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Rannikon sotilaskotitoiminta edellyt
tää sekä sotilaskotien emänniltä että
toiminnan takana olevilta paikallis
yhdistyksiltä kykyä tehdä työtä eril
lisinä yksikköinä oman toimialueen
sa ja paikkansa olosuhteisiin sopeu
tuen. Olemme kiitollisina todenneet,
että tarvittaessa vuodenajasta riip
pumatta ovat sotilaskodit ilmesty
neet jopa leirisaarten alkeellisiin olo
suhteisiin ja yksinäisille tähystys- ja
ankkuripaikoille. Paikallisyhdistys
ten oma-aloitteisuus sekä RSKY:n
keskitetysti ohjaama taloudellinen
tuki pienille ja syrjäisille sotilasko
deille on tehnyt tämän mahdolliseksi.
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Lukijakuntamme puolesta haluan
kiittää vihreitä sisaria osoitetusta
sisukkuudesta, aloitteellisuudesta ja
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gestä. Tulevaisuus olkoon Rannikkosotilaskotiyhdistyksen historian ve
roinen.
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Puolustus
voimain
komentajan
tervehdys
Rannikkosotilaskotiyhdistykselle

Puolustusvoimiemme kanssa samanaikaisesti 60-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Rannikkosotilaskotiyhdistys on toiminnallaan
luonut lämpöä ja viihtyisyyttä rannikkotykistön linnakkeille ja
merivoimien aluksille. Työ meripuolustuksen piirissä useinkin
karuissa ja puutteellisissa olosuhteissa on vaatinut sekä tarmoa
että organisaatiokykyä. Rannikkosotilaskotiyhdistys on 60-vuotisen toimikautensa aikana monin tavoin osoittanut neuvokkuut
ta, sitkeyttä ja yhteishenkeä, jota tuloksekas toiminta tällaisissa
erikoisolosuhteissa edellyttääkin.
Kiitän rannikon vihreitä sisaria vuosikymmenien aikana suorite
tusta arvokkaasta työstä ja toivotan sille vastakin kaikkea
menestystä.
Puolustusvoimain komentaja
Kenraali
Lauri Sutela
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EVERSTILUUTNANTTI
J A NISKA

OMA SOTILASKOTIYHDISTYKSEMME

Rannikkosotilaskotiyhdistys - RSKY
Yhteistoiminnan
voimalla meri
puolustuksen
hyväksi myös
tulevina vuosi
kymmeninä!
Everstiluutnantti Juhani Niska SIRtR:n I Patteriston komentaja ja
tuleva PE:n suunnitteluosaston pääl
likkö - on meripuolustuksen kanta
henkilökunnan edustajana mukana
RSKY:n johtokunnan toiminnassa.
Hänen
voimakas kannanottonsa
RSKY:n toiminnan perusteiden yhteishengen ja vapaaehtoisen toi
minnan puolesta - tuskin kaipaa
perusteluja. Jokainen meripuolus
tuksen piirissä toimiva voi niihin
varauksetta yhtyä.
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Puolustusvoimiemme piirissä
tehtävä sotilaskotityö on jär
jestelmänä
ainutlaatuinen
maailmassa.
Vapaaehtoiset
naisyhdistykset — nykyään
Sotilaskotiliittoon kuuluvina
— ovat ottaneet vastuulleen
huolehtimisen sotilaiden, ensi
sijaisesti varusmiesten viihtyi
syydestä
sotilaskotipalveluja
tarjoamalla. Järjestely, joka on
molemminpuolisin sopimuksin
vahvistettu ja säännelty, sallii
siis puolustusvoimien organi
saatioihin kuulumattoman yh
teisön toiminnan puolustusvoi
mien alueilla ja tiloissa. E i
liene yliarviointia, jos toteaa,
että menettely on ainakin puo
lustusvoimissa
palvelevien
edun mukaista.

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
on maamme vanhimpia sotilaskotiyhdistyksiä. Se palvelee
maamme meripuolustuksesta
vastaavia joukkoja, merivoi
mia ja rannikkotykistöä. Sen
kunnianhimoisena tavoitteena
on ollut sotilaskoti jokaiselle
linnakkeelle ja aluksille kant
tiinit. Sotilaskotien lukumäärä,
19 vakituista, 3 leirikotia, 7
kanttiinia ja sotilaskotiauto to
distavat
menestyksellisestä
työstä meri- ja rannikkopuo
lustuksen hyväksi kolmen soti
lasläänin alueella.

Rannikkosotilaskotiyhdistys
ry:n
työskentelyolosuhteet ovat —
muihin paikallisiin sotilaskotiyhdistyksiin verrattuna — var
sin omaperäiset ja vaativat.
Tästä ovat esimerkkeinä
— lukuisat,
syrjäiset ja
vaikeiden yhteyksien pääs
sä olevat toimintapisteet,
— välttämättömyys
käyttää
runsaslukuisesti
palkattua henkilökuntaa,
— suuret
henkilökuntamenot
pyrit
täessä turvaamaan mah
dollisimman hyvä palvelu
taso,
— lukuisat,
tappiotakin
tuottavat pienet sotilas
kodit,
— vaikeudet,
järjestää
vapaaehtoista
sisartyötä
linnakkeilla eli juuri niillä
toimipaikoilla, joiden katetuottotilanne sitä eniten
vaatisi,
— tarvikekuljetuk
s i i n liittyvät vaikeudet,
(kelirikko, jääty misvaara,
myrskyt), jotka edellyttä
vät suuria varastoja ja toi
minnallista
itsenäisyyttä.
T ä m ä n seurauksena on va

rasto- ja kuljetustappioiden lisäksi henkilökuntamenojen kasvu.
— olosuhdeongelmist a huolimatta — tai ehkä
juuri siitä johtuen — yrit
teliäs ja reipas, vaikeuksia
kaihtamaton
vapaaehtoi
nen ja vakinainen vihrei
den sisarien joukko, jonka
epäitsekäs toiminta on jos
kus tehnyt mahdottoman
kin mahdolliseksi.
Useiden vuosien
aikana
R S K Y : n toiminta näytti var
sin uhanalaiselta. Jyrkästi nou
seva kustannustaso yhdistynee
nä palveluaatteeseen — eli
mahdollisimman huokeat hin
nat ja pitkät aukioloajat pien
tenkin varusmiesmäärien ko
deissa (vast) olivat viemässä
kehitystä suuntaan, jota ku
kaan ei toivoisi. Kiitos voi
makkaiden taloudellisten ja
toiminnallisten saneeraustoi
menpiteiden, joihin liittyi mm
keskitetyn, taloudellisen seu
rantajärjestelmän ja maksuliiketoiminnan kehittäminen,
näyttää nyt siltä, että yhdis
tyksen edellytykset hoitaa tär
keää tehtäväänsä ovat paran
tuneet. Linnakkeillakin tuntu
neiden tapahtumien ohella on
tämä edellyttänyt Sotilaskotiliitto ry:n ja puolustusvoimien
tukea ja ymmärrystä. Yhdis
tyksen hallituksen ja erityisesti
puheenjohtajan, rouva Liisa
Österlundin samoinkuin va
paaehtoisen
sisartoiminnan
panos paikallisyhdistyksissä ja
jaostoissa on ollut uhrautuvaa
ja kaiken kiitoksen ansaitse
vaa.

YHTEISTOIMINTA ON
VOIMAA
Tulevaisuutta tarkastellessa on
todettava, että meripuolustuk
sen kokonaiskentässä, eheänä
ja nurkkakuntaisuudesta va

paana, yhteiseen hiileen pu
haltavana R S K Y ry:llä on
parhaat, ellei ainoat mahdol
lisuudet huolehtia vastuulli
sesta työstään meidän har
maa- ja sinitakkien hyväksi.
Ongelmat ja toimintaedelly
tykset — paikallisin vivahtein
— ovat yhteiset; voimavaro
jenkin käytön tulee olla yh
teistä ja keskitettyä. Näin voi
daan rauhan aikana mm tur
vata varusmiesten hyväksi ta
pahtuva varojen (esim yht
n 140 000 mk/-77) tasapuoli
nen käyttö. Myös kriisiajan
erityisvaatimukset
(vrt 351
sotilaskotia vuonna 1941) täy
tetään tarkoituksenmukaisimmin nykyisen integroidun jär
jestelmän pohjalta. Olevalta
pohjalta on siis hyvä jatkaa
ja ponnistaa tulevalle 60-vuotistaipaleelle.

