvelus-
paikkana sekä elämänurana. Samalla on luotu 
lyhyt katsaus edistyvään koulutustoimintaan. 
Rannikkotykistö, monitahoinen ja vaativa asela-
ji tarvitsee tehokkaita ja pystyviä johtajia, jotta 
voitaisiin menestyksellisesti vastata tulevaisuuden 
haasteeseen. Dynaaminen koulutus sekä koulu-
tusystävällinen yhteistyö kaikilla tasoilla luova) 
edellytykset sille, että rannikkotykistö tulevaisuu-
dessakin on aselajina houkutteleva vaihtoehto 
tänä päivänä ammattia etsivälle suomalaiselle 
miehelle. 
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Leivottiin 
luutnantteja -
oppilaana 
Rt-luutnantti-
kurssilla 

LUUTNANTTI 
KEIJO MÄLKKI 

Ryhmätyö kurssilla oli monelle uusi kokemus. 
Kuvassa vasemmalta yliv J Leppänen, yliv Keijo 
Mälkki, sotmest A Haahti, sotmest J Laiho. 

Ensimmäiset luutnanttikurssit toimiupseereil-
le ovat päättyneet ja niiden mukana myös rt-
luutnanttikurssi 1. Historia kurssien aikaansaa-
miseksi uusitun koulutusjärjestelmän myötä on 
vielä kaikilla tuoreessa muistissa. Sisältyihän sii-
hen väittelyä puolin jos toisinkin, asiasta ja osin 
sen vierestäkin. 

Varsinainen ruletti pyörähti käyntiin kurssim-
me osalta oikeastaan jo vuosi sitten pääsykokei-
siin valmistautumisten muodossa. Enemmän tai 
vähemmän toivorikkaista pyrkijöistä valittiin sit-
ten seitsemän onnekkainta jatkamaan varsinai-
sella kurssilla. Mainittakoon, että pääsykokeen 
kunniallinen selvittäminen vaati ja tulee vaati-
maan rt-mestarikurssin tiedot, sekä kaiken muun 
mitä Pääesikunta hyväksi havaitsee luetuttaa 
pyrkijöillä. Voin vakuuttaa, ettei lukeminen taa-
tusti ollut turhaa myöskään itse kurssia ajatel-
len, koska kurssi tosiaankin lähti eteenpäin opi-
tuista asioista, siis mestarikurssista, eikä kertauk-
sena MY- ja SY-lukemista. 
Sitten itse kurssista, sen kokemuksista ja aiheista. 
Tätä kirjoitettaessa on kurssin päättymisestä ku-
lunut jo viitisen viikkoa, silti kurssi tuntuu juuri 
päättyneeltä, eivätkä yksityiskohdat tahdo ir-
taantua kokonaisvaikutuksesta. Tästä kokonais-
vaikutuksesta voisin todeta, että se oli kerta-
kaikkiaan mahtava. Sen muodostumiseen vaikut-
tivat ennen kaikkea hyvät opettajat, tiivis ja 
eteenpäin tähtäävä opetussuunnitelma sekä tie-
tysti kurssin oppilaiden tiivis opiskelutahti. 

Opetuksellisen selkärangan muodostivat kart-
taharjoitukset korkeatasoisine luentoineen, muo-
dostivathan ne neljänneksen koko tuntimääräs-
tä, joka oli 669. Seuraava karttaharjoitusten 
luettelo antanee lukijalle kuvan opetuksen ta-
voitteista ja tasosta: 

— Rannikkoalueen osana toimivan vahvennetun 
rannikkopatteriston puolustus ja sen tukemi-
nen, 

— rannikkopatteriston osana toimivan linnak-
keen puolustus ja sen tukeminen (avovesi-
olosuhteet), 

— rannikkoalueelle alistetun torjuntapataljoo-
nan puolustus ja sen tukeminen, 

— pataljoonan osana toimivan vahvennetun ki-
väärikomppanian puolustus ja sen tukemi-
nen, 

— rannikkoalueen osana toimivan sotilasalueen 
taistelu, 

— moottoroidun rannikkotykistöpatteriston tais-
telu ja 
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— pataljoonan osana toimivan vahvennetun ki-
väärikomppanian viivytys rannikolla. 

Toisena huomattavana asiakokonaisuutena 
oli rannikonpuolustustekniikka. Tekniikan ala-
aineissa tutustuttiin mm linnoittamisen salai-
suuksiin ja selvisihän se K-luvun mysteerikin. 
Inskapt Jokela sai kurssin vakuuttuneeksi, ettei 
sillä ole mitään tekemistä vanhastaan tutun 
K 0 :n kanssa. Ampumaopin tunneilla matema-
tiikan opettaja lehtori Aaltonen leikkautti eteen-
ja taaksepäin, opetti siniä ja cosinia lauseina ja 
erillisinä, laskutikulla ja ilman. Laskutikkua 
kurssin johtaja kutsui useimmiten "arvauspä-
reeksi", johon kurssi mielellään usein yhtyikin. 
Kaiken kaikkiaan rannikonpuolustustekniikka 
antoi paljon uutta ja moni aiemmin tietämätön 
asia muuttui päivänselväksi. 

Lopuksi muutama vihje vastaavalle kurssille 
hakeutuvalle: 
— kurssille kannattaa pyrkiä, se antaa paljon, 

ennen kaikkea kokonaisnäkemys avartuu ja 
ammattitaito paranee, 

— opiskele — kertaa mestarikurssin tiedot sekä 
muut luettavaksi määrätyt asiat sillä näitä 
tietoja tarvitaan kurssin kuluessa, 

—- asennoidu etukäteen olemaan mukana ryh-
mätyöskentelyssä, se on kurssilla korostetussa 
asemassa harjoitusten luonteesta johtuen sekä 

— huolehdi fysiikastasi, kurssi vaatii opiskelun 
rasittavuuden vuoksi hyvän henkisen ja fyy-
sisen kunnon. 

Harjoitusten kestoaikana, käytännössä koko 
kurssin ajan, oli työllisyystilanne kurssilla hyvä, 
niin sanottuja vapaa-ajan ongelmia ei ehtinyt 
syntyä edes viikonloppuisin. Suunnitelmia, käs-
kyjä, taulukoita ja erilaisia piirroksia syntyi 
aherruksen tuloksena melkoinen määrä. Ylimää-
räinen aika, jos sitä jäi, pitikin sitten käyttää 
kokeisiin valmistautumiseen. 

Suurimman urakan taisi sittenkin saada itsel-
leen taktiikassa majuri U Myllyniemi, jonka har-
teille oli annettu viiden harjoituksen läpivienti. 
Kahdesta muusta vastasivat kapteenit M Suomi-
nen linnakkeen puolustuksesta ja V-H Niska 
moottoroidun patteriston taistelusta. Uskoisin 
korkeatasoisen opetuksen langenneen kasvupe-
räiselle alustalle, koskapa RtK:n kesäleirin val-
mistelut ja junailut menivät ainakin oppilaan 
katsantokannalta asiaa tarkasteltaessa hyvin. 
Harjoituspatteriston ja patterien suunnitelmat 
syntyivät ilman sen kummempia vaikeuksia. Ju-
nailutehtävät patterien päällikköinä sekä patte-
riston esikunnan eri tehtävissä osoittivat, että 
opetuksen painopiste oli ollut oikeissa asioissa 
sekä sen, että asiat oli opittu. 

MUISTA 
SOTA-
INVALIDIMME 
SAIRAALA-
KERÄYSTÄ 

KÄYTÄ INVALIDIEN 
JOULUKORTTEJA 
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TEKSTI JA KUVAT 

ILKKA PITKÄNEN 

JOHAN HOLLSTÉN 

HEIKKI TIILIKAINEN 

i 

Se oli 
jännä vuosi 

— Monasti olen sanonut, että jokaisen pitäisi 
oikeastaan olla vuosi alkeellisissa oloissa. Silloin 
ihmiset osaisivat antaa arvoa hyvillekin olosuh-
teille, sanoo tutkamittaaja Eila L a t v a s a l o 
Gyltön linnakkeen tulenjohtotornissa. 

Alkeelliset olot tarkoittavat Eila Latvasalon 
kohdalla miehen ja kahden kuukauden ikäisen 
tytön kanssa vietettyä vuotta Berghamnin vartio-
linnakkeella keskellä Suomenlahtea. 

Vartiolinnakkeella oli Latvasalon perheen li-
säksi vain kolme varusmiestä. Eila Latvasalo 
keitteli koko porukalle sapuskat, tappeli puuhel-
lan kanssa, luki öljylampun valossa ja pani aa-
mulla sukat jalkaan etteivät jalat olisi kohmet-
tunet vuoteesta lattialle noustessa. 

