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Alkanut vuosi on Puolustusvoimien 70-vuotisjuhlavuosi. Sen tunnuksena on "Puolustusvoimat turvaa
maalla, merellä ja ilmassa". Turvallisuuspalveluista
tiedotetaan tavallista enemmän. Hyviäkin tuotteita
pitää näet kohtuudella markkinoida, muutoin niitä ei
tunneta, eikä niihin investoida. Nyt on tilaisuus tutustua. Tuttua on helpompi ymmärtää. Mieltää esimerkiksi meriammuntaharjoittelu puolustuskyvyn signaaliksi eikä kalastusmahdollisuuksien ilkeämieliseksi
rajoittamiseksi. Kun oikeus ja velvollisuus maamme
puolustamiseen on jokaisella suomalaisella, pitäisi jokaisella myös olla oikea kuva Puolustusvoimista.
Tiedotustoiminta ei rajoitu juhlavuoteen eikä erilaisiin tietoiskuihin tai kampanjoihin. Se on jatkuvaa.
Jokaisella vakinaisessa palveluksessa olevalla on aina
velvoite antaa monipuolisesti tietoa puolustusvoimien
toiminnasta ja kehittämisestä sekä niiden merkityksestä itsenäisyyden turvaajana ja turvallisuuspolitiikan oleellisena osana. Puolustusvoimilla on jatkuvasti pitkä ja tiivis kontakti varusmiehiin, reserviläisiin ja
heidän omaisiinsa. Vaikutuksen suunta on usein pienestä kiinni. Monelle lähijohtaja edustaa puolustuksemme koko kuvaa. Hyvä työ voidaan pilata sinänsä
pienellä joustamattomuudella, ärsyttävyydellä tai
töykeydellä. Reikä tai paikka housun takamuksessa
jäytää uskoa koko varustustasoon.
Yllättävää kyllä myös sosiaalikemian ja turvallisuuspalvelujen piirissä on palveluammatteja. Huudon, rähinän ja kiroilun merkitystä viestin perillesaattamistapana lienee yliarvostettu. Itkuvirret harvemmin ilahduttavat. Ei konkurssiin kukaan investoi.
Tyytymättömyys on tarttuva tauti. Hyvän mainostajan on tunnettava, uskottava ja oltava tyytyväinen
tuotteeseensa. Mainoksen on tietenkin aina oltava rehellinen. Pilkkijät pellolla tontin myymiseksi järvenrantana ei onnistu montaa kertaa ainakaan samalle
asiakkaalle.
Puolustusvoimat tutuiksi, nehän ovat omamme!
Timo Sario
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PUOLUSTUSVOIMAT JO

Naiset ovat maanpuolustuksellekin
välttämätön hyvä
Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä
turvallisuuspolitiikan päivä
Rannikkosotilaskotiyhdistys järjesti 21.11.1987 turvallisuuspolitiikan päivän Rannikkotykistökoululla
Santahaminassa. Päivän teema oli koonnut sisaria
aina Kotkasta ja Raumalta saakka. Iloinen puheensorina täytti Rannikkotykistökoulun tilat kun lähes
80 sisarta aamusta alkaen valmistautui kuuntelemaan esitelmöitsijöitä.
Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Eila Walden todeten, että
myös sotilaskotisisaret tarvitsevat tällaista informaatiota
työnsä ja motivaationsa tueksi ja toivotti sisaret ja
luennoitsijat
tervetulleiksi
turvallisuuspolitiikan
päivään. Alavaruskunnan päällikkö, SlRtR:n komentaja
eversti Juhani Niska avasi sotilasosuuden tilaisuudesta ja
tervetulopuheessaan käsitteli
turvallisuusteemaa ei ainoastaan valtioiden välisenä tekijänä vaan myös yksilön henkilökohtaisena tarpeena.
Everstiluutnantti Timo Sario esitteli puolestaan koulua
ja sen toimintaa leppoisasti
huumorilla höystäen ja niin
päästiin varsinaiseen aiheeseen. Se aloitettiin ulkopolitiikan alalta. Ulkoministeriöstä
oli tilaisuuteen lupautunut
luennoitsijaksi lähetystöneuvos René Nyberg, joka käsitteli Suomen ulkopoliittista
asemaa; ETYK-prosessia sekä
ydinaseiden sotilaspoliittista
merkitystä.
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Hienoa esitelmää ryydittivät vielä sisarten kysymykset
luennoitsijalle. Se osoitti, että turvallisuuspolitiikkamme
toista kulmakiveä seurataan
aktiivisesti ja ajatuksella.
Suomen
sotilaspoliittista
asemaa sekä puolustusvoimien tehtäviä ja rakennetta
selvitti kuulijoille everstiluutnantti Matti Närhi. Sisaret
perehtyivät
mielenkiinnolla
maanpuolustuksen kokonaisrakenteeseen ja esitelmöitsijää pommitettiin vielä kysymyksin selventämään sotilasterminologian salaisuuksia.
Everstiluutnantti evp Matti
Salo antoi rautaisannoksen
väestönsuojelusta havainnollistaen esitystään runsain esimerkein kuinka Helsingissä
pyritään kehittämään väestönsuojelua.
Henkisestä
maanpuolustuksesta piti esityksen VTK
Markku Haranne, joka selvitteli maanpuolustuksen henkisiä tekijöitä ja sai kuulijoilta
vastattavakseen runsaasti kysymyksiä.

