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Talvi vaatii kokemusta 
ja ammattitaitoa 

Rannikkotykistön linnakkeet toteuttavat käs-
kettyjä tehtäviä kaikkina vuodenaikoina. 
Ympärivuotinen toiminta, henkilökunnan työ-
ja lomamatkat sekä varusmiesten säännölliset 
viikonloppuvapaat edellyttävät myös talvella ja 
kelirikkoaikoina säännöllistä, asiantuntemuk-
sella suunniteltua ja ammattitaidolla toteutettua 
liikennöintiä mantereen ja linnakesaarten vä-
lillä. 

Rannikkotykistöaselaji on viime vuosina 
uusinut pääosan talvi- ja kelirikkoliikenteeseen 
tarkoitetusta kalustostaan. Samanaikaisesti on 
alusten ja jääajoneuvojen miehistöille jaettu 
tarkoituksenmukaiset suoja-asusteet. Kuljetus-
kaluston suorituskyvyn paraneminen on mah-
dollistanut aikatauluun sidotun talviliikenteen 
lähes kaikilla säännöllisesti liikennöidyillä 
huoltoreiteillä. Johdonmukainen kuljetuskalus-
ton kehittäminen on tuottanut meidän käyt-
töömme välineen, jota oli odotettu vuosikausia. 

Hankitun kuljetuskaluston tarkoituksenmu-
kainen ja tehokas käyttö asettaa korkeat vaati-
mukset huoltokuljetusten suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden koke-
mukselle ja ammattitaidolle. Mikään ohje, 
kurssi saatikka ohjesääntö ei voi korvata vuosien 
mittaan linnakkeilla ja saariston jäälakeuksilla 
hankittua kokemusta. Kaluston teoreettisen 
suorituskyvyn voi lukea katsastustodistuksesta 
- todellinen suorituskyky löytyy kokemusperäi-
sesti oman aselajimme toimintapiiristä. 

Rannikkotykistöjoukko-osastoissa tulisikin 
tulevaisuudessa kiinnittää voimakasta huomiota 
nuorten upseerien ohjaamiseen vaativalle ja 
mielenkiintoiselle huoltoalalle. Meillä ei ole 
varaa - kuten edellisellä vuosikymmenellä on 
tapahtunut - lyödä laimin rannikkotykistökoke-
musta omaavien huoltoupseereiden ja huolto-
päälliköiden kouluttamista rannikkotykkiväen 
keskuudesta. 

AKi/30.11.1981 
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Turun Rannikkotykis-
törykmentin hajanainen 
ryhmitys Rauman me-
reltä Hangon länsiseläl-
le on opettanut meidät 
rannikkotykkimiehet 
kuin myös esimiehem-
me suhtautumaan vaka-
vasti kuljetuskysymyk-
siin. Kymmenisen vuot-
ta sitten luotiin kulje-
tusten yhdistämiseksi 
vakioyhteydet kaikkiin 
rykmentin toimipistei-
siin. Ne hoidetaan ryk-
mentin esikunnan laati-
man aikataulun mukai-
sesti esikunnan aluksil-
la ja patteristojen esi-
kuntien johdossa olevil-
la kuorma-autoilla. 

Järjestelmän runkolinjoina 
ovat Turku - Gyltö - Utö -
Gyltö - Turku meriyhteys ja 
Gyltö - Turku - Gyltö maa-
yhteys kaksi kertaa viikossa. 
Viimemainittuun liittyvät 
maayhteydet Uusikaupunki 
- Rauma - Turku - Rauma 
- Uusikaupunki kerran vii-
kossa ja Turku - Skinnarvik 
- Kasnäs - Turku kaksi ker-
taa viikossa. 

TALVIREITIN VALINTA 

Linnakkeiden yhteydet 
"maantien päähän" hoide-
taan kunkin yksikön omalla 
kalustolla muutamasta ker-
rasta viikossa useisiin kertoi-
hin päivässä linnakkeen va-
kioaikataulujen mukaisesti. 
Talvikautena runkolinjat 
pystytään hoitamaan lähes 
kesäaikataulujen puitteissa. 

Turku - Utö laivavuoro aje-
taan jäiden tultua kuljetus-
alus Paraisella kauppaväylää 
pitkin Korppoon ja Nauvon 
välistä. 

Alus kiinnittyy Gyltön 
linnakkeen huoltoa varten 
Pärnäisissä Nauvon länsi-
rannalla. Huolimatta saaris-
ton tyhjentymisestä eivät ne 
muutamat asukkaat, jotka 
ovat jääneet saariinsa salli, 
että ohuttakaan jäätä tar-
peettomasti rikotaan, jolloin 
heidän liikkumisensa vai-
keutuisi. Takavuosina pai-
kallinen lehti tulistui silloi-
selle rykmentin kuljetusup-
seerille, joka ei ollut huo-
mannut jäiden tuloa, eikä 
siirtänyt vuoroa ajoissa tal-
vireitille. Alus rikkoi saaris-
ton jäät ja kuljetusupseeria 
kehoitettiin painumaan "ba-
kom Kajana". 
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KAPTEENI 
EERO RAUSSI 

Talvi 
saaristomerellä 

etäisyyksiä 

ongelmia 

omatoimisuutta 

RAUMA - KUUSKAJAS-
KARI 

Talvi ja jäät tulevat ryk-
menttiin porrastettuna Rau-
man mereltä alkaen. Kuus-
kajaskarin yhteydet Rau-
malle, n 7 km, pystytään 
hoitamaan tarvittaessa kul-
jetusalus Pansiolla läpi tal-
ven. Kovina pakkastalvina 
ränniin muodostuu kuiten-
kin niin suuria jääkokkarei-
ta, ettei liikenne aluksella 
matkan hitauden vuoksi ole 
järkevää. Tällöin siirrytään 
kokonaan tai rinnan meri-
kuljetuksen kanssa jääyh-
teyksiin. Käytettävissä on 
1-2 hydrokopteria, Terhi- ja 
Bombardier-moottorireet, 
maastohenkilöauto ja tava-
nomaiset maantiekulkuneu-
vot. 

Kuuskajaskarissa jäälii-

kenne onnistuisi loistavasti 
jopa henkilöautoilla Rau-
malta linnakkeelle, elleivät 
satamaan johtavat väylät 
kulkisi saaren molemmin 
puolin. Tästä johtuen joudu-
taan aina jossakin talven 
vaiheessa turvautumaan rai-
losiltaan. Kun liikenne on 
pelkästään jäätien varassa ja 
väylät on aukaistu, vaikeu-
tuu erityisesti linnakkeen 
huolto. Tavarat joudutaan 
useaan kertaan kuormaa-
maan ja purkamaan ahtai-
siin talviajoneuvoihin ja 
kantamaan väylän toisella 
puolella odottavaan ajoneu-
voon. 

Aliupseerikoulutuksen 
siirryttyä Kuuskajaskariin, 
ovat kuljetuskysymykset 
nousseet ehkä merkittävim-
mäksi ongelmaksi linnak-
keella, jonka koulutus ym 

Turun Rannikkoty-
kistörykmentin 
huoltopäällikkö 
kapteeni Eero Raus-
si on suorittanut 
KadKrn vuosina 
1963-66 ja huolto-
esiupseerikurssin 
Huoltokoulutus-
keskuksessa 
1978-79. Hän on 
palvellut 
VaaRPstorssa ja 
TurRtR:ssä. 

Artikkelissaan 
kapt Raussi käsitte-
lee vastuualueeltaan 
laajimman rannik-
kotykistö-
joukko-osaston tal-
viliikenteen järjeste-
lyjä. Ongelmat ovat 
peruspiirteiltään sa-
mat kaikissa kiin-
teissä joukko-
osastoissamme, 
mutta ratkaisut ja 
käytäntö vaihtelevat 
paikallisten olosuh-
teiden mukaan. 
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Erikssonin konepajan kehittämä hydrokopteri on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi 'joka kelin" 
ajoneuvoksi. Hydrokopteria käytetään merivartiostoissa ja luotsiasemilla. Se on myös Ruotsin Rannik-
kovartioston käytössä. 

toiminnat nykyisellään vaa-
tivat aiempaa enemmän kul-
jetuskapasiteettia. Avovesi-
kautena alusten käyttöä ra-
joittaa riittämätön henkilös-
töjä toisaalta jääliikenne tal-
visin on hidasta pienillä jää-
ajoneuvoilla. Suksien käyttö 
ja hiihtohinaus koulutukses-
sa lienevät nopeimpia siirty-
mistapoja, joita kannattaa 
käyttää. Nopeutta vaativat 
kuljetukset pystytään hyvin 
hoitamaan hydrokopterein. 
Niiden kuljetuskyky on kui-
tenkin niin pieni, ettei kou-
lutuslinnakkeen huoltokul-
jetuksia voida kokonaisuu-
dessaan niillä suorittaa. 

KATANPÄÄN VARTIO-
LINNAKE 

Katanpään vartiolinnakkeen 
henkilöstö Kustavissa kokee 
talven tulon liikenteessään 
jäätyvänä väylänä, jonka yli 
olisi päästävä mantereelle. 
K-veneellä selvitään jonkin 

aikaa, mutta rantojen jäiden 
vahvistuessa joudutaan ve-
neliikenne keskeyttämään. 
Käytettävissä on ainakin 
hetkellisesti yksi hydrokop-
teri, ennenkuin Örön ja Gylt-
ön linnakkeet tarvitsevat 
niitä omiin tarpeisiinsa. 
Toistaiseksi, hydrokopterien 
määrän ollessa viisi, on Ka-
tanpään selvittävä lopputal-
vi moottorikelkan varassa ja 
huoltoajojen on kierrettävä 
voimakkaan virran heiken-
tämät jääalueet. 

I PATTERISTO - GYLTÖ 

I Patteriston esikunta huo-
lehtii yhteydestä Gyltön lin-
nake - Berghamnin vartio-
linnake n 10 km, - Jungfrus-
kärin vartiolinnake n 11 km, 
kaksi kertaa viikossa. Jäiden 
tultua Kihdin itäreunalle, ei 
veneillä ajeta kauppaväylien 
ulkopuolella. Vuorot Gylt-
östä läntisille vartiolinnak-
keille ajetaan hydrokopte-

reilla erittäin vilkkaasti lii-
kennöidyn Ruotsinväylän 
yli. Vartiohenkilöstöllä, joka 
on kotoisin Houtskäristä, on 
käytössään lisäksi oma 
moottorikelkkansa, joilla 
pystyvät liikkumaan jäillä 
avoimen väylän pohjoispuo-
lella. 