— Se oli jännä vuosi. 
Ja vuosiluku kirjattiin numeroilla 1967. Var-

tiolinnakkeelta Latvasalot siirtyivät Korppoon 
kautta Gyltön linnakkeelle, kun se valmistui. 

Esimerkiksi ammuntojen ja sotaharjoitusten 
aikana Eila Latvasalo istuu Gyltön linnakkeen 
tulenjohtotornissa tutkan ääressä ja tarkkailee, 
ettei asiaankuulumattomia aluksia pyyhällä am-
muntasektorille. 

Vääpeli Heikki H a a p a r a n t a , 30, Gyltön 
linnakkeen viestiupseeri, pyöräyttää tutkan suu-
rimman näytön päälle. 

— Pantiin tähän vehkeeseen uusi antenni ja 
teho parani aivan mahdottomasti. 

— Karjalan poikia olen, Suistamolta alunpe-
rin. Silloin kun vuonna -63 suunnittelin varus-
mieheksi menoa, oli jo valinta selvä. Päätin jää-
dä puolustusvoimiin hommiin, jos pääsen. Silloin 
oli kovasti työttömyyttä ja nämä hommat taka-
sivat varman leivän. 

— Viestimieshän minä olen ollut koko soti-
lasurani ajan, ihan varusmiehestä saakka. Ran-
nikkotykistöön jouduin sattumalta — silloisen 
Kanta-aliupseerikoulun suoritettuani pyrin ta-
kaisin Viestirykmenttiin, mutta siellä ei ollut va-
kansseja. Täällä Turun Rannikkotykistörykmen-
tissä oli, ja niin tänne sitä tultiin vihreänä poi-
kana, ilman mitään tietoa olosuhteista. 

— Nyt tietoa kyllä on aivan riittävästi. Olen 
kiertänyt Janhuat ja Utöt, kaikenkarvaiset var-
tioasemat koko Saaristomeren alueella. Ja ilman 
muuta tekisin saman tempun uudestaan, jos 
joutuisin taas päättämään minkä aselajin valit-
sisin. 

— On minulla siitä näyttöäkin — kotiasioi-
den järjestelyjen takia menin kotini lähellä si-
jaitsevan prikaatin viestikomppaniaan. Ei oikein 
onnistunut, ei se enää maistunut rannikkotykis-
tön makuun päässeelle. Hommassa oli vähän 
vaihtelua — aamulla eväät reppuun ja lapio py-

kälään ja illalla takaisin. 
— Ei siinä ollut hohtoa. Täällä viehättää ni-

menomaan homman omatoimisuus, saa olla oma 
pomonsa. 

— Yksi tärkeä lisäpiirre ainakin tässä viesti-
hommassa on: Viesti- ja varsinkin kaapelialan 
koulutusta ja kokemusta tulee paljon. Varmasti 
riittää puhelinyhtiöille siviilissäkin sitten kun 
eläke alkaa häämöttää. 

— Muukaan koulutus ei ole jäänyt miten-
kään vähäiseksi. Tältä istumalta ajatellen olen 
nyt ainakin käynyt siis viestialan peruskurssin, 
viestimestarikurssin, inerivalvontakurssin, diesel-
konekurssin, useita automaattikeskuskursseja, 
valokuvauskurssin ja lukuisia kalusto-opetustilai-
suuksia. Uutta on aina mukava oppia ja täällä 
on ollut siihen tilaisuus. 

— Meikäläiselle poikamiehelle olot ovat aika 
mukavat. Asun rivitalokaksiossa ja maksan siitä 
vuokraa puolentoistasadan markan verran kuus-
sa. Ruokailla voin kasarmilla, jossa kahden ruo-
kalajin ateria maksaa nykyään 2:70. 

— Ei minulla ole ollut täällä vapaa-ajan on-
gelmia. Mahtaako niitä olla kenelläkään sellai-
sella, joka vähän vaivautuu keksimään itselleen 
ajanvietettä. Meillä on täällä linnakkeella kerho 
seurustelua varten ja olenpa löytänyt täällä it-
selleni uuden harrastuksenkin — sukelluksen ja 
harppuunakalastuksen. Se on hienoa hommaa, 
ja tuskin missään Suomessa on siihen niin lois-
tavat mahdollisuudet kuin täällä Gyltössä. • 
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Silloin, kun tutkalla ei tarvitse valvoa, hän 
päivystää viereisen huoneen viestiasemalla. Ja 
kolmantena työnä ovat konekirjoitushommat esi-
kunnassa. 

— Kaksi naista meitä tässä vuorottelee. Ja 
kiva homma tämä onkin, vaihteleva. Ei tässä 
pitkästy. 

Gyltössä Eila Latvasalo sanoo viihtyneensä 
erittäin hyvin. 

— Joka päivä käyn lenkillä. Ilma on raikasta 
ja vesi kirkasta ja pelkäänkin, että niistä kohta 
otetaan ylellisyysvero, hän naurahtaa. 

Muutakin ohjelmaa tuntuu Eila Latvasalolla 
olevan yllin kyllin. On espanjan, matematiikan 
ja askartelukurssit, on koululautakuntaa ja -neu-
vostoa. 

— Tylsää ei olo täällä missään nimessä ole. 
Perheenemännän roolin läpiviennissä tosin on 

hankaluuksia. 
Vaikeuksia linnakkeen syrjäinen asema kah-

den lautan ja yhden lossin päässä mantereelta, 
noin vähintäänkin kahden ja puolen tunnin 
matkan päässä Turusta toki synnyttää. 

— Ruoka tilataan Korppoosta, ja paikallinen 
kauppias lisää jokaiseen tuotteeseen roimat kul-
jetuskustannukset. Kun jauheliha Turussa mak-
saa kympin kilo, on se täällä jo kaksikymppiä 
kilo. Eikä hedelmiä saa mistään, puhumatta-
kaan jostakin vähemmän tavallisesta ruokatava-
rasta, jolla ei paljon kysyntää ole. 

— Ja jos esimerkiksi hammaslääkärissä täy-
tyy käydä, saa laskuun lisätä 23 markkaa. Sen 
se maksaa linja-autokyyti täältä Turkuun ja ta-
kaisin, ja koko päivä tuon yhden reiän paikkaa-
miseen matkoineen menee. 

Eila Latvasalo on maaseudulta kotoisin, asui 
kuusi vuotta Turussa kerrostalossa. 

— Silloin se oli tietenkin jännää muuttaa 
kaupunkiin. Mutta enää en menisi takaisin, hän 
sanoo päättäväisesti. 

Eila Latvasalo on tyytyväinen värvättyjen 
naisten palkkaukseen. 

— Semminkin kun meille tule nyt myös tämä 
linnakeraha, sekä esikuntavääpelinä olevalle mie-
helleni että minulle. B 
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Puusepästä sääprofeetaksi 

— Pyrkiväthän ne vähän vitsailemaan, hy-
mähtää ylikersantti Pekka P ä i v ä r i n t a , 29. 
— Ei ole kyllä sukuakaan se juoksijakaima. 

Kuuskajaskarin linnakkeen virkaheitto, pur-
kamistaan odottava sotilaskotipaha katselee hai-
kean näköisenä komeata tiilistä kasarmia, jonka 
uumenissa vihreät sisaret nykyään palvelevat 
uusissa tiloissa linnakkeen väkeä. Ylikersantti 
Päivärinta ottaa kahvikupin vastaan sotilaskoti-
sisarelta, joka on enemmänkin kuin sisar — hän 
on vaimo. 

— Pikkuisen kehuisinkin näitä oloja, sanoo 
Pekka Päivärinta rauhallisesti. — Vaimolla on 
työpaikka, lapsille hyvät tilat aivan lähellä, 
ympäristö on aivan ehdoton. Yhdeksän vuotta 
on tullut talossa oltua, siitä viisi vuotta saaressa. 

— Tipallahan se oli, lähtö. Olin puuseppänä 
ja vanhempi työkaveri sanoi, että jos kerran 
puolustusvoimiin pääset, valtion leipiin, niin me-
ne. Pitihän sitä kokeilla ja tässä ollaan. 

— Tapasin muuten viime kesänä juuri sen 
entisen työnjohtajani Vaasassa. Laskeskelin siitä 
sitten noita palkkoja sen mukaan mitä hän niis-
tä kertoi ja totesin, että ainakaan en ole hävin-
nyt palkassa. Paremminkin voisi tietysti olla — 
siitä linnakerahastahan odotettiin paljon, mutta 
näin pienellä linnakkeella siitä ei ollut kuin noin 
yhdeksän kympin hyöty. Melkein menevät yli-
työkorvausten kanssa päittäin. Kaipa sekin siitä 
kuitenkin suttaantuu. 

