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Miksi rannikkopuolustusta? 

Rannikkopuolustuksen niin kuin koko maanpuolustuksenkin oppi ja filosofia 
rakentuvat lukuisille eri tekijöille. Näistä keskeisimpänä ja perustavaa laatua olevana 
lähtökohtana voidaan pitää tarvetta — ihmisen perustarpeisiin lukeutuvaa turval-
lisuuden tarvetta. Yksilö ja ryhmät eivät kenties aina täysin tiedosta tä tä tarvetta 
ja ehkä vielä vähemmän sen paikkaa kaikkien tarpeit temme prioriteettiasteikossa, 
mut ta tuo tarve on aina olemassa. Yhteiskunnan tehtävänä on pyrkiä mi t taamaan 
se mahdollisimman tarkoin ja ta r joamaan jäsenilleen suoja niin, että nämä voisivat 
elää ja suorittaa elämäntehtävänsä turvallisuutta tuntien ja itse oman panoksensa 
tuohon turvallisuuden kokonaisuuteen antaen. Suuren vuotuisen juhlamme lähellä-
olo ja sen sisältö panevat varmasti monen kansalaisen mielessään poht imaan mi ös 
itsensä, perheensä ja koko suomalaisen yhteiskuntamme turvallisuuden perimmäistä 
sisältöä, sen turvaamista nyt ja tulevaisuudessa. 

Yhteiskuntamme moninaisten toimintojen, talouselämän, sivistystyön, politiikan 
jne aloilla keskittyessä voimakkaasti j a usein hyvin luonnollisista syistä rannikko-
alueillemme, "ruuhka-Suomeen" ovat t ämä kehitysilmiö sekä nykyaikaisen sodan 
luonne ja sodankäynnin kuva pakottaneet viime vuosien aikana yhä uudelleen ja 
uudelleen poht imaan myös rannikkopuolustuksemme tehtäviä, toimintamahdolli-
suuksia, toimintaoppia, organisaatiota, välineistöä, koulutusta ja yhteistoiminta-
kysymyksiä. Asia ei ole suinkaan helppo, mut ta perusfilosofia on täysin selvä, tarvit-
semme edelleen lujaa rannikkopuolustusta, sitä on jatkuvasti kehitettävä ja moder-
nisoitava ja asiat on nähtävä kokonaisvaltaisesti, laaja-alaisesti. Onkin i lahduttavaa 
todeta m m se monipuolinen tekninen kehitys, jonka kohteena rannikkotykistömme 
on viime vuosina ollut. Toivottavasti tämän kehityksen jatkuvuus turvataan niin, 
että aselajissa palvelevat ja m u u t kansalaiset tuntevat tulevaisuuden haasteeseen 
vastattavan konkreettisin toimin ja siten voivat kokea työnsä mielekkääksi ja elämän-
urankin arvoiseksi. 
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V I I K O N L O P U N 
voi viettää kivasti 

V A M M A L A S S A K I N 
— Mennään junalla — ulkoillaan 

— Maasto on hyvä 

— Illalla tanssahdellaan 

1 hengen paketti (2 vrk.) Seurahuoneella 75, — . 
(2 yöpymistä + aamiaiset — 2 päiväateriaa — iltapalat). 
Lähtö Helsingistä esim. pe. 17.10 Porin pikajunalla — Vammalasta su. 16.06. 
On muitakin yhteyksiä. 

Vammala on Tampere—Turku -valtatien varrella (50 km Tampereelta). 
Vastaukset: puh. 932/2951. 

TERVETULOA! 
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Rannikkotykistön 
tarkastajan 
tervehdys 

Jälleen on meidän rannikonpuolustajienkin kohdalta työvuosi päättymässä. 

Vuosi on sisältänyt paljon tyyntä ja myrskyä, vaativaa palvelua linnak-

keilla ja esikunnissa. 

Vuoden koulutussaavutukset on todettu joukko-osastojen välisissä tykistö-

ammunnoissa ja rannikkopuolustusjärjestelmämme merkittävä kehittyminen 

on raportoitu puolustusvoimien ylijohdolle. 

Rannikkopuolustuksen suorituskyky ja koulutustaso kestänevät vertailun 

muiden aselajien ja puolustushaarojen kanssa. 

Kiitänkin jokaista rannikon puolustajaa, varusmiestä, reserviin ja kanta-

henkilökuntaan kuuluvaa sekä sotilaskotisisaria työstänne ja vakavasta suh-

tautumisestanne vastuulliseen yhteiseen tehtäväämme. 

Hyvää ja rauhaisaa Joulua! 

Eversti Eero Veranen 
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VIHTAVUOREN 
PATRUUNA 

Kun kiekko tai ri ista on jyvällä, punnitaan 
miehen ja patruunan laatu. Vihtavuoren 
patruuna on vuosikymmeniä jatkuneen tuote-
kehittelyn tulosta ja ankaran laaduntarkkailun 
alaisena koko valmistusvaiheen ajan. Se on 
suomalainen täysosumapatruuna. 

Haulien numerot ja läpimitat 

No 9 71/2 7 5 4 3 2 1 BB 
0 mm 2,0 2,4 2,5 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0 4,5 
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SIMELIUS 75 v 
Jalkaväenkenraali Sakari Si-

melius täytti 75 vuotta 13. 11. 
1975. Tällöin järjestivät eri 
kansalaisjärjestöt ja puolustus-
voimat hänen kunniakseen 
kansalaispäivälliset. Jalkaväen-
kenraali Simelius oli puolus-
tusvoimain komentajana vuo-
sina 1959—65. Virkatehtävien 
ohella hän on osallistunut laa-
jasti myös kansalais- ja maan-
puolustusjärjestötoimintaan. 

Kansalaispäivällisillä terveh-
dyksensä esittivät puolustus-
voimien lisäksi mm Jääkäri-
liitto, Upseeriliitto, Sotilasliit-
to, Sotainvalidien Veljesliitto, 
reservin upseeri- ja aliupseeri-
järjestöt sekä sodanaikaiset Kuvassa kenraaliluutnantti A E Martola (vas) esittämässä ter-
esikuntayhteisöt. vehdystään jalkaväenkenraali Simeliukselle. SA-kuva. 

5 0 vuotta suomalaista reserviupseeritoimintaa 

3. 12. 1925 lausuttiin organisoidun suomalai-
sen reserviupseeritoiminnan syntysanat ensim-
mäisen reserviupseeriyhdistyksen myötä. Sittem-
min yli koko Suomenmaan ulot tunut Suomen 
Reserviupseeriliiton kehyksiin uomautunut toi-
minta on ollut vertaansa vailla oleva ilmaus isän-
maata kohtaan tunnetusta vastuuntunnosta niin 
sodan kovina päivinä kuin rauhan rakennuksen 
aikoina. Myös kaikki ne, joiden vastuulla on ol-
lut rannikkopuolustuksemme tai jotka muutoin 
ovat toimineet sen piirissä tuntevat ja tietävät 
sen kunnioitettavan panoksen, minkä reservin-
upseeritoiminta kokonaisuudessaan ja sen ran-
nikkopuolustukseen liittyvät yhdistykset ovat an-

taneet kokonaismaanpuolustukseme ja sen mu-
kana rannikkopuolustuksemme hyväksi. 

T ä m ä n lehden julkaisijat haluavat esittää 
kunnioittavat onnittelunsa ja toivottaa ja tkuvaa 
menestystä työssä isänmaamme parhaaksi. 

TÄMÄ NUMERO JAETAAN ILMAISEKSI 
KAIKILLE VARUSMIEHILLE JA KANTA-
HENKILÖKUNNALLE 



S I N U N K I N 

VERESI • g l 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

Kenrl Väinö Valve 8 0 vuotta 28. 12. 1975 

Kenraali Valve kuuluu valtakunnallisesti 
kiistatta jääkärien eturiviin mutta rannikkoty-
kistön henkilöstölle hän on lähinnä meripuolus-
tusjärjestelmämme merkittävin kehittäjä, usealla 
alalla suorastaan uranuurtaja. Tämän osoittaa 
jo se, että hän toimi runsaan kahden vuosikym-
menen ajan — tähän aikaan kuuluvat myös vai-
keat sotavuodet — merirajojemme puolustus-
järjestelmän johtajana tehtävänimikkeen vaih-
dellessa rannikkotykistön komentajasta, rannik-
kopuolustuksen, meripuolustuksen, viimein meri-
voimien komentajaksi. 

Tähän vaativaan tehtävään kenraali Valveel-
la oli tavallaan synnynnäiset edellytykset. Kas-
voihan hän seppämestarin poikana jo lapsuu-
denkodissaan raudan ja teknillisen kätevyyden 
ilmapiirissä. Tältä alalta, teollisen tuotannon 
piiristä hän valitsi aluksi elämäntehtävänsäkin 
hakeutuen keskikoulukurssin suoritettuaan Tam-
pereen teknilliseen opistoon. Mut ta kutsumus 
isänmaan ajankohtaisimpaan palveluun veikin 
hänet Saksan jääkäriksi silloin kun opinnoista 
oli vielä vajaa neljännes jäljellä. 
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Keväällä 1916 nuori Väinö Valve ilmoittau-
tui jääkäripataljoonaan, missä hänet määrättiin 
pataljoonan haupitsipatteriin. Komennus Libaun 
sotakoulun A-kurssille osoitti pian, että Hilfs-
gruppenfiihrer Valve oli havaittu jääkärijou-
kon kehityskykyisimpiin kuuluvaksi. 

