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Meri ja me 
Kaut ta historian saaton on elementti, jota mereksi kut-

summe, muodostanut meidän suomalaistenkin elämään mo-
nin tavoin vaikuttavan tekijän. Syleileväthän laa ja t lahdet 
maamme pitkiä monimuotoisia rannikoita. T u r m a a ja tuhoa 
ovat meren aallot useaan otteeseen tuoneet mukanaan, mut t a 
kuitenkin meri on meille elämän turvaaja monessakin mie-
lessä. Tärkein tekijä tässä yhteydessä on niin hyvin aineel-
listen kuin henkisten yhteyksien turvaaminen lähinaapuris-
toon ja kaut ta koko maapallon pinnan. Näin on ollut ja 
näin tulee tulevaisuudessa olemaan muiden yhteysvälineiden 
ja -teiden kehittymisestä huolimatta. 

Merelliset yhteytemme, meriliikennekalustomme, sata-
m a m m e ovat portti avaraan maailmaan. T ä m ä n portin tulisi 
kaikissa tilanteissa olla käytettävissämme mahdollisimman 
laaja-alaisesti j a kriisitilanteissakin väl t tämättömät tarpeem-
me tyydyttävästi. 

Rannikon tapahtuminen on moninaista, sen kuva on 
värikäs, inhimillinen, joskus iloisen yritteliäs, joskus kenties 
harkitsevan totinen, ehkä pessimistinenkin. 

Suomen rannikon elämän kuva on vuosien mit taan yhteis-
kuntamme yleisen kehityksen myötä muut tunut . Tunnus-
omainen piirre on ollut saariston autioituminen, jota osit-
tain on korvannut kuitenkin kesäasutuksen leviäminen väriä 
j a eloa an tamaan välkkyvien vesien ympäröimille harmaille 
graniittipinnoille. Meri on antanut ja antaa edelleen elin-
keinon ja toimeentulon monelle yritteliäälle ihmiselle. V a n h a 
arvokas elinkeino, kalastus, elää edelleen. 

Meriliikenne, merivartiotoiminta ja meripuolustus edus-
tavat ja tkuvuutta , pysyvyyttä mereen liittyvien toimintojen 
sarjassa — vivere non necesse — navigare est! Niiden pii-
ristä nykypäivänäkin reipas yksilö löytää mieluisan ammat in 
ja sen mukana ihmiseen syvästi monin tavoin vaikuttavan 
elämänpiirin. Meren ja siihen liittyvien rannikon osien 
viehätys on moninainen kun sen oikealla tavalla ymmär tää 
ja haluaa kokea. Kyseessä on ympäristö, josta nykypäivän 
ja tulevaisuudenkin ihminen voi löytää sisällön elämälleen 
— antoisan elämäntyönkin mittaisen sisällön. Meri on 
haaste, se on elämän lähde. 

Viime joulukuussa 80 vuotta täyttäneen entisten merivoi-
miemme komentajan kenraaliluutnantti Väinö Valveen esi-
merkillisen ansiokas elämäntyö on esimerkki kaikkeen me-
reen liittyvän toiminnan merkityksen kirkkaasta oivaltami-
sesta, esimerkki myös vast 'ikään rannikkopuolustuksen rivei-
hin astuneille nuorille luutnanteille. Onnea teille valitsemal-
lanne elämänuralla. 
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EVERSTILUUTNANTTI E PUHAKKA 

MERI — 
rannikkotykkimiehen elämänpiiri 

Ne voimat, jotka Suomenlahdella ja Pohjan-
lahdella ovat tehneet maanpuolustuksellista työ-
tä muovaamalla saari- ja karikkoketjun mante-
reen edustalle, ovat toisensa kohdatessaan ai-
heuttaneet täyden myllerryksen. Maankuor i on 
halkeillut ristiin rastiin, suunnaton laatta on 
leikkautunut irti ympäristöstään ja va jonnut 
mereen ja niin on syntynyt ainutlaatuinen Saa-
ristomeri yli kymmentuhantisine saarineen. 

Saaristomeren alueella palvelevan rannikko-
tykkimiehen elinympäristö poikkeaa siten mel-
koisesti muiden aselajissa toimivien ympäristös-
tä. Eivät näy kaupunkien ja asutuskeskusten 
valot iltapimeässä kuin korkeintaan kaukaisena 

h immeänä kangastuksena kirkkaalla säällä. Sen 
sijaan toimintapiirin muodostaa tuulinen Itä-
meri, ulkosaarten karut saariryhmät, niiden vä-
lissä laaja t selät ja ulapat, sisempänä suuret saa-
ret maantie- ja lauttayhteyksineen mantereelle 
ja sen palvelupisteisiin. Saarilla autioituneita tai 
autioituvia kalastajakyliä, nopeasti lisääntynyttä 
kesämökkiasutusta erityisesti sisäsaaristossa. Rah-
tilaivaliikenne I tämereltä pohjoiseen, autolautat 
Kihdin selällä. Kesällä ja tkuva turistiveneiden 
virta, talvella hiljaista. Tällaiset ovat ne Saa-
ristomeren luomat puitteet, joiden keskellä ran-
nikkotykkimies suorittaa palvelustehtävänsä ja 
viettää vapaa-aikansa. 
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Millä tavoin ympäristö sitten vaikuttaa pal-
velustehtäviin ja vapaa-aikaan? Eivätkö ohje-
säännöt, käskyt ja ohjeet ole yhdenmukaistaneet 
palveluksen samanlaiseksi niin mantereella kuin 
merelläkin? Eivätkö joukkotiedotusvälineet tuo 
samat tiedot yhtä laajoina ja samanaikaisesti 
niin keskustaan kuin syrjäseudulle? Eikö palve-
lus linnakkeella ole samanlaista ympäröivän 
merialueen laajuudesta r i ippumatta? 

On kuitenkin selvää, että olosuhteet eivät voi 
olla vaikut tamatta tehtävien suoritustapaan. 
Joukko-osastossa, missä yksiköt sijaitsevat samal-
la kasarmialueella pihan eri puolilla, useat asiat 
voidaan hoitaa eri tavalla kuin joukko-osastossa, 
jossa yksiköiden etäisyys esikunnasta on lähes 
sata kilometriä ja jonka johonkin yksikköön on 
laivayhteys kahdesti viikossa. Kuitenkin kaikki 
yleisohjeet on laadittu ensinmainittua joukko-
osastoa silmällä pitäen. Useita ohjeita on siitä 
syystä sovellettava paikallisten olosuhteiden mu-
kaan. On vain varottava, että sovellutuksista ei 
tule itsetarkoitus. 

Useisiin kaikille aselajeille ja kaikille yksiköil-
le yhteisiin tehtäviin merellinen ympäristö ai-
heut taa omat erityispiirteensä, mut ta näiden li-
säksi tulevat tietenkin mereen liittyvät erityis-
tehtävät. Näistä ehkä tärkein on meri ra jan ja 
aluevesien valvonta, jota erityisesti vartiolinnak-
keet omalta osaltaan suorittavat. T ä m ä edellyt-
tää henkilöstöltä ja tkuvaa merialueen tapahtu-
mien seuraamista, merialueen ja väylien tunte-
mista, sään kehittymisen tarkkailua sekä yhteis-
toimintaa merivoimien, merivartijoiden ja luot-
sien kanssa. Merivalvontaan joutuu jokainen 
vartiolinnakkeen kantahenkilö varsin tiiviisti 
osallistumaan varsinaisten tehtäviensä lisäksi. 
Erityisen kovalle kuormitukselle joutuu henki-
löstö silloin, kun kalan nouseminen saaristoon 
tuo kalastuslaivastot aluevesirajalle ja aluelouk-
kaukset on saatava tarkasti rekisteröidyiksi. Me-
rivalvontaan liittyy läheisesti myös meripelastus-
toiminta, mikä vaatii kykyä ylläpitää linnakkeen 
yhteysveneen toimintavarmuus, vesialueen tark-
kaa tuntemusta, veneen kuljettamistaitoa tarvit-
taessa hyvin hankalissa olosuhteissa sekä myös 
tässä hyvin yksityiskohtaista ja ennalta harkit-
tua yhteistoimintaa pelastustoimintaan osallistu-
vien välillä. Merenkulun turvallisuuteen liittyy 
myös kyky olla lähtemättä merelle huonolla 
säällä, ellei se ole vält tämätöntä. K u n kyseessä 
vielä usein ovat suurien selkien ylitykset, on 
myös sääennusteiden ja omakohtaisen säätunte-
muksen avulla pystyttävä ennustamaan säätilan 

kehittyminen muutaman tunnin aikana. 
Lisääntyvä meriliikenne saaristossa aiheuttaa 

myöskin luonnonsuojelullisen valvonnan lisään-
tymisen. Jonkin rahtialuksen saaristoon laskeman 
öljyisen pilssiveden muodostama laut ta ei ole 
mitenkään harvinainen näky. Öl jyntor juntaan 
on varaudut tu yhteisvoimin kunnan viranomais-
ten kanssa. Saariston saastuminen ilmenee tällä 
hetkellä vain sisäsaariston vesien rehevöitymi-
senä, mut t a tulevaisuus voi tuoda mukanaan 
pahempaa. Ulkosaaristo elää tällä hetkellä krii-
sikohtaansa; viimeiset saaristolaiset ovat iän ja 
vaikeutuneiden elinolosuhteiden pa inamina läh-
dössä mantereelle tai muille pääsaarille ja tilalle 
on tulossa vuosi vuodelta voimakkaasti lisään-
tyvä huviveneilijöiden joukko sekä Suomesta 
että Ruotsista. K u n veneilijöiden lukumäärä 
nousee, niin taso laskee. T ä h ä n saakka ovat 
saariston asukkaat huolellisesti valvoneet aluei-
taan ja etujaan, mut t a miten käy saariston 
tyhjetessä. Rannikkotykkimiesten osalle tulee 
varmasti lankeamaan yhä suurempi luonnon-
suojeluvastuu. Jokaisen tulee työ- ja vapaa-a jan 
matkoillaan tarkkailla tapahtumia ympäristös-
sään ainoalaatuisen saariston säilyttämiseksi. 
Nytkin kesäkautena linnakkeiden henkilöstö 
joutuu jatkuvasti karkoit tamaan sotilasalueille 
eksyneitä ja t ämä tehtävä varmasti tulee lisään-
tymään. 

Rannikkotykistön erikoisongelmat ovat suu-
rimmalta osaltaan kuljetusongelmia ja niihin 
välillisesti liittyviä pulmia. Erityisen suuret nämä 
ovat uloimmilla linnakkeilla. K u n yleensä tähän 
vielä liittyy majoitus- ym tilojen heikko kunto, 
joudutaan näitä pulmia pitkään poht imaan kai-
kissa joukko-osaston portaissa ja sotilasläänin 
esikunnassakin. Koska kuljetuksissa on aina 
otettava huomioon huonojen säiden aiheutta-
mat viivytykset, on kaikki asiat suunniteltava 
riittävän pitkäjänteisesti. 

Kuljetusongelmat ilmeisesti ovat myös osal-
taan olleet syynä siihen, että Utössä ovat raken-
nukset olleet perin primitiivisellä tasolla. K u n 
nyt sinne on valmistumassa uusi a janmukainen 
kasarmi, myöntää varmasti jokainen paikalla 
käynyt sen tarpeellisuuden. 