— Monipuolista se on tämä homma, sitä ei 
voi kieltää. Kouluttajana olen nyt tosin ollut 
koko tämän saariajan, vähän voisi ehkä vaihtaa 
hommia. 

Ylikersantti Päivärinta vastaa Kuuskajaskarin 
linnakkeen tykkikoulutuksesta. Kuten muillakin 
linnakkeilla palvelevilla, hänelläkin on sivuteh-
täviä. Eräs niistä on sääaseman valvonta. Ra-
diosta tuttu litania: "Rauma, Kuuskajaskari, itä-
koillinen viisi. . ." kertoo joka päivä, että Päivä-
rinnan alaiset hoitavat tarkasti tehtäviään. 

— Ne ovat mukavia nuo erikoiskurssit. Kat-
kaisevat normaalirytmin ja antavat lisää oppia. 
Miksei sitä mielelläänkin erikoistuisi johonkin 

tuollaiseen kun se aika tulee . . . 
Pekka Päivärinta asuu kolmen huoneen ja 

keittiön rivitalonpätkässä, seitsemänkymmentä-
viisi neliötä, merinäköala ja parinsadan vuokra. 
Siinä puolessa ei tosiaan ole moittimista, hän 
sanoo. 

— Harrastusten puute ei ole päässyt yllättä-
mään. Olen tuota vanhaa ammattitaitoa yrittä-
nyt pitää yllä, nikkaroinut kapistuksia niin itsel-
le kuin kavereillekin. Ja kun on tuota urheilua 
aikoinaan tullut harrastettua niin senkin ylläpi-
täminen käy täällä vallan mainiosti, samoin am-
pumisen. 

— Onhan niitä toki toivomuksiakin. Kukapa 
linnakelainen ei toivoisi yhteyksiä aina parem-
miksi, niitä ei voi olla liikaa. Samoin hieman ih-
metyttää miksi sellainen monitoimihalli uima-
altaineen kaikkineen pitää rakentaa juuri 
Utöön. Eikö sitä voisi saada vähän kansoitetum-
mille monilukuisemmille linnakkeille ja hoitaa 
Utön hommat lyhyillä komennuksilla. 

— Itse valitsisin hyvinkin samalla tavoin uu-
destaan, jos olisin taas ammatinvalinnan edessä. 
Nuorelle miehelle sanoisin, että kannattaa tulla 
itse katsomaan näitä hommia. Sittenpähän sen 
näkee. 

— Parhaana puolena tässä linnake-elämässä 
pidän sitä, että tunnen olevani yksilö, en pelk-
kä koneen osa. H 
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Vakain «uumin 
ja harkiten 

Yliluutnantti Erkki M a n n i n e n , 27. Patte-
rin koulutusupseeri, laskinupseeri, naimisissa, 
perhe asuu mantereen puolella kaupungissa, 
mutta asunto on myös Isosaaressa. 

Ylioppilas, Kadettikoulu, opiskelee tällä het-
kellä viran ohella kolmatta vuotta matematiik-
kaa Tampereen Teknillisessä Korkeakoulussa. 

— Aselajivalinta oli täysin tietoinen. Tein sen 
tilanteessa, jossa ei muuta vaihtoehtoa ollut. 
Tänne tulin lähinnä opiskeluseikkojen ja palve-
lusympäristön takia. 

— Lähinnä palvelustehtävät ja ne tehtävä-
kentät, jotka täällä ovat tarjolla, viehättivät mi-
nua. 

— Olen ollut laskinupseerina ja kaikki sähkö-
teknilliset laitteet, järjestelmä- ja asekokonaisuu-
det, joiden puitteissa pääsee toimimaan, kiinnos-
tavat. 

Mannisen perhe asuu pääasiassa mantereen 
puolella, koska vaimo käy siellä töissä. Ennen 
naimisiin menoaan hän on asunut saarella kolme 
vuotta. 

— Jos vaimo ei olisi töissä kaupungissa, hän 
tulisi erittäin mielellään tänne asumaan. 

— Noin parina päivänä viikossa käyn kau-
pungissa ja vaimo käy keskiviikkoiltaisin täällä 
viettämässä saunaillan. Kumpikaan ei voi olla 
koko ajan toisessa paikassa, koska minä en ker-
kiäisi kunnolla aamupäiväpalvelukseen ja vaimo 
ei taas ehtisi täältä ajoissa töihin. 

— Kesät kyllä vietetään melkein aina täällä. 
Yliluutnantti Mannisen mielestä lapsille, var-

sinkin alle kouluikäisille, linnakeympäristö saat-
taa olla manterevaruskuntaa miellyttävämpi 
paikka, mutta sosiaalisten kontaktien puute voi, 
sanoo Manninen — jos saarella ollaan pitkään 
— aiheuttaa myöhemmin sopeutumisvaikeuksia. 

Virkaupseerin maksimipalveluaika linnak-
keella saattaa joskus olla seitsemän, kahdeksan-
kin vuotta, mutta osa lähtee linnakkeelta jo 
kahdenkin virkavuoden päästä. Normaali linnak-
keellaoloaika lienee kolme vuotta. 

—• Linnakeraha ei ehkä tuo tänne ketään 
eikä se estä miestä lähtemästä linnakkeelta sivii-
liin, mutta sen se on ilmeisesti tehnyt, että tääl-
tä kaikin keinoin hakeutuminen mantereelle on 
selvästi hiljentynyt, jollei ole kokonaan tyssähtä-
nyt — ja onpa kuulunut huhuja, että mantereel-
le siirtyneet ovat alkaneet hakeutua takaisinkin 
päin. 

— Silloin kun ihminen valitsee uraansa niin 
hän ei valitse sitä sen mukaan mikä on palvelus-
ympäristö tai joku linnakeraha, vaan siinä vai-
kuttaa koko virkaura ja sen palkkaus. • 
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Linnake voitti laskuvarjon 

Majuri Yrjö I i v o n e n , 41. RAuK:n johta-
ja, naimisissa, kaksi lasta, asuu Suomenlinnassa. 

Kadettikoulu, yliupseerikurssi, kapteenikurssi, 
esiupseerikurssi. Linnakkeella Russarössä 1958— 
61, ja nyt Isosaaressa tammikuusta 1972. 

Rannikkotykistössä palvelu on majuri Iivosel-
le isän esimerkin seuraamista. Isä palveli aikoi-
naan Laatokalla Valamossa RT-3:ssa. 

— Tässä välillä, kun tulin vuonna 1958 Ka-
dettikoulusta, oli tosin olemassa toinenkin vaih-
toehto: silloinen kapteeni, evl evp. Hagelberg 
aikoi pistää minut Ruotsiin opiskelemaan lasku-
varjojääkäriksi, silloinhan ei vielä ollut omaa 
laskuvarjojääkärikoulua, mutta minä en ollut 
oikein halukas lähtemään ja pysyin rannikko-
tykistön leivissä. 

— Ajattelutapa on nykyisin sellainen, että 
linnakepalvelu koetaan sellaiseksi paikaksi, mis-
tä ei pääse lähtemään silloin kun haluaa, mutta 
en minä voi sanoa, että tämä olisi paikkana mil-
lään tavalla hankala. Tietysti paljon riippuu 
palvelupaikasta. 

— Mieluimmin minä täällä olen kuin man-
tereella, sillä tällä hetkellä — jos näin voidaan 
sanoa — minä olen oma herrani täällä. 

Majuri Iivonen ei asu Isosaarella. Hän on jo 
kaksitoista vuotta asunut perheineen toisessa saa-
ressa — Suomenlinnassa. 

— En asu täällä. Lapset ankkuroivat sellai-
seen paikkaan, mistä pääsevät kouluun. Täällä-
hän on vain kansakoulu. 

— Tietysti se on jatkuvasti tämän välin kul-
kemista, mutta ei minusta niin kovin hankalaa. 

Meri on rannikkotykistössä palvelevan niin 
työhön kuin vapaa-aikaankin liittyvä elementti. 
Majuri Iivonen sanoo, että koko perhe on aina 
viihtynyt meren äärellä ja itse hän on innokas 
veneilijä. 

Palkka on minulle varsin hyvin riittänyt, mut-
ta sanoisin kuitenkin, että taloudellisesti varak-
kaampi olin silloin kun olin nuori yliluutnantti. 
Silloin raha riitti paremmin niihin menoihin, 
joita silloin oli. 