Eversti J A Niskan avauspuheenvuoro.
Puolustusvoimien henkilökuntaliiton
puheenjohtaja
Pirkko Mattila selvitti naisen
näkökulmasta puolustusvoimia työnantajana. Hän jakoi
sekä kiitosta että sopuisasti
muotoiltuja kehittämisvinkkejä työolojen ja palkkauksen kehittämiseksi. Monille
kuulijoille oli varmaankin yllätys paitsi naisten suuri lukumäärä myös heidän ammatillinen kirjonsa puolustusvoimien sisällä.
Kun Rannikkotykistökoulu
oli paneutunut huolella järjestelyihin ja U u d J P ruokki
runsaasti kiitosta saaneella
ruoalla sisaret, oli päivän anti
varmaankin mieliinpainuva ja
muodosti ilolla vastaanotetun
tietopaketin turvallisuuspolitiikan alalta. Runsas osanottajakaarti oli osoituksena, että tämän kaltaista tietoa kaivataan, kiihkotonta ja asiallista informaatiota. Päivät
antoivat myös järjestelystä
vastuussa oleville herätteitä
tällaisen toiminnan jatkamisesta, joko näin kootusti tai
sopivasti paikallisosastoittain
läpivietynä.
•

RtUY:n
tiedote

— julkaisuvaliokunnan
puheenjohtaja Timo Sario.
Julkaisuvaliokunta

— Timo Sario (puheenjohtaja)
— Asko Kilpinen
— Jorma Vuohelainen
— Heikki Niska ja
— Kalle Lange.
Perinnevaliokunta

RtUY:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa
valittiin
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Asko Kilpinen ja muodostettiin eri valiokuntia seuraavasti:
Työvaliokunta:

— puheenjohtaja Torsti Lahti
— varapuheenjohtaja Asko
Kilpinen
— sihteeri Kimmo Lähdevirta
— taloudenhoitaja
Rainer
Hannikainen ja

— Asko Kilpinen (puheenjohtaja)
— Yrjö Pohjanvirta
— Matti Lappalainen
— Pekka Uski
— Kalle Lange
— Kari Tarkiainen
— Olli Saatsi ja
— Lasse Arlander.
Kevään tapahtumia allakkaan
merkittäviksi:
• Vierailu
Vakuutusyhtiö
Pohjolan
pääkonttoriin
Lapinmäentie 1 keskiviik-

kona 6.huhtikuuta kello
17.00. Insinöörieversti Lauri Lehtonen pitää esitelmän
elektronisesta sodankäynnistä. Iltapala.
• Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentin (ja Rannikkotykistöaselajin)
70vuotisjuhlat ja täydellisen
uusinnan ja muodonmuutoksen kokeneen Rannikkotykistömuseon avajaiset
torstaina
12.toukokuuta
Suomenlinnassa.
• Tutustuminen Rannikkotykistön yhteisleiriin Hangossa sunnuntaina 29 toukokuuta. Linja-auto Helsingistä Marskin patsaalta kello 10.00, paluu kello 22
mennessä. Kokoontuminen
Hangon
Länsi-Sataman
aallonmurtajalaiturin päähän kello 12.00.
Tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan edellisellä viikolla Lähdevirralle 686 0429
tai Hannikaiselle 6860237.
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MAJURI
AKSELI H E I M O N E N

Helsingin Rannikkotykistösuojeluskunnan
perustamisvaiheita

Rantojemme turvana
tarvitaan Sinuakin!
Suomen vapautumisen todellisena kulmakivenä
voimme pitää sitä toimintaa, joka loi suojeluskunnat vuoden 1917 poikkeuksellisissa oloissa ja siten
hankki edellytykset vapaussodan onnekkaalle alkamiselle. Silti tiedetään tuosta toiminnasta julkisuudessa perin vähän. Suojeluskunnat eivät olleet vain
hetken tarve eivätkä mikään yksinäinen ilmiö kansamme vaiheissa, vaan niiden juuret ovat syvällä
menneisyyden mullassa, ne versoivat ikäänkuin verenperinnöstä. Samojen syiden pakottamana oli
monasti jo muinoin noustu väkivaltaa ja tuhonuhkaa vastaan.
Suojeluskuntaväki saattoikin olla tehokkaasti
myötävaikuttamassa siihen, että suomalainen soturikunto oli vuonna 1939 korkeampi ja kansakunnallinen kestokyky lujempi kuin kenties koskaan aikaisemmin.