Jääkärien pääjoukon mukana Valve saapui 
kotimaahan luutnanttina, osallistui tulenjohta-
jana Tampereen taisteluun ja sai patterin joh-
toonsa Viipurin operaatioon. Sodan jälkeen hän 
komensi jo patteristoa kunnes komennettiin Ty-
kistökoulun A-kurssille opettajaksi. Kapteeni 
Valve alkoi nousta yleisestä jääkäritykkimiesten 
joukosta, kun hänet määrättiin syksyllä 1918 
muodostetun Raskaan Patteriston komentajaksi 
ja jo seuraavana keväänä silloin perustetun 
Raskaan Tykistörykmentin komentajaksi koti-
kaupunkiinsa Lappeenrantaan. 

1920-luvun alkuvuosina jouduttiin hakemaan 
rannikkotykistölle yhtenäistä organisaatiota. Täl-
le palvelualalle ei ollut meillä johtajakaaderia 
ennestään. Nyt oli sen johtoon ja itsenäiseen 
tehtävään löydettävä "vakaa ja luotettava van-
hempi tykistöupseeri", kuten silloinen puolustus-
ministeri tilannetta myöhemmin luonnehti. 
Everstiluutnantti Valve — vielä alle 30-vuotias 
— kutsuttiin tälle paikalle, mistä nyt tuli hänen 
keskeisin elämäntehtävänsä. Edessä olivat laajat 
organisaatio-, koulutus-, kalustontutkimus- ja 
rakennustehtävät. Erilliset rannikkotykistön 
joukko-osastot oli yhtenäistettävä samaan joh-
toon, keskitettävä yhtenäiset ampumaohjeet ja 
selvitettävä kirjavat kalustokysymykset. Pietari 
Suuren meripuolustusjärjestelmästä oli itsenäis-
tyneelle Suomelle jäänyt perinnöksi runsas ka-
lusto, mutta sen ryhmitys oli uusittava vastaa-
maan uutta olotilaa. 

Eversti Valve oli jo Lappeenrannassa palvel-
lessaan täydentänyt opintojaan ja ennättänyt 
käydä opintomatkalla Englannissa. Työnsä 
ohella hän opiskeli jatkuvasti suorittaen muun 
muassa Sotakorkeakoulun vuosina 1927—29 
"oman virkansa ohella" kuten komennuksessa 
määrättiin. Vakaa ja vastuuntuntoinen tehtä-
viinpaneutuminen kantoi hedelmää. Rannikko-
puolustuksen komentajuus korosti tehtävän rin-
tamavastuullisuutta ja tämä vastuullisuus ulot-
tui myös merialueelle, kun vuonna 1928 rannik-
kotykistö ja laivasto yhdistettiin omaksi meripuo-
lustuksen puolustushaaraksi. 

Näin kenraali Valve ennätti johtaa kokonais-
meripuolustustamme runsaan vuosikymmenen, 
kun sota asetti työn tulokset kokeelle. Monet en-

nen tuntemattomat probleemat olivat nyt edes-
sä. Ensin kovan jäätalven erikoiskysymykset 
uhanalaisella rannikolla ja jäisillä merialueilla, 
sitten laajat uudelleenryhmitykset, uudishankin-
nat ja sotakokemusten sovellutukset vuosina 
1940—41, monet kiinteän tykistön siirrot ja liik-
kuvan rannikkotykistön kehittäminen vuosina 
1941—44 ja lopulta ainutlaatuinen rannikon 
puolustuksen "paketoiminen" sekä oloissamme 
valtavan miinanraivausorganisaation luominen 
valvontakomission pikamääräyksien mukaisesti. 

Kenraali Valve oli vuosien mittaan koulut-
tanut itselleen yhteen hiileen puhaltavan avus-
tajajoukon. Työt onnistuivat ja tämä tunnus-
tettiin. Mut ta sittenkin komentaja oli niin nä-
kyvällä paikalla, että kun miehiä haluttiin vaih-
taa, joutui ansioitunut merivoimien komentaja-
kin väistymään vuonna 1946. 50-vuotias ken-
raali siirtyi maan talouselämän palvelukseen 
normaaliin eläkeikäänsä saakka. 

Edellä kuvattu selkeä sotilaan virkaura riit-
täisi yhden miehen elämäntehtäväksi. Mut ta 
kuten useat jääkärien eturivin miehet niin myös 
kenraali Valve joutui jäseneksi moneen puo-
lustustamme suunnittelevaan komiteaan ja kor-
keisiin luottamustehtäviin kuten vuorollaan Up-
seeriliiton ja Jääkäriliiton puheenjohtajaksi. Jo 
sodan aikana ylipäällikkö toivoi, että kenraali 
Valve ottaisi vastaan Sotainvalidien Veljesliiton 
puheenjohtajan tehtävät. Tä tä vastuunalaista 
luottamustehtävää hän hoitikin 13 vuotta. Pre-
sidentti-Ylipäällikön erikoista luottamusta osoit-
taa se, että hän kutsui kenraali Valveen puo-
lustusministeriksi syksyllä 1944 ja nimitti hänet 
Vapaudenristin ritarikunnan kansleriksi sekä 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikunnan hallituksen jäseneksi vuonna 1945. 

Kenraaliluutnantti Väinö Valve kuuluu nii-
hin henkisesti vahvoihin miehiin, jotka lisäänty-
vistä ikävuosistaan huolimatta ovat vireästi mu-
kana aktiivisen maanpuolustuksen riveissä. 
Edelleen hän on Vapaussoturien huoltosäätiön 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jatkuvasti 
meillä on ollut ilo nähdä hänet joukossamme 
merirajojemme vartijoiden yhteisissä tilaisuuk-
sissa. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys esittää kun-
nioittavat onnentoivotuksensa ensimmäiselle 
kunniajäsenelleen. Rannikon puolustajain muu 
sankka joukko yhtyy onnentoivotuksiin. 

K. / . Mikola 
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Yleisesikuntaeverstiluutnantti Norman Simo-
nen täytti 22. 6. 1975 kunnioitettavat 75-vuotta. 

Tultuaan ylioppilaaksi Helsingissä Kallion 
Yhteiskoulusta N Simonen antautui sotilasuralle 
vuonna 1920 ilmoittautuessaan oppilaaksi 3. ka-
dettikurssille, jolta valmistui vuonna 1922. 

Hänen sotaa edeltäneistä palvelusvaiheistaan 
oli pisin R T 3 :ssa vuosina 1922- 1935 palveltu 
aika useissa tehtävissä: linnakkeenpäällikkönä 
(Konevitsa pohjoinen, Järisevä, Konevitsa ete-
läinen, Vahtiniemi), aseteknikkona, moneen ot-
teeseen aliupseerikoulun johtajana ja patteriston 
komentajan sijaisena. 

Laatokan monivaiheista kautta seurasivat op-
pilaskausi Sotakorkeakoulussa (1935—1937), 
palvelu Merivoimien Esikunnassa sekä Merisota-
koulun ru-au os:n johtajan ja koulunjohtajan 
tehtävät. 

Talvisodassa N Simonen palveli Ahvenan-
maalla monissa eri tehtävissä, Viipurinlahdella 
Uuraan alalohkon komentajana sekä Viipurin-
lohkon esikuntapäällikkönä. 

Välirauhan aika kului Vaasan Rannikkolin-
nakkeiston komentajana. Jatkosodassa Simoselle 
oli uskottu aluksi Erillisen Rannikkolinnakkeis-
ton (myöhemmin Linnakkeisto S) ja vuosina 
1942—1944 R T R 11 komentajan tehtävät. 

Sotien jälkeen N Simonen toimi PE:ssä ope-
ratiivisen osaston Merivoimatoimiston päällikkö-
nä (1946—50) ja Uudenmaan sotilasläänin esi-
kuntapäällikkönä (1950—1954). 

Everstiluutnantti N Simonen on monin tavoin 
ansioitunut oman aselajin sekä myös sen ulko-
puolisen upseeriammatillisen ja aatteellisen 
maanpuolustustyön piirissä. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen asiakir-
joista voidaan todeta evl Simosen toimiminen 
yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana seit-
semän vuoden ajan, varapuheenjohtajana 18 
vuotta ja hänen olleen johtokunnassa kaikkiaan 
kunnioitettavat 28 vuotta. Ansioittensa vuoksi 
R t U Y on palkinnut pitkäaikaista tarmokasta 
johtokunnan jäsentään pienoisammuksella 
(n:o 1), tyylitellyllä Canet-tykillä (n:o 6), kultai-
sella ansiomerkillä (n:o 5) sekä kunniajäsenyy-
dellä (v 1969). 