LOPUKSI
Me, kantahenkilökunta, reser
vi ja vakinaisessa palveluk
sessa olevat, teemme parhaan
palveluksemme R S K Y ry :lle
— ja siten itsellemme — kun
kykymme mukaan tuemme
yhdistyksen toimintaa. Sen me
voimme tehdä, paitsi suora
naisin avustustoimenpitein, ot
tamalla selvää ja tiedottamal
la yhdistyksen toiminnasta ja
ennen kaikkea: johdattamalla
vaimomme, morsiamme, sis
komme ja serkkutyttömme ystävättärineen yhdistyksen ja
sen paikallisyhdistysten sisarpiiriin, osallistumaan ja anta
maan oman panoksensa leiri-,
ohjelma-, tarjoilu-, kirjasto
ja hengellisen jaoksen puit
teissa aatteelliseen palvelutyö
hön meri- ja rannikkopuolus
tuksessa palvelevien hyväksi.
Kaikissa tapauksissa toivo
kaamme rannikon vihreille
sisarille menestystä toiminnas
saan.
O
7

KIRSTI KARVINEN
ASKO KILPINEN

Kuusi vuosikymmen
tä sotilaskotityötä
rannikolla ja
merellä
Rouva Anna-Liisa Rewellin haas
tattelu Helsingissä 31.1.1979
"Saaristosotilaiden
Joululahjakomitea",
"Rannikkosotilaiden
Huoltoyhdistys",
"Rannikkosotilaskotiyhdistys" - kolme eri
aikakautta, kolme eri
nimeä sotilaskotitoiminnalle rannikolla,
saaristossa ja merellä.
Nimet sisältävät
kuuden vuosikym
menen jakson vapaa
ehtoista työtä meri
puolustuksen sotilai
den parissa sekä
rauhan että sodan
aikana. Koko tämän
jakson ajan on haasta
teltavamme rouva
Anna-Liisa Revvell ollut
mukana yhdistyksen
toiminnassa.
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Olimme suunnitelleet haastat
telua jo pitemmän aikaa. Pää
määränämme oli tallettaa rva
Rewellin kertomana ensikäden
tietoja, muistoja ja tapahtu
mia 60-vuotiaan yhdistyksen
matkan varrelta. Etukäteen
haastateltavallemme lähetetty
kysymyssarja keskittyi erityises
ti toiminnan alkuvaiheisiin se
kä sodanajan tapahtumiin.
Ovikellon painallus ja rva
Rewell johdatti meidät sotilaskotitoiminnan piiriin. Lukui
sat Rannikkosotilaskotiyhdis(RSKY)
liittyvät
tykseen
muistoesineet
sijoitettuina
kulttuuritaustasta kertovan ko
din harmooniseen ympäristöön
muodostivat sillan arkipäivän
Helsingistä vuonna 1979 soti
laskoti toiminnan alkuvaihei
siin. Merisotakoulun rouva
Rewellin 50-vuotispäivänä lah
joittama maljakko. R S K Y : n
tunnusta
esittävä pienoisryijy, Merisotakoulun ansiole
vyke ja paljon muuta! K u n 

kin esineen tausta on palanen
R S K Y : n historiaa.

ALKUTAIVAL 1920JA 1930 LUKU
" K u n äiti on ranskalaissyn
tyinen ja isä on kuvanveistäjä,
taiteilija, niin minun pitäisi
osata jutella — jos ei muuta".
Haastateltavan oma väittämä
takasi mielenkiintoisen iltapäivähetken. Kahvin ja runebergintorttujen tuella aloitimme
vuodesta 1918.
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Miten kaikki alkoi ?
" M i n u n kohdallani oli alku
luutnantin rouvaksi tuleminen
18. 12. 1918. Jouluksi 1918
päätettiin järjestää jouluiloa
saaristosotilaille — siitä myös
komitean nimi. Mukana olivat
ainakin rva Anna Pohjanhei
mo, jonka mies oli muistaakse
ni kauppalaivaston perämies

ja rva Mannelin. Joulun ja
uudenvuoden välillä 1918 me
nimme Santahaminaan, missä
lahjat jaettiin miinalaivueen
matruuseille. Ensin lahjat ja
sitten tanssit. Talo on vielä
jäljellä. Hevossalmen sillan
jälkeen punatiilinen talo heti
oikealla" (Mahdollisesti nykyi
nen sauna- ja pesularakennus?).
Toiminta haluttiin kuiten
kin vakinaistaa ja niin syntyi
tammikuussa 1920 Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys. Tar
koituksena oli ympäri vuoden
hoitaa
rannikkopuolustuksen
ja merivoimien sotilaiden viih
tyisyyttä."
Keskustelu viivähtää hetken
toiminnan taustassa ja toimin
taperiaatteissa. N M K Y oli pe
rustanut sotilaskoteja. Sotilaskotiliitto oli myös aloittamassa
toimintaansa. Miten tulevan
R S K Y r n toiminta erosi näistä
kahdesta?
" N M K Y ja Sotilaskotiliitto
toimivat aluksi kaupungeissa
— eli kasarmialueen ulkopuo
lella. Tarkoituksena oli järjes
tää sotilaille vapaa-ajanvietto
paikka — ei tarvinnut mennä
ns huonoihin kahviloihin. M e
taas toimimme linnakkeilla —
menimme sotilaiden luokse.
Tässä oli selvä ero toiminta
tavassa vaikka pääperiaatteet
olivatkin samat."
Oliko vaikeuksia, ongelmia?
"Etäisyydet ja huonepula —
siinä olivat suurimmat ongel
mat. Varsinaisia sotilaskoteja
ei voinut alussa ajatellakaan
yhdistyksen työalueella. Pää
määränä oli saada edes yksi
kalustettu huone — lukutupa
kullekin toimipaikalle."
"Isosaareenkin piti viedä
serviisit mukaan — viimeistä
kahvikuppia myöten. Ja tal
vella olivat ne ainaiset laiva
väylät välissä. Kulkuväline oli

Rouva Anna-Liisa Revvell on synty
nyt Pariisissa 5.4.1900. Lapsuuten
sa ja nuoruutensa hän vietti isänsä
kuvanveistäjä, professori Emil Wickströmin taiteilijakodissa Visavuores
sa. Pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta
työstä sotilaskotitoiminnan piirissä
on rouva Revvellille myönnetty mm
seuraavat kunniamerkit: Suomen
Valkoisen Ruusun ansiomerkki v.
1938, Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki v. 1948, Vapauden Ristin
ansiomitali III luokka ja II luokka
sekä Rannikkojoukkojen ja Laivas
ton muistoristit. Sotilaskotiliitto on
myöntänyt haastateltavallemme Kul
taisen ansiomerkkinsä sekä kutsu
nut hänet liiton kunniajäseneksi v.
1978.
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Rankkiin ja Kilpisaareen. En
simmäinen varsinainen sotilas
koti rakennettiin 1926 Isosaa
reen ja seuraavat 4 kotia
Miessaareen, Kuivasaareen ja
Rysäkarille Helsingin edustalla
sekä Laatokan Vahtiniemeen.
Talvisodan kynnyksellä 1938
oli yhdistyksellä 23 sotilasko
tia, joista 7 kotia sijaitsi Laa
tokalla. Toimintaan sisältyi
mm keskikoulukurssi alipäällystölle, rippikoulu soitto-oppi
laille ja avustuksia yksityisille
sotilaille. Olosuhteet sanelivat
paikalliset työmuodot ranni
kon eri osilla ja merellä.
P r e s i d e n t i n r o u v a n vihkimä

s o t i l a s k o t i , Rysäkari

kesällä vene tai laiva ja tal
vella yleensä hevonen. Perillä
piti sitten kattaa ja järjestää
kaikki alusta lähtien. Näihin
tilaisuuksiin osallistui koko
saaren väki. Kantahenkilökun
nan vaimot ja lapset. Apua ja
tukea saimme aina kun tarvit
simme."
"Rahapula vaikeutti myös
toimintaa. Koko talous jou
duttiin hoitamaan suuren ylei
sön tukeen turvautuen. Suuret
liikeyritykset ja pankit vedet
tiin mukaan keräyksiin. En
simmäisen valtionavun saim
me vuonna 1924 ja se oli
50 000 mk. Vuonna 1926