Rannikkotykistösuojeluskuntalaisia
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tulenjohtoharjoituksessa.

Katsaus
Helsingin
Rannikkotykistösuojeluskunnan
historiaan.

Toinen vasemmalta lienee kirjoittaja.

Jo vuonna 1925 ensimmäisen
kerran ja vuonna 1928 toisen
kerran kokoontui rt.miehiä
neuvottelemaan oman aselajisuojeluskunnan perustamisesta Helsinkiin, mutta jäivät
nämä yritykset tuloksettomiksi. Kuitenkin jäi asia kytemään ja maalis-huhtikuun
tienoilla
1931 perustettiin
Helsingin
Suojeluskuntalaivueen yhteyteen rt. osasto,
jonka vahvuus oli 35, nousten
vuoden lopussa 60:een jopa
epävirallisesti 99:ään. Osaston päällikkönä toimi res.ltn.
A. Reunanen ja vääpelinä
tykkimies A. Rothoff. Osaston kouluttajina toimivat RT
1 :n upseerit majuri Niilo Heiro, kapt. Haaranen sekä luutnantit Pennanen ja Sippola.
29.8.31 oli Isosaaressa ensimmäinen ammunta, joka suoritettiin sisäputkiammuntana.
Sk:n perustamisasian saattamiseksi lopulliseen päätökseen, kutsuttiin 15.1.32 Merisotakouluun Katajanokkaan
neuvottelema kokous, joka
samalla valmisteli rt.skrn perustamista. Läsnä oli aluepäällikkö, meriv.ltn. Herman
Granberg ja 47 sk:laista. Kokouksessa joutui vastakkain
kaksi ehdotusta: 1) oman itsenäisen rt.skrn perustaminen
ja 2) Suojeluskuntalaivueeseen kuuluvan rt.osaston säilyttäminen entisellään. Suoritetussa äänestyksessä kannatti 1) ehdotusta 38 ja 2) ehdotusta 9 sk:laista. Asia oli näin
ratkaistu ja Rannikkotykistösuojeluskunnan perustava kokous pidettiin 25.1.32 Teknillisellä Korkeakoululla. Läsnä
oli 48 sk:laista ja aluepäällikkö H. Granberg. Helsingin
sk.piirin piiripäällikkö, everstiltn. K.E. Levälahti päivä-

käskyssään N:o 1/1.2.32 8.
§:ssä tiedotti Suojeluskuntain
Päällikön suostuneen uuden
sk:n perustamiseen piiriin ja
näin syntyi Helsingin suojeluskuntapiirin

Rannikkoty-

kistö. Sen paikallispäälliköksi
piiripäällikkö nimitti kapt.
S.A. Merivirran ja urheiluneuvojaksi res.vänr. Einar
Tuhkusen. Sk. kuului IV alueeseen, jonka päällikkönä oli
jo edellämainittu meriv.luutnantti Herman Rudolf Kristian Granberg (muutti myöhemmin nimekseen Ramo).
Uuden sk:n esikuntaan valittiin korpr. O. Fagerlund, vääpeli V. Hirvonen, tykkimiehet
A. Rothoff ja H. Honkanen,
varamiehinä V. Turunen ja
K. Pohjola. Kurinpitolautakuntaan valittiin Hannes Rynö, Aulis Lutzman (Luotamo) ja Väinö Virkki, varalle
Karl Hagman ja Allan Löfqvist.
Kapt.
Merivirta
sai
24.11.32 virkavapautta ja väliaikaiseksi
paikallispäälliköksi määrättiin res.vänr.
Harald Öhman, joka hoiti tätä virkaa pvm. 11.3.33 saakka. Piiripäällikön päiväkäskyssä Nro 3/33 nimitettiin
luutnantti Reino Olavi Aaltonen 11.3.33 lukien sk:n vakinaiseksi
paikallispäälliköksi
ja res.vänr. Väinö Sohiman
urheilu-upseeriksi. Uusi paikallispäällikkö Reino Aaltonen, joka oli vakinaisessa palveluksessa RT l:ssä, ryhtyi
tarmokkaasti järjestelemään
sk:n toimintaa ja koulutusta.
Näin päästiin ensimmäisen
vuoden päällikkövaihdosten
ja muotoutumisen ylimenokaudesta säännölliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Ohjelmaan sisältyi säännöllisiä
luentoja ja oppitunteja, joita
myöskin sk:n reserviupseerit
joutuivat pitämään rt.aselajin
eri sektoreista sekä tykkihar-