Rannikon Puolustajain Killan työ on myös 
ollut evl Simosen sydäntä lähellä ja hänen tar-
mokkaan osallistumisensa kohteena. Hän on toi-
minut ja toimii edelleen mainitun killan vara-
puheenjohtajana ja on myös ollut lähes 10 vuot-
ta Helsingin osaston puheenjohtajana ollen ny-
kyisin vuodesta 1973 sen kunniapuheenjohtaja-
na. Ansioistaan kiltatyössä evl Simonen on saa-
nut Rannikon Puolustajain Killan standaarin ja 
kutsuttu Killan kunniajäseneksi (n:o 1, v 1972). 

Evl N Simonen on saanut puolustusvoimain 
kultaisen ansiomitalin (1968) sekä Upseeriliiton 
I-lk:n ansiomitalin. 
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HALOSELTA 
LÖYDÄT JUURI SELLAISET 

VAATTEET, JOISSA VIIHDYT 
JA EROTUT EDUKSESI. 

VALTAVAT VALIKOIMAT. 
EDULLISET HINNAT. 

VILHONKATU 9 
POHJOISESPLANADI 37 

0 nnittelemme 

EVERSTILUUTNANTTI 

JUKKA SOINI 

70 VUOTTA 

25. 11.1975 
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EVERSTI, DIPLOMI-INSINÖÖRI VAINO HAUKILAHTI 

Ulkomaankaupan tarve ja mahdollisuudet 
poikkeuksellisissa oloissa 

Ulkomaankauppamme tämän hetken vaikeuk-
siin ei tunnu löytyvän ainakaan helppoa ratkai-
sua. Maallikon suoraviivainen ajatus, että tuon-
tia olisi tiukasti rajoitettava, ei teollistuneessa 
yhteiskunnassa ole normaalioloissakaan helposti 
toteutettavissa, sillä valtaosa tuonnista on omalle 
tuotannolle väl t tämättömiä raaka-aineita, ener-
giaa, puolivalmisteita ja tuotannon kehittämisen 
vaatimia investointituotteita. Yhteiskuntamme 
voimakas kehitys ja nykyinen korkea elintaso on-
kin mahdollinen vain vapaan kansainvälisen yh-
teistoiminnan ja häiriöttömän ulkomaankaupan 
vallitessa. 

Poikkeuksellisissa oloissa, varsinkin jos kriisi 
on luonteeltaan sotainen, voi ulkomaankaup-
pamme vakavasti häiriintyä. Sentähden tulisi 
väestön toimeentulon ja talouselämän toiminnan 

perustua ainakin elintärkeiltä osiltaan omavarai-
suuteen. Normaal ia jan kehitys on kuitenkin jat-
kuvasti lisännyt ulkomaankaupan osuutta talous-
elämämme toiminnassa. Viime vuoden tuon-
timme nousi jo yli kolmannekseen bruttokan-
santuotteesta. Vertai lun vuoksi todettakoon, että 
esimerkiksi vuonna 1969 kyseinen suhde Norjas-
sa ja Sveitsissä oli lähes samaa luokkaa, Ruot-
sissa ja Englannissa noin viidennes, Länsi-Sak-
sassa noin seitsemäsosa ja USA:ssa ja Neuvosto-
liitossa vain 4 prosenttia. 

Talouselämän voimakas kehitys ei ilman 
muuta merkitse omavaraisuuden lisäystä. Yleen-
sä yhä suurempi osa lopullisista käyttötuotteista 
valmistuu kansainvälisenä yhteistyönä ja eräiden 
tuotteiden valmistuksesta on luovuttukin, koska 
osto muual ta on taloudellisempaa. Teknisen ke-

Meriliikenne joudutaan osan vuotta hoitamaan jäänmurtajien avustuksella. 
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Uudet heräteraivaajat huolehtivat kriisiaikoina tärkeimpien väylien kulkukelpoisuudesta, 

hityksen myötä ovat yhteiskunnan tarpeet sa-
malla kehittyneet entistä moninaisemmiksi, eikä 
niiden tyydyttämisestä voida enää tinkiä samassa 
määr in kuin vielä viime sotien aikana. 

Kriisien varalta meidän tulisi kehittää elin-
tärkeän tuotannon omavaraisuutta ja kerätä va-
rastoja. Taloudellisen kehityksen kannalta mei-
dän tulisi kehittää meille luontaista tuotantoa ja 
kansainvälisen kilpailukykymme säilyttämiseksi 
vält tää kustannuksia lisäävää varastointia. Ta-
loudellista toimintaa koskevia päätöksiä tehtäes-
sä olisi näitä ristiriitaisia vaatimuksia aina vaka-
vasti punnit tava, sillä omavaraisuuden lisäämi-
nen tai varastojen kerääminen vasta poikkeuk-
sellisten olojen uhatessa voi olla myöhäistä. 

Vaikka normaalioloissa kulutamme monia ul-
komaisia elintarvikkeita on tuonnin osuus väes-
tön ravinnosta vain noin kuudennes. K u n toi-
saalta viemme ulkomaille suurin piirtein vastaa-
van määrän maataloutemme tuotteita on nykyi-

nen maataloustuotantomme pääpiirtein riittävä 
tyydyttämään väestön ravintoenergian tarpeen. 
Jos maatalouden vält tämätön tuotantotarvike-
ja työvoimatarve voidaan tyydyttää, on toden-
näköistä, että poikkeuksellisissakin oloissa väes-
tön elintarvikehuolto voidaan turvata pääasiassa 
omavaraisesti. 

Useimpien teollisuustuotteiden käyttöaika on 
pitkä ja sitä voidaan korjaustoiminnalla vielä 
jatkaa. Monien tuotteiden uutishankintoja voi-
daan poikkeuksellisissa oloissa myös lykätä ilman 
vakavaa haittaa. Lisäksi voidaan monia nyt ul-
koa tuotavia raaka-aineita, puolivalmisteita ja 
tuotteita korvata vastaavilla tai korvaavilla koti-
maisilla. Kuitenkin meille elintärkeän teollisuus-
tuotannon ylläpitäminen poikkeuksellisissa olois-
sa ei ole mahdollista ilman korvaamattomien 
raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tuontia. 
Poikkeuksellisten olojen aikaisten vähimmäistar-
peiden tyydyttämisen kannalta ovat elintarvike-
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Rannikon Puolustaja -lehden 
lukijoille toivotetaan 

3-lyvää joulua 
ja 

Onnekasta cllutta duotta 

Toimitus 

teollisuus, metsäteollisuus, rakennusaineteollisuus 
ja graafinen teollisuus suhteellisen omavaraisia 
ts. korvaamattomien tuontihyödykkeiden osuus 
on niiden tuotannossa suhteellisen vähäinen. 
Metalliteollisuuden tuotantokyky olisi pääpiir-
tein riittävä tyydyttämään melkoisen osan vä-
himmäistarpeista, jos kriisin aikana kasvavien 
tarpeiden tyydyttämiseksi tarvit tavaa tuotantoa 
olisi riittävästi etukäteen valmisteltu ja eräiden 
korvaamattomien ulkomaisten tuotantohyödyk-
keiden ja ennen kaikkea koksin varastot ovat 
riittävät. Myöskin tekstiiliteollisuus sekä nahka-
ja kenkäteollisuus voinevat tyydyttää vähimmäis-
tarpeet siirtymällä pääasiassa kotimaisiin raaka-
aineisiin, jos eräitä korvaamattomia tuotanto-
tarvikkeita saadaan. Kumiteollisuus ja öljynja-
lostusteollisuus ovat sensijaan lähes täysin ja ke-
mian teollisuus melko suuressa määrin riippu-
vaisia ulkomaisten raaka-aineiden saannista. 

Energian tarpeen kasvu on supistanut ener-
giaomavaraisuutemme jo alle 30°/o:n ja oma-
varaisuutemme tulee edelleen heikkenemään. 
Vesivoimamme on jo kannattavalta osaltaan ra-
kennettu, metsästä saatavaa energiamäärää ei il-
man korjuutoimien voimakasta tehostamista ja 

tehokasta metsänlannoitusta voida lisätä ja ta-
voitteena oleva polttoturpeen käytön merkittävä 
lisäyskin kattaa vain murto-osan energiatarpees-
tamme. Ulkomaisten polttoaineiden tarve kasvaa 
jatkuvasti ja huolimatta lähiaikoina käynnisty-
vistä ydinvoimalaitoksista, on pääosa polttoainei-
den lisääntyvästä tarpeesta vielä katettava öl-
jyllä. I lman tuontia tai mittavia varastoja emme 
tule poikkeuksellisissa oloissa toimeen. 