Ensimmäisten
1920-luvulla.
10

joukossa,

1920-luvulla.

saimme luvan sekä tukea M e 
rikasarmin sotilaskodin ja aliupseerimessin
rakentamista
varten. T ä m ä tuki oli täysin
kenraali Valveen ansiota."
Toiminnan tulokset
ensimmäisen 20 vuoden ajalta
Toinen kahvikuppi on menos
sa ja alkuajan ongelmat ja
vaikeudet jäävät selvästi yh
distyksen saavutusten varjoon.
10 vuoden aikana oli perus
tettu 44 lukutupaa. Ensimmäi
nen tupa perustettiin Örön
linnakkeelle 1923. Seuraavat
tuvat perustettiin Russaröhön,

Vahtiniemen

sotilaskoti

Laatokalla

Kantiinit laivoilla ja Suomen
Joutsenen matkat
"Suomen Joutsenen kanttiinin
varustaminen oli kyllä melkoi
nen riski", naurahtaa rva Rewell. "Maatalouspankista otet
tiin 50 000 mk:n laina ja ta
kaajana oli kenrl Valve. K u n
pankinjohtaja Toikka tiedus
teli toista takaajaa niin kenrl
Valve ilmoitti, että toinen on
Vaasan Rewelleja — ja laina
tuli. Näillä rahoilla varustet
tiin sitten Suomen Joutsenen
kanttiini pitkää valtameripur
jehdusta varten."
Alusten kanttiinit olivat
yleensä kannattavia. 50 % voi
tosta annettiin laivan käyt
töön. Samoin meneteltiin myös
linnakkeilla. Kaikki laivojen
ja linnakkeiden kanttiinit luo
vutettiin yhdistykselle 1927—
28. 1. 6. 1933 palkattiin yhdis
tykselle taloudenhoitaja. Fan
ny Ohtola hoiti tätä tehtävää
menestyksellisesti vuoteen 1959
saakka.
"'Tapasin Fanny Ohtolan
ensimmäisen kerran, kun hän
oli johtajana Tirkkosen kau
passa ja minä menin sinne
"kerjäämään" villasukkia soti
laiden paketteihin. Fanny Oh
tola ajatteli ja hoiti raha-asiat
ja minä ajattelin ja hoidin

sen aatteellisen puolen" on
haastateltavamme
toteamus
koskien yhdistyksen kahden
johtavan henkilön työnjakoa
pitkän yhteisen toiminnan ai
kana.
Vain viihtyisyyttä ja kahvia —
ei politiikkaa eikä kieliriitoja.
"Kielikysymys? E i siitä ollut
koskaan haittaa. Se puhui, jo
ka osasi parhaiten joko suo
mea tai ruotsia. Politiikkaa
emme käsitelleet koskaan. Kes
kityimme vain tähän viihtyvyyspuoleen."
Kun
Rysäkarin sotilaskoti
avattiin 1927 osallistui presi
dentin rouva — rouva Relan
der vihkiäistilaisuuteen. Signe
Pohjanheimo — silloinen pu
heenjohtaja
puhui huonoa
suomea ja minä jouduin yht
äkkiä pitämään tervetuliaispu
heen. Se oli sitten aika jännit
tävä hetki 26-vuotiaalle"!
"Sotilaspapisto oli paljon
mukana eri juhlissa — mutta
varsinaisia hartaustilaisuuksia
ei yleensä pidetty. Pastori piti
vain puheen jossain vaihees
sa."

Rouva Rewell haluaa vielä
erityisesti
korostaa
vapaaehtoisen
työn
o s u u t t a yhdistyksen alku
taipaleella. Kantahenkilökun
nan tuki oli avainasemassa ja
yhteishenki hyvä. Päämäärä
näytti olevan kaikilla sama.
Jokin soppi, joka tarjosi viih
tyisyyttä ulkolinnakkeiden ja
laivojen miehistölle tuli olla
olemassa syrjäisimmilläkin toi
mipaikoilla meripuolustuksen
laajalla toiminta-alueella.

"Jatkosodan
aikana
oli
RSKY:llä Suomen pohjoisin,
itäisin, eteläisin ja läntisin
sotilaskoti — laivakanttiinit
Jäämerellä, Äänisellä Limonsaari, Suomenlahdella Suur
saari ja Ahvenanmaalla Signilskär
Eckeröstä
länteen.
Kaikkiaan oli yhdistyksellä
talvisodan aikana 168 sotilas
kotia ja jatkosodassa oli toimi
paikkoja 564."

SOTIEN AIKA:
VUODET 1939-1944

Suurin osa sotilaskodeista oli
rintamakoteja. Melkein piiri
tetyllä Mantsin linnakkeella
kaatui talvisodan aikana pom
mituksessa sotilaskotisisar Jen
ny Nieminen ja A i l i Hyvönen
sai surmansa Sortavalassa. So
tilaskotisisar Raisa Avela jou
tui sotavangiksi Limonsaaren
kaakkoisrannalla kesällä 1944.
Hän palasi takaisin myöhään
syksyllä vankien vaihdossa.
Toiminnan organisointi jat
kuvan uhan alaisena oli mo
lempien sotien alkuvaiheessa
erittäin vaativaa työtä. Toi
minta oli liikkuvaa ja kiinteät
kin toimipaikat saattoivat olla
hyvin alkeellisia.
Suursaaren valtauksen, 1942
maaliskuussa, yhteydessä eteni
sotilaskoti joukkojen mukana
jään yli uudelle toimintaalueelleen. Toiminnan paino
piste muodostui itäiselle Suo
menlahdelle ja Ääniselle.

Miten RSKY:n toiminta
mukautui sodanajan
olosuhteisiin?
"Toiminnan linja oli sa
ma kun rauhan aikana —
huolehtia virkistyksestä ja va
listuksesta meren äärellä. Se
viihtyisyys oli toiminnan pää
määränä — niin hyvin kun
nyt olosuhteet siihen antoivat
myöten. Kaikilla merirajoilla
oli sotkuja — suuria ja pie
niä."

Iti

Toiminnan vaarat ja
vaatimukset

Tutustumis- ja tarkastus
matkoja Ääniseltä Ahvenan
maalle.

S o t i l a s k o t i tämäkin,
sodan
aikana.

RSHY:n

"rautatievaunu"

siellä

jossakin

Rouva Revvellille on jäänyt
unohtumattomana
mieleen
kaksi matkaa R S K Y : n laajalla
toiminta-alueella. Pilke silmä
kulmassa hän kertoo matkasta,
jolloin eversti " U k k o " Lyyti
nen ilmoitti mielipiteensä nai
sista:
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"Matka alkoi Soukan nie
mestä Äänisellä — sieltä L i monsaareen, josta edelleen
moottoriveneellä — sellaisella
isolla avoimella "skötbätilla"
Äänislinnaan. Eversti Lyyti
nen oli kieltänyt meitä mene
mästä moottoriveneellä suo
raan Äänislinnaan. K u n sitten
ilmestyimme kaupunkiin vene
matkan jälkeen hän tokaisi:
Naiset ovat niin
tyhmiä,
että eivät osaa edes pe
lätä! Matka jatkui autolla pit
kin Äänisen rantoja, laivalla
Syvärille ja Laatokalle, sieltä
edelleen autolla Kannaksen yli
Suomenlahdelle."
"Kannaksen
ylityksestä
saimme kunnon haukkumiset.
Olisi muka pitänyt mennä en
sin ylös ja sitten alas — ei
joukkojen rajojen poikki ku
ten nyt matkasimme. Ajoim
me väärällä autolla, väärään
suuntaan ja väärällä alueella
— mutta perille pääsimme.
Iisakki Järvinen (myöhemmin
kenraaliluutnantti)
järjesti
meille sen auton."