joituksia RT l:n linnakkeilla
kesäisin. Vilkas toiminta oli
omiaan virittämään sk:aan
hyvän hengen ja innostuneen
mielialan, jotka puolestaan
tekivät sen pian tunnetuksi
toimeliaana sk:na niin sk.piirissä kuin rykmentissäkin.
Sk:lle valittiin myöskin uusi
esikunta: Y.M.
Lahtinen,
Artturi Rosendahl, Urho Aintila ja Teuvo Niskala, varalle
Matti Keijola ja Juho Reinholm. Tämä korkeatasoinen
ja hyväksi havaittu esikunta
toimi samassa kokoonpanossa kolme vuotta eli vuodet
1933—35. Kun sk. vielä sai
toimistonhoitajaksi tarmokkaan ja järjestelykykyisen alikers. Väinö Karajan vuoden
alusta ja pääsi muuttamaan
toimistonsa
Etelä-Makasiininkatu 6:sta syyskuun alusta
Yrjönkatu 36:een ajanmukaisiin tiloihin, olikin tapahtunut paljon sk:n työn tehostamiseksi.
Mainittakoon tässä yhteydessä, että 11.3.1933 perustivat Helsingin kaupungin Raitiotielaitoksen palveluksessa
olevat miehet oman suojeluskunnan nimeltä Raitiotieläisten suojeluskunta (RSK), jonka jäsenet olivat melkein
kaikki rt:n miehiä. Myöhemmin sai sk. uuden nimen: Erillinen Rannikkotykistösuojeluskunta (Er.RTsk.). Tämän
kaksikielisen sk:n paikallispäälliköksi
nimitettiin
res.vänr. Olof Wulff. Tämä
sk. pysyi koko olemassaolonsa aikana verrattain pienenä,
alle sadan miehen vahvuisena.

Lotta Svärd-yhdistyksen
Helsingin piirin
os. XIII (LS XIII)
Jo vapaussodassa olivat naiset joutuneet toteamaan, millaisia tehtäviä saattoi langeta

heidän osalleen sotaisina aikoina. Mutta toisaalta oli saatu kokea, ettei nainen ollut
niihin valmentautunut. Tämä
toteamus
synnytti
Lotta
Svärd -järjestön, jossa ryhdyttiin antamaan järjestelmällistä koulutusta naisille sekä sodan että rauhan tehtäviä
varten. Paitsi omaa koulutustaan suorittivat lotat monipuolista huolto- ja avustustyötä suojeluskuntien hyväksi. Lottaosaston työ jakaantui
lääkintä-, muonitus-, varussekä keräys- ja kansliajaostoihin, joiden nimistä käy selville työn laatu.
RTsk:n tueksi perustettiin
4.4.1933
Helsingin
Lotta
Svärd -piiriin osasto XIII (LS
XIII), jonka puheenjohtajana
toimi alusta alkaen 10 vuoden
ajan lotta Toini Varoma.
Merkittävän juhlalliseksi tilaisuudeksi muodostui LS

XIII:n lahjoittaman lipun
luovutus ja vihkiminen toukokuun 15. päivänä 1934 Kaivohuoneen kentällä Kaivopuistossa. Juhlallisessa tilaisuudessa, jossa olivat läsnä
Suojeluskuntain
päällikön
v.s., eversti A.E. Martola, sk.
piirin päällikkö, evl. K.E. Levälahti ja aluepäällikkö, meriv.ltn. H. Granberg (Ramo),
suoritti sotarovasti, majuri
Hannes Anttila lipun vihkimisen sekä kenttähartaustoimituksen. Lipun luovutti lottaosaston puheenjohtaja Toini
Varoma ja vastaan otti sk:n
paikallispäällikkö,
kapteeni
Reino Aaltonen.
Suurista ansioistaan lottatyössä myönnettiin Toini Varomalle Suojeluskuntain ansioristi RTsk:n vuosijuhlassa
12.5.1943, sen luovutti paikallispäällikkö, kapt. Olavi
Nummi, joka kiitti häntä an-

Tulijaos ilmoitetaan. Valmiina patteriharjoitukseen.
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siokkaasta toiminnasta sk:n
hyväksi. Uudeksi lottaosaston puheenjohtajaksi oli vuoden 1943 alusta valittu lotta
Liv Strömberg.
Mainittakoon, että lottaosaston jäsenmäärä oli jatkosodan aikana
n. 400 toimivaa lottaa.

