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Perinteistä 
Cicero:"Historia on elämän opettaja". 

Voidakseen nähdä ja varautua tulevaisuuteen 
on tunnettava menneisyys. Esimerkiksi sotahis-
torian tuntemus on tullut nykypäivän sotilaalle 
yhä tärkeämmäksi sitä myöten kun sotakoke-
musta omaavat ovat poistuneet riveistämme. 

Merivoimiamme sodissa johtanut kenraaliluut-
nantti Väinö Valve on meripuolustuksemme his-
toriaa ja perinne jo eläissään. 90-vuotta täyttävää 
kenraalia kiittää ja onnittelee koko rannikkotyk-
kimieskunta. 

Samoin saakoon onnittelumme 55 vuotta täyt-
tänyt perinnekoulumme Merisotakoulu, joka 
edelleen toimii itsenäisenä sotakouluna rannik-
kopuolustuksemme kehdossa Suomenlinnassa. 
Koulun vuosipäivänään julkaiseman historian 
soisi kuuluvan mahdollisimman monen koulun 
kasvatin kirjastoon. Koko Suomenlinnan linnoi-
tus edustaa mitä mahtavinta ja arvokkainta ran-
nikkotykistöperinnettä ja -kulttuuria. Linnoitus, 
rannikkotykistömuseo ja perinnekerhomme an-
saitsevat niille kuuluvan arvonannon ja ponniste-
lut niiden kehittämiseksi. 

Perinteistäkään ei kuitenkaan saisi muodostua 
vastamassaa välttämättömille uudistuksille. 

Eräässä laitoksessa vierailijoiden kysymyk-
seen: "Montako täällä työskentelee?" oli vas-
tauksena: "Noin puolet ." Eräässä mielessä tämä 
pätee kääntäen myös puolustusvoimissa. Lisään-
tyneistä tehtävistä ja lomilla, sairaina, kursseilla, 
tasoitusvapailla, komennuksilla ym olevien töistä 
vastaa paikalla oleva henkilöstö. Jossain määrin 
tehdään myös päällekkäisiä töitä. Kun tarvitta-
vaa lisähenkilöstöä ei ole saatu, on ainoana mah-
dollisuutena suurehko organisaatiotarkistus, jo-
ka kohdentaa käytettävissä olevaa henkilöstöä. 
Myös koko henkilöstöjärjestelmä ja siihen kuu-
luva koulutusjärjestelmä on uusittava keskias-
teen koulu-uudistuksen toteutuessa. 

Kaikessa kehittämisessä on perimmäisenä pää-
määränä turvallisuuspolitiikkamme uskottavuus. 
Siksi on uudistuksiin suhtauduttava avarakatsei-
sesti ja pitkällä jänteellä luottaen siihen, että toi-
mivuus säilyy ja kehittyy perinteet vankasti säi-
lyttäen. Timo Sario 
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Kenraaliluutnantti Valve 
90 vuotta 

"TARVITAAN VAKAA JA LUOTETTAVA 
VANHEMPI TYKISTÖUPSEERI" 

— JÄÄKÄRI LUUTNANTISTA MERIVOIMIEN 
KOMENTAJAKSI 

Tasavallan Presidentin soti-
laskäskyssä n:o 53, 16.10. 
1924 on seuraava määräys: 
"RTR:n v.t. Komentaja 
ev.luutn. Väinö Lahja Ric-
hard Valve määrätään väliai-
kaisesti hoitamaan Rannikko-
tykistön komentajan to in ta ." 

Tästä määräyksestä alkoi ku-
luvan vuoden joulukuun 28. 
päivänä yhdeksänkymmenen 
vuoden iän saavuttavan ran-
nikko- ja meripuolustuksem-
me sekä merivoimiemme joh-
dossa yli kaksikymmentä 
vuotta toimineen suuresti an-

EVERSTI 
MATTI LAPPALAINEN 

sioituneen sotilaan, isänmaan 
ystävän ja sen palvelijan, ken-
raaliluutnantti Valveen ura 
meripuolustuksemme johta-
jana ja kehittäjänä. Tuskinpa 
hän silloin aavisti sen mitta-
van työn määrää, joka hänen 
kannettavakseen apulaisineen 
ja joukkoineen tuli sekä sitä 
tulikoetta, johon Merivoi-
mamme kunnialla tehtävis-
tään selviten joutuivat sotien 
aikana ja vielä välittömästi 
sodan jälkeen suuressa mii-
nanraivaustehtävässä ja mui-
ne sodan lopputuloksen mu-
kanaan tuomine huolineen. 

Meripuolustuksemme Grand 
Old Man kuvasi mm. hänen 
8 0 - v u o t i s s y n t y m ä p ä i v ä n s ä 
johdosta Katajanokan Kasi-
nolla maaliskuussa 1976 jär-
jestetyillä veljesillallisilla niitä 
tunnelmia, syitä ja ponnistuk-
sia, jotka liittyivät hänen jää-
käriksi lähtemiseensä vuonna 
1916 samoinkuin sitä huolta 
ja vastuuntuntoa, jota hän 
tunsi tultuaan määrätyksi 
rannikkopuolustuksen joh-
toon. Silloisen puolustusmi-
nisterin sanoin tehtävään oli 
löydettävä "vakaa ja luotet-
tava vanhempi tykistöupsee-
r i " . Tämä vanhempi tykis-
töupseeri oli tuolloin 29-vuo-
tias Raskastykistörykmentin 
komentaja, everstiluutnantti 
Valve. Uutteran ja tulokselli-
sen työnsä ansiosta hän on 
kantanut syksystä 1941 läh-
tien kenraaliluutnantin arvo-
merkkejä. Ylennys everstiksi 
tapahtui vuonna 1925 ja ken-
raalimajuriksi vuonna 1933. 

Jääkäriksi lähtöön liitty-
nyt, fyysiset ja henkiset voi-
mat äärimmilleen ponnista-
mista vaatinut jäisen, hyisen 
ja romppeikoisen Pohjanlah-
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den ylitys oli osoitus tulevan 
meripuolustuksemme johta-
jan suuresta tahdonvoimasta 
ja päämäärätietoisuudesta ja 
ehkä myös enne siitä elemen-
tistä, johon hän sittemmin oli 
joutuva mitä perinpohjaisim-
min tutustumaan kaikissa 
oloissa, tyynessä ja myrskys-
sä, rauhan rakentamisen kau-
tena ja sotien kovissa koetuk-
sissa. 

Isältä perityt teknilliset tai-
pumukset, opinnot Tampe-
reen teknillisessä opistossa, 
määräys Jääkäripataljoonan 
haupitsipatteriin ja taistelut 
itärintamalla, Vapaussodan 
ja rauhan ajan kokemukset 
vuosina 1918—1924 erilaisis-
sa kenttätykistöllisissä koulu-
tus-, päällikkö- ja viimeksi 
komentajatehtävissä ymmär-
rettävästi olivat rakentaneet 
perustaa kokonaan uuteen 
aselajiin ja puolustushaaraan 
siirtymiselle. Tätä perustaa 
vahvensivat vuosien mittaan 
ulkomaille, Englantiin, Sak-
saan ja Italiaan suuntautu-

neet opintomatkat sekä luon-
nollisesti oman Sotakorkea-
koulumme merisotaosaston 
kurssin käyminen vv. 1926— 
1929. Vaativien virkatehtä-
vien ohella suoritettuna ky-
seessä oli esimerkillinen saa-
vutus. 

Ainoana viitteenä mahdol-
lisesta uuteen korkeaan tehtä-
vään määräämisestä kenraali 
Valve on maininnut hänelle 
yllättäen tulleen käskyn osal-
listua Laatokalle suuntautu-
neeseen tutustumismatkaan 
ennen Rannikkopuolustuksen 
päälliköksi määräämistä. 
Nuorella komentajalla oli ra-
kenneosinaan arvokas ja stra-
tegisesti hyvin sijoitettu Pieta-
ri Suuren merilinnoituksen 
osa linnakkeineen, niihin 
kuuluvine tykkeineen, muine 
välineineen ja rakennelmi-
neen, venäläisiltä jääneet suu-
reksi osaksi vanhentuneet so-
ta-alukset, ja varsin epäho-
mogeeninen, yhtenäisesti 
kouluttamaton henkilökunta. 
Oli perehdyttävä perusteelli-

sesti siihen mitä oli ja suunni-
teltava meripuolustukselle eri 
komiteamietinnöissä määri-
teltyjen tehtävien täyttämi-
nen. Kalustotutkimukset, ty-
kistön ryhmitykset, laivaston 
vanhentuneen aluskannan uu-
siminen, huoltojärjestelyt, tu-
lenjohdon ja mittauksen jär-
jestelyt, monet rakennustyöt, 
ohjesääntöjen laatiminen ja 
ennen muuta koulutuksen te-
hokas organisointi vaativat 
komentajalta ja hänen alaisil-
taan, joissa oli taitavia kyky-
jä, paljon. Omakohtainen 
paikan päällä tapahtunut pe-
rehtyminen vallinneeseen ti-
lanteeseen ja jatkuvat asioi-
den kehittymiseen liittyneet 
huolelliset ja vaativat tarkas-
tukset kuuluivat kenraali Val-
veen tunnusomaisiin piirtei-
siin ja komentajakuvaan. 
Näistä tämän kirjoittajalla on 
omakohtaisia muistikuvia 
Russarön linnakkeelta 1930-
luvun loppuvuosilta, jolloin 
Merivoimien komentajaa ym-
märrettävästi jatkuvasti yhä 

Rannikkotykistön komentajan ensimmäisiä tarkastuksia joukoissaan 1920-luvulla. 
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voimakkaammin huoletti me-
ripuolustuksemme kyky koh-
data tulikokeensa, johon kan-
sainvälisten kriisien ennus-
merkit viittasivat. Paitsi ko-
mentajatehtävästä sinänsä 
johtunutta vallitsevan tilan-
teen tasalla pysymistä ja sen 
aiheuttamien vaateiden oival-
tamista, useat puolustusvoi-
miin liittyneet komiteajäse-
nyydet lisäsivät Merivoimien 
komentajan sekä vastuuta et-
tä tietämystä meripuolustuk-
seen liittyneistä kysymyksistä 
ja problematiikasta sekä lisä-
sivät hänen mahdollisuuk-
siaan asiantuntemuksellaan ja 
tarmollaan vaikuttaa myös 
oman vastuualueensa kehittä-
miseen. Erityinen luottamuk-
sen ja arvostuksen osoitus sil-
loista kenraalimajuri (vuodes-
ta 1933) Valvetta kohtaan oli 
hänen kutsumisensa vuonna 
1938 sotamarsalkka Manner-
heimin johtaman puolustus-
neuvoston jäseneksi. Tämä 
luonnollisesti symbolisoi 
myös sitä asemaa ja merkitys-
tä, joka meripuolustuksellem-
me, sen kaikinpuoliselle val-
miudelle noissa oloissa, jol-
loin jännitys Euroopassa al-
koi voimakkaasti kohota, an-
nettiin. Olivathan sekä puo-
lueettomuuden suojaamisteh-
tävissä että mahdollisen so-
dan aikana vähäisten maavoi-
mien painopistealueet Karja-
lan Kannaksella ja itärajalla. 
Pitkät merirajat oli turvatta-
va ensisijassa meripuolustuk-
sen omin voimin. 

On varmaankin oikeutettua 
arvioida, että kaiken kaluston 
hankintaan ja kehittämiseen, 
uudelleen ryhmityksiin, me-
netelmien kehittämiseen ja 
koulutukseen liittyvään prob-
lematiikkaan paneutumisen 
ohella toivat Merivoimien ko-
mentajan vastuulliseen ja 
huolta kantavaan mieleen 
tyytyväisyyden tunteita mm. 

vuonna 1927 annetun laivas-
tolain perusteella toteutettu 
rannikkolaivaston uusiminen, 
vuonna 1930 tapahtunut Me-
risotakoulun perustaminen 
(jossa asiassa silloisen eversti 
Valveen lausunnolla Edus-
kunnan ao. valiokunnassa 
voidaan arvioida olleen erit-
täin suuri merkitys), koulu-
tuksen kannalta välttämättö-
män koululaivan "Suomen 
Joutsenen" hankinta ja sen 
toteuttamat lukuisat purjeh-
dukset, rannikkotykistön tyk-
kikaluston monet parannuk-
set (mm. 6 " Cane't), haja-
ryhmityksen kehittyminen, 
kokonaan uudet patterit, tu-
lenjohto- ja mittausmahdolli-
suuksien parantuminen torni-
verkon luomisen kautta sa-
moinkuin toteutetut kasarmi-
rakennusten ja kantahenkilö-
kunnan asuntojen rakentami-
set. 