Meren keskellä oleva linnake on hyvin sul-
jettu yhteisö. Kontaktimahdollisuudet muualle 
ovat hyvin vähäiset. Ihmiset joutuvat viettä-
mään sekä työ- että vapaa-aikansa samassa ym-
päristössä. Tällaisen linnakkeen päällikön ja 
vääpelin tehtäväkenttä poikkeaa huomattavast i 
muiden yksiköiden päälliköiden ja vääpeleiden 
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tehtävistä. Kun jossakin maavoimien yksikössä 
päällikön tehtävät rajoittuvat pääasiassa koulu-
tukseen liittyviin seikkoihin, sisältyy linnakkeen 
päällikön tehtäviin mitä moninaisimpia tehtäviä. 
Tuskinpa missään nuori upseeri joutuu niin itse-
näiseen, monipuoliseen ja kehittävään työhön 
kuin erillään sijaitsevan linnakkeen päällikkönä. 
Toisaalta tehtävä edellyttää aktiivisuutta ja 
oina-aloitteisuutta sekä kykyä ja halua viihtyä 
ulkosaariston kauniissa mutta karussa ympäris-
tössä. 

Palvelustehtäville meri asettaa siis omat puit-
teensa. Miten se sitten vaikuttaa vapaa-ajan 
viettoon ja perhe-elämään? Luonnollisestikin 
eristyneisyys sekä pitkät ja hankalat kulkuyhtey-
det rajaavat pois lukuisan joukon harrastusmah-
dollisuuksia, jotka asutuskeskusten ihmisille ovat 
käden ulottuvilla. Teatterissa käynnit jäävät 
varmasti melko vähäisiksi eikä iltapäiväkävelyllä 
pääse katselemaan näyteikkunoiden uutuuksia. 
Toisaalta meri ja saaristo tyynenä tai myrskyi-
senä tarjoavat todellisen panoraamanäytelmän, 
jonka jäljittely elokuvateattereissa on mahdo-
tonta minkäänlaisin tärinä- tai puhalluslaittein. 
Tuskinpa näyteikkunoiden katseleminenkaan 
valtion virkamiehelle kovin suurta iloa tuottaa, 
pikemminkin siitä huomaa, kuka jää jälkeen 
hintojen ja palkkojen välisessä kilpajuoksussa. 

Harrastukset on sovitettava mahdollisuuksien 
mukaan. Luonto ja puhtaat vedet antavat hyvät 
mahdollisuudet kalastukseen, joka lienee yleisin 
harraste ja samalla ruoanhankintakeino. Toinen 
läheisesti tähän liittyvä harraste on kalatarinoi-
den kertominen, jossa monet ovat kehittyneet 
vielä pitemmälle kuin itse kalastuksessa. Koska 
tässä lehdessä on eri tarina kalastuksesta, en 
puutu siihen sen enempää. Yksi kalajuttu sopi-
nee tähänkin: Tarkistusmatkalla Utössä kaik-
kien rtmiesten tuntema pioneerieverstiluutnantti 
"Nipa" Kohonen ilmoitti saaneensa Utössä 
pyydystetyksi saman hauen kahdesti, jolloin ma-
juri Heikko Viitanen epäuskoisena tokaisi: "Oli-
ko se syöty välillä." 

Kalastuksen ja metsästyksen lisäksi on tietysti 
vielä lukuisa joukko harrastuksia, joita ulkosaa-
rellakin voi harrastaa. Puutöistä kiinnostunut 
voi erinomaisesti toimia ulkosaarella. Meri kul-
jettaa usein jalopuulankkuja ja muuta erin-
omaista ainesta näpertelyjä varten. Lukemiseen 
ja opiskeluun ympäristö antaa keskittymisrau-
han, vaikkakaan ohjattuun opiskeluun ei yleen-
sä ole mahdollisuutta. 

Gyltön sijainti Korppoon pääsaaren kyljessä 

mahdollistaa jo monipuolisemmat harrastukset. 
Saaressa toimii useita opintopiirejä, kuntotalo 
antaa mahdollisuuden monipuolisen liikunnan 
harjoittamiseen ja mahdollisuus mantereella 
käyntiinkin on helpompi kuin ulkosaarilta. 
Eräänä "harrasteena" on mainittava kunnallis-
toiminta. Pienessä saaristokunnassa on yksittäi-
sellä ihmisellä huomattavasti suurempi mahdol-
lisuus osallistua ja vaikuttaa kunnalliselämään 
kuin muissa kunnissa. Niinpä sotilashenkilöltä 
onkin lähes jokaisessa kunnan elimessä. Yleensä-
kin kunnan ja joukko-osaston väliset suhteet 
ovat läheiset ja hyvät. 

Viihtyminen riippuu hyvin paljon siitä, miten 
perheenjäsenet viihtyvät. Luonnon läheisyys ja 
rauha opettavat sulattamaan eristymisestä joh-
tuvia hankaluuksia, joita useimmat asutuskes-
kusten asukkaat pitävät sietämättömän hankali-
na. Kun kenkien ostoon tai hammaslääkärillä 
käyntiin 011 varattava aikaa useita päiviä, voi 
todella sanoa palvelujen olevan kaukana. Suu-
rimmat hankaluudet aiheutuvatkin manner-
käyntejä vaativien sairausten tai muiden vas-
taavien tapausten ilmaannuttua. Ajankulun li-
säksi aiheutuu pitkästä ja hankalasta matkasta 
runsaasti muita kustannuksia. Kun linnakera-
haakaan ei makseta niiltä päiviltä, jolloin jou-
tuu olemaan edellämainittujen syiden vuoksi 
poissa palveluksesta ovat kulut todella korkeat. 
Myös ruoan hankinnassa on omat hankaluuten-
sa. Ruoka on tilattava puhelimitse, jolloin kaup-
piaan lähettämään pakettiin helposti joutuu 
sellaisia paloja, jotka eivät ole kelvanneet muille 
ostajille. Pitkät kuljetusmatkat eivät myöskään 
ole eduksi. Kesäaikana saattavat kesäasukkaat 
ja turistit ostaa tärkeimmät tuotteet loppuun. 
Talvella taas kauppojen valikoimat ovat sup-
peita. 

Hankaluuksista huolimatta perheet yleensä 
viihtyvät linnakesaarilla. Lasten varttuminen 
kouluikään on se tekijä, joka pakottaa siirty-
mään pois ulkolinnakkeelta. Palvelun kierto 
ulkolinnakkeiden kautta koulujen läheisyyteen 
olisi helppoa järjestää, mikäli avautuvat toimet 
voitaisiin täyttää. Kun niin ei tunnetuista syistä 
johtuen tapahdu, on koulunkäynnin suhteen ol-
lut pakko mennä erikoisratkaisuihin. Niinpä 
Utön ruotsinkielisessä koulussa opettaja antaa 
suomenkielistä opetusta paikallisten rannikko-
tykkimiesten jälkikasvulle. 

Tällaisia puitteita Saaristomeri on luonut 
siellä palveleville rannikkotykkimiehille, jotka 
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ovat joutuneet asettamaan vastakkain ainutlaa-
tuisen kauniin ja luonnonläheisen työympäristön 
edut sekä eristyneisyyden ja kaukaisten palvelu-
pisteiden haitat. Millä tavoin niitä harkitsevat 
tulevaisuudessa sotilasammattiin aikovat? Mitä 
enemmän yhteiskunta lisää palvelujaan, sitä 
suuremmalta tuntuvat syrjäisyyden haitat, ellei 
näitä haittoja jollakin tapaa korvata. Linnake-
rahan saaminen pysähdytti muuttovirtauksen 
mantereelle, mutta virtausta takaisin päin se ei 
saanut aikaan. Linnakerahan maksuperusteita 
on myöskin saatava muutetuksi. Nykyisin mak-
superusteet ovat samankaltaiset kuin merivoi-
mien purjehdusrahan kohdalla, eli raha makse-
taan korvauksena epämukavasta työajasta. Täs-
tä johtuen rahaa ei makseta sairastumisen ajal-
ta, vaikka linnake-elämän haitat eivät sairau-
den aikana vähene. Linnakerahan olisi oltava 
korvaus linnakkeella asumisen haitoista. Se ei 
saisi poistaa pyhä-, ilta- eikä yötyökorvauksia 
eikä sitä saisi poistaa sairaus- eikä komennus-
päiviltä. Tähän suuntaan ollaan tiettävästi pyr-
kimässä. Linnakeraha olisi vielä saatava niin 
suureksi, että se alkaisi houkutella miehiä lin-
nakepalvelukseen. 

Rannikkotykistö on voimakkaasti teknillisty-
mässä ja se vaatii lisää teknillistä erikoishenki-
löstöä. Tä tä tuskin tullaan saamaan riittävästi, 
ellei pystytä olemaan kilpailukykyisiä muiden 
työmarkkinoiden kanssa. Tilanne johtaa helposti 
siihen, että linnakkeilla palvelevat joutuvat otta-
maan vastuulleen tehtäviä ja materiaalia, joiden 
hoitamiseen ei ole koulutuksellisia edellytyksiä. 

Se aiheuttaa varmasti henkilöstön hakeutumi-
sen muualle, kaluston vioittumista ja muita sa-
manlaisia vaikeuksia. Jotta tähän ei päädyttäisi, 
olisi pikaisesti saatava aikaan tuntuvia paran-
nuksia. Asumisolosuhteet saadaan pian kaikilla 
linnakkeilla tyydyttäviksi, mutta sekään tuskin 
tulee aiheuttamaan halukkuutta ulkosaarille. 

Työympäristönä Saaristomeri on ainoalaatui-
sen hieno. Luonnon kauneus ja alkuvoimaisuus 
houkuttelevat aina vain harvempia, kun vasta-
painona ovat mantereen asutuskeskusten palve-
lu- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet sekä 
myös perheenjäsenten opiskelu-, ansio- ja omat 
sivuansiomahdollisuudet. Saaristomeren kalasta-
javäestö on poistumassa asuinpaikoiltaan. Ilman 
toimenpiteitä näin voi tapahtua myös rannikko-
tykkimiehille. 

Tutkimuksesta tietämykseen 

Kuten Turun vuosikokouksessa ilmoitettiin 
yhdistyksemme jäsen majuri Kurt Touri on lah-
joittanut kymmenen tuhatta (10 000) markkaa 
käytettäväksi aselajimme jäsenkunnan tutkija-
koulutuksen hyväksi koulutusapurahoina jaet-
tavaksi. Käyttötarkoitukseksi on lähemmin mää-
ritetty 1980-luvun rannikkotykistön joukko-
osastojen ja niiden eri johtoportaiden johtaja-
koulutuksen problematiikan ja sen ratkaisumal-
lien tutkimus. Tarkoituksena on, että tätä tär-
keää kysymystä voitaisiin lähestyä mahdollisim-
man monipuolisesti, monella johtamistasolla. 

Niitä yhdistyksemme jäseniä tai useamman 
jäsenen ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita mai-
nitun tutkimuksen taikka sen piiriin osatutki-
muksina kuuluvien tutkimuksien suorittamisesta 
pyydetään lähettämään apuraha-anomuksensa 
summalla ja tutkimussuunnitelmansa jäsentelyi-

neen sekä aikalaskelmineen yhdistyksen johto-
kunnalle 31.5. 1976 mennessä. 

Tutkimussuunnitelmassa tulisi olla mm selvi-
tys nähdyistä mainittuun problematiikkaan vai-
kuttavista tekijöistä, keskeisistä osaprobleemeista 
sekä tutkimuksen muusta rakenteesta. 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet. Harkitkaapa 
asiaa. Tutkimustyöllänne voitte kantaa painavan 
kortenne aselajimme tulevan kehittämisen ke-
koon. Niin pitkäaikaisella kokemuksella kuin 
nuorella valppaalla havaintokyvyllä yhtyneenä 
asiaa kohtaan tunnettuun kiinnostukseen on 
tässä yhteydessä sekä tarve että mahdollisuuksia 
konkretisoitua yhteiseksi hyväksemme. 

