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Yhteisvoimin eteenpäin -
Rannikonpuolustajat ja 
muu rannikkoyhteiskunta 

Maanpuolustuksemme piirissä 011 eräänä keskeisenä kysymyksenä ollut ja ym-
märrettävästi jatkuvasti tulee olemaan puolustusvoimien suhde ympäröivään yhteis-
kuntaan. Puolustusvoimissa tämän suhteen merkityksen oivaltaminen ja sen konkre-
tisointi eri tavoin antavat työlle mielekkyyden tuntua ja monisuuntaista ulottuvuutta. 
Yhteiskunnan edun kannal ta on tärkeätä, että se tehtävien antoon tietylle osalleen 
kytkee toiminnan edellytyksenä olevat voimavarat ja tekee parhaansa tietoisuuden, 
yhteistyön ja sopeutumisen edistämiseksi. 

Rannikkopuolustuksen yksiköt ja yksityiset henkilöt joutuvat monin osin erikois-
laatuisessa ympäristössään lukuisin tavoin tuntemaan ympäröivän yhteiskunnan -— 
olkoon se vaikka vartiolinnakkeen kyläväestö — vaikutuksen. Monasti karu ympäristö 
on varmasti aselajin historian aikana lähentänyt samassa ympäristössä työskenteleviä 
toisiinsa, rakentanut auttamisen ja yhteistyön suhteita. Yhteiskunnan kehittyminen on 
sitten toisaalta laajentanut yhteistoiminnan potentiaalista kenttää, toisaalta antanut 
yhteistyölle myös mahdollisuuksia. Rannikkotykistöaselaji on pyrkinyt ja pyrkii var-
sinaisen sotilaallisen tehtävänsä sallimissa puitteissa olemaan osa rannikkoyhteiskun-
nan kokonaisuutta, edistämään sen parasta ja täten vahventamaan myös oman pää-
tehtävänsä perustaa. 

Rannikon Puolustajan käsillä oleva numero pyrkii valottamaan edellä maini t tu ja 
rannikkotykistöaselajin sekä muun rannikkoyhteiskunnan ja sen osien keskinäisiä suh-
teita toivossa, että tämä tarkastelu olisi uudelleen omiaan kirkastamaan ja vahvista-
maan kyseisen yhteistyön merkitystä ja arvoa. Rannikkotykistöaselaji elää monin ta-
voin uut ta tulemistaan. O n tarpeen, että aselajin uudistuminen tiedostetaan ympä-
ristössä. On tarpeen, että aselaji tuntee ympäröivän yhteiskunnan läheiseksi ja on 
vält tämätöntä, että tuo yhteiskunta tuntee selkeästi sen, mitä varten merenkulkua ja 
kalavesiä vartioi nykyaikainen tornitykki vanhan kunnon "Canet" in tilalla, mihin 
tarvitaan jatkuvaa valppautta . Toinen toisensa tunteminen luo auttamisen ja tuke-
misen luonnollisen pohjan. Olkoon tämä poh ja rannikoillamme yhtä vankka kuin 
niiden ha rmaa graniitti. 
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Moot to ro i tu 
Rann i kko t yk i s tö j oukko 

kaupunk iyh te iskunnassa 

Johdanto 

M a a m m e varuskunnat muodostavat huomat-
tavan erikoispiirteitä omaavan kokonaisuuden, 
ja niillä on suomalaisessa yhteiskunnassa vank-
ka sija. V a n h a t varuskunnat sijoittuvat poik-
keuksetta kaupunkeihin ja taajamiin, mut t a täl-
lä hetkellä tilanne rakennet tujen ja mahdollises-
ti rakennettavien uusien varuskuntien kohdalla 
on aivan päinvastainen. Kaupungi t ja t iheään 
asutut lähiötkin nähdään monesta eri syystä vä-
hemmän sopiviksi sijoituspaikoiksi koulutusta 
antavalle ja tilaa vaativalle joukolle: 

Tuskinpa mikään järkevästi ja ennakkoluulot-
tomasti toimiva kunta voi reaalisin perustein vas-
tustaa varuskunnan syntymistä alueelleen, niin 
huomat tava 011 sen merkitys kotikunnalleen. J a 
tuskinpa edes ahta immat ajat tel i jat enää näkevät 
varusmiehet poikkeuksellisena väestöryhmänä, 
jonka tulo kotikuntaan saattaisi siveitten tyttö-
lasten maineen koetukselle, kuten vielä niinkin 
myöhään kuin kuusikymmenluvulla saatettiin 
ajatella. 

Vaasa on vanha varuskuntakaupunki ja sen 
1860-luvulla pääosin rakennetut viehättävät ka-
sarmit sijoittuvat kaupungin kauneimpaan kes-
kustaan. K u n varuskuntaa nyt hallitseva joukko-
osasto on moottoroitu tykistöjoukko, on mielen-
kiintoista tarkastella sen vaikutusta kaupunkiku-
vaan ja koko kaupungin elämään ja toimintaan. 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat 

Yleensä on todettava, että varuskunnan hen-
kilöstö on asettanut omat ehdokkaansa kunnal-
lisvaaleihin koko itsenäisyyden ajan. Varuskun-
nan omaa vaaliliittoa ei Vaasassa tietääkseni 
koskaan ole ollut, vaan varuskunnan edustajat 
ovat kuuluneet porvarilliseen vaaliliittoon, jota 
kautta varuskunta on saanut omat edustajansa 
valtuustoon. 

Kaupungin päätösvaltaa käyttää kaupungin-
valtuusto, mistä syystä varuskunnan kannalta on 
ensiarvoisen tärkeätä saada oma edustajansa val-
tuustoon. Kuitenkin kaupunginhallitus ja eri 
lautakunnat asioita valmistelevina ja eräitä asioi-
ta päät tävinä toimieliminä omaavat kunnallises-
sa itsehallinnossa erittäin huomattavan merki-
tyksen. 

Vuosien mit taan 011 varuskunta myös tässä 
mielessä otettu huomioon yhä enenevässä mää-
rässä. Varuskunnassa palveleekin lukuisasti eri 
alojen ammatt imiehiä, joiden ammatt i tai to on 
osattu asettaa yhteisen hyvän palvelukseen. 

Varuskunta työnantajana ja veronmaksajana 

Suuri osa kaupungin tuloista muodostuu vero-
tuloista. Vaikkakin Vaasan varuskunta työnanta-
jana 011 verrattain pieni työntekijöiden vaihdel-
lessa 200 — 300, on sen suhteellinen osuus ve-
ronmaksajana varsin huomattava. T ä m ä h ä n 
johtuu palkkatuloilla eläviin kohdistuvasta ras-
kaasta verotuksesta. Tällä hetkellä maksaa yksis-
tään kantahenkilökunta yli kaksi mil joonaa ve-
roja vuodessa. K u n tähän lukuun lisätään per-
heenjäsenten hankkimat verotulot nousee sum-
ma huomattavasti . 

Varusmiehet kuluttajayksikkönä 

Vaikkakin varusmiesten päiväraha on suhteel-
lisen pieni, edustaa se kuitenkin kokonaisen ku-
lut ta jaryhmän ollessa kyseessä melkoista ostovoi-
maa. Ostovoiman merkitys on luonnollisesti riip-
puvainen koko kunnan väkiluvusta. 

Vaasan Rannikkopatteristossa maksetaan va-
rusmiehille päivärahaa noin 500.000: vuodes-
sa. N ä m ä rahat menevät etupäässä sotilaskotiin, 
joka ostaa myyntiartikkelinsa paikallisista liik-
keistä, kahviloihin, ravintoloihin ja huvipaikko-
jen kaut ta eri järjestöille. T ä t ä tietä ne osaltaan 
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VALMET-HAULIKKO 
OSUVA VALINTA. 

Vedä metsästyskengät jalkaasi, pusero yl lesi. Lähde astelemaan 
metsän holv is toon, missä sammal pehmeäst i myötää askeltasi. 
Kävele pois arjesta, ki ireestä ja paineesta. 
Tunne r i is tamaiden kiihkeä syke ympär i l läs i , varma Valmet-ase 
kädessäsi. 

VALMET-METSÄSTYSHAULIKOT 
"Va lmet 2 1 2 " Kai. 12/70. Piipun pituus 711 mm (28"). Yläpi ippu täyssuppea, alapiippu 
puolisuppea. Paino n. 3 .2 kg. 1 li ipaisin. Saatavana myös tähtäyskiskol la ja automaattisella 
ejektoril la varustettuna. 
"Va lmet 2 2 0 " Kai. 20/75. Pi ipunpituudet 711 mm (28") ja 660 m m (26"). Pitemmässä 
yläpi ippu täyssuppea, alapiippu puol isuppea. Paino n. 2 ,9 kg. Lyhyemmässä yläpi ippu puoli-
suppea, alapiippu parannettu syl interi. Paino n. 2 . 8 - 2 . 9 kg. Kummassakin yksi l i ipaisin. 

VAlu I ij 11 
Valmet Oy Touru lan Tehdas 40100 Jyväskylä 10 Puh. 941-19 100 B B B M B B B M M Ä 

^jyVantiatkaini-niusao 

Kailiolinnantie 22 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 1 1 - 1 5 

Auki sunnuntaisin kello 11 — 16. 



Varuskunta kuluttajayksikkönä 

Armeija marssii vatsallaan. Nuorten varus-
miesten vatsat jauhavat pienessäkin varuskun-
nassa melkoisia määriä elintarvikkeita vuodessa. 
Esimerkkinä mainitsen seuraavat pyöristetyt 
erät, jotka Vaasan Rannikkopatteristo ostaa vuo-
sittain: 

— maitoa 150.000 litraa 
— voita 10.000 kiloa 
— juustoa 3.000 kiloa 
— lihatuotteita 30.000 kiloa 
— leipää 15.000 kiloa 

Varuskunta verorahojen kuluttajana 

Sosiaalihuolto asettaa kaupungille huomatta-
vat taloudelliset rasitukset, ja ne jakaantuvat 
kaupunkilaisten maksettavaksi kunnallisverotuk-
sen muodossa. 

Varuskunnan väki kuuluu kokonaisuudessaan 
veroa maksavien ryhmään joten he yksityisinä 
kuntalaisina ovat joutuneet kantamaan sosiaali-
huollon rasitukset. Toisaalta he myös pääsevät 
osallisiksi sosiaalihuollon tarjoamista eduista. 

Varuskunta kaupunkikuvassa 

Vara tun tilan puitteissa on varsin vaikeata an-
taa aiheesta tyhjentävää kuvaa. O m a n mielen-
kiintoisen osan muodostaa mm sivistys- ja urhei-
lutoiminta. Varuskuntasoit tokunta on vuosikym-
menet ollut musiikillisen toiminnan avain ja vä-
hänkin suurempia järjestelyjä vaativat urheilu-
kilpailut toteutetaan varuskunnan avulla. Kau-
punki puolestaan on varannut uimahallista va-
ruskunnalle viikottaiset tunnit. 

On selvää, että jääkärien kaupungissa suhtau-
dutaan myönteisesti varuskuntaan. Joukkojen 
päivittäinen esiintyminen isoinakin muodostel-
mina kaupungilla, lähinnä läpikuluissa, ei ole 
närkästyttänyt enempää asukkaita kuin kaupun-
gin isiäkään. Järeiden telavetäjien jäljetkin kuu-
malla asvaltilla ovat hiljalleen painuneet ym-
märtämyksen yöhön. Harjoitusalueiden lisähan-
kinnoissa toimitaan sulassa yhteistyössä kaupun-
gin kanssa. 

Eriasteiset ravitsemusliikkeet sijaitsevat kasar-
mien nurkilla. Katukuva sotilaspukuisten osalta 
on kuitenkin tahraton. Sitä vaatii myöskin kau-
pungin väestö. Eikähän kapakan sijainti saa vai-
kut taa varusmiesten esiintymiseen. Vapaa -a jan 
vietto on osa kansalaiskasvatusta ja siihen on 
suhtaudut tava komentajan johdolla asiallisesti, 
mu t t a vaativasti. 

Yllättävän sopuisaa ja miellyttävää on elämä 
kaupungin sydämessä. Kiitos vaasalaiset! 

lisäävät ostovoimaa ja muodostavat kunnan 
oloissa merkit tävän kuluttajayksikön. 

K u n näin arvioidut varusmiesten käyttövarat 
lisätään äskeisiin päivärahoihin, nousee varus-
miesten käyttämien varojen summa pitkälti yli 
miljoonan vuodessa. 

— suurimoita 5.000 kiloa. 
Saahan siinä lusikkakin vipeltää, jos herne-

rokkaa lusikoidaan .11.000 litraa vuodessa. 
Ainakin perheenemännät käsittävät, mitä yllä-

oleva rahaksi muute t tuna tarkoittaa. 
Sähkön, veden, polttoaineiden ja monien mui-

den tarvikkeiden osalta kuuluu varuskunta suur-
kuluttajiin. 

Tilastot osoittavat kuitenkin, että varuskunnan 
osuus rasittavana puolena on varsin vähäinen. 
Sitävastoin monilla aloilla kuten lääkintähuolto, 
palotoimi, suojelupalvelu ja vapaa-a jan vietto 
varuskunta toimii kiinteässä yhteistoiminnassa 
kaupungin vastaaviin elimiin siten suhteellisesti 
keventäen verovarojen kulutusta. 
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Neste Oy 
NAANTALIN JALOSTAMO 

N a a n t a l i 

Orion Lääketehdas Oy 
H e l s i n k i 

REIJO TELARANTA 

Näiri asiantuntijat 

Sotaväki on kaut ta aikojen kuulunut mukaan 
rannikon maisemaan. Laivasto on tarvinnut ran-
nikoita täydennyksiinsä sekä suojasatamaksi 
myrskyjen yllättäessä. Kau t t a aikojen luotojen 
katveesta on myös tähyilty erilaisissa vormuissa 
purjei t ten ja l ippujen väriä, etteivät väärää vä-
riä tunnustavat pääsisi su jahtamaan liian lähelle 
rannikon kauppapaikkoja tai linnoituslaitteita. 