Niin hyvin varusmiesten ja 
reserviläisten kuin kantahen-
kilökunnan koulutustason 
ohella ja siihen liittyen ovat 
heidän palvelusalttiutensa ja 
merivoimien henki aina olleet 
kenraaliluutnantti Valveen 
sydäntä lähellä ja voimak-
kaan vaalimisen kohteena. 
Otettakoon tähän esimerkiksi 
vielä nykypäivään ja tulevai-
suuteen sopivat hänen vel-
voittavat sanansa vuodelta 
1937 (Rannikkotykistön Vuo-
sikirja): 
"Kansakunnan henkinen ja 
aineellinen voima on voinut 
kehittyä nykyiseen korkeaan 
ja yhä lisääntyvään tehoon 
kuitenkin vain meren suoman 
arvaamattoman edun kautta, 
joka laajoilla kulkuyhteyksil-
lään kohottaa meidän voima-
varojemme käyttöarvoa kan-
sainvälisillä kilpakentillä kai-
killa olemassaolon taistelun 
rintamilla." — — "Pienen 
kansan elämisen ehtoihin 
kuuluu, että se joka paikassa 

kaikilla elämän ja toiminnan 
aloilla pystyy saamaan aikaan 
korkeimman luokan tuloksia; 
se on myös väistämätön laki, 
jonka mukaan rannikkotykis-
tön on hallittava henkiset ja 
aineelliset voimansa ja palvel-
tava kansaansa." 

Upseeriliiton puheenjohta-
juus (1929—1930), Jääkärilii-
ton puheenjohtajuus (1934— 
1936) samoinkuin se tukeva 
asenne, joka Merivoimien ko-
mentajalla alunperin oli pe-
rustettuihin Meriupseeriyh-
distykseen, Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistykseen sekä re-
servin upseerien perustamaan 
"Johtorenkaaseen", osoitti-
vat hänen vahvan oivalluk-
sensa tällaisen organisoitumi-
sen suuresta merkityksestä 
johtamiensa merivoimien ko-
ko toimintakyvylle tiedon, 
taidon ja hengen voimistumi-
sen kannalta. Tämä hänen 
edelleen virastaan erottuaan-
kin jatkunut vahva tukeva 
asenteensa mainittujen yhtei-
söjen toimintaa kohtaan on 
ollut paitsi arvokas perinteen 
välittäjä myös uskoa luova 
kannustin niiden kehittäessä 
toimintojaan. 

15 vuotta (vv. 1924—1939) 
on kansakunnan, puolustus-
haaran ja aselajin historiassa 
lyhyt ajanjakso. On ihailta-
vaa se työ, jota kenraali Valve 
ehti työn mittavuuden ja re-
surssien voimakkaasta epä-
suhdasta huolimatta toteuttaa 
tuona kautena, jota seurasi 
aavistettu, mutta ei toivottu 
tulikoe, ensin talvisota, sitten 
jatkosota kaikkine negatiivi-
sine seurannaisvaikutuksi-
neen. 

Ajan aallot ankarana 
löivät — merivoimamme 
tulikokeessaan 
Käyntiin saadut vähäiset ker-
tausharjoitukset, kriiseihin 
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Suomen Marsalkka ja merisodan johto, kenraaliluutnantti Valve ja kontra-amiraali Rahola kesällä 1943. 

liittyneet puolueettomuuden-
suojaamisharjoitukset niihin 
kohdistuneine tarkastuksi-
neen ymmärrettävästi viimeis-
telivät sodan alusvuosina Me-
rivoimien komentajan käsi-
tystä puolustushaaransa val-
miudesta. Ne konkretisoivat 
huolenaiheita: Mitkä olivat 
Neuvostoliiton vahvan Itäme-
ren laivaston toimintasuunni-
telmat, maihinnousu-uhkat, 
Ahvenanmaan puolustami-
sen, miinoitteiden laskun, 
merenkulun suojaamistoi-
mien toteuttaminen ajoissa, 
meren jäätymisen aiheuttama 
taisteluolosuhteiden muutos, 
ja monet, monet muut kysy-
mykset. Hänen ymmärrettä-
västi huolten täyttämään mie-
leensä liittyi kuitenkin järkky-
mätön rauhallisuus. Tehtiin 
mitä voitiin ja valmistaudut-

tiin kantamaan vastuu, joka 
tuli syksyllä 1939. Merivoi-
mien komentajan antamat 
käskyt puolueettomuuden-
suojaamisen toteuttamisesta, 
niiden tunnollinen noudatta-
minen ja komentajan tarkka 
tapahtumien seuraaminen se-
kä vihdoin pitkä YH-kausi 
loivat puitteet vielä tehdä mi-
tä tehtävissä oli meripuolus-
tuksen valmiuden kohottami-
seksi. 

Kun joukot oli saatu tur-
vallisesti sodan kannalle 
YH:n vaikutuksesta ja kiih-
dytetyt valmiuden nostamis-
toimet käyntiin sekä luotta-
mus omiin kykyihin kasva-
maan, oli Merivoimien ko-
mentajan keskeisenä huolena 
ymmärrettävästi edelleen mi-
ten, minkälaisin voimin ja 
missä vihollinen toimisi meri-

alueillamme. On syytä uskoa 
hänen voimakkaan helpotuk-
sen tuntein vastaanottaneen 
sanomat Russarön, Utön ja 
Saarenpään linnakkeiden on-
nistuneista torjuntataisteluis-
ta. Paitsi meripuolustuksem-
me joukkoihin ne loivat us-
koa koko puolustusvoimiin ja 
kansaankin. Russarön ja 
Utön onnistuneet torjunta-
taistelut lopettivat alkuunsa 
venäläisten sota-alusten yri-
tykset hyökätä Etelä-Suomen 
rannikon kohteita vastaan. 
Ymmärrämme kenraalimaju-
ri Valveen varmastikin hyvän 
mielen tunteen hänen saatu-
aan Mannerheimilta joulu-
kuun 16. päivänä 1939 seu-
raavan kiitoksen: "Lausun 
Teille ja alaisillenne rannik-
kolinnakkeille tunnustukseni 
niiden korkealle kehittyneestä 



tulitoiminnasta, mikä on ai-
heuttanut vihollisellemme jo 
eräitä tappioita mm. Rus-
sarön ja Utön luona. Manner-
heim." 

Onnistuneet laivastosyök-
syjen torjuntatoimet seuran-
naisvaikutuksineen vahvisti-
vat Merivoimien komentajan 
Rannikkotykistön Vuosikir-
jassa vuonna 1937 lausumaa 
käsitystä: "Useimmissa ta-
pauksissa onkin luultavaa, et-
tä rannikkolinnakkeiden 
pelkkä olemassolo vapauttaa 
suojattavan rannikon osan 
joutumasta sotanäyttämök-
si ." 

Nämä talvisodan alun ko-
kemukset samoinkuin Meri-
voimiemme onnistunut tar-
peellisen meriliikenteen suo-
jaaminen ja Neuvostoliiton 
julistaman saarron murtami-
nen olivat luonnollisesti Meri-
voimien komentajassa ja hä-
nen johdossaan palvelleissa n. 
30 000 miehen vahvuisissa 
Merivoimissa luottamusta he-
rättäviä. Koiviston — Viipu-
rinlahden alueen, Laatokan 
(mm. Järisevä, Mantsi) ja 
Kaarnajoen patterien aktiivi-
nen toiminta erityisesti maa-
voimiemme tukemisessa vah-
vistivat ymmärrettävästi ko-
mentajan käsitystä 15-vuoti-
sen työnsä onnistumisesta, 
vaikka ajan lyhyydestä ja voi-
mavarojen puutteesta johtuen 
monia puutteita oli jäänyt 
esim. koulutukseen. Sodan 
kova koulu oli näitä paljasta-
va ja niihin kenraalimajuri ja 
vuodesta 1941 lähtien kenraa-
liluutnantti Valve esikunti-
neen ja joukkoineen paneutui 
tutulla tarmokkuudella. Huo-
lenaiheita jo talvisodassa 
tuotti tarve improvisoida ran-
nikkotykistön ja laivaston 
aiemmista tehtävistään irroi-
tettavista olleista miehistä ja 
aseista yksiköitä taistelemaan 
jalkaväen tapaan Koiviston— 

Viipurinlahden alueella. Nä-
mä improvisoinnit ja taistelut 
antoivat arvokkaita koke-
muksia meripuolustuksemme 
ja rannikkojoukkojemme vas-
taista organisointia ja kehittä-
mistä ajatellen. 

Talvisodan kokemukset, 
tuttujen kovissa taisteluissa 
olleiden rannikkopuolustuk-
sen lohkojen luovuttaminen, 
Suomenlahden etelärannan 
joutuminen talvisodan vihol-
lisen haltuun, Itämeren yleis-
strategisen tilanteen muuttu-
minen myös Saksan kiinnos-
tuksen vahventuessa Suomea 
kohtaan muodostivat ymmär-
rettävästi ne viitekehykset, 
joiden puitteissa Merivoimien 
komentajan oli keväästä 1940 
lähtien uupumattomalla tar-
mollaan ja vastuuntunnollaan 
sopeutettava talvisodan tuli-
kokeensa kunnialla kestäneet 
Rannikkolaivaston ja rannik-
kojoukot uusiin oloihin ja 
tehtäviin. 

Kaiken oli tapahduttava 
melkein jatkuvan sodan uh-
kan alla. Mm. kesällä 1940 
Merivoimien valmiutta oli pa-
rikin kertaa kohotettava, 
kunnes seuraavan vuoden ke-
säkuu toi sodanajan valmius-
tilan luomisen jälleen komen-
tajan päähuomion kohteeksi. 
Väliin mahtuu paljon henki-
lökohtaista syvällistä pohdis-
kelua, tarkastuksia, suunnit-
telua, esittelyjä. Erityistä 
huomiota oli kiinnitettävä 
itäisen Suomenlahden ja 
Hangon ympäristön uusiin 
meripuolustusj är j estelyihin. 
Koulutus, materiaalihankin-
nat, laivaston yksiköiden ja 
patterien tarkistettu ryhmitys, 
linnoittaminen, toimintame-
netelmien jatkuva kehittämi-
nen edellyttivät itseltään pal-
jon vaativalta komentajalta 
edelleen pitkiä työpäiviä. 
Omat vaativat erikoispiirteen-
sä toi sittemmin kesäkuusta 

1941 lähtien Merivoimien ko-
mentajan tehtäväkuvaan yh-
teistoiminta Saksan merivoi-
mien kanssa. Erityistä huolta 
voidaan arvioida hänelle tuot-
taneen silloisessa tilanteessa 
Ahvenanmaan meripuolus-
tuksen toteuttaminen sen jäl-
keen kun Neuvostoliiton vaa-
timuksesta suomalaiset jou-
kot oli kesällä 1940 jouduttu 
vetämään sieltä aseineen pois 
ja rakennelmat hävittämään. 
Jo kansainvälisten sopimus-
ten perusteella Suomelle kuu-
luva velvollisuus huolehtia 
Ahvenanmaan puolustami-
sesta painoi ymmärrettävästi 
yhtenä raskaana huolena Me-
rivoimien komentajaa. Kesä-
kuussa 1941 toteutettu ope-
raatio "Kilpapurjehdus" pois-
ti tämän huolen ja antoi jäl-
leen mahdollisuuden rakentaa 
puolustus mainitulle saariryh-
mälle. Tämä tapahtuma, 
Hangon motin laukeaminen, 
Itäisen Suomenlahden ja Laa-
tokan rannikoiden palautu-
minen suomalaisten käsiin 
olivat komentajalle luonnolli-
sesti samanlaisia ilon ja hel-
potuksen tunteen aiheita, 
mutta antoivat luonnollisesti 
runsaasti myös uusia henkilö-
kohtaisia huolia. Vapautettu-
jen rannikoiden puolustus oli 
järjestettävä uudelleen, ras-
kaatkin tykit olivat nyt siirto-
tavaraa, voimien ryhmitykset 
oli tarkistettava ja sopeutetta-
va uuteen tilanteeseen Ääni-
sen Rannikkoprikaatin ja 
Laatokan laivasto-osaston 
muodostamista myöten. Lai-
vaston toiminnan kannalta 
olivat luonnollisesti Hangon 
motin purkautuminen ja ve-
näläisten merivoimien sulke-
minen yhteistoimin saksalais-
ten kanssa Suomenlahden 
pohjukkaan keskeisiä toimin-
tavapautta mm. meriliiken-
teen suojaamisen kannalta 
turvanneita tapahtumia. 
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Monin tavoin samat huo-
let, jotka olivat olleet Meri-
voimien komentajalla jo ni-
menomaan talvisodan loppu-
vaiheessa, toistuivat vaikeina 
kesällä 1944. Venäläisten 
suurhyökkäyksen alettua sekä 
rannikkojoukot että laivasto 
joutuivat ankariin tulikokei-
siin maavoimien rinnalla tais-
tellen Koivistolta Viipurinlah-
den rannoille. Ääniseltä oli ir-
tauduttava ja Laatokan ran-
nat oli jätettävä kokonaisuu-
dessaan viimeistään välirau-
han astuttua voimaan. 