RTsk:n koulutuksen ja
valmennuksen vuodet
1.10.1935 luovutti
meriv.
luutnantti Herman Ramo IV
alueen aluepäällikön tehtävät
luutnantti Ahti Allan Antero
Valpasvuolle, joka siirtyi tähän virkaan RT l:stä. Alueeseen määrättiin 1.1.36 lukien
kuuluviksi Merisk. RTsk. ja
Er.RTsk. Samoihin aikoihin
eli 20.12.35 siirrettiin RTsk:n
paikallispäällikkö,
kapteeni
Reino Aaltonen Merisotakouluun ja uudeksi paikallispäälliköksi
valittiin
1.2.36

res.vänr. Antti Virta ja esikunnan muodostivat: Olavi
Luumi, Juho Reinholm, Urho Aintila sekä Teuvo Niskala, varalla Yrjö Lahtinen ja
Matti Keijola. Koulutuksen
tehostamiseksi sk.järjestössä
myönnettiin valtion varoista
määräraha uusien toimien perustamiseksi. IV alueeseen perustettiin 1.3.34 alisotilasohjaajan toimi, johon nimitettiin res.vänr. Akseli Heimonen.
Aluepäällikön päätehtäviin
kuului sk:n sotilaskoulutuksen ja urheilutoiminnan johtaminen ja valvonta. Luutnantti Valpasvuon innostava
ja tarmokas työ alueen koulutustason kohottamiseksi ja
erityisesti rt:n hyväksi on kiitollisuudella merkille pantava. Koulutustoiminnan kohokohtia olivat leiripäivät ja
kovapanosammunnat linnakkeilla tykistön eri suuruisilla
kalipereilla. Näistä mainittakoon erityisesti seuraavat:
— leiripäivät
Villingissä
24.8,—1.9.1935 ja päätteeksi kovapanosammunta
1 0 " tykeillä, 254/45 Durlacher, yksi jaos, miehistönä sk:n tykkimiehet. Tämä
oli ensimmäinen järeän
patterin ammunta sk.miehistöllä:
— 11,—19.7.1936 leiripäivät
Katajaluodossa, jossa pidettiin tykkiharjoituksia,
pienoiskivääriammunta- ja
uintikilpailuja ym.
— 30.8.1936 kovapanosammunta Isosaaressa 152/45C, patterilla, miehistö kaikista IV alueen suojeluskunnista, kaksi eri ammuntaa,
tulenjohtajine
ltn. Valpasvuo ja res.ltn.
Luumi;
— 5.—13.6.1937 IV alueen
leiripäivät
Isosaaressa
päättyen
kovapanosam-

Ampumava/mis.
muntaan 152/45-C patterilla.
Erityisen juhlavaksi muodostui IV alueen kovapanosammunta
Suomenlinnan
Länsi-Mustasaaren 152/22-D
tykeillä
ns.
"Jumbo"patterilla,
sunnuntaina
12.9.1937.,
tulenjohtajina
res.ltn. Jonne Jahnukainen ja
res.vänr. Eero Kyröhonka.
Paikalla nähtiin mm. RT l:n
komentaja, ev. Väinö Marjanen ja suuri joukko rykmentin päällystöä sekä Helsingin
sk.piirin korkeinta johtoa.
Suuri yleisöjoukko, jossa oli
lottia, partiolaisia, siviilivä-

keä ym. kansoitti patterin tienoot arviolta puolen tuhannen hengen suuruisena. Ammunnan jälkeen seurasi juhlallinen sk.alokkaiden valanteko patterin äärellä, jossa
kenttäpappi H j . Andsten otti
valan pitäen puheen ja majuri
T. Björkman sk.piiristä lausui kehoitussanat
nuorille
sk.tykkimiehille.
Ammunta
muodostui näyttäväksi
ja
sk.työtä voimakkaasti esitteleväksi
maanpuolustustapaukseksi ja kun tämän lisäksi pääkaupungin sanomalehdet kirjoittivat ja suurin kuvin esiintoivat tämän tilaisuuden, oli päivä myöskin onnis9

na tarvitaan Sinuakin" — liity Helsingin suojeluskunnan
Rannikkotykistöön." Propaganda tuottikin tuloksia ja
uusia jäseniä liittyi suojeluskuntaan.

Aluejärjestelmä,
lisää vastuuta
suojeluskunnille.
Kun
aluejärjestelmä
oli
1.5.1934 astunut voimaan
maamme puolustusvoimissa,
edellytti se varsin mittavia
suorituksia koko sk.järjestöltä ja se tuli näin kytketyksi
elimelliseksi osaksi koko valtakunnan puolustusvoimiin.
Sk.järjestön tuli liikekannallepanoa silmälläpitäen valmistautua ja varautua mm.
seuraaviin tehtäviin.
Ampumahiihtoharjoittelua.