Yleensä tärkeimpien tuontitavaroiden maassa 
olevat talouselämän varastot riittävät tyydyttä-
mään normaalikulutusta vain 2—4 kuukauden 
ajan. Kulutusta säännöstellen voidaan varasto-
jen riittävyyttä tietenkin jossain määrin jatkaa, 
mut ta elintärkeillä aloilla säännöstelymahdolli-
suudet ovat varsin vähäiset. I lman yhteiskun-
nan erityistoimenpiteitä ei ole toiveita varasto-
määrien huomattavasta lisäämisestä. Valtion 
varmuusvarastoihin on sentähden hankit tu eräi-
tä raaka-aineita ja viime vuosina varsinkin polt-
toaineita. M ä ä r ä t ovat kuitenkin poikkeukselli-
sia oloja ajatellen vi?lä aivan riittämättömiä 
eivätkä varastot kata kuin pienen osan yhteis-
kunnan moninaisista tarpeista. Valtion varmuus-
varastoja tuskin voidaankaan kehittää yhteiskun-
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nan kaikkia tarpeita kattavaksi. Yhteiskunnan 
toimenpitein olisikin luotava järjestely, joka an-
taisi talouselämälle taloudelliset edellytykset ryh-
tyä lisäämään varastajaan. 

Mit tavatkaan varastot eivät kuitenkaan pit-
kän päälle auta maan huoltamisessa vaan en-
nemmin tai myöhemmin on ulkomaankauppaa 
voitava käydä. Mahdollisuudet ja tkaa poikkeuk-
sellisissa oloissa ulkomaankauppaa ovat tieten-
kin riippuvaisia kriisin luonteesta. Vaikka edellä 
on puhut tu pah imman mahdollisen tilanteen eli 
lähes täydellisen sulkutilanteen kannalta on to-
dennäköistä, että kriisioloissakin voimme ostaa 
meille elintärkeitä tuotteita, jos voimme maksaa 
ne kauppakumppanien väl t tämättä tarvitsemilla 
tavaroilla ja kuljettaa ne maahan. Esimerkiksi 
jatkosodan aikana tuontimme supistui noin puo-
leen ja vientimme kolmannekseen ennen sotia 
vallinneeseen tasoon verraten. 

Teollinen kehityksemme ja uusien raaka-aine-
lähteiden löytyminen on luonut meille melkoiset 
mahdollisuudet poikkeuksellisissakin oloissa val-
mistaa tuotteita, joilla varsinkin kriisioloissa on 
kysyntää. Perinteellisen metsäteollisuuden ja 

varsinkin kehittyneen metalliteollisuutemme 
tuotteilla voitaneen poikkeuksellisissakin oloissa 
"vaihtaa" meille elintärkeitä tuotteita, jos kulje-
tukset saadaan sujumaan. 

Normaalioloissa yli 90 prosenttia ulkomaan-
kaupastamme kulkee meritse. Lisäksi osa m a a n 
sisäisistä massakuljetuksista kuten polttonestei-
den siirroista jakeluvarastoihin tapahtuu ran-
nikkokuljetuksina. Vaikka eräitä elintärkeitä 
tuotteita voitaneen tuoda lentokuljetuksina 
merkittävässäkin määrin ja vaikka maakuljetuk-
sia itään, länteen ja pohjoiseen voitaisiin mel-
koisesti tehostaa, on pääosa ulkomaankaupastam-
me poikkeuksellisissakin oloissa voitava hoitaa 
meritse. Jos kriisi on sotainen, supistunevat me-
rikuljetuksemme pääasiassa I tämeren piiriin. 
Viime sotien kokemukset antavat oikeuden us-
koa, että tärkein osa kuljetuksista voidaan sodan 
olosuhteissa kuitenkin toteuttaa. M a a n sisäisen 
kuljetusverkoston takia on tällöin tärkeätä, että 
ainakin pääosaa satamistamme voidaan käyttää 
ja että meri- ja rannikkokuljetukset voidaan 
turvata. 

*4 si-fa tÄ r» 

Ulhovartioalus huolehtii omalta osaltaan kauppamerenkulun sujumisesta. 
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. ^vad ^ foiilud _ 

pnp^bcllKfa^l!uttd Vuotta 

KONEPAJA A-KONE KY 

OY AIRAM AB 

ALAVUDEN PUUNJALOSTUSTEHDAS OY 

OY HERMAN ANDERSSON 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 

OY ARVVIDSON & CO AB 

AURAPRINT OY 

AUTONOVO OY 

BENSOVV OY-AB 

A. A. BERGELIN 

OY EHO AB 

OY VICTOR EK AB 

OY ELOPAK AB 

ELÄKE-VARMA 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 

ERI OY 

FARMOS YHTIÖT 

GRAAFINEN VÄRI OY 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI 

OY HALDIN AB 

HANGON KAUPUNKI 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 

OY HARJA-TUOTE AB 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

HELSINGIN DIESEL OY 

HELSINGIN KIRJATYÖNTEKIJÄIN 
YHDISTYS RY 

HYVINKÄÄN TALORAKENNUS OY 

ILMAISFILMI OY 

IMATRAN KAUPUNGINHALLITUS 

OY INSTRY AB 

RAKENNUSTEKNILLINEN INSINÖÖRI-
TOIMISTO HEIMO KAKKO & CO KY 

KALAYHTYMÄ OY, 21200 Raisio 

KARHULAN KAUPPALA 

KARSKE OY 

KESKUSTAPUOLUE RP, 

KIRJAYHTYMÄ OY 

KUNNALLISPAINO 

OY KVARTTO AB 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 

LEMMINKÄINEN OY 

LINNAN TELAKKA OY KONEPAJA 

LOVIISAN KAUPUNGIN SATAMA 

OY L. V. AUTO AB 

KIRJAPAINO F. G. LÖNNBERG OY 

LÖNNSTRÖM OY 

OY MACHINE TOOL CO 

MEDIPOLAR OY 
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OY MERIKIITO AB 

MERILIITTO 

MERIVAKUUTUSYHTIÖIDEN YHDISTYS 

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 

MUSTAN HÄRÄN GRILLI 

NESTE OY NAANTALIN JALOSTAMO 

SUUNNITTELU JA LASKENTA 
PERTTI OJANTAKANEN 

ORION-YHTYMÄ OY 

OULUN RAKENNUS OY 

JAKELUASEMA J. PAASIKIVI 

J. K. PAJARINEN & CO 

PANIMOTEOLLISUUSLIITTO 

PUUTAVARALIIKE LAURI PITKÄNEN OY 

PITÄJÄNMÄEN KONETEHDAS OY 

POHJANMAA OY 

OY POHJOLAN LIIKENNE AB 

POHJAVAHVISTUS OY 

POHJA-YHTYMÄ 

PORIN KAUPUNGINHALLITUS 

PORIN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI 

PORVOON KAUPUNKI 

PUTKI- JA LÄMPÖERISTYS OY 

MYYNTIYHDISTYS PUUTALO 

INSINÖÖRITOIMISTO JAAKKO PÖYRY & CO 

INSINÖÖRITOIMISTO PÖYSÄLÄ & SANDBERG 

RAKENNUSMESTARIEN KESKUSLIITTO RY 

OY RAL AB 

R.A.T.-TUOTTEET OY 

RAUMAN KAUPUNKI- JA MAASEURAKUNTA 

RAUTA- JA KONETARVIKE OY 

RAVA OY 

RAVINTOLA TÖÖLÖ 

RAVINTOLA VANHA MANALA 

SATAHÄMEEN OSUUSTEURASTAMO 

SILTA JA SATAMA OY 

SOK NOKIAN TEHTAAT 

SOMERON LINJA OY 

SKS SUOMALAINEN KONE OY 

OY SUOMEN BOFORS AB 

SUOMEN FORSIITTI-DYNAMIITTI OY 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIJTTO 

SUOMEN LUOTONANTAJAYHDISTYS 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN 
KESKUSKUNTA (SOK) 

SUOMEN PELASTUS OY NEPTUN 

SUOMEN RAKENNUSTEOLLISUUSLIITTO RY 

TAMMISAAREN KAUPUNKI - EKENÄS STAD 

TEKSTIILITEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO 

TEMET OY 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN PESUHUOLTO OY 

TURUN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI 

TURUN VARTIOINTI KESKUS OY 

TURUN VENEVEISTÄMÖ OY 

VAASA OY 

VALTION VILJAVARASTO 

VASABLADET 

RAKENNUSLIIKE OTTO VVUORIO OY 

VÄRI- JA TAPETTIKESKUS KY 

OY YLEINEN INSINÖÖRITOIMISTO 

YLEISJÄLJENNÖS OY 
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MAISTERI M MELKKO 

Mitä kertoo Rannikkotykistömuseo 
- Rannikonpuolustaja, oletkos siellä käynyt? 

Tuskin moneltakaan Suomenlinnassa kävijältä 
ei ole jäänyt huomaamat ta Kustaanmiekan koil-
lisrannalla sijaitsevat raskaat tykit sekä niiden 
takana oleva ruohokummun peit tämä vanha 
ruutikellari, jonka tiiliseinässä on teksti: Ran-
nikkotykistömuseo. 