— Vuokra oli pieni. Me asuimme Russarössä, 
lapsia oli vain yksi ja söimme paljon näitä me-
ren antimia: lintuja ja kalaa. Enkä minä ole 
koskaan ollut niitä meneviä miehiä, joiden pitää 
jatkuvasti päästä tuonne kaupunkiin. 

Niille nuorille, jotka juoksevat pelkästään ra-
han perästä, ei majuri Iivonen suosittelisi upsee-
rin uraa, mutta sille, joka arvostaa työn vapaut-
ta, löytyy sitä linnakkeilta. Samoin monipuoli-
suutta ja luonnonläheisyyttä, hän vakuuttaa. 

— Parantamisen varaa palkkauksessa tieten-
kin on esimerkiksi toimiupseerien kohdalla. 
Vaikka eivät nämä nuoremmat miehet täällä ole 
juuri palkkojaankaan valittaneet. Ilmeisesti he 
vertaavat tulojaan oman kurssinsa kavereihin ja 
toteavat, että heillä on parempi palkka. 

— Tendenssi näyttää nykyisin olevan, että 
linnakkeilla pyritään olemaan — harvemmin 
enää pois pyritään. 

— Vahinko, että niin harva osaa pyrkiä näi-
hin hommiin — hyviä miehiä tarvittaisiin ki-
peästi. • 
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Meillä kaikilla on kai "punai-
nen tupamme ja peruna-

maamme". Kaukana arkipäivän 
touhusta ja hälystä, pako-
kaasuista ja ruuhkista, ve-
loista ja lankeavista osa-

maksueristä. Usealle meistä 
unelma jää unelmaksi. Yhteis-

kunnan kiivas syke pitää ot-
teessaan, tahti kiihtyy — ja 
lopulta unelmakin unohtuu. 

Punainen tupa 
j a 
perunamaa 

i 
i 

Niille, joilla on vielä mahdollisuus valita, on 
tässä Rannikon Puolustajan numerossa esitelty 
erästä vaihtoehtoa pilvilinnan ja talonpoikais-
järjen sopeuttamiseksi toisiinsa. 

Tämä vaihtoehto on liittyminen rannikkoty-
kistön kantahenkilökuntaan. Kuuluminen asela-
jiin, joka ei ole aselaji vaan tapa elää. 

Keitä ovat sitten ne, jotka valitsevat rannik-
kotykistössä palvelemisen elämäntehtäväkseen. 
Mitä heistä lopultakaan tiedetään? Miksi he 
ovat ryhtyneet uralle, joka ainakin alkuvaihees-
sa merkitsee vuosikausien asumista saaristossa? 
Mikä oikein pitää heidät siellä? 

Tiedätkö sinä, miltä tuntuu, kun raskaan ka-
nuunan jyrähtäessä voit luottavaisesti tarkentaa 
kiikarisi maalilauttaan varmana siitä, että yh-
deksänkymmentä miestä on osannut tehdä kai-
ken oikein ja että he ovat ylpeitä siitä? Tiedät-
kö, miltä maalilautta näyttää kuusituumaisen 
kranaatin iskettyä siihen täysosuman kolmen-
toista kilometrin etäisyydeltä? Tiedätkö, miltä 
tuntuu aamulla herätä ja huomata, että tuuli 
on yöllä vienyt jäät olohuoneen ikkunan alta ja 
ulappa kimmeltää taas vapaana horisonttiin 
saakka? Tiedätkö, miltä saari näyttää kun me-
ripöly on kulkenut sen yli? Tiedätkö, miltä tun-
tuu savustaa ahvenia rantasaunalla kun elokui-
nen päivä raukeaa illaksi? 

Ehkä et tiedä. Mutta linnakkeilla palvelevat 
tietävät. Ja pysyvät saarillaan. Tokihan hekin 
purnaavat, totta kai, ja monesti vielä aiheesta. 
Keliäpä asiat olisivat niin hyvin, että niissä ei 
löytyisi moitteen sijaa. Syvällä sydämessään he 
kuitenkin tietävät joka päivä saavansa kokea 
jotain ainutlaatuista, usein ainutkertaistakin. He 
tietävät kokevansa jotain, jota on hyvä muistel-
la sitten myöhemmin mantereen puolella. 

Entäpä jos periaatteessa olisit kiinnostunut 
puolustusvoimissa palvelemisesta, mutta et eri-
koisemmin halua löytää vastauksia juuri niihin 
kysymyksiin, joita edellä lueteltiin. Tai jos soti-
lasala ei kiinnosta sinua lainkaan? Se on aivan 
luonnollista. Sotilasammatti vaatii määrättyjä 
perusominaisuuksia harjoittajaltaan, jotta siitä 
saa irti kaiken sen tarjoaman tyydytyksen — ja 
rannikkotykistöaselaji vielä hiukkasen lisää. Se 
ei merkitse, että ne, jotka hakeutuvat siviiliteh-
täviin, olisivat jotenkin huonompia ja linnak-
keilla palvelevat jonkinlaisia yli-ihmisiä. Eikö-
hän liene niin, että useimmissa ammateissa ta-
vallinen talonpoikaisjärki ja hyvä kunto ovat 
parhaat pärjäämisen takeet •— työssä viihtymi-
sessä luonteenominaisuudet sitten alkavat ai-

heuttaa eroja. 
Meillä nykyisillä vanhoilla rannikonpuolus-

tajilla ei ole mitään syytä yrittää väärin perus-
tein saada joukkoomme sellaisia tulokkaita, jot-
ka eivät myöhemmin tulisi viihtymään saares-
sa. Jos itsenäiset tehtävät, ajoittainen eristynei-
syys ja luonnonvoimat saavat olosi tuntumaan 
epämukavalta, niin silloin ei varmaankaan kan-
nata harkita rannikkotykistöä elämänuran ke-
hykseksi. Tavallisesti väärästä valinnasta kärsii 
vain henkilö itse, linnakeyhteisössä siitä kärsii 
koko linnakeyhteisö. 

Toisaalta on myös yllin kyllin niitä, joiden 
taipumukset selvästi viittaavat rannikkotykis-
töön. Päästäkseen tietokoneiden, tutkien ja lase-
reiden pariin jotkut katsovat esimerkiksi meren-
kulun opettelemisen pieneksi hinnaksi koulutuk-
sestaan. Toisaalta löytyy varmasti niitäkin, jotka 
voidakseen mennä pääsiäisjäille hylkeenpyyntiin 
suostuvat lehteilemään logaritmitauluja. 

Miten on? Kun seuraavan kerran tuijotat 
vastapäisen talon seinää asuntosi ikkunasta, ajat-
tele silloin niitä kirjaimellisesti laajempia näkö-
aloja, joita linnakkeen rivitaloasunnon ikkunasta 
avautuu. Tai kun teet tuhannetta täysin saman-
laista työpäivää peränjälkeen, niin mieti mieles-
säsi olisiko se mahdollista rannikkolinnakkeella. 
Ja kun korjaat traktoria kotitilallasi hyvin tie-
täen sen vain vaivoin elättävän kahta perhettä, 
muista, että voit tehdä samoja asioita linnak-
keella täydellä palkalla. Säilytät tuntuman luon-
toon ja voit halutessasi vaikkapa vain osaeläk-
keen ansainneena palata isäsi rinnalle silloin kun 
hän todella alkaa tarvita sinua. 

Niin, mieti, tutki asioita, laske, suunnittele! 
Ota selvää, miten voit ehkä jo hankkimasi am-
mattitaidon käyttää hyväksesi ja miten se saat-
taa jopa olla oikotie eteenpäin. Keskustele myös 
elämänkumppanisi kanssa — usko pois, että hä-
nen mielipiteensä on hyvin tärkeä! 

Meistä "vanhoista" olisi tärkeätä, että voisit 
saada todella pitävät perusteet päätöksellesi, 
teitpä sen sitten suuntaan tai toiseen. Jos tunnet 
mielenkiintoa, niin tervetuloa tutustumaan! 
Soita lähimmän rannikkotykistön joukko-osaston 
esikuntaan, vaikkapa komento toimistoon, ja 
pyydä lisätietoja tai tutustumismatka linnakkeel-
le. Olethan suomalainen etkä usko ennenkuin 
näet. 