Eräänä mieleenpainuvana 
tapahtumana talviajoneuvo-
jen käytössä muistellaan ti-
lannetta, jolloin ylivääpeli 
Pentti Järvi oli huoltoajossa 
Gyltöstä Berghamniin ja 
Jungfruskäriin. Jääkilikkojen 
seassa keskellä Ruotsinväy-
lää hydrokopterin moottori-
rilassa syttyi tulipalo. Nope-
asti Järvi ja mukana ollut 
tykkimies Ojala sammuttivat 
palon vain yhden kilon jau-
hesammuttimella. Ongelma 
syntyi kuitenkin siitä, että 
hydron moottori ei käynnis-
tynyt ja se oli juuttunut lu-
jasti jäiden puristuksiin. Jär-
vi kutsui radiolla apuun 
Gyltön toista, tosin huol-
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toon menossa olevaa ja suk-
set jo riisuttuna odottavaa 
hydrokopteria. 

HYDROKOPTERI JA 
"DIANA II" 

Pelastustoiminnassa muka-
na ollut Gyltön monitoimi-
mies, ylivääpeli Stig Lehto-
vaara kertoo tapahtumasta 
seuraavasti. 

Kun olimme kapteeni 
Pertti Siivosen ja värvätty-
korpraali Helge Sainion 
kanssa lähdössä Gyltöstä 
apuun, niin saimme radiosta 
tiedon, että tulipalo oli saatu 
sammumaan, mutta he eivät 
pääse väylästä mihinkään ja 
tarvitsevat taljoja tai vastaa-
via välineitä ennenkuin hyd-
dro lähtee irti. Haimme kor-
jaamolta ns. "vaijeriläpi-
vientitaljan" ja lähdimme 
tapahtumapaikalle riisutulla 
"hydrolla" pohjan varassa 
ajaen ja ilmaperäsimellä oh-
jaten. Paikalle saavuttuam-
me totesimme 451:n olevan 
nokka päin Berghamnia ja 
tämän vaikeuttavan avustus-
toimiamme. Samoin havait-
simme autolautta Diana II:n 
lähestyvän paikkaa, jolloin 
ilmoitimme sille radiolla, 
että vahingoittunut hydro on 
keskellä "ränniä", voisiko 
alus väistää sen? Näin tapah-
tui. Apuun lähteneessä hyd-
rossa oli onneksi "narun-
ammuntalaite", jolla saim-
me "narun" 451:een ja näin 
taljan vaijerin toimitetuksi 
avustettavaan ajoneuvoon. 
Talja-ankkurina käytimme 
omaa hydroamme jäälohka-
reiden päälle vinosti pystyyn 
nostettuna, koska tavallinen 
tuura oli kuin "tulitikku", 
eikä pitänyt. Taljan avulla 
saimme 451 :n käännettyä 
väkisin niin, että sen nokka 
kääntyi Gyltöseen päin. Sa-
moin jatkoimme sen kisko-

Bombardier on vanha luotettava jääkenttien kulkuneuvo, jonka 
heikkoutena on amfibio-ominaisuuksien puute. Takana on väylän 
yli menevä railosilta. 

"Terri" moottorireki sopii erinomaisesti vartiolinnakkeiden työjuh-
daksi. 

»fe i l * fSr 
• - SS»«®*» 



mistä pois rännistä. Saatu-
amme hydron pois hinasim-
me sen Gyltöseen. Erikseen 
voisin mainita, että 451:ssä 
mukana olleen tykkimies 
Ojalan toiminta vaikutti 
erittäin suuresti siihen, että 
hydrokopteri säilyi "suht-
koht" ehjänä eikä tapahtu-
nut katastrofia. Toiminnas-
taan reipas tykkimies sai 
mm joukko-osastoristin. 

KULJETUSAPUA 
SAARISTOLAISILLE 

Talvikaudella ei Saaaristo-
merellä ole monia vaihtoeh-
toja siirtyä nopeasti paikasta 
toiseen sairaus-, tarkastus-
ym tapauksissa. Tähän asti 
ovat Korppoon alueen asuk-
kaat hätätapauksissa turvau-
tuneet Gyltön hydrokopte-
reiden tukeen useita kertoja. 
Pelastushelikopterit auttavat 
tosin osaltaan tilannetta, 
mutta ne tuskin kokonaan 
korvaavat hydrokoptereita 
kelirikko- ja talvikauden 
saaristossa. 

Gyltöläiset voivat kertoa 
hydrojensa käytöstä mm 
TVL:n Houtskärin lauttojen 
rikkoutumisten tai jääestei-
den aikana sattuneista, use-
asti pimeään ajoittuvista hä-
lytyksistä, jolloin sairaskoh-
tauksen saaneita henkilöitä 
on kuljetettu Korppooseen. 

Ahvenanmaan öljyntor-
junnan ensivaiheissa v 1979 
öljylautan ollessa tulossa 
Utöstä alueellemme oli Gyl-
tön linnakkeen tehtävänä 
selvittää Saaristomeren alu-
eelle jään alla mahdollisesti 
kulkeutuvan öljyn suuntau-
tuminen. Tehtävä suoritet-
tiin hydrokoptereita käyttä-
en ja koeporauksia ympäri 
aluetta tehden. Onneksem-
me öljyä ei tuolloin löydetty. 

Ammunnoissa on hydro-
koptereita käytettu tehok-

kaasti hyväksi mm maalien 
asettelussa ja valvonnassa. 
Samoin on viestihuoltotöitä 
kyetty tekemään talvikaute-
nakin, kun käytettävissä on 
ollut jäällä liikkuvaa ja väy-
lien ylityksiin soveltuvaa ka-
lustoa. 

KASNÄS - ÖRÖ 

Örön liikenne puuroutuu 
kevättalvella muutamaksi 
kuukaudeksi jääkilikkojen 
täyttämään ränniin Kasnä-
sin ja Örön välisellä n 10 
km:n matkalla. Hyvinä jää-
talvina pystytään liikennöi-
mään Rosalan kautta maas-
toautolla, mutta esimerkiksi 
viime talvena linnakkeen 
yhteydet hoidettiin hydro-
koptereilla ja moottorikel-
koilla. 

Koulutusjärjestelmän 
muutoksen myötä varusmie-
het ovat koko ajan varustei-
neen joko menossa tai tulos-
sa. Örön linnakkeen lisään-
tynyt vahvuus ja edestakai-
sin matkustavat varusmiehet 
olisivat ilmeisesti tukehdut-
taneet linnakkeen huolto- ja 
henkilöstökuljetukset ilman 
yliluutnantti Kari Toivosen 
ja hänen henkilökuntansa 
aktiivista toimintaa. Päällik-
kö etunenässä henkilökunta 
ja varusmiehet ajoivat ja 
huolsivat Hiittisten jäillä 
moottorirekiä, -kelkkoja ja 
hydrokoptereita. Hiihtohi-
naus hyisessä viimassa on 
talvella karua todellisuutta 
Öröseen lomalta palaavalle 
rannikonpuolustajalle. 

Yhteenvetona voidaan to-
deta, että talviliikenteen on-
gelmat Turun Rannikkoty-
kistörykmentissä keskittyvät 
Kuuskajaskariin johtuen 
suurista vahvuuksista, pak-
suista jäistä ja satamaväylis-
tä, ja toisaalta Öröseen, kos-
ka etäisyys Kasnäsiin on mel-

ko pitkä, ja jäiden heikkous 
rajoittaa lisäksi jääajoneuvo-
jen käyttöä. 

Koko rykmentin alueel-
la kuljetaan, koulute-
taan ja valvotaan pitkil-
lä etäisyyksillä väylien 
pirstomilla alueilla ja 
kylmissä olosuhteissa. 
Kuljetuskalustoa on ol-
tava riittävästi - vähin-
tään kaksi hydrokopte-
ria kutakin toimipistettä 
kohden ja asianmukai-
set talvisuoja-asusteet 
koko henkilöstölle. Ku-
luvan vuoden anti van-
hojen pakkaspukujen 
osalta riittää tyydyttä-
mään ainoastaan run-
saan puolet kokonais-
tarpeesta, mm osa lin-
nakkeiden kantahenki-
löstöstä jää ilman ko 
pukua. • 

a 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 
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Meiltä saat 
varmasti 
sen mitä 

kuvatessasi 
tarvitset! 

FOTO NYBUN 

Tänään voit tarvita 
Durolia. 

Se sisältää maksaa, 
rautaa ja vitamiineja. 

Kirsikanmakuinen 

Durol. 
Apteekista. 
DUMEX 
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KAPTEENI 
KARI KESKINEN 

Pakkas-
vaatetuksen 
tarinaa 
Oikealla vaatetuksella 
vähennetään sään 
vaikutuksia 

Pääesikunta asetti ke-
väällä v. 1976 työryh-
män selvittämään soti-
lasvaatetuksen kehittä-
mistarpeita. Olosuhteil-
taan ankaraksi koettu 
talvi johti täten vaattei-
den kehittämisasetel-
man täsmentämiseen. 

Toimeksiannossa 
edellytettiin työn tulok-
sena löydettävän vaate-
tusfysiologiaan nojautu-
vat, kaikkia suomalaisia 
olosuhteita vastaavat 
vaatetus ratkaisut. 

Kiireellisimpinä yksi-
tyisinä kehittämiskoh-
teina pidettiin mm. tal-
vivarustusta ja sotilas-
jalkineita. 

SÄÄLTÄ SUOJAAVAA 
VAATETUSTA TAVOI-
TELLAAN 

Kehittämistyö käynnistettiin 
pääesikunnan taloushuolto-
osaston johdolla. Työtä ei 
tehty erityisesti jonkun tie-
tyn henkilöstöryhmän tar-
peiden pohjalta vaikka taus-
talla olikin varusmiesvaate-
tuksen kehittäminen. 

Pääesikunnan aloittamaan 
työhön liittymätön, mutta 
sitä sivuava valtion virka-
miehiä koskeva virkaehtoso-
pimus suojavaatetuksesta 
syntyi työmarkkinaosapuol-
ten välille helmikuussa v. 
1979. 