Edellisiä huomattavasti kauemmin ovat ran-
nikolla eläneet kuitenkin kalastajat, kauppiaat 
ja monet muut ahertajat . Joskus sotaväen liik-
keitä nureksien ja varsin usein kiitollisina sen 
tar joamasta suojasta. 

Yhteistyötä vai eristäytymistä? 

Entä mikä on sotaväen rooli rannikolla ny-
kyään? Miten rannikotykistö niveltyy rannikon 
arkeen? 

Maihinnousukiellot joittenkin saarien rannas-
sa, isot ha rmaa t rautaveneet halkomassa merta, 

lomakuljetuksista laitureille pelmahtavat varus-
miesten joukot ja horisonttiin kurot tautuvat tu-
lenjohtotornit ovat vain eräs puoli asiaa. Toisen 
vähintään yhtä merkittävän puolen mitalista 
muodostaa kiinteä yhteistyö ja hyvä yhteishenki 
rannikon yhtä hyvin kuin saaristonkin erilaisten 
eläjien kesken. 

Rannikon olosuhteet ovat ra ju t ja karut. Osan 
vuodesta ovat kulkemiset, kuljetukset ja avun 
saanti hien ja vaivan takana. Näissä olosuhteis-
sa voimat yhdistyvät kuin itsestään ja sitä tietä 
rantapyssy sulautuu rannikon eläväksi osaksi, 
joka vahvemman veljen tavoin voi olla monille 
avuksi myös rauhan päivinä. 

Yhteistyö on voimaa rannikollakin 

— Koulutamme vuosittain n. 3500 varus-
miestä, kertoi rannikkotykistön tarkastaja Eero 
Veranen. 

Tavoit teena on saada varusmiehet omalta alu-
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eeltaan, aivan sijaintipaikan tuntumasta. 
Kaikissa paikoissa t ämä ei kuitenkaan onnistu. 

Miehiä on liian vähän. Tällöin on tietysti et-
sittävä lisää kauempaakin. Yleensä voidaan kui-
tenkin pysytellä maakunnan puitteissa. 

Huolto toimii sotilasläänien puitteissa. Paikal-
lista täydennystä hankitaan kuitenkin usein siel-
tä mistä se on mahdollista. Sopimusten puitteis-
sa ostetaan esimerkiksi maitoa ja lihaa runsaasti. 

Varuskunta on kunnalle ja paikkakunnalle tu-
lolähde muussakin mielessä kuin vain ruoka-
tarvikkeiden ostajana. 

Palveluksessamme olevat 600—700 kantahen-
kilökuntaan kuuluvaa maksavat yhteensä mel-
koisen määrän veroja eri kuntien kirstuihin. 
Varusmiehiltäkin jää aina jotakin pientä iltalo-
mien aikana paikkakunnalle. 
Varusmiehiltäkin jää aina jotakin pientä iltalo-
laisten kesken tehdään runsaasti. Saaristossa täl-
lainen yhteistyö on jopa väl t tämätöntä. 

Kelirikkoaikana muodostavat kuljetusten jär-
jestämiset siksi hankalan urakan, että samalla 
reissulla pyritään hoi tamaan mahdollisimman 
monien asioita. Esimerkiksi saaristomerellä on 
yhteistyö rannikkotykistön, merivartioston ja 
luotsilaitoksen välillä vilkasta. M u k a n a ovat tie-
tysti myös paikkakunnan asukkaat. Milloin mat-
kustavina tai autettavina, milloin taas palkat-
tuina veneineen esimerkiksi kertausharjoituskul-
jetuksia hoi tamaan. 

Kotiseutuhenki yhdistää 

— Olen kotoisin Koivistolta. Siellä oli mel-
kein joka kylässä jotakin rantapyssyyn viittaa-
vaa, kertoo pää joh ta j a Erkki Tuuli. 

Koiviston asukkaana hän oppi näkemään pie-
nestä pitäen rannikkotykistön normaaliin elin-
ympäristöön kuuluvana. Rajarannikon asukkaat 
ja rannikkotykistö elivät yhdessä. Niinpä olikin 
luonnollista, että paikkakunnan pojat varusmies-
ikään ehtiessään pyrkivät pääsemään omiin ase-
lajeihin eli rannikkotykistöön ja laivastoon. 

Sodan aikana joukot koostuivatkin siten omis-
ta pojista. Tästä syystä oman kotikonnun puo-
lustaminen koettiin hyvin voimakkaasti. Asiassa 
oli konkreettisempi tuntu kuin joillakin muual ta 
rajalle tulleilla. Koivistolla yhdistyivät maan-
puolustushenki ja kotiseutuhenki voimakkaina. 

Pää joh ta ja Tuulen mielestä yksikön kokoami-
nen maan eri kulmilta onkin virhe. Linnakkeille 
pitää nimen omaan saada oman seudun miehiä. 
Silloin asia tuntuu paremmin omalta. Saariston 
ja rannikon eläjät ovat lisäksi tottuneet elämään 
juuri niissä olosuhteissa. Saaristo on tuttua, ran-
nikko on tu t tua ja olosuhteet ovat tut tuja . 

Myös kiltahenki ja rannikkotykistöhenki ke-
hittyvät pal jon paremmin murteeltaan, ympä-
ristöltään ja tavoiltaan samanlaisista lähtökoh-
dista kasvaneessa joukossa. 
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Pienet neuvoa-antavat 
Alkolta: 

l.Äläjuo 
tyhjään 
vatsaan 
Varo varsinkin aloitta-
mista vatsa tyhjänä. Ja naut i muutak in kuin nestemäistä 
ravintoa Ulan kuluessa. 

2. Kiiruhda 
l l l t ^ l ^ l k S t l Älä ty rmää itseäsi 

vahvalla alku-
paukulla, Tuoremehullakin voi aloittaa. 

3. Älä anna 
grogin 
pettää 
itseäsi 
Mitä vahvempi grogi, 
sitä petollisempi. Laimenna! 

4. Jatka juhlia, 
älä juomista 
Sillä, joka huomaa lopettaa ajoissa, 
on hauskaa juhlissa ja vielä juhlien jälkeenkin. 

5. Ilman 
viinaakin 
voi iloita 
Jo tku t eivät halua alkoholia lain-
kaan - periaatteesta tai 
tilapäisesti. Anna heidän 
olla rauhassa -
älä tyrkytä. , 

ALKO 
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PUHTO 
• • > 4 • • • • • • • jatesailio 
- ja pysyy 
paikat siistinä! 

johtava 
maailmanmerkki 

Pyöreät kulmat ja suuret pinnat. Säiliö tyhjentyy entistä puhtaammaksi, 'sillä 
roskat eivät takertele kulmissa ja turhissa saumoissa. Lisäksi tiivis ja vankka-
rakenteinen Puhto ' on terveydenhoitoviranomaisten hyväksymä ja suosittele-
ma. Säiliön kuljetus on kätevää — nykyaikaisilla vaihtolavalaitteilla. Siksi Puh-
to on järkevä ratkaisu kaikenlaisille jätteille. Kertakaikkiaan siisti ju t tu. 

PUHTO JÄTESÄILIÖ kiinteistöjen jätehuoltoon 
— sen siirtämisessä on vaihtolava-edut 

AUTO LAVA OY 
21200 Raisio, puh. 921-783408 

20 

MAJURI U TIRRONEN 

Rannikkotykistön suhteesta... 

Rannikkotykistö nähdään usein suljettuna yh-
teisönä, jonka kanssakäyminen ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa jää jotensakin vähäiseksi. Mo-
nille on jäänyt muistikuvat ainoastaan linnake-
saarien rannoilla olevista kieltotauluista, sekä lin-
nakkeiden ja mantereen välillä liikkuvista har-
maista kuljetusveneistä. Vaikka rannikkotykistö 
tehtäviensä ja toimintatapojensa johdosta ei ole 
siinä määr in näkyvillä kuin monet muu t aselajit, 
ei se toki ole täysin "omiin ympyröihinsä" sul-
keutunut , vaan toimii usein monitahoisessakin 
vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa. 

Seuraavassa valotetaan hieman kanssakäymi-
sen aloja ja muotoja. Näkemykset ovat subjektii-
visia ja perustuvat kokemuksiin kahdessa joukko-
osastossa sekä eräissä muissa johtoportaissa ta-
pahtuneessa palveluksessa tehtyihin havaintoihin. 

Kanssakäymisen aloja 

Rannikkotykistön olemassaolo heijastuu sen 
vaikutuspiirissä oleviin yksityisiin kansalaisiin ja 
elinkeinonharjoittajiin sekä toisaalta erilaisiin 
yhteisöihin. Mui ta hal l innonhaaroja edustavien 
viranomaisten kanssa joudutaan niinikään asioi-
maan monenlaisissa kysymyksissä. 

Aselajin vaikutus tuntuu ensinnäkin taloudel-
lisella alalla, jolloin joukko-osastot tai niissä työs-
kentelevä henkilöstö tuovat tuloja elinkeinojen 
harjoittajille tai yhteisöille. Rannikkotykistön suo-
r i t tama palveleva toiminta hyödyttää useissakin 
muodoissa rannikon ja saariston asukkaita. Ran-
nikkotykistö on myös yleensä esillä kun puhutaan 
saariston ympäristökysymyksistä ja luonnonsuo-
jelusta. Vielä on syytä mainita lähes aina sota-
väen joukko-osastoista puhuttaessa esille tulevat 
yleinen kanssakäyminen paikallisten asukkaiden 
kanssa j a näiden asennoituminen asianomaisen 
joukko-osaston toimintaan. 

Vaikutuksen muotoja 

Elinkeinojen harjoi t taj ien kohdalla tuntuvasta 
rannikkotykistön vaikutuksesta voidaan aluksi 
mainita joukko-osastojen ja niissä palvelevan 
henkilöstön talouksien paikallisiin liikkeisiin 
suuntaamat hankinnat. Erityisesti pienehköillä 
paikkakunnilla varuskunnan elintarvikeostot 
saattavat muodostua liikkeenharjoittajille mer-
kittäväksi taloudelliseksi tekijäksi. Eräissä saaris-
ton kaupoissa tuntuu kauppiaan myynnissä niin 
kantahenkilökunnan kuin varusmiestenkin osuus. 

Viime vuosina on useiden linnakkeiden aika-
taulun mukaisia yhteyksiä ryhdytty toteut tamaan 
vuokratuilla siviiliveneillä. Tä ten on vapau tunu t 
puolustuslaitoksen omia aluksia sotilaallisesti tär-
keämpiin kuljetuksiin ja perheiden jäsenet, eri-
tyisesti naiset j a lapset, ovat voineet matkustaa 
siedettävämmissä tiloissa. Toisaalta aiemmin ly-
hyen kesäsesongin varassa toimineet liikennöitsi-
jä t ovat saaneet suuremman varmuuden elinkei-
nonsa harjoittamiseen kun aikataulun mukaiset 
säännölliset ajot ovat saattaneet kestää aina huh-
tikuusta vuoden vaihteeseen. 

Parlamentaarinen puolustuskomitea velvoitti 
rannikkotykistöä m m helpot tamaan saariston 
väestön elinolosuhteita. Varsin usein ovatkin saa-
ristolaiset voineet turvautua rannikkotykistön 
kuljetusvälineisiin niin henkilökuljetusten ja 
huollon kuin postinkulunkin osalta. Talvisin ovat 
eräillä alueilla saaristolaisten ohella myös retkei-
lijät ja huviloiden omistajat käyttäneet runsaasti 
rannikkotykistön ylläpitämiä väyläsiltoja laiva-
väylien ylityksessä. Vaikeiden sääolosuhteiden 
vallitessa linnakkeiden huoltolentoja suorittaneet 
ilmavoimien helikopterit ovat tuoneet tervetul-
lutta apua myös saariston siviiliasukkaille. Todet-
takoon vielä, että edellämainitut tukemismuodot 
tulevat yleensä siviili-ihmisille ilmaispalveluina. 

Merivalvonta on omiaan lisäämään vesilläliik-
kujien turvallisuutta. Vuosittain ilmenee useita 
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merihätätapauksia, joissa pelastustoimenpiteet 
käynnistyvät merivalvontaelimien tekemien ha-
vaintojen perusteella. Meripelastustoimenpiteissä 
on rannikkotykistön yhteistoimintakumppaneilla 
merivartiostoilla luonnollisesti keskeinen osuus. 
Rannikkotykistön mahdollisuudet virka-avun an-
tamiseen myös kuljetuksien muodossa ovat kui-
tenkin lisääntymässä uuden nopean venekaluston 
myötä. Samaa voidaan sanoa sairaskuljetuksista. 
Lääkintähuollosta puhuttaessa ei pidä myöskään 
unohtaa, että linnakkeiden lääkintähuoltoupsee-
rit saattavat usein olla saaristossa lähimpiä äkil-
lisissä tapauksissa hoitotoimenpiteitä käynnistä-
mään kykeneviä henkilöitä. 

Viime vuosina paljon esillä olleeseen ympäris-
tön- ja luonnonsuojeluun rannikkotykistö osallis-
tuu m m öljyntorjuntaorganisaatiossa. Niinikään 
voidaan maini ta aselajin piirissä toimivien kalas-
tus- ja metsästysseurojen osuus kala- ja riistakan-
nan hoidossa. 

Ympäristökysymyksiä tarkasteltaessa ovat ran-
nikkotykistön ampumaleir i t olleet usein julkisen 
sanan mielenkiinnon kohteena. Tällöin on monta 
kertaa varsin kriittisessä sävyssä korostettu tykis-
töammuntojen ympäristölle aiheuttamia hai t toja 
mm kalakannan häviämisen, vesilläliikkujien tur-

vallisuuden sekä melun muodossa. 
Puolustuslaitoksen sekä purjehdus- ja mootto-

rivenejärjestöjen yhteistoiminnalla on voitu vält-
tää ampumaleirien ja maini t tujen järjestöjen 
kilpailu- yms toimintojen päällekkäisyyttä. En-
nen leirejä paikallisille viranomaisille ja julkisen 
sanan edustajille järjestetyissä tiedotustilaisuuk-
sissa on voitu yleensä hyvällä menestyksellä oi-
kaista kalakannan vähenemisestä ja melun voi-
makkuudesta omaksut tuja virheellisiä käsityksiä. 