Komentajan vastuun ras-
kautta lisäsivät edelleen 
valmistautuminen torjumaan 
mahdolliset saksalaisten sota-
toimet rannikkojamme ja me-
renkulkuamme vastaan. Suur-
saaren onnistunut torjunta-
taistelu osoitti, että Merivoi-
mamme komentajansa joh-
dolla toteuttivat kaikissa — 
vaikka psykologisesti kuinka 
vaikeissakin — tilanteissa vel-
vollisuutensa. Samoihin ras-
kaisiin velvollisuuksien täyt-
tämisiin kuuluivat sitten Me-
rivoimiemme toiminnan so-
peuttaminen välirauhansopi-
mukseen ja maahan saapu-
neen valvontakomission mää-
räyksiin. Monasti joutui Me-
rivoimien komentaja henkilö-
kohtaisesti antamaan toimi-
alaansa kuuluvia selvityksiä 
ja raskain mielin toteutta-
maan asetettuja johtamansa 
puolustushaaran toimintava-
pautta sekä valmiutta heiken-
täneitä vaatimuksia. 

Täysin muuttuneissa Itä-
meren meristrategisissa olois-
sa Merivoimien komentaja 
joutui käskemään huomatta-
van osan raskaammasta ran-
nikkotykistöstämme siirtämi-
sestä varikkoihin, kotiutta-
mistoimenpiteistä ja vuosia 
jatkuneen raskaan miinanrai-
vauksen aloittamisesta. Itse 
hän on myös kertonut kanta-

neensa suurta huolta juuril-
taan repäistyn ja uusiin ras-
kaisiin olosuhteisiin sopeutu-
maan joutuneen alaisensa 
henkilökunnan kohtaloista. 

Vaikka olot olivat ankeat, 
meripuolustuksesta oli huo-
lehdittava rajallisissakin puit-
teissa. On syytä uskoa, että se 
velvollisuudentunto ja henki-
nen voima, jota kenraaliluut-
nantti Valve osoitti edelleen 
hänen toimikautensa viime 
vaiheissa ennen toukokuussa 
1946 tapahtunutta aktiivipal-
veluksestaan eroamista, on 
samoinkuin hänen koko ko-
mentajakautensa vahvana tu-
levaisuuden uskon luojana, 
kun meripuolustustamme on 
noista raskaista vuosista kehi-
tetty kohti tämän päivän isku-
valmiutta. 

Constantem decorat 
honor 

Edellä on jo viitattu kenraali-
luutnantti Väinö Valveen lu-
kuisiin luottamustehtäviin, 
mm. hänen kutsumiseensa 
puolustusneuvoston jäseneksi 
vuonna 1938. Kunnioitetun 
marsalkkamme ja president-
timme Mannerheimin osoitta-
maa sekä yleistä luottamusta 
häneen ja arvonantoa häntä 
kohtaan osoittavat lisäksi 
mm. 

— puolustusministerin tehtä-
vät 1.12.1944—19.5.1945 

— 13 vuoden pituinen Sota-
invalidien Veljesliiton pu-
heenjohtajuus 

— Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritari-
kuntien hallitusten jäse-
nyys 

— nimittäminen Vapauden-
ristin Ritarikunnan suur-
mestariksi ja kansleriksi 
vuonna 1945. 

Kenraaliluutnantti Väinö 
Valveen kaiken kunnioituk-
sen ansaitseva ansiokas virka-
ura puolustusvoimien ja isän-
maan palveluksessa, hänen 
lukuisat korkeat luottamus-
tehtävänsä ja eläkkeelle siirty-
misensä jälkeen jatkunut ak-
tiivinen osallistumisensa me-
ripuolustukseemme sekä ko-
konaismaanpuolustukseem-
me liittyviin ja kansamme 
eheyttä palveleviin tilaisuuk-
siin tuomalla niihin usein 
omat arvokkaat kokemuksen-
sa ja sanomansa nuoremmille 
polville, muodostavat esimer-
killisen näytön suomalaisen 
miehen omistautumisesta isän-
maalleen. Häntä kohtaan 
tunnettua arvonantoa ja kii-
tollisuutta symbolisoivat 
myös ne lukuisat koti- ja ul-
komaiset kunniamerkit, jotka 
hänelle on myönnetty. 

On luonnollista, että näin 
ansiokas elämäntyö on mm. 
kenraaliluutnantti Valveen 
merkkipäivien yhteydessä 
tuottanut paljon kiitollisuu-
den ilmauksia kaikkien niiden 
piirien taholta, joihin hän on 
toiminnallaan vaikuttanut ja 
joiden hyväksi voimiaan 
käyttänyt. Muiden juhlatilai-
suuksien ohella muistamme 
ne lämminhenkiset veljespäi-
välliset, jotka hänen kunniak-
seen järjestettiin maaliskuus-
sa 1976 hänen täytettyään 
edellisen vuoden joulukuussa 
80 vuotta. Ne, samoinkuin 
hänen muotokuvansa paljas-
tustilaisuus Katajanokan Ka-
sinolla symbolisoivat velvoit-
tavalla tavalla tulevan joulu-
kuun 28. päivänä 90 vuotta 
täyttävän suuresti ansioitu-
neen sotilaan ja kansalaisen 
rikasta elämäntyötä. Näissä 
ja monissa muissa tilaisuuk-
sissa meripuolustuksemme 
nuoremmilla polvilla on ollut 
tilaisuus kuulla hänen oma-
kohtaisiin kokemuksiinsa pe-
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Merivoimien komentaja vierailee Uudenmaan Rannikkoprikaatin upseerikerholla. Oikealla Prikaatin ko-
mentaja eversti Niilo Sario ja rouva Greta Valve, vasemmalla rouva Anna-Liisa Sario. 

rustuvaa, itseään korostama-
tonta sanomaa. Hänen esi-
merkkinsä, hänen jatkuva 
mukanaolonsa meripuolus-
tukseemme liittyvissä tilai-
suuksissa ovat olleet paitsi 
velvoittava kannustin nuo-
remmille, myös se henki ja 
voima, joka vaikeuksienkin 
kautta koetellulle pohjalle ra-
kentaen on tuottanut sen me-
ripuolustuksen, joka tänä 
päivänä turvaa Suomen valta-
kunnan merirajoja ja meri-
yhteyksiä. 

"Rannikon Puolus ta ja" 
-lehti samoinkuin sen julkaisi-
jayhteisöt esittävät kunnioit-
tavat onnentoivotuksensa ken-
raaliluutnantti Valveelle. Ol-
koon tietoisuus rikkaasta elä-
mäntyöstä edelleenkin voimia 
ja vireyttä antava voimateki-
jä. • 

MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 11-15 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä 
kunniamerkkinäyttely, puvusto, erikoisnäyttelyjä 
sekä Aasian-matkan kuva- ja esineaineisto. 
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös 
muina aikoina. 

Osoite: 
Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto, 
Raitiovaunut 3b ja 3t) 
Puhelin 635 443 
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MAJURI 
PENTTI LAHDENPERÄ 

Piirteitä Suomenlinnan 
Upseerikerhon historiasta 
ja nykytilanteesta 

Kerhorakennus 

Nykyinen kerhorakennus val-
mistui 1876 luonnonkivestä ja 
tiilestä 1760-luvulla rakenne-
tun, bastioni Bielkeen kuulu-
neen, taitetun kurttiinin pääl-
le. Rakennus tehtiin nimen-
omaan upseerikerhoksi. Sa-
malla paikalla sijaitsi aikai-
semmin heti venäläisen kau-
den alussa (1812) valmistunut 
vastaava puinen rakennus, jo-
ta venäläisten asiakirjojen 
mukaan nimitettiin "aatelis-
kerhoksi". Saarten hallinnol-
linen keskus Susisaarella (ny-
kyisen Ehrensvärdin museon 
seutu) vaurioitui pahoin pom-
mituksissa 1855. Hallinnolli-
nen keskus siirrettiin Iso-
Mustasaarelle ja ilmeisesti 
näihin järjestelyihin liittyen 
puinen rakennus purettiin ja 
tilalle tuli nykyinen tiiliraken-
nus, joka on Suomen vanhin 
alunperin upseerikerhoksi 
tehty rakennus ja jonka käyt-
tötarkoitus on koko ajan py-
synyt samana. 

Suomenlinnan hoitokun-
nasta annetulla asetuksella 
21.5.1976 määrättiin Suo-
menlinnan rakennukset ja 
laitteet, pl Merisotakoulun 
rakennukset, opetusministe-
riön hallintaan. OM:n ja 
PlM:n välisellä sopimuksella 
30.6.76 palautettiin eräitten 
rakennusten, laitureitten j a 
muiden laitteiden käyttöoi-
keus PlM:lle. Näihin raken-

nuksiin kuului m.m rak C 53 
eli upseerikerho. 

Nykyisin on tilanne kerho-
kiinteistön osalta pelkistetty-
nä seuraava 

— kiinteistö on opetusminis-
teriön 

— käyttöoikeus on puolustus-
ministeriöllä 

— peruskorjauksista vastaa 
opetusministeriö 

— vuosikorjauksista ja kiin-
teistönhoidosta vastaa 
puolustusministeriö 

— käyttäjä eli upseerikerho, 
jolle käyttöoikeus on siir-
retty, vastaa irtaimistosta 

Rakennuksen käyttötarkoi-
tusta on eri vaiheissa pyritty 
muuttamaan, mutta ne on lo-
pullisen tuntuisesti kyetty tor-
jumaan. Rakennuksen II krs 
on ollut " la inassa" Suomen-
linnan hoitokunnalla ja Poh-
joismaisella Taidekeskuksella 
vsta 1979. Kerroksen eteläi-
nen puolisko vapautui kesällä 
1985 Taidekeskuksen saatua 
uudet tilat Susisaarelta. Hoi-
tokunnan suunnittelujaoston 
käytössä vielä oleva kerrok-
sen toinen pää vapautuu saa-
tujen tietojen mukaan 1989 
kun Rantakasarmin sanee-
raus valmistuu. 

Rakennusten C 53 — C 52 
vieminen kaukolämmön pii-
riin, vesijohtoverkoston 
muuttaminen j a sähköjohto-
jen uusiminen on vireillä si-

ten, että vuoden 1985 lop-
puun mennessä valmistuu ko-
konaisinventaario tehtävien 
korjaustöiden laajuudesta. 
OM ja P1M neuvottelevat jat-
koaikataulusta tehtyjen selvi-
tysten pohjalta. Näyttää il-
meiseltä, että vallitsevien 
LVI-järjestelyjen vuoksi ei 
ole järkevää aloittaa korjaus-
töitä muualta kuin upseeri-
kerhon puoleisesta päästä ra-
kennusketjua C 53 — C 52, 
vaikka asunto-osaa pidetään-
kin kiireellisempänä. 

Upseerikerhotoiminnan 
alkuvaiheet ja 
kerhon perustaminen 

Viaporin linnoituksen joudut-
tua suomalaisille keväällä 
1918 ottivat ensimmäiset pe-
rustetut rannikkotykistöjou-
kot käyttöönsä myös venäläi-
sen upseerikerhorakennuk-
sen. Suomenlinnan Linnoi-
tustykistön, jonka nimi aluksi 
oli Viaporin Linnoitustykistö 
(7.5.—13.5.18), upseerien 
keskuudessa virisi heti alku-
vaiheissa ajatus koota nämä 
"yhteisen lipun alle, oman 
upseerikerhon piiriin". Jouk-
ko-osaston nimi vaihtui syk-
syllä (16.9.18) Suomenlinnan 
Rannikkotykistöpataljoonak-
si. Kesän kuluessa oli ajatusta 



upseerien keskuudessa kypsy-
telty ja niinpä SlRtPat:n ko-
mentaja antoi käskyn perus-
taa entiseen venäläisten up-
seerien klubihuoneistoon ns 
lukusali ja määräsi, että "siel-
lä pitää olla kaikki tarvittavat 
sanakirjat, päiväkäskyt sekä 
tykistön laskuun tilattavat jo-
kapäiväiset ja aikakausleh-
de t . " 

Lukusali ei kuitenkaan 
osoittautunut riittäväksi toi-
menpiteeksi viihtyisyyden ja 
levon tarjoamiseksi upseereil-
le raskaan palveluksen lomas-
sa. Varsinkin upseereiden, 
jotka pääosin olivat poika-
miehiä, ruokailun järjestämi-
nen tuotti ongelmia. Toden-
näköisesti juuri ruokailukysy-
mys aiheutti koko klubiasian 
ottamiseen uudelleen pohdit-
tavaksi. Vuoden 1918 loppu-
puolella asetettiin SIRtPat: 
ssa toimikunta "suunnittele-
maan upseeriklubin perusta-
mis ta" . Toimikuntaan kuu-
luivat ainakin: ma j Kuula, 
kapt Rudnäs, kapt Svan-
ström, kapt Yrjölä, ins Staf-
fans ja varh Valtonen. 