Taistelujen keskellä
Oman lukunsa sotilaskotien
historiassa muodostaa myös
Somerin taistelu itäisellä Suo
menlahdella
kesällä
1942.
Hyökkäys tuli
sotilaskodille
täydellisenä yllätyksenä. K o t i
tyhjennettiin ja sisaret siirtyi
vät hoitamaan haavoittuneita.
Vasta kun oma tykkivene pää
si saarelle voitiin sisaret eva
kuoida Haminaan.
Kesällä 1944
evakuoitiin
kodit joukkojen mukana. Eri
tyisesti vetäytyminen Ääniseltä
muodostui raskaaksi ja hermo
ja repiväksi suoritukseksi. Vä
hitellen kaikki sisaret antoivat
kuitenkin elonmerkkejä itses
tään seikkailurikkaiden mat
kojen jälkeen. Laivasto-osas
ton koti Saarenpäässä siirtyi
ensin Uuraaseen ja sieltä an
karien taistelujen aikana H a 
minaan. Haminan keskus pai
sui 1944 erittäin laajaksi ja

sieltä välitettiin R S K Y : n toi
mipisteisiin apuvoimia ja tava
raa vuorokaudet ympäriinsä.
Komentajien tuki — erityi
sesti kuljetusongelmissa — ja
sotilaiden osoittama kiitolli
suus kannustivat yhdistystä
yrittämään parhaansa sodan
ajan usein mahdottomiltakin
tuntuvissa olosuhteissa.

RAIVAUS KAUDESTA NYKY
PÄIVÄÄN - SOTILAS
KOTIEN UUDELLEEN
RYHMITYS
Tunnelmat heti syksyllä 1945?
"No se tuntui kyllä uskomat
tomalta, että saisimme sotilas
kodit siirrettyä tavalla tai toi
sella kotirintamalle.
Mutta
kaikki järjestyi — paremmin
tai huonommin. Kaikki kiitos
rannikon joukkojen suuresta
avusta. Olimme taas samassa

Rva Rewell matkalla
lahdella v 1943.

Suomen

"Ja sitten on tietysti se
Suursaaren retki huhtikuussa
1942. Pajarin joukot olivat
vielä jäällä, kun ajoimme reel
lä Kotkasta Haapasaarille ja
sieltä edelleen Suursaareen.
Aamutee juotiin Lupin maja
kalla. Tapasimme Miettisen
(myöhemmin
kenraaliluut
nantti ja Mannerheimristinritari) siinä jäällä ja hän ky
syi, mihin aiomme mennä jos
tulee hyökkäys? Niin minä to
kaisin — että hevosen alle"!

Matkalla. Rouvat Winter, En
v a l l j a R e i v e l l m a t k a l l a Suur
saaressa.
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K a n t t i i n i s s a o n h i l j a i n e n het
k i . Sisar
H e t a K a a t r a "Sy
väri"-laivalla.

"Rannikon Isoäiti" vie mei
dät vielä Ahvenanmaalle ja
siellä esiintulleiden ongelmien
pariin. Kaikki kodit oli alueel
la luotava tyhjästä. Pääosa
henkilökunnasta tuli mante
reelta. K u n Ahvenanmaa tyh
jennettiin sodan jälkeen jou
duttiin myös sotilaskodit hä
vittämään.

P i i s p a j a p a s t o r i t Saarenpään l i n n a k k e e l l a t a l v e l l a 1 9 4 2 . Vas i s t u m a s s a : e v l Reponen,
kenttäp i i s p a Björklund, past A l i t a l o , past S i m o j o k i . Seisomassa:
past O j a l a , talouspääll P o s t i j a ?.
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RSHY:n
h a l l i t u s v 1 9 4 8 . I s t u m a s s a vas: A i n o M i e t t i n e n , Tony Järvinen, A - L R e i v e l l , M i r j a m
L u u k k o n e n , H e l e n a S t e n i j . Seisomassa
vas: A l l i M e h t o n e n , M i r j a V a l v e , S i r k k u K i j a i n e n .
veneessä. 12 rakentamaamme
kotia jäi rajan taakse."
"Sodan jälkeen jatkoimme
entiseen tapaan. Sotilaskotien
siirtoja ja uudelleen perusta
mista jatkui pitkän aikaa. Aja
tus ja p ä ä m ä ä r ä oli sama kuin
ennenkin — eikä vaikeuksia
tullut. Sotilaskotia
tarvittiin
aina sinne minne merivoimien
ja rannikkotykistön joukkoja
siirtyi ja asettui."
Ei se sen kummempaa ollut
— työ jatkui entisten päämää
rien hyväksi, korostaa haasta
teltavamme.
Raivausaika oli kuitenkin
oma lukunsa. Hamina ja Han
ko muodostuivat raivaajien
sotilaskotityön keskuspaikoiksi.
Usein vierailtiin myös raivaa
jien sijoituspaikoilla.
Emälaivoilla järjestettiin kanttiinit
ja pienet alukset noutivat "sotilaskotipakkauksia" rannikon
sotilaskodeista. Samanaikaises
ti perusti R S K Y sotilaskodit
Parolaan ja Uuteenkylään.
Molemmissa paikoissa toimi
merivoimien varikko.
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Vuoden 1948 jälkeen val
mistuivat Kyminlinnan, Russarön ja Miessaaren sotilas
kodit. 1950 luvun alussa ava
sivat ovensa Janhuan, Katanpään ja Turun Linnan kasar
mit uudet kodit. Kirkonmaa
ja Isosaari valmistuivat 1955.
Porkkalan varuskunnan sotilaskotitoiminta
aloitettiin
1956.
ENTÄ TULEVAISUUS MIHIN KIINNITTÄISITTE
HUOMIOTA ROUVA
REVVELL?
"Toivoisin, että sotilaskotityön
aatteellinen
voima
kestää
R S K Y : n nykyisen toimintalaajuuden edellyttämien talou
dellisten kustannusten nousun.
Yksi tie on kantahenkilökun
nan rouvien, tyttärien ja ystä
vättärien osallistuminen va
paaehtoiseen sotilaskotityöhön.
Jatkaisimme siitä, mistä aloi
timme 60 vuotta sitten. Perus
ajatuksella koti, isänmaa ja
uskonto".

Rouva Rewell tuo voimak
kaasti esille sotilaskotiaatteen
päämäärän. "Päämäärä ei saa
nousseista kustannuksista huo
limatta jäädä taloudellisten
ongelmien varjoon. Poikien
päivärahat eivät nouse samas
sa suhteessa. Kotien ja kant
tiinien hinnat on pidettävä al
haisina. Toivon, että tähän
löytyy joku ratkaisu", ovat
haastateltavamme saatesanat.
Mielenkiintoinen iltapäivähetki oli päättynyt. Olimme
saaneet kahden tunnin nau
han täyteen merellisen sotilas
kotityön tapahtumia, ajatuk
sia, henkilönimiä ja perusto
tuuksia 60-vuoden ajalta.
Kiitos "Rannikon Isoäiti".
R S K Y jatkaa eteenpäin kohti
viitoittamianne sotilaskotityön
päämääriä. M e rannikolla ja
merellä työskentelevät kiitäm
me Teitä suorittamastanne
työstä meripuolustuksen piiris
sä — samalla toivomme me
nestystä R S K Y : n tulevalle toi
minnalle — yhdistyksen uudel
le 60-vuotistaipaleelle.
O

TYÖNANTAJANA JA KOULUTTAJANA
Rannikkotykistö on oma
leimainen, teknisesti pitkälle
varustettu ja nopeasti
kehittyvä aselaji.
Itsenäiset toimintayksiköt ja tehtävät
asettavat sekä ihmiselle että tekniikalle
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen
että tekniikka ovat avainasemassa
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän.
Jo ennen asevelvollisuutta kannattaa
ottaa selkoa rannikkotykistön tarjoamista
mahdollisuuksista. Varusmiespalvelu
rannikkotykistössä antaa kuvan
mahdollisesta tulevasta ammatista.
Rannikkotykistö tarvitsee ennen
kaikkea tekniikasta ja koulutustehtävistä
kiinnostuneita ja erikoisiin olosuhteisiin
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa

ja mantereella, koulutustehtävissä ja
tekniikan parissa, laivoilla ja veneissä,
tutka-asemilla ja pääaseistuksen raskaiden rannikkotykkien parissa.
Koulutus ammattiin ja valittuun toimi
alaan tapahtuu täydellä palkalla.
Koulutus takaa varman ja suhdanteista
riippumattoman työn sekä linnakkeilla
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja
halpavuokraisen asunnon.
Rannikkotykistöön voi hakeutua
Kotkassa, Helsingissä, Hangossa, Turussa,
Korppoossa, Uudessakaupungissa ja
Vaasassa. Tarvittavat tiedot avoimista
toimista, palkoista, erikoistumis
mahdollisuuksista jne saat lähimmästä
työvoimatoimistosta tai sotilaspiiristä —
ja rannikkotykistön joukko-osastoista.