Hyväksi menettelyksi on todettu se, että annet-
tavassa informaatiossa kehoitetaan merellä liik-
kuvia kalastajia, purjehti joi ta , väylätöiden suo-
rittajia jne o t tamaan yhteyttä harjoituksen joh-
toon, jolloin voidaan todeta ampumahar joi tuk-
sen taukoajankohdat . Tällöin on mahdollista hy-
vässä yhteistyössä toteuttaa ampuma-alueella 
ammuntojen ohella eri ammatinhar joi t ta j ien ja 
vesillä liikkujien toimintoja. 

Paikallisen väestön asennoituminen alueella 
toimivaan rannikkotykistöjoukko-osastoon 

Asennoituminen rannikkotykistöön niissä kau-
pungeissa, joiden edustalla joukko-osastot sijait-
sevat sisältää paikkakuntakohtaisia omia erikois-

Avohammaspyö räs tön vo i te lua ine 
185:n AHNUTLAATUINEN OMINAISUUKSIEN 
YHDISTELMÄ: 
Erinomaiset voiteluominaisuudet. Suojaa 
kulumiselta, myöskin suuren kuormituksen aikana. 
Vedenpitävä ja lujasti tarttuva. Pysyy paikallaan 
vastustaen pesuvaikutusta tai "ulospuristumista". 
Pienempi voiteluaineen tarve. Ohut kalvo antaa 
täydellisen suojan eikä vaikuta virheellistä 
suuntausta muodostavasti. 
Siisti ja helppo käyttää. Käytä pensseliä, lastaa tai 
erikoisruiskua. Ei mustaa tahmeata sotkua 
185:ttä käytettäessä. 
Ylläpitää tasaisen pinnan. Ei lohkea tai hilseile 
alhaisissa lämpötiloissa. 
Monipuolisesti käyttökelpoinen. Ihanteellinen avo-
hammaspyörästöihin, ketjuihin, teräsköysiin, 
kääntöpöytiin ja eri liukumekanismeihin. 

OY LUBRICATION ENGINEERS (FINLAND) AB 
Iso Roobertinkatu 20—22 00120 Helsinki 12 puh. 90/638020 
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Uudet nopeat veneet ovat parantamassa rannikkotykistön mahdollisuuksia virka-avun antamiseen 
meripelastuksessa ja sairaskuljetuksissa. 

piirteitään. Yleensä 011 todettava, että pieneh-
köissä kaupungeissa, missä on ainoastaan yksi 
joukko-osasto, sitä pidetään yleisesti paikkakun-
nan omana joukkona ja sen toimintaa seurataan 
mielenkiinnolla asukkaiden ja yhteisöjen parissa 
sekä paikallisen julkisen sanan palstoilla. 

Helsingin kohdalla on todettava, että kaupun-
gin koosta, väkiluvusta ja monitahoisista toimin-
noista sekä toisaalta lukuisista joukko-osastoista 
ja sotilaallisista laitoksista johtuen ei kaupungis-
sa seurata rannikkotykistön enempää kuin mui-
denkaan aselajien joukko-osastoja vastaavalla ta-
valla. On silti syytä muistaa, että pääkaupungis-
sa löytyy laaja rannikkotykistön ystäväpiiri, joka 
tuntee jatkuvasti suurta mielenkiintoa aselajin 
tapahtumia kohtaan. 

Väestön asennoitumisesta puhuttaessa ei pidä 
unohtaa saariston asukkaita. Saaristolaisten ja 
linnakkeiden väen yhteisten rientojen eräinä hui-

pentumina mainittakoon mm juhannusjuhlat 
sekä vuoroin vieraissa käyden toteutetut lohisop-
pa- ja hernesoppajuhlat . 

O m a n lukunsa ansaitsisi kanssakäyminen re-
serviläisjärjestöjen ja rannikkotykistön välillä 
mut ta sitä kaiketi voitaneen pi tää tämän lehden 
lukijoille jo varsin tu t tuna asiana. 

Päätäntä 

Rannikkotykistö keskittyy ennen muuta ranni-
konpuolustuksellisiin tehtäviinsä mut ta kuten 
edellä on esitetty, tehtävien suorittamiseen liitty-
vät heijastusvaikutukset ovat nähtävissä myös 
ympäröivän yhteiskunnan jokapäiväisessä elä-
mässä. Rannikkotykistö, kuten puolustusvoimat 
yleensäkin, suorittaa velvoitteensa osana suoma-
laista yhteiskuntaa. 
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Edulliset risteilyt 
ja hyvät hotellipaketit 

Täysristeily 
Naantalista 

alk.118,-
Sisältää hyttipaikat iltavuoroilla 
ja ateriat mennen tullen sekä 
bussimatkan Kapellskär-
Tukholma-Kapellskär. 

Risteilyt 
Tlirusta 
alk.130,-

Miniristeily sisältää hyttipaikat ja 
ateriat laivalla mennen tullen, 
paluumatka samalla laivalla 
välittömästi Tukholmaan 
saapumisen jälkeen. 
Täysristeily klo 21.30 sisältää 
hyttipaikat iltavuoroilla ja ateriat 
mennen tullen. 

Täysristeily 
Hesasta 
alk.144,-

Sisältää hyttipaikat ja ateriat 
mennen tullen. Lähtö klo 18.00. 

Hotellipaketit 
llikholmaan 

alk.105,-
Sisältää pelkän meno-paluu 
-kansilipun laivalla j?. yhden 
yöpymisen kahden hengen 
huoneessa sekä kahviaamiaisen 
yhdessä kuudesta hotellistamme. 
Naantalista ja Turusta alk. 105,-
Helsingistä alk. 130,-. 

Hotellipaketit 
Maarianhaminaan 

alk.67-
Sisältää meno-paluu-kansilipun 
laivalla Naantalista tai Turusta 
ja yhden yöpymisen kahden 
hengen huoneessa yhdessä 7:stä 
hotellistamme. 

Mars matkatoimistoon tai lähim-
pään konttoriimme. Seikka-
peräisiä tietoja löydät myös 
risteily- ja pakettimatka 
-esitteestämme. 

VI KING LINJA 
VIKING TOURS - VIKINGLINJAN pakett imatkat 

90-607 711 921-751919 
Helsinki, Mannerheimintie 14 Naantali, Ruots insa tama 

921-306700 931-110511 
Turku, Linnansatama, Sa t amaka tu 1 Tampere , Aleksis Kivenkatu 2 4 



KAPTEENI VÄINÖ E USKI 

Väliin annos sotahistoriaa, elikkä 

ku n laatokalla taisteltiin 
- RT3:n vaiheita talvisodassa 

Rauhana jan R T 3 muuttui liikekannallepa-
nossa Laatokan Meripuolustukseksi (LMeP) , 
mikä käsitti Kannaksen, Salmin, Valamon, Sor-
tavalan, Jaakkiman ja Kurkijoen lohkot, Rauta-
tiepatterin, Er.P. 23 :n ja Er .PPK 4:n. Esikunta 
ja Laatokan Laivasto-osasto tukikohtineen oli-
vat Lahdenpohjassa. Sodan alussa LMeP:n ko-
mentajalle alistetun 3/LLv. 16. alistussuhde 
päättyi jo 5. 12. 39. 

Laatokan Meripuolustus irroitettiin ennen so-
dan syttymistä Merivoimien komentajan alaisuu-
desta ja siitä muodostettiin suoraan Ylipäällikön 
alainen sotatoimiyhtymä. Kannaksen lohko alis-
tettiin jo Y H : n aikana I I I AK:n komentajalle. 

K a n n a k s e n l o h k o n tykistötoiminta al-
koi 1. 12, jolloin suojajoukot olivat vetäytyneet 
Järisevän ja Kaarnaojan kantopiiriin. Varsinai-
set taistelut alkoivat 6. 12. Koukunniemen, Te-
renttilän ja Taipaleenlossin ylimenokohdissa, 
joissa vihollinen ponttooneineen ja suljettuine 
massoineen tarjosi kiitolliset maalit. Myös muu-
alla joukot pyysivät tulitukea ja linnakkeet an-
toivat. A-tarvikkeiden kulutus nousi kuitenkin 
hermostuttavan suureksi, sillä 6—10. 12. välise-
nä aikana oli Kaarnajoen 4/152/45 C patterikin 
ampunut jo 1000 laukausta. Onneksi taistelut 
Taipaleenjoella tasaantuivat, joten putkia ja 
ammuksia voitiin säästää. 

Järisevän 2/120/41-A patteri oli niemen kär-
jessä, joten se oli helppo havaita. Sodan alkupäi-
vinä oli pommitus linnaketta vastaan vielä ha-
janaista, mut ta kun vihollinen oli saanut raskaat 
6—8" patterinsa asemiin, joutui linnake 6—17. 
12. välisenä aikana melkein yhtämittaisen tykis-

tökeskityksen alaiseksi. Tulen kiivaimmillaan ol-
lessa putosi 100 ammusta minuutissa. 18. 12. ta-
pahtui linnakkeelle ilmahyökkäys, sekä 19. 12. 
tykistö- ja ilmapommitus sekä 12 hävi t tä jän 
syöksy linnaketta vastaan. Mainit tuina aikoina 
uhraamallaan rautamäärällä sai vihollinen ai-
kaan 1 kaatuneen, 12 haavoittunutta, mittaus-
tornin hajoamisen, kasarmipalon, toisen tykin 
suuntalaitteen vioittumisen ja kranaatin sirun 
ammuskellarin oven läpi. 

Vuoksen—Suvannon linjalle aikoinaan raken-
netut rautabetoniset sulkulinnakkeet (Patonie-
mi, Kekkilä, Hoviniemi, Noisniemi ja Lautta-
saari) saatiin joulukuun puolen välin jälkeen 
aseistetuiksi kukin 4/57 m/m tykillä. Näiden te-
hokas toiminta aiheutti viholliselle paljon tap-
pioita ja ne kokosivat runsaasti tulta puoleensa 
helpottaen siten painetta muualla. Nämä linnak-
keet olivat erittäin kestäviä 6—8" ammuksiakin 
vastaan. 

Joulukuun aikana oli onnistuttu pysäyttä-
mään vihollisen hyökkäykset Vuoksen yli. Tässä 
torjunnassa olivat Kaarnajoki ja Järisevä tehok-
kaasti mukana. Tammikuun aika muodostuikin 
Kannaksen lohkolla verrattain rauhalliseksi vi-
hollisen tykistö- ja ilmatoimintaa lukuunottamat-
ta, mikä jatkuvasti kohdistui vihollisen pahim-
maksi syntipukiksi luulemaansa Järisevää kohti. 
Järisevästä siirrettiin toinen tykki Ylläppäähän 
ja sen tilalle jaos 87 m / m kenttäkanuunoita har-
haut tamaan edelleen vihollista. Ylläppäähän oli 
siirretty myös samanlainen tykki Mustaniemestä. 
Kaarnajoki sai vihollisen tulta huomattavasti vä-
hemmän johtuen linnakkeen sijainnista ja hy-
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västä naamioinnista. Sulkulinnakkeet saivat kes-
tää koviakin tykistökeskityksiä ja ilmapommituk-
sia. 25. 1. vihollinen sai 6—8" kranaateillaan 
Kekkilään 20—30 osumaa. Yksi kranaatt i osui 
ampuma-aukkoon, särki luukun, irroitti aukon 
yläpuolelta 70 sm läpimittaisen betonimöhkä-
leen, särki tykin tähtäimen, meni ammuslaati-
kon läpi vastakkaiseen seinään ja putosi lopuksi 
"suutarina" lattialle aiheuttamatta muuta vahin-
koa. Melkein samantapaista sattui seuraavana 
päivänä Patoniemessä. 

Helmikuun aikana jatkuivat vihollisen tykistö-
jä ilmapommitukset erityisesti Järisevään, mut ta 
myös Kaarnajoki ja Ylläppää sekä sulkulinnak-
keet saivat osansa. Lohkon esikunnan tekemän 
tilaston mukaan oli maaliskuun alkuun mennes-
sä Järisevän linnakealueelle pudonnut toistasa-
taatuhat ta 5—6—8" tykin ammusta ja toista-
tuhat ta ilmapommia, joukossa 500 kiloisiakin. 
Erittäin hyvin suoritettujen varustustöiden an-
siosta henkilö- ja materiaalitappiot jäivät pienik-
si, joista kuitenkin mainittakoon: 

— 13. 2. sodan aikana valmistuneeseen Ylläp-
pään linnakkeen komentokorsuun 100 kg 
pommin täysosuma. Korsu kesti. 

— 12. 2. murskautui Järisevän ammuskella-
rin katto täysosumasta, 

— 17. 2. osui Järisevässä ensin kaksi perät-
täistä laukausta samaan korsuun ja vähän 
myöhemmin vielä 10 kpl 6" laukauksia, 

— 18. 2. 6" täysosuma miehistökorsun kat-
toon, joka kesti, 

— Tykkien välittömään läheisyyteen putosi 
tällöin 50—100 metrin säteellä yli 200 lau-
kausta. Ammuskellariin sattunut osuma 
sytytti tulipalon, jolloin 300 kpl ammuksia 
ja jokunen jv-ase tuhoutuivat, 

— 21. 2. täysosuma Patoniemen sulkulinnak-
keeseen, jolloin 7 miestä haavoittui, 

— 20. 2. tuli Ylläppään linnakkeelle 100 kpl 
i lmapommeja, 

— 26. 2. sai jo Kaarnajokikin alueelleen yli 
100 kpl tykinammusta. 

Vauriot olivat pieniä ja henkilöstö kesti hy-
vin. Väsyneitä Järisevän taistelijoita oli aina vä-
lillä vaihdettu Mustaniemen henkilöstön kanssa. 