Ja jos sitten tuntuu siltä, että haluat kuulua 
meidän joukkoomme, niin tervetuloa! Teemme 
sinunkin punaiselle tuvallesi ja perunamaallesi 
tilaa -— omiemme joukkoon. 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Syyskausi alkoi rykmentissä perinteisesti vuo-
sipäivän vietolla 10. 9. Juhlapaikaksi oli valittu 
tällä kertaa Gyltö, jonne kantahenkilökunta ko-
koontui jo päivää aikaisemmin jatkokoulutuksen 
merkeissä. Itse vuosipäivän ohjelma muodostui 
paraatista, arvokkaasta päiväjuhlasta, juhlapäi-
vällisestä ja iltajuhlasta. Tilaisuuden vieraista 
mainittakoon sotilasläänin komentaja, rannikko-
tykistön tarkastaja sekä lukuisat paikalliset kun-
nan ja elinkeinoelämän johtohenkilöt. Oman 
värikkään ja piristävän lisänsä vuosipäivän vie-
tolle antoivat saaristopelimannit esityksineen. 

Juhlien jälkeen alkoivatkin sitten toisenlaiset 
ns sotilaan juhlat ja niistä ei ollut tulla loppua 
lainkaan. 

Ensimmäiseksi miehitettiin taas kerran Utön 
linnake ja odotettiin taas kerran päiväkaupalla 
säiden parantumista, kunnes lopulta saatiin vih-
doinkin raskaan patterin kilpailuammunta suo-
ritettua. Tulos sijoittunee viiden parhaan jouk-
koon. Utöstä tultua ei leirivarustusta tarvinnut 
purkaa, sillä vuorossa oli rt:n yhteinen syysleiri, 
jossa miehitettiin Bogaskärin linnake. Porkkalan 
suunnalta ehdittiin onneksi takaisin ennen syk-
syn suuren kertausharjoituksen alkua, vaikka 
tunneista olikin kysymys. 

Harjoitus käsitti torjuntapataljoonan, joka 
sunnuntai-illan hämärtyessä marssi voimalla ja 
ryminällä Korppoon - Nauvon alueelle lautto-
jen kautta herättäen monenlaisia tunteita. Olipa 
rannikon puolustus ainakin näkyvästi esillä jul-
kisessa sanassa muutaman viikon ajan. 

Gyltön ja Saaristomeren suunta on ollut voi-
makkaasti esillä tämänkin jälkeen, sillä vierai-
lujen sarja on jatkunut. Ulkoministeri Karjalai-
nen kävi muotiin tulleella tutustumis- ja kalas-
tusmatkalla Gyltössä 21. 10. Kesällä käynyt edel-
nen kalamies osoittautui samoilla vesillä parem-
maksi, sillä Ahti ei ollut kaimansa narrattavissa 
tällä kertaa. 

Läänin yksikönpäälliköt kokoontuivat vielä 
neuvottelupäivilleen Gyltöseen 24.—25. 10., jo-
ten ainakin Saaristomeren suunnalla voi syksyn 
sanoa olleen melko tapahtumarikkaan, jos asia 
halutaan sanoa hyvin lievää ilmaisua käyttäen. 

Tulivathan siinä ohessa alokkaatkin palveluk-
seen, vaihteeksi ennätyssuuri ikäluokka Gyltöseen 
ja Kuuskajaskariin. Edellisen pienen ikäluokan 
aiheuttamien vaikeuksien parissa ponnisteleva 
rykmentti odottaakin jo kiihkeästi uusien huolto-
miesten "valmistumista" peruskoulutuskaudelta. 

Ulkoministeri Ahti Karjalai-
nen seurueineen kokeili kala-
onneaan Utön ja Gyltön lin-
nakkeille suorittamallaan tu-
tustumismatkalla. Atatkalla 
olivat mukana mm. kenraali-
luutnantti Ermej Kanninen 
Pääesikunnasta (vas) ja Lou-
nais-Suomen sotilasläänin ko-
mentaja kenraaliluutnantti 
Urpo Levo. Tällä kerralla Ah-
ti ei kuitenkaan ollut antelias 
kaimansa seurueelle ja kalat 
jäivät saamatta. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Syyskautta ovat patteristossamme sävyttäneet 
lukuisat kertausharjoitukset. Edellinen harjoitus 
ei ollut vielä loppunut, kun toinen jo alkoi. Kai-
kesta on selviydytty. 

Syys-lokakuun vaihteessa osallistuimme loka-
kuussa kotiutuvan ikäluokan kanssa rannikkoty-
kistön yhteiselle syysleirille. Kilpailuammunta-
päivänä sääolot olivat suotuisat! Ammunta on-
nistui osaltamme olosuhteisiin nähden hyvin. 

Nyt ovat taas uudet alokkaat tulleet ja varsin-
kin Russarön kasarmin seinät pullistelevat yli-
kuormitetun miesmäärän paineesta. 

"Homma pyörii!" 

Näin reserviläiset... 

Patterin edessä 
maihinnousuvene 

...huomio-TULTA! 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kiireisen syksyn kohokohtana oli rykmentin 
johdolla suoritettu neljän joukko-osaston yhtei-
nen syysampumaleiri Porkkalan alueella. Leirin 
kuluessa suoritettiin kevyiden rannikkopatterei-
den kilpailuammunnat, joissa pisimmän korren 
veti HanRPsto. Tästä huonommin menesty-
neen SIRtRrn onnittelut paremmalleen. RAuK 
puolestaan on osallistunut panssarintorjunta-
komppaniana ESSl:n syyssotaharjoitukseen sekä 
suorittanut omat koulutusammuntansa, jotka 
huipentuivat marraskuun puolivälissä 100 TK-
ammuntoihin. Lisäksi RAuK:sta ltn Laukio 
edusti marraskuun 23—24 päivinä maatamme 
pohjoismaisissa miekkailun mestaruuskilpailuis-
sa. 

Syksyä on leimannut kesäkuun pienen saapu-
miserän aikaansaama varusmiesten vähäisyys 
huolto- ja komennustehtävissä. Tämän seurauk-
sena ovat esikunnat, varastot, korjaamot ja aluk-
set joutuneet toimimaan lähes kolmanneksen va-
jauksella normaaliin varusmiesvahvuuteen ver-
rattuna. 

. . . Lataa! 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Jos on ollut muuallakin harmaata niin on 
myös ollut täällä kaakonkulmassa. Sateen ropina 
korvissa on eri paikoissa patteristoa palveltu. 

Syysleirillä kävimme lokakuun alussa matka-
ten uljaasti Suomenlahdella vartioveneviirikön 
suojatessa ryhmitysmarssin aikana "punalaattai-
sia". Siinäpä sitä taas välillä yhteistoimintaakin. 
Perillä Rönnskär'issa teimme totuttuun tapaan 
parhaamme joka mies aina tj-tornista kenttä-
keittiön kupeelle ja niinpä paikalle osuneet vie-
railijat ilmaisivat lähes poikkeuksetta tyytyväi-
syytensä näkemäänsä. 

Tuskin oli passit ja plaketit saatu jaettua hel-
mikuun saapumiserälle kun 15. 10. Kyminlinnan 
vallien sisäpuolelle asteli runsaat kaksisataa uut-
ta yrittäjää, jotka vaatteet vaihdettuaan ja Arvi 
Temmeksen seulan läpäistyään matkustivat vie-
lä samana iltana Kirkonmaahan ja osa lähes 
neljän vuoden tauon jälkeen myös Rankkiin. 
Tämä on sotilashuhujen mukaan aiheuttanut 
sen, että Rankin linnakkeen kouluttajat ovat kai-
kessa hiljaisuudessa ryhtyneet harjoittelemaan 
itsekin asentoa ja lepoa sekä aseotteita. 

Vierailuista todettakoon merivoimien komen-
tajan käynti alueellamme syyskuun loppupuolel-
la sekä läänin komentajan seurueineen suoritta-
ma patteriston "koeponnistus" lokakuun puolen-
välin jälkeen. 

Sanotaan, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa, 
eli toivotaan etteivät sateet ole loputtomia ja 
että jokainen rannikon puolustaja saa joulukin-
kun pöytäänsä. 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Huono satovuosi on ulottanut vaikutuksiaan 
myös Vaasan Rannikkopatteriston syksyyn. 

Pohjanmaan lakeuksia kohdannutta katoa on 
pyritty lieventämään antamalla auliisti työvoi-
ma-apua sitä tarvitseville tiloille. Varusmiestyö-
päivien lukumäärä on noussut useihin satoihin, 
eikä halukkaista auttajista ole ollut puutetta. 
Ahkerimpien kohdalla ovat kuukausiansiot ko-
honneet lähes 300 markkaan korotetun päivära-
han johdosta, joka on ollut 15 mk/pv. Kaupan-
päällisenä on luonnollisesti esiintynyt useissa ta-
pauksissa todella viihtyisä työympäristö maaseu-
dun rauhassa sekä reilut "esimiehet". 

