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reserviläis
järjestöille 

Rannikkotykis tön reserviläisjärjestöt Helsingin Reser
viupseeripiirin Rannikkotykistökerho "Johtorengas" ja 
Rannikon Puolustajain K i l t a viet tävät juhlavuottaan. 
Molemmat yhdistykset voivat olla tyytyväisiä saavu
tuksistaan reserviläisten yhdis tä jänä ja aselajinsa edis
tä jänä . 

Vajaa vuosi sitten esitti Toinen Parlamentaarinen 
Puolustuskomitea yhtäpi täväst i edellisen komitean 
kanssa, e t tä eräs valtakuntamme puolustuksen paino
pistealue on I tämereen rajoittuva rannikkomme. Ran
nikkopuolustuksemme saa tästä selkeät suoritevaati
mukset niin rauhan kuin eriasteisten kriisienkin ajalle. 
Rannikkotykistölle asetetaan korkeat vaatimukset. 
T ä m ä koskee sen vakinaista väkeä ja reserviläisiä. 

Suoritevaatimuksista löytyy yhteistoiminnalle tarpeel
lisia kiinnekohtia myös tulevaisuudessa, joten järjes
tönne voi suunnata katseensa luottavaisena kohti seu
raavia vuosia. 

Esitän juhliville yhdistyksille onnitteluni ja menestyk
sen toivotukseni arvokkaassa työssänne. 

Seppo Westerlund 

Kirjapaino 
T A Sahaila'n Kirjapaino 
Helsinki 1977 
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Puolustus
voimain 
komentajan 
tervehdys 

Vi ime vuosina laaditut perusteelliset selvitykset puolustusvoimien tilasta ja 
kehitystavoitteista ovat antaneet hyvät perusteet rannikkopuolustuksemme 
materiaaliselle ja koulutukselliselle kehitystyölle. 

Puolustusvoimien sodanajan tehokkuus perustuu henkilöstön osalta pääosin 
reserviläisten niin henkiseen, fyysiseen kuin ammattitaidolliseenkin suoritus
kykyyn. 

Tässä reserviläisten voiman kokoamisessa vapaaehtoiset aatteelliset yhdistykset 
kuten Helsingin Reserviupseeripiirin Rannikkotykistökerho "Johtorengas" ja 
Rannikon Puolustajain K i l t a ovat näytelleet merki t tävää osaa. 

Puolustusvoimien puolesta haluan kii t tää nyt merkkipäiviään viettäviä yhdis
tyksiä pyyteet tömästä työstä maanpuolustuksemme hyväksi ja toivottaa menes
tystä tulevassa toiminnassanne. 

L a u r i Sutela 

Rannikkotykistön 
tarkastajan 
tervehdys 
rannikko
puolustuksen 
reserviläis
järjestöille 
Aselajimme piirissä vapaaehtoisella yhdistystoiminnalla on monikymmenvuotiset 
juurevat perinteet. Eräänä osoituksena tästä viettää Rannikkotykistökerho Johto-
rengas tänä keväänä neljättä kymmenvuotispäiväänsä. Se siirtyy elinvoimaisena 
keski-ikäisten joukkoon. Rannikon Puolustajain Ki l t a puolestaan, nyt viisitoista 
vuotta täyttäessään, pian kiipeää pariin kymmenenteensä. 

Yhdistykset ovat eri-ikäisiä, ne kokoavat voimansa eri ryhmistä, mutta molemmilla 
on yksi yhteinen peruspiirre. Niiden jäsenkunta koostuu miehistä ja naisista, jotka 
ovat jossain elämänsä vaiheessa kokeneet saariston ja ulkolinnakkeen työnsä kehyk
senä. Puutteelliset olosuhteet ja yksipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat 
monasti olleet leimaa antavia tuolle ympäristölle. Silti sille ei ole selkää käännetty. 
Päinvastoin, sinne halutaan yhä uudelleen, nyt jo tapaamaan vanhoja tuttuja. 
Yhteiset ihmissuhteet, yhteiset kokemukset, yhteinen aselaji yhdistävät. 

Ulkolinnakkeille, entisille "paikoille", tehdyt yhteiset matkat ovat samalla tutustu
mista aselajimme nykytilaan. Toivon aselajin vakinaisen väen enenevässä määrin 
antavan reservilleen hyvin valmisteltua, eri asteisen koulutuksen saaneet henkilö
ryhmät tavoittavaa ja ajankohtaista tietoa rannikkotykistöstä. Uskon aselajimme 
piirissä toimivilla reserviläisyhdistyksillä olevan ensiarvoisen tärkeän aseman ja teh
tävän rannikkotykistön erikoisolosuhteiden tunnetuiksi tekemisessä. En malta olla 
tässä yhteydessä sanomatta, että aselajimme tarvitsee työntekijöitä kaikille sen monil
le toimialoille. 

Rannikkotykistöaselajin puolesta esitän vuosipäiviään viettäville yhdistyksille parhaat 
onnitteluni ja kiitokseni uhrautuvasta työstä. Toivotan yhdistysten jäsenille voimaa 
ja menestystä maanpuolustustyössämme kaikilla siihen kuuluvilla osa-alueilla. Kans
sanne on aina aselajin luja tuki. 

Alpo Kantola 



VEIJO ERAVUO 

Rt-kerho Johtorenkaan 
jäsenanalyysi 

Kerhoissa ei ole yleensä tut
kittu jäsenistön koostumusta 
ja eri tekijöitä, jotka vaikutta
vat jäsenistön lisääntymiseen, 
vähenemiseen tai kerhouskol-
lisuuteen. K u n Helsingin Re
serviupseeripiirissä vuosi sitten 
tuotiin ilmi huolestuminen jä-
senkannan vähenemisestä, ryh
dyin jäsenluetteloa ja keskus
telutilaisuutta Rannikkotykis-
tökoulun Upseerioppilaskun-
nan kanssa apuna käyttäen 
analysoimaan jäsenkantaam-
me ja pohtimaan mahdollisia 
keinoja jäsenkannan lisäämi
seksi. 

Tutkimuksen perustana 
mainittu jäsenluettelo on hei
näkuulta 1975, jolloin jäsenis
tön vahvuus oli 303 henkeä. 
Tuolloin oli Johtorengas 38-
vuotias, toimivana kerhona 
siis suhteellisen iäkäs. Koska 
tutkimuksen tarkoituksena oli 
kartoittaa myös mahdollisuuk
sia uusien jäsenien hankkimi
seksi, on tutkimus jaettu käsit
tämään kaikki jäsenet sekä 
erikseen nuoret jäsenet, koska 
näille on jaettu tehostettua 
informaatiotamme. 

1. KAIKKI JÄSENET 

1.1 Ikäjakauma 

Usein kuulee mainittavan, 
että reserviupseerikerhojen ko
koukset ovat niitä sodassa ol
leiden muistelu- ja tarinatuo
kioita. Ainakaan nykyisin tä
mä ei enää voi pitää paik
kaansa, sillä ne ikäluokat, jot
ka olivat viime sodassamme 

mukana, muodostavat vain 
runsaan kolmanneksen jäsen-
kannastamme kuten alla ole
vasta selviää. 

diagrammimaksimin väliin. 
Hieman yllättävältä näyttää 

diagrammissa nuorten 26—30-
vuotiaitten suuri osuus. Nämä 
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Edellä on tuotu esille myös 
alle 30-vuotiaiden suuri osuus 
jäsenkannastamme, joka viit
taa siihen, että toimintamme 
on jälleen alkanut kiinnostaa 
nuoria reservin upseereita. 

Jos ikäjakaumaa tarkastel
laan tilastolliselta kannalta ta
vanomaisissa 5 vuoden ryhmis
sä, saadaan jäsenistön ikäja
kauma näyttämään k u v a n 1 
mukaiselta pylväsdiagrammil
ta. Heti ensi silmäyksellä voi
daan havaita kaksi selvää 
maksimia, mikä on tilastolli
sesti epätavallinen ilmiö. Tä
mä selittyy kuitenkin sillä, että 
heti sodan jälkeen oli muuta
man vuoden tauko upseeri
koulutuksessa ja muutoinkin 
reserviupseerien toimintaa ei 
katsottu poliittisen painostuk
sen vuoksi nuorten kannalta 
suopeasti. Näin on muodostu
nut tuo "laakso" kahden ikä-

sekä ryhmä 21—25-vuotiaat 
ovat kuitenkin niitä ikäluok
kia, joihin nuorten yhteysup
seerimme on ollut tarmokkaas
ti yhteydessii kokelassaunail-
loin y.m. tavoin. Osansa juuri 
26—30-vuotiaitten ikäryhmän 
maksimiin on myös myöhäisel
lä iällä suoritetussa asepalve
lussa, jonka vuoksi he sijoittu
vat tehokkaan informaatiom
me piiriin. 

1.2 Jäsenaikajakauma 

Rt-kerho Johtorenkaan liit
tyminen Helsingin Reserviup
seerikerhoon v. 1945 aiheut
taa epätavallisen maksimin 
jäsenaikadiagrammissa 30—34 
vuotta jäsenenä olleiden koh
dalle (kuva 2). Kysymyksessä 
on selvä tilastovirhe, jos asiaa 
katsotaan nimenomaan Johto
renkaan kannalta. Samaa vir-
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hettä edustavat yli 40 vuotta 
jäsenenä olleet, Johtorengas 
kun oli tarkastelun aikana vas
ta 38-vuotias. Nämä virheet 
aiheutuvat Helsingin Reservi
upseeripiirin jäsenluettelon 
käytöstä lähtömateriaalina, 
koska vanhoja Johtorenkaan 
omia jäsenluettelolta ei ollut 
käytettävissä. 

Ryhmän 30—34 v tulisi ta
soittua ryhmään 35—40 v. 
Tällöinkin ne yhdessä osoitta
vat vastaavanlaista maksimia 
kuin ikäjakaumassakin. V o i 
daan siis katsoa, että Johto
rengas toimiessaan pienenä 
kerhona on pystynyt hyvin 
keräämään jäsenensä ja myö
hemmin nämä jäsenet ovat ol
leet uskollisia kerholleen. 

Y l i 40-vuotiaitten ryhmä 
koostuu niistä rannikkotykis
tössä palvelleista, jotka liittyi
vät Helsingin Reserviupseeri
kerhoon. Näistäkin osa liittyi 
myöhemmin Johtorenkaaseen 
ja he kuuluivatkin vuoteen 
1945 saakka kahteen reservi
upseerikerhoon. 

Muil ta osin näyttää dia
grammi normaalia toimivan 
yhdistyksen jäsenaikajakau-
maa, jossa uusien jäsenten 
kasvava osuus osoittaa, että 
kiinnostus kerhoamme koh
taan on jatkuvaa. Jäsenajan 
kasvaessa tapahtuu luonnollis
ta poistumaa kuoleman, paik
kakunnalta poismuuton tai 
väsymisen vuoksi. 

1.3 Arvoastejakauma 

Tällä seikalla ei liene mer
kitystä kerhon toimivuuteen, 
mutta pienenä mielenkiintoi
sena yksityiskohtana voidaan 
todeta, että arvoastejakauma 
noudattaa melko tarkoin ma
temaattista funktiota kuten 
k u v a s t a 3 voidaan havaita. 
Itse asiassa tämä ei liene am
mattihenkilölle mikään yllätys. 

Ilolla on tervehdittävä käy
rän kertomaa, jonka mukaan 

lähes 50 % jäsenistämme on 
vänrikkejä, siis etupäässä nuo
ria upseereita. Pienen kau
neusvirheen käyrän muotoon 
aiheuttavat kapteenit, joista 
parin ylentäminen majuriksi 
kaunistaisi käyrän lähes ideaa
liseksi matemaattiseksi funk
tioksi. 

1.4 Kerhon hallituksen 
koostumus 

Hallituksen ikäjakauma vas
taa hyvin jäsenistön ikäjakau
maa lukuunottamatta 41-—46-
vuotiaitten ryhmää, jolla voi
daan katsoa olevan hallituk
sessa yhden miehen yliedustus. 
Jäsenvuosiensa perusteella ja
kaantuu hallitus eri ryhmiin 
tasaisesti alle 5 jäsenvuoden 
ryhmästä 25—29 jäsenvuoden 
ryhmään. Ryhmä 20—24 jä-
senvuotta ei ole kuitenkaan 
saanut edustusta hallitukseen. 
Hallituksen jäsenten arvoaste-
jakaumakin vastaa verraten 

hyvin koko kerhon jäsenten 
arvoastejakaumaa. Kriittisesti 
asiaa tarkastellen voidaan kui
tenkin todeta luutnanteilla 
olevan pienen yliedustuksen 
kapteenien ja ylempien upsee
rien kustannuksella. 

2. NUORET JÄSENET 

Nuoriin jäseniin on tässä 
tarkastelussa luokiteltu ne jä
senet, jotka on ylennetty vän
rikeiksi vuosina 1966—1975, 
siis 10 viimeisen tarkastelu
vuoden aikana. Heidän luku
määränsä on 87 henkeä. Puut
teellisten jäsentietojen vuoksi 
on tarkastelu rajoitettu kuiten
kin pääasiallisesti 75 henkeen. 

2.1 Liittymisaika 

Kuvan 4 diagrammi osoit
taa, että ylentämisestä lukien 
ensimmäisen vuoden aikana 
on noin 80 % nuorista jäsenis
tämme liittynyt kerhoomme. 
Diagrammissa on tämä pylväs 
vielä jaettu kahteen puolen 
vuoden jaksoon, alempi on 
ensimmäinen vuosipuolisko ja 
ylempi toinen. 