Asiassa voi ottaa yhteyttä eversti Matt i Lap-
palaiseen, osoite Sotatieteen Laitos, Maurinkatu 
1, 00170 H:ki 17, puh 90-12 681 tai 90-316 308 
(koti). 
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"MEILTÄ PESEE" 

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

Katajanokka, Satamakatu 3 
Puh. 628 480 

KESKINÄINEN 
VAKUUTUSYHTIÖ 

KALEVA 

Espoo — Niittykumpu 

Puh. 423 311 

KANNATTAA POIKETA! 

Suomen 
Sandv ik O y 

O y Fiskars A b 
TURUN VENEVEISTÄMÖ 

Helsingin pitäjän kk. Pihlajaniemi 
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Osuuspan kki en Keskuspankki 
Oy (OKO) 

Helsinki 

on uusi 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 

HARTWALL 



UPSEERIOPPILAS RISTO MIETTUNEN 

Meri ja rannikonpuolustaja 
" M E R I SE MYRSKYÄÄ, H U U T A E N HYRSKYÄÄ K U L K I E S S A A N " 

Aava, mahtava, kaunis, ajaton, muut tumaton 
kuin armei jan ohjesääntö. Meri, vapaa meri. 
Kesäauringon kimallus kevyen tuulenvireen liik-
keelle ajamilla laineilla, lukemattomat pienen-
pienet auringot, jotka häikäisevät, kun niihin 
katsoo, tai avomereltä tuleva loputon, levoton 
sarja aaltoja, jotka murtuvat kallioita vasten 
valkeaa vaahtoa loiskuvaksi mylläkäksi syys-
myrskyn pimeydessä — yhtä kaikki. Olen rakas-
tanut sitä, olen kunnioit tanut sitä, se on ollut 
minulle kuin uskonto saarnaajalle. Merelle olen 
karkoittanut ajatukseni, kun mieleni on syystä 
tai toisesta ollut rauhaton, kun olen ollut mur-
heellinen, kun olen halunnut unohtaa jotakin. 
Sieltä huokuu sanomaton rauhallisuuden ja 
järkkymättömyyden tunne, mihin ihminen ei voi 
millään tavoin vaikuttaa. Meren kanssa voi teh-
dä rauhan, voittaa sitä ei voi koskaan. 

Mereltä pystyy aistimaan vapauden, tunte-
maan kuinka kaikki ympyrät, joita ihminen 
piirtelee omassa elinpiirissään, ovat kuin naula 
tulenjohtotornin seinässä, kun niitä vertaa luon-
toäidin mahtaviin vetoihin. Se kimaltelee alok-
kaan silmissä, jotka vilkuilevat ulapalle taistelu-
harjoituksen keskeltä kesähelteessä viiden sentin 
korkeudella pölyisestä maasta kuin villikissalla, 
se näkyy ulkona saaristossa, kun katsoo kohti 
etelää, missä Suomenlahti aukeaa, se rauhoit taa 
sotilaan väsynyttä mieltä. Se vapaus ei ole 
sitä, että voi tehdä, mitä haluaa, eikä riipu 
siitä, mitä tekee, vaan se on tilan ja avaruuden 
tunne, tunne yksinkertaisesti siitä, että on me-
rellä. 

Tällainen on mereni, se meri, joka on seu-
rannut minua ja jota minä olen seurannut koko 
elämäni ja myös palvelusaikani Suomen kun-
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niakkaassa rannikkotykistössä kesäkuussa 1975 
alkaen. Alokasaikani vietin aselajilleni epäomi-
naisessa ympäristössä, nimittäin mantereella, 
Upinniemessä. Siellä oli kaunista, varsinkin me-
rinäkymät olivat vertaansa vailla — se oli luon-
tonsa puolesta mitä miellyttävin ympäristö pal-
velukseen astumiselle. Meren läheisyys kevensi 
osaltaan alokaskoulutuksen alla raskautunut ta 
mieltä, oli helppoa paeta ajatuksissaan suoraan 
ulapalle, joka siinsi silmien edessä kuin vapau-
den suoranainen ilmentymä. Oli myös mukavaa 
viettää vapaa-aikaa kesäisellä merenrannalla, 
käydä silloin tällöin uimassa ja katsella lopun 
aikaa kaihoisasti horisonttiin. 

Rannikkotykistössä palveleva vain katsoo har-
vemmin mantereelta merelle päin, yleensä vesi 
on myös kasarmin ja kotiseudun välissä — me-
rellinen ympäristö aiheuttaakin saaristossa omat 
rajoituksensa varusmiehille niin tärkeän vapaa-
a jan suhteen. Ilta- ja varuskuntavapailla käy-
dään, elleivät erityiset tekijät kuten esim. saa-
risto-olosuhteet sitä estä. Niinpä niin. Saareen 
kun tulee, siellä myös pysyy tiiviisti. Siellä vasta 
tuntee olevansa omissa oloissaan muusta elämän-
menosta eristettynä. Samaan aikaan kun maa-
varuskuntien miehet lähtevät kevyesti lomille, 

saattaa saaressa olla joukko, joka laiturin ku-
peessa vetistävin silmin 9 boforin tuulessa loma-
puku yllä tähyilee kuljetusalusta, joka ei tule. 
Olin alokasajan jälkeen Isosaaressa, missä sain 
henkilökohtaisesti tehdä tut tavuut ta näiden iha-
nuuksien kanssa. Meritse tapahtuvat lomakulje-
tukset olivat kuitenkin mielestäni monta kertaa 
hienompia ja miellyttävämpiä kuin bussimatkat 
Upinniemeen — niissä oli oma tunnelma ja 
henki, nautin merellä liikkumisesta. 

K u n talvi tuli j a aallot lopettivat leikkinsä, 
jähmettyivät ja jäätyivät, tuntui kuin meri olisi 
kuollut. Siitä tuli valkoinen, aurinkoisella ilmalla 
häikäisevän kirkas, kova, loputon lumiaavikko. 
Sen päällä kulkee liikenne, se on kuin maa ta 
konsanaan. Jäätynyt meri on vaisu ja h ieman 
pelottava, se ei innosta minua lainkaan niin 
pal jon kuin avoin vesi •— kaunis se on kyllä, 
muttei sellainen vapaut ta uhkuva ympäristö 
kuin kesäaikaan. J ä ä ahdistaa. 

Talvi tai kesä, kaiken tämän merellisen moni-
vivahteisuuden keskellä on itse rannikonpuolus-
taja. Meri on suuri osa hänen elämästään, se 
rikastuttaa sitä. Oletteko koskaan tulleet ajatel-
leeksi, miten intiimi ihmisen ja meren välinen 
suhde oikeastaan on? 
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LUUTNANTTI S KOPRA 

Mies merelle menevi 
rautavillellä vipottelevi 

Ellei nyt kulumassa oleva talvikausi olisi pa-
laut tanut mieliimme kaikkia "normaalitalveen" 
kuuluvia muutoksia talviolosuhteissa rannikolla 
ja merialueilla, olisin hyvinkin voinut aloittaa 
tämän kirjoitelmani toteamalla merivartiostojen 
toimivan talvisin samoin kuin kesälläkin. 

T ä m ä talvi palaut taa kuitenkin taas maan 
pinnalle ja osoittaa leutoja talvikausia selvem-
min erot, joita kesän ja talven merivartiotoi-
minnassa on. 

Olosuhteiden vaikutus merivartiotehtäviin 

O n selvää, että talven tulo ja meren jääty-
minen vaikuttaa merkittävästi kaikkiin meren 
vaikutuspiirissä toimiviin elämänmuotoihin. Tä-
tä nykyä, saariston tyhjentyessä kanta-asutuk-
sestaan, nuorten siirtyessä mantereen asutuskes-
kuksiin, merkitsee talven tulo saariston lähes 
täydellistä tyhjentymistä asukkaistaan. Jäljelle 
jäävät vain ne, jotka edelleen tuntevat meren 
ja saaristossa olevat kotinsa ainoaksi oikeaksi 
elämäntavaksi. Toisena ryhmänä ovat sitten ne, 
joiden on joko tehtäviensä vuoksi tai suuresta 
ammatillisesta kutsumuksesta pitäydyttävä sijoi-
tuspaikoillaan, joita vielä usein ovat Luojan 
selän takaiset ulkoluodot. Näi tä armoite t tujahan 
ovat muunmuassa rannikkotykistön henkilöstö, 
varusmiehet ja myös merivartioasemien henki-
löstö. 

Talvien luonteesta sitten riippuukin, missä 
määrin eri e lämänmuotojen edustajille tar jou-
tuu mahdollisuuksia viettää vapaa-aikojaan jäil-
lä ja jääselkosten takaisissa kesämökeissään. Va-
rakkaampi väestö liikkuu moottorikelkoillaan so-
pivissa ja sopimattomissa olosuhteissa ja tilan-
teissa huviloillaan. Suuremman jäillä liikkuvan 
ryhmän muodostavat kuitenkin harrastelijakalas-
telijat eli pilkkimiehet, jotka kairoineen ja mor-

myskoineen satapäisin laumoin valtaavat jääla-
keudet aina ulkosaaristoa myöten. 

Selvästi on siis havaittavissa tuo saaristossa 
tapahtuvan toiminnan erilaisuus kesä- ja talvi-
kausina. J a todeta voidaan, että tuo! pilkkimie-
henkin taskua lämmittävä taskumatti saa talvi-
sin vähemmän pahaa aikaan, ehkä vain palel-
tumien muodossa, kuin kesäisin veneretkillä, 
jolloin kovasti monet sen vuoksi joutuvat joskus 
vihonviimeisen kerran testaamaan uimataitoaan. 

Huomaamme kuitenkin, että täysin talvien 
luonteesta r i ippumatta hiljenee saaristo talvisin 
ja yhtä selvästi vähenee näin merivartiomiehen 
työmäärä. Joskin edelleen myös talvikausina 
suoritetaan sairaankuljetuksia, etsitään kadon-
neita ja varsinkin avustetaan saaristossa asuvia 
mahdollisuuksien mukaan henkilö- ja tarvike-
kuljetuksin, on tuo kesäisin eniten huolta ja vai-
vaa aiheuttava veneliikenteen ja merenkulun 
turvallisuuden valvonta talvella pois muodista. 
Näin tar joutuu tilaisuus pieneen hengähdystau-
koon, joka käytetään m m kaluston huoltoon ja 
tietysti myös hiihtopartiointiin. Kohentuu näet 
samalla merivartiomiehen kunto, olletikin, kun 
juuri muita liikkumisen mahdollisuuksia noin 
kalustollisesti ei monilla asemilla olekaan. Mikä 
sekin selventää tuota olosuhteiden merkitystä 
merivartioinnin osalta. 

Toimintamahdollisuudet talvikautena 

K u n mainitsen sukset edelleenkin ajankohtai-
sina talvikulkuvälineinä, en suinkaan halua väit-
tää, että ne olisivat ainoa mahdollisuus. Kyllä-
hän saaristolaiset tietävät meillä olevan muuta-
kin kalustoa. 

Kaiken merivartiotoiminnan suorittamisen 
perusta ja väl t tämätön edellytys on partiointi, 
liikkuminen toiminta-alueella. Erilaisten tehtä-
vien suoritus myös talvikausina edellyttää kykyä 
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liikkua. Tarpeesta kuin myös kulloisestakin teh-
tävästä riippuu, minkälaatuista kalustoa kulloin-
kin on käytettävä. O n asia erikseen, täyttääkö 
käytettävissä oleva kalusto sille asetettavat vaa-
timukset. 

Aina vahvojen jäiden, noin 20 sm, tuloon 
saakka mv-asemat pystyvät liikkumaan ja par-
tioimaan rannikkovartioveneillä, joita kutsutaan 
myös rautavilleiksi ja kelirikkoveneiksi. Vaikein 
a jankohta liikkumista ajatellen onkin juuri tuo 
kelirikkokausi, jonka aikana R V : t ovat ainoa 
kulkukelpoinen kalusto. Suru tuleekin puseroon 
vasta siinä vaiheessa, kun nuo Villet jäätyvät 
kiinni laitureihinsa. Parhaassa asemassa ovat 
silloin ne asemat, joiden kalustoon kuuluu jo 
hydrokopteri tai kiitoreki, kuten niitä virallisesti 
nimitetään. Se antaa ainakin jonkinlaiset kulku-
mahdollisuudet parantaen myös aseman suori-
tuskykyä. 