Jokavuotinen sotainvalidien hyväksi suoritettu 
rahankeräys on jälleen saavuttanut uuden ennä-
tyksen niin Vaasassa, Pietarsaaressa, Uusikaarle-
pyyssä kuin lähikunnissakin, joihin patteriston 
varusmiehet ovat tehneet keräyssyöksyjä. 

10,-—14. 10. 74 suoritti kaksi Englannin lai-
vaston fregattia laivastovierailun Vaasaan. Noin 
500 englantilaisen merisotilaan esiintyminen 
Vaasan katukuvassa antoi väriä kovin harmaa-
seen syksyyn. Vierailijoiden ohjelmassa oli lu-
kuisten teollisuus- ym vierailujen lisäksi tutustu-
minen VaaRPston kasarmeihin, kalustoon ja 
koulutukseen. Tulipatterin railakas asemaanajo 
yhteislaukauksineen sai osakseen vierailijoiden ja-
kamattoman mielenkiinnon. 

Koulutusrintamalla ajalle ominaiset tapahtu-
mat kuten syysleiri Reilassa, alokkaiden saapu-
minen, RAuK:n leirit Lohtajalla ja Reilassa 
eivät ole tuoneet mitään poikkeuksellista muka-
naan. Rovajärvellä ammattitaitonsa hankkineet, 
lokakuussa kotiutuneet tykkimiehet selviytyivät 
loppusodassaan raskaan patterin meriammun-
noista kiitettävästi. 

S^anmfcon <~Puoluötaja toivottaa 
ystävilleen ja lukijoilleen 

^lyvää joulua ja 
Onnelliöta Hiutta ^Vuotta! 

28 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Syksyn tärkein koulutustapahtuma RtK:ssa 
oli 11. 11. 74 alkaneen syysleirimme aikana to-
teutettu laaja-alainen valaisuharjoitus, johon 
osallistui mm. merivoimien alusyksikköjä. Kes-
keisiä tavoitteita olivat rannikkopatteriston valai-
sun johtaminen sekä kokeiluluonteisen valaisu-
tapahtuman kartoitus. Samoin olivat valaisuun 
liittyvät yhteistoimintakysymykset merivoimien 
alusyksikön kanssa tärkeitä osakokonaisuuksia. 
Toivoa vain sopii, että aselajimme johdolla olisi 
aikaa jakaa koulumme aikaansaannoksia muille 
joukko-osastoille kokeiltavaksi. 

Parin vuoden työn tuloksena koulu saa syksyn 
kuluessa uusia opetusvälineitä koulutushalliinsa. 
Näistä mainittakoon laser-etäisyysmittauksen 

simulointilaite sekä valonheitinjärjestelmä, jon-
ka avulla voidaan harjoitella rannikkopatteris-
ton valaisun johtamista sekä pimeäammuntoja. 
Myös 100 TK-harjoitustykki on koululle luvas-
sa. •— Näiltä osin katsomme tulevaisuuteen luot-
tavaisesti. 

Sen sijaan henkilöstörintamalle ei kuulu yhtä 
hyvää. Vajausta on, kuten muuallakin. Mm. tek-
niikan pääopettajaa ei koulussa ole. Samoin on 
koulu etsinyt pitkään pätevää koulutuspuolen 
toimiupseeria (4 lk), mutta ei vaan ole löytänyt. 
Pienen henkilömäärän kohdalla on pienikin 
puute ratkaiseva. 

Rannikkotykistökoulu täytti viisi vuotta 1. 11. 
1974. Nämä ensimmäiset viisi vuotta itsenäisenä 
sotakouluna ovat olleet voimakasta eteenpäin-
menon aikaa ja Rannikkotykistökoulu on hank-
kinut sille kuuluvan aseman itsenäisen aselajin 
kehittyvänä sotakouluna. Toivomme jatkossakin, 
että muiden rannikkotykistöjoukko-osastojen 
ratkaiseva tuki ja yhteistyöhalu jatkuvat reiluna 
kannustaen meitä yhä parempiin suorituksiin. 

Sotakorkeakoulu 
50 vuotta 

Sotakorkeakoulun 50-vuotisjuhlaa vietettiin 4. 
11. monin arvokkain juhlallisuuksin. Tilaisuudet 
alkoivat Hietaniemessä seppeleenlaskulla sankari-
haudoille ja Suomen Marsalkka Mannerheimin, 
kenraali V P Nenosen sekä kenraali Aarne Sih-
von haudoille. Päiväjuhla oli Helsingin Yliopis-
ton juhlasalissa, jossa salintäyteinen arvovaltai-
nen yleisö seurasi vaikuttavan isänmaallista oh-
jelmaa, jonka muodostivat koulun johtajan ken-
raalimajuri P Multasen tervehdyssanat, kenraa-
liluutnantti A E Martolan juhlapuhe sekä Hel-
singin Varuskuntasoittokunnan ja Kadettikuo-
ron esitykset. Tasavallan Presidentti kunnioitti 
tilaisuutta läsnäolollaan. Juhlapäivänään sai So-

takorkeakoulu vastaanottaa lukuisia onnitteluja 
ja lahjoja. Iltajuhlaa vietettiin hotelli Hespe-
riassa. Juhlapäiväksi ilmestyi H Seppälän kir-
joittama Sotakorkeakoulu 1924—1974 kirja ja 
jaettiin ensimmäiset Sotakorkeakoulun ansio-
mitalit. 

Sotakorkeakoulu on puolustusvoimien korkein 
sotilasopetuslaitos, jonka tehtävänä on antaa so-
tatieteellistä ja -teknillistä opetusta sekä toi-
meenpanna maanpuolustuskysymyksiä koskevia 
erikoiskursseja ja erityisiä jatko-opetustilaisuuk-
sia. Lisäksi Sotakorkeakoulussa suoritetaan sota-
tieteellistä tutkimustyötä. 

Toiminnassaan on 50-vuotiaalla Sotakorkea-
koululla kunniakkaat perinteet. Esitys upseerien 
korkeakoulutuksesta tehtiin jo vuonna 1918. 
Monien vaiheiden jälkeen ilmoittautuivat Uu-
denmaan kasarmilla Liisankatu 1 :ssä, jossa kou-
lu on koko toiminta-aikansa sijainnut, ensim-
mäiset 34 upseeria Sotakorkeakoulun oppilaiksi 
3. 11. 1924, johon nykyinen vuosipäivä perustuu. 
Nämä oppilaat saivat diplominsa 31. 7. 1926. 
Teknillisen korkeakoulun sotatieteellisessä osas-
tossa jo vuonna 1923 opintonsa aloittaneet up-
seerit valmistuivat sotateknillisen osaston ensim-
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maiselta kurssilta vuonna 1927. Merisotateknilli-
sen osaston ensimmäinen kurssi sai koulutuksen-
sa vuosina 1925—29. Toiminnan vakiintumatto-
muudesta johtui koulutusajan jakaantuminen 
valmistavaan kurssiin, merisotateknilliseen kurs-
siin ja taktilliseen täydennyskurssiin. Täydellisen, 
yleisesikuntaupseerin pätevyyteen johtaneen kou-
lutuksen saaneille upseereille jaettiin diplomit 
12. 9. 1929. Sotakorkeakoulu vakinaistettiin lail-
la ja asetuksella vuonna 1930. Tällöin edellytet-
tiin myös yleisesikuntaupseereita kouluttavaa 
merisotaosastoa. Tällainen osasto toimeenpan-
tiin vuosina 1935—37. Ilmasotaosasto aloitti 
vuonna 1937. Sotiin mennessä oli koulutettu 370 
upseeria ja nyt 50-vuotispäivään mennessä 1210 
upseeria. Maanpuolustuskurssit alkoivat Sota-
korkeakoulussa vuonna 1961. 

Rannikkotykistöupseerit ovat saaneet koulu-
tusta Suomen Sotakorkeakoulussa alusta alkaen. 
Jo ensimmäisten yleisen osaston, merisotaosaston 
ja sotateknillisen osaston oppilaina oli rannikko-
tykistöupseereita ja näin on jatkunut koko kou-
lun toiminta-ajan. Aselajin monipuolisuudesta 
johtuen on rannikkotykistöupseereita ollut oppi-
laina kaikilla toimeenpannuilla erilaisilla linjoilla 
niin maa-, meri- kuin ilmasotalinjoilla ja eri-
koislinjoilla (viesti, pioneeri, huolto) sekä tietys-
ti sotateknillisellä linjalla. Lukien mukaan myös 
nyt koulussa olevat upseerit, on rannikkotykistö-
upseereiden määrä Sotakorkeakoulussa ollut yh-
teensä noin sata, joista puolet merisotalinjalla ja 
neljäsosa maasotalinjalla. Sotateknillisen koulu-
tuksen saaneita on kolmasosa. 