Tämä diagrammi esittää 
kiistatta sen tosiseikan, että 
ainakin viime aikoina on suu
rin osa nuorista siviiliin pääs
seistä vänrikeistä liittynyt jä
seneksemme ensimmäisten si
viiliin pääsyn jälkeisten kuu
kausien aikana. Tulos on risti
riidassa Helsingin Reserviup
seeripiirin ilmoittaman jäse
neksi liittymisen ajankohdan 
kanssa, joka olisi vasta 2—3 
vuotta siviiliin pääsyn jälkeen. 
Ero voitaneen selittää ainoas
taan nuoriin upseereihin koh
distuneella keskimääräistä te
hokkaammalla toiminnallam
me. 

2.2 Ylentämishetken vaikutus 
liittymiseen 

Palveluksessa olevan upsee-
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riaineksen kotiuttaminen ta
pahtuu kolme kertaa vuodes
sa, tammikuussa, toukokuussa 
ja syyskuussa. Tarkastelun 
alaiset 75 jäsentämme jakau
tuvat eri ryhmiin taulukon 1 
mukaisesti. 

Taulukosta havaitaan, että 
tammikuussa ja syyskuussa 
ylennetyt ovat liittyneet sel
västi mieslukuisammin jäse
niksemme kuin toukokuussa 
ylennetyt. Koska informaa
tiomme on ollut keskimäärin 
samanlaista jokaiselle ylennys-
erälle, täytyy olla olemassa jo
kin syy, miksi informaatiom
me juuri toukokuun erälle on 
kantanut huonon hedelmän. 
E i voitane välttyä ajatukselta, 
että kesän läheisyys vie mielet 

muihin rientoihin ja vapaaeh
toinen maanpuolustustyö jää 
ajatuksissa taka-alalle. 

2.3 Jäseneksiliittymis-
frekvenssi 

Upseerikursseilla on ollut 
keskimäärin 24 oppilasta, joi
den kotipaikkana on ollut Hel
sinki tai Helsingin lähiympä
ristö, siis kerhomme toiminta
piiriksi katsottava alue. Tut-

• kittavana aikana on näistä liit
tynyt jäseniksemme keskimää
rin 12,5 %. Paras tulos yhdel
tä kurssilta on ollut 42 %. 

3. YHTEENVETO 
JÄSENISTÖSTÄ 

Jäsenistön keski-ikä on 45 
vuotta. Vanhat sodan käyneet 
jäsenet ovat väistymässä nuo
rempien tieltä, jotka edusta
vatkin nykypolvea ja uutta 
linjaa rannikkotykistön upsee
rien koulutuksessa. 

Kerhomme jäsenyys näyt
tää kiinnostavan verraten ta
saisesti kaikkia upseerikoulu
tuksen saaneita ikäluokkia. 
Nuorimmissa ikäluokissa on 
kuitenkin havaittavissa pientä 
nousua. Tämä johtunee ker
homme tehokkaasta infor-

Taulukko 1. Ylentämishetken vaikutus liittymiseen 

Vuosi Liittyneet Ylentämishetki 
Vuosi 

yhteensä Tammikuu Toukokuu Syyskuu 
1966 7 — — 7 

7 7 3 1 3 
8 7 1 2 4 
9 5 1 1 3 

1970 10 3 1 6 
1 5 2 1 2 
2 4 1 1 2 
3 15 10 2 3 
4 6 5 — 1 

1975 9 4 5 
75 30 14 31 

100 % 40 % 19 % 41 % 

moinnista. Tä t ä seikkaa tukee 
myös jäsenjakauma, josta ha
vaitaan lisäksi "vanhojen joh-
torenkaalaisten" (30—38 jä-
senvuotta) jäsenuskollisuus. 

Suoritetun tarkastelun pe
rusteella voidaan myös tode
ta, että kerhon hallitus edus
taa tasapuolisesti kerhon jä-
senkantaa nyt tutkittujen omi
naisuuksien suhteen. 

4. MAHDOLLISUUDET 
JÄSENISTÖN 
LISÄÄMISEEN 

Nuoria jäseniämme koske
van tutkimusosan perusteella 
voidaan havaita, että tehokas 
informaatio tuo jäsenhankin
nassa parhaan tuloksen. Nuo
ren vänrikin jäseneksiliittymis-
alttius on parhaimmillaan heti 
kotiuttamisen jälkeen. 

Upseerioppilaskunnan edus
tajien kanssa käydyssä neuvot
telussa toivat oppilaat esille 
informaatiossa esiintyvinä epä
kohtina sen esittämisen liian 
varhaisessa vaiheessa ja liian 
suurelle joukolle, jolloin hen
kilökohtainen kosketus kärsii. 
Lisäksi toivottiin urheilua ja 
retkeilyä sekä ampumista ker
hon ohjelmaan. 

Jos jäsenistöä tahdotaan l i 
sätä nimenomaan nuorilla up
seereilla, on huolehdittava 
ennen kaikkea hyvästä (mie
lellään kirjallisessa muodossa 
täydennetystä) informaatiosta, 
joka annetaan vähän ennen 
kotiuttamista esim. kokelas-
saunaillassa. Lisäksi vasta ko
tiutetut olisi syytä kutsua so
pivaan Johtorenkaan ohjel
maan mukaan. Näissä tilai
suuksissa tulisi myös olla jä-
senkaavakkeita, jotta nuoret 
voisivat täyttää ne siellä tar
vitsematta käydä Helsingin 
Reserviupseeripiirin toimistos
sa. Kerhoa koskevaan infor
maatioon tulisi sisällyttää 
myös toimihenkilöiden osoit-
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Tapahtumia ja toimintaa 
40-vuotiselta taipaleelta 

Tammikuun 18. päivänä 
1937 kokoontui kahdeksantois
ta Helsingin Rannikkotykistö-
suojeluskunnan reserviupsee
ria perustamaan oloissamme 
ainutlaatuista yhdistystä, re
serviupseerikerhoa, jonka jäse
nyyden edellytyksenä oli ran
nikkotykistössä suoritettu ase
palvelus. Näin kylvettiin sie
men reserviupseerien aselaji-
kerhoille, joita 10 vuotta myö
hemmin ruvettiin perusta
maan muidenkin aselajien up
seerien toimesta. Virikkeen 
antajana Johtorenkaan perus
tamiseen voidaan pitää neli
sen vuotta aikaisemmin aktii
viupseerien perustamaa Ran
nikkotykistön Upseeriyhdistys-
tä, johon nykyisin useat Johto
renkaan jäsenet kuuluvat. 

Toimittuaan vuoteen 1941 
saakka riippumattomana ker
hona liittyi Rt-kerho Johto-
rengas Suomen Reserviupsee
riliittoon, liiton taholta tulleen 
toivomuksen mukaisesti. Hel
singissä toimi tämän jälkeen 
kaksi R U L : o o n kuuluvaa ker
hoa, jotka kuitenkin marras
kuussa 1945 sulautuivat yh
deksi, Johtorenkaan liityttyä 

Helsingin Reserviupseeriker
hoon sen rannikkotykistön up
seerien 170-henkiseksi osastok
si. Vuonna 1963 tapahtunut 
Helsingin Reserviupseeriker
hon uudelleenorganisointi 
muutti jälleen Johtorenkaan 
asemaa saattaen sen eräänlai
seksi harrastuspiiriksi uudessa 
Helsingin Reserviupseeripiiris
sä. 

Aselajikerhoille 
tasa-arvoinen asema 

Keväällä 1975 eli järjesty
neen reserviupseeritoiminnan 
50-v juhlavuonna jätti Rt-ker
ho Johtorenkaan hallitus Hel
singin Reserviupseeripiirin 
kautta R U L : l l e edelleen toi
mitettavaksi kirjelmän, jossa 
pyydettiin aselajikerhoille ta-
sa-arvoista asemaa aluekerhoi
hin nähden. Tämä kirjelmä 
edellytti siis Helsingin Reser
viupseeripiirin organisaation 
muutosta, joka näyttääkin täl
lä hetkellä olevan hiljalleen 
tapahtumassa. Piirin sääntöjä 
on muutettu siten, että esim. 
aselajikerhot, joiden rekiste
röiminen ei ollut mahdollista, 

voidaan nyt rekisteröidä. R U L 
on puolestaan ilmoittanut, että 
aikaisemmasta käytännöstä 
poiketen se voi hyväksyä jä-
senyhdistyksensä muullakin 
kuin alueellisella perusteella. 

Yhtenäinen jäsenistö 

Luonteeltaan Rt-kerho 
Johtorengas oli alkuaikoinaan 
eräänlainen toveripiiri, sillä 
suhteet aselajiin hoidettiin 
yleensä Suojeluskunnan ja 
Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen kautta, joiden jäse
niä Johtorenkaankin jäsenet 
olivat. Sotavuodet luonnolli
sesti vaikeuttivat toimintaa ja 
sodan päätyttyä tapahtunut 
Suojeluskunnan lakkauttami
nen sekä Johtorenkaan jäse
nien siviiliin siirtyminen muut
tivat olosuhteita huomattavas
ti. Jäsenistön toiminta oli vi
reätä ja tapahtui entisen kol-
mijakoisuuden sijasta etu
päässä Johtorenkaan puitteis
sa kuitenkaan unohtamatta 
hyviä suhteita Rannikkotykis
tön Upseeriyhdistykseen. 

teet kontaktin saamisen hel
pottamiseksi. 

Kerhon nuorien jäsenien 
toimintaa, lähinnä retkeilyä, 
urheilua ja ampumista, joh
tamaan tulisi asettaa hallituk
sen nuori jäsen, joka sitten ke
räisi liittyneet nuoret vaikka 
aluksi omiin tilaisuuksiinsa ja 

aktivoisi heidät näin toimivik
si jäseniksi. Voidaan myös 
ajatella, että hallituksessa olisi 
kaksi jäsentä nuoria varten, 
joista toisen pääasiallisena teh
tävänä olisi hoitaa informoin
ti nuorille mahdollisille jäsenil
le ja toisen tehtävänä huoleh
tia nuorien jäsenien toimin

nasta. 
K u n edellä ehdotettua lin

jaa noudatetaan, uskon, että 
yhä useampi nuori havaitsee 
reserviupseeritoiminnan ja va
paaehtoisen maanpuolustus
työn kiinnostavan itseään. Täl
löin saamme myös liittymis-
frekvenssin nousemaan. 
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Toimintamuodot 

J o h t o r e n k a a n e l o s s a o l e v a t p u h e e n j o h t a j a t v a s e m m a l t a k a p t 
Vähäkallio, m a j I g n a t i u s , k a p t N i s s i n e n , m a j H e i m o n e n j a 
n y k y i n e n p u h e e n j o h t a j a I t n E r a v u o . 

Kerhornme jäsenet toisiinsa 
liittävän aselajin erikoisluon
teen vuoksi eroaa toiminta 
jonkin verran tavallisen reser
viupseerikerhon toiminnasta, 
sillä linnakeretkeilyt ja harjoi
tusammuntojen seuraaminen 
ovat sellaisia ohjelmia, jotka 
kiinnostavat omien jäseniem-
me lisäksi myös muiden ker
hojen jäseniä. Meren lähei
syys on houkutellut myös Joh
torenkaan jäseniä osallistu
maan nelimiehisellä jouk
kueella R U L : n merikilpailuun 
vuodesta 1956 lähtien. Ki lpai 
lu käsittää suunnistus- ja 
tarkkuusajon sekä päivällä et
tä yöllä, paikanmääritys- ja 
viestitehtäviä sekä maastoam
munnan. Tämän perinteen 
jatkuvuudesta vastaavat ker
hon hallituksessa olevat kaksi 
merenkulku-upseeria. 

Ampuminen on myös saa
nut vankan jalansijan toimin
nassamme. Tosin kysymykses
sä on aina ollut joukkueam-
munta. 1950- ja 1960-luvuilla 
kilpailtiin tanskalaisten kanssa 
paremmuudesta kotiradoilla. 
Samoihin aikoihin suoritettiin 
pistoolikilpailuja rannikkoty
kistön reservin aliupseereita 
vastaan, mutta tämäkin on 
nykyisin rauennut. Viimeisten 
kymmenen vuoden aikana on 
kilpailtu myös paremmuudes
ta kolmen kerhon, Kenttäty-
kistökerhon, Kranaatinheitin-
kerhon ja Johtorenkaan kes
ken. Parhaiten lienee Johto-
rengas menestynyt kuitenkin 
piirin sisärata-ammunnoissa, 
joissa joukkueemme on mone
na vuonna voittanut aselaji-
kerhojen sarjan. 

Toimintaan sisältyy myös 
tutustumiskäyntejä talouselä
mämme eri kohteisiin, joista 
mainittakoon sellaiset tunne
tut nimet kuin Valmet Oy 
Helsingin Telakka, Oy Wärt-

silä Ab Helsingin Telakka, Oy 
Gustav Paulig Ab, Suomen 
Tupakka Oy ja Tikkurilan 
Väritehtaat Oy ynnä monet 
muut. 

Yhteistyö 

Viihteellisempää toimintaa 
edustavat jokakeväiset herras
mieskilpailut, joissa mitellään 
R T U Y : n jäsenten kanssa ky
kyjä tiedon ja älyn merkeissä, 
joskus ehkä hivenen verran 
kuntoakin. Yhteistoimintaa 
aktiiviupseereiden kanssa 
esiintyy myös "Löylykauhakil-
pailun" merkeissä, joka käy
dään Rannikkotykistökoulun, 
Suomenlinnan Rannikkotykis
törykmentin ja Johtorenkaan 
upseereiden kesken. Tässä 
punnitaan ensin kunkin kilpai
lijan tietoja ja sen jälkeen 
kilpailun jännitys laukaistaan 
makoisissa löylyissä. 

Toiminnasta puhuttaessa ei 

sovi unohtaa yhteyden pitoa 
tuleviin reservin upseereihin. 
Johtorengas käy tervehtimässä 
jokaista upseerioppilaskurssia 
tavallisesti heidän leirillään. 
Rykmentin kokelaille järjeste
tään vähän ennen kotiutumis
ta saunailta, jossa he tutustu
vat perusteellisemmin toimin
taamme ja nuoriin jäseniim
me. Upseerikurssin päättyessä 
muistaa Johtorengas hylsyllä 
rt-aineissa parasta oppilasta ja 
kotiuttamistilaisuudessa luovu
tetaan rykmentin reiluimmalle 
kokelaalle "Peruskalliomme — 
Maanpuolustus" mitali. 