Kaikilla mv-asemilla on kuitenkin kalustona 
moottorikelkat, jotka edesauttavat jäillä liikku-
mista. Rannikon väylästö vain on juuri sopi-
vasti tiheä estäen usein liikkumisen koko mv-
aseman alueella. 

Laivakaluston kohdalla päättyy pur jehdus 
ulkovartiolaivoja lukuunot tamatta jäiden tultua. 
Talvikausi käytetään huoltoon ja korjauksiin. 

Tuli jo mainituksikin, et tä kesäajan työläin 
tehtävä, merenkulun turvallisuuden valvonta, 
vähenee tai peräti loppuu talvella. Varsinaisista 
tehtävistämme tärkein, merivalvonta, valvottaa 
kuitenkin yhtälailla talvella kuin kesälläkin. Tie-
tysti myös kalastusalusten liikkuminen lopahtaa 
jos vain pakkasia riittää koko meren jäätymiseen 
asti. Tahtovat vain jäädä pelkäksi toiveeksi niin 
kovat talvet. 

Toinen aluskalustoa työllistävä tehtävä on 
avustustoiminta. Se käsittää kaiken väylien 
avauksista kuljetusavun antoon. Tehtäviin pys-
tyviä ulkovartiolaivoja on vain liian vähän. K u n 
avun tarve on joskus suurikin, eikä pelkkä hyvä 
tahto riitä aut tamaan, saattaa syntyä tilanteita, 
joissa tuota auttamishalua epäillään olematto-
maksi. 

Joskus sentään ennät tää aluskalusto mukaan 
merivalvontaankin. Suksipelillä kun ei juur i 
muu ta voida kuin kunnon kohentamisen ohella 
tarkastella kalastuskortteja tai muu ta pientä. 
Kevät jä iden aikaan voidaankin sitten varautua 
taas etsintöihin ja joskus valitettavasti naarauk-
siinkin. Kaikki eivät liiku hyvän onnen mer-
keissä ja me suomalaiset nyt tunnetusti olemme 
rohkeata kansaa. 

Yhteistoiminta rannikkotykistön kanssa 

Yhteistoiminta rannikkotykistön linnakkeiden 
kanssa on jo vuosien varrella vakiintunut tut-
tuihin muotoihinsa. O n p a peräti todennäköistä, 
että huolimatta siitä, että linnakkeet usein sijait-
sevat hankalampien kulkuyhteyksien takana kuin 
mv-asemat konsanaan, tai ehkä juuri siksi, mo-
lemmat osapuolet usein hyötyvät tästä yhteis-
työstä. Hyötyvät muussakin mielessä kuin vain 
merivalvonnallisen tai m u u n tehtäviin liittyvän 
toiminnan suorittamisessa. 

Monet merivartiomiehet näkevät yhtä tärkeä-
nä muunmuassa sotapesät, elokuvat ja myöskin 
nuo "kerhot", joiden suojissa moni on jouto-
aikanaan ennättänyt istahtaa. Yhtälailla linnak-
keiden laiturit usein tar joavat suojasataman var-
tiolaivoille. 

Linnakkeet taas muodostavat suuria yhteisöjä 
hankalien kulkuyhteyksien taakse ja näin syn-
tyy aina tilanteita, jolloin omat, talvisin vielä 
heikohkot, kulkuyhteydet eivät riitä. Tällöin on 
joissakin tapauksissa voitu merivartioston kalus-
tolla edesauttaa ti lannetta kuljetusavun muo-
dossa. 

Talvikausi tar joaa näin merivartiomiehen nä-
kökulmasta katsoen myös sopivasti aikaa vaik-
kapa tutustumisvierailuiden tms järjestämiseen. 
Tosin järjestelyt aiheuttavat omat hankaluuten-
sa ja törmätään taas tuohon liikkumisen hanka-
luuteenkin, mut t a hyvä yritys edesauttanee 
asioita jo paljon. Viime aikoina onkin useita 
kertoja päästy sanoista tekoihin ja uskon, että 
tutustuminen toistensa tehtäviin kuin myös itse 
tekijöihin helpottaa tulevaisuudessa yhteistoimin-
taa entisestäänkin. 

Pisteenä iin päälle olkoon toteamus, että me-
rivartiostot toimivat myös talvisin. Jos tapahtu-
mia, joilla niin selkeästi voidaan osoittaa toi-
minnan tehokkuus, onkin vähemmän niin on 
toki liikkuminenkin paljon hankalampaa. 

Erään mv-aseman havaintona voin kertoa, 
että apua pyydetään talvella lähes yhtä pal jon 
kuin kesälläkin, talvella voi vain sanoa useam-
min ettemme pysty juuri nyt aut tamaan. 

Selvää kuitenkin on, et tä auttamishalu on 
nimenomaan talvella huipussaan. K u n eivät 
miehet ennätä väsyä auttamiseen. 

Uskon kaikkien yhtyvän lopputoivomukseeni, 
että tulevaisuus parantaisi toimintaedellytyk-
siämme niin kalustollisesti kuin yleensäkin. 
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P SIIVONEN 

• • • anna 
cAkti 
altvenia • • • 

Anna Ahti ahvenia eli luontoistalouden mi-
niatyyri-ilmenemismuotoja rannikon puolustajan 
elämässä. 

Vaikka linnakkeilla palveleminen onkin vii-
me vuosina kulkenut yhä enenevässä määrin 
asutuskeskusasumista kohti, on sitkeänä jään-
teenä vanhojen kulta-aikojen elämänmuodosta 
yhä käytössä perhekohtainen luontoistalouden 
toimintamuoto — kotitarvekalastus. Tässäkin 
tapauksessa on a jan henki muunnellut toimin-
taa. Linnakesaarien kalavesien hoidosta ovat yhä 
enenevässä määrin ryhtyneet vastaamaan paikal-
lisesta henkilökunnasta ja heidän perheenjäse-
nistään koostuvat seurat. Paikallisen asujaimis-
ton vastuuntunto ja huoli asuinympäristön kala-
kannasta on ollut kiitettävä, sillä huolimatta ve-

sien vuokrausyritysten kariutumisista on istu-
tuksin, rauhoitusmääräyksin ja kutupaikkojen 
hoitotoimenpitein kalakantaa pyritty säilyttä-
mään ja ehkä lisäämäänkin sekä monipuolista-
maan. T ä m ä n vaivannäön palkkana ovat sitten 
olleet komennusvieraiden iloiset ilmeet "tarkas-
tuksen" päättyessä. Totuuden nimessä lienee 
myönnettävä, että huomattavan osan tehdystä 
työstä nauttii paikallinen "kanta-asujaimisto", 
sillä onhan heillä jonkinlainen etulyöntiasema 
meren viljan hyödyntämisessä. 

Työ tosin ajoittain tuppaa häiritsemään edel-
lä mainitunlaista perheen elatukseen kuuluvaa 
vapaa-ajan harrastusta, mut ta siitä huolimatta 
on vuosien saatossa sentään jäänyt sen verran 
aikaa, että muistojen kirstuun on kertynyt monta 
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miellyttävää kokemuspakettia. 
Lienee paikallaan aloittaa muistelot suurim-

masta saaliista, joka on verkkooni tart tunut. 
Joitakin vuosia sitten olimme kehittyneet jalossa 
kalastajan ammatissa siinä määrin, että rohke-
nimme virittää silakkaverkomme kotisaaremme 
ulkopuolelle. Luonto päätt i tällöin hiukan kiu-
sata ja puhalteli pari seuraavaa päivää melko 
reippaasti. Vihdoin tuuli laantui sen verran, 
että pääsimme kokemaan pyydyksiämme. Maa-
merkkejä tarkkaillen lähestyimme verkonlasku-
paikkaa, mutta alueella ei näkynyt verkkomerk-
kejä. Tällöin aloitimme etsinnän vallinneen tuu-
len suuntaan ja löytyihän viimein tuttu pola. 
Totesimme verkon ajelehtineen noin kahden 
kilometrin matkan ja aloitimme nostamisen. 
Olimme nostaneet reilun kolmanneksen verran 
kun se muuttui raskaaksi ja tuntui kuin se olisi 
kiinni jossakin. Tällöin katselimme uudelleen 
maamerkkejä siltä varalta, että joutuisimme jät-
tämään verkon paikoilleen. Havaitsimme tuttu-
jen maamerkkien perusteella, että olimme pyy-
dystäneet niin suuren saaliin, ettei sen nostami-
nen veneeseen todennäköisesti onnistu kovin-
kaan helposti. Saaliinamme oli mm Park Victory 
-niminen uponnut höyrylaiva. Vedeltyämme 
verkkoa eri suuntiin se lopulta irtosi hylystä ja 
saatoimme todeta, että laivan lisäksi olimme 
saaneet pyydystetyksi kaksitoista (12) silakkaa 
ja suhteellisen suuren reiän verkkoomme. •— 
Niin, että tuuripeliä tuo kalastuksella eläminen-
kin on. 

Harrastuskalastuksen tai sanoisinko kalastus-
harrastuksen jalossa taidossa riittää kyllä opis-
kelemista varsinkin niin kauan kun se pysyttelee 
nimenomaan harrastustasolla. Lähes jokaisella 
kalalla on omat omituiset tapansa ja aivoituk-
sensa, mutta kyllä sitä kalastajissakin erilaisia 
persoonallisuuksia riittää. Liekö kalojen erilaiset 
tavat vaiko joku muu tekijä, joka tekee kalas-
tamisesta niin laajan kansansuosion saavutta-
neen harrastusmuodon ja eriasteisten stressi-
oireiden hoitometodin. Toisin ajoin tulee ihme-
telleeksi, että mikä sitä stressiä hoitaa, kun on 
antanut verkkojen olla pyydystämässä yli yön 
sellaisena aikana, jolloin runsas saalis on taattu. 
Tunnet ta , joka kalastajan valtaa täyden verkon 
nostossa, on vaikea sanoin kuvata. O n totisesti 
mahtavaa nostaa kymmeniä kiloja terveitä, elin-
voimaisia, limaisia ja sarvipäisiä simppuja, jotka 
verkossa roikkuessaankin vielä irvistelevät pyy-
dystäjälleen. Tällaisen saaliin irroittaminen ver-
kosta uskoakseni aiheuttaa kalastajalle vain 

lisää stressiä. Ainoa positiivinen puoli tällaisessa 
saaliissa on se, että eihän kukaan moista simp-
pumäärää päästele verkosta selvin päin. 