Rannikkotykistö taistelee tarvittaessa jalkaväen tapaan

tunut sk:n propagandatyössä.
Vaikka Rtsk:n koulutus ja
toiminta käsittikin pääasiassa
oman aselajinsa piiriin kuuluvaa harjoittelua, ei yleistä sotilaskoulutusta, kuten kiväärija
pistooliammuntaa,
maastossa tapahtuvaa jv.koulutusta sekä prosenttimarsseja ja -hiihtoa ym. urheilutoimintaa, suinkaan laiminlyöty. Niinpä sk:n riveissä olikin
useita ensiluokan ampujia,
jotka sijoittuivat piirin kilpailuissa kärkipaikoille. Näistä
mainittakoon, muita unohtamatta, esim. kersantit Väinö
Karaja ja Viljo Kyllönen, tykkimiehet Juuso Lilja ja Martti
Olkkola
sekä res. vänrikit
Antti Virta ja Aarne Sariola.
Mutta suuren kohun ja yllätyksen koko sk.piirissä ja
RT:ssa aikaansai tieto siitä,
että RTsk:n ryhmä oli voittanut piirin kivääriryhmien taisteluampumakilpailun
2.6.
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1935. Ryhmän johtajana toimi kersantti Viljo Kyllönen ja
miehistönä K. Lempiäinen,
P. Lehto, J. Lilja, E. Kettunen, M. Olkkola, A. Rauhakoski, V. Ruuth, A. Tuomala
ja E. Valkeinen. Osanottajia
oli 12 ryhmää ja opetustarkoituksena
oli
hyökkäys.
Hyökkäys vaati ryhmänjohtajalta ripeää tilanteen arvostelua, nopeaa päätöstä ja sen
toteuttamista. Kyllösen ryhmä suoritti tehtävänsä hyvin
ja ampui parhaiten.
Lisätäkseen jäsentensä lukumäärää järjesti sk. propagandakulkueen ja -näytöksen

Kauppatorilla

sunnuntaina

toukokuun 10 päivänä 1936.

Kuorma-autojen lavoille sijoitetulla kalustolla esiteltiin
eri puolia rt:n toiminnasta,
saatiin nähdä pienten tykkien
lisäksi oikean "rantapyssyn"
sangen vakuuttavan näköisiä
ammuksia, etäisyysmittaritoi-

mintaa ym. Kulkue alkoi
Kauppatorilta klo 11.45, missä soittokunta esiintyi ja samalla ammuttiin kahdella saluuttitykillä yhteensä 6 laukausta. Tämän jälkeen lähti
kulkue liikkeelle P . Esplanaadikatua — Itäistä Heikinkatua — Turuntietä — Meilahdenkatua — Turuntietä —
Bulevardia — Yrjönkatua
myöten piiriesikuntaan. Kulkueen aikana ammuttiin 25
laukauksen sarjoja konekiväärillä Unioninkadulla, tavara-aseman luona ja Meilahden aukiolla. Tämän tempauksen
aikaansaamiseksi
suorittivat ahkerimmat sk:n
jäsenet suuren määrän työtä
mm. maalatessaan kuormaautoihin suuria plakaatteja iskulausein "Liity suojeluskunt a a n " ja "Liity Rannikkotykistöön". Lotat jakoivat nuorille miehille lentolehtisiä tunnuksin " R a n t o j e m m e turva-

1) ylläpitää ja kouluttaa suojeluskuntakaaderit sotilaspiirien ja merivoimien toimesta perustettavien sodanaikaisten puolustusvoimien yksikköjä ja muodostelmia varten; näihin
tehtäviin oli pääasiassa varattava
suojeluskuntiin
kuuluvia reserviläisiä,
2) asettaa sotilaspiirien ja
merivoimien
perustamispaikoissa liikekannallepanosuoritusosastot. Tällaisia osastoja oli muodostettava myös suojeluskuntapiirien omien rannikkolohkojen perustamispaikoissa,
3) asettaa ja kouluttaa henkilökuntaa seuraaviin tehtäviin:
kotiseutupalvelukseen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen,
ilmavalvontaan ja ilmatorjuntaan,
avustamaan ja järjestämään maan- ja vesitiekuljetuksia ym., sekä osallistumaan metsäpalojen sam-