Edellä on esitetty lyhyesti 
Johtorenkaan historian pää
piirteet ja nykyinen toiminta. 
Minkälaiseksi kerhomme toi
minta tulee tulevaisuudessa 
muodostumaan ja miten se 
kutakin jäsentämme tyydyttää, 
riippuu meistä itsestämme, sil
lä jokaisella jäsenellä on mah
dollisuus ehdottaa uusia toi
mintamuotoja. • 
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON TERVEHDYS 

Suomalainen turvallisuus lepää ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen varassa. Ulko
politiikka on aktiivista, rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa. Maanpuolus
tus taas rakentuu kolmen edellytyksen varaan: 1) Maalla on seitsemänsataatuhatta 
miestä käsittävä koulutettu reservi, 2) Vaaratilanteessa perustettava kenttäarmeija 
on tyydyttävästi varustettu ja 3) Kansa on puolustustahtoinen. Kahdesta ensim
mäisestä edellytyksestä vastaavat yhteiskunta ja puolustusvoimat ja kolmannesta 
edellytyksestä yhteiskunta ja maanpuolustusjärjestöt. 

Maanpuolustusjärjestöjen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien 
Liiton rauhanaikaisena päätehtävänä on vaikuttaa siihen, että kansa on puolustus
tahtoinen. T ä m ä ei ole mikään vähäpätöinen tehtävä, sillä historia on osoittanut, 
että armeijan koulutus- ja materiaalikysymyksissä rauhan aikana tehdyt laimin
lyönnit voidaan hätätilanteessa nopeasti korjata, mutta rauhan aikana "kesannolle" 
päästetty maanpuolustustahto korjaantuu vain vuosien sitkeällä työllä. Suomalais
ten osoittamalla voimakkaalla maanpuolustustahdolla on myönteinen vaikutus 
Suomen turvallisuuteen ja ennalta ehkäisevä vaikutus maan johtamiseen sodan 
jalkoihin. Reserviläiset ovat siis jo rauhan aikana avainasemassa turvallisuuskysy
myksissä. 

Reserviläisjärjestöjen hallitukset päättivät tämän vuosikymmenen alussa, että jär
jestöjen päätehtävä on maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen maas
samme. Tämä on liittojen, piirien, reserviläiskerhojen ja yksityisten reserviläisten 
tehtävä ja tästä tehtävästä johtuu, että toimintaa on suunnattava voimakkaasti 
ulospäin kaikkiin kansalaispiireihin. Meidän on vain rohkeasti astuttava esiin ja 
jaettava toimintamme vapaaehtoisen maanpuolustuksen sektorilla siten, että yli 
puolet vuotuisista toiminnoistamme suuntautuvat ulos päin ja vajaa puolet toimin
noista käsittävät sisäistä toimintaa, omassa piirissä tapahtuvaa urheilutoimintaa, 
johtamistaidon koulutustoimintaa ja puolustusvoimien kehityksen seuraamista ym. 
Reserviläisjärjestöt ovat kokeneet tällä vuosikymmenellä ikäpolven vaihdoksen. 
Sodassa olleiden raserviläisten määrä järjestössä on enää kolme-neljäkymmentä 
prosenttia. Nuoret ovat astuneet esiin. He ovat ymmärtäneet, että reserviläiset voi
vat nykyistä paljon enemmän vaikuttaa virallisen turvallisuuspolitiikkamme tuke
misessa, jos vain omaksutaan maanpuolustusasenteiden vahvistamistehtävä ja pi
detään tämä tehtävä aina kirkkaana mielessä. 

Näillä ajatuksilla tervehtii Suomen Reserviupseeriliitto Rannikkotykistökerho Joh-
torengasta toivottaen menestystä maanpuolustustyössä. 

J u h a n i A u t t i 



EVERSTILUUTNANTTI 
JUKKA KARVINEN 

Piirteitä Suomen 
rannikkotykistön 
reserviupseereiden 
koulutuksesta 

KEHITYKSEN ERI JAKSOT 

Itsenäisen Suomen rannik
kotykistön lähes kuusikym-
menvuotista taivalta voidaan 
komentosuhteiden muotoutu
misen osalta tarkastella esi
merkiksi seuraavasti: 
— vuoteen 1927 kehityksen 

ja muotoutumisen jakso, 
— vuoteen 1952 keskitetyn 

johdon merivoimakausi, 
— vuoteen 1967 keskitetyn 

johdon yleistykistövaihe ja 
— nykyinen aselajitarkastaja-

johtoinen rannikkopuolus-
tusjärjestelmäkausi. 

Kuk in näistä jaksoista on 
säädellyt myös aselajimme re-
servinupseeriston koulutusjär
jestelyjä. 

VAPAUSSODAN PERINTÖ 

Vapaussodan perintönä jou
tui haltuumme oloihimme 
nähden valtava, silloista maa
ilman huipputeknologiaa edus
tava taisteluvälineistö. Asela
jin käytettävissä ollut henki
löstö oli lukumäärältään vä
häinen ja koulutukseltaan se
kä taustaltaan epäyhtenäinen. 

Päällystöpulan poistamiseksi 
toimeenpantiin jo kesällä 1918 
Kuivasaaren linnakkeella sak
salaisen kaptl VVustraun joh

tama upseerikokelastasoinen 
opetustilaisuus "Ausbildungs-
und Lehrkommando"-nimise-
nä. Kurssin kestoaika oli 2,5 
kk, pääkoulutusaiheiden koos
tuessa muodollisesta tykkikou-
lutuksesta ja sulkeisjärjestyk-
sen harjoittelusta. Muihinkin 
vierasperäisiin kouluttajiin 
jouduttiin turvautumaan. 

Saavutettuihin koulutustu
loksiin viitataan mm Rannik
kotykistön komentajan kenr 
Kivekkään viimeisessä päivä
käskyssä no 20/12. 2. 1919: 

"—• — Työtä on tehty ko
vasti, kovin vaikeissa olosuh
teissa. Syksyllä oli melkein 
kaikesta välttämättömästä 
puute: ruokaa oli vähän, 
vaatteita vielä vähemmän. 
Työtämme vaikeuttivat vielä 
suuresti ylimieliset, erikoisase
massa olleet ulkomaalaiset 
"opettajat", jotka, kun lähem
min heihin tutustuttiin, osoit
tautuivat taitamattomiksi ja 
kokemattomiksi ei-ammatti-
miehiksi. Lopulta heistä pääs
tiin ja työ alkoi sujua helpom
min. Pahimmat vaikeudet oli
vat jo voitetut. Nyt ollaan jo, 
Jumalan kiitos, päästy niin 
pitkälle, että Rannikkotykistö, 
upseeriensa ja miehistönsä vä-
hälukuisuudesta huolimatta, 
tarpeen vaatiessa, voi menes-

E v l J K a r v i n e n J o h t o r e n k a a n 
i l t a j u h l a s s a 2 1 . 4. 1 9 7 7 . 

Rannikkotykkiväen 
historiaa ja 
tositapahtumia 
RtK:n johtajan 
evl J Karvisen 
tulkitsemina 
Johtorenkaan 
40-vuotisjuhlassa 
Suomenlinnan 
Upseerikerholla 
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tyksellä täyttää velvollisuuten
sa rantojemme puolustuksessa. 

Kaikesta sydämestäni toivon 
nuorelle Rannikkotykistölle 
vastedeskin menestystä ja on
nea." 

Tavoitteet pidettiin kor
kealla — usein joukko-osasto
jen komentajien toimenpitein. 

TOPOGRAFIAN 
VAATIMUKSET 

R T 2:n komentaja kapt 
Saari mm totesi tykkimiesten-
sä topografisissa tiedoissa ko
hentamisen varaa ja käski päi
väkäskyssään no 31/31. 1. 1919 
seuraavan 19 tuntia käsittävän 
opetussuunnitelman heti to
teutettavaksi: 

1. Kiintotähdet eli auringot 
2. Kiertotähdet eli planeetit 
3. K u u eli sivukiertolaiset 
4. Pyrstötähdet eli komeetit 
5. Meidän aurinkokuntam

me 
6. Maapallon liikkeitä, maa

pallon muoto 
7. Maapallon tiheys ja aine-

joukko sekä koko 
8. Astekartta ja verkko. 

Päivä ja yö. 
9. Vuoden ajat, vyöhykkeet 

10. Maapallon kehityshistoria 
11. Maan sisusta, maakuoren 

liikkeistä 
12. Uurtavien ja kuluttavien 

voimien työ 
13. Valtameret 
14. Meren syvyys ja suolapi

toisuus 
15. Merijää, meren liikkeet, 

kasvit ja eläimet 
16. Ilmakehä eli atmosfääri 
17. Ilmakehän kokoomus, i l 

man paine 
18. Ilmanala, lumi ja jää 
19. Ihmiskunta, rodut ja nii

den asuintilat -f- elineh
dot 

Mahtoi siinä olla koulutta
jilla työtä, kuin myös koulu
tettavillakin. 

NIUKKAA -
MUTTA TOIMIVAA 

Nykyisen laman vallitessa 
on todettava, että niukkuuden 
kanssa sitä taisteltiin silloinkin. 
Niinpä kolmannan rykment-
timme — R T 3:n — komen
taja maj Alkio puolestaan käs
ki Laatokan joukoilleen päi
väkäskyssään no 26/26. 1. 1920 
mm: 

"Koska rykmentti on viime 
vuoden aikana kuluttanut mel
koisia summia muonavarastol-
la tarvittuihin nuoraan ja 
pusseihin, vaadin että Herrat 
Upseerit lähettäessään hake
maan muonaansa tästä lähin, 
samalla myös lähettävät tar
vittavat kääreet ja pakkauk
set." 

Koulutusolosuhteita kohen
nettiin ja välineistöä kehitet
tiin — parantamisen varaa 
lienee aina, ja niinpä maj A l 
kio kielsi päiväkäskyssään no 
136 naulojen lyönnin kasar
mien seiniin, jotteivät ne ha
joaisi, ja ullakolle menon, 
etteivät sisäkatot sortuisi." 

Hyvä kouluttaja pitää isäl
listä huolta alaisiltaan, joten 
ei ihme, että R T 3:n komen
taja em käskyssä antoi seuraa
vat ohjeet: 

"Heti viluttaessa tahi kulk-
kua tahi päätä kivistäessä, on 
käännyttävä sanitäärin puo
leen, jonka tulee koko vuoro
kauden läpeensä olla valmis 
ottamaan joka hetki sairaita 
vastaan. Ulkopattereilla, jossa 
ei lääkäreitä ole läsnä, ovat 
hyvät neuvot tarpeen. Moni 
vuotisesta kokemuksestani 
neuvon heti sairauden tun
tuessa ottamaan asperini-pul-
verin ja hengittämään noin 5 
min ajan johonkin astiaan 
kuumaan veteen kaadetusta 
terpetistä kohoavaa höyryä, 
siten desifiseeratakseen hengi
tyselimensä ja on senjälkeen 
enää ulkoilmaan menemättä, 
käytävä heti vuoteeseen." 

RESERVIUPSEERIKURSSIT 

Haminan vaihe 

Reserviupseerikurssien toi
meenpano alkoi Haminan 
RUK:ssa 1.4.1920, jonne 
myös rannikkotykistön upsee
rioppilaat komennettiin. En
simmäisten kurssien tavoittee
na oli upseerille tarpeellisiksi 
katsottujen perustietojen anta
minen sekä joukkueen johta
jien kouluttaminen painopis
teenä jalkaväen taistelukoulu-
tus. Aselajinsa mukaista kou
lutusta rannikkotykistön up
seerioppilaat saivat vasta kä
siteltävän ajanjakson viime 
vuodesta 1927 alkaen R U K : n 
siirtyessä linjajakoisuuteen. 
Perustettiin ensin kenttätykis-
tölinjan rannikkotykistöjaos ja 
sittemmin meripuolustusosas-
to, jonka kovapanosammunnat 
suoritettiin Rankin linnak
keelta. 

Aselajituntemus lisääntyi 
puolin ja toisin. Jälkipolville 
on säilynyt seuraava episodi 
vuoden 1928 koulutustarkas-* 
tukseen liittyneestä pääkatsel-
muksesta: 

Jalkaväentarkastaja kenrm 
Österman on suorittamassa 
pääkatselmusta. Tilaisuudesta 
myöhästyi hiukan eräs vänrik
ki, joka tulee ilmoittautumaan 
kenraalille. Kaikeksi onnetto
muudeksi hänellä oli päässään 
koppahattu vaikka olisi pitä
nyt olla kenttälakki. Kenraa
l i huomauttaakin tästä: "Täs
sä tilaisuudessa olen minä ai
noa, jolla on oikeus pitää kop-
pahattua." Siinä samassa tu
lee kapt Wickström ilmoittau
tumaan myös myöhästyneenä 
ja rannikkotykistön koppahat
tu päässään, joka olikin hä
nellä virallinen asu. Tällöin 
Österman huomaa, että oli 
toinenkin herra tässä tilaisuu
dessa, jolla oli oikeus pitää 
koppahattua. Österman mul-
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jauttaa pahasti, ojentaa kä
tensä Wickströmille sanoen: 
"Österman, kenraalimajuri ja 
jalkaväen tarkastaja." 

E i jää V i k i vastausta velkaa 
vaan sanoo: "Wickström, kap
teeni ja Meripuolustusosaston 
johtaja." 

Östermania ilmeisesti suu
tuttaa tämä, kun vastaus vielä 
tulee hänen äänellään. Täten 
hän vielä jatkaa: "Hauska tu
tustua." 