K u n simppusaaliin aiheuttamasta päänsärystä 
ja pahoinvoinnista sekä sen jälkeisestä mahdol-
lisesta kierteestä on selvinnyt, voikin mennä kai-
velemaan matoja, pujotella ne koukkuihin ja 
painua laskemaan pitkäsiiman sopivaan anke-
riaita sisältävään lahdukkaan. Jos joku ei muis-
ta minkälainen ankerias on, niin lienee paikal-
laan muistuttaa, että "hän" on sellainen ylen 
tympeä, niljakas ja poikkileikkaukseltaan ellip-
siä muistuttava pötkylä, jonka käsittelijän on 
syytä pukea piikkarit käsiinsä tai ainakin pääl-
lystää käsittelykintaansa karkealla santapaperilla. 
— Vietettyämme erään pitkäsiiman laskun jäl-
keisen yön aloitimme kokemisen aamuhämärissä 
ja tulihan noita ankeriaitakin viisi kappaletta 
ahvenien lisäksi. Muilutimme nuo ovelat lierot 
kannelliseen muovisaaviin ja kansi päälle. Pää-
timme kiehauttaa kahvit ennen lähtömme ja 
kun aloitimme veneen lastauksen kotimatkaa 
varten kahvin juotuamme, emme löytäneet enää 
kuin neljä ankeriasta pytystämme, jossa edelleen 
oli kansi päällä. Tarkastuksessa saatoimme vain 
todeta, että pyydystämiemme ankeriaiden jou-
kossa oli ollut oikea älypää. " H ä n " oli tietysti 
käskenyt pohjalla olevien kavereiden nostaa 
itseään niin, että sai kannen raolleen ja siitä 
ulos lieroteltuaan oli rientomarssia edennyt me-
ren rantaan, johon saavilta oli matkaa noin 
kaksikymmentä metriä ja lähtenyt sukeltaen 
karkuun meitä tohelolta. Olisi ollut mielenkiin-
toista saada tietää, missä paikkaseudulla "hän" 
oli tuonkin tempun oppinut, sillä käytössä ollut 
aika ei mahdollistanut edes äksiisikoulutuksen 
läpiviemistä. 

Linnakkeella asuvan on pyrittävä ennakoi-
maan tuleva kehitys ja koetettava sopeuttaa 
elämänrytminsä ja -tyylinsä sen mukaiseksi mi-
hin muutokset ohjaavat. Kun tarkastellaan lin-
nake-elämän tapahtumia aikaperspektiivissä on 
hieman katkerana todettava kehityskäyrän suun-
ta. Ne etuisuudet, joita ennen voitiin pi tää kom-
pensoivina tekijöinä "eristysasumiselle", ovat sitä 
mukaa kadonneet kuin niitä on havaittu vielä 
olevan jäljellä. Lienee uhkarohkeata edes mai-
nita, että mahdollisuus kotitarvekalastukseen on 
niitä viimeisiä vielä voimassa olevia nautinta-
oikeuksia "kivien keisarikunnissa". Päätellen tar-
kastusmatkojen varustusten koostumuksesta voi-
tanee kuitenkin vielä olettaa, että antaa se Ahti 
abborrar enny i taak ok eeven i morkon. 
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Kädenojennus yli 
sukupolvien 

Kenrl V Valveen 
veljes päivällisten 
osanottajajoukkoa 
Katajanokan Kasinolla 
17. 3. 1976. 
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Meriupseeriyhdistyksen lahjoittamaa meripuolustuksen ykseyden symbolia ihailevat kenraaliluut-
nantti V Valve ja vara-amiraali O Koivisto. 

Erittäin lämminhenkiseksi tilaisuudeksi muo-
dostuivat kenraaliluutnantti Väinö Valveen kun-
niaksi Ka ta janokan Kasinolla 17. 3. 1976 pide-
tyt juhlaillalliset. Ilahduttavassa määrässä olivat 
entisten merivoimien samoinkuin nykyisten me-
rivoimiemme ja rannikkotykistömme upseerit 
koolla, lukuisat puolisoineenkin, kunniavieraan 
saapuessa puolisoineen ja tyttärineen ja Jääkäri-
marssin sytyttävien sävelten soidessa. 

Eversti Eero Verasen toivotettua kunniavie-
raan ja muun juhlayleisön sydämellisesti terve-
tulleiksi iltaan mahtui lukuisia kunniavieraalle 
osoitettuja puheita ja tervehdyksiä, lahjoja, 
maljoja, kunniavieraan kohot tama meripuolus-
tuksemme mal ja sekä Helsingin Varuskunta-
soittokunnan soittoryhmän juhlaan sopivasti sä-
vytettyä viihdettä. 

Kunniavieraalle osoittamassaan puheessa illan 
isäntä vara-amiraali Koivisto luonnehti selkein 

sanakuvin kenraaliluutnantti Valveen ansiokasta 
elämäntyötä virkapaikallaan meripuolustuksem-
me kehi t tä jänä ja joh ta jana rauhan ja sodan 
vuosina. Eversti K J Mikola puolestaan luon-
nehti kunniavierasta ihmisenä, persoonallisuu-
tena moniin kuvaaviin omakohtaisiin tilanne-
muisteloihinsa nojautuen. Merivoimien komen-
tajan, kontra-amiraali S Wikbergin, rannikko-
tykistön tarkastajan, eversti Eero Verasen sekä 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohta jan , 
rouva Österlundin osoitettua tervehdyksensä ja 
jätettyä lahjansa kunniavieraalle kenraaliluut-
nant t i Valve esitti lämpimät kiitoksensa tilai-
suudesta ja hän tä kohtaan osoitetusta huomaa-
vaisuudesta. Puheessaan kenraali kertoi lähinnä 
niistä syistä, jotka johtivat aikoinaan jääkärin 
tielle ja edelleen sotilasuralle, kertoi meripuo-
lustuksemme rakentamisvuosien vaikeuksista, 
siitä miten hän omakohtaisesti koki suuren vas-
tuunsa. 
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RtUY:n puheenjohtaja evl O Lyytinen luovuttaa kunniamiekan kadalik S-G Grönbergille. 

60. Rt-kadettikurssin 
"MIEKKA JUHLA" 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys otti perin-
teisesti vastaan juur i aselajijaksonsa päät tävät 
rannikkotykistön kadetit Suomenlinnan Upsee-
rikerholla pidetyssä "miekkajuhlassa" 16. 3. 
1976. T ä t ä tilaisuutta aikaisemmin 11. 3. 1976 
olivat samat rannikkoballista-alkiot olleet ylhäi-
sen yxtottisen ankarassa tutkailussa, jossa havait-
tiin ao:n taitojen ja virhekiintiön täyttymisen 
antavan oikeutuksen Rannikkoballista-titteliin. 

Hänen ylhäisyytensä sanoja kuitenkin visusti 
mielessä pi täen on itse kunkin vihityn rannik-
koballistan tä tä arvonimeä harkiten ja taita-
vasti osattava käyttää. 

Miekkajuhlaan osallistui osa R t U Y : n johto-
kuntaa, Rannikkotykistökoulun upseerikuntaa 
sekä neljä viidestä kadetista yhden joudut tua 
viktoriaanisesti j äämään Santahaminaan. Yhdis-
tyksen puheen joh ta ja evl O Lyytinen luovutti 

10 

Rannikkotykistön tarkastajan sijainen ev A Hu-
kari toivottaa menestystä kunniamiekan saajalle. 

tilaisuuden alussa R t U Y : n kunniamiekan Ran-
nikkotykistökoulun valitsemalle ansioituneim-
malle kadetille, kadalik Stig-Göran Grönbergil-
le. Evl Lyytinen korosti puheessaan aselajin 
luonteen erikoisuutta, vastuun laaja-alaisuutta 
sekä nuoren rannikkotykistön upseerin uran mie-

lenkiintoisuutta. Aselajin menestykseksi kohotet-
tu mal ja oli kadeteille samalla tervetulon toivo-
tus aselajin upseeriyhdistyksen piiriin. 

LIpseerikerhon suuressa salissa naut i tun päi-
vällisen yhteydessä piti puheen rannikkotykistön 
tarkastajan sijainen ev A Hukari . Rannikko-
tykistön tämänhetkinen ja tuleva kehitys on 
hänen mukaansa suuri haaste koko aselajille. 
Nyt valmistuva kurssi voi varautua lähitule-
vaisuudessa tapahtuvaan perus- ja jatkokoulu-
tukseen, minkä avulla saadaan tarvittava käyttö-
jä koulutushenkilöstö tulevalle valvonta- ja las-
kentajärjestelmälle. Aselaji on ottamassa pitkää 
harppausta eteenpäin osin 50 vuoden, osin 25 
vuoden. Taloudelliset, materiaaliset sekä tekniset 
ratkaisut mahdollistavat kehityksen jatkumisen 
pääaseistuksemme osalta samoin kuin on nähtä-
vissä henkilöstön sosiaalisten olosuhteiden paran-
tamiseen tähtäävän työn kantavan hedelmää 
lähiaikoina, esimerkkinä Hangossa alkanut hen-
kilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen. 
Rannikkotykistökoulun johta ja evl J Karvinen 
totesi puheessaan valmistuvan kurssin olleen 
erinomaisen korkeatasoisen ja tasaisen. H ä n lau-
sui parhaat kiitokset kadeteille hyvästä henges-
tä ja opintosaavutuksista samalla toivottaen par-
hainta menestystä alkavalle uralle eri rannikko-
tykistön joukko-osastoissa. 

Miellyttävän illan kuluessa vielä kerran luo-
dattiin aselajikauden tapahtumia, vart tuneem-
mat upseerit antoivat isällisiä ohjeita ja muu-
toinkin tutkailtiin, mitkä ovat R t U Y : n tavoit-
teet ja toimintamuodot lähivuosina. I l ta todisti 
sen, että aselajihengen syntymiseen vaikuttavat 
merkittävästi tietyt traditioihin liittyvät asiat. 
Rannikkotykistöstä ei voida puhua ilman " T u p -
puran henkeä", inutta toisaalta on muistettava 
vuosikymmen, jota elämme ja ne mahdollisuu-
det ja välineet, mitkä ovat käytettävissämme. 

Palveluksensa 26. 3. 1976 ylennettyinä luut-
nantteina aloittavat seuraavat rannikkoballistat 
omissa joukko-osastoissaan: 

luutnantt i Ove Enqvist SlRtR:ssä 
„ Stig-Göran Grönberg RtK:ssa 
„ Hannu Luukkonen VaaRPstossa 
„ Erkki Mart t i la KotRPstossa 
„ Kar i Valli HanRPstossa 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja Rannik-
kotykistökoulu toivottavat parhainta onnea ja 
menestystä nuorille rt-luutnanteille kuin myös 
"Rannikon Puolustaja". 
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KAPTEENI M SUOMINEN 

Alusten vakavuudesta 
Muoto ja mitat , jotka alus saa piirustuslau-

dalla, määri t tävät ne vakavuuteen vaikuttavat 
tekijät, joita käyttäjä ei voi muut taa . Se mihin 
käyttäjä voi vaikuttaa on aluksen massakeski-
pisteen korkeus eli käytännössä aluksen kuor-
maaminen. Oheisessa kuvassa H on nostekeskus, 
joka aluksen kallistuessa on siirtynyt keskiviival-
ta sivuun. Nostekeskuksen etäisyys keskiviivasta 
tietyllä kallistuskulmalla on tekijä, joka määräy-

tyy piirustuslaudalla. G on aluksen massakeski-
piste. J a n a G—Z on oikaisumomentin momentti-
varsi. M on vaihtokeskus (siviilikielessä usein 
metasentri) , joka tässä esityksessä on selvyyden 
vuoksi piirretty keskiviivalle, mistä se todelli-
suudessa poikkeaa hieman suurilla kallistuskul-
milla. Niin kauan kun G on vaihtokeskuksen 
alapuolella, pyrkii kallistunut alus oikaisemaan 
itsensä. Jos alukseen lisätään esimerkiksi kansi-
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lastia niin paljon, että massakeskipiste nousee 
vaihtokeskuksen yläpuolelle (G 1), alus kaatuu. 
Liiallinen kuormaaminen, vaikkei massakeski-
piste nousisikaan liian ylös, heikentää vakavuut-
ta, koska kuivalaita pienenee, jolloin par taan 
painuessa veteen muotovakavuus pienenee ja 
koska toisaalta kannella oleva vesi vähintään 
hidastaa oikeamista. Osittain tästä johtuen suu-
rin sallittu kuorma tuntuu usein liian pieneltä. 