Puolustusvoimien palka-
tun henkilöstön suojavaate-
tusasioiden yleisjohto mää-
rättiin sittemmin pääesikun-
nan sosiaalitoimistolle. Tek-

Kapteeni Kari Kes-
kinen on suorittanut 
KadK:n 1966-69. 
Hän on KadK:n jäl-
keen palvellut 
RannJP:ssa. Tällä 
hetkellä kirjoitta-
jamme palvelee 
PE:n taloushuolto-
osastossa. Osaston 
vastuualueeseen 
kuuluu mm puolus-
tusvoimissa käytet-
tävän vaatetuksen 
suunnitteluja kehit-
täminen. 

Kapt Keskisen 
artikkeli valaisee 
niitä ongelmia, joita 
asusteita suunnitel-
lessa joudutaan rat-
komaan. Arvosteli-
joita on monia-
käyttökelpoisen rat-
kaisun löytäneitä 
harvoja. 

nisten vaatimusten osalta 
suojavaatetusasioiden asian-
tuntijaksi nimettiin pääesi-
kunnan taloushuolto-osasto. 
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Suojavaatetussopimuksella 
hyväksyttiin toteutettavaksi 
jo pitkään vireillä olleet 
kantahenkilökunnan säältä-
suojaavan vaatetuksen han-
kintoja koskevat esitykset. 

Kenttäväki jäi odotta-
maan pikaisia tuloksia. 

KÄYTTÖOLOSUHTEET 
JA 
SUUNNITTELUPERUS-
TEET 

Tavanomaisella sotilasvaa-
tetuksella voidaan katsoa 
tultavan toimeen aina noin 
-25°C teholliseen lämpöti-
laan laskevassa säässä. Tuu-
len ja viiman ihoon kohdis-
tama -25°C:n yhteisvaikutus 
saavutetaan, kuten taulukos-
ta ilmenee, avoimissa tuntu-
ri- ja rannikko-olosuhteissa 
jo melko pienessä pakkases-
sa. Lisävaatetus on maini-
tuilla alueilla erittäin tar-
peellinen. 

Lämpötasapainon ylläpi-
tämiseksi on vaatetuksen 
lämpimyyttä voitava säädel-
lä ilman lämpötilan ja ke-
hon kehittämän lämmön 
vaatimalla tavalla. 

Yleensä vaatteiden koko-
naispaksuus ja samalla läm-
möneristyskyvyn yläraja 
saavutetaan, kun vaatteet al-
kavat haitata käyttäjiensä 
normaalia liikuntaa. 

Niinpä pakkasvaatimuk-
sen kehittäjät asettivat mal-
liston yleisvaatimuksiksi 
käytännöllisyyden ja moni-
käyttöisyyden. Vaatetuksen 
on suojattava tehokkaasti 
sään vaikutuksilta, mutta 
toisaalta sen tulee olla mu-
kava käyttää ja helppo huol-
taa. On hyvä, jos yhdellä 
suojavaatteella voidaan kor-
vata monta aiemmin käytös-
sä ollutta erikoisvaatetta. 

Vaatetus ei saa olla sellais-
ta, että se estää sotilasta liik-
kumasta. Siksi ahtaissa 

oloissa esim. veneissä ja 
panssarivaunussa käytettä-
vän pakkasvaatetuksen on 
oltava toista mallia kuin va-
paassa tilassa käytettävän 
asun. Moottorikelkan kuljet-
taja tarvitsee toisenlaista 
vaatetusta kuin vartiosotilas. 

Vartalon ohella lämmön-
varaajina toimivat suuret ve-
rivarastot sijaitsevat maha-
ontelossa ja maksassa. Nämä 
vartalonosat on suojattava 
lämpöeristyksellä lämpöta-
sapainon säilyttämisen 
vuoksi. 

Suojattavia kehon osia 
ovat myös sormet ja varpaat. 
Niiden eristäminen sään 
kylmettävältä vaikutukselta 
on vaikea ratkaista, sillä 
niissä ei ole suuria lihaksia 
eikä rasvakerrostumia. 

Vaatteet lisäävät vartalon 
lämmöneristystä sulkemalla 
sisäänsä ihoa ympäröivät il-
makerrokset. Jos ilma pää-
see tunkeutumaan kankaan 
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läpi, ohenee ilmakerros ja 
lämmöneristyskyky piene-
nee. Kankaan kostumisen 
seurauksena taas sisään sul-
jettu ilmamäärä vähenee ja 
lämmöneristyskyky puoles-
taan laskee. 

Pakkasasujen materiaaleja 
valittaessa oli raaka-aineiksi 
tarjolla mm. turkis, sarka- ja 
puuvillakangas. Keveyden 
perusteella materiaaliksi va-
littiin polyamidi-puuvilla-
kangas. Siinä veden hyl-
kivyysaine on kankaan ul-
kopinnalla ja puuvilla si-
säpinnalla. Lämmöneris-
teeksi valittiin tikattu syn-
teettinen vanu. Päällyskan-
kaan alla on vielä viimalta 
suojaava erikoiskangas, joka 
päästää höyrymuodossa ole-
vaa hikeä ulos, mutta ei las-
ke pisaramuodossa olevaa 
vettä sisäpuolelle. 

Pakkassaappaissa käytet-
täväksi eristysaineeksi valit-
tiin erinäisten kokeilujen jäl-
keen huopa, jossa on 75 % 
villaa ja 25 % keinoainetta. 
Kosteuden saappaassa ai-
heuttamat pulmat ratkaistiin 
irroitettavan - ja siten hel-
posti kuivattavan - irrallisen 
vuorirakenteen avulla. 

VAATETUS OTETAAN 
KOKEILUSTA KÄYT-
TÖÖN 

Ensimmäiset kokeilupakkas-
puvut kehitettiin vuosina 
1977-1979 yhteistyössä 
puolustusvoimien ulkopuo-
lisen yrittäjän kanssa. 

Toista tuhatta kappaletta 
käsittänyt, väriltään vihreä 
prototyyppierä hankittiin 
eräissä kokeilujoukko-
osastoissa käytettäväksi tal-
vella v. 1978-1979. Mallis-
toon tehtiin parannuksia; 
kehitettiin yksiosainen pak-
kashaalari ja merivoimien 
pakkaspuseroon lisättiin it-
setäyttyvät pelastusliivit. 

Käyttäjiltä saadut lausun-
not otettiin suunnittelussa 
muutenkin huomioon. Asu-
jen kokolajitelma ja mitoitus 
uusittiin ja näin pukuihin 
saatiin päällysvaatteen väl-
jyyttä. Muitakin yksityis-
kohtia hiottiin yhteistyössä 
tulevien käyttäjien kanssa. 
Pakkassaappaatkin saatiin 
sotilassiteisiin sopiviksi. 

Mallit hyväksyttiin tam-
mikuussa v. 1980 käyttöö-
notettavaksi ja valmistetta-
vaksi eri puolustushaarojen 

värisinä. 
Kun eri käyttäjäryhmien 

pakkasvaatetustarpeet oli 
selvitetty, käynnistettiin täy-
simittaiset hankinnat vuo-
sien 1980 ja 1981 taitteessa. 
Pakkaspukuja ja pakkashaa-
lareita on nyt hyväksytty 
joukkojen vaatetukseen kuu-
luvaksi yhteensä noin 
10.000 pukua. Viimeiset tä-
hän määrään sisältyvät pu-
vut toimitetaan käyttäjille 
syksyllä v. 1982. 

Pakkassaappaita, joissa on 
irroitettava huopavuori, toi-
mitetaan joukoille rauhana-
jan miesvahvuuksia vastaa-
vat määrät. 

Kokeiluvaiheen päättymi-
nen on aiheuttanut joitakin 
pakkasvaatetuksen malliston 
yhdenmukaistamiseen liitty-
viä järjestelytoimia. Siksi 
tutkittavana olleet, laadulli-
sesti tuotannossa olevia vas-
taavat vihreät pakkasasut on 
huollon jälkeen keskitetty 
rannikkotykistöjoukkojen 
käyttöön. Aiemmin kokeil-
tuja kiinteähuopavuorisia 
saappaita ei myöskään tois-
taiseksi hankita lisää. Mallin 
on korvannut irroitettava-
vuorinen pakkassaapas. 

TAULUKKO A' Tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutus paljaana olevaan 
Tuj1 en 
nopeus ihoon luetaan verta i lul äinpöt i lana ottamalla lämpömit-
m/sek tarin näyttämä ylhäältä ja tuulen no peus va sen] mal ta 
Tyyni + 1 0 • 5 O 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - k o - k 5 

2 , 2 • 8 + 3 - 2 - 7 - 1 2 - 1 7 - 2 3 - 2 8 
( 

- 3 3 - 3 8 - k k - k 9 

«».5 - k - 2 - 8 - 2 0 - 2 6 - 3 2 - 3 8 - k k - 5 1 - 5 7 -63 
6 , 7 • 2 - k - 1 1 - 1 7 - 2 5 - 3 2 r 38 - k 5 - 5 2 -59 - 6 5 - 7 2 

8 , 9 O - 7 - i k - 2 1 - 2 0 - 3 6 - ' » 2 - ' 4 9 -37 -6k - 7 1 - 7 8 

1 1 , 2 - 1 - 8 - 1 6 - 2 3 R ^ N - 3 8 - 5 3 -60 - 6 8 - 7 6 -83 
13,'» __ 2 - 1 0 - 1 7 - 2 5 - 3 3 -'il -'18 - 5 6 - 6 3 - 7 2 - 7 8 -86 
1 5 , 6 - 3 - 1 1 - 1 8 -26 - 3 ' » • h 2 -'»9 - 5 7 - 6 5 - 7 3 - . 8 0 -89 
1 7 , 9 - 3 - 1 1 - 1 9 - 2 7 - 3 5 - 5 1 - 5 9 - 6 6 - 7 k -82 -90 
20, l - k - 1 2 - - 1 9 - 2 8 - 3 6 - k j - 5 2 - 5 9 - 6 7 - 7 6 -83 - 9 2 

2 2 ,'l - k - 1 2 - 2 0 - 2 8 -36 - k k -52 -60 -68 -76 -&k - 9 2 
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SAMA VAATE - USEITA 
KÄYTTÄJÄRYHMIÄ 

Ne pakkasasut - puvut, haa-
larit ja jalkineet, jotka on 
kehitetty ja hankittu pääesi-
kunnan taloushuolto-osaston 
toimesta ja kustannettu ase-
velvollisten vaatetuksen yllä-
pito- ja uusintavaroin, ovat 
varusmiesten ja reserviläis-
ten niinsanottua erityisvaate-
tusta. 