Rannikkotykistö on
omaleimainen elämänmuoto.

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYKSEN
1979.

SOTILASKODIT

Kaakkois-Suomen sotilaskotilääni
Kirkonmaan sotilaskoti
Rankin sotilaskoti
Kyminlinnan sotilaskoti

KotRPsto
KotRPsto
KotRPsto

Etelä-Suomen sotilaskotilääni
Mäkiluodon sotilaskoti
Obbnäsin sotilaskoti
Isosaaren sotilaskoti
M e r i s o t a k o u l u n sotilaskoti
Merivoimien sotilaskoti
Hangon sotilaskoti
Russarön sotilaskoti
Hästö-Busön sotilaskoti

OBBNÄSIN - UPINNIEMEN SOTILASKOTI ON RSKY:N
KESKEISIMPIÄ TOIMIPISTEITÄ
Toiminta aloitettiin
v 1956 alueella
säilyneessä huvi
lassa. Sama talo
toimi myöhemmin
toimiupseeri(aliupseeri)kerhona.

SIRtR
HelLAs
SIRtR
MeriSK
MerivE
HanRPsto
HanRPsto
HanRPsto

Lounais-Suomen sotilaskotilääni
Örön sotilaskoti
Skinnarvikin sotilaskoti
Utön sotilaskoti
K o r p p o o n sotilaskoti
Pansion sotilaskoti
Linnankasarmin sotilaskoti
Janhuan sotilaskoti
Kuuskajaskarin sotilaskoti

TurRtR
Varikko-osasto
TurRtR
TurRtR, Gyltö
TurLAs
TurRtR, EPtri
TurRtR, Uusikaupunki
TurRtR, Rauma

Kiinteät leirisotilaskodit
Reilan leirikoti
Kuivasaaren leirikoti
M i e s s a a r e n leirikoti

Reilan leirialue, TurRtR
RtK
RtK

Katajaluodon kanttiini

Koeampuma-asema

Vakinaiset laivakanttiinit
Saattaja U u s i m a a
EL Louhi
M L Keihässalmi
Tykkivene Turunmaa
Tykkivene Karjala

Uusi sotilaskotirakennus valmis
tui 1960-luvun
alussa.
Sotilaskoti palve
lee kolmea meri
puolustuksen
joukko-osastoa:
- HelLAs
- RannJP
- ll/SIRtR sekä
laivastolippueen
aluksia ja
Suojelukoulua.
Varuskuntaan
siirtyy lisäksi
v 1979-80
Laivastokoulu
- RAuK/SIRtR.
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Rannikkotykkimies

Jukka Soini
IN M EM O Rl AM

Everstiluutnantti Aimo J u Ii
ii a Soini sai ijäisyyskutsun
Tampereella 28. 12. 78. H ä n
oli syntynyt Kemissä 25. 11.
05 piirilääkärin poikana, kävi
koulunsa Helsingissä, suoritti
varusmiespalveluksensa
Suo
men Valkoisessa Kaartissa ja
Reserviupseerikoulun tusinakurssin ( R U K 12) Haminas
sa. Syksyllä -27 h ä n tuli K a 
dettikoulun
Meripuolustusosaston 1. Rannikkotykistökadettikurssille Helsingin Kata
janokalle, Lutikkalinnan lie
peillä olevaan 2-kerroksiseen
punatiilitaloon, josta tuli hä
nenkin "kotinsa" seuraavan
kahden vuoden ajaksi.
1. Rt.kadettikurssi oli ko
koomukseltaan varsin hetero
geeninen. Meistä 17:sta rtkadetista vain 4 oli palvellut
rannikkotykistössä. Pääosa oli
jalkaväestä kuten Tukkakin
ja kenttätykistöstä, joku jopa
ilmavoimista ja ratsuväestä.
Opinahjona oli perinteellinen
laivaston ekipaasi. Kasvattaji
na ja vanhempina olivat 4.
ja 5. Merikadettikurssit, joilla
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ei ollut reserviupseerikoulutus
ta, ja joitten jaloon merihen
kiseen nenään tuoksahti pa
hasti rt.simppujen maakravun
haju. Lähtökohta oli siten
vaikea, ja niin meidät rtkadetit kuvaannollisesti sanoen
tungettiin yhteen nurkkaan
puolustautumaan.
Kahden
vuoden koulutus ja kasvatus,
kohtuullinen ja joskus koh
tuutonkin simputus oli vähen
tänyt joukkomme yli kolman
neksella, mutta samalla hio
nut jäljelle jääneet 11 eri ase
lajeista lähtöisin ollutta ka
veria yhtenäiseksi ja sisuun
tuneeksi 1. Rt.kadettikurssiksi,
joka täysin aiheellisesti sai
nimen rannikkotykistön "murtajakurssi".
Syksyllä -29 joukkomme sit
ten hajaantui Laatokan ja
Hangon välille. Jukka Soini
vanhana stadin kundina jäi
tietysti Helsinkiin, jossa hän
palveli R T 1 :ssä, MerivE :ssa
ja silloisessa Yleisesikunnassa.
Talvisota meni MerivE :ssa ja
jatkosota Karjalan kannaksel
la ja Suursaaressa mm lin-

nakkeiston komentajana. Vä
lillä Jukka oli Äänislinnassa
Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunnassa
toimistosekä
osastopäällikkönä. Sotien jäl
keen h ä n palasi MerivE :aan
ja R T 1 :een, josta erosi Iso
saaren patteriston komentaja
na v 54 siirtyen omistamansa
kiinteistövälitystoimiston joh
toon.
Y l i 52 vuotta kestäneen
tuttavuuden ja ystävyyden
perusteella on minun todet
tava, että Jukka oli ainutlaa
tuinen kaveri: aina ystävälli
nen, toverillinen, valmis kuun
telemaan toisen vaikeuksia. E i
kuitenkaan koskaan tyrkyttä
nyt neuvojaan, sanoi vain
oman mielipiteensä. Ekonomi
sissa asioissa Jukka oli kerta
kaikkiaan
erikoisuus:
kun
yleensä nuorilta upseereilta
palkka loppui kuukauden 1—
5 päivänä, oli Jukalla rikku
mattomana periaatteena, että
upseerilla oli aina oltava vä
hintään kuukauden palkka
lompakossaan. E i niin, että
hän olisi levennellyt rahoil-

laan, se oli vain yksi Jukan
periaatteista. Kyllä h ä n oli
valmis kavereitaan auttamaan,
mutta asiat oli hoidettava so
pimusten mukaisesti, eikä niis
tä sitten saanut puhua. Se oli
ehdoton edellytys.
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toiminnassa oli
Jukka alusta alkaen innolla
mukana. H ä n ei halunnut
olla esillä tai johtopaikoilla,
vaan aina luonteensa mukai
sesti taustalla ajatuksia, he
rätteitä ja ideoita antaen.
Yhdistyksen taustavoimiin
kuuluvana Jukalta kyllä aloit
teita riitti. Niitä olivat mm
eräänlainen
ystävien
tuki
"Vanhat Valokuvaajat", evp
upseerien
kadettimiekkakeräys, kenrm Sarion muisto
rahasto jne. Julkaisutoimin
nassa oli jatkuvia vaikeuksia
kirjapainon kanssa: ennenkuin

uusista painotöistä keskustel
laan olisi entisten laskut mak
settava. Rannikkotykistön his
toriakirja, jatkuvat Vuosikir
jat sekä muut julkaisut vaati
vat yhä uusia anomuksia eri
laisille maanpuolustustyötä tu
keville säätiöille yms. Jukka
oli aina mukana hyvine neu
voineen, hätätilassa jopa aineellisestikin. Tyypillinen esi
merkki Jukan tempauksista
on tälläkin hetkellä nähtävis
sä Suomenlinnan Upseeriker
hon juhlasalissa. Vastapäätä
A Ehrensvärdin muotokuvaa
on Suomen Marsalkka M a n 
nerheimin
kokovartalokuva
Päämajan karttapöydän ääres
sä. Jukka oli nähnyt ko muo
tokuvan
jossain Helsingin
Taidesalongissa, ja niin oli
taulu siirretty Suomenlinnan
Upseerikerholle Jukan saate
sanoilla: " N i i n k a u a n k u i n