Upseerikerhon perustami-
nen virallisesti lienee ollut 
edellytyksenä muonan, sii-
voustarvikkeiden, muun ma-
teriaalin ja ennen muuta työ-
voiman palkkaamiseksi klu-
bin ylläpitämiseksi. Tykki-
miestyövoiman käyttö lienee 
ollut itsestään selvä asia. Up-
seeriklubi-nimitys oli yleisty-
nyt käytössä jo 1918 syksyyn 
mennessä, mutta ensimmäiset 
merkit upseeriklubin virallis-
tamisesta näkyvät SIRtPat:n 
vaate- ja varustusvaraston 
journaalimerkinnöistä helmi-
kuulta 1919, joissa upseeri-
klubille on kirjattu varasto-
määräyksiä erilaisen materi-
aalin toimittamiseksi. 

Maaliskuun lopulla 1919 
on klubilla puhelinsanomien 
mukaan pidetty merkittävä 

juhlatilaisuus. Siitä ja aikai-
sempien puhelinsanomien pe-
rusteella on pääteltävissä, että 
kyseessä on hyvinkin voinut 
ollat klubin perustamisjuhla. 

Kerhon säännöt saatettiin 
asianmukaiseen järjestykseen 
tiukantuntuista aikataulua 
noudattaen joulukuussa 1919: 
(johtunee varainhoitovuoden 
vaihtumisesta) 

— 23.12.1919 
upseerikokouksen päätös 
lähettää säännöt tarkastet-
taviksi 

— 24.12.1919 
sääntöehdotus tarkastetta-
vaksi Helsingin vartiopa-
taljoonan komentajalle 

— 27.12.1919 
vartiopataljoonan upsee-
riston kokous, jossa sään-
nöt hyväksyttiin vähäisin 
muutoksin 

— 29.12.1919 
Suomenlinnan Upseeriklu-
bin yleinen kokous, jossa 
säännöt lopullisesti hyväk-
syttiin. 

Suomenlinnan upseeri-
kerhon vaiheista 
perustamisen jälkeen 

Alkuvaiheissa oli kerhon toi-
minnassa aatteellisten ja hen-
kisten tavoitteiden ohella voi-
makkaasti esillä käytännön 
tarpeiden sanelemana ruo-
kailu- ja majoituspalvelujen 
järjestäminen perheettömille 
ja ulkolinnakkeilta useiden 
päivienkin mittaisille komen-
nuksille saapuville upseereille. 

Kerhotilojen käyttö palve-
lutarkoituksi in oli säännöl-
listä. Kerholla järjestettiin 
upseereiden karttaharjoituk-
set ja sotapelit sekä luento- ja 
kokoustilaisuuksia. 

Itsestään selvää oli, että 
joukko-osaston vuosipäivä-
juhlat, erojaisjuhlat jne jär-

Kerhorakennus vuonna 1935. 

jestettiin kerholla. Kerho tar-
josi myöskin sopivat puitteet 
erilaisten siviiliviranomaisten 
saarella toimeenpanemien 
juhlatilaisuuksien pitopaikka-
na tai niihin liittyen kahviti-
laisuuspaikkana. Ulkomaiset 
upseerivierailut olivat myös-
kin säännöllisiä lähinnä eesti-
läisten ja ruotsalaisten tahol-
ta. 

Kerhon nykyinen tilanne 
(sotien jälkeinen aika) 

Kerhotoiminta oli käynnissä 
myöskin sotien aikana kes-
keytyksettä. Itse kerhotoi-
minta jatkui "sotaväsymyk-
sestä" huolimatta pääpiirtein 
ensimmäisten kolmen vuosi-
kymmenen aikana omaksu-
tuin periaattein. Jäsenmää-
rässä ei tapahtunut dramaat-
tisia muutoksia johtuen siitä, 
että kerho pidettiin tiukasti 
RT l :n Upseerikerhona, joksi 
nimi oli vakiintunut jo hyvin 
varhain — mahdollisesti perä-
ti jo ennen vuotta 1920. 
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"Muilla ei ollut asiaa ta-
loon" , 

Sotien jälkeen jouduttiin, 
ja joudutaan osittain edel-
leenkin, kiinnittämään koh-
tuuttomalta tuntuva huomio 
muuhun kuin varsinaiseen, 
perinteiseen upseerikerhotoi-
mintaan. Kerhokiinteistön 
rappeutumisen korjaamiseen 
ja kaluston uusimiseen ja 
kunnostamiseen tarvittavien 
varojen puute on ollut kerhon 
johdon jatkuvana huolena 
koko sotien jälkeisen ajan. 
Erilaiset Alkon ja Kansan-
huollon rajoitukset ja muut 
pula-aikaan liittyvät hanka-
luudet olivat vielä 1950-luvul-
la lisärasitteena. 

Joukko-osastojen siirtymi-
nen yksi toisensa jälkeen pois 
Suomenlinnasta ja tieto saa-
rien joutumisesta opetusmi-
nisteriön hallintaan loi ilmei-
sesti kerhon jäsenkunnassa 
tunnelman, jossa "kaikki oli 
menetetty ja kerho lakkaa sa-
mal la" . Tätä taustaa vasten 
onkin, ainakin osittain, ym-

märrettävää, että kerho käy-
tännöllisesti katsoen "riisut-
t i in" irtaimistosta. Kukin 
poistuja vei mennessään sen, 
mitä tarvitsi tai mihin katsoi 
olevansa jollakin perusteella 
oikeutettu. 

Kerho jäi kuitenkin em. 
asetuksen jälkeen tehdyllä so-
pimuksella kiinteistönsä puo-
lesta PlM:n käyttöön ja ker-
hotoiminta jatkui. Jäsenmää-
rä nousi tasaisesti joukko-
osastomuuttojen jälkeen, jol-
loin pääsy kerhon jäseneksi 
"vapau tu i" . 

Itsestään selvää ei kerhotoi-
minnan jatkuminen kuiten-
kaan ole ollut. Kerhotiloihin 
on suunniteltu vuosien mit-
taan erilaisia muita toiminto-
ja, m.m kreikkalaiskatolilais-
ta kirkkoa, piispan asuntoa 
jne. Aivan viime kuukausiin 
asti on eräillä tahoilla suunni-
teltu saarella olevien sotilas-
kerhojen täydellistä uudelleen 
järjestämistä, kerhojen yhdis-
tämistä jne, mitkä kaikki oli-
sivat toteutuessaan käytän-

nössä merkinneet upseeriker-
hon toiminnan tukehdutta-
mista. Onneksi, ainakin tuo-
reimpien neuvottelujen valos-
sa, tämä uhka on lopullisesti 
poistumassa. 

Kerhossa on nykyisin 451 
jäsentä ja toimintaa voidaan 
luonnehtia monipuoliseksi ja 
vilkkaaksi. 

Kiinteistön korjaamishank-
keissa on edistytty samoin 
neuvotteluissa saada kerholta 
II krs:sta pakkolainatuista ti-
loista puolet takaisin. Näihin 
tiloihin on suunniteltu perus-
tettavaksi kaksi korkeatasois-
ta, perinnehuonetyyppistä ka-
binettia. Hankkeessa ovat 
mukana Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ja Meriupsee-
riyhdistys. Lisäksi on tarkoi-
tus palauttaa vanha "lukusa-
l i"-ajatus kunniaan eli perus-
taa uudelleen kerhon 1950-
luvulla " k a d o n n u t " kirjasto. 
Neljäs II krs:sta vapautuvista 
huoneista varataan kerhon 
johtokunnan käyttöön. 

Yhdistelmä 

Kerho vaalii RT l :n upseeri-
kerhon perinteitä ja pyrkii 
muodostamaan tähän alunpe-
rin upseerikerhoksi tarkoitet-
tuun arvokkaaseen kiinteis-
töön vanhaan, perinteiseen 
upseerikerhotyyliin varuste-
tun kerhon, jonka varsinkin 
kaikki "rannikkopuolustus-
henkeen vihkiytyneet" voisi-
vat tuntea omaksi perinneker-
hokseen. • 



Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen vuosikokous 

Suomenlinnan Upseerikerholla 21.11.1985 

Kello 16 kokoontui kerholle 
88 yhdistyksen jäsentä. 

Tilaisuus aloitettiin vuosi-
päiväjuhlalla, jonka ohjelma 
teemanaan perinnekerho kä-
sitti: 

— yhdistyksen puheenjohta-
jan, eversti Torsti Lahden 
tervehdyspuheen, jossa hän 
korosti julkaisutoiminnan 
ja perinteiden vaalimisen 
suurta merkitystä yhdis-
tyksen toiminnassa meri-
puolustuksemme parhaak-
si, 

— jääkäreiden Palmu (sello) 
ja Rosenlund (piano) Sibe-
lius tulkinnan, 

— Suomenlinnan Upseeriker-
hon puheenjohtajan, ma-
juri Pentti Lahdenperän 
ansiokkaan ja huumorilla 
ryyditetyn esitelmän ker-
hon vaiheista ja nykytilan-
teesta sekä 

— jääkäreiden Häkkinen 
(viulu) ja Rosenlund (pia-
no) Rahmaninov musiikki-
esityksen. 

Lopuksi Torsti Lahti kiitti 
majuri Lahdenperää esitel-
mästä ja erityisen ansiokkaas-
ta työstä Suomenlinnan Up-
seerikerhon kehittämisessä ja 

sen historian tutkimisessa se-
kä nuoria, lahjakkaita muusi-
koita heidän korkeatasoisista 
esityksistään. 

Kun Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ja Meriupseeri-
yhdistys nyt ovat saamassa 
Suomenlinnan Upseerikerhol-
ta sen toisesta kerroksesta 
omat perinnehuoneensa ja tä-
tä perinnerikasta kerhoa on 

Alkavalla toimintakaudella: 

muutoinkin tarkoitus ehostaa 
ja kehittää meripuolustuk-
semme perinnekerhoksi, vaa-
tii rannikkotykistöaselajin 
kunnia perinnehuoneen sisus-
tamista ja kalustamista asian-
mukaisella, arvokkaalla ta-
valla. Tämä on haaste jokai-
selle rannikkotykistöupseeril-
le! On saatava esineistöä, ka-
lustoa, lahjoituksia ja ideoita. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1986 

— osallistutaan Suomenlinnan Upseerikerhon kehittämiseen 
kunnostamalla perinnehuone ja hankkimalla sinne sopivia 
sisustuskalusteita ja perinne-esineitä, 

— järjestetään aselajiperinteeseen liittyvä kaskujen keruu, 
— jatketaan Rannikkotykkimiehen 6. painoksen valmisteluja 

suunnitelman mukaisesti, 
— järjestetään aselajiin liittyvä kirjoituskilpailu yhdistyksen 

jäsenille, 
— tuetaan tutkimustyötä (vast) palkitsemalla yhdistyksen jä-

senten ajankohtaisista aiheista kirjoittamia tutkielmia, 
— Yhdistyksen ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi järjes-

tetään kevät- ja syysretki tai vierailu johonkin teollisuuslai-
tokseen, sekä järjestetään hallituksen kokouksia rt-joukko-
osastojen toiminta-alueilla, 

— jatketaan yhdistyksen oman lipun suunnitteluun ja hankin-
taan liittyviä toimia. 

Lisäksi jatketaan toiminta-ajatuksen (2 § ja 3 §) toteuttamiseksi 
perinteisiä toimintatapoja. 
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Kantakaamme kukin kortem-
me kekoon. Yrjö Pohjanvirta 
ja Pekka Uski sekä RtUY:n 
hallitus ovat valmiina vas-
taanottamaan kaikkea asiaan 
liittyvää. 

Varsinainen vuosikokous 
alkoi kello 17. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin evers-
tiluutnantti Timo Sario ja sih-
teereiksi yliluutnantit Arto 
Kuuluvainen ja Risto Rauta-
va. 