Niitä ei näin ollen ole 
suunniteltu jaettavaksi jo-
kaisen miehen perusvaate-
tukseen sisältyväksi. Ne ovat 
kausivaatetusta luonteeltaan 
ja tietyissä erikoistehtävissä 
tai -olosuhteissa palvelevien 
käyttöön jaettavissa. 

Niinpä pakkaspuku, hou-
sut ja pusero, on tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisissa toi-
minnoissa, joissa edellyte-
tään liikuntakyvyn säilymis-
tä ja samanaikaisesti suojaa 
viimaa sekä kosteutta vas-
taan. Tällaisia käyttäjäryh-
miä ovat esim. avomoottoria-
joneuvojen kuljettajat ja uis-
konkuljettajat. 

Yhtenäinen pakkashaalari 
on tarkoitettu ensisijaisesti 
panssarivaunu- ja lumiajo-
neuvotehtävissä kylmissä 
olosuhteissa toimivien käyt-
töön. 

Käyttöön otettuja pakkaspuku-
ja. Vasemmalla on merivoimien 
pakkaspuku, jossa on myös pe-
lastusliivit. Alla vasemmalla on 
maa- ja ilmavoimien kaksiosai-
nen puku, alla oikealla lähinnä 
panssariajoneuvojen kuljettajil-
le suunniteltu yksiosainen pak-
kashaalari. 

Pakkassaapas on kehitetty 
olosuhteisiin, joissa tarvi-
taan yleisjalkinetta parem-
paa suojaa kylmyyttä vas-
taan. 

Pakkaspuvut ja -haalarit 
on hyväksytty kuulumaan 
myös palkatun henkilöstön 
suojavaatetuksen ryhmään 
4, eli kantahenkilökuntaan 
kuuluvien erityiseen soti-
laalliseen varustukseen kent-
täpalveluksessa käytettäväk-
si. Tällä perusteella niitä 
voidaan lainata mm. koulut-
tajille sekä upseeri- ja toi-
miupseeri peruskoulutusta 
antavissa sotilasopetuslai-
toksissa sotilashenkilöstöön 
kuuluville kurssilaisille. 

KEHITTELY JATKUU 

Kehittelyn kohteena tai jo 
kokeiltavana on parhaillaan 
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muutamia vartalon ääreiso-
sien suojaukseen tarkoitettu-
ja artikkeleita. 

Niinpä nyt tutkitaan nah-
kakintaan sisällä käytettä-
vän, kylmältä suojaavan 
pakkaskintaan malli- ja ma-
teriaalivaihtoehtoja. 

Samoin ollaan selvittä-
mässä saappaissa käytettä-
väksi tarkoitettujen lämmö-
neristyskykyisten irtopohjal-
listen soveltuvuutta kenttäo-
loihin. 

Verrattain lyhyessä ajassa 
on onnistuttu kehittämään, 
kokeilemaan, tuottamaan ja 
ottamaan käyttöön kylmältä 
suojaavan vaatetuksen tär-
keimmät artikkelit. 

Kehittäjät saavat olla tyy-
tyväisiä työnsä jälkeen, sillä 

kaikki käyttäjäryhmät ovat 
pitäneet tulosta onnistunee-
na. 

Asiakirjalähteet: 

- Selvitys sotilasvaatetuksen tutki-
mus- ja kehit tämistarpeesta sekä 
esitys toimintaohjelmaksi (no 
4119 /Vaat ts to /Daa/30.11.1976) 

- PE soststo:n P M K palkatun hen-
kilöstön suojavaatetusasioiden 
hoi taminen (no 
780/Dbc/14.11.1980) 

- PE talh-os:n P M K pakkasvaate-
tus (no 1 /Vaat t s to /Dbc/2 3.1.81) 

- Säältäsuojaavan vaatetuksen ma-
teriaalivahvuudet (no 3316/talh-
os/16.9.1981) 

- Suunni te lma sotilasvaatetuksen 
kehittämisestä v. 1980 (no 
1463/Vaat ts to/Da/1.4.1980) • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

uusi suomalainen 
meriaian tietokirja 

Suomen meriaiheinen kirjallisuus saa marraskuussa merkittävän lisän, kun 
Meriliiton ja WSOY:n yhteistyönä ilmestyy uusi meriaian tietoteos SUOMI JA 
MERI. Kirjoittajina on 21 eri alojen asiantuntijaa. 
Kirja antaa varsin perusteellisen kuvan mm mereen liittyvistä elinkeinoista ja 
niissä toimivista ihmisistä, meriaian tekniikasta, meripuolustuksesta, merestä 
harrastuksen kohteena jne. Erityisesti merellisissä ammateissa toimiville ja 
alan harrastajille SUOMI JA MERI on arvokas tietoteos ja lukemisto, mutta 
se antaa myös suurelle yleisölle ja merestä kiinnostuneille, erityisesti nuorisolle, 
mahdollisuuden tutustua merenkäytön eri aloihin. 
Kirjasta tulee 432-sivuinen, joista 32 on nelivärisivuja. Kirjakauppahinnaksi 
(ovh) tulee 180 mk. Kirjaa voi tilata jo nyt suoraan Meriliitosta edulliseen eri-
koishintaan 145 mk. 

Tilausosoite: MERILIITTO-SJÖFARTSFÖRBUNDET ry 
PL 103 
00531 HELSINKI 53 
(Tilauskortti tämän lehden välissä) 

tai puhelimitse: (90)602499 
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LAADUN 
MERKKI 

4 5 2 0 0 KOUVOLA 20 
2 3 5 0 0 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951 -123001 

M I E H I S T Ö N JA M A T K U S T A J I E N 
T U R V A K S I JA V I I H T Y V Y Y D E K S I 
V A R U S T A M M E A L U K S E T 
M E I D Ä N P A L A M A T T O M I L L A 
K A L U S T E I L L A M M E 

Oy Stockfors Ab 
Pl 1 1 7 , 0 7 9 0 1 L O V I I S A 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 



REIJO TELARANTA 

Kilpaa pakkasten 
kanssa 

Työt Robert Kajanuksen 
saunalla ovat käynnistyneet 

Suunnitelmat sau-
nan herättämiseksi 
henkiin ovat jo pit-
källä. Kolmet tal-
koot ovat jo takana 
ja saunan valmistu-
minen Rykmentin ja 
Killan yhteiseksi 
kokous- sekä koulu-
tuspaikaksi on siksi 
jo pienen askeleen 
lähempänä. Suunni-
telmat on tehnyt 
Killan ja projekti-
ryhmän jäsen arkki-
tehti Olli Saatsi. 
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Robert Kajanuksen 
sm Hff 

ROBERT KAJANUKSEN SAUNA 1 

AflKXlTB/TTTCIMISTO HB_£NA JA OLLI SAATS -KEULAKUVANI« M HELSINKI «7 * 0006646 CjZ' £t±A.' 

Upinniemen kärjessä on 
viime aikoina ollut vil-
kasta. Vanhan graniitti-
saunan kimpussa ovat 
ahertaneet rinta rinnan 
varusmiehet, reserviläi-
set ja Rykmentin väki. 

Muutoinkin hyvää tal-
koohenkeä ovat olleet 
vauhdittamassa kylme-
nevät säät. Ennen pa-
himpia pakkasia sauna 
on saatava päältä kyllin 
tiiviiksi kestämään ve-
den ja jään vaikutukset. 

Oikeastaan koko hankkeella 
on ollut alusta alkaen kiire. 
Kun Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentti ja Hel-
singin Rannikkotykistökilta 
kesällä päättivät vanhan gra-
niittisaunan kunnostamises-
ta, niin samalla alkoi kilpa-
juoksu ajan kanssa. 

Hankkeesta oli kiireesti 
saatava tieto rt-väelle, joka 
tuolloin oli vasta palaile-
massa kesälomiltaan. Nopei-
ta yhteyksiä oli otettava 
myös museoviranomaisiin ja 
niihin liikelaitoksiin, joiden 

Kuin keskiaikainen 
satulinna seisoo 
Robert Kajanuksen 
vuosisadan vaihtees-
sa rakennuttama 
graniittisauna Upin-
niemen kärjessä. 
Jylhien kallioiden, 
maalauksellisten 
luotojen ja alati eri-
laisen meren kehys-
tämän rantasaunan 
on piirtänyt Eliel 
Saarinen. 

arveltiin olevan kiinnostu-
neita kulttuuriprojektin tu-
kemisesta. 

Kaikkeen tähän tarvittiin 
kiireesti piirustuksia, mate-
riaalisuunnitelmia, työaika-
tauluja, valokuvia, esittely-
kansioita ja rahoitussuunni-
telmia. Oli etsittävä allakas-
ta talkoille sopivat päivä-
määrät, hankittava rakennus-
insinöörien ja muiden eri-
koismiesten arvio, sovittava 
kymmenistä tapaamisista 
jne. 

Miksi kaikki tuo hoppu? 

Sauna on seissyt Upinnie-

men kärjessä jo 80 vuotta. 
Mitä muutama kuukausi 
sinne tai tänne voisi enää 
merkitä? 

Se, miten paljon nuo kuu-
kaudet todella voivat merki-
tä, on selvinnyt oikeastaan 
kaikessa karuudessaan vasta 
tämän syksyn aikana. Van-
han kalkkilaastin ote on lo-
pullisesti herpaantumassa. 
Kivi toisensa jälkeen on pu-
donnut tornista ja seinistä. 
Ja mitä useampi kivi putoaa, 
sitä enemmän jää vedelle 
kulkureittejä kuluttaa, jääty-
ä, laajeta, kammeta yhä uu-
sia kiviä irti ja tehdä yhä uu-
sia reittejä. 
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Työt saunan tasakaton valamiseksi talkoilla ovat käynnistyneet. 
Kuvassa porataan vanhaan kattoon reikiä sisäpuolelle tulevan 
betoniverkon kiinnityslankoja varten. 