mutukseen, desanttien torjuntaan, jne.
Kahdessa
jälkimmäisessä
tehtävässä oli käytettävä sellaisia
suojeluskuntalaisia,
joilla ei ollut liikekannallepanomääräystä
sodanaikaisiin
puolustusvoimiin — siis nostomiehiä, asevelvollisuudesta
kokonaan vapautettuja ja
suojeluskuntaveteraaneja —
sekä lottia.
Mainittakoon tässä, että
31.12.1938, siis viimeisenä
rauhan vuonna ennen sotia,
oli koko sk.järjestön vahvuus
varsinaisia jäseniä: 111.493
miestä jakautuen 22 sk.piiriin
ja 282 alueeseen sekä 674 paikalliseen
suojeluskuntaan.
Jäsenten määrä oli koko
maan asukasluvusta lähes
3%.
Edelläolevasta käynee selville, että myöskin Helsingin
RTsk:n
vastuulle
lankesi
määrätty osa mainituista tehtävistä pääkaupungin rannikkolohkon puolustajien liikekannallepanossa sekä lisäksi
suojajoukkotehtävien määrätyt linnakkeet miehittämällä.
Sk:ssa laadittiin näinollen yksityiskohtainen hälytysjärjestelmä, jota myös ennakolta
kokeiltiin.
Mutta eipä aikaakaan kun
olimme tilanteessa, jossa suojeluskunnan hälytys ei enää
ollutkaan mikään koehälytys.
Tällä tarkoitetaan n.s. Tshekkoslovakian sotaa syys-lokakuun vaihteessa 1938. Tätä
" t y n k ä s o t a a " kesti tosin vain
6 vuorokautta, mutta se antoi
selvän esimaun mitä voi olla
odotettavissa tulevaisuudessa. RTsk. suoritti sille uskotut
tehtävät: miehitti määrätyt
linnakkeet ja toimitti sovitut
lkp. suoritustehtävät reserviläisten saapuessa, suoriutuen
kaikista toiminnoistaan hyvin
ja suunnitelmien mukaisesti.

Poikaosasto
Kuten muihinkin piirin sk:iin,
perustettiin myöskin RTsk:
aan poikaosasto, kesäkuussa
1934, ja sen päälliköksi nimitettiin 11.10.34 sk. vääpeli
Sulo Verner Niemimäki. Hänen johdollaan kehittyi poikaosastosta merkittävä opinahjo nuorille pojille, jotka
myöhemmin täytettyään 17
vuotta liittyivät varsinaisiksi
jäseniksi sk:aan. Sk.pojille
annettavasta
koulutuksesta
otettakoon
näytteeksi
ote
koulutusohjelmasta
kevätkaudella 1937: jv.harjoitus,
suljettua järjestystä, pienoiskiv. ampumaharjoitus, prosenttihiihto, suunnistamisharjoitus, kss. oppitunti, marssija lauluharjoitus, pesäpallopelin harjoitus ja kesäleiri.
Poikaosaston koulutuksellisesta toiminnasta huolehti
vuoden 1938 alusta res.vänr.
Jaakko
Stenius
apunaan
yleiskoulutuksessa alikers. B.
Ander, ampumakoulutuksessa korpr. Sulo Alho ja urheilukoulutuksessa alikers. Ahti
Sjöberg.
Kesäkuussa 1941 oli määrätty käyttöön Suojeluskuntain poikatoimintaohjesääntö, joka tarkemmin määritteli
tämän työn suuntaviivat. Päiväkäskyssään 17.9.1941 Suojeluskuntain
komentaja,
kenr.ltn. Lauri Malmberg antoi sk.pojille uuden nimen sotilaspoika, joka oli otettu
kansallisrunoilijamme Runebergin samannimisestä runosta.
RTsk:n
sotilaspoikaosaston jäsenmäärä oli Talvisodan aikana 70 ja Jatkosodan
aikana keskimäärin 90, korkeimmillaan v. 1942 lopulla
104 sotilaspoikaa. Mielenkiintoinen on toteamus, että
koko sk.järjestelmässä oli v.
1943 684 sotilaspoikaosastoa
ja niissä 72.187 sotilaspoikaa.
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vuotishistoriikistä on yksityiskohtainen kirjoitus tämän
lehden numerossa 1, maaliskuu 1987.

X
"Johtorengas"
Pian Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen
perustamisen jälkeen heräsi Helsingissä
asuvien rt.res.upseerien keskuudessa ajatus oman, edellämainittuun yhdistykseen liittyvän kerhon perustamisesta.
Kaivattiin
nimittäin
juuri
elintä, joka kasvattaisi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
rt.res.upseerien keskuudessa
ja joka huolehtisi kosketuksen säilyttämisestä vakinaisen
väen rt.upseeristoon.
Muutamien alustavien neuvottelujen jälkeen päästiin
niin pitkälle, että tammikuun
18. päivänä v. 1937 pidetyssä
kokouksessa syntyi Helsingin
sk.piirin
Rannikkotykistön
Upseerikerho, joka
sitten
syyskuussa samana vuonna
kastettiin " J o h t o r e n k a a k s i " .
Jo perustavan
kokouksen
päätöksen mukaan kerho liittyi alaosastona Rt.UY:een.
Vuonna 1938 kuului kerhoon
noin neljännes kaikista Helsingissä asuvista rt.res.upseereista, ollen sen jäsenmäärä
47.