1. R t k a d e t t i k u r s s i . I s t u m a s s a vas: v Essen,
H e n r i k s s o n , A r p o n e n , S o i n i , Sokajärvi,

tämä s a l i o n U p s e e r i k e r h o n
käytössä o l k o o n tämä k u v a
tässä! Sat s a p i e n t i ! "
Ei ole ihme että rannikko
tykistön piirissä syntyi legenda
tuntemattomasta lahjoittajas
ta. Kukaan ei saanut tietää
hänen nimeään, mutta kui
tenkin kaikki sen tiesivät. Jos
Jukka itse joskus kuuli jotain
siihen viittaavaa oli vastauk
sena vähättelevä tuhahdus tai
tönäisy kylkeen.
Legenda on nyt päättynyt.
Intomielinen rannikkotykistön
ystävä on pitkällisen, vaikean
sairautensa jälkeen päässyt
lepoon rakastamansa Isän
maan helmaan. M e kunnioi
tamme sekä siunaamme hä
nen muistoaan!
Sit T i b i terra levisi
Ystäväsi Väpe K a r v i n e n

Härmänsuo, K o s k i , K a r v i n e n , A i r o l a . Seisomassa
L a u r a m o , Hassinen.

vas:
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Jätä jonotus!
Siirrä palkkasi
Yhdyspankin
käyttötilille!

Yö

©
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VALITTU.
Hawk on nyt Englannin Royal Air Forcen
palveluksessa. Myös Suomen ilmavoimat on
valinnut sen kilpailussa, johon osallistui
viiden maan lentokoneteollisuus.

F=

PAKINA - NIMI
MERKKI "VOI MEITÄ
MÄNTYHARJUN
POJAT..."

Allekirjoittanut on
saanut käsiinsä
Pääesikunnan
Valitusosaston
toimesta laaditun
Valittajan Oppaan
luonnoksen, joka
parhaillaan on
lausuntokierrok
sella ja joka lopul
lisessa muodos
saan pyritään
saamaan koulu
tuskäyttöön
vuoteen 1980
mennessä. Tar
joan arvoisalle
lehdellenne tilai
suutta sen julkai
semiseen.
Ja päätoimittaja
suostui aikansa
emmittyään. Oliko
se näin taitavasti
hoidettua örössä
jääkylmänä talve
na 1966? Kun
maitokin tilattiin
radiolla ja
.
Jos joku haluaa
huitaista takaisin
tätä keskusviras
tomme valitusoppaan laatijaa
niin antaa tulla!
Palstatilaa löytyy
aina.
Päätoimittaja

Valittajan
opas
(luonnos)
II luku:
Rannikkotykistön
linnakkeet
1. Yleistä
T ä m ä opas on tarkoitettu sille
linnakkeilla palvelevalle ran
nikkotykistön
kantahenkilö
kunnan osalle, jonka näke
myksen mukaan aina ja kai
kille valittaminen on paras
tie rannikkolinnakkeiden so
siaalisten olojen parantami
seen. Oppaan tarkoituksena
on valittamistoiminnan koor
dinoiminen ja tehostaminen.
2. Lähteet
T ä t ä opasta laadittaessa on
pääasiallisena lähteenä käytet
ty Vanhan Testamentin Jobin
kirjaa. T ä m ä historian merkkimies on. kuten tunnettua,
meidän päiviimme asti lähes
muuttumattomana saaristolinnakkeilla säilyneen tiedonvä
litystekniikan — kivellä itkien
istumisen — isä ja hänet tun
netaankin paremmin kunnia-

nimellä Maailman Ensimmäi
nen Rannikkotykkimies.
Arvokkaita viitteitä on niin
ikään saatu Victor Hugon
teoksesta "Kurjat". T ä m ä n
oppaan luonnoksen tekstin on
tarkistanut ja hyväksynyt itki
jänainen Oksenja Miikkulai
nen Kiihtelysvaarasta.

3. Valittamisen tarkoitus
Olipa valittamisen tarkoitus
sitten mikä tahansa — todel
linen syy, säälin herättämi
nen, armonpalojen kerjäämi
nen, pahanpuhuminen taikkapa vain nielurisojen tuuletta
minen — on huolehdittava
siitä, että toiminta heti alussa
otsikoidaan yleväksi ponniste
luksi linnakkeen sosiaalisten
olojen parantamiseksi. Näin
torjutaan myös kaikki matala
mieliset viittaukset oman pe
sän likaantumiseen.

4. Valittamisen kohteet
Valittamisessa on tärkeimpä
nä periaatteena se, että mää
rä korvaa aina laadun. Joi
denkin koulukuntien käsityk
sen mukaan valittajan tulisi
ottaa selville keskustelukump
paninsa virka-asema ja esittää
hänelle omaan toimialaansa
kuuluvat asiat niin myönteisine kuin kielteisine puolineenkin ja liittää jälkimmäi
siin perustellut korjausesitykset. Tällainen kerettiläisyys on
päättäväisesti torjuttava. O i 
kein toimiva valittaja valittaa
kaikesta kaikille. Poikkeukse
na ovat kuitenkin luonnolli
sesti ne henkilöt, joilla todella
voi olla jotain toimivaltaa
asioiden korjaamisessa. Näille
henkilöille on aina sanottava
kaiken menevän hyvin, koska
a) heillä voi olla vaikutusta
valittajan palvelusuraan ja
b) jos epäkohdat todella kor
jattaisiin on suurella vai
valla kehitettävä uusia valituskohteita.
Osallistuminen kunnalliseen
elämään, kunnan veromar
koilla jo valmiiksi maksettu
jen palvelumahdollisuuksien
selvittäminen ja niiden hyö
dyntäminen on luonnollisesti
jyrkästi tuomittavaa toimin
taa. O n sanomattakin selvää,
että kunnan taholla on arvat
tava linnakkeella asuvien tar
peet ja palvelut on tuotava
henkilöstön eteen hopealauta
sella persiljalla koristeltuina.
Oivallisimpia valitus- ja
kauhukertomusten
kohteita
ovat lehtimiehet, vierailevat
muiden aselajien edustajat —
erityisesti eri kurssit — sekä
esimerkiksi ammatinvalinnan
yhteydessä linnakkeilla vierai
levat
koululaisretkikunnat.
Kannustavana
esimerkkinä
mainittakoon linnake, jolle
suoritetun
koululaiskäynnin
seurauksena koulun teinikunta

keräsi jätepaperilla 42 mk
luovuttaen ne linnakkeelle ja
koulun ompeluseura kutoi 8
paria vatsanlämmittäjiä raho
jen mukaan. Kahden arimman oppilaan hoito on vielä
kesken, mutta lääkäri on an
tanut hyviä toiveita.
5. Suhtautuminen tiedotus
välineisiin
O n selvää, että julkisten tie
dotusvälineiden, kuten esim
paikallislehdistön,
mahdolli
suudet yhdellä iskulla muut
taa takapajuisinkin linnake
Gran Canarian apupisteeksi
ovat
erinomaiset.
Tämän
vuoksi lehtimiesten käsittelyyn
on
kiinnitettävä
erityistä

huolta. Pääsääntöisesti on läh
dettävä siitä, että valittajan
suun on käytävä aina kun
lehtimies on kuuloetäisyydellä. O n tarkasti varottava lau
sumasta mitään myönteiseksi
mahdollisesti tulkittavaa, kos
ka valittamisen kokonaisvai
kutus ja teho saattavat siitä
vaarantua.
O n eduksi, jos varoitus vie
railusta saadaan riittävän ai
kaisin, jotta linnakkeen toi
minta voidaan virittää esitte
lykelpoiseksi: ajoneuvot riko
taan, perunat tuodaan satee
seen mätänemään ja mante
reelta ehditään tilata koppa
kuoriaiset näkkileipiin. Mitä
syvemmässä lumessa lehtimies
joutuu rämpimään, mitä kur23

jempaa törkyä syömään ja
mitä enemmän kauhukerto
muksia hän siihen saa särpi
meksi, sitä enemmän hän var
masti säälii linnakkeen poloa
asujamistoa ja juttu on sen
mukainen.
K u n on osoittautunut, että
jotkut tiedotusvälineet eivät
ymmärrä
oikein
päätehtä
väänsä, rannikkolinnakkeiden
jeremiaadien julkaisemista, ja
että lehtimiesten käynnit jos
takin käsittämättömästä syys
tä harvenevat ja joskus lop
puvat kokonaan, on linnak
keen henkilöstön valittavan
osan ryhdyttävä omakohtai
siin toimenpiteisiin kirjoitta
malla itse lehtien mielipide
sivuille. Johtavana periaattee
na on tällöin oltava propa
gandistien tunnuslause: Olen
jo tehnyt päätökseni, älkää
häiritkö minua
tosiasioilla.
Lennokas tyyli kärsii, jos jo
kainen pikkujuttu pitää tar
kistaa ennen sen kirjaamista.
Itse asiassa on sitä parempi,
mitä enemmän tuulesta tem
mattu ja mitä älyttömämpi
kirjoitus on — näkevätpähän
mantereella asuvat onnelliset,
työttömät jne, missä määrin
linnakkeen kauhun kauhut ja
proteiinivajaus vaikuttavat jo
pa arvostelukykyyn.