Wickström: "Hauskuus on 
kokonaan Herra Kenraalin 
puolella." 

Merisotakoulun suojissa 

Eversti Valveen astuttua 
meripuolustuksen johtoon al
koi myös sisaraselajien — lai
vaston ja rannikkotykistön — 
koulutus eri tasoilla nivoutua 
yhteen. R U K : n meripuolus-
tusosasto siirtyi Suomenlin
naan v 1929 ja seuraavana 
vuonna se liitettiin tällöin pe
rustettuun Merisotakouluun. 

Merisotakoulun ensi vuodet 
olivat murrosaikaa niin laivas
ton kuin rannikkotykistönkin 
osalta. Aselajimme alkoi siir
tyä hajaryhmitykseen, kalus
ton ensimmäinen moderni-
sointivaihe käynnistettiin ja 
uusien meriammuntamenetel-
mien kokeilu sekä kouluttami
nen aloitettiin. Reserviupseeri-
kurssien kestoajat ja linjajär-
jestelyt vaihtelivat. Kolme 
vuosikymmentä sitten siirryt
tiin reservialiupseerikurssipoh-
jaisiin, kerran vuodessa järjes
tettäviin kolmilinjaisiin reser-
viupseerikursseihin. Kolme 
kuukautta kestävä teoreettinen 
vaihe pidettiin Suomenlinnas
sa ja kuukauden linnakevaihe 
yleensä Villingissä. Todetta
koon, että miinalinja sisältyi 
monesti 1930-luvun reserviup-
seerikurssiin. Myös pääaselajin 
taistelukoulutus kuului opetet
taviin aiheisiin. 

SODAT 1939-44 

Someri 

Jatkosodan sytyttyä saivat 
joukkomme Somerin haltuun
sa ja vänrikki Pasanen oli 
määrätty sinne päälliköksi. 
Saari kuului kapteeni Napa-
rin linnakkeistoon. Naparin 
esimiehet olivat kehoittaneet 
pitämään saari hallussaan. 
Tällöin kapt Napari, puhelin
yhteyksien puuttuessa, lähetti 
radioteitse tarpeelliset ohjeet 
ja käskyt asiasta. Sanoma oli 
seuraavanlainen: "Minä ja 
Suomen kansa luotamme, että 
saari pysyy hallussamme." 

"Olkaa hyvä", oli vänrikki 
Pasasen vastaussähke. 

Sota aiheutti muutoksia 
myös reserviupseerikurssien 
järjestelyihin. Linjojen luku
määrä lisääntyi, oppilasainek
sen laatu sekä kokoonpano 
muuttui ja kurssiaikaa piden
nettiin kuukaudella. Torjun-
talinja havaittiin välttämättö
mäksi, kuten myös eriytynyt 
viestilinja. Käytännön ampu
maharjoitusten määrä kasvoi. 

Rintamalisä 

Keväällä 1942 ammuttiin 
maj Vuorelan johdolla Rysä-
karin ympärillä oleviin luotoi
hin. Tapahtumien ymmärtä
miseksi on mainittava, että 
Rysäkarin henkilökunnalle 
maksettiin rintamalisät, koska 
se katsottiin ensilinjan linnak
keeksi, mutta 4 km päässä ole
vat miessaarelaiset olivat tästä 
paitsi, koska kyseessä oli pelk
kä koulutuslinnake. Ammun
nassa putoili jokunen kranaat
ti aivan Rysäkarin rantaankin. 
Tahallaanko vaiko vahingossa, 
siitä ei ole varmaa tietoa. Joka 
tapauksessa Rysäkarin päällik
kö soitti asiasta Vuorelalle, 
joka vastasi tähän: "Onhan 
teillä ne rintamalisät, joten 

voi joku kranaatti tulla lähel
lekin!" — Ammunta jatkui. 

Sotien aikana saatiin pa
rannuksia Mer iSK:n koulutus
välineisiin ja -tiloihin. Huo
mattavin näistä oli tykkihalli, 
joka mahdollisti monipuolisen 
ampuma-, tuliasema- ja ase
koulutuksen antamisen kaik
kina vuodenaikoina Suomen
linnassa. 

SODISTA NYKYPÄIVÄÄN 

Sotia seuranneen 3 ^ vuo
den keskeytyksen jälkeen aloi
tettiin reserviupseerikoulutus 
keväällä 1948 vuosittain ensin 
kahden ja vuodesta 1960 kol
men kurssin voimin. 

Merisotakoulun koulutus
vaihe aselajimme osalta päät
tyi v 1963 sotakoulun kasva
tettua 2855 rt-upseeria. Ran
nikkotykistön sotakouluopetus 
siirrettiin Tykistökouluun, jon
ka kokeilukokoonpanoon liitet
tiin rannikkotykistöosasto. K o 
keiluvaihetta kesti kuusi vuot
ta. T ä m ä kausi osoitti, että 
niin arvokkaat ja syvälle pai
nuneet kuin rannikkotykistön 
I komentajan eversti V P Ne
nosen saappaanjäljet olivat
kin, niin ei rannikkopuolustus
ta enää sitä kautta pystytty 
kehittämään. 

Reserviupseereiksi valmistui 
tänä kautena Merisotakoulun 
suojissa, mutta hallinnollisesti 
Tykistökouluun kuuluen, 1133 
upseeria rannikkotykistön re
serviin. 

Rannikkotykistökoulu 

Itsenäisen rannikkotykistö-
aselajin I tarkastajan kenrm 
Väpe Karvisen toimikautena 
jatkettiin määrätietoisesti 
oman sotakoulun perustamis
hankkeita. Rannikkotykistö-
koulu •—- suoraan aselajin tar
kastajan alainen sotilasopetus-
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RANNIKKOTYKISTÖKERHO JOHTORENGAS 

Helsingin Reserviupseeripiiri r.y. haluaa täten lausua parhaimmat onnittelunsa 40 
vuotta täyttäneelle Rannikkotykistökerho Johtorenkaalle ja sen jäsenille. Samalla 
lausun kiitokseni siitä suuriarvoisesta työstä, jota RT-kerho Johtorenkaan piirissä 
on tehty näiden vuosikymmenien aikana maamme turvallisuuspolitiikan ja maan-
puolustushengen ylläpitämiseksi. Suomen Reserviupseeriliiton johtoajatuksiin kuu
luu myös upseerikunnon ja taitojen ylläpitäminen. Kerhonne on esimerkillisellä 
tavalla tässäkin ollut piirimme eturivin kerhojen joukossa. 

Yhteiskuntamme rakenteen ajan mukana yhä monimutkaistuessa tuntuu ajatus 
isänmaasta ja sen mahdollisesta puolustamisesta jäävän taka-alalle, mutta puolueet
tomuuspolitiikkamme ehdoton kulmakivi on kuitenkin juuri maanpuolustushenki, 
tahto puolustaa tätä maata, joka syntymämaanamme on meille niin rakas. Eläh
dyttäköön tämä henki toimintaanne tulevinakin vuosikymmeninä. 

E . R. H a a r l a 
Helsingin Reserviupseeripiiri r.y.:n 
puheenjohtaja 

laitos — aloitti toimintansa 
1.9. 1969. 

Mitkä ovat parlamentaaris
ten puolustuskomiteoiden aset
tamien tavoitteiden mukaiset 
vaatimukset rannikkopuolus
tuksemme nykyiselle koulutus
järjestelmälle ja sitä kautta 
myös aselajikoulullemme? 
1. Rannikkopuolustuksen so

dan ajan johtajatarve on 
tyydytettävä. 

2. Koulutustehtävän tulee so
peutua valmiustehtävään. 

3. Koulutus on aikautettava 
maavoimien yleiseen kou-

lutusrytmiin. 
4. Järjestelmän on otettava 

huomioon sekä kantahen
kilöstön että varusmiesten 
sosiaalisten olojen kehitty
minen siten, että palvelus-
rasitus on kohtuullinen ja 
kantahenkilöstön rekry
tointi on mahdollista. 

Rannikkotykistöaselajin oma 
sotakoulu on näitä vaateita 
noudattaen kouluttanut tähän 
mennessä aselajillemme 1500 
upseeria. Nämä pojat — jos 
ilmaisu sallitaan •—• ovat vaa
tivan kilvoittelun kautta osoit

tautuneet ansiokkaiksi ja kyl
lin kelvollisiksi, tarkoin ja to
della tehtäviinsä valmistautu
neiksi. 

Rannikkotykistökoulu pyr
kii tehtäväänsä täyttäessään 
noudattamaan aselajimme 
parhaita rannikkotykkimies-
perinteitä. Johtorenkaan osuus 
tässä työssä on korkealle ar
vostettava. Reservissä toimi
van rannikkotykistöaselajin 
upseeriston tuki sotakoulumme 
työlle on ollut yksiselitteinen ja 
ansiokas. 

Olkoon näin vastedeskin. • 
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Johtorenkaan 
40-vuotisjuhla 

Maamme vanhin aselajiker-
ho Helsingin Reserviupseeri
piirin Rannikkotykistökerho 
Johtorengas täytti 18. 1. 1977 
40 vuotta. 

Kerhon kotisaarena tunnet
tu Suomenlinna oli tuolloin 
jäiden saartama ja juhlan 
ajankohdaksi valittiin sen 
vuoksi keväisemmät olosuhteet 
21 p:nä huhtikuuta 1977. Juh
lapaikkana oli Suomenlinnan 
Upseerikerho. 

Juhlat alkoivat kunnian
osoituksella sankarivainajien 
muistotaululla Suomenlinnan 
kirkon seinustalla. Johtoren
kaan puheenjohtaja luutnant
ti V Eravuo ja varapuheen
johtaja yliluutnantti P Pohjo
la laskivat yhdessä seppeleen 
runsaslukuisen vierasjoukon 
läsnäollessa. Sankaritaululta 
siirryttiin varsinaiseen juhlaan 
Upseerikerholle. Tilaisuudelle 
antoi erittäin miellyttävän l i 
sän juhlan avec-luonne. 

Kerhon puheenjohtajan lau
suttua kutsu- ja juhlavieraat 
daameineen tervetulleiksi, kä
sitteli hän puheessaan Johto-
renkaan historiaa. Hän totesi 
mm, että kerhon perustami
seen vaikutti silloin hyvin pal
jon Rannikkotykistön Upseeri
kerhon toiminta asian hyväksi. 

Juhla-aterian lomassa ken
raalimajuri V Karvinen ker
toi siitä yhteistyöstä, joka oli 
vallinnut hänen ja Johtoren
kaan välillä. Samassa yhtey
dessä hän luovutti kerholle 
Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen pienois-Caneen, mai
niten samalla Johtorenkaan 
nimen kuvastavan sitä seik
kaa, kuinka ammus osuu maa

liin juuri johtorenkaan an
siosta sen antaessa vakaan ja 
järkähtämättömän kulun, näin 
On tapahtunut RT-Kerho 
Johtorenkaan kohdalla sen 
kulkiessa kohti yhteistä pää
määräämme. 

Aterian päätyttyä eversti
luutnantti J Karvinen piti juh
laesitelmän kertoen erittäin 
miellyttävällä tavalla rt-jouk-
kojen reserviupseerikoulutuk
sesta aina itsenäisyytemme al
kuajoista tähän päivään saak
ka. 

Tämän jälkeen olivat vuo
rossa palkitsemiset. Kerhon 
puheenjohtaja luutnantti Vei 
jo Eravuo suoritti vaimonsa 
kanssa palkitsemiset kerhon 
puolesta. Johtorenkaan enti
nen puheenjohtaja kapteeni 
O Nissinen palkittiin kerhon 
kultaisella mitalilla siitä an
siokkaasta työstä, mitä hän on 
tehnyt Johtorenkaan hyväksi 

myös puheenjohtajakautensa 
jälkeen. Majuri Skyttä, luut
nantti Aalto ja luutnantti Ra
hikainen palkittiin hopeisella 
mitalilla ja viisi muuta kerhon 
pronssisella mitalilla. 

Palkitsemisen jälkeen esitti
vät juhlivalle Johtorenkaalle 
onnittelunsa mm seuraavat: 
Suomen Reserviupseeriliitto, 
Rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Kantola, Helsingin Re
serviupseeripiiri, Suomenlin
nan Rannikkotykistörykmentti, 
Rannikkotykistökoulu, Ran
nikkotykistön Upseeriyhdistys, 
Rannikon Puolustajain Ki l t a 
ja Helsingin osasto, Meriosas
ta, Kenttätykistökerho, Jalka-
väkiosasto ja Rannikkotykistö-
koulun reserviupseerioppilaat. 

Juhla jatkui tämän jälkeen 
iloisen seurustelun ja tanssin 
merkeissä aina pikkutunneille 
saakka. LT] 

R e i j o Sulkamo 

K e n r a a l i m a j u r i K a r v i n e n 
esittämässä tervehdystään 
j u h l i v a l l e k e r h o l l e . 

K a p t O N i s s i n e n 
v a s t a a n o t t a m a s s a k e r h o n 
k u l t a i s t a a n s i o m i t a l i a . 

K u n n i a n o s o i t u s S u o m e n l i n n a n 
S a n k a r i t a u l u n äärellä. 
K e r h o n seppelettä laskemassa 
p j . V E r a v u o j a 
v a r a p j . P P o h j o l a . 