Nykyisin tapahtuu opiskelu yleisesikuntaup-

seerin tutkintoa varten joko kaksivuotisella ylei-
sellä tai kolmivuotisilla teknillisillä opintosuun-
nilla. Oppilaat valitaan erityisessä pääsytutkin-
nossa, joka toimeenpannaan joka toinen vuosi. 
Noin kolmasosa pyrkijöistä on voitu ottaa oppi-
laiksi. Teknillisille opintosuunnille hyväksytyt 
oppilaat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden 
erikoisaineitaan. Toisesta opintovuodesta he 
käyttävät noin puolet omien teknillisten ainei-
den opiskeluun ja noin puolet yhteisharjoituk-
siin yleisen opintosuunnan kanssa joko maa- tai v 
merisotalinjalla. Viimeisenä opintovuonna yhty-
vät opintosuuntien ohjelmat täysin. Yleisellä 
opintosuunnalla alkaa maasotalinja joka toinen 
vuosi, meri- ja ilmasotalinjojen alkaessa yleensä 
vuorotellen joka neljäs vuosi. Päädyttäessä tähän 
järjestelyyn toivottiin rannikkotykistöupseerei-
den hakeutuvan entistä enemmän maasotalin-
jalle aselajin kuuluessa vuodesta 1952 alkaen 
maavoimiin. Tätä periaatetta on toistuvasti ko-
rostettu. Tärkeätä on kuitenkin myös säilyttää 
yhteys merivoimien ja rannikkotykistön kesken 
Sotakorkeakoulun opetuksessa, sillä nykyisin 
koulutus yhtyy vasta Sotakorkeakoulussa ja me-
ripuolustuksemme rakentuu kuitenkin merivoi-
mien ja rannikkojoukkojen kiinteälle ja kitkatto-
malle yhteistoiminnalle samalla alueella yhteisin 
tehtävin. 

Rannikkotykistöaselajin kannalta lieneekin 
edullista antaa korkeakoulutusta tasaisesti sekä 
maa- että merisotalinjoilla korostaen teknillisen 
koulutuksen tärkeyttä yhä teknillistyvässä ase-
lajissa. 

T Sario 

Tiedä etusi P 
valitse 

T A V A R A T A L O T 
ALEKSANTERINKATU 9 - SILTASAARENKATU 8 - 1 0 
EKA MARKET KANNELMÄKI 

ELANTO OSUUSLIIKE 
30 

i n t e r 
g l a s 
lasikangasverho 

• Turvallisuutta: eivät pala 
eivätkä synnytä 
myrkyllisiä kaasuja 

• Helppohoitoisuutta: eivät 
veny ja ennenkaikkea 
ovat tyylikkään kauniit. 

Runsas valikoima. 

Sopivat joka kohteeseen 
missä tarvitaan verhoja. 

HYVÄÄ JA 
TURVALLISTA JOULUA 

L A S I V E R H O O Y 
Lauttasaarentie 6 
00200 Helsinki 20 

Puh. 673 538 

Hengessä mukana 
SUOMI-SALAMA 
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Rannikon Puolustajan lukijoille toivottavat: 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL HYVON - KUDENEULE O/Y 
7 Lempäälä Hanko — Helsinki 

) AURAPRINT OY KALAYHTYMÄ OY ( 
\ Turku Raisio ( 

j A A BERGELIN VIENTI LIIKE KARHULAN KAUPPALA | 
Turku 

KASKISEN KAUPUNGINHALLITUS 
HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ BORE 

' Turku KAUHAJOEN SAHA OSAKEYHTIÖ 

) ESPOON KAUPUNKI KESKUSTAPUOLUE < 

) HACKLIN - YHTIÖT KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS I 
\ Pori Kokkola ( 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI KOTKAN KAUPUNKI { 
* Helsinki Maamme tehokkain vientisatama / 

) OY HALDIN AB KRISTIINAN KAUPUNKI 
| Korjaamokatu 9 Vaasa 10 

KRISTIINAN KAUPUNKI 

) Puh. 961 - 245 344 
Volvon piiriedustaja KUNNALLISPAINO ' 

) HAMMERIN SÄHKÖ OY KVARTTO AB ( 

) HANGON KAUPUNKI OY SUOMEN LAIVATEOLLISUUS AB j 
Turku i 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 
Helsingin myyntikonttori LEPPÄKOSKEN SÄHKÖOSAKEYHTIÖ 

I Mannerheimintie 43 Ikaalinen 

) HELSINGIN KAUPPIAAT OY LIHATEKNO AB j 
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OY AINO LINDEMAN AB 

OY VAASAN SAIPPUA AB 

LINNAN TELAKKA OY KONEPAJA 
Turku 

AUG. LIPSANEN OY 

Pori 

LOVIISAN KAUPUNKI 

LÖNNSTRÖM OY Rauma 

MERENKULUN TYÖNANTAJALIITTO 
Helsinki 

MERIVAKUUTUSYHTIÖIDEN YHDISTYS 

Helsinki 

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

NESTE OY - PÄÄKONTTORI 

NESTE OY - NAANTALIN JALOSTAMO 

ORION - YHTYMÄ OY 

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 
OKO 

OSUUSKUNTA POHJANMAAN LIHA 

OTK KESKUSOSUUSLIIKE 

OULUN KAUPUNGINHALLITUS 
Oulu 

POHJANMAAN TURKIS 

Vaasa 

PORIN KAUPUNKI 

PORVOON KAUPUNKI 

PRINTAL OY Helsinki 

RAAHEN KAUPUNKI 

RAISION TEHTAAT 

RAKENNUS OY 
Turku - Helsinki - Lohja - Porvoo - Pori 

RAUMAN KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI- JA 
MAASEURAKUNTA 

OY RAUMAN STEVEDORING LTD 

Rauma 

RAVA OY 

OY W. ROSENLEW AB Pori 

OY SAAB - VALMET AB 
Uusikaupunki 

OY SCANPOL AB 
Helsinki 

OY SILJA LINE AB 

Turku 

OY SINEBRYCHOFF AB 

SUNILA OY 
Sunila 

SUOMEN MERIVAKUUTUSYHDISTYS 
Turku 

TURUN VENEVEISTÄMÖ OY 

Turku 

TAMMISAAREN KAUPUNKI 

TORNION KAUPUNGINHALLITUS 

Tornio 

VAASAN KAUPUNKI 

VARKAUDEN KAUPUNGINHALLITUS Varkaus 
OY VVÄRTSILÄ AB 

Turun Telakka 



Meiltä "pesee" 
SATAMAN VALINTA 

Satamakatu 3. 
Katajanokka 
Puh. 628 480 

KANNATTAA POIKETA ! 

Töölöntorinkatu 2 
Puh. hovimestari 494 418 

Kabinetteja varattavissa 
Tervetuloa ! 

ESPOON AMBULANSSI 
K a u k l a h t i 
Puh. 811 505 

Päivystys kautta vuorokauden. 

VASABLADET 

Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen 
sanomalehti 

RAD IO LI I KE 

T. NUMMINEN 0Y Mfstnllitaln SiltpQanrpnlc 3-Fi 1"̂ »«» i ~f1 * Metallitalo, Siltasaarenk. 3-5 
Puh. 716 100 

Suomen Pelastus Oy 

N E P T U N 
Pohj. Makasiinink. 4 

Puh. 631 738 

MENESTYKSELLINEN PAPERISOTA KÄYDÄÄN 
HYVÄLAATUISELLA PAPERILLA. 

VARUSTAUDU HARKITUSTI. 

Pa-Hu O y 
VATTUNIEMENKATU 25 HELSINKI 

PUH. 673 145 

35 32 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

Yli puolivuosisataa kaupan 
ja teollisuuden palvelua 

RAUTA JA 
KONETARVE OY 

— RHS putkia 
— kanki- ja muototeräksiä 
— teräslevyjä 
— rakennusteräksiä 
— taloustavaraa 

00100 Helsinki 10, Pohj.Esplanadi 25 A 

Varastot: Helsinki, Kouvola 

Puh. 650 077. 

SUORITAMME HITSAUS- JA 
RAUTARAKENNETÖITÄ SEKÄ 
KONE- JA PUTKIASENNUKSIA 

Suoritamme työt myös asiakkaan luona. 