Yhteisten talkoiden 
rynnäkkö onnistui 

Aluksi oli tapana puhua sii-
tä, miten hankkeeseen oli 
ryhdytty yhdennellätoista 
hetkellä. Nyt on tullut ta-
vaksi jo puhua "kahdennes-
tatoista hetkestä". 

Nyt on kehityksen suunta 
saatu jo muuttumaan. Kol-
mena viikonloppuna talkoo-
väki on valmistellut saunaa 
kestämään alkavan talven 
pahimmatkin säät. 

Ensimmäiset talkoot jär-
jestettiin jo 5. päivänä syys-
kuuta. Tuolloin perattiin 
työmaata, siirrettiin rojua 
varsinaisten töitten alta ja 
aukaistiin vuosikymmenien 
saatossa umpeen muurattuja 
ikkuna-aukkoja. Sää oli 
mainio, mieliala korkealla ja 
Upinniemen väen iloiseksi 
yllätykseksi savustamat 
kampelat herkullisia. 

Toinen talkoorynnäkkö 
järjestettiin 7. marras-
kuuta. Tuolloin päästiin jo 
varsinaisiin rakennustöihin. 
Mineriittilevyistä rakennet-
tiin valua varten pohjia, jä-
teraudasta oikaistiin materi-
aalit raudoitusta varten. 

Lopulta saunalle voitiin va-
laa uusi, tukeva katto. 

Perjantaina 13.11. lähet-
tivät Rakennus-Ruola Oy, 
Teräsbetoni Oy ja Polar-
rakennusosakeyhtiö työ-
maalle kolme kuormaa be-
tonia, jonka Upinniemestä 
koottu talkooväki valoi 
muotteihin. Riittipä 12 m3 

määrästä betonia myös laitu-
rin korjaamiseen. Seuraa-
vana päivänä talkoot jat-
kuivat viimeistelyn mer-
keissä. Syksyn talkoot päät-
tyivät 14.11. saunomiseen 
RannJP:n killan saunalla. 

Betonilaatan päälle tekee 
hankkeeseen mukaan tullut 
Lemminkäinen seuraavaksi 
eristykset ja pikeykset siten, 
että katto varmasti pitää niin 
vettä kuin luntakin. Vesie-
ristysten teko on siksi vaati-
vaa ja erikoistaitoja edellyt-
tävää työtä, että se päätettiin 
uskoa yhtiölle, jolla on alal-
ta varmasti maassamme laa-
jin ja perusteellisin koke-
mus. 

Saunaprojekti ei 
nuku talviunta 

Tämän syksyn osalta pahin 
on siis jo takana päin. Vaik-
ka saunalla toki onkin aina 
jotain pientä ropsutettavaa, 
niin varsinaisesti töihin 
päästään käsiksi vasta ke-
väällä. 

Tämä tauko ei kuitenkaan 
merkitse toimettomuutta. 
Suunnitelmien laatiminen, 
rahoituksen järjestäminen, 
tulevien talkoiden suunnit-
teluja monet muut hankkeet 
jatkuvat läpi talven. Mu-
kaan tarvitaan sekä eri alo-
jen erikoismiehiä että taval-
lista talkooväkeä. Jokainen 
voi varmasti ikään ja koulu-
tukseen katsomatta olla jol-
lain tavalla mukana rakenta-

Vanhat metalliportaat osoittautuivat erinomaiseksi "työpenkiksi", 
kun talkooväki oikoi vanhaa rautatavaraa, josta saatiin kattovalun 
raudoitus. 
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massa Robert Kajanuksen 
saunaa. Jos ei muutoin, niin 
etsimällä hyödyllisiä kon-
takteja, lunastamalla kome-
an Kajanus-hylsyn - joka on 
eräs tapa rahoittaa lähes 
200 000 markan hanketta -
tai värväämällä väkeä mu-
kaan talkoisiin. 

Jos haluat tulla mukaan 
vuosisadan tempaukseen ja 
rt-väen kulttuuriprojektiin, 
niin ota kiireesti yhteyttä jo-
honkin projektiryhmän jäse-
neen. Tällöin voit joko il-
moittautua mukaan talkoo-
listalle, kertoa erikoistai-
doistasi tai neuvotella muis-
ta sopivista tavoista, joilla 
juuri sinä voit edistää raken-
nustöitä. • 

Näin pääset mukaan 
saunaprojektiin 

Rykmentti ja kilta 
ovat perustaneet Ro-
bert Kajanuksen 
saunan entisöintiä 
varten projektiryh-
män. Ota yhteyttä 
keneen tahansa seu-
raavista henkilöistä 
halutessasi tietää, 
miten voit omalta 
osaltasi tulla mu-
kaan kaikkien aiko-
jen rt-tempaukseen. 
Päätoimittaja Reijo 
Telaranta puh. t. 
782 311, johtaja 
Helmuth Hess puh. 
665 057, arkkitehti 
Olli Saatsi puh. 
646 024 ja majuri 
Heikki Tiilikainen 
puh. 298 0211. 

- Tästä se lähtee. 
Arkkitehti Olli Saatsi ja everstiluutnantti Pekka Uski piirustusten 
kimpussa. 

- Samalla, kun näin rakennetaan vertaansa vailla oleva yhteinen 
kokoontumispaikka, on löydetty konkreettinen tavoite, joka yhdis-
tää varusmiehiä, reserviläisiä ja Rykmentin henkilökuntaa, totesi 
taikoihin osallistunut Rykmentin komentaja eversti Torsti Lahti. 

19 



TEHOKASTA TURVALLISUUSPALVELUA 
— myymälävalvontaa 
— kassatarkkailua ja koeostotoimintaa 
— henkilö- ja ajoneuvotarkastuksia 

Helsinki Tampere Turku 

Kasarmikatu 44 A 13 c Rautatienkatu 20 C ^ T r ' n 

00130 Helsinki 13 33100 Tampere 10 ^ l ^ J " ™ / 1 0 

90-174 700 931-32 930 921-511 680 

onninen oy 
VESME 
61850 Kauhajoki as puh.963-21511 telex. 72170 

Tiivistettyä energiaa! 
SUOMEN SOKERI OY 

V A A S A N T E H D A S 
Vaasa 

Ostamme jatkuvasti kunnostuskelpoisia 

T Y N N Y R E I T Ä 
T Y N N Y R I H U O L T O A. K A J O M E R I 

Oripää, puh. 923-68 222 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

AAMULEHTI 

AGROMA OY 
PI 8, 4 5 1 0 1 Kouvola 10 
Puh. 951—11 771 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

VENEENRAKENTAJA 
EINO ANTINOJA 

osakeyhtiö (S ) konepaja 

Kokkola 

OY ATLAS COPCO AB 

AURAJOKI OY 

AURAPRINT OY 

AURAYHTIÖT 

KY VELJEKSET BACKMAN 

OY BENSOW AB 

DAVID BROWN TRAKTORI OY 

OY EHO AB 

OY VICTOR EK AB 

EKSTRÖMIN KONELIIKE OY 

OY ELFVING AB 

OY ELOPAK AB 

ERI OY 

OY A. E. ERICKSON AB 

ESSELTE OY 

OY EXIM AB 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FORSSEN & SALOMAA OY 

G Y P R O C O Y 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-298 5521 

HAKALAATTA OY 
GRAAFINEN PALVELULAITOS 

HAMINAN KAUPUNKI 

B U L E V A R D I 3 Puh. 61 1243 
LÖNNROTINK. 19 Puh. 647046 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

HÄMEEN SANOMAT 

OY HJ. INGMAN AB 

ITÄ-HELSINGIN MONISTUS OY 

JAAKKOO-TAARA OY 

JYVÄSKYLÄN RAUTA JA 
ROMU OY 

PAAVO KAITANEN OY 

KARAIR OY 

KATAJANOKAN KASINO 



ALIUPSEERIOPPILAS 
ARTO LEHTONEN 

Kurssin paras 
reissu 

Tämä on kertomus Hangon 
Rannikkopatteriston AuK:n 
tykkilinjan oppilaista ja hei-
dän kouluttajistaan, jotka 
viettivät kaksi kesän aurin-
koisinta päivää Tulliniemes-
sä leirillä, pääasiallisimpana 
tarkoituksenaan tutustua ke-
veisiin tornikanuunoihin. 
Mukana olivat vääpeli E 
Bruun, kersantti E Mehtälä, 
kokelas Toivonen, aliker-
santti Kaunisto sekä 11 
enemmän tai vähemmän in-
nokasta tykkilinjalaista. 

Leirin valmisteluihin sisäl-
tyi, kuten hyvin suunnitel-
lulle leirille kuuluukin, kai-
ken tavalla tai toisella tar-
peellisen tavaran pakkaami-
nen mukaan. Sovellettua lu-
sikkahaarukkamenetelmää 
käyttäen onnistuivat vihdoin 
kaikki mahduttamaan puo-
let kaappinsa sisällöstä rep-
puihinsa. Venematka tuli jo-
kaisella käytettyä parhaalla 
mahdollisella tavalla eli 
nukkuen. Lappohjassa oli 
odottamassa armeijan kuor-
ma-auto, jonka kodikkaalla 
lavalla matka jatkui kohti 
Tulliniemeä. 

Tulliniemi on Hangon ja 
samalla myös koko Suomen 
eteläisin niemi. Alueella si-
jaitsevat vapaasatama, meri-
vartioasema sekä rt-pat-
teri. Tykit on hajaryhmitetty 
pitkin niemeä kallioon upo-
tettuihin asemiin. 

Säpinää tykkiasemassa 

Saavuimme vihdoin perille 
hyvän sotilaallisen kurin ja 
järjestyksen vallitessa. Tulli-
niemessä meitä oli jo odotta-
massa värvätty ylikersantti, 
jonka asiantuntevalla opas-
tuksella aloimme tutustua 
tykkiin. Iltapäivällä oli oh-
jelmassa tykin ominaisuuk-
sien ja tykkimiehistön tehtä-
vien opiskelua sekä tykkisul-
keiset. Sulkeisissa muodos-
tuikin melkoista säpinää, 
kun yksitoista miestä pyöri 
ja vaihteli paikkoja tykin 
sisällä tiloissa, jotka ovat 
normaalikokoisellekin mel-
ko ahtaat, saati sitten 
190-senttiselle allekirjoitta-
neelle. 