11. 2. yritti vihollinen sumun suojassa hyök-
käystä IIT AK:n sivustaan kohteinaan Ylläppään 
niemi ja lahti. Vahvuus oli 1—1 Vi pataljoonaa 
vahvennettuna hyökkäysvaunuilla, panssariau-
toilla ja lentokelkoilla yhden lentokoneen seura-
tessa joukkoja. T ä m ä huomattavin voimin suo-

ritettu hyökkäys torjuttiin yksinomaan Järisevän, 
Ylläppään, Konevitsan ja Kaarnaojan tykistö-
tulella, joka avattiin 5—6 km etäisyydeltä. Vi-
hollinen jätti jälkeensä alas ammutun lentoko-
neen ja jälkiä, joiden perusteella kaatuneet voi-
tiin olettaa työnnetyiksi avantoihin. 

19. 2. vihollinen uusi hyökkäyksensä kohdis-
taen sen Järisevän niemeen suunnilleen saman-
laisilla voimilla kuin 11. 2. ja vahvistettuna va-
paaehtoisista komsomooleista kokoonpannulla 
97. HiihtoP:lla. Kenttätykit suuntasivat tulensa 
viholliseen, sillä 120 m / m tykistä oli korkeus-
suuntakoneisto särkynyt kokonaan, kilpi oli 
murskana tykkipihalla ja lukkokin korjauksen 
alaisena. Vihollisen ensimmäisenä etenevät osas-
tot olivat päässeet jo 1,5 km etäisyydelle ja hyök-
käysvaunut (5 kpl) n. 1 km etäisyydelle, pää-
osaston ollessa 3—4 km päässä. Linnakkeen 120 
m / m tykki saatiin sikäli kuntoon, että putkea 
myöten suunnattiin ja laukaiseminen suoritet-
tiin lyömällä vasaralla iskuriin. Kolmannella 
laukauksella halkesi putki pahasti, mut ta am-
muntaa jatkettiin ja kuudennella laukauksella 
saatiin osuma hyökkäysvaunuun, joka syttyi pa-
lamaan. Toiset vaunut pyörsivät ympäri ja tem-
pasivat jalkaväen mukaan pakoon. Kaarnajoki 
ja Ylläppää tulittivat samanaikaisesti vihollisen 
pääosastoa. Vihollinen yritti kauempana ryhmit-
tyä uudelleen, mut ta tykistötuli pakoitti sen epä-
järjestyksessä perääntymään Igolkan niemen 
suuntaan. Koko taistelun ajan vihollinen ampui 
myös raskaalla tykistöllään. Järisevä menetti kaa-
tuneena 1 miehen ja vihollinen n. 200 miestä, 
2 hyökkäysvaunua ja runsaasti jv-aseita. 

Kannaksen lohkon tykistö osoitti pystyvänsä 
suojaamaan Kannaksen Armeijan vasemman si-
vustan. I I I AK:n taholta oli Kannaksen lohkon 
tykistö useaan otteeseen saanut tunnustusta hy-
vin suoritetusta työstään. 

Järisevän linnakkeen pommitus jatkui päivit-
täin sodan päättymiseen saakka. Kenttätykki-
patteri suoritti voimiensa mukaan linnakkeen 
tulitehtävät, sillä varsinaiset linnakkeen tykit oli-
vat jo tehtävänsä suorittaneet. Kaarnajoki , Yl-
läppää ja Konevitsa saivat sodan viimeisenä 
kuukautena kestää monia ilmapommituksia. 
Sulkulinnakkeet vetivät edelleen puoleensa vi-
hollisen tykistötulta. 

Kannaksen Lohkon tykistö seisoi paikoillaan 
sodan loppuun saakka. 13. 3. se alistettiin takai-
sin LMeP:n johtoon. 

S a l m i n l o h k o , johon Mantsikin alussa 
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kuului, toimi koko sodan a jan L M e P : n johdos-
sa, vaikka olosuhteet monasti muistuttivat Kan-
naksen lohkon ja I I I AK:n suhdetta. 

1. 12. avasi Mantsin linnake ensi kerran tulen 
tukien kenttäjoukkoja mantereella. Samana il-
tana alkoi vihollisen hyökkäys Lunkulansaareen, 
siellä olleen Er .PPK 4:n asemia vastaan. Taiste-
lu ja käytiin 4. 12. klo 23.00 saakka, jolloin 
komppania sai luvan vetäytyä Mantsiin. Myö-
hemmin todettiin, että komppaniaa vastassa oli 
ollut 1 tiedustelupataljoona, 1 jv-patal joona ja 
1 tykkipatteri. Mantereella oli lisäksi 2 pataljoo-
naa. Lunkulassa oli aluksi myös oma 2/87 K/95 
patteri. Mantsin 2/152/45-C ja Uuksuun sijoi-
tettu 2/152/04 patteri tukivat joukkoja tuli-
iskuillaan. 5. 12. katsottiin tarpeelliseksi siirtää 
Valamosta seuraavan yön aikana 1 kiv.komppa-
nia ja 1 kk puolijoukkue Mantsiin. 6. 12. saa-
vutti vihollinen Uuksunjoen ja eteni veneitä 
käyttäen Uuksalon päähän. Tällöin Mantsi alis-
tettiin Valamon lohkolle. Rautat iepat ter i 1/152/ 
45-C ja 2/152/04 siirtyivät asemiin Impilahdel-
le, johon myös Salmin lohkon esikunta siirtyi 
9. 12. — 87 m / m patteri siirtyi Mursulaan. K u n 
Salmin lohkon ja 13 D:n joukkojen kesken oli 
tullut väärinkäsitys välirajoista ja kun erään jv-
patal joonan oikeanpuoleinen komppania vetäy-
tyi ennen aikojaan Syskyänjoelle, joutui Salmin 
lohko venyttämään maarintamatoimintaansa 
usean kilometrin pituiselle rintamalle. Täs tä joh-
tui, että kun vihollinen 17. 12. aloitti hyökkäyk-
sen Haukkaselässä olevia lohkon osia vastaan, 
oli n. 180 miestä venytettynä 8 km pituiselle rin-
tamalle. Taistelu kesti koko päivän, jonka jäl-
keen lohkon joukot 25 % tappiot kärsineenä 
joutuivat vetäytymään Sumerianjoen suupuolel-
le varustamattomiin asemiin. Onneksi vihollinen 
ei välittömästi ja tkanut etenemistään, joten I V 
AK ennätti siirtää vahvistuksia rannikon suun-
taan. Myöhemmin ilmeni, että vihollisella oli 
Kittilän seudulla 1 div., josta huomat tava osa 
toimi Haukkaselän ja Mursulan suuntaan. 

Seuraavien päivien aikana lohkon tykistö tuki 
jatkuvasti I V AK:n joukkoja ja part iot yrittivät 
selvittää Lunkulan miehitystä. Valamosta siir-
rettiin Er.P 23 :sta yksi komppania lisää Mantsiin 
tarkoituksella suorittaa komppanian vahvuisella 
osastolla hyökkäys ja vallata Lunkulan pohjois-
pää. 19. 12. miehitettiinkin Lunkulan pohjois-
pää ns. Grisoin linjaa myöten ja saatiin hal tuun 
maastokohta toimintaa varten mantereelle. E rP 
23 :n loppuosa oli myös saanut määräyksen siir-

tyä Mantsiin kuluttavan partioinnin ja ja tkuvan 
r intaman pitenemisen takia. 

27. 12. aamulla alkoi IV AK:n vastahyökkäys 
tarkoituksella lyödä vihollinen Uuksujokil injan 
taakse. Varmistavana toimenpiteenä siirrettiin 
27—28. 12. välisenä yönä Er.P 23 :n yksi vahvis-
tettu komppania Uuksalonpäähän. Joulukuun 
loppupuoli Salmin lohkolla keskittyi tykistön toi-
mintaan maarintamalle ja jatkuvaan partioin-
tiin. Myös Mantsin linnakkeen toiminta kehit-
tyi vähitellen yhä aktiivisemmaksi sissitoiminnan 
ja vihollisen kuljetusten häirinnässä. 

Lohkon toiminta tammikuulla muodostui mel-
kein puhtaaksi maarintamatoiminnaksi. Sen hen-
kilöstöllä oli hoidettavanaan oma lohkonsa I V 
AK:n oikealla sivustalla raskaan tykistönsä an-
tamalla tuella sikäli kuin a-tarviketilanne salli. 
6. 1. sattui kohtalokas tapaus kun rautatietykin 
putki särkyi 410 laukausta ammuttaessa, mut t a 
jo 10. 1. oli tykki uudella putkella varustet tuna 
asemissaan. Tammikuun lopulla se kävi Kollaal-
lakiti tuhoamassa vihollisen pattereita. 

Saarretun vihollisen purkautumisen oletettiin 
tapahtuvan Koirinojan lahden kaut ta jäitse ja 
oma vilkas partiointikin oli käynnissä kaikkiin 
suuntiin. Partiotoiminta alkoi kuitenkin vaikeu-
tua kun vihollinen alkoi rantatien suunnassa var-
mistaa kuljetuksensa myös lentokoneilla. Myös 
muu vihollisen toiminta vilkastui. 

1. 1. ylitti Perämaan n. 2 komppanian vah-
vuinen vihollisosasto työntäen varmistuksemme 
pois. Seuraavana aamuna läheni Terhalasta kä-
sin n. komppanian vahvuinen osasto jäitse Lun-
killaan, mut ta työnnettiin takaisin. Perämaan 
kaut ta edennyttä vihollista vastaan lähetettiin 
jv-joukkue, joka siirtyi hyökkäykseen, mut ta 
joukkueen johtajan ja kolmen ryhmänjoh ta jan 
kaadut tua ja yhden ryhmänjohta jan haavoitut-
tua joukkue hajosi ja vihollinen pääsi Grisoin 
l injan eteen. Iltapäivällä hyökkäsi vielä n. 4—5 
joukkueen vahvuinen vihollisosasto Mäkipäästä 
jäitse Lunkulaan, mut ta lyötiin takaisin. Koko 
Lunkillakin saatiin kuitenkin 5. 1. mennessä 
puhdistetuksi vihollisista. 

K u n I V AK oli edelleenkin optimistinen 
hyökkäyksensä onnistumisesta, käskettiin Mant -
siakin tehostamaan toimintaansa. Vihollinen oli 
kuitenkin vetänyt rannikolle yhä enemmän voi-
miaan ja saanut 14. 1. mennessä Terhalaan ase-
miin 6" patterin, joka samana päivänä aloitti 
pommituksensa Mantsiin ja Lunkulaan. LTudes-
sakylässä ja Miinalassa olivat vahvat vihollis-
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osastot. Myös vahvennetut osastot sekä hyök-
käysvaunut ja panssariautot liikkuivat jatkuvas-
ti teillä. Partiointi alkoi muodostua yhä vaikeam-
maksi myös joukkojen väsymyksen takia. Tästä 
huolimatta partiot tuhosivat vielä 9.—13. 1. vä-
lisenä aikana 7 elintarvikkeilla kuormattua au-
toa, 16 muuta autoa, 25-miehisen vihollisosaston 
sekä Uuksussa 14 vihollista ja hevosia. 

Vaikka IV AK:n saartorengas olikin suuri 
saartaviin voimiin verrattuna, pysyi se jollakin 
tavoin kiinni ja hitaasti pienenikin. Sulkematto-
mana kohtana oli kuitenkin Syskyänsaaren— 
Koirinojan välinen rannikko. 

Salmin lohkon komentaja päätti osaltaan su-
pistaa rengasta ja määräsi 16. 1. yhden jv-osas-
tonsa puhdistamaan Syskyänsaaren ja lyömään 
Mursulassa olevan vihollisen. Edellinen onnistui, 
mutta jälkimmäinen ei. 22. 1. oli po osasto kui-
tenkin miehittänyt Kuivaniemen ja supistanut 
rengasta. 

Mantsista oli partioiden pääsy mantereelle yhä 
vaikeutunut, joten sitä vähennettiinkin ja henki-
löstölle annettiin lepoa. Terhalan raskasta pat-
teriaan vihollinen käytti joka päivä ja välillä 
ympäri vuorokauden Mantsin .Lunkulan ja 
Uuksalonpään pommittamiseen. Myös muu vi-
hollisen toiminta alkoi lisääntyä, kuten 25. 1. 
hyökkäys Lunkulaan parilla joukkueella, mikä 
torjuttiin helposti. Samoin lyötiin seuraavana 
aamuna Uuksalonpäähän tullut vihollisosasto. 
Lunkulaan ja Uuksalonpäähän uusi vihollinen 
päivän kuluessa hyökkäyksensä. Lunkulassa lyö-
tiin vihollinen takaisin sen kärsittyä 100 miehen 
tappion. Myös Uuksalonpäässä oli iltaan men-
nessä lyöty takaisin sinne kolmelta suunnalta tun-
keutuneet vihollisosastot. 27. ja 28. 1. vihollinen 
uusi jälleen hyökkäyksensä LIuksalonpäähän, 
mutta se torjuttiin. 

29. 1. aamulla aloitti vihollisen raskas patteri 
ammuntansa ja 20 lentokonetta pommitti Lun-
kulan asemia. Kaakosta hyökkäsi Grisoin linjaa 
vastaan n. 3 komppaniaa ja jäitse Terhalasta 2 
komppaniaa. 6" patterin lisäksi tukivat hyök-
käystä jv-tykit ja kranaatinheittimet. Vihollinen 
valtasi Huskasen tukikohdan, joka seuraavana 
päivänä vallattiin takaisin. Vihollinen kärsi 
hyökkäyksissään suuria tappioita. 