6. Suhtautuminen PLM:n tai
PE:n edustajiin
Puolustusministeriön ja Pää
esikunnan edustajat ovat kii
tollisia valittamisen kohteita
edellyttäen, että kohdassa 4
määritetyt rajoitukset huo
mioidaan. Heille valitettaessa
on muistettava, että kiinteis
töasioista on aina puhuttava
talousosaston edustajien kans
sa, talousasioista rakennus
osaston edustajille ja raken
nusasioista
koulutusosaston
henkilöille.
Koska ministeriössä ja isois
sa esikunnissa ei tunnetusti
ole mitään tekemistä lukuun
ottamatta lisätöiden syytämis
tä ns kuraportaalle, on selvää,
että vierailijoita luonnollisesti
kiinnostavat tavattomasti juu
ri omaan alaan kuulumatto
mat asiat. Jos puhe ponniste
luista huolimatta lipsahtaa
vierailijan toimialaa sivuavak
si, on tiukasti vältettävä kaik
kinaisia myönteisiä arviointeja
ja havaintoja, koska asian
omaiset saattavat vain tur
haan ylpistyä. Jostain aikaan
saannoksesta kiittäminen on
sulaa hulluutta. Eduksi on
niinikään, jos valittaja luo
katsauksen ao
ministeriön,
keskusviraston tai vastaavan

toimintaan yleensä ja ao vie
railijan toimialaan erikseen,
osoittaa
pelkäämättä
sen
puutteet ja antaa hyödyllisiä
neuvoja siitä, kuinka asiat
tulisivat kunnolla hoidetuiksi.
Runsas ivan ja pilkan käyt
tö keventää esitystä ja auttaa
alleviivaamaan
tärkeimpiä
kohtia. Samalla on pidettävä
mielessä, että normaalin vie
raanvaraisuuden osoittaminen
linnakkeella
viran puolesta
vieraileville pehmentää haital
lisesti muuten onnistuneen valitustoiminnan vaikutusta.
7. Päätäntä
Valitustoiminnassa on liian
kauan
pitäydytty
sellaisiin
suosittuihin, mutta kovin hidasvaikutteisiin
mielipiteenmuokkaustoimenpiteisiin kuin
ruokoton pukeutuminen, epäsotilaallisuus ja ammattitai
dottomuus. Näitäkään ei toki
pidä väheksyä, mutta vain
päämäärähakuinen, taiten to
teutettu ja aktiivinen valitta
minen takaa pääsyn yleiseen
tietoisuuteen ja sitä tietä so
siaalisten olojen paranemiseen
niinkin pian kuin tuohikuussa
pukinpäivän aikaan.
Q

LEHTEMME LUKIJALLE!

Toimitus on tarkistanut lehtemme jakelun R t U Y : n , paikallisten
kiltojen ja Johtorenkaan jäsenluetteloiden mukaan v 1978.
J o s et saa lehteä, ota yhteys omaan yhdistykseesi tai kapt Mä
kiseen PE rttoimisto puh. 90/625 801.
Toimitus
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Mensa
M e n s a , H ä m e e n l i n n a puh.917-23531

Edulliset
einekset ja
maukkaat makkarat
tekee Mensa.

Päivän kuin päivän
virkistää hyvä
•

i •

••••• •

••

Myymme

Kaksi suurteosta
sotiemme koto kuva

eri kokoisia asuinhuoneistoja
Espoossa, Kirkkonummella,

Suomi
taistelit*

Helsingissä ja Vantaalla
Yhteydet toimistoomme:

Rakennustoimisto
A. Puolimatka Oy
Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki 10,
puh. 90-6940 400
PL 56, 20101 Turku 10,
puh. 921-335111

Sodan karut kasvot, sotaa käyvän ja kärsivän
kansakunnan äänet. Sotiemme suurlukemisto,
ainutlaatuinen kokoomateos vuosilta 1939-45.
Yht. 2400 sivua.

Talvisodan
historia H
105 kohtalon päivää. Ensimmäinen yksityis
kohtainen yhteenveto taisteluista, joissa syntyi
Suomen sinivalkoinen legenda.
Yht. yli 1200 sivua, 1250 valokuvaa ja karttaa.
Suomi taisteli,
6 osaa, 630 mk,
35 mk/kk.
Talvisodan
historia,
4 osaa,
480 mk,
30 mk/kk.
Molemmat
yhteensä, 10 osaa.
(alennus 60 mk)
1050 mk, 40 mk/kk

matkustustavasta riippumatta
Kaikki akuista - ja vähän enemmänkin.

akkuteollisuusoY
AKKUTALO, 02610 Espoo 61
puh. 90-52501

EFFOA^
matkapalvelu
Eteläranta 8,00130 Helsinki 13
puh. 178 2506

Nyt o n
hyvä
pankkisuhde
paikallaan!

• Oman etusi
vuoksi: Anna palk
kasi tulla tilille
Postipankkiin. Saat
samalla automaat
tisen pienlainaedun.

<Jr\antiaikeitti-tnusao
Kalliolinnantie 14 -

V A L T I O N
Kaivopuisto

Helsinki - Puhelin 635 443
A u k i joka arkipäivä paitsi maanantaisin,
kello 9 - 1 5 .

P U K U T E H D A S

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ

VALMISTAMME
SOTILASVIRKAPUVUT
ASIANTUNTEMUKSELLA

A u k i sunnuntaisin kello 11 — 16.

POSTIPANKKI

JA

EDULLISESTI.

Hämeenlinna, puh. 917-28121

Huom. Myös
siviilimittapuvut tilauksesta.

|^^^|
RAUMA-REPOLA

OY

K i r k k o n u m m e n

K-kauppa
neuvoo j
palvelee

S a n o m a t
LÄNTISEN UUDENMAAN
TEHOKKAIN ILMOITUSLEHTI

AURAYHTIÖT

SUOITIEn

SOKERI

ESPOO

V A A S A N TEHDAS
VAASA

28

2?

Kirkkonummen
Suomen Forsiitti Dynamiitti
Osakeyhtiö

Sanomat
LÄNTISEN

UUDENMAAN

y £ 5 t Suonien
JpH (Teollisuuden
»SIV Vartiointi Oy
Siltasaarenk. 18 A, 00530 Helsinki 53
Vaihde 765 066

TEHOKKAIN ILMOITUSLEHTI

HANKO

Thomesto Oy
Helsinki

VVärtsilö Oy
TURUN TELAKKA

VERTA
ei saa apteekista
eikä sitä voi
tehtaassa valmistaa
auta siis Sinäkin omalta osaltasi, ettei

Oy Kotkan Stevedoring
KOTKA

OVAKOOy

Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan.

Helsinki
SUOMEN PUNAISEN RISTIN

V E R I P A L V E L U

Blomberg Oy
HAMINA

VALMISTAMME

SANTA
HAMINAN
VALINTA
Uusi yrittäjä on aloittanut toimintansa 15.
10.-78 tarkoituksella entisestään paran
taa palvelujaan lähi-K-kauppiaananne.
TERVETULOA

Osta ja lue

saagaa ^ aas^s&a

• VIRKAPUKUTUNNUKSET
• MITALIT
• KALVOSIN
NAPIT
• RINTAMERKIT
• TUOTETUNNUKSET

-

m i e h e t

k e r t o v a t

Tilaajapalvelu puh. 692 4061 - 670 272
Jämerää kertomusta sotiemme tositilanteista,
joista historiankirjat tietävät vain seuraukset.