Kellarin historia juontaa kustaviaaniselle 
ajalle, jolloin se rakennettiin vuosina 1776— 
1779 täydentämään sotamarsalkka Augustin 
Ehrensvärdin luomaa Kustaanmiekan linnoitus-
järjestelmää. Rakennus on tyypillinen aikakau-
tensa tynnyriholvattu ruutikellari, jonka raken-
nusaineina on käytetty luonnonkiveä ja tiiltä. 
Krimin sodan ja Viaporin pommituksen jälkeen 
venäläiset ryhtyivät verhoamaan linnoituslaittei-
ta paksuilla maakerroksilla sirpalevaikutuksen 
vähentämiseksi ja vuonna 1880 myös Kustaan-
miekan ruutikellari sai hiekkakerroksen katol-
leen. Rakennus palveli ruutikellarina ja varasto-
na aina sotien päättymiseen asti, jolloin ran-
nikkotykistössä palvelleiden keskuudessa heräsi 
ajatus oman aselajimuseon perustamisesta. Han-
ke toteutui vuonna 1948, jolloin Kustaanmie-
kan ruutikellarissa Rannikkotykistöupseeriyhdis-
tyksen toimesta avattiin oma museo rannikon-
puolustajille. Rannikkotykistömuseo liittyy osas-
tona Sotamuseoon ja on toinen sen Suomenlin-
nassa olevista näyttelykohteista Tykistölahden 
rannalla olevan museosukellusvene Vesikon 
ohella. 

Museon edustalla on viisi kuuden tuuman 
piiritys- ja rannikkokanuunaa, jotka ovat alun-
perin kuuluneet Venä j än linnoitus- ja merity-
kistölle. Kevyttä tykkikalustoa edustavat Zenit-
Meller- ja Nordenfelt-tykit sekä Putilovin tyk-
kitehtaan vuonna 1917 valmistama 76 mm:n 
tykki, joka oli Suomenlinnassa perustetun ilma-
torjunta-aselajin ensimmäinen tykki. Museon si-
säänkäynnin vieressä on kuuluisa Taipaleen— 
Järisevän-patterin 120 mm:n japanilainen laiva-
tykki, joka vaurioituneena ja ilman tähtäys- ja 
suuntauslaitteita osallistui Talvisodan ankariin 
taisteluihin Laatokan rannikkopuolustuksessa. 

Astuttuaan sisälle ruutikellariin saattaa kävi-
jälle tulla aluksi vaikutelma lämpökeskuksesta 
koska museon keskuslämmityslaitteet sijaitsevat 
sisäänkäynnin vieressä. To tu t tuaan niukkojen 
valaisimien luomaan hämärään kiintyy kävijän 
huomio keskiholvin oikealla seinustalla oleviin 
pronssikanuunoihin, jotka ovat peräisin 1500-
luvun puolivälin jälkeen Jussarön luona upon-
neesta soudettavasta tykkipurresta, joita Kustaa 
Vaasa venetsialaisten laivanrakennusmestareiden 
johdolla rakennutt i turvaamaan Suomen etelä-
rannikon kauppaväylää virolaisilta merirosvoilta. 
Tykit nostettiin meriarkeologien ja merivoimien 
toimesta 1970-luvun alussa. Vastakkaisella sei-
nustalla on rannikkotykistömme käyttämiä ke-
vyitä merikanuunoita, jotka alkuaan ovat pal-
velleet keisarillisen Venä jän sota-aluksilla. 
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Museon laaja t ja uudistuksen alaisina olevat 
ammuskokoelmat ovat esillä keski- ja sivuhol-
vissa. Kokoelmissa on kahdentoista tuuman jä-
reistä ammuksista aina 20 mm:n i lmatorjunta-
tykin pat ruunaan. Kavut tuaan keskiholvin par-
velle voi museossa vieraileva perehtyä Suomen-
linnan vaiheita sekä rannikkotykistömme his-
toriaa esittävään valokuvanäyttelyyn, jota täy-
dentää vitriineissä oleva esineistö. Päätykäytä-
vässä on nähtävillä vanhempaa tulenjohto- ja 
mittauskalustoa sekä erilaisia laskimia. 

Oikeassa sivukäytävässä olevissa pukuvitrii-
neissä on itsenäisyytemme aikana käytössä ollei-
ta rannikkotykistön asepukuja. Kaikkiaan on 
museossa esillä kolmekymmentä erilaista tykkiä 
tai putkea näytteillä olevan esineistön kokonais-
määrän ollessa yhteensä noin tuhatviisisataa. 

Rannikkotykistömuseon lähitulevaisuuden 
suunnitelmiin sisältyy ruutikellarin vanhan säh-
kö- ja lämmityslaitteiston uusiminen, ulkoalueel-
la olevien raskaiden tykkien alustojen valaminen 
sekä perusnäyttelyn uudistaminen ajallisesti aina 
nykypäivään ulottuvaksi. Kehityssuunnitelmat 
liittyvät olennaisesti myös Sotamuseon mahdol-
liseen siirtoon nykyisistä tiloistaan Kruunuhaan 
U u d e n m a a n kasarmilta Suomenlinnaan. Tällöin 
olisi mahdollista toimintoja keskittämällä luoda 
laa jemmat näyttelytilat myös rannikkotykistö-
kokoelmille, ja jopa järeän tykkikaluston mu-
seaaliseen esittämiseen yleisölle, mikä nykyisellä 
ahtaalla ulkonäyttelyalueella antikvaarisesti aral-
ra Kustaanmiekalla ei ole mahdollista. 

Puutteistaankin huolimatta on nykyinen van-
ha ruutikellari kokoelmineen ollut Suomenlin-
nassa kävijöiden suosiossa lähes 20 000 vieraan 
tutustuessa touko—syyskuun aikana museoon. 

MUISTA 
SOTA-INVALIDIEMME 
SAIRAALA KERÄYSTÄ 

KERÄYS JATKUU VUODEN 1977 
LOPPUUN 

LAHJOITUKSET 
PS 975 13-7 

TYÖSUORITUKSET 
PS 15 90 33-1 

Sotainvalidien Veljesliitto 
Sairaala sotavammaisille 

RANNIKKOTYKISTÖ PITÄÄ PERÄÄ 
TYÖSUORITUSTILASTOSSA? 

OSALLISTU SÄVELLAHJAAN 
AUTA MEITÄ NÄKEMÄÄN 

Sävellahjakonserttien kaut ta kootaan varoja 
maamme ensimmäisen näönkuntoutuskeskuk-
sen perustamiseen 10. 11. 1975 — 10. 1. 1976. 

Si lmätapaturman jälkeen vammautunu t hen-
kilö ei osaa käyttää alentunutta näkökykyään. 
Näönkuntoutuskeskuksessa jäljellä olevaa näköä 
pystytään kuitenkin kuntout tamaan siinä mää-
rin, että useassa tapauksessa henkilö pystyy jäl-
leen lukemaan ja kir joi t tamaan ja voi palata 
työelämään. 

Peräti 93 prosenttia heikkonäköisistä voi saa-
da apua näköongelmiinsa näönkuntouttamisesta. 

Sävellahjan avulla voit palaut taa tuhansille 
heikkonäköisille kyvyn lukea ja kirjoittaa. 

Toivo, tervehdi, haasta ja ota haaste vastaan. 
Sävellahja 22.000 odottaa suoritustasi. 

S O K E A I N K E S K U S L I I T T O R Y 
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Vicky Rosti herättämässä kuulijoitaan. 

SA-INT SHOW 

Kahtena lokakuun iltana nousi äänitaso ja 
tunnelma rannikkotykistöjoukoissa. Ensin Han-
gossa ja sitten Isosaaressa, missä SA-Int show 
jylläsi Pääesikunnan tiedotusosaston ja Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen jär jestämänä. 

Ohje lman johta j ina toimivat Mat t i Kyllönen 
Pääesikunnan tiedotusosastolta ja Pirjo Nuotio 
televisiosta. 

Viihdejaoksen muodostivat Chicagon tuho-
polt taja Vicky Rosti, Artsi Sotavalta sekä Eija-
Sinikka, alokas Markku Puputt i alias Markku 
Aro ja viestimies Pekka Pekkonen. 

Orkesteri, Grey Brothers oli koottu tilapäis-
työnä Hangon ja Isosaaren keikoille. Orkesterin 
kokoonpanoon kuuluivat korpraali Petteri Sträl-
man, kitara, matruusi Lasse Keso, kitara, ker-
santti Kar i Tyni, basso, oppilas Jukka Tuuna-
nen, rummut ja oppilas H a n n u Lumme, urut ja 
piano. 