Kokous todettiin laillisesti 
kokoonkutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. Toiminta- ja tili-
kertomukset hyväksyttiin ja 
hallitukselle myönnettiin tili-
ja vastuuvapaus kiitoksella, 
sillä yhdistyksen taloudellinen 
tilanne todettiin ilahduttavan 
hyväksi. 

Yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti 
edelleen Torsti Lahti. 

Hallituksen jäsenten luku-
määräksi päätettiin 14. Halli-
tuksessa jatkavat ensi toimin-
tavuoden: 

Yrjö Pohjanvirta Kilta, evp 
Ahti Tukiainen Evp 
Eero Raussi TurRtR 
Seppo Kaipia RtK 
Risto Kurtto VaaRPsto 
Risto Rautava SIRtR 
Kimmo Lähdevirta TurRtR 
Pentti Miettinen RtK/siht 

Vuosiksi 85—87 valittiin li-
säksi: 

Timo Sario 

Jorma 
Vuohelainen 
Pentti Vähäkallio 

Arto Vapaavuori 

Tapani Virkki 
Risto Kosonen 

RtK/RP-
lehti 
Pääesi-
kunta 
RtKerho 
Johto-
rengas 
SIRtR/ 
talouden-
hoitaja 
HanRPsto 
KotRPsto 

Tilintarkastajiksi valittiin 
perinteisesti Juhana Perkki ja 
Olavi Nissinen sekä heidän 
varamiehikseen Eino Tirro-
nen ja Pentti Karvinen. 

Tulevalle toimintakaudelle 
hyväksyttiin toimintasuunni-
telma ja talousarvio. Jäsen-
maksu päätettiin säilyttää en-
nallaan mk 50,—. 

Nopean ja yksimielisen ko-
kouksen jälkeen jäi reilu aika 
tutustua kerhon tiloihin ml 
tuleva perinnehuone sekä 
ohessa useisiin tasarahabaa-
reihin. Kello 18.30 alkoi erit-
täin maittava ja tunnelmal-
taan lämminhenkinen veljes-
illallinen, joka jatkui myö-
hään iltaan. • 

Korkeaa laatua 
mainos-ja massapainotuotteissa 

serioffeeb 
OY TURUN SANOMAT 

Artukaisten painotalo, puh. 921-403600 
Itäharjun painotalo, Teollisuuskatu 28, puh. 921-693311 



Merisotakoulu vietti 18.10. 
1985 perustamisensa 55:tä 
vuosipäivää tavallista juhla-
vammissa merkeissä. Tähän 
vaikutti päällimmäisenä Me-
risotakoulun historian (1930— 
1985) julkaiseminen kirjana 
"Sotakoulu saarella". 

Vuosipäivänä historiikki 
luovutettiin juhlallisesti Pää-
esikunnan päällikölle vara-
amiraali Jan Klenbergille hä-
nen virkahuoneessaan, vuosi-
päiväjuhlassa merivoimien 
komentajalle kontra-amiraali 
Juha Tikalle ja toimituskun-
nalle, jonka puolesta teoksen 
otti vastaan kommodori Erik 
Wihtol sekä päivävastaan-
otolla rannikkotykistön tar-
kastajalle eversti Jukka Kar-

viselle. Kaikki juhlakirjan 
saaneet ovat koulun kasvatte-
ja ja upseeriksi valmistumi-
sensa jälkeen palvelleet Meri-
sotakoulussa erilaisissa vaati-
vissa koulutus- ja johtotehtä-
vissä. 

"Sotakoulu saarella" -teos 
kertoo maamme merisota-
koulutuksen vaiheista Ruot-
sin vallan ajalta nykypäiviin. 
Itsenäisyyden ajan koulutus-
rintaman kehityksessä paino-
tutaan historiikissa Merisota-
koulun koulutustyön kuvaa-
miseen. Valtiotieteen maisteri 
komentaja Tapani Mattila, 
eversti Yrjö Pohjanvirta, 
kommodori Olavi Vitikka ja 
kommodori Erik Helenius 
ovat kirjoittaneet teoksen ja 

Merisota-
koulun 

55. 
vuosipäivä 
edustavat alan parasta asian-
tuntemusta. Huomiotta ei voi 
myöskään jät tää historiikin 
syntymisen priimusmoottori-
na toiminutta eversti tohtori 
h.c. K J Mikolaa, jonka joh-
dolla kirja sai nykyisen paino-
asunsa. 

Vuosipäiväjuhlan juhlaesi-
telmässä komentaja Tapani 
Mattila selvitti perusteellisesti 
koululaivakysymystä 1920-lu-
vulla ja purjekoululaivan 
merkitystä merisotilaan kou-
lutuksessa. Purjelaivan pitkil-
lä purjehduksilla laivan mie-
histö tuli tutuksi meren kans-
sa ja oppi luottamaan itseen-
sä. Suomen Joutsenen pitkillä 
purjehduksilla selvisi laivan 
henkilöstölle, onko heistä me-
rimiehiksi. Tässä yhteydessä 
kannattaa todeta, että kaikil-
la Itämeren rannikkovaltioilla 
Suomea lukuunottamatta on 
purjekoululaiva. 

Merivoimien komentaja to-
tesi nykypäivän koulutuksen 
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vaativan yhä pitemmälle vie-
tyä teknillistä ammattitaitoa. 
Tämän saavuttaminen edel-
lyttää, että merivoimat saisi-
vat nykyistä enemmän simu-
laattoreita koulutuskäyttöön. 
Tämän suuntainen kehitys on 
juuri meneillään merivoimis-
samme, mistä on osoituksena 

Meripuolustuksen esiupseeri-
kurssi 8 alkoi 30.9.1985 ja 
päättyy 25.4.1986. Kurssin 
päämäärä on kouluttaa sodan 
ja rauhan ajan meripuolus-
tuksen eri esikuntien toimis-
topäälliköitä ja toimistoesi-
upseereita sekä sodan ajan 
rannikkorykmenttien sekä 
paikallisjoukkojen laivueiden 
komentajia. 

Kurssin tärkeimpinä ope-
tusaineina ovat merisotaoppi, 
rannikkopuolustusoppi, joh-
tamistaito ja hallinto, joita 
täydentävät eri aselajiopit, 
sotatekniikka, esikuntaoppi 
ja vieras kieli. Kurssilla on 
aloittanut opintonsa 15 kap-
teeniluutnanttia ja kapteenia, 
joista kuusi on palvellut meri-

Merisotakoulun automaatti-
sen tietojenkäsittelylaitteiston 
vahventaminen uusilla tieto-
koneilla. Näin kyetään eri 
kursseilla antamaan aikai-
sempaa tehokkaammin perus-
teet uusimman asetekniikan 
käyttöä varten. 

Vuosipäiväjuhlassa jaettiin 

voimissa, kuusi on peruskou-
lutukseltaan rannikkotykistö-
upseereita ja kolme on työs-
kennellyt erilaisissa tehtävissä 
merivartiostoissa. Rannikko-
tykistöupseereista kaksi on 
komennettu kurssille sotilas-
piirien esikunnista ja neljä 
rannikkotykistöjoukko-osas-
toista. 

Kun kurssin oppilaat ovat 
palvelleet pitkään erilaisissa 
meripuolustuksen tehtävissä, 
he edustavat laaja-alaista tie-
tämystä omilta ammattialoil-
taan. Tämä asettaa erittäin 
vaativan haasteen kurssin 
opettajille ja samalla mahdol-
lisuuden hyödyntää opetuk-
sessa monilta erikoisaloilta 
oppilasupseerien ammattitai-

ensimmäistä kertaa merivoi-
mien Mannerheim-ritarien 
lahjoittama ritarimalja kou-
lussa merkittävästä koulutus-
ja johtamispanoksesta ko-
mentajakapteeni Martti Reu-
naselle merenkulun opetuk-
sen uudistamisesta ja kehittä-
misestä. • 

toa. Tähän seikkaan Meriso-
takoulun johta ja onkin kiin-
nittänyt huomiota. Opetuk-
sessa pyritään huomattavassa 
määrin syventämään asioiden 
käsittelyä keskustelemalla 
tuntien aikana esiin tulleista 
asioista avoimesti, jot ta oppi-
tuntien aikana päästäisiin 
mahdollisimman hyvään vuo-
rovaikutukseen. 

Jotta Merisotakoulu voisi 
viedä läpi haasteellisen ope-
tuksen kurssilla mahdollisim-
man tehokkaasti, osallistuu 
opetukseen huomattava mää-
rä erikoisalojen asiantuntijoi-
ta eri esikunnista. Edelliselle 
esiupseerikurssille uusittua 
opetusohjelmaa, josta saatiin 
hyvät kokemukset, pyritään 
noudattamaan nyt alkaneella 
kurssilla. • 

MERIPUOLUSTUKSEN ESIUPSEERIKURSSI 8 
ON ALOITTANUT OPINTONSA 

Vasemmalta: kaptl M Strömmer, kapt J Suominen, kapt M Hamunen, kapt S Lauhio, kaptl E Räme, 
kurssin johtaja evl J Knuuttila, kaptl K-K Rautoma, kaptl T Järäinen, kapt K Hyytiäinen, merisotaopin 
opettaja komkapt A Saviranta, kaptl Y Häkkinen, kaptl L Andersson, kaptl T Seppälä, kaptl E Reinikka, 
kaptl O Wasenius, kapt J Aronen ja kapt E Tiainen. 



Vuoden 1985 rannikkotykistön 
kilpailuammuntojen tulokset 

Rannikkotykistön paras joukko-osasto 
("Karhulan malja") 
1. SIRtR 74.07 
2. HanRPsto 72.67 
3. VaaRPsto 69.93 
4. TurRtR 56.63 
5. KotRPsto 50.14 

Paras raskas rannikkopatteri 
("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto") 

R l R 3 
1. TurRtR 87.80 110.00/84.13 111.75/91.47 
2. KotRPsto 85.14 107.00/78.81 111.75/91.47 
3. SIRtR 78.69 110.00/84.13 97.99/73.24 
4. HanRPsto 74.76 113.00/88.49 90.22/61.03 
5. VaaRPsto 50.20 96.00/52.79 83.46/47.61 

Paras yksikkö rannikkotykistön taisteluammunnoissa 
("Kenraalimajuri A A Kantolan tykki") 

l . 
2. 
3. 
4. 
5. 

VaaRPsto 
HanRPsto 
SIRtR 
TurRtR 
KotRPsto 

89.66 
70.58 
69.44 
25.47 
15.13 

T 1 
78.74/91.62 
64.52/80.51 
35.24/41.68 
13.99/16.11 

0/ 6.68 

T 2 
72.58/87.70 
50.00/60.64 
91.67/97.19 
33.33/34.83 
25.00/23.58 

Paras tulenjohtaja ("Tulenjohtajan malja") 
1. ylil M Taavitsainen SIRtR 
2. ltn V Auvinen VaaRPsto 
3. vääp A Vihreäluoto KotRPsto 
3. ylik E Hyöky virta TurRtR 

97.19 (T2) 
91.62 (Tl) 
91.47 (R3) 
91.47 (R3) 

Jukka Karvinen 
Rannikkotykistön 
tarkastaja, eversti 

Rannikonpuolustaj at 
Itsenäisen rannikkotykistöaselajin 19. toimintavuotena kaikui jokai-
sen tykkimiehen tuntema komento PAIKKA VAIHDA — TEHTÄ-
VÄ ILMOITA totuttua normaalirytmiä tiuhempaan. Aselajin tarkas-
tajaksi ja hänen lähimmäksi apulaisekseen sekä joukkojen komenta-
jiksi määrätyt kuusi upseeria ovat menetelleet käskyn mukaisesti. 

Yksityiset sotilaat ovat vaihtuneet, tehtävät eivät. 
Merivalvonnan ja kiinteän rannikkotykistön toimintaedellytykset 

ovat kalustollisen kehityksen myötä ainutkertaiset aselajimme histo-
riassa. Niiden koulutuksellinen hyödyntäminen on alkanut. Ylijoh-
don hyväksymät rannikkopuolustuksen kehittämislinjat siirtyvät nyt 
asteittain liikkuviin asejärjestelmiimme. Näkymät osana meripuolus-
tuksen kokonaisuutta ovat rohkaisevia. 

Omaksumaamme koulutusjärjestelmää tutkitaan ennakkoluuloitta. 
Päämääränä on tärkeimmän voimavaramme — aselajissamme palve-
levan sotilas-ja siviilihenkilöstön — kohdentaminen kehittyvässä toi-
mintaympäristössämme mielekkäimmin sekä kokonaisuuden että niin 
suuressa määrin kuin mahdollista myös yksilön ja hänen omaistensa 
kannalta. 