P L 18
10601 T A M M I S A A R I
P U H . 911-13 720

Kauppias
REINO R A E K O S K I

NORDSTROM Oy

S P O R R O N G

LOVIISA

panee teidät merkille

säästöpankit Q skop

Kun on kyse
rakentamisesta
Otto Wuorio Oy:n
organisaatio
ja asiantuntemus
ovat
käytettävissänne.

oy N O K I A

|< A APELITEHDAS

. K A U P P A H U O N E

OTTO WUORIO OY
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ON RAKENTAJA

L I P S A N E N

Kutomontie 16-18 E, 00380
Helsinki 38, puh. 558 011

P A A H T I M O PORI

H
S

rnrrn

Huoneisto
markkinointi

oy
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ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

ILMARINEN
Eerikinkatu 4 1 , 0 0 1 8 0 Helsinki 18
puh. 9 0 - 6 4 0 921

Lappeenrannan
kaupunki

\rm JOENSUUN
\ 1 KAUPUNKI

LENTOKONETEHDAS
Kuorevesi

metallityöläinen

OTA OPPIA MURIKASSA
Metallityöväen Liiton uusi kurssikeskus Tampereen Teis
kossa on nyt käytössäsi.

Huhtamäki-Yhtymä
Ratavartijankatu 2 A
Helsinki

Haminan
kaupunki

METALLITYÖVÄEN LIITTO R.Y.
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RANNIKON

PUOLUSTAJIA

AURAJOKI OY

TERVEHTIVÄT

Aura

ORION-YHTYMÄ OY
LÄÄKETEHDAS ORION

ETELÄPOHJANMAAN
VOIMA OY

OULUN ALUESÄÄSTÖPANKKI

HANGON

PORIN SUOMALAINEN
SÄÄSTÖPANKKI

KAUPUNKI

HANKKIJA KESKUSOSUUSLIIKE
Vaasan konttori

OY RAL AB
Tapiola

OUTOKUMPU OY
Kokkolan tehtaat

AALTOSEN

TEHTAAT

OY

Kenkätehdas
HEDELMÄJALOSTUS OY

S A L O N NEULOMO
LENINKITEHDAS

Kyllikinkatu 1 3 - 1 5
TAMPERE

HELSINGIN KAUPPIAAT OY
OY STEN & C O AB
HELSINGIN SUOMALAINEN
SÄÄSTÖPANKKI

SUNILA OY

IMATRAN KAUPUNKI

OY SUOMEN BOFORS AB

Enso-Gutzeit
KAR-AIR OY

Osakeyhtiö

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY
Kotkan Tehtaat

KARJAKUNTA

SUOMEN SÄÄSTÖPANKKILIITTO

KARSKE OY

TYÖELÄKELÄISTEN LIITTO RY

KESKUSTAPUOLUE rp

VAASA-LEHTI
Maakunnan Ykköslehti

OY LAIVATEOLLISUUS AB
OY VAASA-UMEÅ AB
OY MERIKIITO AB
V A A S A N KAUPUNKI
J O U K O MÄKINEN OY
HUONEKALUTEHDAS
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YHTEISVARASTO OY

Rakennus-ja

insinööritoimisto

TERÄSBETONI OY
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki 52

puh. 140 144

KAUNIISTI TEKSTATTUJA

- ONNITTELU ADRESSEJA
~ SURUADRESSEJA

Lännen
Tehtaat Oy

Saisiko olla luotollinen OP-tili
ja tuplasti palkkasi vertan rahaa?

vapaaehtoisen maanpuolustustyön
tukemiseksi

MAANPUOLUSTUKSEN
TUKI R.Y.

27820 ISO-VIMMA
(SÄKYLÄ)

Vaihde 440471
P. HESPERIANKATU 15 A
00260 HELSINKI 26

t u r u n;

SUOMALAINEN
SÄÄSTÖPANKKI

T

LASSILA & TIKANOJA OSAKEYHTIÖ
PÄÄKONTTORI: E.ESPLANADIKATU 18. 00130 HELSINKI 13 • POSTILOKERO 13268
® 170461 •
TIKANYHTIÖ • TELEX: HELSINKI 12-1253
PANKKI: KOP, HELSINKI-ALEKSANTERINKATU

OP-tili on luotollinen shekki
tili, joka merkitsee tuplattu;i maksu
valmiutta. Tililläsi on luottoa
kuukauden nettopalkkasi määrä,
vaikka sillä ei tilapäisesti olisikaan
rahaa.
Jos perheessä molemmilla on
OP-sopimus, otetaan kummankin
nettopalkka huomioon.
OP-tilistä on apua, jos lasku!
syystä tai toisesta pääsevät ruuh
kaantumaan tai jos tulee yllätysmenoja.

OP-tiliin liittyy muitakin etuja.
Esimerkiksi maksupalvelu: osuus
pankki huolehtii laskujen maksa
misesta ajallaan.
Ja QK-ostokortti. Sillä voit
ostaa kuukaudessa 1500 markkaan
saakka, ja maksuaikaa saat jopa
1 1/2 kuukautta.
Osuuspankin luotollinen OP-tili
on yksi laajennetun palkansaajan
OP-sopimuksen monista eduista.
Kysy osuuspankista.

C p OSUUSPANKKI - KYLLÄ ! • !
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Osuuspankki
tukee
olympiavalmennusta

Mikä muu rakennuslevy kuin Gyproc
on yhtä kestävä,yhflä helppo työstää,
yhtä edullinen
ja sopii niin moneen paikkaan?
Gyproc-levy on turvallinen
Gyproc-levy ei palajoten se
p p n erinomaisesti pannuhuoneen
ja^autotallin seiniin ja kattoihin.
roc-levy ei myöskään sisällä
myrkyllisiä aineita.

Gyproc-levy sopii myös kosteisiin
tiloihin
Gyproc-levy sopii hyvin kylpy
huoneisiinkin, sillä se on vankka
liikkumaton alusta myös kos
teiden tilojen pinnoitteille.

Gyproc-seinä
on sileä ia sau
maton eikä rajoita
pinnoitteen valintaa
Millään muulla raken
nuslevyllä ei saa pysyvää sau
matonta pintaa seiniin sekä kat
toihin. Gyproc on hyvä alusta kai
kille pinnoitteille - tapeteille, maalille,
kaakelille yms. Pinta myös pysyy eheänä ja
kauniina sillä Gyproc-levy ei elä.

Gyproc-levy on edullinen
Gyproc on monella tavalla
paras ratkaisu. Sen hankinta
hinta on edullinen. Erikois
työkaluja ei tarvita. Sen käyt
töominaisuudet ovat parhaat
Levyn monikäyttöi
syyden ansiosta
kokonaishukka
pienenee ja sehän
on selvää säästöä.
Lopputulos on
kestävä, kaunis,
sileä ja saumaton.

Gyproc on myös erin
omainen tuulensuojalevy
Gyproc-levyihin kuuluu
uusi 9 mm:n levy, joka on
erikoisesti tarkoitettu ulko
seinään tuulensuojaksi.

Gyproc-levyä on helppo
työstää
Levyn katkaisuun riittää
tavallinen mattopuukko.
Viilto toiselle puolelle, taitto
ja levy on poikki. Helppoa,
siistiä ja nopeaa. Loveukset
ja reikien tekemiset sujuvat
yhtä yksinkertaisesti.

partek

Gyproc-levy kestää ja
siihen on helppo kiinnittää.
Gyproc-levy on käyt, töominaisuuksiltaan
paras rakennus
levy. Helposta
työstettävyydestään huoli
matta Gyproc-levy kestää
aivan yhtä hyvin kuin
muutkin rakennuslevyt
Muutamissa paikoissa jopa
paljon paremmin. Kevyet
esineet, kuten taulut, lamput
jne. voidaan ripustaa x-koukulla suoraan Gyproc-^
levyyn. Raskaat
esineet on syytä
kiinnittää suoraan
runkoon tai käyt
tämällä erikoiskiinnikkeitä.

PARAISTEN KALKKI OT - PARGAS KALK AB
KIRKKONUMMEN

TEHTAAT