Kuul i ja t olivat hiljaisia ja hartai ta kunnes 
Vicky Rosti herätt i heidät. Yleisenä mielipiteenä 
sekä Hangossa että Isosaaressa varusmiehillä oli. 
et tä show oli muuten hyvä, mut ta liian lyhyt. 
Sotilaskotisisaret, jotka huolehtivat kahvitarjoi-
lusta shown jälkeen, olisivat kuulemma tulleet 
toimeen pienemmällä desibelimäärällä. Kahvi ja 
muut virvokkeet tulivat kuitenkin tarjoilluiksi ja 
nautituiksi. 
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SALORA Oy 
Salo 



Neste Oy 
H e l s i n k i 

Mukavammin 
Sähköllä 

VAIHTOAUTOT 

edullisesti 
suuiesta 

M l i l i M M s t a 
3 LINJA 3 

ouh. 717 645 

M^j^a-Mmim 

LIIKETYÖNANTAJAIN 
KESKUSLIITTO 

LTK r.y. 
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Sotakorkeakoulun suorittaneet saivat 3 .11. 
1975 diplominsa. Kuvassa oikealla teknisen opin-
tosuunnan paras kapteeni Jorma Vuohelainen, 
joka palvelee Pääesikunnan rannikkotykistötoi-
mistossa. M u u t tulevat aselajin yleisesikunta-
upseerit valmistuneelta kurssilta ovat 
m a j A Kilpinen R t K 
kapt K Rehnbäck KSS1E 
kapt I Heinonen PErttsto 
kapt M Oila RtK 

Toimitus onnittelee valmistuneita ja toivottaa 
opintonsa aloittaneille kymmenelle rannikko-
tykistöupseerille opiskeluintoa ja -onnea. 

KILPAILUAMMUNiMAN TULOKSET -75 

Rs Kv Yht 
1. T u r R t R 111.00 94.60 102.80 
2. VaaRPsto 115.00 69.66 92.33 
3. KotRPsto 117.00 61.77 89.38 
4. HanRPsto 97.00 77.95 87.47 
5. SIRtR 22.16 45.46 33.81 

Parhaat tulenjohtajat ltn j Ovaska (rs) ja 
sotmest T Setälä (kv). Kuvassa palkintokokoelma. 
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Rannikkotykistön upseeriyhdistys 

Yhdistys piti vuosikokouksen Turussa 20. 11. 
1975. 

Iltapäivällä jäsenistö tutustui Wärtsilän Per-
non telakan nykyvaiheeseen. Vierailun yhteydes-
sä puheenjohtaja luovutti telakalle kiitokseksi 
esittelystä hylsyn, johon on kiinnitettynä yhdis-
tyksen ja rannikkotykistöjoukko-osastojen mer-
kit. 

Varsinainen kokous Turun Upseerikerholla 
alkoi eversti Aimo Pajusen juhlaesitelmällä. Esi-
telmöitsijä totesi, että rannikon puolustus ei ole 
viimeaikaisen poliittisen jännityksen lieventyes-
sä menettämässä merkitystään ja että valtakun-
nan johto on määrittämällä rannikkopuolustuk-
sen tehtävät ja myöntämällä määrärahoja suo-
rituskyvyn nostamiseksi asetetulle tasolle konkre-
tisoinut rannikkopuolustuksen merkityksen. 

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja evl O 
Lyytinen julkisti haettavaksi maj Kurt Tourin 
kymmenen tuhannen markan lahjoituksesta 
kaksi — kolme koulutusapurahaa tukemaan 
1980-luvun rannikkotykistön johtajakoulutuksen 
problematiikan ja sen ratkaisumallien tutki-
musta. 

Vuosikokouksen puheenjohtaja eversti Y Poh-
janvirta veti kokouksen sujuvasti lähelle ennä-
tysaikaa. 

Yhdistyksen taloudellinen tila todettiin hy-
väksi, mistä tilintarkastajat lausuivat erityisen 
kiitoksensa taloudenhoitajalle maj A Tukiai-
selle. Pääasiallinen tulonlähde tilivuonna on ol-
lut Rannikkotykkimies-kirjan myynti, joka jouk-
ko-osastoittain oli seuraava: 

— SIRtR 359 kpl 
— VaaRPsto 350 „ 
— T u r R t R 186 „ 
— KotRPsto 156 „ 
— HanRPsto 76 „ 
— R t K 15 „ 
Yhteensä 1142 kpl 

Taloudenhoitaja ja tilintarkastajat painottivat 
jäsenmaksujen suorittamisen runsaan laimin-
lyönnin haittaavaa merkitystä yhdistyksen talou-
den hoidolle. 

Hautausapurenkaan jäsenmäärän todettiin 
edelleen laskeneen. 

Kadettipalkintorahaston varat ovat lopussa. 
Vuosikokous hyväksyi oheisena olevaan muo-

toon sääntöjen 9 § :n. 
9 § 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksen 
jäsenistä koostuva johtokunta, johon kuuluu 
yhdistyksen puheenjohtaja, jonka tulee olla 
vähintään esiupseeri ja kaksitoista jäsentä. 

Johtokunnan jäsenet valitaan vuosiko-
kouksessa, puheenjohtaja vuodeksi ja jäse-
net kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 
vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäi-
sellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen 
vuosittain. 

Yhdistyksen toimintamahdollisuuksien 
varmentamiseksi valitaan johtokuntaan 
vuosikokouksessa lisäksi jäseniksi yksi edus-
ta ja kustakin rannikkotykistöjoukko-osastos-
ta ja Pääesikunnasta sekä edustajat Helsin-
gin Reserviupseeripiirin rannikkotykistöker-
ho Johtorenkaasta ja Rannikon Puolusta-
jain Killasta, elleivät mainittujen joukko-
jen ja yhteisöjen edustajat sisälly valittuun 
johtokuntaan. Viimemainitut jäsenet vali-
taan vuodeksi kerrallaan ja on heillä täysi 
puhe- ja äänivalta. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoita-
jan sekä ottaa yhdistykselle muut toimi-
henkilöt. Toimia voidaan yhdistää tarpeen 
mukaan. 

Mikäli rannikkotykistöjoukko-osastojen, 
Helsingin Reserviupseeripiirin rannikkoty-
kistökerho Johtorenkaan ja Rannikon Puo-
lustajani Killan valitut edustajat ovat esty-
neitä osallistumasta johtokunnan toimin-
taan, mainitut yhteisöt lähettävät johtokun-
nan pyynnöstä sen kokouksiin valitsemansa 
yhteyshenkilön, jolla on puhe- ja ääni-
oikeus. 

jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisen suu-
ruisina. 

Toimintasuunnitelmaksi vuodelle -76 hyväk-
syttiin seuraavaa: 
1. "Rannikon Puolustajan" julkaiseminen yh-

dessä muiden julkaisijoiden kanssa. 
2. Rannikkotykkimies-kirjan I I I painoksen 

suunnittelu ja julkaiseminen. 
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3. Linnakkeiden palveluolosuhteiden paranta-
miseen tähtäävä toiminta. 

4. Tutustuminen joukko-osastoihin ja teollisuus-
laitoksiin. 

5. Valokuva-arkiston kehittäminen yhdessä 
Rannikkotykistömuseon kanssa. 

6. Pöytästandaarin hankkiminen käytettäväksi 
muisto- ja palkitsemisesineenä. 
Muiden muistoesinemahdollisuuksien tutki-
minen. 

7. Selvitetään ja tutkitaan ma j Kur t Tourin 
lahjoituksen käyttö. 

Johtokunnaksi vuodelle -76 valittiin 
evl O Lyytinen puheenjohtaja 
evl J Karvinen (HelSpE) 
maj J Perkki (resups) 
ma j A Tukiainen (RtKoeAs) 
maj P Suorauma (RP-Kilta) 
kapt P Vähäkallio (Johtorengas) 

kapt J Vuohelainen 
kapt M Majaniemi 
kapt J Lakio 
kapt H Kiviranta 
kapt M Mäkinen 
ylil R Kurtto 
ylil V Eronen 

(PE) 
(RtK) 
(TurRtR) 
(KotRPsto) 
(SIRtR) 
(VaaRPsto) 
(HanRPsto) 

Tilintarkastajina jatkavat ev L Uski ja evl 
L Henriksson. 

Vuosikokoukselle lausuivat tervehdyksensä 
Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja, ran-
nikkotykistön tarkastaja sekä Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen puheenjohtaja. Kokoukselle lä-
hettivät tervehdyksensä Anna-Liisa Sario ja evl 
Jukka Soini. 

Kokous lähetti tervehdyssähkeet puolustusmi-
nisterille, puolustusvoimain komentajalle sekä 
maj Kurt Tourille. 

MS ja MM 

HARTWALL 

on uiisi 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 



ESPOON AMBULANSSI 
V. OINONEN 

PALVELEMME TEITÄ 

kaikkina vuorokauden aikoina ajanmukai-
sesti varustetuilla ambulansseillamme. 

Erikoisteräs Oy 
Lukupolku 8 

00680 HELSINKI 68 

PUHELIN 8115 05 
VARAPUHELIN 8115 60 

Myy rpme au ton 
osia 

Oy Silja-Line Ab Oy Silja-Line Ab 

RTO-TUONTI OY 
Linnanherrankuja 8 
00950 HELSINKI 95 

puh. 32 21 00 

Käsityöläiskatu 4 

20100 TURKU 10 
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RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Syyskauden koulutus on R t K : n käynnissä ole-
villa kursseilla, 60. Kadettikurssin j a P O I 34 :n 
rt-linjoilla sekä 149. reserviupseerikurssilla, pää-
semässä loppusuoralle. Koulutuksen pääpaino 
on tällä hetkellä aselajitaktiikan ja -tekniikan 
opetuksessa marraskuun alkupuoliskolla Kuiva-
saaressa järjestet tävää patteriharjoitusta ja syys-
leiriä silmälläpitäen. Toivoa vain sopii, että il-
mat olisivat tänä vuonna edellistä edullisemmat, 
jotta leirin monet opetustavoitteet kyettäisiin 
saavuttamaan. T ä m ä toivomus koskee erityisesti 
merivoimien kanssa suunniteltua rpston valaisun 
yhteistoimintaharjoitusta. 