R t - k o u l u n o p p i l a s k u n n a n 
e d u s t a j a t o p p i l a a t M e r i m a a j a 
K a n e r v a v a s t a a n o t t a m a s s a 
J o h t o r e n k a a n viiriä. 
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40-vuotias Rannikkotykistökerho JOHTORENGAS 
kiittää työnsä tukijoita 

A Ahlström Oy Strömforsin tehdas 

Rakennus-Oy Cultor 

Eläke-Varma 

Oy Emusio Ab 

Eläkevakuutus Oy Ilmarinen 

Oy Inter-Agro Ltd, Espoo 

Maalausliike Karenius Oy 

Kemira Oy 

Kevytsoranmyynti 

Kone-Tukku Oy 

O.y. Kinosto 

Kangaskauppa Holger Kivi 

Oy Kontino Ab 

Lemminkäinen Oy 

Lounaskerho 

Suunnittelutoimisto Mallitalo Oy 

Oy Morus Ab 

Rakennusliike Oma-Rivi 

Palace Hotel Oy 

Peralto Oy 

Oy Scan-Auto Ab 

Oy Shell Ab 

Arkkitehti- ja insinööritoimisto 
Jorma Sihvonen, Espoo 

Suomen Asuntohypoteekkipankki 

Suomen Hypoteekkiyhdistys 

Su-Pa Oy 

Temet Oy 

Tiilikeskus Oy 

Tiliaktiiva Oy, Kotka - Helsinki 

Oy Tudor Ab 

Tukkukauppojen Oy 

Uudenmaan Eristys Oy 

Valurakenne Oy 

P. J . VViljanen Oy, Kouvola 

Rakennusinsinööritoimisto 
Vähäkallio Ky 

Varattu 

ERKKI TUULI 

Maanpuolustuskilloista 
Maanpuolustuskillathan pe

rustettiin viimeksi käytyjen so
tien jälkeen lähinnä yhteyden 
pitoa varten samoissa joukko-
osastoissa eri rintamilla taistel
leiden miesten keskuuteen lu
jittamaan sodissa solmittuja 
ystävyyssiteitä ja keskustele
maan ja tekemään vertailuja 
sodanaikaisista kokemuksista 
ja tapahtumista sekä vahvis
tamaan sitä yhteishenkeä ja 
maanpuolustustahtoa, joka 
noina vaikeina aikoina vallitsi. 

Toinen syy kiltojen perus
tamiseen oli sellaisten ennen 
sotiamme perustettujen jouk
ko-osastojen perinteiden ja 
hengen vaaliminen, jotka 
joukko-osastot Karjalan me
netyksen vuoksi tai sodanjäl
keisten organisaatiomuutosten 
tai uudelleenryhmittelyjen jäl
keen eivät voineet sijoittua 
entisiin sijoituspaikkoihinsa tai 
entisessä muodossaan, jolloin 
syntyi ns. perinnejoukko-osas-
tokiltoja, nämä kun ottivat 
jonkun uudelleen organisoidun 
joukko-osaston perinnejouk-
ko-osastokseen, pyrkien yhdis
tämään ja jatkamaan alkupe
räisen joukko-osaston perintei
tä, tapoja ja henkeä. 

Sotiemme jälkeen perustet
tiin myös monia uusia erikois
tehtävään tai -aselajiin poh
jautuvia joukko-osastoja. Niis
sä palvelleet tunsivat myös 
tarvetta jatkuvaan yhteyden
pitoon asevelvollisuusaikaisten 
tovereiden kanssa ja kiinnos
tusta aselajinsa tai joukko-
osaston toimintaan ja kehityk
seen ja maanpuolustushengen 
ja asevelvollisuusaikana opitun 

säilyttämiseen. Suuri joukko 
tällaisia kiltoja toimii hyvin
kin aktiivisesti ja niiden jäsen
määrä koostuu ylensä nuo
remmasta polvesta. 

O n vielä eräs syy, mikä on 
ollut aiheena viime aikoina 
kiltojen perustamiseen. Jos jol
lekin paikkakunnalle ei ole 
syntynyt asevelikiltaa minkään 
edellä sanotun perusteella, 
mutta paikkakunnalla on löy
tynyt maanpuolustushenkisiä, 
armeijastamme kiinnostuneita 
miehiä, he ovat saattaneet 
perustaa killan, jonka jäse
neksi voi liittyä eri aselajeissa 
ja joukko-osastoissa palvelleita, 
kun perusasiammehan on yh
teinen. Katsoisinkin, että tältä 
pohjalta tulisi kiltajärjestöä 
laajentaa, ns. seutu- tai paik-
kakuntakiltojen puitteissa, sil
lä siten luodaan mahdollisuu
det harrastaa vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä myös niil
le, jotka pitkien matkojen tai 
muiden syiden vuoksi eivät 
voi osallistua aselajikiltansa 
toimintaan muilla paikkakun
nilla. Voihan tällaisissa killois
sa toiminta jakautua aselaji-
osastoihin, jos paikkakunnalla 
on enemmälti määrätyissä ase
lajeissa palvelleita. Minusta 
tuntuu jopa, että tällaisten ki l 
tojen toiminta saattaa olla 
mielekkäämpää, kun ajattelee 
sitä kiinteää yhteistyötä, johon 
eri aselajit toden tullen sitten 
joutuvat. 

Edellä selostettua taustaa 
varten ja kun ajattelee Ran-
nikonpuolustajain Ki l lan toi
mintaa viidentoista vuoden 
ajanjaksolla, täytyy myöntää, 

että niin aktiivista kuin eräi
den alakiltojen toiminta on ol
lutkin, on yhtenäisten ja yh
teisten toimintojen aikaansaa
minen ja järjestäminen ollut 
erittäin työlästä ja osanotto 
sanottuihin yhteisiin tilaisuuk
siin on vuosi vuodelta vähen
tynyt. Asia on hyvinkin ym
märrettävä, kun ottaa huo
mioon, että kiltamme toimin
ta-alue on lähes koko Suomen 
pitkä rannikko Kotkasta Vaa
saan, ja alakillat sijaitsevat sa
tojenkin kilometrien päässä 
toisistaan. Rannikkotykistö-
rykmentteihimme saapuu mie
histö aivan eri alueilta ja ryk
menttien alueet, niiden tehtä
vät ja aselajikoostumuskin 
poikkeavat melkoisesti toisis
taan. Sodan kokeneet, yhtei
sillä rintamilla taistelleet ran-
nikonpuolustajat, jotka usein 
ovat olleet yhdistävänä teki
jänä toisistaan kaukana sijait
sevien alakiltojen välillä, alka
vat poistua keskuudestamme. 
Sen vuoksi, vaikka aselajimme 
onkin sama, yhteistä "säveltä" 
on usein vaikea löytää. 

Siksi, vapaaehtoisen maan
puolustustyön kannalta asela
jissamme katsoen tulee ajatel
leeksi, olisiko tehokkaampaa, 
rakentavampaa ja aseveljiä 
kiinnostavampaa, jos Kotkan 
seutu, Helsingin seutu (Hanko 
mukaan luettuna, Turun seu
tu (Rauma mukaan luettuna) 
ja Vaasan seutu toimisivat it
senäisinä rannikonpuolustajain 
kiltoina. Esitän ajatuksen kes
kusteltavaksi sen vuoksi, että 
katson, että rannikonpuolusta-
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REIJO TELARANTA 

Onko kiltatyöllä 
tulevaisuutta? 

— Sisäänlämpiävää, perinteistä irtautunutta, 
kasvatustehtävän unohtanutta, vanhojen varas
sa kituvaa ja viihteellistä. 

Siinä muutamia määritelmiä, jotka kohosivat 
esille kartoitettaessa kiltatoiminnan heikkouk
sia. 

Kovaa ja ankaruudessaan paikoin itsekidu-
tukselta vivahtavaa tekstiä. Vaan ei ollut kes
kustelupaikkakaan mikä tahansa. Aihetta puitiin 
Kiltaneuvoston kokouksessa, johon 57 maan-
puolustuskiltaa osallistui edustajiensa välityk
sellä. 

R e i j o T e l a r a n t a •—• 
K a t s o - l e h d e n päätoimittaja, 
r e s l t n j a H e l s i n g i n K i l l a n 
p u h e e n j o h t a j a — katsoo 
eteenpäin j a r a v i s t e l e e 
r a n n i k o n p u o l u s t a j i a k o h t i 
t o i m i v a a j a a k t i v o i v a a K i l t a a . 
H i s t o r i a l u o p e r u s t a n , 
m u t t a ei t u l e v a i s u u t t a ! 

Yhdistysten luvattu maa 
elää vaikeaa lamaa myös yh
distystoiminnan alueella. Nuo
risoseurataloista on tehty va
rastoja ellei niitä ole revitty 
kokonaan, yhdistysten johto
kunnissa istuvat samat jäsenet 
vuosikymmenestä toiseen ja 
jäsenistön saaminen liikkeelle 
on aina vain vaikeampaa. 

Selityskin on helposti löy
dettävissä. 

. . . maanpuolustuskilloista 

jien tulee myös vapaaehtoises
sa maanpuolustustyössä olla 
maan kärkipäässä ja jos uusi 
organisaatiomalli sanottua tar
koitusta edistää, on siihen sil
loin pyrittävä. Toivon saavani 
asiasta mielipiteitä, että Ran-
nikonpuolustajain Ki l lan joh-

Enää ei ihmisillä juuri ole 
ongelmia vapaa-ajan suhteen. 
Työ, perhe ja televisio täyttä
vät elämän kokonaan. Hyvin 
motorisoitu ja erinomaisten 
liikenneyhteyksien varrella 
taajamissa asuva väki ei vä
hällä saa takamuksiaan irti 
nojatuolin pehmusteista. Suu
rien kokousten ja rajun innos
tuksen aika näyttää olevan ohi 
järjestörintamalla. 

tokunta ehtii käsitellä asiaa 
ennen seuraavaa vuosikokous
ta ja tehdä mahdollisen esityk
sensä. 

Samalla kun pidän alakilto-
jen toiminnan ja työn moni
puolistamista, nykyaikaistamis
ta ja yhä laajempia kansalais
piirejä kiinnostavaksi tekemis
tä yhä tärkeämpänä, pidän 

Onko vika jäsenissä 
vai toiminnassa 

Usein kuulee epäonnistu
neen tilaisuuden jälkeen huo
kailtavan jäsenistön velttoutta. 
Sitä ei kuulemma saa millään 
liikkeelle. 

Mikäli näin on, niin kum
masta on haettava vikaa, jäse
nistöstä vaiko toiminnasta? 

Jäsenistöä tuskin kannattaa 

kuitenkin toimenpiteitä ase
velvollisten suuntaan ja heidän 
samistaan kiltatoimintaan mu
kaan, kiltatoimintamme tär
keimpänä tavoitteena. Se on 
järjestömme säilymisen edelly
tys ja se on maanpuolustus-
hengen ja isänmaallisen ajat
telutavan säilymisen edellytys 
koko maassa. 
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syyttää. Onhan se ilmoittau
tuessaan toimintaan mukaan 
osoittanut olevansa kiinnostu
nut yhdistyksestään. Useimmat 
muut eivät ole tehneet edes 
sitä, joten siltä suunnalta on 
tuskin löydettävissä niitä ak
tiivisempia ja kaikissa rien
noissa rinnalla kulkevia van
han hyvän ajan jäseniä. 

Yksinkertainen vastaus löy
tynee kalenterista. Aika on 
kulkenut auttamattomasti toi
minnan ohi, mikäli kokouspöy-
tien ympärykset pysyvät tyh
jinä ja väkeä saa liikkeelle hä
täisesti ainoastaan pikkujou
luihin. 

Itsetutkiskelun aika 

Alussa esitetyt provosoivat 
väittämät sisältänevät myös 
oikean vastauksen avaimet. Ne 
ansaitsevatkin hieman tarkem
paa tutkimusta. 

Viihteellisyys 

Mukavassa porukassa yleen
sä viihtyy ja hyvien kavereit
ten kanssa on hauskaa vaikka
pa mennä saunomaan tai juh
limaan. Kiltatyön varsinaiset 
tavoitteet löytyvät kuitenkin 
vallan muualta. Niitä eivät 
pelkät saunojat ja pikkujoulu-
juhlijat vielä edistä. T ä m ä on 
syytä pitää mielessä pyrittäes
sä raivokkaasti nostamaan jä
senmäärää järjestämällä haus
koja ja vetäviä tilaisuuksia. 

Tuolla en suinkaan halua 
karsia toiminnasta pois haus
kuutta. Karnevaaleillakin on 
toki aikansa. Asioiden tärkeys
järjestys on kuitenkin syytä 
pitää selkeänä mielessä. Sa
moin kuin se, että laatu on 
määrää tärkeämpi jäsenistös
säkin. 

Ikämiesten hommaa 

Aktiivisuus varusmiesten 
suuntaan on tuottanut hyviä 
tuloksia Rannikonpuolustajain 
Helsingin Killassa. Ottamalla 
nuoria jäseniä myös päättä
mään ja vastaamaan asioista 
saadaan uusia ideoita, välty
tään paikoilleen juuttumiselta 
ja taataan samalla toiminnan 
jatkuvuus. Somerinmuisteluil-
la on aikansa, mutta myös 
uusia ajatuksia tarvitaan. 
Kummallekaan puolelle ei ole 
syytä kompastua. 

Vielä pitemmällä tähtäyk
sellä toimittaessa on pyrittävä 
vetämään jäsenten perheet 
mukaan toimintaan. Sieltähän 
kasvavat huomisen nuoret ja 
ylihuomisen rt-miehet. 

Kasvatustehtävänsä 
unohtanutta 

"Ki l l an tarkoituksena on 
maanpuolustushengen kehittä
minen ja ylläpitäminen." Näin 
asia ilmaistaan säännöissä. 
T ä m ä on hyvä muistaa toi
mintaa suunniteltaessa. Hen
kisen maanpuolustuksen koh
dalla ammottavan tyhjiön 
paikkaamiseen tarvitaan tässä 
yhteiskunnassa kaikki maan
puolustusjärjestöt sekä näiden 
kaikki toiminta. Eivätkä uudet 
toimintamuodot ja ideatkaan 
olisi tässä kohdassa yhtään l i i 
kaa. 

Perinteistä irtautunutta 

Perinteistä on osittain syy
täkin irtautua. Toiminnan 
ideat on haettava tästä ajasta 
eikä vuosikymmenien takaa. 