Paikkaa on vaihdettu, tehtävä ilmoitettu. 
Aselajin ensimmäinen tarkastaja päätti tervehdyksensä tässä julkai-

sussa tammikuussa 1967: "....pidetäänpä nyt rannikkotykistön lip-
pu ylväästi liehumassa!" 

Tehkäämme näin. Tehkäämme YHDESSÄ ja tervettä sekä oikeu-
tettua aselajiylpeyttä tuntien. 



RANNIKKOTYKISTÖN KOMENTAJISTO 1.10.1985 

PAAESIKUNNAN 
RANNIKKO-
TYKISTÖTOIMISTO 

EVL VUOHELAINEN 

KAAKKO IS-SUOMEN 
SOTILASLÄÄNI 

KOTKAN 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

MAJ VAAJA 

f * ^ 0 ^ KOTKA 

I / S U O M E N -
LINNAN W \ 
RANNIKKO-
TYKISTÖ-
RYKMENTTI 

i V l y k . 

MAJ HAAPANEN 
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AJATTELE PERHEESI 
VAKUUTUSTURVAA 

LIITY RYHMÄVAKUUTUKSEN 

POHJOLA P YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN 

ILMARINEN 

Uusia yleisesikuntaupseereita 
Sotakorkeakoulu vietti 61. vuotispäiväänsä 1.11.1985. 
Päivä oli merkittävä 68:lle MSL 38, ISL 15 ja MeSL 
13:n upseerille, jotka saivat diplominsa osoituksena 
suoritetusta yleisesikuntaupseerin tutkinnosta. Aikai-
semmasta käytännöstä poiketen heidät nimitettiin sa-
malla yleisesikuntaupseereiksi. 

MeSL 13:lta valmistui yhteensä 14 upseeria, joista 
neljä oli rannikkotykistöstä, kahdeksan merivoimista 
ja kaksi rajavartiolaitoksesta. 

Uudet meripuolustuksen kehittäjät ovat komkapt 
T Bäckman, kapt O Enqvist, kapt S-G Grönberg, 
kaptl I Haapalinna, kaptl A Hautakangas, komkapt 
A Saviranta, kaptl O Tamminen, kaptl H Taskinen, 
kaptl J Toikka, kaptl A Uttula ja kaptl S Varjokallio. 
Maa- ja ilmasotalinjalta valmistui kummaltakin yksi 
rt-upseeri, kapteenit E Marttila ja J Ovaska. 

Koulussa on tällä hetkellä meneillään Merisotalinja 
14, jolla opiskelee 13 upseeria. Näistä 13:sta vain kak-
si edustaa rt:ä. Ensi keväänä pidettävissä pääsytutkin-
nossa valitaan opiskelijat MeSL 15:lle. Toivottavasti 
sillä jo nähdään nykyistä enemmän rannikkotykistön 
värejä. 

RH 

MeSL 13 

Vasemmalta: kaptl Tamminen, kaptl Hautakangas, komkapt Saviranta, kaptl Uttula, kapt Luukkonen, 
kaptl Toikka, kaptl Haapalinna, kaptl Varjokallio, kapt Grönberg, kaptl Taskinen, komkapt Henttonen, 
komkapt Bäckman, maj Manninen ja kapt Enqvist. 
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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 

AURAJOKI OY 

OY EHO AB 

EKENÄS STAD — 
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

OY EXIM AB 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FISONS OY 

OY FORCIT AB 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

KARSKE OY 

KERAVAN KAUPUNKI 

KODAK OY 

KOIVUNEN OY 

OY KOLMEKS AB 

KONE-TUKKU OY 

OY KONTRAM AB 
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OY LOHJA AB 

LÄNSI-UUSIMAA 

MAITOTUOTE OY 

MARCO CALIFORNIA KY 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

MÄNTSÄLÄN KUNTA 

OY MÖLNLYCKE AB 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

NESTE OY 

NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTION AB 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
OSAKEPANKKI OY OKO 

J.K. PAJARINEN & CO 

PRIHA OY 

PÄIJÄT-HÄMEEN 
PUHELINYHDISTYS 

RAKENNUSLIIKE 
NURMI & HEIKKOLA 

RAUTA JA KONETARVE OY 

RIISLA OY 
FERD. ALFTHAN OY 
HALLIN TUKKU OY 

STARCKJOHANN - TELKO OY 

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 

SUOMEN 3 M OY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

OY TEBOIL AB 
Etelä-Suomen aluekonttori 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN POHJOLA 

TUUSULAN KT K OY 

VAASAN SATAMALAITOS — 
HAMNVERKET I VASA 

WALLAS MARIN 

Rannikon Puolustaja 
toivottaa lukijakunnalleen 

ja tukijoilleen 
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 



Stadin kundit 
rantsussa 

Tämä oli nimenä Santahami-
nan Rannikkoalueen ja Ran-
nikkorykmentti 25 tiedotus-
lehdellä, jota julkaistiin Suo-
menlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin 10,—19.10. 1985 
toimeenpaneman kertaushar-
joituksen aikana. Noin tuhat-
päinen joukko harjoitteli 
maamme tärkeimmän strate-
gisen kohteen, pääkaupun-
gin, turvaamista sodanuhka-
ajasta hyökkäyksen torjun-
taan yhdessä merivoimien ja 
merivartioston kanssa. 

Onnistuiko — onko rautaa 
rajalla (Helsinkihän on ko-
rostetusti rajakaupunki, Pre-
sidentin linna, Valtioneuvos-
to, Eduskunta ja Pääesikunta 
ovat kaikki tykinkantaman — 
alle 20 km — etäisyydellä val-
takunnan rajasta) tarvittaes-
sa? 

Takuulla on, vastaa ryk-
menttiupseeri ylil res Arno P 
Nyberg. Miksipä ei olisi kun 
olemme lähes samassa ko-
koonpanossa olleet yhdessä 
noin 15 vuotta, johon mahtuu 
neljä suurta ja kolme pientä 
kertausharjoitusta sekä lukui-
sia perehdyttämistilaisuuksia. 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistö-
rykmentin komentajan 
päiväkäsky 18.10.1985 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin johtama ran-
nikkoalueen esikunnan ja 
erillisyksiköiden sekä rannik-
korykmentin kertausharjoitus 
on tänään viety onnellisesti 
päätökseen. 

Harjoitusta on leimannut 
joukoissa vallinnut suuri in-
nostus ja saatujen monivivah-
teisten kokemusten myötä 
karttunut, erinomaiseksi osoit-
tautunut ammattitaito. Eri-
koisesti haluan sanoa, että 
kertauksen jälkeen reserviläi-
set ovat osoittautuneet ole-
vansa täysin tehtäviensä tasal-
la. 

Lausun parhaat kiitokseni 
reservin upseereille, aliupsee-
reille ja miehistölle siitä pa-
noksesta, jonka olette anta-

neet yhteisen asiamme Helsin-
gin puolustamisen hyväksi. 
Kiitän myös harjoituksen joh-
toa, kouluttajia ja rykmentin 
henkilöstöä menestyksellisesti 
toteutetusta harjoituksesta. 

Erikoisesti haluan antaa 
tunnustusta Suomenlahden 
Merivartiostolle ja Rannikko-
laivastolle, joiden kanssa yh-
teistyössä voitiin saavuttaa 
harjoitukselle asetetut kor-
keat koulutuspäämäärät. Ran-
nikkosotilaskotiyhdistys loi 
harjoitukselle miellyttävät 
olosuhteet: parhaat kiitokset 
vihreille sisarille. 

Kaikkiaan menestykselli-
sesti toteutettu harjoitus oli 
uusi askel Helsingin rannik-
koalueen puolustusvalmiuden 
kehittämisessä. Se innostaa 
hyvillä tuloksillaan yrittä-
mään entistä parempiin suori-
tuksiin. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 
Torsti Lahti 

S U O M E N L I N N A N R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I Eversti Lahti ja esikuntapäällikkö evl Oila onnistuneen harjoituksen 

loppukatselmuksessa. 
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TURUN R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

Rykmentin 
komentaja 
vaihtui 

Eversti Jukka Karvinen luovuttaa ja eversti Olavi Simola vastaanottaa Turun Rannikkotykistörykmentin 
Gyltössä. 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin komentaja vaihtui 
30.9.1985. Kuusi vuotta ryk-
mentin komentajana ollut 
eversti Jukka Karvinen luo-
vutti rykmentin komentajan 
tehtävät eversti Olavi Simo-
lalle. Eversti Karvinen siirtyi 
Rannikkotykistön tarkasta-
j aksi Pääesikuntaan 1.10. 
1985 alkaen. Eversti Simola 
tuli uuteen tehtäväänsä Pää-

esikunnasta, jossa hän on pal-
vellut pitkäaikaisena rannik-
kotykistötoimiston päällikkö-
nä. Eversti Simola on Turun 
R a n n i k k o t y k i s t ö r y k m e n t i n 
kolmastoista komentaja. 

Rykmentin joukkojen tar-
kastus ja luovutus tapahtui 
niiden esikunnissa ja linnak-
keilla. Rykmentin laajan toi-
minta-alueen vuoksi oli jouk-
kojen tarkastukseen varattu 

koko päivä. Siirtymisiin saa-
ristossa komentajat käyttivät 
helikopteria. Joukkojen tar-
kastus aloitettiin klo 08.00 
rykmentin esikunnassa Tu-
russa, jossa eversti Karvinen 
luovutti seuraajalleen Turun 
Rannikkotykistörykmentin li-
pun. Esikunnan jälkeen tar-
kastettiin esikuntapatterin 
henkilöstö Turun Latokaris-
sa. Aamupäivän aikana tar-
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kastettiin Saaristomeren alu-
eella toimivat Örön linnake 
sekä rykmentin I patteriston 
yksiköt Utössä ja Gyltössä. 
Iltapäivällä jatkui joukkojen 
tarkastus rykmentin II patte-
riston alueella, jossa tarkas-
tuksen kohteina olivat Kuus-
kajaskarin linnakkeen joukot 
Kuuskajaskarissa ja sen jäl-
keen patteriston esikunnan 
henkilöstö Raumalla. 

Luovuttaessaan komenta-
jan tehtävät rykmentin esi-
kunnassa Turussa eversti Kar-
vinen toi julki tyytyväisyyten-
sä siitä, että hän on saanut ol-
la joukko-osaston komentaja 
aikana jolloin rannikkotykis-
tössä on tapahtunut erittäin 
voimakas tekninen kehitys. 
Samalla hän kiitti rykmentin 
henkilöstöä ja erityisesti sen 
teknistä henkilökuntaa siitä 
uutteruudesta, joka on tehnyt 
mahdolliseksi tämän kehityk-
sen. Eversti Karvinen totesi 
voivansa tyytyväisin mielin 
luovuttaa joukko-osastonsa 
seuraajalleen. 

Eversti Simola puolestaan 
totesi, että Turun Rannikko-
tykistörykmenttiin — hänen 
ensimmäiseen joukko-osas-
toonsa — ja kotomaakun-
taansa oli helppo tulla ja ha-
vainneensa jo nyt, että ryk-
mentti on hyvä joukko, jossa 
on korkea palvelusmotivaatio 
ja me-henki. Eversti Simola 
kannusti rykmentin henkilös-
töä edelleen jatkamaan yh-
teisvoimin sitä arvokasta työ-
tä, joka on ollut käynnissä 
eversti Jukka Karvisen ko-
mentajakautena. 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin henkilökunta kiit-
tää Rannikkotykistön tarkas-
tajaksi siirtynyttä entistä ko-
mentajaansa menneistä vuo-
sista ja toivottaa uuden ko-
mentajansa eversti Olavi Si-
molan tervetulleeksi Turun 
Rannikkotykistörykmenttiin. 

VUOSIPÄIVÄ 10.9.1985 

Rykmentti vietti vuosipäi-
väänsä 10.9. perinteisin juh-
lallisuuksin. Päätapahtuman 
paikkana oli tällä kertaa 
Kuuskaj askarin linnake Rau-
man edustalla, II patteriston 
alueella. Kuuskajaskarissa pi-
dettiin paraati ohimarsseineen 
ja sen jälkeen päiväjuhla. Tu-
russa oli illalla vielä cocktail-
tilaisuus. 

Päivä alkoi Utön ja Örön 
linnakkeiden osalta jo var-
hain, sillä paraatijoukot piti 
siirtää meri- ja maakuljetuk-
sin klo 10.30 mennessä Kuus-
kajaskariin ja matka oli pit-
kä. Päivän ensimmäinen juh-
lallisuus oli kuitenkin klo 
08.00 yksikössä päälliköiden 
johdolla suoritettu lipunnos-
to. 