Aloite näytti kuitenkin siirtyneen viholliselle. 
Helmikuun aikana IV AK:n toiminta keskittyi 
saarretun vihollisen pehmittämiseen suuressa 
motissa (Kitelä ja Lemetti), sekä hyökkäyksen 
jatkamiseen Pitkärannan suunnalle. Tähän ni-

veltyi myöskin Salmin lohkon toiminta. Lohko 
sai nyt asetäydennystäkin, mm. panssaritorjun-
taan sopivina 4 kpl rekialustalle sijoitettuja 47 
m/m tykkejä sekä 2 kpl 107 m/m vanhoja kent-
täkanuunoita, myöhemmin myös 1/152 K-04 ka-
nuunan ja 75 m/m tykin Impiniemeen. Tykistö 
tuki edelleen taistelutoimintoja aina Pitkäran-
taan saakka. Jalkaväkiosastoilla oli oma lohkon-
sa Kuivaniemessä siten, että sen rintama oli 
pohjoiseen Mursulan ja Hirsimäen suuntaan, 
itään Lokasaaren suuntaan ja etelään. Sekä ty-
kistö että jv-osastot saivat jatkuvasti kestää vi-
hollisen tykistötulta ja lentokoneiden hyökkäyk-
siä, mutta tappiot pysyivät pieninä. 

Vihollisen tykistötoiminta Mantsia vastaan 
jatkui ja kun ilmatorjuntaan oli käytettävissä 
vain jv-aseita, kasvoi koneiden rohkeus ja hävit-
täjien kk-tuli kävi jokapäiväiseksi. 17. 2. saatiin 
lopulta Mantsiin 40 m/m it-tykki, jonka ansiosta 
pommituskorkeus kasvoi ja vauriot pienenivät. 
Pommituksista mainittakoon 3. 2. pieni pommi-
tus, 6. 2. kolmen koneen pommitus, 7. 2. hävit-
täjien kk-hyökkäys, 8. ja 9. 2. kumpanakin päi-
vänä 20 koneen pommihyökkäys, 10. 2. pommitti 
vain yksi kone, mutta 11.2. jälleen suuri pommi-
tus, mikä vaati kahden tykkimiehen ja yhden lo-
tan hengen. 12., 13. ja 14. 2. pommitti neljä ne-
limoottorista konetta linnaketta käyden välillä 
täydentämässä pommikuormansa. 

2. 2. ajoivat ensimmäiset vihollisen lentokelkat 
Mantsin ja Ristisaaren välitse pohjoiseen. Lin-
nake ampui ja yksi jäi jäälle. Seuraavana päi-
vänä tuli 8 kelkkaa, joista kaksi pääsi läpi, viisi 
pysäytettiin ja tuotiin Mantsiin ja yksi paloi. 

Jalkaväkitoiminta helmikuun puolen välin 
jälkeen supistui pieneen partiotoimintaan. Myös 
pieniä vihollisosastoja alkoi liikuskella Lunku-
lassa ja Uuksalonpäässä. 

Tammikuun aikana suoritetut raskaat pitkä-
matkaiset, usein suurin voiminkin suoritetut par-
tioinnit ja kuun lopulla tapahtuneet taistelut oli-
vat väsyttäneet joukkoja. Helmikuun aikaiset 
jatkuvat ilma- ja tykistöpommitukset eivät suo-
neet henkilöstölle lepoa. Mieliala säilyi kuiten-
kin toivorikkaana kun IV AK oli lausunut toi-
vomuksen, että Mantsi kestäisi vielä 5 vuoro-
kautta, jolloin AK:n hyökkäys alkaisi. Kun mi-
tään ei tullut, pyrki mieliala painumaan. 

Salmin lohkon suunnalla jatkoi vihollinen 
maaliskuun aikana hyökkäyksiään Koirinojan 
lahden ulkopuolella olevia saaria vastaan valla-
ten raskaita tappioita kärsien saaren kerrallaan. 
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Lohkon tykistö osallistui taisteluihin joka päivä 
tukien torjuntaa ja auttaen mottisotaa käyviä 
tulellaan. Vihollisen tykistö ja lentokoneet yrit-
tivät vaimentaa lohkon pattereita ja 12. 3. sär-
kyikin rautatiepatterin junasta 4 vaunua. Jv-
osasto oli edelleenkin kiinni Kuivaniemessä. 

Saaristotaistelujen aikana kävivät ilmeisiksi 
vihollisen maihinnousumahdollisuudet Impilah-
den ja Sortavalan suunnissa. Myös IV AK kiin-
nitti 5. 3. huomiota jäitse mahdollisesti tapahtu-
vaan sivustaiskuun. Salmin ja myös Sortavalan 
lohkot valmistautuivat tämän varalle lisäämällä 
jääesteitä, räjäyttämällä railoja jne. 

Vallattuaan 10. 3. Vuoratsun, alkoi vihollinen 
aurata tietä länteen jäitse. Se asetti myös tykke-
jä asemiin Vuoratsun eteen jäälle. Nämä toi-
menpiteet keskeytettiin lohkon tykistötulella. 
Oliko vihollisella todellakin tarkoitus jäitse hyö-
kätä IV AK:n sivustaan, ei voida varmuudella 
sanoa, mutta vielä rauhanteon aamuna 13. 3. klo 
7.30 ilmestyi jäälle Vuoratsuun n. 2 jv-pataljoo-
naa sekä hyökkäysvaunuja ja autokolonna al-
kaen liikehtiä rannikkoa kohti. Rautatiepatteri 
ampui 8 laukausta, joista kaksi pitkää ja kaksi 
lyhyttä sekä neljä täysosumaa joukkoihin, jolloin 
syntyi täydellinen kaaos vihollisen keskuudessa, 
joka alkoi suin päin pyrkiä kohti Pusunsaarta. 

Koirinojan taistelun vuoksi ei vihollinen voi-
nut irrottaa Mantsin suuntaan tarpeeksi voimia. 
Sen tykistö pommitti kyllä melkein joka päivä 
Mantsia, Lunkulaa ja Uuksalonpäätä, mutta 
muuten pyrittiin vain sitomaan toisiamme. 

7. 3. tuli käsky valmistautua tyhjentämään 
Mantsi. Valmisteluihin ryhdyttiin, mutta mitään 
erikoista kiirettä ei pidetty. Ristisaaren ja Mant-
sin välillä alkoivat vihollisen lentokoneet ja hiih-
topartiot häiritä kuljetuksia. Mm. 9. 3. ilmestyi 
Reposaareen joukkueen vahvuinen osaksi suo-
mea puhuva hiihtopartio, jonka saarella ollut 
kuuden miehen vartio löi takaisin. Seurasi pari 
rauhallisempaa vuorokautta, kunnes 11.—12. 3. 
yöllä vihollinen hyökkäsi Uuksalonpäätä vastaan. 
Vetäytyminen alkoi 12. 3. aamupäivällä ja 13. 3. 
klo 03.00 oli Uuksalonpää tyhjennetty. 

Lunkula ja Mantsi pysyivät omien joukkojen 
hallussa aselepoon saakka. Vetäytyminen niistä 
tapahtui rauhanehtojen mukaisesti 13. 3. illalla. 

V a l a m o n l o h k o . Valamo oli tärkeä 
etappipaikka Lahdenpohjan ja Mantsin välisis-
sä kuljetuksissa. Se sai kestää erittäin kovia il-
mapommituksia, joita lienee ollut muutamaa 
vaille 150. Suurpommitus tapahtui laskiaispäi-

vänä, jolloin n. 100 konetta seitsemään eri ottee-
seen pommitti luostarin aluetta. Myös lohkolle 
kuulunutta Ristisaarta pommitettiin. Jatkuvat 
pommitukset aiheuttivat paljon vaurioita luos-
tarin rakennuksille ja omaisuudelle. Mm. s/s 
"Valamon luostari" syttyi palamaan ja upposi. 
Henkilötappiot olivat kolme kaatunutta ja viisi 
haavoittunutta. Yhdellä ainoalla it-kaksoiskone-
kiväärillä, mikä sekin tuhoutui 21. 1 pommituk-
sessa, ei pommittajia paljon peloteltu. Varsinai-
sia taistelutoimintoja ei Valamossa ollut. 

M u i l l a l o h k o i l l a oli toiminta hiljaista. 
Niillä suoritettiin ilma- ja merivalvontaa, varus-
telutöitä ja koulutusta sekä desanttijahteja. 

L a a t o k a n L a i v a s t o - o s a s t o 1 1 a 
(Laat.Los) oli avoveden ja kelirikon aikana 
omat vaikeat ja vastuulliset tehtävänsä. Väylä-
palvelu oli saatava sodanaikaiseen kuntoon, ma-
jakat ja loistot joko himmennettävä tai sammu-
tettava, määrätyt viitat poistettava ja majakka-
laiva "Taipaleenluoto" hinattava tukikohtaansa. 
Suunniteltuja miinoituksia varten oli Oiton va-
rikolla 380 kpl kolmea eri tyyppiä olevaa mii-
naa. Kaikki muut saatiin lasketuiksi paitsi ns. 
Taipaleenluodon kenttä, kun PM :n lupa miinoi-
tuksen suorittamisesta tuli vasta 30. 11. 39 aa-
mulla ja vihollinen oli Saunaniemessä jo maini-
tun päivän iltana. Ulkovartiointia suoritettiin pi-
meänä aikana Kivisalmi—Heinäsenmaa—Mö-
kerikkö—Valamo tasalla. Yhtään vihollisalusta 
ei purjehduskauden aikana havaittu. Suurem-
mista kuljetuksista mainittakoon Er.P 23 :n kul-
jetus Lahdenpohjasta Valamoon ja myöhemmin 
Valamosta Mantsiin sekä Er.PPK4:n kuljetus 
Lahdenpohjasta suoraan Mantsiin. Vaikeissa 
olosuhteissa ml "Yrjön" 17. 12. päätökseen saa-
ma kaapelinlasku Ristisaaresta Mantsiin tulkoon 
myös mainituksi. Huoltokuljetukset, mitkä suo-
ritettiin öisin, sujuivat hankaluuksitta. Tykkive-
neet "Aallokas", "Wulcan" ja "Tarmo" tekivät 
14. 12. 39—12. 1. 40 välisenä aikana kaikkiaan 
11 kertaa syöksyjä Pitkärannan ja Koirinojan 
suuntaan pommittaen vihollisen majoituspaik-
koja, huoltoteitä ja esikuntia 75 m/m tykeillään 
avustaen Salmin lohkojen joukkojen työtä. 4. 1. 
ja 9. 1. vastasi vihollinen tykkiveneiden tuleen 
aiheuttamatta tappioita. Myöhemmin tyv. "Aal-
lokas" joutui vielä kolme eri kertaa vihollisen 
ilmapommituksen kohteeksi, mutta sai vain pie-
niä kansivaurioita. Tammikuun alkupuoliskolla 
jään vahvuus oli jo n. 30—25 sm, mikä häiritsi 
pahasti aikoinaan kelirikkoalukseksi rakennetun 
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Aallokkaankin liikehtimistä. Kuukauden lopulla 
Aallokaskin lopetti purjehduskautensa muiden 
alusten lopetettua jo kuun alkupuolella. 

Vihollisen muutamat tykki- ja vartiomoottori-
veneet lähestyivät ja tulittivat muutaman kerran 
Järisevää ja Ylläppäätä. M u u t a vihollisen laivas-
totoimintaa ei Laatokalla ollut. 

Laat.Los:n aluskanta oli kokoonpantu viides-
tä R T 3:n rauhanaikaisesta aluksesta ja muuta-
masta moottoriveneestä sekä kirjavasta joukosta 
muita aluksia ja moottoriveneitä. 

Laatokan Meripuolustus ja sen mukana Ran-
nikkotykistörykmentti 3 lakkautettiin 21. 5. 40 
uusiin kokoonpanoihin siirryttäessä. 

Salmin lohkon miehet ottivat mukaansa 12. 3. 
Uuksalonpäässä aselajinsa viimeisinä uhreina 
kaatuneiden res.vänr. Kortelan ja alik. N. Evo-
lan ruumiit , jotka siunattiin hautaan Parikkalan 
Sikoharjulle kauniin Simpeleenjärven rannalle. 

Paikalla on nyt kaikkia Laatokan Meripuolus-
tuksessa kaatunei ta symbolisoivana muistomerk-
kinä kivipaasi ja Nordenfelt-tykki. 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYKSEN 

VUOSIKOKOUS 
PIDETÄÄN 20. 11. 1975 

TURUN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHOLLA. 

Kokouksen ohjelma on seuraava: 

13.30 KOKOONTUMINEN TURUN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHOLLE 
(Kaivokatu 12) 

14.00 - 16.00 TUTUSTUMINEN VVÄRTSILÄN TURUN TELAKKAAN 

17.00 - 18.45 VUOSIKOKOUS UPSEERIKERHOLLA 

19.00 KOKOUSILLALLINEN UPSEERIKERHOLLA 

Helsingistä lähtee bussi Turkuun klo 11.30 Senaatin torilta, Valtioneuvoston edestä. 

Ilmoittautumiset illalliselle sekä e.m. kuljetukseen pyydetään viimeistään 17. 11. ku-
luessa joko ylil M Mäkiselle (p 90 - 6860 436) tai kapt J Lakiolle (p 921 - 359 200/nh). 
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OMISTUSOIKEUTEEN JA VAPAASEEN MARKKINATALOUTEEN PERUSTUVA 

TALOUDELLINEN YHTEENLIITTYMÄ SEKÄ SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 

TUKEVA KANSALAISJÄRJESTÖ. 

70 VUOTTA JATKUNEEN VOIMAKKAAN KEHITYKSEN TULOKSENA SOK-

JÄRJESTÖ ON SUOMEN SUURIN YHTENÄINEN VÄHITTÄISKAUPPA- JA PAL-

VELUKETJU: HANGOSTA UTSJOELLE, AHVENANMAALTA ILOMANTSIIN. SE 

TARJOAA MONIA ERI MYYMÄLÄTYYPPEJÄ LÄHIMYYMÄLÄSTÄ NYKYAIKAI-

SEEN AUTOTAVARATALOON, HUOLTAMON KAHVIOSTA MANNERMAISEN 

HUIPPUTASON RAVINTOLAPALVELUKSI IN. TÄLLAISENA VOIMATEKIJÄNÄ SE 

ON OSA SUOMALAISTA ARKIPÄIVÄÄ, OSA KANSAKUNNAN HUOLTOA. 