Kuten tavalliseen torstai-
iltaan kuuluu, oli meillä 
nytkin mahdollisuus nauttia 

Lehtemme aloittaa 
tässä numerossa 
rannikkotykistön 
varusmiesten kirjoi-
tusten julkaisemi-
sen. Tarkoituksena 
on julkaista yksi 
artikkeli jokaisessa 
numerossa. Oheinen 
kirjoitus kuvaa 
HanRPstorn 1/1981 
saapumiserän aliup-
seerikoulun koulu-
tusta Hangon Tulli-
niemessä. 

päivälliseksi hernekeittoa ja 
pannukakkua. Raikkaassa 
meri-ilmastossa rokkaa syö-
tiinkin litrakaupalla, mikä 
oli myös havaittavissa siitä 
miehekkäästä tuoksusta, 
joka illan kuluessa vähän 
väliä levisi keskuuteemme. 
Ruoan jälkeen harjoittelim-
me parin tunnin ajan kanuu-
nan lukon purkamista ja ko-
koamista. Yli 60 kiloa pai-
navan rautakappaleen kan-
niskeleminen kävi jo kohta-
laisesta kuntourheilusta. 

Tunnelmaa hiekalla 

Ilta sujuikin sitten vapaa-
muotoisen oleskelun (= nuk-
kumisen) ja makkaranpais-
ton merkeissä. Istuessaan 
räiskyvän nuotion vieressä ja 
katsellessaan iltahämärän 
laskeutumista valojaan sy-
tyttelevän Hangon kaupun-
gin ylle, saattoi jokainen ai-
nakin hetkeksi unohtaa har-
maan arjen. Kouluttajien 
kertomien juttujen, sekä val-
litsevan lämpimän tunnel-
man ansiosta illasta muo-
dostui tilaisuus, jollaista ase-
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KYSY POROA 
-maustamatta 
maukasta 

Kysy kauppiaaltasi maukasta poronlihaa. Poron-
lihasta voit vähällä vaivalla valmistaa ravitsevaa 
mutta vähäkalorista arkiruokaa, aivan samoin 
kuin muitakin liharuokia. Kysy myös ruokavih-
jeitä. 

PORO ON VÄHÄRASVAINEN 
PORO ELÄÄ LUONNOSSA 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 
96100 ROVANIEMI 10 KOSKIKATU 33 A 

PUH. 991-22057 

velvollisuuttaan suorittaessa 
harvoin kokee. 

Miehistösuojissa vietetyn 
yön jälkeen oli vuorossa eräs 
tähänastisen sotilaselämän 
parhaista aamulenkeistä. 
Juoksu pitkin nousevan au-
ringon kultaamaa, monen 
kilometrin mittaista hiekka-
rantaa maininkien huuhto-
essa jalkoja voitti mielekkyy-
dessään jok'ikisen Falkin 
mökin kierroksen. Aamupe-
su suoritettiin sotilaallisesti 
kumisaappaat jalassa me-
reen marssien. 

Aamupalan jälkeen har-
joittelimme tykin lataamista 
sekä miehistön tehtäviä lähi-
pikamenetelmällä ammutta-
essa. Oli todella vahinko, 
ettemme päässeet ampu-
maan kovilla, sillä vanhaan, 
Au-kurssilla pääasiallisena 

koulutustykkinä käytettyyn 
76 ltk 31:een verrattuna tor-
nitykki tuntui todella tarkal-
ta ja varmatoimiselta aseelta. 
Vaikutuksen tekivät lähinnä 
sähköllä toimiva sivusuun-
taus sekä tykinjohtajan auto-
maattinen maalinosoitus. Pa-
rantamisen varaa havaittiin 
esimerkiksi ammusten juon-
to- ja latauslaitteiden kehit-
telyssä. Nykyisellään kolme-
kymmenkiloisen, lähes met-
rin pitkän, herkästi räjähtä-
vän ammuksen käsittely 
erittäin ahtaissa tiloissa tun-
tuu melkoista tarkkuutta ja 
huolellisuutta vaativalta teh-
tävältä. Tästä huolimatta in-
nostui eräs oppilas tykinjoh-
tajana toimiessaan niin, että 
antoi jopa käskyn "sarjatule-
na ampukaa". 

Lounas ruokailtiin jälleen 

ulkosalla pakeista syöden. 
Ateriaa sulateltiin sen jäl-
keen lähes puolentoista tun-
nin ajan rantakalliolla nuk-
kuen, kesäauringon viime 
säteiden lämmittäessä väsy-
neitä ja kylläisiä oppilaita. 
Iltapäivä sujuikin sitten ta-
varoiden pakkaamisen ja ti-
lojen siivoamisen merkeissä. 
Kun armeijan Transit vih-
doin parituntisen odottelun 
jälkeen saapui, oli ilmassa 
havaittavissa jonkinlaista 
haikeutta, sillä moni olisi 
varmasti mielellään viipynyt 
vielä muutaman vuorokau-
den. Syötyämme päivällisen 
esikuntapatterilla siirryim-
me autolla Lappohjaan, jos-
ta matka jatkui veneellä ta-
kaisin kotiin Hästö-Busöön. 

• 

23 



RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Rykmentti vietti 
42. vuosipäiväänsä 
10.9. Raumalla 

Rauma ja Raumanmeri oli-
vat juhlanäyttämönä siksi, 
että toisen patteriston toi-
minta keskittyy lähivuosina 
yhä enemmän Raumalle, 
jonne patteriston esikunta ja 
esikuntajaos siirtyvät Uudes-
takaupungista. Jo aiemmin 
on aliupseerikoulutus siir-
retty Uudestakaupungista 
Rauman edustalla olevalle 
Kuuskajaskarin linnakkeel-
le. 

Paraatijoukot siirtyivät 
Raumalle pääosin merikul-
jetuksin rykmentin kaikilta 
linnakkeilta. Juhlatilaisuu-
det aloitettiin vanhan Rau-
man torilla pidetyllä paraa-
tikatselmuksella, johon osal-
listui n. 400 sotilasta. Soti-
lasläänin komentaja kenraa-
liluutnantti Lauri Koho tar-
kasti paraatijoukot ja piti 
paraatipuheen Turun Ran-
nikkotykistörykmentin 
joukko-osastoristi rinnas-
saan. Todettakoon, että ken-
raaliluutnantti Koho on ly-
hyenä LSSl:n komentaja-
kautenaan ehtinyt jo tehdä 
useita matkoja TurRtR:iin. 

Paraatin jälkeen Rauman 
kaupunki järjesti kutsuvie-
raille kahvitilaisuuden kau-
pungintalolla, jossa kaupun-
ginjohtaja Uljas Mäkelä, so-
tilasläänin komentaja ken-
raaliluutnantti Lauri Koho ja 
rykmentin komentaja eversti 
Jukka Karvinen käyttivät 
puheenvuorot korostaen ny-

Ohimarssissa kuljetusalus Parainen kannellaan Saaristomeren 
rannikkotykkimiehiä. 

Mannerheim-ristin ritarit luovuttivat TurRtR:lle Ritarimaljan 
vasemmalta ritarit Leevi Moisander, Taavi Törmälehto, Aarne 
Salonen ja Heikki Nykänen sekä maljan vastaanottanut eversti 
Jukka Karvinen. 
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kyisin vallitsevaa ja edelleen 
lujittuvaa yhteistyötä Rau-
man kaupungin ja Turun 
Rannikkotykistörykmentin 
välillä. 

Meritse sakeassa sumussa 
suoritettuun ohimarssiin 
osallistui yhdeksän Turun 
Rannikkotykistörykmentin 
alusta paraatijoukot kansil-
laan. Ohimarssin otti vas-
taan kenraaliluutnantti Lau-
ri Koho satamahinaaja 
"Kalkken" kannelta seuras-
saan Merisotakoulun johta-
ja, kommodori Erik Wihtol, 
Turun Rannikkotykistöryk-
mentin komentaja eversti 
Jukka Karvinen ja Rauman 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Aatos Virtanen. 

Kuuskajaskarin linnak-
keella pidetyssä päiväjuhlas-
sa juhlaesitelmän piti meri-
kapteeni Unto Kokkala kä-
sitellen meren vaikutusta 
raumalaisten elämään ja ke-
hitykseen. Eversti Jukka 
Karvinen totesi puheessaan 
ilma- ja merivoimien kalus-
tohankintojen olevan myö-
tätuulessa. Aluevalvonnan 
tehostaminen uusien han-
kintojen avulla vaatii myös 
merenkulun ja yhä lisäänty-
vän veneilyn turvallisuuden 
takaamiseksi kiireellistä 
henkilöstöresurssien kehittä-
mistä, muistutti Karvinen. 

Juhliva rykmentti sai vas-
taanottaa päiväjuhlassa lu-
kuisia tervehdyksiä, joista 
merkittävimpänä voidaan 
pitää Mannerheimristin-ri-
tarien raumalaisen Taavi 
Törmälehdon, porilaisten 
Heikki Nykäsen ja Aarne 
Salosen sekä turkulaisen 
Leevi Moisanderin terveh-
dystä. Ritarit luovuttivat 
rykmentin käyttöön ikuisesti 