Valmistamme varastohalleja, joissa on te-
räskaaret ja muovikatto. Kaarien koko: 
korkeus 4 m, leveys 8 m. Hallin pituus ti-
laajan toivomuksen mukaan. Toisessa 
päässä pariovet. Vuokraamme hitsaus-
kalustoa. 

Uudenmaan 
Voimala-asennus 
Keskuskatu 46, 10300 Karjaa 
Puh. 911/32 141 



LÄÄKETEHDAS Oy STAR Ab 
NEUTRAGEL COMP. 

Lääke liikehappoisuuteen ja närästykseen. 

T a m p e r e 
Pinninkatu 53 

Oy Helsingin Auto Ab 
G M - H U O L T O 

PERTTULANTIE 4 
PUH. VAIHDE 67 33 31 

Oy Victor Ek Ab 
H E L S I N K I 

RTO-TUONTI Oy 
Autovaraosien tukkuliike 

Linnanherrankuja 8 
Helsinki - Puh. 322 100 

Oy. P U R J ET Y ö 
Hietalahdenk. 8 A - Helsinki Puh. 643 331 

Valmistaa: 
— Purjeita, peitteitä, sadekatoksia sekä 

muita merialan tarvikkeita. 
— Suomen ja ulkovaltojen lippuja. 

AVOMERI LINE OY 

Kasarmikatu 23 ja 38 

Helsinki - Puh. 10 890 

V A A S A O Y 

Pitkäkatu 37, Vaasa 

Puh. 961 - 243 411 

UNION-HUOLTO A. ITÄMERI 

Vanhatie 2 Turku 

Puh. 921 - 10 302. 

SUOMEN VÄRI-
JA VERNISSATEHDAS OY 

Asemakatu 12 - Oulu 
Puh. 981 - 22 722. 

LÄÄKETEHDAS OY PHARMACAL 

Lemuntie 9 
H e l s i n k i 

- - , t l m — , » A I sa kierrosluvun voi • J > m • portaattomasti jgsssssät N e l f l O O 
îHÄsäs^S-Afc. tumaan tähän monien mah-

W r ciollisuuksien kovaan konee- Maanhantuoja: 
* 1 seen ja sen lisälaitteisiin. TERÄS OY e VAASA 
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T U R u N; 

SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

XENOTEX 
Kassa- ja konttorikoneiden myynti ja huolto kauttamme edullisesti. 

Pohjois-Hesperiankatu 11. Helsinki. 
Puh. 446 089 

Teräskonttori Oy 
Melkonkatu 15, puh. 67 34 71 

Porin Suomalainen Säästöpankki 
P o r i 

Oy Contenta Ab 
Pohj. Esplanadi 25 B Helsinki 

Puh. 661 019 

Oy Teräs-Elektro Ab 
Rapparintie 7, Helsinki 

Puh. 743 044 
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Talous-Osakekauppa 

Oy Wiik & Höglund Ab 
V a a s a 

OY VICTOR EK AB 

V A A S A 
OY LOVISA STEVEDORING & 0 : 0 AB 

RAKENNUS OY HARTELA 
H e l s i n k i 

R O L A T E O Y 
Helsinki 

KESTILÄN PUKIMO OY 

T u r k u 

SUOMALAINEN - LEHTI 
Pohj. Hesperiank. 15 A 6 

Puh. 440 323 

LAINE & NORLUND OY Ltd 

R a u m a 

TURUN VARTIOKESKUS OY 
Tuureporink. 14, Turku 

Puh. 921 - 336 555 
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HARTWALL 

on uusi 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 

S I N U N K I N 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TANAAN VERIPALVELUUN 
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Suomen Sokeri Osakeyhtiö 
VAASAN TEHDAS 

V a a s a 

TURUN SAIPPUA OY 

Va l t ion Työntek i jä in Liitto 
VATY ry 

V A L T I O N V I L J A V A R A S T O 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 
Kirkkopuistonkatu 22 

Vaasa, puh. 961 - 243 100 

BENSOW Oy-Ab 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

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

JYLMNKOSKEN SÄHKÖ O y 
K u r i k k a 

KARSKE OY 



Kehittyvä teollisuus-, kauppa ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 
Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953/14 900 

Leppäkosken Sähköosakeyhtiö 
K A A L I N E N 

Naantal in Kaupungin Hallitus 
N A A N T A L I 

O y Sten & Co Ab 
Mannerheimintie 29 B 

Puh. 410 144 

43 32 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 

L a p u a 
Puh. 964 - 31 031 

LOIMAAN NAHKA OY 

L o i m a a 
Puh. 923 - 2771 

L O V I I S A N S A T A M A 

Loviisa 

O Y L U M I V A L K O A B 

Rautatienkatu 9 — 11 - Turku 
Puh. 921 - 302 022 

LÄNNEN TEHTAAT OY 

27820 Iso-Vimma 
Puh. 938 - 70 300 

MUNKKINIEMEN APTEEKKI 

Laajalahdentie 16 
H e l s i n k i 



RAUMA-REPOLA OY 

O 
SATAHAMEEN OSUUSTEURASTAMO 

P o r i 

Puh. 939 - 11 661 

S I L T A J A S A T A M A 

Vyökatu 9. Puh. vaihde 65 89 44 

RAKENNUS- JA INSINÖÖRITOIMISTO 

SUOMEN MBRIVAKUUTUS OY 

Et. Esplanadinkatu 12 

Puh. 175 166 

S>:K 

OY VAASA - UMEÅ AB 

Vaasanlaivat — silta yli Pohjanlahden. 

44 1 

OY ATLAS COPCO AB 

OY FISKARS AB 

Kehyslistatehdas — Ramlistfabriken 

Porvoo - Borgå 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI 

H e l s i n k i 
Siltasaarenkatu 1 8 - 2 0 

O Y H A R J A - T U O T E A B 

Turku 

H E L S I N G I N V A L A I S I N 

Isokaari 10 - Helsinki 

Puh. 679 047 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA 

Niittykumpu 



HAUSKA MENO 
AAMUSTA ILTAAN 

SAPUSKA ON MAITTAVAA! 
JUOMAT MAISTUVAT AINA! 

EDULLISET LOUNAAT 

PÄIVÄTANSSIT KLO 13 -18 
ILLALLISTANSSIT KLO 20-0.30 

BACCUS 
AVOINNA MYÖS JOULUNA 

Porthaninkatu 4 

Pöytävaraukset puh. 717 620 

Kasurisen Konepaja Oy 
Konttori: Helsinki, Karjalankatu 2. 

Puh. 772 441 - 714 431 

Tehdas: Kirkkonummi, Upinniemi - Puh. 298 5279 — 298 5457 

Container korjaamo: Jätkäsaari - Puh. 642 550 

FLUNSSAAN 
M E D I P O L A R Apteekeista 

Haloselta t u l l a a n - e i k ä v i ima pelota 

Naisten ja miesten 

TURKISHATTUJA 

EDULLISESTI: 

Naisten Andorra-
lammas alk. 75, 

Toscana alk. 75, 

susi alk. 225, 

supi alk. 198, 
Miesten Andorra-
lammas alk. 75, 

Toscana alk. 79, 

Supi (nappaperä) 135, 
susi alk. 225, 

Koko-piisami 165, 

HALOSELLA ON TODELLA VALTAISAT VALIKOIMAT NAHKA-ASUJA JA MOKKA-
TURKKEJA. EDULLISESTI. KATSO HINTOJA. 

Naisten mokkaturkit 
lyh. malli alk. 

Kuvan pitkä malli 

Naisten nahkaturkit lämmin-
vuorilla ja turkiskauluk-
sella alk. 
Kuvan nappanahkatakki 
Susi-kauluksella 

Sama sikamokkana, 
toscanakauluksella 

Miesten Mokkaturkit alk. 

Kuvan turkki meillä vain 
Kuvan nappanahkatakki läm-
minvuoriiia ja supikauluksella 

susi-kauluksella 

POHJ.ESPLANADI 37 (Vastap. Ruots. Teatteria) 
Puh. 11 665 TAVARATALOT: KOTKA - LAPPEENRANTA -
OY CARLSON KUOPIO TEKSTIILITALOT: JYVÄSKYLÄ - JÄMSÄ. 

Palvelemme 
" f 9 - 2 0 
Ti —to9—18 
La 9 - 1 6 
Osamaksu 
tililuotto 

|Q<| -palvelu 



Ro-ro-laiva 
silla satamien välillä 

l i i 

Lähetyksenne kulkevat ro-ro-Iaivoillamnie 
nopeasti ja joustavasti kuin siltaa pitkin. 
Lastaus 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 h e n k e ä j a liike-
vaihtomme yli 300 milj. markkaa vuodessa. 

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