Se nopeus, jolla alus oikaisee kallistuman, 
riippuu mm oikaisuvoiman suuruudesta. Mi tä 
vakaampi alus on sitä nopeammin se pyrkii 
oikaisemaan. Tällöin matkustusvakavuus saattaa 
käydä kyseenalaiseksi. Esimerkkinä tästä useim-
mille on tuttu H-vene, joka rullaa sivuaallo-
kossa tuntuvasti enemmän kuin esimerkiksi ase-
lajin vanhat palvelijat Axel v Fersen -luokan 
alukset. Kumpikaan tuskin kaatuu, edellyttäen, 
että ne on kuormattu asiallisesti. 

Kiikkerän aluksen vakavoittaminen käyttä-
mällä pilssivettä massakeskipisteen laskemiseen 
kaataa aluksen. Miksikö? Aluksen kallistuessa 
lähtee pilssivesi alusta hi taammin liikkeelle. Kal-
listuman saavuttaessa maksimin ja tkaa "perässä 
tuleva" vesimassa matkaansa aluksen kyljelle ja 
saa aikaan kallistuskulman kasvun, mikä, kun 

muutkin tekijät ovat epäedulliset, saattaa aiheut-
taa niin suuren kallistuman, että alus ei oikene. 
Siispä: käytä pumppua. 

Ajettaessa suurimmalla nopeudella muodos-
tuu aluksen pituinen aalto, jonka pohja on 
aluksen leveimmällä kohdalla. Kallistuessaan 
alus va joaa aallon pohjaan ja kulma kasvaa 
normaalia suuremmaksi niin, että seurauksena 
on ainakin ohjaamisvaikeuksia. Tilanne on 
helppo korjata pienentämällä nopeutta. 

Edellä eräitä perustekijöitä nyrkkisäännön 
omaisina yleistyksinä alusten vakavuudesta. 

Ajettaessa kovassa aallokossa kannattaisi kir-
joi t tajan näkemyksen mukaan 
— ottaa kohtuullisesti kuormaa ja sijoittaa se 

aluksen keskelle siten, että keula ei va joa 
normaalia syvempään, 

— a jaa toinen käsi kaasuvivulla ja toinen ruo-
rissa siten, että voi "ot taa oikein" jokaisen 
aallon ja muistaa, että aallokko koostuu 
"mäistä ja laaksoista", ei rintamista, 

— valita ajoreitti aallokon mukaan, 
— huolehtia siitä, että näkee eteensä, 
— noudat taa aluksen katsastustodistuksessa esi-

tettyjä käyttörajoituksia ja 
— olla selvillä sääennusteista. 

LABORATORIOTUTKIMUKSIA 
YHTYNEET KLIINISET LABORATORIOT OY -

DE FÖRENADE KLINISKA LABORATORIERNA AB 
Helsinki Fredrikinkatu 20 A 

Postiosoite PL 144, 00121 HELSINKI 12 

Avoinna klo 8.00-17.00, lauantaisin klo 9 .00-12.00 

Puhelimet 
Vaihde 13 388 
Toim.johtaja suoraan 637 520 

Telex 122 834 yklab sf 

Laboratorio suorittaa 
— kliinisen kemian tutkimuksia — mikrobiologisia ja serologisia tutkimuksia 
— hormonitutkimuksia — sienitutkimuksia 
— isotooppitutkimuksia — veriryhmä (ABO + Rh) -tutkimuksia 
— mukopolysakkaridoositutkimuksia — virus-serologisia tutkimuksia 
— proteiinikemian tutkimuksia — irtosolututkimuksia 
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10 

Rannikon 
puolustajain 
killan 
vuosikokous 

Rannikon Puolustajain Kilta ry:n vuosikokous 
pidettiin 10. 3. 1976 Kata janokan Kasinolla. 

Kokouksen alussa puheenjoh ta ja Erkki Tuuli 
jakoi Maanpuolustuskillat ry:n myöntämän Kil-
takunniamerkin kiltatyössä ansioituneelle evl evp 
Norman Simoselle. 

Kokouksessa valittiin Killan puheenjohtajaksi 
pää joh ta ja Erkki Tuul i uudelleen ja johtokun-
nan jäseniksi erovuoroisten tilalle seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi Jorma Aro ja Albert Heino 
Turusta , Norman Simonen, Kauko Pyyskänen, 
Ensio Selin sekä Edvin Sundströmin tilalle 
Kirsti Alvesalo Helsingistä. Johtokunnassa jat-
kavat Pentti Elomaa, Eero Pekkola, Rei jo Tela-
ranta ja Toivo Linna. 

Hyväksytyn toimintasuunnitelmansa mukaan 
Rannikon Puolustajain Kil ta ry tulee 
— ja tkamaan ja edelleen kehi t tämään yhteis-

toimintaa maanpuolustuksen parissa toimi-
vien koti- ja pohjoismaisten yhdistysten ja 
järjestöjen sekä rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen kanssa, 

— tukemaan ja aktivoimaan toimintansa lopet-
taneiden paikallisosastojen toimintaanpanoa, 
toimivien paikallisosastojen toimintaa sekä 
perustamaan uusia paikallisosastoja, 

— jär jes tämään Rannikon Puolustajain Päivää 
Kotkassa tai Hangossa (paikka vielä 
avoinna), 

— julkaisemaan Rannikon Puolustaja -lehteä 
yhdessä Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen 
ja Rannikkotykistökoulun kanssa sekä 

— etsimään uusia toimintamuotoja maanpuo-
lustuksen alalta. 

Kokouksen päätteeksi piti eversti Alpo Kan-
tola mielenkiintoisen esitelmän alueellisen maan-
puolustuksen perusteista. PS 

VARUSMIESK1N PÄÄSEE RP-KILLAN 
JÄSENEKSI 

Rannikon Puolustajain Kilta ry:n sääntö-
uudistus on vahvistettu. T ä m ä n mukaan Killan 
varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen rannikko-
tykistössä tai rannikkojalkaväessä tahi niille lä-
heiseksi katsottavassa puolustusvoimain joukko-
osastossa palvellut tai palveleva ja sotilaskoti-
tehtävissä toiminut tai toimiva Suomen kansa-
lainen sekä Killan varsinaisen jäsenen omainen. 

PS 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kahden jää t tömän talven jälkeen ovat linnak-
keet päässeet naut t imaan jäätiellä kävelemisen 
ihanuudesta. Valitettavasti molempien linnak-
keittemme jäätien katkaisee rannikkoväylä, joten 
väyläylityksen järjestelyt ovat aikaansaaneet 
muutamia harmai ta hiuksia lisää linnakkeiden 
henkilökunnalle. Mieliala on kuitenkin parempi 
kuin alkutalven kelirikon vaikeuttaman aluslii-
kenteen aikana. 

Isosaaren linnakkeen elämään löi alkuvuodes-
ta leimansa "Victoria ja husaarinsa", joka par-
haimmillaan kaatoi vuoteeseen lähes sata varus-
miestä. Helmikuussa yritti nuhakuumeaal to is-
keä uudelleen R A u K : n oppilaisiin, jolloin pari-
kymmentä oppilasta sairastui. K u n R A u K ma-
joitettiin joksikin aikaa telttoihin, kohtasi tämä-
kin basilli voittajansa ja kurssia voitiin ja tkaa 
normaalin kasarmijärjestyksen puitteissa. T ä t ä 
torjuntakeinoa voidaan käyttää vastaisuudessa-
kin. 

Mäkiluodon linnakkeen elämässä ovat tänäkin 
talvena päällimmäisenä olleet huollolliset vaikeu-
det, etenkin vesijohdon jäätyminen ja ruokala-
henkilökunnan vähäisyys. Molempien saanti kun 
näyttää olevan vaikeaa tuolle karulle ulkolin-
nakkeelle. Suurelta osalta juuri näistä syistä on-
kin Rykmentti lopettanut alokaskoulutuksen an-
tamisen Mäkiluodossa. Näinollen peruskoulutus 
tapahtuu Santahaminassa, Isosaaressa ja Upin-
niemessä. 

Koulutuspatterilla Upinniemessä järjestettiin 
viimeinen Rannikkotykistön ilmatorjuntakurssi, 
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Yli puoli vuosisataa kaupan ja teollisuuden palvelua 

R A U T A J A K O N E T A R V E O Y 
— RHS putkia — rakennusteräksiä 
— kanki- ja muototeräksiä — taloustavaraa 
— teräslevyjä 

00100 Helsinki 10, Pohj. Esplanadi 25 A 
Varastot: Helsinki, Kouvola 

Puh. 650 077 

KYLTEK 
KYLMÄKONEITA 

Puh. 90-360 970, 360 975 

S I N U N K I N 
VERESI 

•Ma 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 
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joka päättyi tammikuun lopussa. 1/76 ikäluokas-
ta alkaen rannikkotykistön ilmatorjuntamiesten 
koulutus tapahtuu it-joukko-osastoissa. Tulevai-
suus tulee näyttämään, mitä etuisuuksia tämä 
järjestelmä antaa. 

Koulutuspatteri ei kuitenkaan tule j äämään 
ilman kurssia, sillä peruskoulutuksen jälkeen 
siellä alkaa ohjuskurssi ja r t :n mittauskurssi. 

Talvikauden harjoitusten sarjan aloitti joulu-
kuussa järjestetty johtohenkilöstön perehdyttä-
mistilaisuus, johon osallistui 17 reservin upsee-
ria. Tilaisuus päätett i in saunomiseen, jo ta vah-
vennettiin perunasalaatilla ja makkaransyön-
nillä. 

Talvileiri toteutettiin joukkoyksiköittäin: 
— I Psto tammikuun lopussa Isosaaressa 
— I I Psto helmikuun alussa Mäkiluodossa 
— R A u K maaliskuun alussa Isosaaressa. 

Alkuvuoden jatkokoulutustilaisuuksista tulee 
tärkein olemaan kantahenkilökunnan tykistö-
koulutuksen opetustilaisuus, joka toteutetaan 
R t K : n tuella koulun tykkihallissa maaliskuussa. 

Urheilurintamalta tärkeimpänä t apah tumana 
on ollut ESSI :n hiihtomestaruuskilpailut. Parhai-
na saavutuksina on mainit tava yli 40-vuotiai-
den sarjassa sotmest Kol jun 1. sija ampumahiih-
dossa ja 3. sija hiihdossa sekä yli 50-vuotiaiden 
sarjassa konh Hankin 2. sija hiihdossa. 

Rykmentin partio osallistui myös kilpailuun, 
mut ta sijoittui tulosluettelossa jälkipäähän. 

Läänin komenta ja kenrl K Halmevaara suo-
ritti tammikuussa Santahaminan keskitetyn 
huollon toimipaikkojen tarkastuksen. 

Lähia jan tärkeimpänä tavoitteena on joukko-
osaston lipun uusiminen. Itsenäisyydenpäivän 
paraatissa Hämeenlinnassa vaurioitui Rykmen-
tin lippu siinä määrin, että se tullaan luovutta-
maan hyvin ansaittuun vanhuuden lepoon So-
tamuseon suojiin. 

Uuden lipun hankinta on jo käynnissä. 
Henkilöasioissa on tapahtumia ollut runsaasti 

keskittyen kuitenkin pääosin 1. 2. 76 uusien 
vakanssien saamiseen. 