kiertävän Ritarimaljan. 
Iltajuhla pidettiin paikal-

lisia tapoja soveltaen Hotelli 
Raumanlinnassa. • 

ER 

Ylennykset 

Koli Paavo Pertti 
sotilasmestariksi 1.3. 
Turku 

Malhonen Markku Juha 
ylivääpeliksi 1.3. Turku 

Eskelinen Yrjö Kalevi 
vääpeliksi 1.3. Örö 

Niemi Rauno Juhani 
yliluutnantiksi 1.4. Utö 

Tuure Ismo Juha Sakari 
yliluutnantiksi 1.4. Örö 

Päivärinta Pekka Samuli 
sotilasmestariksi 1.8. 
Kuuskajaskari 

Siirrot 

Ylivääpeli 
Savioja Kalevi Esa 
1.1. AseV 3:sta Gyltöön 

Ylivääpeli Hyppönen Reijo 
Olavi 1.4. TurSpE:sta 
Kuuskajaskariin 

Sotilasmestari 
Uitto Erkki Stefanus 
1.5. Turusta Öröön 

Ylipursimies 
Ranta Tenho Anselm 
1.6. RLaiv:sta Turkuun 

Keittäjä Klemetti Riitta 
Annikki 1.8. Gyltöstä 
Kuuskajaskariin 

Ylikersantti 
Korpunen Markku Iisakki 
1.6. Gyltöstä Turkuun 

Ylivääpeli 
Lehtovaara Stig Åke 
1.6. Gyltöstä Turkuun 

Ylivääpeli Susi Matti Sakari 
1.6. Turusta Uuteen-
kaupunkiin 

Vääpeli Vuori Tapio Antero 
1.6. Uudestakaupungista 
Gyltöön 

Yliluutnantti Peltonen 
Kauko Antero 
1.7. 2.ErAutoK:sta 
TurRtRE:aan 

Yliluutnantti 
Niemi Rauno Juhani 
1.10. Utöstä Gyltöön 

Luutnantti Koskinen Ari 
Emil 1.10. Kuuskajas-
karista Öröön 

Sotilasmestari 
Mäki Aarre Vilhelm 
1.10. Gyltöstä Utöön 

Ylikersantti Lahti Hannu 
Juhani 1.10. Utöstä 
Kuuskajaskariin 

Ylivääpeli Lindegren Kai 
Reino 1.10. Uudestakau-
pungista Viestikoe-
Iaitokseen 

Palvelukseen 

Kersantti Kupiainen Jari 
Veikko 16.2. Gyltö 

Kersantti Porkola Harri 
Juhani 2.3. Utö 

Neiti Laisaari Aili Katariina 
1.4. Turku 

Kersantti Schultz Jarmo 
Juhani 4.5. Gyltö 

Kersantti Kaskelo Marco 
Mikael Georg 1.6. Örö 

Kersantti Laakso Jaakko 
Johannes 1.7. 
Kuuskajaskari 

Neiti Vainio Marjo Anneli 
1.7. Örö 

Neiti Heinonen Taina 
Mariaana 1.8. 
Uusikaupunki 

Tehtäviin määrääminen 

Kapteeni Hänninen Pentti 
Oskari 1.3. Kuuskajaskarin 
Ikeen päälliköksi 
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Kapteeni Raussi Eero Matti 
1.8. rykmentin 
huoltopäälliköksi 

Palkitsemiset 

4.6. 
SVR R 1 Everstiluutnantti 

Nurmi Veijo Hannes 
SVR R Kapteeni 

Siivonen Pertti Juhani 
SVR R Kapteeni 

Hänninen Pentti Oskari 
SL R Luutnantti 

Sipponen Risto Kalevi 
SVR 1 kr Sotilasmestari 

Eskola Frans Jorma Juhani 
SVR 1 kr Sotilasmestari 

Uitto Erkki Stefanus 
SVR 1 kr Ylivääpeli 

Kaukonen Valto Aulis 
SVR 2 Värvätty 

Järveläinen Laila Irene 

Eläkkeelle 

1.8. rykmentin huoltopääl-
likkö Mies Mauri Mikael 
Luukanen. 

Mauri Luukanen suoritti 
varusmiespalveluksensa vv 
1954-55 Panssarirykmentis-
sä, valmistui Kadettikoulus-

ta v 1957, palveli koulut-
tajana Panssarirykmentissä, 
Panssarikoulussa ja Panssa-
rivaunupataljoonassa vv 
1957-1962. Suoritettuaan 
huoltoupseerikurssin v 1962 
Mauri Luukanen määrättiin 
Tampereen Ilmatorjuntapat-
teriston huoltopäälliköksi ja 
v 1964 Panssariprikaatin 
huoltotoimiston päälliköksi. 

Voimakkaasti panssari-
henkinen rannikkotykkimies 
Maurista tuli v 1965, jolloin 
hänet määrättiin toimisto-
upseeriksi Turun Rannikko-
tykistörykmentin huoltotoi-
mistoon. 

Vv 1967-68 Mauri palveli 
YK:n tarkkailutehtävissä 
Kashmirissa, kävi huoltoesi-
upseerikurssin vv 1970-71 
ja nimitettiin rykmentin 
huoltopäälliköksi majuriksi 
ylennettynä 5.8.1972. Vv 
1976-77 Mauri Luukanen 
palveli huoltopäällikkönä 
YKSP 26:ssa Kyproksella. 

Moninaiselta harrastus-
rintamalta mainittakoon 
Turun Kadettipiirin pu-
heenjohtajuus vv 1974-77. 

TurRtR toivottaa pitkäai-
kaiselle ja pidetylle huolto-
päällikölleen aktiivisia elä-
kepäiviä Anjan, Mikaelin ja 
Marian seurassa. 

1.8. Örön linnakkeen vääpe-
li sotilasmestari Leo Pelto-
nen. 

Leo Peltonen palveli varus-
miehenä v 1956 RTR 2:ssa. 
Hänet määrättiin rykmen-
tin, silloisen RTR 2:n, tais-
teluväline- ja kaasusuojelu-
aliupseeriksi v 1956. Hän 
suoritti peruskurssin I jak-
son KAuK:ssaja MeriSK:ssa 
rt-linjalla vv 1957-58. II jak-

son AseK:ssa v 1961 sekä 
asemestarikurssin AseK:ssa 
v 1963. Leo toimi koulutuk-
sensa mukaisesti taisteluvä-
linealiupseerina I Pston 
alueella ja v 1966 lähtien 
patteriston taisteluvälineali-
upseerina. Hänet ylennettiin 
sotilasmestariksi 1.5.1973. 
Vv 1980-81 Leo Peltonen 
toimi Örön linnakkeen vää-
pelinä, josta tehtävästä jäi 
eläkkeelle. 

Palvelusaikanaan Leo oli 
aktiivisesti mukana kunnal-
liselämässä, harrasti kalas-
tusta ja matkailua. Matkailu, 
sotilaallisuus ja meri yhdis-
tyvät Leon nykyisessäkin 
tehtävässä hänen purjehties-
saan Suomen ja Ruotsin vä-
lillä Viking-linjan aluksilla. 

Erot 

Kersantti Saarto Kimmo 
Antero 1.4. Gyltö 

Ylikersantti Kuru Arto 
Juhani 1.6. Gyltö 

Keittäjä Tuuna Aino 
Helena 1.8. Uusikaupunki 

Ruokala-apulainen 
Koskelin Tuula Kaarina 
1.8. Uusikaupunki • 
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KIRJATEOLLISUUS-
ASIOIMISTO OY 

K K L 
KULJETUSKESKUSTEN UITTO RY 
Nui|»miMtenli» 5 C 00400 HELSINKI 40 «g1 57 05 40 

KODAK OY 

OY KOKKOBE AB 
Outokummuntie, 67100 Kokkola 10, 
puh. 968-14951, Betoninpuhallusta 

KOKKOLAN KAUPUNKI 

OY KOLORIT AB 
Mäkkylä Fonseenintie 6 
00370 Helsinki 37, p. 90-517122 

OY KOLSTER AB 

KONE-TUKKU OY 

!x 
oy kontram ab 
PL 45, 00101 HELSINKI 10, PUHELIN 5831033, TELEX 12-1207 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

KOTKAN PUHELINYHDISTYS 

KRISTI INANKAUPUNKI 

OY LAHDEN POLTTIMO AB 

LAIVASÄHKÖTYÖ OY 

OY LEVERINDUS AB 

LOVIISAN KAUPUNKI 

INSINÖÖRITOIMISTO LÅNG OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

MARCO CALIFORNIA KY 

MELLILÄN AUTOKESKUS OY 
Loimaa, puh. 923-31322 

MÄNTÄN APTEEKKI 

OY R. NORDSTRÖM & CO AB 

T:MI YNGVE NYMAN 

KESKUSKUNTA OK-LIHA 

ORION-YHTYMÄ OY 

OSUUSPANKKIEN 
KESKUSPANKKI OY OKO 

OVAKO OY 

OY PARVALUX ELECTRIC 
MOTORS AB 

PORIN KAUPUNKI 

E. PRIHA OY 

RAKENNUSVALMISTE OY 

OY M. RAUANHEIMO AB 
Kokkola, puh. 698-20131 

RAUMAN 

RAKENNUSILMASTOINTI OY 

RAUTA JA KONETARVE OY 
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RANNIKKOPATTERISTO 

Vaasan Rannikkopatteriston 
toiminta kuluneena vuonna 
on noudattanut varsin va-
kiintuneita muotoja sekä 
määrällisesti että laadullises-
ti. 

Ruokalarakennuksen laa-
jentaminen ja peruskorjaus-
työ on saatu alulle. Seikka, 
joka on todella otettu vas-
taan tyytyväisyydellä. 

Siviilimaailmaan suuntau-
tuvaa suhdetoimintaa on 
harjoitettu vala- ja kalustoe-
sittelyjen muodossa Kauha-
joella ja Ylihärmässä. Vaa-
san kasarmialueen 100-vuo-
tisjuhlia vietettiin 31. 
10. - 01. 11. huomattavin 
juhlamenoin. Patteriston täl-
löin järjestämä "avoimien 
ovien päivä" erilaisine näy-
töksineen keräsi tuhatlukui-
sen vierailijajoukon. 

Sotilasurheilurintamalta 
mainittakoon patteriston si-
joittuminen yhteispisteissä 
7:ksi puolustusvoimien suun-
nistusmestaruuskilpailuissa. 
pailuissa. 

Henkilöasioita 
16.3.81 poistui riveistämme 
kuoleman kautta, äkillisen 
sairauskohtauksen saaneena 
patteriston taisteluvälineup-
seeri, sotmest Jouko Nieme-
lä. 

Erot ja siirrot 
sotmest K Piittari 

1.5.81 eläkkeelle, 

sairaanhoit Birgit Ivovaara 
18.7.81 eläkkeelle, 

ylil H Ahonen 1.9.81 
Asevarikko 4:ään, 
Lievestuoreelle, 

ylik V Taipalus 7.9.81 
alkaneelle kadettikurssille. 

Patteriston riveihin 
ovat tulleet 

kersT Piittari 12.1.81, 
kers P Naapuri 1.2.81, 
kaptH Strang 1.8.81 

Sotakorkeakoulusta, 
ltn K Mäkinen ja 
l tnJ Vakkuri 1.9.81 

Kadettikoulusta. 