MAANPUOLUSTUS ON OSA ISÄNMAAN ASIAA, SIKSI OIKEAN ASEN-

TEEN JA KANSALAISHENGEN VAALIMINEN KUULUVAT MERKITTÄVÄNÄ 

OSANA SOK-OSUUSKAUPPAJÄRJESTÖN TYÖKENTTÄÄN NYT JA TULEVAI-

SUUDESSA. 
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YLILUUTNANTTI VOIM LEHTORI 
VILLE POHJOLA 

Me ns sana in corpore sano! 
Sano rannikon puolustaja, pidätkös fyysisen ja 
he nkisen kuntosi korkealla? 

Yliluutnantti Pohjola piti Rannikon Puolusta-
jain Kymenlaakson Killan vuosikokouksessa 
marraskuussa 1974 meitä kaikki koskettavan ja 
toivottavasti myös liikuttavan esitelmän. 

Asevelvollisuuslaki sanoo, että jokainen Suo-
men mies on asevelvollinen. Toisin sanoen jokai-
sen maamme miespuolisen kansalaisen velvolli-
suutena on tarpeen tullen puolustaa vaikka ase 
kädessä maatamme, sen itsenäisyyttä ja laillista 
esivaltaa kaikkia vaaroja vastaan. 

Puolustuslaitos antaa yleisen käsityksen mu-
kaan hyvän koulutuksen asevelvolliselle, mut ta 
huomioon ottaen lyhyen varusmiesajan, samoin 
kuin vähäiset kertausharjoitukset, on jokaisen 
miehen itse henkilökohtaiseesti hankit tava riit-
tävä fyysinen kunto ja myöskin ylläpidettävä se. 
Valitettavasti useinkin käy niin, että ihminen 
luonnostaan laiskana ja mukavuudenhaluisena 
unohtaa tarpeellisen liikunnan. Liikennevälineet 
ja työkoneet suorittavat varsinaisen työn ja itse 
ihminen vain istuen valvoo, että kaikki käy niin-
kuin pitääkin. 

M u t t a onkohan asia oikeastaan näin? — Enää 
ei tarvitse koko päivää ja koko viikkoa tehdä 
työtä, jotta perheen jokapäiväiset tarpeet tulisi-
vat turvatuiksi. Hyvä on näin, ja hyvä on sekin 
asia, että sairauden tai muun työesteen sattues-
sa ei tarvitse nähdä nälkää, vaan yhteiskunta tu-
lee avuksi ehkä liiankin helposti. Tällaisen elin-
tason nousun on saanut aikaan teollistunut yh-
teiskuntamuoto. 

Seurauksena on muodostunut uusia pulmia. 
Eräs kaikkein vaikeimmista on vapaa-ajan viet-
to-ongelma. Kodin turvallisten seinien sisällä ja 
tutussa ympäristössä on mahdollisuus moniin 
harrastuksiin — henkisiin ja ruumiillisiin — ak-
tiivisiin ja passiivisiin. Valitettavan monet kui-

tenkin jät tävät käyt tämättä mahdollisuutensa, 
vaikka heillä olisikin tilaisuuksia sellaisiin. Tie-
tenkin olosuhteet saattavat olla muutenkin epä-
edulliset. 

Nykyisen teollisen yhteiskuntamuodon kieltei-
senä seurausilmiönä hyvin monet ovat joutuneet 
pois tutusta ympäristöstään outojen ihmisten 
pariin, mahdollisesti ahtaisiin tilapäisasuntoloi-
hin tai muutoin hänelle ankeaan miljööseen. 
Tällöin entiset harrastukset saattavat kokonaan 
jäädä ja tilalle astuu jonkinlainen odottava pas-
siivisuus — ihmisestä tulee helposti silloin apaat-
tinen a jan tappa ja . — Odotetaan, että huomen-
na tulisi toisenlaista — parempaa, mut t a — 
useimmiten turhaan. 

Suomalainen mies on perusluonteeltaan juro 
ja epäluuloinenkin. Hänen on vaikeata luoda 
yhteyksiä, uusia tuttavuuksia — uusia ystävyys-
siteitä. Entiset siteet ovat kaukana, usein saavut-
tamattomissa ja uusia ei ole. Voipa käydä niin-
kin, että uudet siteet ovat niin irrallisia ja lyhyt-
aikaisia, että kestävät vain niin kauan kuin ko-
kematonta nuor ta voidaan käyttää hyväksi. Täl-
lainen kokemus on jokaiselle kielteinen. Seurauk-
sena on useinkin ns retkahtaminen. Toisin sa-
noen ihminen ei enää jaksa pitää yllä luontaista 
moraaliaan, vaan harrastusten puutteessa saat-
taa vaipua liialliseen alkoholin käyttöön tai mui-
hin kielteisiin, jopa rikollisiin harrasteisiin tai 
puuhailuihin. T ä m ä n pitäisi olla estettävissä. 

Työpaikoilla, asuntoloiden piirissä ja yleensä-
kin ympäristössämme kaikkialla pitäisi olla usei-
ta vastuun tuntoisia henkilöitä, jotka antaisivat 
tukeaan vastasaapuneelle tai muillekin ja ohjai-
sivat ja tutustuttaisivat hänet uuteen ympäris-
töön ja sen erilaisiin harrastuksiin, jolloin tämä 
voisi valita itselleen sopivan henkisen tai ruu-
miillisen harrastuksen tai harrastukset, jotka toi-
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sivat siten sisältöä elämään ja auttaisivat siten 
juurtumisessa. 

Tällaista ihmisystävällistä toimintaa onkin jo 
paljon, mut t a ei riittävästi. Eräänä esteenä on, 
että usein analysoidaan ihmistä liikaa, etsitään 
ja eritellään kanssaihmisten hyviä ja huonoja 
puolia. Meidän on muistettava, että jokainen ih-
minen on yksilö ja persoonallisuus. Jokainen on 
erilainen kuin kukaan toinen ja on omalta koh-
daltaan kokonaisuus. Loppujen lopuksi jokainen 
vastaa itsestään ja toiminnoistaan ja tekemisis-
tään sekä tekemättä jättämisistään. 

Siksi jokaisen olisi oman itsensä takia syytä 
huolehtia sekä henkisestä että fyysisestä — ruu-
miillisesta kunnostaan. Kumpikin seikka täyden-
tää toistaan. Hyvä ruumiillinen kunto aut taa 
kestämään koviakin ruumiillisia sekä henkisiä 
rasituksia ja koettelemuksia. Samoin henkinen 
vireys aut taa monipuolisten harrastusten löytä-
misessä ja niiden mielenkiintoiseksi tekemisessä, 
kuin myös rasittavien yksitoikkoisten kestävyys-
tai voimaharjoitusohjelmien läpiviemisessä. Tar -
vitsemme siis sekä henkistä että fyysistä kuntoa. 
T ä t ä voidaan vieläkin perustella: 

1. Ihminen puolustautuu kylmyyttä vastaan 
pukeutumalla lämpöisempiin vaatteisiin, lämmit-
tämällä asuntoaan ja nauttimalla lämpöistä juo-
maa tai ruokaa — yleensäkin ravintoa, josta 
elintoiminnoissa ja lihastyöskentelyssä muodos-
tuu lämpöä. Olemmehan sen jokainen kokeneet, 
miten kovassa liikunnassa tai työskentelyssä tu-
lee hiki. 

2. Ihminen puolustautuu sairauksia vastaan 
syömällä monipuolista ravintoa, jolloin tarpeel-
liset vitamiinit ja kivennäis- ym hivenaineet an-
tavat kehon omien rauhastoimintojen avulla tar-
vittavan suojan esimerkiksi puutostauteja tai sai-
rastumisalttiutta vastaan. Riittävällä liikunnalla 
saadaan aikaan hyvä yleiskunto, joka tekee mah-
dolliseksi sen, että ihminen sairastuttuaan ei 
heikkene sanottavasti, vaan toipuu nopeasti, eikä 
sairastu jälkitauteihin, jotka useimmiten ovat 
paljon vaarallisempia, koska vahingoittavat eli-
mistöämme useinkin pysyvästi, voivatpa aiheut-
taa invalidisoitumisenkin. 

3. Runsaalla liikunnalla kasvatetaan sydän, 
keuhkot ja koko verenkierto voimakkaaksi. Sa-
malla muutkin sisäelimet voimistuvat ja kestävät 
suuriakin rasituksia. Ruoansulatuselinten kunto 
on suuresti riippuvainen liikunnan määrästä. 
Munuaisten ja maksan toimintaa helpottaa esim. 
liikunnan yhteydessä tapahtuva hikoilu. O n 

myöskin muistettava, että hyvien fyysisten har-
rastusten parissa haitallisten nautintoaineiden 
käyttö jää pal jon vähäisemmäksi. Alkoholin 
käyttö ja tupakanpoltto aiheuttavat maksalle ja 
munuaisille paljon työtä. 

4. Lihasten kuntoa tarvitaan työnteossa, an-
karissa olosuhteissa selviytymiseen, rasittavassa 
liikunnassa jne. Yleisesti ottaen vahva lihaksisto 
on erinomainen apu ihmiselle. Heikko lihaskun-
to sensijaan or juut taa omistajansa. Voimakkail-
la, harjaantunei l la lihaksilla saavutetaan paljon 
parempi teho kuin harjaantumattomil la , sillä — 
lihaskunto käsittää paitsi voimakkuuden, myös-
kin lihasten toimintanopeuden, kestävyyden ja 
tai tavuuden. Vain määrätietoisella harjoittelulla, 
säännöllisellä elämällä, riittävän monipuolisella 
ravinnolla on hyvä lihaskunto mahdollinen saa-
vuttaa. 

Kuitenkin: — Jokainen ei kuitenkaan pysty 
saavuttamaan — sanoisinko — loistavaa lihas-
kuntoa, mut ta hänelle itselleen suhteellisen hy-
vän. Esteinä voivat olla perinnölliset tekijät tai 
ehkä piilevät sairaudet, jotka saattavat ilmetä 
vasta suurissa ruumiillisissa rasituksissa. Myös 
eräs rajoit tava tekijä on se, että useilla luut ovat 
kasvaneet määrämittoihinsa jo 20-ikävuoteen 
mennessä, joillakin jopa 13 vuotiaana on saavu-
tettu luuston maksimikasvuraja. Sen takia jo 
nuorella iällä on harjoiteltava runsaasti moni-
puolista liikuntaa ja kestävyysliikunnalla rasitet-
tava sisäelimiä. Tällöin rintakehä, selkäranka, si-
dekudokset ja lihaksisto sekä sisäelimistö kehit-
tyvät voimakkaiksi ja antavat riittävät edelly-
tykset myöhempään mahdollisesti vaativaankin 
fyysiseen harrastusvalintaan, jopa ammat in va-
lintaankin. — Viittaan huippu-urheiluun. 

Kuntourheilu ja huippu-urheilu on täysin ero-
tettava toisistaan. Nykyinen kansainvälinen huip-
putaso on niin korkea, että tavallisen yksilön 
mahdollisuudet huipulle pääsyyn omin avuin 
ovat käytännöllisesti katsoen olemattomat. 

Henkilökohtaisten tai lajikohtaisten valmen-
tajien vuosien uurastuksen, tieteellisen tutkimus-
työn (liikunta- ja ravintofysiologia ym), urheilu-
lääkäreitten soveltuvuustestien ja -tutkimusten 
avulla, perinnöllisten tekijöiden, luontaisten 
lahjojen sekä 8—10 vuoden määrätietoisen har-
joittelun. monien kieltäymysten ja taloudellisten 
uhrausten avulla luodaan joitakin tällaisia huip-
pukykyjä, jotka lähettiläiden tavoin tekevät 
maa tamme tunnetuksi. 

Tämä huippu on hyvin kapea, mut ta se lepää 
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laajalla alustalla, jonka muodostaa monenlaista 
kuntoliikuntaa harrastava suuri ihmisjoukko, 
josta silloin tällöin kohoaa yksilöitä muita kor-
keammalle. Vaikka huiput näkyvätkin selvem-
min, niin silti tuo laaja kuntoliikuntaa harrasta-
vien joukko on tärkeämpi. 

Jokainen meistä on jonkinlainen kuntoilija, 
kukin omalla tavallaan. Mut ta kun ryhdytään 
kuntoliikuntaa harrastamaan oikein määrätietoi-
sesti, niin silloin on muistettava muutamia tär-
keitä seikkoja. Kunnon rakentaminen pitää 
aloittaa tosiasioihin nojautuvasta senhetkisestä 
kunnosta: 

Iän tuomat rajoitukset on tunnustettava itsel-
leen. Verisuonisto eivätkä muutkaan elimet ole 
enää niin joustavia kudoksiltaan kuin nuorem-
milla. Monet sairaudet (sydämen toiminta- tai 
rakennevajavuudet, munuaissairaudet, sokeri-
tauti ym) saattavat suurestikin rajoit taa harras-
tusten valintaa. 

Edellä mainitsemissani tapauksissa on syytä 
neuvotella lääkärin kanssa. Muistettakoon, että 
päämääränä on kunnon kohottaminen eikä riski-
tekijöitten esiin tuominen. 

Meille kaikille tuttu Tahko P i h k a l a pai-
notti usein hitaasti kiiruhtamista. Hän tarkoitti, 
että aluksi harjoitellaan hiljalleen, mutta sitten 
vähitellen kunnon kohentuessa lisätään vauhtia. 
Saman voisi nykytekniikan sanavarastolla ilmais-
ta: 

— On muistettava sisäänajo. 
— Anna koneen lämmetä, ennenkuin nostat 

kierroslukua täysille. 
— Voitelujärjestelmän on oltava moitteeton, 

ettei kone vahingoitu esim. laakereitten 
palaessa. 

Harrastusvalinnan helpottamiseksi luettelen 
vielä joitakin harrastuslajeja: Ulkoilun eri muo-
dot (raikkaassa ulkoilmassa harjoittelu on yleensä 
terveellisempää kuin ahtaassa sisätilassa tapah-
tuva), lenkkeily, suunnistus, hiihto, luistelu, uin-
ti, yleisurheilu, retkeily, samoilu, vuorikiipeily, 
urheilumetsästys ja -kalastus. 