Ylennykset 

1. 11. 75 ylil P Louhimies kapteeniksi 
6. 12. 75 inskapt E Ewart insmajuriksi 
6. 12. 75 lääkltn E Lehmuskallio lääkkaptee-

niksi 
19. 12. 75 kers R Laakso ylikersantiksi (6. Ika) 

1. 1. 76 kaptl H Kokkola komentajakaptee-
niksi 

1. 2. 76 väap A Roininen ylivääpeliksi 
(4. Ika) 

1. 2. 76 ylik L Peussa vääpeliksi (5. Ika) 
1. 2. 76 yliv R Kolju sotilasmestariksi 

(3. Ika) 
1. 3. 76 m a j T Sario everstiluutnantiksi 
1. 3. 76 kapt T Talvisto majuriksi 
1. 3. 76 Itn V Markkanen yliluutnantiksi 

(1. Ika) 
1. 3. 76 yliv E Kemppinen sotilasmestariksi 

( luutnantin toimeen) 
1. 3. 76 yliv R Koivusaari sotilasmestariksi 

( luutnantin toimeen) 
1. 3. 76 yliv K Ruuskanen sotilasmestariksi 

( luutnantin toimeen) 
1. 3. 76 ylip R Jylhäkoski sotilasmestariksi 
1. 3. 76 yliv E Nikkinen sotilasmestariksi 
1. 3. 76 yliv K Mäkinen sotilasmestariksi 
1. 3. 76 yliv R Liuski sotilasmestariksi 
1. 3. 76 vääp E Vallius ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp K Lisko ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp K Miettinen ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp M Roikonen ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp H Salmelainen ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp O Salmelainen ylivääpeliksi 
1. 3. 76 pursim R Kiiskinen ylipursimieheksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 vääp N Sankala ylivääpeliksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 vääp R Masalin ylivääpeliksi 
1. 3. 76 vääp L Niittyaho ylivääpeliksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 vääp R Halonen ylivääpeliksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 vääp T Salomäki ylivääpeliksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 vääp P Aholainen ylivääpeliksi 

(4. Ika) 
1. 3. 76 ylik P Antikainen vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik L Jyrkkärinne vääpeliksi 

(5. Ika) 
1. 3. 76 ylik J Lehkonen vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik M Kokoi vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik R Merikukka vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik M Salomaa vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik H Vasiljev vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik A Takala vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik S H u j a n e n vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik R Timonen vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik I Mollberg vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik K Reponen vääpeliksi (5. Ika) 
1. 3. 76 ylik K Akkanen vääpeliksi (5. Ika) 
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E N S O - G U T Z E I T O S A K E Y H T I Ö 
Helsinki 

L Ä N N E N T E H T A A T O Y 

Iso-Vimma (Säkylä) 

M A N N E R P Y Ö R I Ä 
K A I K K I - A L L A 

L E P P Ä K O S K E N S Ä H K Ö O S A K E Y H T I Ö 
Ikaalinen 

Palvelukseen tulot 

7. 1. 76 kers Mantovaara EPtrille 

Siirrot 

19. 12. 75 ylik R Puurtinen PsPr:iin 
1. 1. 76 ylik S Hu janen RanJP:s tä 
1. 3. 76 kapt J Mäntylä U u d J P : a a n 
1. 3. 76 m a j T Talvisto Kaar tP :aan 
1. 3. 76 kapt Hannuksela PE:stä 
1. 3. 76 kapt P Louhimies 2. Ptri:stä 

EPtriin 
1. 3. 76 ylil T Kinnunen EPtrista 1. Ptriin 
1. 3. 76 ylil A Järvinen E / I I Pstosta 2. Ptriin 

Erot 

1. 2. 76 sotmest T Kokkola reserviin 
1. 2. 76 ylik Y Rajahe imo 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Marraskuun lopulla kokoontuivat rannikko-
tykistöupseerit neuvottelupäiville T u r k u u n aikai-
sempia vuosia runsaslukuisammin. Samassa yh-
teydessä sopi siten mainiosti pidettäväksi myös 
yhdistyksemme vuosikokous T u r u n Upseeriker-
holla. Perinteinen vierailu suoritettiin tällä ker-
taa Wärtsilän Pernon telakalle. Edellisessä nu-
merossa oli asiasta kirjoitus, joten ei siitä sen 
enempää. 

Päivien yhteydessä julistettiin myös vuoden 
1975 kilpailuammuntojen tulokset ja Karhu lan 
mal jan sai vuodeksi haltuunsa T u r R t R . Liekö 
ollut kohteliaisuutta päivien jär jes tä jää kohtaan, 
koska ei mal jaa juuri muulloin ole tänne an-
nettu. 

Päättynyt vuosi oli joka tapauksessa rykmen-
tissä koulutuksen vuosi, ei vain varusmiesten, 
vaan myös reserviläisten osalta. Kuluvana vuon-
na kertausharjoitusten määrä on pysynyt ennal-
laan ja valmistelut ovat käynnistyneet ja kiih-
tyvät hiljalleen kesän ja kesäkuun lähestyessä, 
jolloin on jälleen harjoitusten huippukohta. 

Nyt on kuitenkin vielä talvi kylmimmillään ja 
se ajankohta, jolloin linnakkeet kamppailevat 

kelirikkovaikeuksien kanssa. Meri on umpeutu-
nut estäen yhteysveneiden kulun, mut ta jää ei 
kuitenkaan vielä kestä jääkulkuneuvoja. J a lai-
vaväylät tuovat lisäksi oman värinsä asiaan. Ti-
lannetta helpottavat huomattavasti hydrokopte-
rit, joita saatiin syksyllä yksi lisää. Lähes koko-
naan hydrokopterien varassa ovatkin viime päi-
vinä olleet Örö, Korppoon vartiolinnakkeet ja 
varsinkin Kuuskajaskari, jonka henkilöliikenne 
saaren ja mantereen välillä on päivittäin huo-
mattava. Vaikeuksia lisää myös jäätynyt vesi-
johto, jonka takia kaikki saaressa tarvittava vesi 
on tuotava satamahinaajalla Raumal ta . 

Leutojen ja helppojen talvien jälkeen on ehkä 
kuitenkin hyödyllistä jälleen välillä totutella sii-
hen, miten toimitaan silloin, kun on oikea kun-
non talvi. 

Nimitykset ja ylennykset 

19. 11. 75 ylik J J Nummela vääpeliksi 
1. 11. 75 ltn H-P Rekola yliluutnantin virkaan 

19. 12. 75 kers J V J Kylliäinen ylikersantiksi 
1. 10. 75 sotmest I K J Lehtinen luutnantiksi 
6. 12. 75 resvänr I M Kankare luutnantiksi 

Palvelukseen otot 

27. 10. 75 
28. 10. 75 

1. 11. 75 
17. 11. 75 

1. 12. 75 
13. 1.76 

1. 2 .76 

alik P J Janhunen 
ylik M J Malhonen 
kers S I Huusko 
värvA K Talasmäki 
kers H I Vienola 
alik J R K Määt tänen 
alik A I J Posti 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Monen vuoden rospuuton jälkeen on rannik-
koseudullakin päästy naut t imaan kunnon tal-
vesta, pakkasta ja lunta on ollut aivan kotitar-
peiksi ja talvileiritkin on saatu suorittaa nimensä 
mukaisissa olosuhteissa. Syksyllä -75 saatu hyd-
rokopterikin on päässyt oikeaan elementtiinsä 
yliv Pihlajan ja vääp Korhosen ohjas tamana 
jääpartiointiin ja maalinhinaukseen. Maal ina on 
kokeiltu m m helikopterin hinauspussia melko 
hyvällä menestyksellä. 
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LIIKETYÖNANTAJAIN 
KESKUSLIITTO Mukavammin 

LTK R.Y. Sähköllä 

Suomen Sokeri 
Oy Wärtsilä Ab Osakeyhtiö 

Taalintehdas Vaasan tehdas 

Ampumaleiri t ovat olleet talvikauden aikana 
tiiviisti eri kurssien ohjelmassa mukana aselajin 
johtaja- ja tykistökoulutusta tehostamassa ja 
huipentamassa. Syysleiri marraskuussa jäi tak-
tiselta osalta alkuperäistä pienimuotoisemmaksi, 
kun merivoimien alusyksikkö ei voinut osallistua 
suunniteltuun valaisuammuntaharjoitukseen. 
Muutoin saatiin arvokasta tietoa ja käytännön 
kokemusta usean valonheitinaseman johtamises-
sa ja erilaisten pimeätoimintalaitteiden käytössä. 

Tammikuussa 18.—23. 1. osallistuivat kadetti-
kurssi ja P O I E erikoiskoulutusjakson oppilaat 
VaaRPston talvileiriin Reilassa. 

Selvää on, että koululla annettu teoreettinen 
ja käytännöllinen opetus ei riitä mt-rt : in toi-
minnan opettamiseen. Leirikokoonpanoon sijoi-
tet tuina oppilaat saivat parhaan kuvan oikea-
henkisestä tykistöllisestä toiminnasta asiantunte-
vien kouluttajiensa opastamina. Huomatt i in , 
et tä "Vaasan veri ei vapise", kun on puhe tulen 
osuvuudesta ja oikea-aikaisuudesta. 

RU-kurssin tykistökoulutus huipentui maalis-
kuun 1. viikolla pidettyyn R t K : n talvileiriin, 
jossa mer iammuntojen lisäksi opetuskohteena oli 
linnakkeen suojaamisen ja lähipuolustuksen jär-
jestäminen. 

Talvileirillä koottiin yhteen ru-kurssin opetus-
jaksojen maa-ammunnan patteriharjoituksen ja 
Miessaaren taktisen leirin opit toimittaessa eri-
tasoisissa johtajatehtävissä. T ä m ä leiri oli myös 
maaliskuun lopussa valmistuneen kadettikurssin 
junailuleiri, jossa todettiin rt-oppien langenneen 
otolliseen maaperään. 

P O I E:n erikoiskoulutusjakso päättyi 30. 1. 
jolloin seitsemästä aloittaneesta oppilaasta viisi 
valmistui toimiupseerin 6. lk:n toimeen. Tasai-
sen kurssin parhaaksi selviytyi ylik J Niemi 
VaaRPstosta. 

K a u a n p a ei ollut hiljaista Toimiupseeriosas-
tolla kun jo 4. 2. aloittivat luutnanttikurssilai-
set, järjestysnumeroltaan 3:t, tosin aselajissa 2:t, 
opiskelunsa. Tiiviin ja vaativan opiskelun aloitti 
seitsemän kokenutta rannikkotykkimiestä. 

M a j A Kilpinen on siirtynyt PE :aan päivä-
määrällä 23. 2. 76. Hänen tehtävänsä vastaan-
otti m a j P Uski KotRPstosta. Runsaasti kiitäm-
me Askoa ja molemmille parhainta menestystä 
toivotamme uusissa tehtävissä. 

RtK:s ta KarLstoon on siirtynyt tutka- ja las-
kinmestari vääp R Mörsky 1. 3. 1976. 

Kiit täen kaikkia rannikon j-osastoja saamas-
taan tuesta rannikkotykkikoululaiset toivottavat 
hyvää kevättä rannikon puolustajille. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kolmen Itäisellä Suomenlahdella harvinaisen 
leudon talven jälkeen on tänä vuonna päästy 
todellisen talven makuun luonteenomaisine kul-
jetusvaikeuksineen. "Vanha rouva" ka Pyhtää 
on tammikuun alusta puskenut linnakkeille kul-
jettaen lomalaisia ja huoltoa. Parhaimmillaan 
matka Kirkonmaahan ja Rankkiin on kestänyt 
8 tuntia. Normaalien kuljetusvaikeuksien lisäksi 
vaivaa on aiheutunut Rankin vesijohdon kat-
keamisesta. Joulusta lähtien on Rankin vesi-
huolto ollut laivojen varassa. Edellisen kerran 
vesijohto oli poikki v 1973 jäätymisen vuoksi. 
Täl lä kertaa katkeamisen lienee aiheut tanut 
Kotkan satamassa ankkuroitunut alus. Vesikul-
jetusten onnistumisesta on osoitettava ka Pyh-
tään lisäksi parhaat kiitokset Kotkan kaupun-
gin satamalaitokselle ja merenkulkuhallituksel-
le, joiden kanssa yhteistoiminta on ollut sauma-
tonta. Milloin saadaan luotua sellainen järjes-
telmä vaihtoehtoineen, että vesihuolto linnak-
keille voidaan kaikissa oloissa turvata? 