Kuuskajaskarissa aurinkoi-
sessa säässä pidetyn paraatin 
komensi evl Ilmari Heinonen 
ja sen otti vastaan rykmentin 
komentajan sijainen evl Heik-
ki Luostarinen. Kenttähar-
tauden piti krov Kari Vap-
pula. 

Paraatijoukoille pitämäs-
sään puheessa evl Luostari-
nen mm sanoi, että Turun 
rannikkotykistörykmentti on 
korostetusti valmiusjoukko, 
joka valvoo merialueitamme 
yhteistyössä muiden valvon-
taviranomaisten kanssa. Täs-
sä työssä tärkeää on myös yh-
teistoiminta paikallisen väes-
tön kanssa, ja rykmentti ha-
luaakin olla omalta osaltaan 
turvaamassa saariston elin-
kelpoisuutta myös normaali-
aikoina. 

"Saariston ja rannikon 
puolustaminen juontaa juu-
rensa jo vuosisatojen takaa. 
Muinainen saaristolaivasto ja 
Saaristomeren rannikkolin-
nakkeet turvasivat aikoinaan 
rannikoitamme. Niistä on pit-
kä matka teknillisessä mieles-

sä nykypäivän rannikkotykis-
töön, mutta perusajatus on 
sama: lujan, linnoitteista, 
aseista ja ennen kaikkea 
asiaansa uskovista sotilaista 
koostuvan puolustusvyöhyk-
keen luominen maamme elin-
tärkeiden alueiden suojaami-
seksi ulkoiselta uhal ta" , tote-
si evl Luostarinen. 

Paraatin jälkeen oli vuo-
rossa ohimarssi Jaskarin 
" p ä ä k a t u a " pitkin. Ohimars-
sin otti vastaan evl Luostari-
nen ja joukkoja tahditti Tu-
run Varuskuntasoittokunta 
tunnetulla taidollaan. 

Ohimarssin jälkeen oli kut-
suvierailla tilaisuus tutustua 
rykmentin uusimpaan aluska-
lustoon: taisteluvene Loh-
miin, viesti-uiskoon, meri-
uiskoon ja uuteen YM:een. 
Kiinnostusta herätti etenkin 
Lohm jyhkeällä olemuksel-
laan. 

Päiväjuhlassa evl Luostari-
nen loi katsauksen rykmentin 
kuluneen vuoden tapahtu-
miin. Mm hän totesi II patte-
riston esikunnan kotiutuneen 
uusiin tiloihinsa Raumalle. 
Päiväjuhlassa jaettiin kulu-
neen vuoden saavutuksista: 
Mannerheim-ristin ritarien 
lahjoittama ritarinmalja, sen 
sai haltuunsa Örön linnake, 
mv-tieto-taito-kilpailun pal-
kinto meni Utön linnakkeelle 
ja sekä SAAB-maljan että 
Hopeahaarikan sai Kuuska-
jaskarin linnake. 

Rykmentin komentaja oli 
lisäksi myöntänyt joukko-
osastoristit seuraaville ryk-
mentin ulkopuolisille henki-
löille: kauppaneuvos Olavi 
Marvalle, toimitusjohtaja 
Pekka Marvalle, everstiluut-
nantti Juhani Kinnarille, ma-
juri Henry Källvikille, reskapt 
Kalevi Koivuselle ja rouva 
Liisa Suomiselle. Nämä ristit 
jaettiin päiväjuhlassa. 

Palkitsemisien jälkeen seu-
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rasi vapaa sana, jota myös 
ahkerasti käytettiin. Terveh-
dyksensä rykmentille toivat 
mm Rauman kaupunki, Rau-
man Sotaveteraanit ry, Rau-
man Sotainvalidit ry ja Rau-
man seurakunnat. Viimeise-
nä, mutta sitäkin ansiok-
kaampana oli vuorossa varus-
miehen puheenvuoro, jonka 
käytti oppilas Risto Fager-
holm. 

Päiväjuhla päättyi yhteises-
ti nautittuun juhla-ateriaan, 
joka osoitti jälleen kerran, et-
tä Jaskarin keittiö pystyy to-
della erinomaisiin suorituk-
siin. 

Paraatin ja päiväjuhlan jäl-
keen siirryttiin Turun Toimi-
upseerikerholle, jonne oli jär-
jestetty cocktail-tilaisuus. Tä-
nä vuonna oli päätetty luopua 
tavanomaisesta iltajuhlasta 
pitkine puheineen ja illallisi-
neen. 

Tilaisuuden avasi onnistu-
nut alkucocktail ja eversti-
luutnantti Heikki Luostarisen 
tervetuliaistoivotus. Illan ku-
luessa eversti Jukka Karvinen 
kiitti niitä rykmentin palveli-
joita, jotka kuluneen vuoden 
aikana olivat siirtyneet ryk-
mentistä muihin tehtäviin. 

Asiaankuuluvat pienoisli-
put ja plaketit luovutettiin 
majuri evp Pekka Suoraumal-
le, majuri Pentti Hänniselle, 
luutnantti res Kalevi Warrol-
le, luutnantti Tarmo Ilmaselle 
ja varastoapulainen Aila Im-
moselle. Aila sai lisäksi ainoa-
na lähtijöistä runsaat halauk-
set ja vaaleanpunaisen ruu-
sun. 

Turun Varuskuntasoitto-
kunta puhalteli musiikkiyli-
luutnantti Turkka Mettälän 
johdolla kuumat tanssirytmit. 
Väliajalla nautittiin maittavia 
pikkupaloja ja muita virvok-
keita, joista voitiin todeta: 
riittävästi — järjestys hyvä. 

• 

Everstiluutnantti Heikki Luostarinen ja yliluutnantti Jorma Ake ja-
koivat joukko-osastoristit. Vasemmalta kauppaneuvos Olavi Marva, 
toimitusjohtaja Pekka Marva, everstiluutnantti Juhani Kinnari, ma-
juri Henry Källvik, toimitusjohtaja Kalevi Koivunen ja sotilaskotisisar 
Liisa Suominen. 

Valmistaa hydrokoptereita 
ym. metallialan 
erikoistuotteita. 

Tillverkar hydrokoptrar och 
andra till metallbranschen 
hörande specialartiklar. 

KONEPAJA 

NILS ERIKSSON 
TURKU LIELAX Puh. 921 - 888 086 

OY STARTRADING AB 
Pohjoisranta 4 Helsinki 17 
PL 179, 00171 Helsinki 17 

puh. 90-171644, telex 121489 



TÄYDELLISTÄ 
SILMÄRALVELUA 

TULE JA HANKI 
SILMÄLASIT 

ASIANTUNTIJALTA 

Täydellinen näöntutkimus* painemittaus* 
piilolasisovitus • tarvittaessa lähetteet 
silmälääkärille »turvallinen silmäpalvelu 

S I L M Ä O P T I K K O 
V A L A N T A 

Mikkeli: Porrassalmenkatu 12 Puh. 360 200 
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Lahti: Aleksanterinkatu 1 Puh. 37 200 
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i . 1 OSUUSKUNTA 
X MAITO-AURA 
PAUON HYVAA PUHTAASTA LUONNOSTA. 

Joulun valojen 
jälleen syttyessä 
tervehdimme 
kiitollisin mielin 
ystäviämme 

Säätiöinen Cv 
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KRÖV, TEOL.TRI 
KARI VAPPULA 

Kokemuksia rannikkotykistön 
papin tehtävistä 
Saaristomeren linnakkeet 

Jokaisella sotilasläänin papil-
la on omien varsinaisten soti-
lasläänin papin tehtävien 
ohella tiettyjä varuskuntapa-
pin tehtäviä. Lounais-Suomen 
kenttärovastilla on Turun va-
ruskunnan maavoimien jouk-
kojen lisäksi vastattavana Tu-
run Rannikkotykistörykmen-
tin Saaristomeren alueella 
olevien linnakkeitten, Gyltön, 
Utön ja Örön, kirkollinen 
työ. 

Matkanteko saariston olo-
suhteissa on melko työlästä. 
Gyltön linnakkeelle matkaa 
maanteitse on Turusta alle sa-
ta kilometriä, mutta matkan-
tekoon hupenee lähes kolme 
tuntia kolmen lossin takia. 
Utö puolestaan on laivamat-
kan takana. Tavanomainen 
rannikkotykistön yhteysalus 
Turusta Utön linnakkeelle 
kulkee vähän yli viidessä tun-
nissa. Örön linnakkeella 
käynti edellyttää parin tunnin 
auto- ja tunnin laivamatkaa. 

Linnakkeitten kirkollinen 
työ edellyttää niillä käymistä. 
Valittavana luonnollisesti 
ovat silloin tällöin tapahtuvat 
vierailut esimerkiksi kirkollis-
ten juhlapyhien yhteydessä. 
Tavoiteltavaa kuitenkin olisi 
käydä kussakin paikassa ker-
ran viikossa. Omalla vastuu-
alueellani muiden virkatehtä-
vien takia käynnit eri linnak-
keilla tapahtuvat ainoastaan 
joka toinen viikko. 

Oman papin tarve 

Saariston sotilasseurakunta 
on vaikeahoitoinen. Tietä-

mättömyyttään joku voi ereh-
tyä pitämään linnakkeitten 
sotilaspapin työtä helppona, 
koska miesvahvuudet eivät 
ole sitä luokkaa kuin jossakin 
suuressa kaupunkivaruskun-
nassa. Vaikea- tai helppohoi-
toisuutta ei suinkaan voi mää-
ritellä miesluvun mukaan. 
Arviointiperusteena on käy-
tettävä tehtävän suorittami-
sen viemää aikaa. Kun kau-
punkivaruskunnassa sotilas-
läänin pappi muitten tehtä-
viensä ohella piipahtaa pitä-
mässä iltahartauden jossakin 
yksikössä, rannikkotykistön 
hoidettavakseen saanut son-
nustautuu iltahartautta var-
ten vuorokauden tai parin 
saaristomatkalle. 

Rannikkotykistön papin 
työ vaikeahoitoisuudestaan 
huolimatta on erinomaisen 
kiinnostava. Äsken esitellyt 
työläät merimatkat ovat joka 
kerta kiintoisa kokemus. Työ 
rannikkotykistömiesten paris-
sa on antoisaa. Linnakkeilla 
tapaa tehtävistään kiinnostu-
nutta ja saariston olosuhtei-
siin ihastunutta palkattua 
henkilökuntaa. Varusmiehet 
erilaisissa vaativissa tehtävis-
sä ovat motivoituneita ja in-
nostuneita. 

Päätoiminen rannikkoty-
kistön pappi kykenisi käyttä-
mään aikaa linnakkeilla huo-
mattavasti enemmän kuin si-
vutyönään tehtävää hoitava 
sotilasläänin pappi. Tehtävän 
onnistunut hoitaminen edel-
lyttäisi usein tapahtuvia käyn-
tejä, pitkäaikaista yhtämit-
taista mukana elämistä, osal-
listumista leireille ja harjoi-
tuksiin. 

Joulujumalanpalvelus Utön ma-
jakkakirkossa vuonna 1984. 

Varusmiespappien apu 

Varusmiespapit j a -diakonit 
ovat varusmiespalveluaan 
suorittavia pappeja tai kirkon 
nuorisonohjaajia tai mainit-
tuja aloja opiskelevia nuoru-
kaisia. Näiden apu rannikko-
tykistön kirkollisessa työssä 
on korvaamaton. Kenttäpiis-
pa Yrjä Massa aikanaan va-
rusmiespappeja tehtäviin ja-
kaessaan tähdensi aina lin-
nakkeiden sielunhoidon tär-
keyttä. Linnakkeille oli riitet-
tävä varusmiespappi. Kau-
punkivaruskunnat olivat toi-
sella tilalla. Valitettavasti 
meillä ei ole sijoittaa varus-
miespappia kullekin linnak-
keelle. 

Hartauksia, keskusteluja 
ja oppitunteja 

Tavanomainen ohjelma lin-
nakkeellakäynnin yhteydessä 
on jonkinmuotoinen lyhyt ju-
malanpalvelus tai iltahartaus 
ja vastaanotto henkilökohtai-
sia keskusteluja varten. 
Gyltön ja Örön linnakkeilla 
pidetään myös valmiuskau-
den kirkollisen alan oppitun-
teja. 

Iltahartaudet eivät ole pelk-



kää hartaudenharjoitusta. 
Niissä ei ole ainoastaan kysy-
mys ihmisen ja Jumalan väli-
sen suhteen hoitamisesta. 
Niissä käsitellään monia elä-
mänkysymyksiä ja ne pyrki-
vät auttamaan kuulijoita hei-
dän elämäntilanteissaan. Nii-
den tavoitteena on yhtäältä 
eheyttää ihmistä. Ne pyrkivät 
luomaan myös yhteyttä ih-
misten välille ja näin eheyttä-
mään joukkoakin. 