Oman aselajin vaiheet, ta
vat ja värikkäät hahmot ovat 
kuitenkin sitä perinnettä, joka 
antaa pontta ja väriä myös 
nykyisyyteen. Se on syytä ke

rätä kokoon kaskuineen, valo
kuvineen, kommelluksineen ja 
kummallisuuksineen niin 
kauan, kuin muistajia ja ko
kijoita vielä on tietolähteinä. 

Sisäänlämpiävää 

Jopa kiltojen keskinäisten 
suhteiden osalta toiminta on 
viime aikoihin ollut esimer
kiksi Helsingin alueella perin 
sisäänlämpiävää. Vasta aivan 
hiljattain on yhteistyö saatu 
käyntiin. Nyt voidaan ottaa 
opiksi toisten menestyksistä ja 
erehdyksistä sekä antaa ja saa
da apua tarpeen mukaan. 
Suunta on siis parempaan. 

Aktiivisempaa "ulkopolitiik
kaa" tarvitaan varmasti myös 
hoidettaessa suhteita rannikon 
väestöön ja nimikkojoukko-
osastoihin. Mikäli linnakkeille 
mennään itseriittoisina "turis-
tiosastoina" töllistelemään va
rusmiesten toimintaa, on jo
tain pielessä. Kontaktien syn
tymiseksi tarvitaan mukaan 
henkisiä viemisiä olkoot ne 
sitten ohjelmaa, keskusteluja 
tai yhteistyötä omaistenpäi-
vien, kurssijuhlien sekä julkai
sujen kohdalla. 

Aktiivisuutta ovat myös sel
keät kannanotot puolustusvoi
mien ongelmiin, heikkouksiin, 
määrärahoihin, palvelusaikoi
hin, päivärahoihin tai koulu
tuksen tehokkuuteen. Kiistoja 
tai väittelyjäkään ei mielestäni 
pidä suotta aristella, sillä ne 
ovat vain elämän merkkejä. 
Kuolleen tai kuolevan kanssa 
ei kukaan väittele. 

Uskon kiltatoiminnalla ole
van selkeän otteen tulevaisuu
teen. Nykyajan vaatima sävel 
on löytymässä. Sen myötä löy
tynevät myös sellaiset toimin
tamuodot, jotka pelastavat 
killat näivettymiseltä ja hitaal
ta mutta varmalta kuolemalta. 

• 
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K I L T A T Y Ö T Ä K A N N A T T A E N : 

O Y V E H O A B 
piirimyyjineen ja sivul i ikkeineen SUOSITUIN 

SUOMESSA 
- j o k a k o l m a s 

l i n j a - a u t o o n V o l v o 

V O L V O 
POHJOLAN OLOIHIN RAKENNETTU 

• 

K O R P I V A A R A 
O Y A U T O R E X A B 

Vanha Viertot ie 7, 00300 Helsinki 30 
Puhelin 578 511 

M A T T O V A L I N T A O Y 
Porthaninkatu 9, 00530 Helsinki 53 

Puh. 738 056, 739 056 
M E R C A N T I L E 

MAALAAMO PYYSKÄNEN OY 
Kuustit ie 9 

00270 Helsinki 27 

K A T S O 
L U O T E T T A V A 

TELEVISIO- J A RADIOLEHTI 
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RANNIKON PUOLUSTAJA -LEHTI 

TOIVOTTAA LUKIJOILLEEN HYVÄÄ KESÄÄ! 

Miekkajuhla 
Rannikkotykistön Upseeri-

yhdistys toivotti tervetulleeksi 
61. Kadettikurssilta valmistu
neet rt-kadetit yhdistyksen pii
riin 8. 3. järjestetyssä perintei
sessä miekkajuhlassa Suomen
linnan Upseerikerholla. Tilai
suutta kunnioittivat läsnäolol
laan perinnemiekan lahjoitta
jien edustajana kenraalimajuri 
evp V Karvinen sekä aselajim
me tarkastaja eversti A Kan
tola. Kadettimiekan luovutti 
R t U Y : n puheenjohtaja evers
tiluutnantti evp O Lyytinen 
rt-linjan parhaalle kadetille, 
Hannu Saariselle. Alkucock-
tailin ja onnittelujen jälkeen 
siirryttiin perinteistä rikkaa
seen kerhon juhlasaliin nautti
maan veljesillallinen. 

Juhlapöydän ääressä ken
raalimajuri V Karvinen kertoi 
kadettimiekka-ajatuksen syn
nystä 15 vuotta sitten ja sen 
elämisestä voimakkaana, rt-
tarkastajan, ev Kantolan sa
noja lainaten, "miekanteräk-
sen kovana perinteenä" tähän 
päivään saakka. Nykyiset ja 
tulevat "kympin miehet" teke
vät kunniaa perinteen luojille 
ollen itse aikanaan valmiit vas
taamaan sen vaalimisesta. 

Eversti Kantola korosti pu
heessaan upseerikunnian 
muuttumattomuutta ajan vir
tauksista huolimatta, jota seik
kaa symboloi upseerimiekka. 
Tehtävät aselajissa tulevat 
monipuolistumaan ja lisäänty
mään ja niiden hoitamiseen 
tarvitaan ammatillisesti perus
teellisesti koulutettuja ihmisiä. 
Rekrytointi aselajiimme on 
jatkuvana huolen aiheena, jos
kin tulevien kadettikurssien 

kasvaminen aikaisempiin näh
den kaksinkertaiseksi luo poh
jaa aselajimme rakennustyölle. 

Miekkajuhla on eräänä 
lenkkinä sitomassa valmistu
neet nuoret luutnantit asela

jimme ja aselajiyhdistyksem-
me ykseyteen. Rannikkotykis
tön upseeriyhdistys toivottaa 
Herroille Luutnanteille soti
laan onnea tulevissa tehtävis
sänne. O 

R t U Y : n p u h e e n j o h t a j a e v l O L y y t i n e n l u o v u t t a a k e n r m a j evp 
V K a r v i s e n v a l v o v a n katseen a l l a k a d e t t i m i e k a n k a d H S a a r i 
s e l l e . 
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KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Patteriston talvinen toimin
ta on tapahtunut varusmiesten 
koulutuksen suorituksessa ja 
päivittäisen huollon ylläpidos

sa. Toinen perättäinen jäätal
vi koetteli paitsi huollon suo
rittajia kuin myös parempia
kin aikoja nähneitä Bombar-
dier-lumiajoneuvoja. Hydro
kopterin käytöstä saatiin kou
riintuntuvia kokemuksia. Pik
ku hankaluudet kulminoituivat 
talvileirin paluukuljetuksiin, 
jolloin mm. patteriston ko
mentaja tutustui hydrokopte
rin väylänylityskykyyn Fort 

Slavan (Kukourin) tienoilla 
n. tunnin ajan ohittavista 
kauppalaivoista piittaamatta. 

Patteriston upseeritilanne 
kohentui 1.4. 77, kun ltn Han
nu Saarinen ilmoittautui ja 
aloitti uransa aukaisun K i r -
konmaan linnakkeella. 

Henkilöstömuutokset liene
vät vuoden vaihteessa olleet 
niin monipuoliset, että tilanne 
on pysynyt varsin vakaana. 

ITÄ-SUOMENLAHDEN RANNIKKOPRIKAATIN 
ASEVELJET VIETTÄVÄT ASEVELIJUHLAA 

Sodanaikaisen Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin aseveljet ja -sisaret kokoontu
vat yhteiseen asevelijuhlaan Kotkaan 9. 7. 1977. 
Ohjelmasta mainittakoon seuraavaa: 
Kokoontuminen ja ilmoittautuminen klo 10.00 mennessä Kyminlinnassa Kotkan 
Rannikkopatteriston kasarmialueella. Täällä otetaan osaa patteriston vuosipäivän 
viettoon sekä nautitaan yhteinen kenttälounas. 
Tämän jälkeen seppeleenlasku Kotkan sankarihaudalla noin klo 14.30. Tääl tä siir
rytään Rankkiin, jossa tutustutaan linnakkeeseen ja nautitaan kahvit Rankin sotilas
kodissa. 
Yhteistä veljesiltaa vietetään jossakin kotkalaisessa ravintolassa menneitä muistellen. 
Kyminlinnan tilaisuudessa ja sankarihaudalla kannetaan kunniamerkkejä. 
Majoitusvaraukset hoitaa kukin itse. Kotkalaisissa hotelleissa on runsaasti tilaa. 
Osanottomaksu on 20:— hengeltä. Maksuun sisältyvät kenttälounas, kuljetukset ja 
järjestäjien kulut. 
Juhlatoimikunta on varautunut runsaaseen osanottoon. Toivomme aseveljien ja 
-sisarien pitävän ajan mielessään, tiedoittavan tilaisuudesta toisillekin ja saapuvan 
runsaslukuisina 9. 7. 77 Kotkaan. Arkipuku. Kunniamerkit mukaan. 
Jotta järjestäjät saisivat hyvissä ajoin mahdollisimman tarkan osanottovahvuuden, 
pyydämme juhlaan osallistuvia ilmoittamaan osanotostaan 1. 7. 77 mennessä alia-
mainituille yhdysmiehille. 

Aseveliterveisin 
J u h l a t o i m i k u n t a 

Yhdysmiehet: 
Veikko Varis Pentti Brunila 
48710 Karhula 2 48100 Kotka 10 
Siikakoskenpolku 16 Vuorelankulma C 19 
Puh. 952/63667 ja 952/13140/310 Puh. 952/15550 ja 952/15549 

Kalervo Hauhio Kauko Orasvuo 
49400 Hamina 49400 Hamina 
Annankatu 16 Saviniemenkatu 5 
Puh. 952/41439 Puh. 952/42295 ja 952/41675 

Einar Tuhkunen Heikki Rinnemaa 
49220 Siltakylä 49900 Virolahti 
Puh. 952/31004 Puh. Virojoki 401 
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KAPT L VEHKOMÄKI 

Järjestötoimintaa 
Kotkassa kuntaliitoksen 
tiimoilta 

Vaihtunut vuosi yhdisti 
Kotkan ja Karhulan kaupun
git sekä Kymin kunnan yh
deksi kuntayksiköksi. Yhdisty
minen merkitsi alueen järjes
töille kuin Kotkan Rannikko
patteristolle siirtymistä yhden 
suurkaupungin alueelle. Ny
kyisen Kotkan laajuutta ku
vaavat kaupungin saaristolai
set, joiden matka keskustaan 
saattaa pahimmoillaan viedä 
yli 12 tuntia. Kotkan, Karhu
lan ja Kymin alueilla ovat toi
minnassa Kotkan reserviup
seerikerho, Kotkan reservinali-
upseerit, Karhulan-Kymin re-
servinaliupseerit ja Rannikko-
puolustajain Ki l ta . 

Lyhyt haastattelukierros ker
hojen tiimoilta kertoi seuraa
vaa: 

Karhulan Reserviupseerikerho 

Karhulan Reserviupseeri
kerhon puheenjohtaja Haakon 
B r o m a n sanoi talvikauden 
kuluneen hiihtoammuntojen 
merkeissä. Suuremmat tapah
tumat olivat ajoittuneet edel
liseen vuoteen, jolloin järjes
tettiin Kaakkois-Suomen Soti-
lasurheiluelimen puitteissa 
maastokilpailut ja vietettiin 
kerhon 35-vuotisjuhlaa. Perin
teisessä Talvisodan päättymis-
juhlassa 31. 3. 77 oli kerholai
sille esitelmöity partisaanitoi-
minnasta ja sissisodankäynnis-
tä. Jäseniä kerhossa on 265. 
Kerhotoiminnan kannalta vä
häiseksi arvioi puheenjohtaja 

kuntaliitoksen merkityksen. 
Karhulan nimi tulee säily
mään ainakin tämän kerhon 
nimessä. 

Kotkan Reserviupseerikerho 

Kotkan Reserviupseeriker
hon puheenjohtaja Pertti 
R i k k a oli vastikään palan
nut "kertaamasta" ja kertoi 
seuraavaa: Kerhon toiminta
muotoina ovat kilpailutoimin
ta, esitelmät ja retkeilyt sekä 
johtamistaidon koulutustoi
minta R U L : n puitteissa. V i i 
meisin johtamistaidon kurssi 
päättyi maaliskuussa 1977. 
Jäseniä Kotkan Reserviupsee
rikerhossa on n. 290 ja kerho 
on perustettu vuonna 1934. 
Kuntaliitos oli jo ennen toteu
tumistaan vakiinnuttanut pää
töksen oman kerhon säilyttä
misestä. 

Karhulan-Kymin 
reservinaliupseerikerho 

Karhulan-Kymin reservin-
aliupseereiden puheenjohtaja 
Anssi V e s a l a i n e n ker
toi toiminnan talvikaudella 
keskittyneen ampumahiihdon 
pariin, jota on harrastettu 
Laajakosken ja Kyminlinnan 
alueilla. Jäseniä kerhossa on 
n. 250. Kuntaliitos pitää Kar
hulan-Kymin reservinaliupsee-
rit omana kerhona, josta on jo 
kahden vuoden takainen pää
tös, sanoi puheenjohtaja. 

Kotkan 
reservinaliupseerikerho 

Kotkan reservinaliupseerei-
den puheenjohtaja Elias J ä r 
v e n s i v u käväisi Kyminlin
nassa ja kertoi seuraavaa: 
Kotkan reservinaliupseerit on 
perustettu v 1954 ja jäseniä 
on n. 350. Yhdistys huolehtii 
urheilu-, liikunta- ja retkeily
toiminnan avulla jäsenistönsä 
henkisestä ja fyysisestä kun
nosta. E r i liikelaitosten tuke
mana toimitetaan jäsenistöleh-
teä, jonka nimi on "Luoti" . 
Jäsenmäärä on ollut lasku
suunnassa, johtuen lähinnä 
kerhohuoneiston puutteesta. 
Kuluneen vuoden 76 merkit
tävimpänä tapahtumana oli 
Kymenlaakson Reservin aliup
seerien piirin vuosikokous 14. 
3. Lisäksi juhlapäivinä ovat 
kunniavartiot kuuluneet ohjel
maan. 