Parannusesityksiä ja vaihtoehtoja on esitetty. 
Koulutusrintamalla on talvi eletty normaalin 

rutiinin merkeissä. Talvileiri pidettiin 26. 1.— 
30. 1. Kirkonmaa—Kuutsalo alueella. KSSl:n 
komentaja suoritti harjoituksen tarkastuksen 29. 
—30. 1. Leirin yhteydessä järjestetyssä tilaisuu-
dessa luovutti r t- tarkastajan edustaja ev A Hu-
kari luutnantt i Ovaskalle v 1975 parhaan ras-
kaan patterin tulenjohtajan mal jan ja patteris-
tolle arvokkaan kiertopalkintotykin. Toivottavas-
ti tykki pysyykin vuosia Ahvenkosken itäpuolel-
la. 26.—28. 3. järjestettiin patteristossa T o r j P : n 
johto- ja runkohenkilöstön kertausharjoituksen 
sovellettu vaihe yhdessä Ka rP r :n kanssa. 

Toukokuun lopulla pidettävän SlRtR:n ja 
patteriston yhteisleirin valmistelut ovat hyvällä 
alulla. Tervetuloa helsinkiläiset toukokuun lo-
pulla patteriston alueelle. 

Vakanssirintamallakin tapahtuu. 
Maaliskuun alussa saadut korkeammat toimi-

upseerien vakanssit vievät patteriston toimiup-
seereita eteenpäin urallaan aimo askeleen. T ä -
mänsuuntaisesta kehityksestä on vain hyvää sa-
nottavaa. T ä t ä kirjoitettaessa vakanssien jakoa 
ei vielä tiedetä, mut ta pa la taanpa asiaan seu-
raavien kuulumisien yhteydessä. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kulunut talvi on koetellut kovin tällä kertaa 
myös näinkin eteläistä Hankoniemeä. Neljä 
vuotta sitten oli viimeksi jäätie Lappohjas ta 
Hästö-Busöön. T ä t ä väliä on nyt ajet tu hydro-
kopterilla, skidoilla ja helmikuun lopusta lähtien 
jääajoneuvolla, Pompardiella. "Etelän ihmisille" 
oudot välineet, sukset on otettu pitkästä aikaa 
ahkeraan käyttöön. Varusmiehetkin ovat tulleet 
kokemaan SA:n suksien luiston lomamatkoil-
laan Hästö-Busön ja Lappohjan välillä. Rus-
saröön on vielä päästy Hangosta ka-Pukkiolla, 
tosin välillä tuntien urakan jälkeen h inaa jan 
avustamana. 

Todellista vaikeutta on tänä talvena tuotta-
nut juomaveden tuonti laivoilla kumpaankin 
saareen, sillä helmikuun puolella molempien 
saarien vesijohdot jäätyivät. 

Russarössä aloitettiin helmikuun puolessa 
taas suurehkon alokaserän koulutus entistä ah-
taammissa tiloissa ja Hästö-Busössä erikoiskou-
lutus. 

Maaliskuun puolivälissä vaihtui patteriston 
komentaja entisen komenta jan evl O Aspinjaa-
kon siirtyessä Pääesikunnan rannikkotykistötoi-
miston päälliköksi ja evl O Vehmaksen tullessa 
tilalle. Toivotamme molemmille komentajillem-
me onnea ja menestystä uusissa vaativissa teh-
tävissään. 

Hankoon vihdoinkin rakennettavan henkilö-
kunnan kolmen talon systeemi on päässyt hy-
vään alkuun. Toivomme vain pikaista valmis-
tumista. 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Pitkästä aikaa on täällä Pohjanmaan rannik-
koseuduilla saatu nautt ia oikeasta lumitalvesta. 
Vahvat jää t ovat mahdollistaneet liikkeen saa-
riston suojassa erilaisten harjoitusten muodossa. 
Sitävastoin talvileirimme tammikuulla Reilassa 
kärsi heikohkoista jäistä, mikä teki mahdotto-
maksi suorittaa oikeaoppisia hyökkäyksen tulival-
misteluja ja saattoja lyhyillä varmuusetäisyyk-
sillä. Maa-ammunto jen lisäksi maastoutimme ja 
naamioimme taisteluasemiamme mm. talvinaa-
mioverkoin ja onnistuimmekin tässä melko hy-
vin, kuten ilmakuvausten perusteella saatettiin 
todeta. Aselajimme kadetit ja toimiupseerioppi-
laat osallistuivat leirille eri johtajatehtäviin si-
joitettuina. 

Helmikuun alokkaiden peruskoulutuskausi on 
sujunut ilman häiriötekijöitä. Vanhempien tyk-
kimiesten muodostama "iskuosasto" haki puoles-
taan oppia oman aselajikoulumme ampumalei-
riltä Santahaminasta maaliskuun alussa. 

Urhei lun eri aloilla on patteriston varusmie-
hille kir jat tu m m seuraavia saavutuksia: tkm T 
Köykkä, ampumahi ihdon nuorten Suomenmes-
taruus sekä hiihdon suurmestariluokan merkki, 

alok A Kolehmainen, nyrkkeilyn Suomenmesta-
ruus sarjassa alle 71 kg, opp P Halen, uimahyp-
pyjen Suomenmestaruus. Lisäksi patteriston 
viestijoukkue (tkm T Köykkä, tkm A Kiikka ja 
alok R Hakamäki) sijoittui 4. sijalle 3 x 1 0 km 
viestihiihdossa Puolustusvoimain talvimestaruus-
kilpailuissa jät täen muiden rt-joukko-osastojen 
joukkueiden lisäksi jälkeensä kaikki jääkäripa-
taljoonat, joitakin prikaateja sekä rajavartios-
toja ja jopa hiihto-urheilukomppanian. 

Henkilöasiat: 

Ylennykset: 

1. 3. 
— teknikkoluutnantiksi yliv P Mart invuo 
— sotilasmestariksi yliv O Jokinen 
— ylivääpeliksi vääpelit R Luukkonen, J Pur-

siainen, K Jokiaho, S Saloniemi, J Niemelä 
ja J Ranta la 

— vääpeliksi ylikersantit M Vähänen, H Iso-
Somppi, I Kaivonen, J Hautamäki , K Uuro 
ja P Arola 

— yliluutnantin virkaan Itn H Ahonen 
YK-tarkkail i jan tehtävistä Lähi-Idästä palasi 

helmikuun alussa ylil H Strang ja hänen työtään 
ja tkamaan lähti vuodeksi ylil M Järvi. Myös 
yliv J Niemelä on pa lannut puolen vuoden ret-
keltään Kyproksesta. 
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ARKKITEHTUURITOIMISTO 
ALVAR AALTO 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 
Lempäälä 

ASTRA-YHTIÖT OY 

AURAPRINT OY 

BENSOW OY-AB 

LEIPOMO BUTTENHOFF 

OY EHO AB 

OY ELOPAK AB 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 
Kotka 

ERI OY 

GRAAFINEN VÄRI OY 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI 

Helsinki 

HANGON KAUPUNKI 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

HELSINGIN DIESEL OY 

HYVON-KUDENEULE OY 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 
ILMARINEN 

OY K. JUSLIN AB 

Vantaa 

KARHULAN KAUPPALA 

KATAJANOKAN KASINO 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 
Helsingin konttori 

KESKUSTAPUOLUE RP 

KESOIL OY 
Tampere 

KOKKOLAN KAUPUNKI 

KOTKAN KAUPUNKI 

KUNNALLISPAINO 
Vantaa 

OY KV ARTTO AB 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

KYLTEK OY MERIKIITO AB 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 
Turku 

LASTEN PUKUTEHDAS OY 
Kokkola 

OY LIHATEKNO AB 

TUURE LINDSTRÖM 
Veneveistämö, Kråkö 

LINNAN TELAKKA OY 
Konepaja, Turku 

MERILIITTO 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 
Vaasa 

NAANTALIN 
KAUPUNGINHALLITUS 

NESTE OY 
Naantalin Jalostamo 

SUUNNITTELU- JA LASKENTA 
PERTTI OJANTAKANEN 

OSUUSTEURASTAMOT 

AUG. LIPSANEN OY OVAKO OY 

LOHJAN PUHELIN OY JAKELUASEMA J. PAASIKIVI 
Siuntio 

LOIMAAN SÄÄSTÖPANKKI J. K. PAJARINEN & CO 

LOVIISAN SATAMA 
Loviisa 

OY LUMIVALKO AB 

MKT-TEHTAAT OY 
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PANIMOTEOLLISUUSLIITTO 

PITÄJÄNMÄEN KONETEHDAS OY 
Helsinki 

POHJANMAAN TURKIS 
Vaasa 

R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

POHJOLAN SÄHKÖ OY 
Oulu 

PORIN KAUPUNKI 

PORVOON KAUPUNKI 

SUNILA OY 

SKS SUOMALAINEN KONE OY 

OY SUOMEN BOFORS AB 

SUOMEN 
INS.TSTO PÖYSÄLÄ & SANDBERG FORSIITTI-DYNAMIITTI OY 
Helsinki Hanko 

RAISION TEHTAAT OY 
Raisio 

R.A.T. TUOTTEET OY 
Kerava 2 

OY M. RAUANHEIMO AB 
Kokkola 

SUOMEN HÖYRYLAIVA 
OSAKEYHTIÖ 

SUOMEN 
LUOTONANTAJAYHDISTYS 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 

RAUMAN KAUPUNKI 

OY RAUMAN STEVEDORING LTD 
Rauma, Laitsaari 

SATAHÄMEEN 
OSUUSTEURASTAMO 
Pori 

OY SINEBRYCHOFF AB 

SUOMEN 
MERIVAKUUTUSYHDISTYS 
Turku 

S O K 

S O K , NOKIAN TEHTAAT 

SUOMEN RAKENNUSLIIKKEIDEN 
LIITTO RY 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

SUOMEN RAKENNUS-
TEOLLISUUSLIITTO RY 

SUOMEN SOKERI OSAKEYHTIÖ 
Kirkkonummi 

J. W. SUOMINEN OY 
Nakkila 

OY SUOMI TRAILER AB 

OY TERINIT AB 
Teerijärvi 

OY TOOLS AB 
Juvan teollisuusalue, Espoo 

TALOUSTEKNILLINEN INS.TSTO 
TOLKEK OY 

TUDOR OY 
Helsinki 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO 
Hämeenkylä 

TUOTTAJAIN KONE OY 
Helsinki 

TURUN PESUHUOLTO OY 

TURUN VARTIOINTIKESKUS OY 

RAVINTOLA TÖÖLÖ 

VAASA OY 

VAASAN KAUPUNKI 

VALTION VILJAVARASTO 

ELÄKE-VARMA 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

VASABLADET 

OY VIARECTA AB 

VIHDIN SÄHKÖASENNUS 

Nummela 

MARKKINOINTI VIHERJUURI 

WILLHELMSIN APTEEKKI 
Helsinki 

WÄRTSILÄ OY 
Turun Telakka 

YHTYNEET KLIINISET 
LABORATORIOT OY 
Helsinki 
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VmunniOREN 
PATRUUNA 

Kun kiekko tai r i 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. 

Haul ien 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 



Asiantuntijanne 
Teollisuusrakennukset 

Talonrakennustyöt 
Maarakennustyöt 
Vesirakennustyöt 
Kalliorakennustyöt 

Käyttöveden puhdistus 
Jäteveden puhdistus 
Uimahallit ja -altaat 

Vesihuollon rakennustyöt 
Kokonaisvastuurakentaminen 

V T T OY YLEINEN INSINÖÖRITOIMISTO 
X X X Tukholmankatu 17 00270 Helsinki 27 

Puh. 413 399 