Ylennykset ja 
palkitsemiset 

K Heiskanen kapteeniksi 
1.3.81, 

J Saarimäki yliluutnantiksi 
1.3.81, 

E Kiviranta teknikko-
luutnantiksi 1.3.81, 

S Kivelä 
sotilasmestariksi 1.5.81, 

K Mäki-Maunus 
ylivääpeliksi 1.5.81, 

T Kurki 
vääpeliksi 1.5.81, 

J Peltokoski, 
K Stenroos ja 
H Ylikangas 

ylikersanteiksi 30.1.81. 
Patteriston henkilökunnalle 
myönnettiin 4.6.81 seuraa-
vat kunniamerkit: 
SVR 1 

evl P Väyryselle 
SVR R 

kapt M Pääkköselle 
SVR M 1 kr 

sotmest M Pöytälaaksolle 
ja sotmest E Tuomikos-
kelle. • 

Merikilpailu 
25.-26.9.1981 

Kiintymys aselajiin, sen toi-
minta-alueeseen ja päivittäi-
seen työhön muodostaa läh-
tökohdan kerhomme toi-
minnalle. 

Merihenkisyys on ollut 
näyttävästi esillä kohta päät-
tyvänä kautena. Osallistuim-
me mm. Reserviupseerilii-
ton merikilpailuihin Lovii-
sassa sekä vastasimme PM-
merikilpailujen maastokil-
pailuosuuden järjestelyteh-
tävistä Upinniemessä 25-26. 
9. 81. 

Nelimiehisin joukkuein 
käytävän merikilpailun me-
riosuus koostuu yö-ja päivä-
ajosta, joissa joukkueen tu-
lee kuljettaa aluksensa anne-
tulla nopeudella tarkasti 
määritettyä reittiä noudatta-
en. Ajon aikana suorittavat 
joukkueen johtaja, navigoin-
ti-, viesti- ja ohjailu-upseerit 
moninaisia erikoistehtäviä. 
Näistä mainittakoon paikan-
määritykset, viestitykset ja 
muut merenkululliset tai 
aluspalveluun liittyvät teh-
tävät. Maasto-osuus käsit-
tää puolestaan maastokel-
poisuutta ja -ammuntaa tes-
taavia tehtäviä. 

Helsingin laivastoasemaan 
tukeutuvien merikilpailujen 
järjestelyihin osallistuivat 
Helsingin Reserviupseerien 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
Meriosasto, Rt-kerho Johto-
rengas ja Viestiosasto. Meri-
kilpailureitit oli sijoitettu 
Porkkalanniemen läntisille 
vesialueille. Kilpailualukset 
olivat Ahven-luokan venei-
tä. 

Johtorengas pystytti kaik-
kiaan neljä kilpailuasemaa 
maastokilpailuosuudelle. 
Aloitimme vcncilytehtäväl-
lä, jossa testattiin viestisou-
tutaito. Poijun kiertoon tar-
vittiin 1,5-4 minuuttia. Erot 
johtuivat venekäsittelytai-
don kirjavuudesta. Suoma-
laiset menestyivät parhaiten. 
Tuliasemassa I ammuttiin 
henkilö- ja joukkuekohtai-
nen pienoiskivääriammunta 
50 m radalla. Ruotsalaiset 
selvisivät parhaiten. Tulia-
semissa II ja III pantiin nii-

nikään henkilö- ja joukkue-
kohtaiset maastoammunta-
taidot koetukselle. Vaikeina, 
mutta hyvin järjestetyiksi 
katsotuilla radoilla sorruttiin 
lähinnä asekäsittelytaidon 
puutteisiin. Ruotsalaisjouk-
kueet olivat nytkin keski-
määrin parhaita. - Helsingin 
laivastoaseman kapteeni-
luutnantti H Kohijoelle an-
namme erityiset kiitoksem-
me avusta järjestelytehtävis-
sä. 

Kaikkiaan oli merikilpai-
lussa mukana kuusi joukku-
etta: kaksi Norjasta, kaksi 
Ruotsista ja kaksi Suomesta. 
Suomen II joukkue veti pi-
simmän korren koko meri-
kilvassa, Norjalaiset olivat 
puolestaan parhaita yöajos-
sa. 

Johtorenkaan 
hallitus 1982 

Johtorenkaan syyskokous 
pidettiin 2. 11. 1981. Täl-
löin valittiin seuraava halli-
tus vuodeksi 1982: 

P.j. A-J. Salmenlinna 
I v.p.j. T. Mattila 
II v.p.j. K. Brandstack 
Siht. I.Liukkonen 

Muut jäsenet P. Aalto, J. 
Salmelainen, V. Eravuo, O. 
Vähäkallio, P. Karjalainen, 
J. Rönnqvist, V. Simula, J. 
Rytkönen, E. Selin, E. Virta-
la ja R. Sulkamo. 

Rt-Kerho Johtorengas toi-
vottaa rt-väelle rauhallista 
Joulua ja menestyksellistä 
Uutta Vuotta. • 

A-J. Salmenlinna 

Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 
Hangon Upseeriker-
holla 12.11.1981. 
Kokouksen puheen-
johtajana toimi 
HanRPsto:n komen-
taja evl T Sario. 
Yhdistyksen puheen-
johtajana jatkaa ev 
O Lyytinen. Kokous 
päättyi OVAKO 
OY:n Koverharin teh-
taiden esittelyyn ja 
illanviettoon yhtiön 
tiloissa. Yhdistyksen 
päätehtävä kuluvana 
toimintavuotena on 
Rannikkotykkimies-
kirjan täydellinen 
uusiminen ja 
50-vuotisjuhlajul-
kaisun valmistelu. 

RtUYm 
vuosi-
kokous 

Ev O Lyytinen ojentaa ylil O 
Enqvistille RTUY.n myöntä-
män stipendin kannustuksena 
Mäkiluodon historian jatkotut-
kimuksille. 

Maj evp T Kallio lahjoitti yhdis-
tykselle vuosikokouksen päät-
teeksi hallussaan olleet rt-aihei-
sen taulun ja arvokkaan kun-
niamarssin originaalin. Kuvas-
sa maj Kallio luovuttamassa 
lahjoituksia ev Lyytiselle. 
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Vuosikokouksen osanottajia 
Hangon Upseerikerhon tiloissa. 



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

OY RYMACO AB 

OY SAAB-VALMET AB 

SAMPO-YHTIÖT 

OY STAL-LAVAL AB 

OY STEN & CO AB 

SUOMEN 3M OY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN 
YHDYSPANKKI 
ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGS-
BOLAGET SVENSK-FINLAND 

TOIJALAN APTEEKKI 

OY TRAPP & KLINGSTEDT 
SHIPSUPPLY AB 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO OY 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN OSUUSKAUPPA 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KTK OY 

S I L M Ä O P T I K K O VALANTA 
MIKKELI: Porrassalmenkatu 12 Puh.360200 
LAHTI: Aleksanterinkatu 1 Puh. 37 2 0 0 

MARKKINOINTI VIHERJUURI (mv) 

OY WIIK & HÖGLUND AB 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

RIISLA OY - FRED. ALFTHAN OY 
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• MERITEKNOLOGIA • VEDENALAISET 
TOIMINNAT • TYÖ- JA ERIKOISALUKSET 

NOPEA PARTIOVENE MW 10.20 
PITUUS 10.20 M KONE 2 x VOLVO AQAD 40 
LEVEYS 3.00 M NOPEUS 25 SOL 
SYVÄYS 0.80 M LUOKITUS LRS CER.CR.CERT. 

Insinööritoimisto 
M a l m a r i & W i n b e r g O y 
MENNINKÄISENTIE 5 A 
02110 ESPOO 11 
PUH 90-461 606 

V E R T A 

ei saa apteekista 

• eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta osaltasi, 

ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 



Saria Timo 
HÄNHP3TÖ 
PL 46 
10901 HÄMKO 

YLELLINEN UUTUUS 
WINHAGLX 

Lisätietoja ja lähimmän myyjän osoitteen saat Keskon konttoreista: 
Turku 921-331222 Kotka 952-15120 Oulu 981-221611 
Tampere 931-158111 Kuopio 971-341122 Rovaniemi 991-17011 
Lahti 918-47911 Joensuu 973-2021 Lappeenranta 953-11730 
Pori 939-16441 Kajaani 986-23661 Helsinki 90-83081 
Jyväskylä 941-19200 Vaasa 961-111255 Seinäjoki 964-142666 

Kalastaja, isäntämies! Vapaa-ajan 
kelkkailija! 

Oletko haaveillut moottorikel-
kasta, jossa yhdistyisivät työ- ja ur-
heilukelkan parhaat ominaisuudet? 

Nyt sellainen on tehty. 
AIVAN UUDENTYYPPINEN TYÖKELKKA 

Löydät siitä tutut VVmha-ominai-
suudet: luotettavuuden, kestävyy-
den, vahvat vetokoukut ja selviyty-
miskyvyn paksuillakin lumilla. Löy-
dät siitä myös suorituskykyisen 
40 hv:n moottorin ja nopean vaih-
teiston^ 

LLUKUTELASTON EDUT 

vakaana ja ohjautuvuus hyvänä. 
Jousitus on automaisen pehmeä. Ja 
vetotehoa riittää. 

HURMIONTUOJA 

Uusi t\finha GLX on maai lman 
ensimmäinen leveätelainen liuku-
telakone. Se on kotimainen tuote, 
jonka suunnittelussa huomioitiin 
ta lvimaastomme asettamat vaati-
mukset. 
Winha 3300 
hurmiota 

Wlnha GLX:n liukutelasto mer-
kitsee tasaista vetopintaa kaikissa 
oloissa. Liukutelasto tuo muutenkin 
miellyttävyyttä ajoon: Kulku pysyy 

VVinha GLX on myös linjakas va-
paa-ajankelkka. Sitä katsoo mielel-
lään ja jo siihen is tuutuminen tun-
tuu elämykseltä. Kelkka, jolla ajaa 
hurmioon. 

Winha GLX 
hurmiota ja tehovetoa 
teho 30 kW (40,8 hv) 
telan pituus 330 c m 

leveys 50 c m 

teho 25 kW (34 hv) 
1elan pituus 330 cm 

leveys 38 

Winha GL-3900 
tehovetoa 
teho 25 kW (34 hv| 
telan pituus 386 cm 

leveys 38 c m 