Erilaiset pallopelit kuten jalkapallo, pesäpallo, 
käsipallo, koripallo, lentopallo, jääkiekko, edel-
leen tennis, pingis, sulkapallo ym. 

Erilaiset voimailut: paini, nyrkkeily, painon-
nosto, judo jne. 

Erilaiset välineliikuntamuodot: pyöräily, sou-
tu, melonta, keilailu, purjehdus, jopa purjelen-
to, edelleen voimistelu, mäkihypyt, pujottelu ja 
syöksylasku ja monet vauhti- ja moottoriurhei-

lut; edelleen tarkkuuslajeina ampumaurheilu, 
jousiammunta, golf-peli, keilailu, jopa tikanheit-
to. Tanssi liikuntana on eräs parhaimmista; li-
säksi se 011 varsin mielenkiintoinen ja lähes kaik-
kien suosima seurustelumuoto. 

Monet piiri- ja liikuntaleikit ovat erittäin mo-
nipuolisia. Vahinko, että monet näistä ovat niin 
vähän harrastet tuja ja huolimatta kansallisesta 
perinteestään, ovat monet jäämässä kokonaan 
unhoon. Tällaisia leikkejä olivat m m kyykkä, 
linna, piippu ja sirkka. 

Karjalaisten keskuudessa tavataan vielä näitä 
harrastuksia, mut ta suhteellisen vähäisessä mää-
rin. 

Kuten huomaamme, harrastusmahdollisuuksia 
löytyy jokaiselle ja liikuntaa voidaan harrastaa 
yksin tai ryhmissä. Nykyisin 011 tavaksi tullut 
muodostaa kuntopiirejä. Tällä tavoin luodaan 
myöskin uusia ystävyyssi teitä. 

Nykyinen yhteiskunta on yhä kasvavalla pa-
noksella mukana helpottamassa liikuntaharras-
tuksia. On rakennettu erilaisia urheilutiloja: -— 
kenttiä, ratoja, halleja, mäkiä ja sisäharjoitus-
tiloja, palloilu- ja voimistelusaleja, keilaratoja, 
voimailutiloja, kokoushuoneita, joissa voidaan 
tehdä monenlaisia liikuntaa koskevia suunnitel-
mia ja päätöksiä. Urheilu- ym vastaavat seurat 
saavat toimintaansa varten määrärahoja . Kai-
kissa kunnissa on urheilu- tai nuorisolautakun-
nat ja melkein kaikissa kunnissa on palkattu 
kunnallinen oh jaa ja huolehtimassa ja organisoi-
massa paikallista liikuntatoimintaa, elleivät va-
paaehtoiset voimat muuten riitä. 

Kääntymällä tällaisten elinten, henkilöitten 
tai seurojen puoleen, voi jokainen saada opas-
teen harrastustoiveilleen. Eräs tärkeimmistä lii-
kuntamuodoista on vielä mainitsematta, nimit-
täin ruumiillinen työ joko leipätyönä tai harras-
tuksena esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin 
ympärillä. Mikäli työsuoritus teknillisesti 011 ko-
vin yksipuolista, voi kukin työskentelyään elä-
vöittää esim. voimisteluliikkeillä tai juoksupyräh-
dyksillä tai muulla liikunnalla tarpeen mukaan. 

Yhteenvetona voitanee sanoa: Koko kansan 
terveys, elinvoima ja tulevaisuus on tällaisten 
harrasteiden — henkisten ja ruumiillisten varassa. 

Tehkäämme itse kukin velvollisuutemme Suo-
men kansalaisina hoitamalla oma kuntomme hy-
vin ja kannustamalla lapsiamme ja nuorisoam-
me näihin harrastuksiin. 

Meidän on syytä muistaa, että tämän päivän 
lapset ja nuoriso 011 huomispäivän kansa. 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Helteinen kesä on kääntymässä loppuaan koh-
ti. Kesän lämpö ei kuitenkaan ole työntahtia 
patteristossamme juuri hillinnyt vaan koulutta-
jien komennoista ovat linnakkeiden kalliot ka-
jahdelleet, linnoitustyömailla porat pärisseet ja 
betonimyllyt jauhaneet kuin myös esikunnassa 
hikisissä sormissa kynät luiskahdelleet. 

Läänimme varusmiestoimikuntien puheenjoh-
tajat ja ohjaa ja t kokoontuivat alueellamme elo-
kuun alussa ponnistellen ryhmätöissään, saunoen 
ja ihaillen kaunista saaristoamme. Samoin ovat 
edellisten kesien tapaan erilaiset yhteisöt ja jär-
jestöt retkeilleet avustuksellamme merialueella. 

Tällä hetkellä seisomme mahtavan kertaushar-
joitus-, ampumaharjoitus-, syysleiri- ja sotahar-
joitusruuhkan edessä, jonka selvittäminen vie 
meidät hetkessä lokakuun puoliväliin ja toivot-
tavasti taas tavanomaisempaan päiväjärjestyk-
seen. 

Kun toteamme vielä kenttäpiispan vierailevan 
keskuudessamme syyskuun puolivälissä ja siinä 
yhteydessä mm vihkivän Rankin linnakkeen uu-
den sotilaskodin, voi kuka tahansa arvata päivy-
rien olevan merkintöjä täynnä. 
— N I I N , E T T Ä T Y Ö N I L O A 

toivotetaan muillekin rannikon puolustajille 
täältä Kymijoen suistomailta. 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Vuoden 1971 lokakuusta lähtien patteristom-
me komentajana toiminut evl Matt i Wähäjärvi 
siirtyi 1. 6. 75 eläkkeelle. Eroavan komentajan 
vastaanottama lähtöparaati tapahtui moottoroi-
tuna 31. 5. n kaksi tuntia junasta purkautumisen 
jälkeen. Oltiinhan tulossa Porvoon alueella pi-
detyltä kolmen rt-joukko-osaston yhteisleiriltä. 

Evl VVähäjärven myötä patteristo on kokenut 
erään historiansa menestykseimmistä jaksoistaan. 
Osoituksena tästä mainittakoon mm patteristom-
me materiaalisen tilan huomattava kohentumi-
nen, tykistöllisen taidon näytöt sekä meri- että 
maa-ammunnoissa unohtamatta urheilullisia saa-
vutuksia. Evl VVähäjärven työpanoksen voi var-
sin hyvin kiteyttää koulutuspäällikön tarkastus-
kertomuksen toteamukseen, jonka mukaan ko-
menta jan ote patteristoonsa oli näkyvää. Patte-
riston uusi komentaja, evl Pentti Väyrynen on jo 
kotiutunut Turusta Vaasaan. Patteristo toivottaa 
evl Väyrysen lämpimästi tervetulleeksi mootto-
roidun rannikkotykistön riveihin. 

Kesän parhaana urheilusaavutuksena voita-
neen pitää opp Svahn'n 2. sijaa pv:n mestaruus-
kilpailujen maastojuoksussa. Myös yhteispisteissä 
olimme aivan prikaatien tuntumassa. 

Kolmen pienimmän sotilasläänin suunnistus-
mestaruuskilpailuissa Tampereella sijoittuivat 
patteristomme edustajat kärkisijoille lähes joka 
lajissa ja sarjassa. 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Lomailijoiden ylistämää kuumaa kesää ovat 
maanviljelijöiden lisäksi tuskailleet kuumissa luo-
kissa työskennelleet koulun opettajat ja oppilaat. 
Mitään suoranaista aivojen pehmeämistä ei 
kuumuus kuitenkaan liene aiheuttanut koska ke-
sän aikana päättyneiden kurssien koulutustavoit-
teet on varsin mukavasti saavutettu. 

Kesän aikana ovat opiskelunsa saaneet pää-
tökseen 
— R t K a p t K 25, jonka suoritti yhdeksän yliluut-

nantt ia priimuksena ylil P A Malmberg 
— RtMestariK 3, 11 vääpeliä ja ylikersanttia, 

priimus ylik T J Ilmanen 
— Reserviupseerikurssi 148, priimuksena ups-
kok J V Seppälä. 

Lflkosallakin on päästy työskentelemään leirien 
yhteydessä 
—• Kapteenikurssi ja mestarikurssi 20.—31. 5. 

SlRtR:n, KotRPston ja VaaRPston yhteisellä 
kevätleirillä 
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— Kapteenikurssi, kadettikurssi ja ru-kurssi kou-
lun kesäleirillä 30. 6.—11. 7. 

Kesäleirillä kiinnitettiin huomiota normaalin 
ampumaohjelmiston lisäksi 
— Yhteistoimintaan laivastoyksikön kanssa tun-

nistamisen, tulen tähystyksen ja tulen keskit-
tämisen osalta. 

— Ruudin lämpötilan mittaukseen ja a-tarvik-
keiden varastoimiseen 

— 100 TK-ammunto ih in lähipikamenetelmällä. 
Opiskelunsa ovat aloittaneet 

— PO I E Rt 30. 7. 
— Kadettikurssi 60 :n aselajijakso 5. 5. 
— Ru-kurssi 149 8. 8. 

Koulutushallimme on nyt saatu suunniteltuun 
valmiuteen kun laser-simulaattorikin on asennet-
tu paikoilleen. Koulutushallin kehittämisessä 
mukana olleita PE:n, Viestikeskuskorjaamon ja 
Optisen Laitoksen henkilöitä on muistettu pie-
nellä "harjakais"-tilaisuudella. 

Henkilöstön muutoksiakin on tapahtunut : 
— Ylil Suomalainen ja Malmberg ovat palan-

neet Kapteenikurssin jälkeen riveihin 
— Ylil Vehmas on siirtynyt Kotkasta kouluun 
— Syyskuun alussa odotellaan m a j Kilpistä ja 

kapt Oilaa 
— V ä ä p Mörsky on SähköTK:n mestarikurssin 

suoritettuaan ryhtynyt hoi tamaan tehtäviään 
— Vääp Korhonen on siirtynyt SlRtR:stä 
— M a j Myllyniemi on siirtynyt Sotakorkeakou-

luun 
— Kap t Suominen on siirtynyt Pääesikuntaan 
— Ylil Inkinen on siirtynyt TurRtR: i in 
— Syyskuun alussa lähtevät kurssilleen kaptee-

nit Haapala , Niska ja Räihä sekä lokakuussa 
kapt Saarinen. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kesä on mennyt menojaan ja puiden lehdet 
alkaneet kellastua myös Helsingin alueella. 

Kesän aikana olivat huomat tav immat harjoi-
tukset Upinniemessä järjestetty ohjusjoukkueen 
kertausharjoitus kesäkuussa ja Isosaaren alueel-
la t apah tunut R t K : n ja R A u K : n yhteisleiri hei-
näkuussa. 

Ulkopuolisten suorittamat tutustumiskäynnit 
ovat myös kuuluneet kuvaan. Näistä huomatta-
vimmat ovat olleet Johtorenkaan ja Killan jä-
senten, Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin 
osaston vierailut sekä kahdet omaistenpäivät Iso-
saaressa heinä—elokuussa ja K a d K : n toisen vuo-
sikurssin aselajiin tutustuminen Kuivasaaressa 
elokuussa. 

Urheilurintamalla on joukko-osaston omien 
kilpailujen lisäksi osallistuttu ESSl:n suunnistus-
mestaruuskilpailuihin sekä partiolla että henkilö-
kohtaisissa sarjoissa. Pvm kisoihin ovat lähdössä 
partion lisäksi yliv Kol ju ja konh Hanki. 

Syysleirin yhteydessä järjestetään patteriston 
johtohenkilöstön kertausharjoitus ja vartiovene-
laivueen kanssa yhteistoimintaharjoitus. Valmis-
telut leirin läpiviemiseksi on jo aloitettu. Toivot-
tavasti syyssateet ja -myrskyt eivät tule leirin pi-
tämistä hai t taamaan. Suoritetaanhan leirillä 
myös kevyen patterin kilpailuammunta. 

Henkilötietoja: 

1. 6. yliv Ahonen ylennetty sotilasmestariksi 
1. 6. vääp Viipuri ylennetty ylivääpeliksi 
1. 6. ylik Elomaa ylennetty vääpeliksi 
2. 6. kapt Peltomaa esiupseerikurssilta 
2. 6. kapt Ruuskanen esiupseerikurssilta 
1. 7. ylik Jyrkkärinne tullut palvelukseen 
1. 7. vääp Korhonen siirto R t K 
1. 7. ylik Ran ta ylennetty vääpeliksi 

18. 7. ylil Junell kapteenikurssilta 
18. 7. ylil Kaipia kapteenikurssilta 
31.8. talh Korpi ero 
31.8. vänr Mart t inen ero ja K a d K : u u n 

1. 9. kapt Ket tunen S K K oppilaaksi 
1. 9. kapt Hurme S K K oppilaaksi. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kesäkausi alkoi rykmentissä vilkkaalla toimin-
tajaksolla, sillä touko—kesäkuun vaihteeseen oli 
kasautunut ennätysmäärä tapahtumia. Oli kaksi 
leiriä, kaksi kertausharjoitusta, vierailuja useam-
pia, maanpuolustusjuhlaa ja muutakin. Sumasta 
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ONNITTELEMME 
UUTEEN ASEMAAN 

EV A E HUKARI 4.6.75 
EV M LAPPALAINEN 1.8.75 
EV P JOKISALO 4.6.75 
E VL P KNUUTTILA 4.6.75 
EVL P VÄYRYNEN 4. 6. 75 

MERKKIPÄIVÄNÄ 

EV T RAATIKAINEN 80 v 5.3.75 
EVL V NORDLUND 80 v 16.4.75 
EVL N SIMONEN 75 v 22. 6. 75 
EVL P KOKKONEN 70 v 18.2.75 
EVL P HEIKKILÄ 60 v 15.9.75 
EVL E PYYSALO 60 v 19.6.75 
MAJ K IGNATIUS 60 v 19.2.75 

selvittiin kunnialla, ja pluspuolelle on kirjoitet-
tava ainakin onnistuminen kevyen patterin kil-
pailuammunnassa, kerrankin. Vuoden mittavin 
kertausharjoitus, tor juntapatal joonan, oli Reilan-
Raasin alueella ja sekin voidaan kir ja ta sarjaan 
onnistuneita harjoituksia. Olipa myöskin jo toi-
nen peränjälkeen, joten virheistäkin oli opittu. 