Keskusteluapu on myös jo-
kaista varten. Kaikilla ihmi-
sillä on ajoittain vaikeuksia. 
Niiden ilmaantuminen ei ole 
mitenkään epätavallista, sai-
rasta. On varsin ymmärrettä-
vää, että saariston eristyneis-
sä olosuhteissa syntyy monia-
kin polttavia kysymyksiä. 
Henkilökunnan sosiaaliset 
olot eivät aina ole parhaat 
mahdolliset mitä ilmeisimmin 
valtiovallan taloudellisista 
voimavaroista johtuen. Va-
rusmiesten pitkä yhtäjaksoi-
nen kiinniolo tehtävissä tuo 
tullessaan ihmissuhdeongel-
mia. Palveluspaikan sijainti 
ja olosuhteet eivät aina vastaa 
henkilökohtaisia odotuksia ja 
toiveita. Tässä tavanomaisim-
pia ongelmien aiheuttajia. 

Keskustelu on hyvä lääke 
ongelmiin. Tätä välinettä 
käytetään ilahduttavan run-
sain määrin. Ongelmat eivät 
kuitenkaan ajoitu siihen het-
keen, jolloin pappi vastaanot-
toaan pitää. Siksi esimerkiksi 
varusmiehille on järjestetty il-
mainen soittomahdollisuus 
papille. 

Vaikuttavimpina vastaan-
ottopaikkoina on jäänyt mie-
leen rantakalliot kesäisen au-
ringonlaskun kirkastaessa 
hetkeä tai myrskyävän meren 
julistaessa ihmisen pienuutta 
ja Jumalan suuruutta. 

Laulu- ja soittoryhmät, eri-
tyisesti sellaiset, joissa on 
kauniita tyttöjä mukana, ovat 

olleet erittäin suosittuja ilta-
hartauksissa. Kukapa ei ihai-
lisi Jumalan käden hyvää jäl-
keä. Vaihtelua iltahartauksiin 
ovat tuoneet myös kirkkonäy-
telmät ja soittokunnan vierai-
lut. 

Puolustusvoimien joukko-
jen kokoontumistilat ovat 
usein varsin puutteellisia. Il-
tahartaudet ja jumalanpalve-
lukset useimmiten pidetään 
sotilaskodeissa, ruokaloissa 
ja kuntotaloissa. Näin Saaris-
tomeren linnakkeillakin. 
Poikkeuksen muodostaa kui-
tenkin Utö, jossa on kaksi 
tyypillistä saaristolaiskirk-
koa, jotka ovat rannikonpuo-
lustajienkin käytössä. Utön 
majakkakirkko jo ulkoiselta 
olemukseltaan on hiljaisuutta 
ja hartautta herättävä paikka. 
Samalla se ainutlaatuisuuten-
sa puolesta on mielenkiintoi-
nen tutustumiskohde, kuten 
toinenkin saaren kirkoista, 
rukoushuone. 

Yhteyksiä 
saaristolaisväestöön 

Kirkollisen työn puitteissa on 
mahdollisuus luoda yhteyksiä 
myös saaristolaisväestöön. 
Seurakunnat eivät vaikeiden 
kulkuyhteyksien takia voi jär-
jestää saariston väestölle kir-
kollisia palveluksia kovin 
runsaasti. Tämän takia on so-
vittu siitä, että erityisesti 
Utössä puolustusvoimien kir-
kolliset tilaisuudet ovat avoi-
mia utöläisillekin. Saariston 
siviiliväestö ja sotilaat ko-
koontuvat näin yhteisiin ilta-
hartauksiin majakkakirkossa. 
Myös kesäinen puhallinmu-
siikkikonsertti ja siihen liitty-
vä kenttäiltahartaus kokosi 
utöläisiä isolla joukolla mu-
kaan. Samoin kirkkonäytel-
mät ovat olleet mielenkiinnon 
kohteina. 

Erittäin mielenkiintoista on 

ollut tutustua myös harvaan 
asutun saariston väestöön eri-
laisissa yhteyksissä, milloin 
rannikkotykistön komentajan 
mukana, milloin jonkin kir-
kollisen ryhmän vierailun yh-
teydessä. Sotilasläänin vuo-
tuisessa kirkkojuhlassa on ol-
lut ilo nähdä saaristolaisväes-
töä vaikeidenkin matkojen ta-
kaa. 

Mieliin ovat jääneet myös 
joulujumalanpalvelukset, joi-
ta viime jouluna oli mahdolli-
suus pitää sekä Utössä että 
Jurmossa. 

Kirkollinen työ on yksi 
mahdollisuus ylläpitää hyviä 
suhteita saaristolais väestön ja 
sotaväen välillä. 

Kansainvälisyyttä 

Iltahartaudet Utössä ovat 
saaneet myös kansainvälistä 
väriä. Määräykset Suomen 
rannikon suoja-alueilla liik-
kumisesta mahdollistavat ul-
komaalaisten alusten ankku-
roitumisen enintään 48 tunnin 
ajaksi näillä alueilla erikseen 
merkittyihin paikkoihin. Tä-
mä myös näkyy kesäisessä il-
tahartaudessa majakka-kir-
kossa. Eräässäkin iltahartau-
dessa puhuttiin neljää-viittä 
eri kieltä. Eksoottinen saari, 
erikoinen tunnelmallinen ma-
jakkakirkko, osallistuminen 
iltahartauteen suomalaisen 
sotaväen kanssa, virren vei-
saaminen komeasti laulavien 
rannikkotykkimiesten vierellä 
on usean veneilijän mielestä 
ollut ainutlaatuisen hieno ko-
kemus. 

Lopuksi 

Rannikkotykistön papin työ 
on ainutlaatuisen hieno hom-
ma ainutlaatuisen jalossa ran-
nikkotykkimiesten seurassa 
ainutlaatuisessa saaristossam-
me. • 
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Oy EDV. BJÖRKLUND Ab 
STEVEDORING & TERMINAL SERVICES 

Neptunuksenkuja 4 
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Viihtyisä pysähdyspaikka 
Valtatie 1:n varrella 

— 82 km Turusta 
— 84 km Helsingistä 
— tunnettu hyvästä ruoasta 
— kahvila n. 90 paikkaa 
— ravintola — 280 henkilöä 
— A-oikeudet 
— tanssia, ke, pe ja la 
— sunnuntaisin pitopöytä 
— hotelli 76 vuodetta 
— puolihoitoa 
— täysihoitoa 
— kolme saunaa 
— kabinetti/kokoustilat: 20—40 henkeä 
— uusittu luentosali: 55 henkeä 

TERVETULOA 

25410 SUOMUSJÄRVI 
Puh. 924-88345 
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PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

HANGON HINAUS 

HANKKIJA 

CmF 
WWW a 

Sähkö-, tele-, turva-, 
av-, energia- ja 
automaatiosuunnittelua 

I INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY 

Sentnerik. 3, 00440 Helsinki, puh. (90) 562 5255, tlx 125887 tnltd sf 
Saarijärvent. 14. 70460 Kuopio, puh. (971) 126 311 

- miehet kertovat 

KOKKOLAN SATAMA 
— tärkeä puolustuksen kohde 

Kotka- Hyvin Tmk° merikaupunki 

sdjJs. > f 

LOHJAN PAPERI OY 

MOTEL MARINE 
Kammantekijänkatu, TAMMISAARI 

Puhelin 911-13 833 

rakennusosakeyhtiö 
Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24 

Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf 

24 34 

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 

m m r a k e n n u s t o i m i s t o W / k H i g f e 

W M A. PUOLIMATKA OY I H l l H l 

Oy Union-Öljy Ab 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO 
Pori — Tampere 

VENE- JA MOOTTORIHUOLTO OY 
Puh. 911-13450 Tammisaar i 

SÄÄSTÖPANKIT g) skop 

K a r j a l a n k a t u 2 B, 0 0 5 2 0 HELSINKI 

Puh . (90)717 566 

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

V E R D A N D I 
20101 T U R K U 10 — PL 133 — P U H E L I N 921- 26 280» 

7ëmefOi/ 
[ V j V I A T E K O Y 

SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9 0 - 4 6 0 511 

TRESTON O Y 
TAMPEREEN TEHDAS 
PL 542 - P.O.BOX 542 
SF-33101 TAMPERE 
FINLAND 

(931) 130222 
Telephone 
+358 (31) 130222 

Telex 

22 320 SVS SF 

VIHDIN KUNTA 

OV TURUINfl 

livfmi fiiiin ii iiiiminnrT—i—M—nm n rr VULK-TARVIKKEET OY 
Rauhankatu 11 -puh.305222 Takkatie 20 Hki 37 vaihde 554406 



Lavakombijärjestelmä lisää varas-
to- ja kuljetustilojen hyötysuhdet-
ta. Lavakombi on kestävä, koko-
metallinen Transkontjärjestelmä 
vaativiin ja muuttuviin käyttökoh-
teisiin. 

• varastointiin 
• kuljetuksiin 
• vankka rakenne ja tiheä 

verkko suojaavat lähetystä 
• rakennekokonaisuuden an-

siosta nopea ja helppo käyt-
tää 

• ei häviäviä irto-osia 
• pinottavissa sekä avattuna 

että kokoontaitettuna 
Transkont-lavakombi 
Vakiotuotteita suoraan varastosta. 
Suunnittelemme Teille myös oman 
ratkaisun. 

"î kTHÄRTWÄLL 
F i n n i t t t t t t t t t 
w m r m W l R E 

01150 SÖDERKULLA 
Puh. 90-221833 

Tehoa 
Transkont-
lavakombi-

järjestelmällä 

Reilua, ravitsevaa ruokaa 8SE 
eikä paina paljon repussa, RAISIO 

peruna muusk 

Reiman lämminsuojahaalari. 
Aitoa enstexiä. 
Reiman enstex-haalari on suunniteltu ammatti-
miehen asuksi, jonka käyttöalueet ovat hyvin 
monipuoliset. Materiaali on vettä ja likaa hylkivää 
enstexiä (60% puuvillaa, 40% polyamidia). 
Lämminvuorina on lisäksi 100 g polyestervanu. 

Lahkeissa vedenpitävät kosteussuojat. Selässä 
suojalistan alla pituussuuntaan joustava resori 
myötäilee vartalon liikkeitä. Jouston alla poly-
eteeni tuulensuojana. 
Edessä elastinen vyötärönauha. Vahvat muoviset 
etu- ja lahjeketjut, pukeminen vaivatonta. Ei säh-
köä johtavaa linjaa. Etuketjun alla tuulensuoja-
lista. 
Kiintohuppu kaksinkertaista enstexiä. Hihoissa 
tuulipussit. Runsaasti taskutilaa: povitasku, kaksi 
rintataskua ja reisitaskua. Lantiolla vetoketjulliset 
sivuaukot. 

pilkkijöille m kalastajille H 
Reima Oy, 38700 Kankaanpää. Puh. 930-21970. 

Suurten ja keskisuurten yritysten vakuutusyhtiö 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
V a t t u n i e m e n k u j a 8, P L 12, 00211 Hels ink i 21, p u h . 90-69 611 

Dronningholm 
mansikkahillo 

Puhel inmyynt i 9 0 - 7 8 5 3 3 2 , 
9 0 - 7 8 5 931 

Koekei t t iö 9 0 - 7 8 0 422 

| PAASIVAARAN 
' SUURKEITTIÖPALVELU 

Tietää hyvää. 
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TALLBERG-SOFFCO TEKNIIKKA 
PL 27 (Karapellontie 11), 02611 ESPOO, puh. (90)594011 

LENNONVARMISTUSJÄRJESTELMÄT 
ILMAILUN PALVELUKSESSA 

YLI 80 MAASSA. THOMSON-CSF. 

A nmcacH 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot Anriikkihopeaa 
Kultakorut Liikelahjat 
Tinaesineet Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkoijaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 
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o LYNX LYNX CLX 5900 
Vahva, ajo-ominaisuuksiltaan mainio kelkka työ-
hön ja vapaa-ajan veturiksi. Moottorina Rotax 
503,29A kW. Liukutelasto. Telamaton pituus 392 
cm, leveys 50 cm. Lynx on variaattoria ja vaih-
teistoaan myöten taattua kotimaista laatua. 

Suomen ja pohjoismaiden eniten myyty moot-
torikelkkamerkki. Tekniikan Maailman 4/85 kelk-
kavertailussa Lynx oli paras. 

TM-vertailun saat Lynx-myyjältä. 

UJJJJJJJJJJJi K-MAATALOUS 