Ampumahiihtoharrastukseen 
liittyen on talvikaudella jär
jestetty kerhojen välisiä pie-
noiskivääriammuntoja sekä 
ampumahiihtoviestejä. 

Kilta 

Rannikonpuolustajain Ki l t a 
on myöskin toiminnassa alueel
la tehden tutustumiskäyntejä 
ja esitellen toimintaansa mm 
varusmiessaapumiserien ko-
tiuttamistilaisuuksissa Kotkan 
Rannikkopatteristossa. Pu
heenjohtajana toimii Eero 
P e k k o l a ja jäseniä on n. 
60. • 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ
RYKMENTTI 

Normaalit rutiinit 
Alkuvuosi on rykmentissä 

sujunut tavanomaisen työn ja 
koulutuksen merkeissä. Kevät
tä on haikeasti odotettu ja 
odottavan aika on tunnetusti 
pitkä. Kevään kohokohtana oli 
rykmentissä kenraalimajuri J 
Pajulan pitämä koulutustar-
kastus 28. -29. 03. 1977. Lää
nin korkea johto tutkasi ryk
mentin taitoja kaikissa koulu
tusyksiköissä tiiviisti kahden 
päivän ajan. Kenraalimajuri 
Pajulan loppupuheeseen vedo
ten voidaan todeta rykmentin 
selviytyneen tarkastuksesta 
kunnialla. 

Uusi yhteysalus 
Rykmentin raskaaksi muo

dostunut talviliikenne sai huo
mattavaa helpotusta, kun 
maaliskuun alussa luovutettiin 
meripelastusalus Meteor, joka 
kastettiin perinteisiin P-kirjai-
miin tukeutuen Pellingiksi. 

Rykmentin vuosipäivä 
Tätä kirjoitettaessa valmis

taudutaan myös rykmentin 
vuosipäivän viettoon 12. 05. 
1977. Juhlapäivä jää vaati
mattomasti kahden merkkipäi
vän väliin, nimittäin viime 
vuonna rykmentti sai uuden 
lipun ja ensi vuonna on lippu-
rykmentin arvokas 60-vuotis-
juhla. 

Majuri Elis Rask eläkkeelle 
Rykmentin monivuotinen 

uskollinen palvelija II Pston 
komentaja majuri Elis Rask 
siirtyi eläkkeelle 31.01. 1977. 

Maj E Rask on syntynyt 28. 
09. 1929 Kerimäellä. Hän tuli 
ylioppilaaksi Savonlinnan ly
seosta 1950 ja valmistui 24. 
Merikadettikurssilta Merisota
koulusta 1952. Maj Rask suo
ritti kenttätykistön luutnantti
kurssin 1959 sekä merivoimien 
esiupseerikurssin 1965—1966. 
Majuriksi hänet ylennettiin 
06. 12. 1967. Maj Rask palveli 
pääosan sotilasurastaan moot
toroidussa rannikkotykistössä. 
T ä n ä aikana kehittyi vaativa 
ja ammattitaitoinen koulutta
ja erääksi moottoroidun ran
nikkotykistömme parhaaksi 
asiantuntijaksi. Sekä mootto
roidun että kiinteän rannikko
tykistön henkilökunta toivot
taa majuri Raskille urheilulli
sia eläkevuosia. 

Henkilötietoja 
Majuri V Skyttä otti vas

taan II Pston komentajan teh
tävät 20. 04. 1977. 

Rykmentti on saanut ulko
puolelta aselajin "upseerivah-
vistusta" kapteeni P Kourin 
siirtyessä R U K : s t a hoitamaan 
Santahaminan komendantin 
tehtäviä 01. 04. 1977 ja kap
teeni J VVitikan siirtyessä 
KymPionP :sta huoltoupsee-
rin tehtäviin 04.04. 1977. 
KadK:sta rykmentti sai 01. 
04. 1977 luutnantti K Saari
sen. 

Majuri U Tirronen eversti
luutnantiksi 21. 05. 1977. 

Yliluutnantit K Junell, T 
Kaipia ja P Kouri ylennettiin 
kapteeniksi, yliluutnantti R 
Rönnemaa kapteeniluutnan
tiksi ja luutnantti O Enqvist 
yliluutnantiksi 01. 03. 1977. 

Ylivääpeli K Listo sotilas
mestariksi 01. 04. 1977 ja yli-
pursimies R Kiiskinen sotilas
mestariksi 01. 03. 1977. 

Vääpelit E Orava, P Anti
kainen, T Akkanen, M Salo
maa, M Kokoi, H Vasiljev, O 
Elomaa ylivääpeliksi 01.03. 

1977 ja vääpeli P Hietala 01. 
04. 1977. 

Ylikersantit K Miettinen, H 
Hankaniemi, K Saastamoinen, 
S Lisko, J Henttonen ja J 
Laakso vääpeliksi 01. 03. 1977. 

Rykmenttimme toivottaa 
kaikille rannikkojoukoille an
toisaa kesää! 

K a p t P L o u h i m i e s 

RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

RU-kurssit 

Rannikkotykistökoulun sa
nansaattajat, upseerikokelaat 
153. reserviupseerikurssilta, lä
hetettiin joukkoihinsa 17. 3. 
hankkimaan kokelaskautenaan 
tarpeellista käytännön tuntu
maa joukon johtamiseen. 
Kurssin toiseen puoliskoon si
sältyneet linnakkeen taistelun 
taktinen koulutus Miessaares-
sa sekä senjälkeen todella ras
kaissa olosuhteissa Miessaari 
—Porkkala välisellä saaristo
alueella toteutettu sissileiri an
toivat kouriintuntuvan kuvan 
talvisista taistelutoimista saa
ristoalueella niin johtajan 
kuin joukonkin kannalta. To
dettiin, että puolen metrin 
sohjossa tulisi hydrokopterissa 
olla toinen potkuri helikopte
rin tapaan asennettuna tai 
kantokahvat 1/2-joukkueelle 
ja että lumikelkat on syytä 
vinssata kuivalle maalle sohjo-
lakeudelta salamalähdön ta
kaamiseksi. Talvileiri Kuiva
saaressa helmi—maaliskuun 
vaihteessa saatiin toteuttaa 
sään kannalta suotuisissa olo
suhteissa, sensijaan jäätilanne 
oli maalitoiminnan kannalta 
varsin epäedullinen liikkuvan 
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maalin, lumikelkan, reitin jää
dessä n 2—3 km:n etäisyydel
le. Osittain tästä, osittain ka
lustosta ja a-tarvikkeista joh
tuen jouduttiin asunnoissa 
taistelemaan kohtuuttoman 
pituus- ja sivuhajonnan kans
sa, jotka pyrittiin poistamaan 
lukuisilla tarkistusammunnoil-
la ja niiden perusteella laadi
tuilla korjaustaulukoilla. Leiri 
oli samalla 61. rt-kadettikurs-
sin koulutuksen huipentuma. 
Teoreettisten tietojen sovelta
minen linnakkeen johtamistoi
mintaan vaatii kokemuksen 
kautta hankittua rutiinia ei 
vähimmin siksi että tykistö-
toiminnan lisäksi linnakkeen 
johtamistoiminnassa on hallit
tava myös jalkaväkitaistelujen 
vaatima rämäkkä iskuosasto-
toiminta tulituen ja yhteistoi
minnan edellyttämine vaati
muksineen. Konkreettisen ku
van linnakkeen taistelusta ja 
linnakkeelle tunkeutuneen pie
nen vihollisryhmän toiminta
tavoista ja -mahdollisuuksista 
antoi ylil Mannisen johtama 
osasto l./SlRtR:stä, joka ai
heutti melkoisia tappioita lin
naketta puolustavalle runko-
miehistölle. Tämäntapaisen 
koulutuksen merkitystä kaikil
le rannikkotykkimiehille ei ole 
syytä väheksyä, sillä taistelu 
linnakkeen olemassaolosta lo
pultakin käydään aseteknises
tä kehityksestä huolimatta 
konventionaalisin lähitaistelu-
menetelmin. 

Reserviupseerikurssi 153. 
päätöstilaisuudessa Itn res 
Eravuo luovutti priimusmie-
kan upseerikokelas A r i Mikko
lalle tuliasemalinjalta. Maj 
Kilpinen luovutti R t U Y : n lah
joittaman kiikarin tulenjohto-
linjan parhaalle upseerikoke
las Jouni Sinisalolle. 

Kadettikurssit 
61. rt-kadettikurssi päättyi 

Rannikkotykistökoulun osalta 

11.3., jonka jälkeen kurssi 
jatkoi yhteisopintoja Kadetti
koululla 26. 3. tapahtuneeseen 
juhlavaan luutnantin virkaan 
nimittämiseen saakka. Saaris
tomerellä I /TurRtR:n vieraa
na jääntiedusteluja ja talvi-
toimintaa ansiokkaasti suorit
taneita kadetteja sai neljä rt-
joukko-osastoa riveihinsä seu
raavasti : 
Itn Jan-Erik Juslin 

VaaRPstoon 
„ Vesa Ranki TurRtR: i in 
„ Kalevi Saarimäki 

SIRtRdin 
„ Hannu Saarinen 

KotRPstoon 
Toukokuun 2. päivänä 

aloitti yhdeksän kadettia opis
kelunsa aselaji jaksolla. Asela
jimme johdon pyrkimykset 
kadettien lukumäärän nosta
miseksi tarpeitamme vastaa
vaksi on tuottanut toivotun 
tuloksen. Koulutuksen ensijak
son tavoitteena on iskostaa 
juhannuksen jälkeistä kesälei
riä silmälläpitäen rannikko-

tykkimiehen perustiedot ja 
-taidot aselajikadettiemme pe
ruspääomaksi. 

Henkilötietoja 

Kapteeniksi on ylennetty 
ylil Paavo Suomalainen 1.3. 

Majuri Veijo Skyttä on i l 
moittautunut siirtonsa johdos
ta SlRtR:ssä 20.4. ottaakseen 
vastaan II Pston komentajan 
tehtävät. Koulun henkilökun
ta toivottaa Sinulle menestys
tä uudessa vaativassa tehtä
vässäsi ja kiittää tarmokkaasta 
työstäsi koulumme parhaaksi. 

Reserviupseerikurssin johta
jaksi on määrätty maj Pekka 
Suorauma. 

Ylivääpeli Juha Kettunen 
Pääesikunnan tiedotusosastol
ta on ilmoittautunut 1.4. 
R t K : l l a ottaakseen 16.5. 
kntotoimiston päällikön tehtä
vät sotmest Matti Veraiselta, 
joka siirtyy reserviupseerikurs
sin vääpeliksi. 

Vahva tekijä 
kaikessa 

rakentamisessa. 

PERUSYHTYMA 
Ratakatu 3, 00120 Helsinki 12, puh. 90-13 600 
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metalli 

OTA OPPIA 
Uusi oppiaineisto metallityöläisille. 
Aineisto on tilattavissa TSL:n Kirjeopistosta Paasivuorenkatu 
5 B 00530 Helsinki 53 

TSL-Metallityöväen Liitto 

LM Ericsson valmistaa 
luin. tutka- ja laserlaitteita. 

O Y L M E R I C S S O N A B 
02420 Jorvas 
puh.90-2991 

SUOMEN SANDVIK OY 
01510 Vantaa 51, puh. 90-821 722 

Post iosoi te: PL 518, 00101 Helsinki 10 

33840 Tampere 84, Lempääläntie 22, puh. 931-650 666 
20520 Turku 52, Teol l isuuskatu 48, puh. 921-372 300 
65100 V a a s a 10, Koulukatu 5 B 3, puh. 961-16 237 
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VALTION 
Lännen 

Tehtaat Oy 

PUKUTEHDAS 
VALMISTAMME 

SOTILASVIRKAPUVUT 
ASIANTUNTEMUKSELLA 

JA EDULLISESTI. 

27820 ISO-VIMMA 
SÄKYLÄ 

Hämeenlinna, puh. 917-28121 

Huom. Myös 
siviilimittapuvut tilauksesta. 

(O) suomEn SOKERI 
VAASAN TEHDAS 

VAASA 

Neste O y 
PORVOON TUOTANTOLAITOKSET 
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Kiva ja reilusti edullisin 
Naantali-Kapellskär 

Turku-Tukholma 
Helsinki-Tukholma 

VIK1NGLINJA 
Edullisin meritie Ruotsiin 

RAISION TEHTAAT Oy 
RAISIO 
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Tiedätkö kuinka 
paljon sinulla on 

eläke
rahoja 
koossa 
tänä 
pai vana? 
Tiedätkö kuinka T E L 
karttuu työssäolovuosinasi? 
Tai Y E L jos olet itse
näinen yrittäjä? Mikä on 
lakisääteinen työkyvyt-

tömyyseläkkeesi jos joutuisit tänään jättämään työsi? 
Entä miten perhe-eläkejärjestelmä toimii? 
Kysymyksiä, joiden parissa Ilmarisen eläkeneuvojat 
työskentelevät. Tule kysymään, he vastaavat mielel
lään tai hankkivat sinulle tiedon Eläketurvakeskuksesta. 
Asiansa osaava eläkeneuvoja on jokaisessa Ilmarisen 
palvelupisteessä — kaikissa Pohjola-Suomi-Salaman, 
Sammon, Hämeen Vakuutuksen, Turvan ja Varman 
konttoreissa. 
Pistäydy talossa tai soita. 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 4 1 , 001 80 Hels inki 18 
puh. 90-640 921 

Meillä on 
neljännes
miljoona 

vakuutettua. 
Ilman hyvää 
ja yksilöllistä 

palvelua 
ei olisi. 

Eläke Varma 
keskinäinen vakuutusyhtiö 

RAUMA 
% 

OLA OY 
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P U H T O jätesä i l lö 
-ja pysyy paikat siistinä! 