K u n tästä tapahtumasumasta oli selvitty, al-
koikin sitten hiljaisempi kesäkausi, jonka tapah-
tumista mainittakoon pienen alokasikäluokan 
saapuminen Gyltööseen sekä eräät urheilukilpai-
lut, joihin rykmentti otti osaa. Ammunnassa, 
suunnistuksessa, jalkapallossa ja uinnissa kilpail-
tiin vaihtelevalla menestyksellä, viimemainitussa 
tuli pv:n mestaruuskilpailussa pronssia. 

Viimeinen voimanponnistus oli suunnistukses-
sa Korppoossa 23. 8. järjestetty Varsinais-Suo-
men viesti, jonka järjestelyissä rykmentillä oli 
keskeinen sija aina ratamestarista alkaen. 

Syksyn lähestyessä tavanomaisen toiminnan li-
säksi tulevat jälleen kertausharjoitukset, joita on 
järjestet tävänä vielä kolmet, tosin kaikki johto-
henkilöstön. 

Henkilöstörintamalla on tapahtumarikkaan 
talven jälkeen ollut hiljaista, mainittakoon ehkä 
pienenä erikoisuutena, että palveluksessa on ollut 
peräti neljä kesävänrikkiä, joista tosin ketään ei 
saatu innostumaan pyrkimään kadettikouluun. 

Ylennykset 
Ylik Pekka Samuli Päivärinta 1. 7. 1975 

Erot 
Yliv Reino Simo Var jus 30 .9 .1975 (1.10. 

1975 lukien) 
Värv Tuula Vahtera 31. 7. 1975 
Siirrot 

Talhoit Jouko Paavo Virtanen HelI tR: i in 
Ylik Pentti Antero Hokkanen AseV4:ään 
Ylik Kalevi Yr j änä 2.ErAutoK:sta 

Palvelukseen otot 
Tstoapul Mer j a Lehtosalo 16. 6. 1975. 

PÄÄESIKUNNAN 
RANNIKKOTYKISTÖTOIMISTO 

Laa jan rannikkopuolustusprojektin asettamien 
lisääntyneitten tehtävien hoitamiseksi on ollut 
pakko lisätä toimiston henkilömäärää. Projekti-
päälliköksi on määrät ty ev A E Hukari . Mui ta 
henkilövaihdoksia: 
— evl P Knuut t i la on ottanut vastaan toimisto-

päällikön tehtävät, 
— kapt M Mäki siirtyi komento-osastoon ja luo-

vutti tehtävänsä kapt M Suomiselle, 
— kapt H Rinne aloitti opiskelunsa Sotakorkea-

koulussa ja kapteenit I Heinonen ja J Vuo-
helainen aloittivat työskentelyn rannikkoty-
kistötoimistossa. 
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Illalliskortti 4 8 — 

• • • * 

TULE MUKAAN-TUO YSTAVASIKIN! 

KAUDEN TAPAUS LÄHESTYY! 

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

Pikkujoulua 
Karjalantalossa 7. 11. 1975 klo 19.30 

Jouluglögi 
Seisova joulupöytä, jossa mm 
sillisalaattia ja kinkkua 
lisukkeineen 
Kahvi 

LINNAKELISÄN TUOTTO Joukko-osastoittain tulos muodostui seuraavak-

Tammikuussa Pääesikunnan sosiaalitoimisto 
suoritti tutkimuksen linnakelisän tuotosta. Tut -
kimuksen tulokset julkistettiin Rannikon Puolus-
ta ja 1/75 :ssä. 

Kesäkuussa suoritettu uusi tutkimus osoitti 
tuoton olevan seuraavan eri henkilöryhmillä: 

Talvi Kesä 
Upseerit 2,69 3,99 
Sotilasvirkamiehet 11,26 2.00 
Toimiupseerit 2,64 2,60 
Värvätyt 3,39 2,42 
Siviilitoimenhaltijat 2,59 1,92 
Yhteensä keskimäärin 2,62 2,41 

SIRtR 
T u r R t R 
HanRPs to 
KotRPsto 

4,05 
2,56 
1,80 
2 29 

2,36 
2,80 
2,02 
2,28 

Edellisessä kirjoituksessa ennustettu pieni las-
ku jäi todella pieneksi. Makset tujen linnakeraho-
jen määrä kolmiviikkojaksolla tammikuussa oli 
keskimäärin 279,27 mk ja kesä—heinäkuussa 
keskimäärin 301,57 mk henkilöä kohti. 

M. S. 
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KEMIRA 
VIHTAVUORI 

tehty täysosumia \xu1en-

VIHTAVUORI 
TRAP PC-Special 
l ^ j g i i l l Rakenteeltaan samanlainen kuin Olympia 
I n B i PC Special. Haulipanos 32 g. Haulikoko 

2,0 ja 2,4 mm. Hylsy punainen. 
Muovikuppivälitulppa antaa haulipanokselle 

« ••/..& miellyttävän pehmeän lähdön ja tasaisen, 
w * tehokkaan osumakuvion. 
M | VIHTAVUORI Trap PC Special on tehty 
M I uusien kansainvälisten kilpailusääntöjen 
« P i vaatimusten mukaisesti. 

245 



on UUSI 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 

HARTWALL 

Luotettavaa rakentamista 
MAAN- JA TIENRAKENNUS 
SILLAT 
TEOLLISUUSRAKENNUKSET 
LIUKUVALUT 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOT 

OY FINN-BETONI AB 
Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki 15 
Puh. 658 200 
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Pekema Oy 
K u I I o 

S 
R A U M A - R E P O L A O Y 



& S I 
s/ 

zj u N 

JOM A L A I N E N 
SÄÄSTÖPANKKI 

Helsint |in Puhelinyhdistys 

30 vuotta vaativaa vientiteollisuutta 

Hollming Oy 
R a u m a 

Aug. Lipsanen Oy 
P o r i 

20 

Suomen Tankkilaiva Oy 
Arkadiankatu 21 A. 

H e l s i n k i 

Perusyhtymä Oy rakentaa luotettavasti: si l lat, satamat ja 
kanavat; t iet , kadut ja rautatiet; voimalaitosten ja teolli-
suuden rakennusteknill iset työt; kunnall isteknil l iset työt; 
paalutukset ym. perustamistyöt; ruoppaukset ja perkauk-
set; maankaivu-, louhinta- ja maansiirtotyöt sekä metsä-
talouden perusparannustyöt. Yhtiöllä on myös kaksi t i i l i -
tehdasta, jotka valmistavat julkisivuti i l iä ja t i i l iputkia. 
Perusyhtymä 
kanavat; 
suuden 
paalutukj 
set; 
talo 
te] 
Perusyhtymä 
kanavat; t iet , 

:entaa luotettavasti: si l lat, satamat ja 
rautatiet; voimalaitostenpa teolli-

et työt; kunnall isteknil l iset työt; 
öt; ruoppaukset ja perkauk-
maansiirtotyöt sekä metsä-
yhtiöllä on myös kaksi t i i l i -

isivutl i l iä ja t i i l iputkia. 
luotettavasti: sil lat, satamat ja 

rautatiet; voimalaitosten ja teolli-
suuden rakennusteknill iset työt; kunnall isteknil l iset työt; 

uoppaukset ja perkauk-
nsi irtotyöt sekä metsä-
llä on myös kaksi t i i l i-

i s i ^ ^ i l i ä ja t i i l iputkia. 
ivasti: si l lat, satamat ja 
oimaiaitosten ja teoll i-
unnall isteknil l iset työt;, 

, . 'ruoppaukset ja perkauk-
set; maankaivu-, louhinta- ja maarÄBtotyöt sekä metsä-

set) 
taW 
Yrjönkatu 00120 Helsinki 90-13 600, 

Leppäkosken 

Sähköosakeyhtiö 

I k a a l i n e n 
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BENSOVV Oy - Ab 

ia 

Solifer-tehtaat 

T I E S I T K Ö , 

että suomalaista Vaisala-radiosondia käytetään jokapäiväisessä säähavaintotyössä 
— kaikissa Pohjoismaissa 
— kaikissa arabimaissa 
— useimmissa Etelä-Amerikan maissa 
— useimmissa Afrikan maissa 
— Indonesiassa, Thaimaassa, Burmassa 

— Grönlannissa, Etelämantereella sekä useilla valtamerien säälaivoilla 

M I K S I ? 

Koska turvallinen lentoliikenne ja merenkulku sekä monet muut jokapäiväiset toimin-
nat vaativat luotettavan sääpalvelun, ja Vaisala-radiosondiin on opittu luottamaan. 
Tätä maailmankuulua säähavaintovälinettä valmistaa Vantaalla 

® VAISALA oy 
PL 26 00421 HELSINKI 42 

42 

Suomen Merivakuufus Oy 
Eteläesplanadi 12 

Puh. 175 166 

OTTO SETYNOIL OY 
WU0RI0 voiteluainesekoittamo 

OY 
L A A J A S A L O 

ON RAKENTAJA Ö L J Y S A T A M A 
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TALOUS - OSAKEKAUPPA A U T O N O V O O Y 

H e l s i n k i 

M I E S T E N M U O D I N M E R K K I 

OY LAIVATEOLLISUUS AB crr=LI 
Turku, Pansio 

T U R O T Y Y L I N T E K E E 

MAISTUVALLE PALALLE SEKÄ 

JANOJUOMILLE 
L Ä N N E N T E H T A A T 

R A V I N T O L A T Ö Ö L Ö 
27820 ISO-VIMMA 

Mannerheimintie 98 - Puh. 415 740 
Puh. 938 - 70 300 

938 - 27 820 

L A S I T Ö I T Ä 

SUOMEN FORSIITTI Suoritetaan kaikkia alaan kuuluvia töitä. 

DYNAMIITTI T U U L I L A S E I S T A 

OSAKEYHTIÖ 25 — 40 % alennus kiinnitettynä. 

Hanko OY VANTAAN LASI JA KULJETUS AB 
Vehkatie 2 01300 Vantaa - Puh. 837 979 

44 5 

O Y A I R A M A B 

H e l s i n k i 

A U R A - Y H T I Ö T 

Helsinki 25 

Tukholmankatu 2 

A V O M E R I O Y 

Kasarmikatu 38 

00130 Helsinki - Puh. 10 890 

O Y E H O A B 

H e l s i n k i 

O Y E L O P A K A B 

ENSO - GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 

K o t k a n T e h t a a t 

JOUTSENON - PULP OSAKEYHTIÖ 

J o u t s e n o 

O Y K A U K A S A B 

L a p p e e n r a n t a 

K E S K U S K A U P P A K A M A R I 

H e l s i n k i 

K O L O R I T Ky 

K U N N A L L I S P A I N O 

Sähkötie 1 

01510 Vantaa 51 



LOHJAN KALKKITEHDAS OY 

V i r k k a l a 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

V a a s a 

M I S A O Y 

L a p p e e n r a n t a 

OY M. RAUANHEIMO AB 

K o k k o l a 

R U U V I K E S K U S O Y 

OY SAAB-VALMET AB 

OY SAIMAA-LINES LTD 

H e l s i n k i 

Makasiininkatu 7 

OY SILJA LINE AB 

T u r k u 

SUOMEN TEOLLISUUSLIITTO 

H e l s i n k i 

O Y J U L I U S T A L L B E R G AB 

H e l s i n k i 

SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUS - OSAKE - PANKKI (SKOP) 

Aleksanterinkatu 46 

H e l s i n k i 

Hyvää syksyä. 
-satoi loi paistoi-

Korkea V on heti tarjoiluvalmis>.. 
maukas appelsiinijuoma. Tehty 
appelsiinituoremehun pakastetusta 
tiivisteestä. 

C-vitamiinipitoisuus ja maku om 
testattu. 

Viikkosanomien (No 11/72 jul-
kaisemassa VTT:n suorittamassa/ 
appelsiinimehujuomien tes- j 
tissä Korkea V:llä oli korkein 
C-vitamiinipitoisuus. 

Kaks'plus-lehden (No 5/72) 
suorittamassa vertailevassa 
makutestissä Korkea V 
sai maksimipisteet kum-
massakin kahdessa 
testatussa ominaisuudes-
sa (maku ja väri). 

Korkea V maistui 
dosti mehevälle appetsiiniÖSj 

Ei mikään ih-
me. Onhan 
siinä sitä oi- J § | 
keaa appelsiinia. §§§ 

IpMmis-
ï appel-

p^iin pakas-
tivisteescen 
fg&an puh-
Vértii kuin rai-
H|tiivistä-
Kfeydessä 
|ptä. Ei tip-
|einempää. 

-litran purkissa hyvää kesää - satoi tai paistoi 
K o r k e a V ci sisällä sä i löntä- eikä rauhakaan l i säa ine i ta . 
Sokeroimaton. Säilytettävä viileässä. 



Halosella 
on todella val ta isat va l iko imat 

nahka-asuja , ulstereita, pukuja, i r totakkeja 
ja kenkiä . Edullisesti. 

Kannat taa k ä y d ä tutustumassa 
ennen kuin teet ostopäätöksen. 

t H l Ä t e ® ! » B i M 
POHJOISESPLANADI 37 
Vastap. Ruots. Teat ter ia 
Puh. vaihde 11665 

NAISTEN JA MIESTEN 
VAATTEET JA KENGÄT 

VILHONKATU 9 
Kansa l l i s tea t te r in v ieressä 
Puh. vaihde 11976 

MIESTEN PUKIMIEN 
ERIKOISLIIKE 

Pa l ve lemme 
Ma 
Pe 
Ti — to 9 — 18 
La 9 - 1 5 

9 - 2 0 

O s a m a k s u 
t i l i l uo t to 

j c x j - p a l v e l u 