Kadettikurssi on syyskauden aikana saanut ti-
laisuuden tutustua "kiinteisiin" joukko-osastoi-
hin sekä syventää opetustaan merivalvonnan, lin-
noittamistoiminnan ja i lmator junnan osalta. 
T u r R t R : n syysleirin aikana 29. 9.—3. 10. kade-
tit toimivat leirikokoonpanossa saaden kokemus-
ta käytännön johtamistoiminnasta ja samalla tie-
toa resptrin "virittämisestä" kilpailuammuntaan. 

Reserviupseerikurssi on suorittanut vakiomuo-
toiset maa-ammunnan ja taktiikan harjoituksen-
sa valmistautuen kuumeisesti meriammuntojen 
osalta tuleviin leireihin. 

Aseteknisen koulutuksen osalta kadettikurssi 
ja P O I E oppilaat saivat Koulptri /SlRtR:ssä 
tehokkaan it-paketin. Muiden linnakkeen asei-
den osalta hanki taan Kuivasaaressa käytännön 
kokemusta viiden päivän 20. 10. alkavalla suora-
ammuntaleirillä. 

SKK:sta kouluun saapuneet m a j Kilpinen ja 
kapt Oila ovat olleet varsin tiiviisti sidottuina 
ulkopuolisiin lehtori- ja koulutustehtäviin eri 
aselajikouluissa ja joukko-osastoissa, joten työlli-
syys on ollut taattu. 

Henkilötietoja 

Koulun piir tämö on jälleen naisellisissa käsis-
sä M a r j a Merisalon aloitettua työnsä 20. 10. Me-
nestystä toivotetaan piirtämön entiselle valtiatta-
relle hänen jatkaessaan opintojaan 23. 9. 

Syksy on patteristossa ollut kiireistä aikaa ja 
se tuntuu vain jatkuvan. Kertausharjoituksen 
jälkeen saimme vieraaksi kenttäpiispan, joka 
vihki Rankin sotilaskodin arvovaltaisen kutsu-
vierasjoukon läsnäollessa, suorittaen samalla pat-
teriston hengellisen työn tarkastuksen. Piispan 
vierailun jälkeen alkoi ampumaharjoi tus , syys-
leiri ja sotaharjoitusruuhka, joka on pikkuhiljaa 
purkautumassa. Sotaharjoituksessa toimittiin 
maatulen johto tehtävissä hyökkäävän jalkaväen 
mukana. Harjoi tus oli varusmiehille hyvää oppia 
muiden aselajien toiminnasta. Nousipa siinä sa-
malla omankin aselajin arvostus. 

Marraskuussa esikunnan herrat joutuvat vielä 
pelaamaan Rannikkojoukkoja Haminan järjes-
tämässä suuressa karttaharjoituksessa ja sotape-
lissä, joten hommat eivät ainakaan lopu, tuskin 
vähenevätkään. Toisaalta kiireeseenkin tottuu 
kun vain tarpeeksi harjoittelee. 

Näillä näkymillä lähetetään täältä kaakon 
kulmalta terveisiä kaikille rannikonpuolustajille 
ja toivotetaan hyvää syksyn jatkoa j a työn iloa 
yhteisen asiamme hoitamisessa. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kesäisen sään vallatessa äkkiä koko Suomen, 
alkoi toukokuun alkupuolella Hankoniemellä 
suuri kertausharjoitus Hanko—Russarö—Tulli-
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MIESTEN MUODIN MERKKI 

TURO TYYLIN TEKEE 

SUQmEn SOKERI 
VAASAN TEHDAS 

V A A S A 

M I K Ä O N 
MAANPUOLUSTUKSEN TUKI R.Y. 

M a a n p u o l u s t u k s e n Tuk i — Försvars f rämjande t r y on 
Suomen Reserv iupseer i l i i ton ja Reservin A l i upsee r i en 
Li i ton y h t e i n e n t u k i j ä r j e s t ö , j o n k a t o i m i n t a - a l u e e n a on 
koko maa . Se perus te t t i i n v. 1 9 5 8 . 
TARKOITUS 

Yhd is tyksen t a r ko i t uksena on tukea m a i n i t t u j a l i i t t o j a 
sekä n i i den j äsenyhd i s t yks iä n i in aa t tee l l i ses t i ku in 
aii n eeiMis es t i k in . Lisäksi se t u k e e mahdo l l i suuks iensa 
pu i t te issa muu tak i n t o i m i n t a a , j o n k a t a r ko i t uksena on 
y le isen m a a n p u o l u s t u s h e n g e n ja - a j a t t e l u n keh i t t äm i -
nen koko kansamme keskuudessa. 
T O I M I N N A N EDELLYTYS 

Yhdis tys ve toaa k a i k k i i n maanpuo lus tushenk i s i i n feol l i i -
suus- j a l i i k e y r i t y k s i i n l ah jo i t us ten saamiseks i t ä t ä tä r -
keä tä m a a n p u o l u s t u s t y ö t ä v a r t e n . M a a n t a l o u s e l ä m ä n 
m y ö t ä m i e l i n e n suh tau tum inen yhd is tyksen v a r o j e n h a n -
k i n t a a n o n k i n t u k i t o i m i n n a n o l e e l l i n e n ede l l y t ys . 
VAROJEN KERÄYSTOIMINTA 

K e r ä y s t o i m i n n a n j ä r j e s t ä m i n e n o n yhd i s t yksen neuvoa-
a n t a v a n v a l t u u s k u n n a n t e h t ä v ä n ä l ä h i n n ä va l t uuskun -
nan kunk in jäsenen o m a l l a p a i k k a k u n n a l l a . Pyrk i -
myksenä on er i ty ises t i s a a d a v a k i o l a h j o i t t a j i a , j o t ka 
y m m ä r t ä v ä t l ah jo i t uksen säännö l l i ses t i vuos i t t a in l an -
keavaks i " m a a n p u o l u s t u k s e n p a l o v a k u u t u k s e k s i " . Var -
s ina isen v a r o j e n ke räämisen suo r i t t aa yhd i s t yksen to i -
misto. 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 
P. Hesper iank . 15 A , 0 0 2 6 0 He ls ink i 2 6 , puh . 4 4 0 4 7 1 

Lännen Tehtaat Oy 

Iso-Vimma 
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niemi alueilla. Toukokuu kuluikin harjoitusten 
ja leireilyn merkeissä. K u u n loppupuolella otet-
tiin osaa taas kerran Rannikkotykistön vuotui-
seen rsptrin ki lpai luammuntaan Hästö-Busössä. 
Viime kesänä saivatkin varsinkin saarelaiset 
nautt ia kuumasta kesästä. Kesä olikin todella 
niin kuuma ja kuiva, että esim. Hästö—Busöön 
Lappohjan kaivosta tuleva vesi loppui jo heinä-
kuun puolivälissä. Ka-Pukkio onkin tuonut saa-
reen vettä jatkuvasti tuosta ajasta lähtien. Saa-
relaisten toivomuksena olisi erittäin sateinen 
syksy, mut ta näin ei ole vielä tapahtunut . 

Heinäkuun alkupuolella lähti patteristomme 
ylil V K A Lange Israeliin Tiberiaan tarkkaili-
jaksi vuodeksi YK:n palvelukseen. Toivotamme 
hänelle onnea ja menestystä vaativassa rauhan 
turvaamistehtävässään. Ylil Lange sai perheen-
sä luokseen Israeliin syksyllä. 

Patteriston vuosipäivää, ensimmäinen elokuu-
ta, vietettiin tänä vuonna Tullisaaressa eli Hau-
ensuolessa. Tilaisuudessa paljastettiin patteriston 
tunnuskuvio kiviseen vieraskirjaan vuosisatoja 
vanhojen merkintöjen keskelle neljä vuot ta sit-
ten juhli tun 50-vuotispäivän kunniaksi. T ä m ä n 
taidokkaasti tehdyn tunnuskuvion on graniittiin 
hakannut patteriston oma mies, yliv Reijo Kan-
karisto. Samassa tilaisuudessa patteriston kesä-
kuun alokkaat vannoivat valansa. 

Syyskuun 12. paljastettiin Hästö—Busön kal-
lioilla pronssilaatta vuosi sitten kertausharjoituk-
sissa hukkuneiden yliluutnantin ja kahden reser-
viläisen muistoksi. T ä m ä n laatan ovat kertaus-
harjoituksessa olleet reserviläiset kustantaneet ja 
hankkineet. T ä m ä vakava ja vaikuttava tilaisuus 
muistutti meille rannikon ihmisille jälleen kerran 
meren valtavasta voimasta. 