V A L M E T 
Ov Datasaab-Valmet Ab, Museokatu 8 A, PL 458, 
OOiOl Helsinki 10, puhelin 90-408115, telex 12-2060 
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SUOMEN FORSIITTI 
JA DYNAMIITTI 

OSAKEYHTIÖ 
HANKO 

Suomen Metalliteollisuuden 
Työnantajaliitto 

HELSINKI 

Eteläranta 10 



OY SAAB-VALMET AB 
UUSIKAUPUNKI 

NORDSTRÖM OY 
LOVIISA 

• i v . 

KTV 

Kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain liitto KTV ry 

Kuntasektorin suurin, 
yli 120.000 jäsenen ammattiliitto 

Kuntasektorin palkansaajien 
ja eläkeläisten 

voimakas etujen ajaja 



VVihuri Oy 

k 
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Vakaa vauhtiy llätys 
-verraton 
ominaisuuksiltaan 

Hamariina 450 Trimaran 
Vankka avovene merelle ja järvelle, myös vaikeisiin olosuhteisiin. 
Itsetyhjentyvä. kaatumaton ja uppoamaton. Kolmirunkoisen raken
teen ansiosta halkoo aaltoja pehmeästi, ja lähtee kevyesti liukuun 
pienelläkin teholla. Kantavuus 5 henkeä. 
Moottorina Volvo Penta 200- 600. 

Käy tutustumassa, ennen kuin päätät venekaupasta. 
Et varmasti kadu. 

Varmaan veneilyyn Hamariina-sarja. 
Markkinoiden laajin. 

V e n e i l i j ä n V W HANKKIJA 
Kasarmitor i , puh. vaihde 625 851 

R a k e n n u s t o i m i s t o A . P u o l i m a t k a O y 

T U R K U - HELSINKI —JYVÄSKYLÄ - PORI - F O R S S A - RAISIO 
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OY SUOMEN BOFORS AB 

Suomen Merivakuutus Oy 

Eteläesplanadi 12 
Puh. 175166 
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Kaikki akuista - ja vähän enemmänkin. 

a k k u t e o l l i s u u s o Y 
AKKUTALO, 02610 Espoo 61 
puh. 90-52501 

A A L T O S E N T E H T A A T O Y 

K e n k ä t e h d a s 

Kyllikinkatu 13-15 
TAMPERE 

T U R U N V A R T I O K E S K U S O Y 

J O U T S E N O - P U L P O Y 

Lohja, puh. 912-12 201 
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O OLYMPIA 
KONTTORI
KONEITA 

• saneluun 
• kopiointiin 
• kirjoittamiseen 
• laskemiseen 
• tietojen käsittelyyn 

Maahantuoja: 

SIVENIN KONELIIKE OY 
Höyläämötie 3, 00380 Helsinki 38, 

puh. 558 671 

Jälleenmyyjiä kautta maan. 
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SOK-järjestö on puolueeton ja sitoutumaton, yksityiseen 

omistusoikeuteen ja vapaaseen markkinatalouteen perus

tuva taloudellinen yhteenliittymä sekä suomalaista yhteis

kuntaa tukeva kansalaisjärjestö. 

70 vuotta jatkuneen voimakkaan kehityksen tuloksena 

SOK-järjestö on Suomen suurin yhtenäinen vähittäiskaup

pa- ja palveluketju: Hangosta Utsjoelle, Ahvenanmaalta 

Ilomantsiin. Se tarjoaa monia eri myymälätyyppejä lähi-

myymälästä nykyaikaiseen autotavarataloon, huoltamon 

kahviosta mannermaisen huipputason ravintolapalveluk-

siin. Tällaisena voimatekijänä se on osa suomalaista arki

päivää, osa kansakunnan huoltoa. 

Maanpuolustus on osa isänmaan asiaa, siksi oikean asen

teen ja kansalaishengen vaaliminen kuuluvat merkittävänä 

osana SOK-osuuskauppajärjestön työkenttään nyt ja tule

vaisuudessa. 

SKK OSUUSKAUPAT SOKOS 



TERÄKSIÄ JA MUITA METALLEJA 
LVI- JA SÄHKÖTARVIKKEITA 
LVI- JA SÄHKÖASENNUKSIA 
AUTOJA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN V A H V A - J U S S I 

S T A R C K J O H A N N 
Lahti — Helsinki — Tampere — Turku — Pori — Oulu — Kouvola — Lappeenranta 
— Heinola — Jyväskylä 

S U O M E N B P O Y 
Pääkonttori Mikonkatu 8, Helsinki 10 

Etelä-Suomen aluekonttori Kasarmikatu 44 

L I N N A N T E L A K K A O Y 
K O N E P A J A 

Piispankadun jatke, 20500 Turku 50, puh. 921-334 414 

Puolustusvoimille ja kunnille: Väestönsuojiin paine- ja ajoneuvo-ovia. 
Teräsristikkotorneja ym. teräsrakenteita, korjauksia ja huoltoja. 

HAUKI-kelirikkoaluksia. 

usRu RAKENNUS I RUOLA OY 
Turku. Helsinki. Lahti. Lohja. Pori. Porvoo. 
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Pekema Oy 
KULLO 

45 



r&i t u r u n ; 

S U O M A L A I N E N 

S Ä Ä S T Ö P A N K K I 

Huhtamäki-Yhtymä Oy 
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Sisu on suomalainen 
syntyjään. 

m SUOMEN AUTOTEOLLISUUS A B 

ja Sisu-myyjät kautta maan 

S U O M E N HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 

SILTA JA SATAMA OY 
VYÖKATU 9 B 00160 HELSINKI 16 

& 658 944 VAIHDE 

R A K E N N U S - J A INSINÖÖRITOIMISTO 



Maarit-sohvakalusto Askosta 

on erikoistunut hoitamaan jätehuoltoa 
Fredrikinkatu 55 HELSINKI Puhelin 649432 
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betonimaali 
omatonta kestävyyttä. 

ja helppohoitoinen, 
kosteaankin alustaan. 



Vaikka miten 
ottaisi päähän, 

Häijy pomo ei 
häviä, vaikka 
kuinka 
yrittäisit 
hukuttaa 
hänet 
lasiin. 

Sydänsuruun on parempiakin 
lääkkeitä kuin huppu silmille. 

Velat eivät muutu 
saataviksi vaikka miten 
lasia kallistaisit. 

Paha akka ei sillä 
parane, että juot 
pääsi täyteen. Yksinäisyys ei sillä hälvene, 

että katsot sitä pullon 
pohjan läpi. 

Alkoholi ei ratkaise ongelmia. Se tuo niitä vain 
lisää. Kun kohtaat vaikeuksia, ota lasin sijasta 
järki kouraan ja säännöksi, ettet juo suruusi 
tai ongelmiisi. Ne ratkeavat selvin päin parhain 
päin 

t i e d ä r a j a s i Y A l k o 

Aina edullinen 

P E R H E E N 

M O N I T O R I 

POHJOLA-YHTIÖT SUOMI-SALAMA 
51 



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 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 
Kotkan Tehtaat 

Oy Huolintakeskus Ab 
Kalevankatu 7, Helsinki 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
KALEVA 
Espoo — Niittykumpu 

Kestilän Pukimo Oy 
Turku 

Kotkan kaupunki 

Kristiinan kaupunki 

Oy Laivateollisuus Ab 
Turku 

Lappeenrannan kaupunki 

Leppäkosken Sähköosakeyhtiö 
Ikaalinen 

Liiketyönantajain Keskusliitto 
LTK ry 
Helsinki 

Medipolar Oy 
Oulu 

Myllykoski Oy 
Myl lykoski 

PA-HU Oy 
Helsinki 

Paraisten Kalkki Oy 
Turun Kaakeli 
Pitkämäentie 9, Turku 

Pitäjänmäen Konetehdas Oy 
Helsinki 

Sunila Oy 
Suni la 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy 
Sil tasaarenkatu 18 A, Helsinki 53 

Thomesto Oy 
Helsinki 

Turun Saippua Oy 
Turku 

Vaasan Höyrymylly Oy 
Helsinki 
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W ä r t s i l ä 

r a k e n t a a 

la ivo ja 

W Ä R T S I L Ä 
Hels ing in t e l a k k a 

Turun t e l a k a t 



# Annamme 
lainan saannista 
TAKUUKIRJAN 

Tule varmistamaan lainan saantisi. 

YHDYSPANKKI 

Luonnollista energiaa 
hedelmäsokerista. 

Hedelmäsokeri täyttää tehokkaasti 
elimistön energiavaraston. Se antaa lisä
voimaa pitkäaikaista keskittymistä tai 
rasitusta vaativissa suorituksissa — 
työssä, autonajossa, urheilussa. 

Hedelmäsokeri vaikuttaa verensoke
riin muita sokereita tasaisemmin, jolloin 
vältetään insuliinin liikaerityksestä ja 
verensokerin heilahtelusta aiheutuvat 
haitat. 

SUOMEN SOKERI 

Nyt on 
hyvä 
pankkisuhde 
paikallaan! 
• Oman etusi 
vuoksi: Anna palk
kasi tulla tilille 
Postipankkiin. Saat 
samalla automaat
tisen pienlainaedun. 

POSTIPANKKI 
j 

M A R K K I N O I N T I 

V I H E R J U U R I (mv) 

Bulevardi 6 

HELSINKI 
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U U T U U S : 
VOLKSWAGEN DERBY. 

TULE TUTUSTUMAAN JO TÄNÄÄN 
Uudessa Derbyssä on tavaratilaa 

peräti 515 litraa. Sisällä on tilaa viidelle. 
Moottorissa 50 hv (DIN). Etuveto. 
Suuntavakaat jarrut (negatiivinen ol-
kapoikkeama). Korkeatasoinen L-va-
rustelu. 

WIHURI OY 
V O L K S W A G E N - A U D I 
p i i r i m y y j i n e e n . 

T-kauppa 
on l ä h e l l ä 
ihmistä . 

Valtakunnalliseen T-kaupparyhmään kuuluu 
2800 päivittäistavarakauppaa harjoittavaa vähittäiskauppaa. 

T-kaupat ovat yksityisiä lähikauppoja, marketteja ja 
tavarataloja, joiden tavarantoimittajina on 

37 tukolaista tukkuliikettä. 
T-kaupparyhmän keskusliikkeenä toimii 

Tukkukauppojen Oy, Tuko. 

V . . 

SUOMEN MERI 
S U O M E N M E R I V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö 

E t e l ä e s p l a n a d i 1 2 , H e l s i n k i , p u h . 1 7 5 1 6 6 
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A l o i t i m m e 

kaapel i n teon v u o n n a 1 9 1 2 . 

A j a n o l o o n 

tul ivat oh je lmaan 

vo imakondensaa t to r i t . 

Ja si t ten r y h d y i m m e 

t e k e m ä ä n rakentaji l le 

a lumi in iprof i i le i ta . 

•o 

M y ö s kaapel ia lan k o n e e m m e ovat k y s y t t y ä 

tavaraa maai lmal la . 

Ihan ni in ku in k i e r r e - i r sau mapu tk ikonee tk in . 

Samat sanat i lmas t imis t a , 

j o i l l a ves i h e r ä ä . 

Nyt on 
hyvä 
pankkisuhde 
paikallaan! 
• Oman etusi 
vuoksi: Anna palk
kasi tulla tilille 
Postipankkiin. Saat 
samalla automaat
tisen pienlainaedun. 

POSTIPANKKI 

Kirkko
nummen 
Sanomat 
LÄNTISEN 
UUDENMAAN 
PARAS 
ILMOITUSLEHTI 

a v N O K I A a b 
K A A P E L I T E H D A S 

MIKÄ ON 

Maanpuolustuksen Tuki — Försvarsfrämjandet ly. on Suomen 
Reserviupseeri l i i ton ja Reservin Al iupseerien I iiton yhteinen 
tukijärjestö, jonka toiminta-alueena on koko m;wi. Se perustettiin 
v 1951. 

1AHKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mainittuja liittoja sekä niiden 
jäsenyhdistyksiä niin aatteell isesti kuin aineell isestikin. Lisäksi 
se tukee mahdol l isuuksiensa puitteissa muutakin toimintein, jonka 
t i i ikoituksenii on yleisen maanpuolustushengen ja ajattelun kehit
täminen koko kansamme keskuudessa. 

TOIMINNAN E D E L L Y T Y S 

Yhdistys vetoaa kaikkiin maanpuolustushenkisi in teoll isuus- ja 
li ikeyrityksiin lahjoitusten saamiseksi tätä tärkeätä maanpuolus
tustyötä vai ien Maan talouselämän myötämielinen suhtautuminen 
yhdistyksen vai d| inhankintaan onkin tukitoiminnan oleell inen 
edellytys. 

V A H O J E N KERÄYSTOIMINTA 

Keräystoiminnan järjestäminen on yhdistyksen neuvoa-antavan 
valtuuskunnan tehtävänä lähinnä valtuuskunnan kunkin jäsenen 
nmalla paikkakunnalla Pyrkimyksenä on erityisesti saada vakio-
lahjuittajin, jotka ymniai iav. i l lahjoituksen säännöllisesti vuosittain 
lankeavaksi "maanpuolustuksen palovakuutusmaksuksi" . Vars i 
naisen varojen keräämisen suorittaa yhdistyksen toimisto. 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 

P. Hesperiankatu 1!> A ()()i>(i() Helsinki 26 Puh. 440 471 

http://ymniaiiav.il


Lihaa 
s ä ä s t ä m ä t t ä 
laadusta 
t inkimättä 
HK:n Sininen on tehty 
samalla reseptillä jo yli 
viisitoista vuotta. 
Lihaa säästämättä 
laadusta tinkimättä. 
Ei ihme, että se on 
niin suosittu. £ 

HELSINGIN KAUPPIAAT OY 
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