Syysleiri kevyen patterin ammuntoineen pidet-
tiin Jussarössä viikkoa ennen viime helmikuun 
ikäluokan kotiuttamista. 

Mei tä suosi syysaikaan harvinaisen kaunis sää, 
ammunna t saatiin suoritettua hyvin ja suunni-
telmien mukaisesti miespulasta huolimatta. En-
nen leiriä patteristossa oli kuntopäivä Lappoh-
jan pohjoisissa metsissä juoksun merkeissä, mu-
kana oli lähes koko leirille osallistunut henkilö-
kunta ja varusmiehet. 

Juur i kun edellisenä päivänä saimme helmi-
kuun miehet kotiutettua, niin heti seuraavana 
tuli taas uudet alokkaat liki 200 miestä Russar-
öhön, suoden tällä kertaa lyhyen hengähdys- ja 
valmistautumistauon Hästö—Busön patterille. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Syksy rykmentissä on kulunut tavanomaisten 
kertausharjoitus- ja leiritapahtumien merkeissä. 
Kertausharjoituksia oli peräti kolmet, tosin kaik-
ki johtohenkilöstön. Elokuussa saapui R a u m a n 
suunnalle patteristojen ja rannikkoalueen henki-
löstöä ja syys-lokakuun vaihteessa Gyltööseen 
kolmantena vuonna peränjälkeen " tor juntapa-
taljoonan johtohenkilöstöä". Vuosi on ollut to-
dellinen kertausharjoitusvuosi TurRtR:ssä . 

10. 9. rykmentti täytti 36 vuotta, ja tapahtu-
m a a juhlittiin perinteelliseen tapaan Gyltössä, 
joka on edelleenkin ollut suosittu vierailukohde 
muutoinkin, tosin tänä syksynä hieman alemmal-
la tasolla kuin aiemmin. Vierailuista puheenol-
len Utön kasarmi, vai pitäisikö sanoa monitoimi-
talo on kovaa vauht ia valmistumassa ja pian 
päästäneen jo harjakaisiin. 

Eräs syksyn suuria tapahtumia on tietenkin 
aina leiri, joka pidettiin jo perinteeksi muodos-
tuneeseen tapaan Örössä. Mi tä kilpailuammun-
toihin tulee, niin perästä kuuluu eli puhumat t a 
paras . . . . 

Ylennykset 

Ylil P J Siivonen 1. 8. 1975 kapteeniksi. 
Vääp M A O Latvasalo 1. 10.1975 ylivääpe-

liksi. 
Ylik R A M Piilinen 1. 11. 1975 vääpeliksi. 

Erot 

Kers P M Ekström 15. 9. 1975 lukien. 
Värv E A Salpaharju 14. 10. 1975 lukien. 
V ä ä p M K Arola 1. 11. 1975 lukien. 
Vääp A Snoro 1. 11. 1975 lukien. 
Kers T J Kamila 1. 11. 1975 lukien. 

Palvelukseen otot 

Vääp T J Reinikainen 1. 8. 1975. 
Kers H T J Kleemola 1. 9. 1975. 
Kers O M Kuusmaa 6. 10. 1975. 
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1 .eppäkosken Sähköosakeyhtiö 
1 K A A L I N E N 

i^r^pnj. Kehittyvä teollisuus-, 

^ Lappeenranta 
j j ^ / / Tietoja ka 

pui" 

kauppa- ja matkailukaupunki 

-Saimaan portti 
125 vuotta 

upungin kansliasta 
. 953/14 900 

Markkinointi 
Viherjnnri 

10 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Patteriston johtohenkiöstön kertausharjoitus 
saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti. 

Syysleirikin onnistui meri- ja ilma-ammuntoi-
neen muilta osin, mut ta kevyen patterin kilpailu-
ammunta joudutti in siirtämään huonon näky-
vyyden vuoksi viikkoa suunniteltua myöhem-
mäksi ja osittain tästä johtuen jäi ammunnan 
pistemäärä vaatimattomaksi. 

Helsingin varuskunnan suunnistusmestaruu-
den voitti varusmiessarjassa tkm Mäkelä 
EPtrista, ylik Kolju oli sarjassaan kolmas. Varus-
miesten joukkuekilpailussa rykmentti sijoittui 
toiseksi. Viihtyvyyden lisäämiseksi linnakkeilla 
järjesti Pääesikunnan tiedotusosasto yhteistoi-
minnassa R S K Y : n kanssa linnakeshovvn Isosaa-
ressa 23. 10.1975. 

Tällä erää rykmentissä on alokaskoulutus 
käynnissä neljässä yksikössä, koulutettavia on nyt 
runsaasti ja peruskoulutuskauden päättymistä 
odotetaan, jotta saataisiin täytettyä pienestä saa-
pumiserästä johtuva miespula. 

Henkilötietoja 

1. 10. ylil M Mäkinen ylennetty kapteeniksi. 
1. 10. sotmest J Hänninen ylennetty luutnan-

tiksi. 
16. 10. ylik M Salomaa asemestarikurssilta. 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Loppuvuoden pää tapahtuma, moottoroidun 
rannikkotykistöpatteriston kertausharjoitus, on 
saatettu menestyksekkäästi päätökseen. Kertaus-
harjoitukseen osallistuneet reserviläiset antoivat 

varsin vakuuttavan kuvan mtrtpston tulen te-
hosta lyhyenkin harjoit telun perusteella. 130 mil-
listen raskaiden kanuunoiden tuli oli maalilaut-
tojen kannalta "murhaava" . Lohta jan leirialue 
osoitti jälleen käyttökelpoisuutensa moottoroidun 
rannikkotykistön harjoitusalueena. 

Hyvien reserviläissuoritusten innoit tamana 
patteristomme varusmiehet ampuivat VaaRPs-
ton historian todennäköisesti parhaan raskaiden 
pattereiden kilpailuammunnan, joka päättyi ras-
kaan lautan uppoamiseen. 

Lokakuun 15 päivänä saapuneet 280 alokasta 
ovat aiheuttaneet jälleen peruskoulutuskauden 
käynnistämisen kolmessa perusyksikössä. 

Syksyn kuvaan olennaisesti kuuluva sotainva-
lidien auttamistoiminta metsämarssi-taksvärk-
kien, viljan- ja rahankeruun muodossa huipen-
tui jälleen 30. 10. yli 500 varusmiehen Vaasaan 
suorit tamaan keräysiskuun. Perinteelliseen ta-
paan keräys käynnistettiin komentajan ampu-
malla saluuttilaukauksella. Kansainvälistä koske-
tusta patteristo on saanut ranskalaisen rannikko-
saat taja "L 'En jou :n" 9—13. 10. suorittaman lai-
vastovierailun sekä Neuvostoarmeijan laulu- ja 
tanssiyhtyeen vierailun merkeissä. 

SOTIEMME RANNIKONPUOLUSTAJIA 
KOOLLA 

Syyskuun 20 päivänä kokoontui 72 Länsi-
Kannaksella j a saaristossa palvelutta miestä ja 
naista Laulu-Miesten ravintolaan talvi- j a jatko-
sodan muistoissa iltaa viettämään. Ran ta -Mat -
tien marssi aloitti illan tut tuun tapaan. Onni 
Kauppi la tervehti aseveikkoja, mainiten asen-
teiden suuren muutoksen yli 30 vuoden aikana, 
samoin monet tapahtumat ja muistot unhoittu-
vat. Tarvitsemme jatkuvaa yhteydenpitoa. Ta -
vatessamme palautuvat yhdessä eletyt tapahtu-
mat mieliimme. Antti Jalosen lauluesitys ja 
Topi Nenosen harmonikka toivat viihtyisää tun-
nelmaa tarina-iltaan, johon päätetti in kokoon-
tua joka vuosi. 

Onni Kauppi la 
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Kotkan kaupunki 

Oy Kinosta 

• Puutavaraa 
• Rakennus-

tarvikkeita 
• Kuljetukset 

• Puutavaraa 
• Rakennus-

tarvikkeita 
• Kuljetukset 

KOSKUEEN LAUTATARHA 
VARASTO Ali) E 

^^ ̂  ^ ^j^ftt^ Turkuun 

I M A T R A N 
VOIMA Oy 

KOSKUEEN LAUTATARHA 
A 9 Q 9 f l C c n n n 0 9 

I M A T R A N 
VOIMA Oy 

puh. 841146 

34 5 

Raha-arpa 
tuo voittoja 

1 x 250.000,-
Rauman 

1 x 100.000,-
1 x 50.000,-
2 x 25.000,-

10 x 10.000,-
20 x 5.000,-
99 x 1.000,-
ja yli 35.000 kpl 
pienempiä voittoja. 

Arvan hinta 20, —. 

Joko olet mukana. 

kaupunki 

Perusyhtymä Oy 
Yr jönkatu 2 

H e l s i n k i 

Puh. 13 600 



Oy Finlayson Ab 
Kunin ka ankatu 3 

33210 Tampere 21 