Kerhon pitkäaikaisena, ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi ansiokkaasti res.luutn.
Jonne Jahnukainen. Kerhon
perustamistoimia ajoi voimakkaasti silloinen aluepäällikkö ja myöhempi paikallispäällikkö, luutn. Ahti Valpasvuo. Johtorenkaan 5012 12

Henkilövaihdoksia ja
uusia sk:n järjestelyjä
Aluepäällikkö
Valpasvuon
tultua komennetuksi koululaiva "Suomen Joutsenen"
valtameripurjehdukselle
ja
sen jälkeen siirretyksi RT
l:een, toimi res.vänr. Heimonen aluepäällikön viransijaisena
ajalla
26.10.36—
31.10.37. Uudeksi aluepäälliköksi nimitettiin 1.11.37 RT
l:stä siirtynyt luutnantti Tauno Yrjö Olavi Kallio. Luutnantti Valpasvuo jäi o.t.s.
hoitamaan 1.10.37. lukien
RTsk:n
paikallispäällikön
tehtäviä, jotka res.vänr. Antti
Virta hänelle luovutti.
22.2.38 tapahtui Helsingin
sk.piirin uusi aluejako, jossa
IV alue muuttui VIII alueeksi
ja siihen kuuluivat RTsk. ja
Er.RTsk.,
aluepäällikkönä
edelleen luutn. Kallio. 1.3.38
siirtyi res.vänr. Heimonen
alueen alisotilasohjaajan tehtävistä siviilielämän palvelukseen ja hänen seuraajakseen
nimitettiin samasta pvm:stä
lukien res.vänr. Aarne Sariola.
30.5.38 suoritettiin RTsk:n
sisäinen jako kolmeen osastoon, joiden päälliköillä oli
patterin
päällikön
virkaasema, seuraavasti:
Tykkiosasto I, päällikkö
res.luutn. Jonne Jahnukainen, tykkiosasto II, päällikkö
res.luutn. Juho Reinholm ja
TMV-osasto,
päällikkö
res.vänr. Klaes Idström.
1.10.38 luutn. Valpasvuo
luovutti
paikallispäällikön
tehtävät res.luutn. Olavi Luumille.
7.2.39 muutettiin Helsingin
suojeluskuntapiirin Rannik-

kotykistön nimi uudeksi nimeksi: Helsingin Rannikkotykistösuojeluskunta (lyhennys
RTsk.). Valitun esikunnan
kokoonpano oli: Juho Reinholm (Riimu), Viljo Kohonen, Urho Aintila, Otto Flodin ja varalla Esko-Voitto
Valkama ja Väinö Karaja.

Talvisodan, välirauhan
ja Jatkosodan aika
Suojeluskuntakaadereihin
määrättyjen reserviläisten tultua kutsutuiksi palvelukseen
lokakuun aikana 1939 ja Talvisodan alettua, muuttuivat
sk:ien tehtävät oleellisesti.
Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että työ taistelevan
kansan ja isänmaan yhteisen
asian eteen olisi mitenkään
vähentynyt tai menettänyt
merkitystään sk:issa. Edelläolevassa luvussa aluejärjestelmään kuuluvia tehtäviä selostettaessa käy selville, että tehtäviä jäi vielä paljon suoritettavaksi kotialueella sodan aikana niin sk.miehille, sotilaspojille kuin lotillekin.
Sodanajan toimintoja kotialueella johtamaan perustettiin Suojeluskuntain Yliesikunnasta Kotijoukkojen Esikunta ja
Suojeluskuntain
Päällikkö
määrättiin
sen
päälliköksi.
Kotijoukkojen
tehtävänä oli koota ja kouluttaa valtakunnan vielä käyttämättä
oleva
asekelpoinen
miehistö kenttäarmeijan täydennykseksi ja vahvistukseksi
turvaten samalla kotialueen
sitä suoranaisesti uhkaavilta
vaaroilta. Jotta väestölliset
voimavaramme tulisivat mahdollisimman tarkoin käytetyiksi puolustustaistelussamme, kotijoukkojen päällikkö
lähetti 4.2.1940 kaikille maan
suojeluskunnille
kiertokirjeen, jossa hän mm. lausui:
"Koska
taistelussamme

Ruotsinkielisten merisuojetuskuntaupseereiden reserviupseeritutkinnon suorittajat v. 1935. Keskeltä
koulun johtaja komentaja A Virta. Hänestä vasemmalle majuri N Heiro ja oikealle kapteeni K-J Moring.
olemassaolomme puolesta on
ponnistettava kaikki voimamme, on suojeluskuntienkin
osaltaan kyettävä yhä suurempiin
voimanponnistuksiin. Yksi keino tähän on jäsenmäärän lisääminen, ja siihen kehoitan kaikkia suojeluskuntia nyt pontevasti ryhtymään. Maan kaikki asekuntoiset miehet, joita armeija ei
tarvitse, on suojeluskuntien
kautta
saatava
mukaan
maanpuolustustyöhön."
Jo
vapaaehtoisiin linnoitustöihin
kesällä 1939 osallistui sk.järjestön johdolla henkilöitä,
jotka olivat aiemmin suhtautuneet kielteisesti sk.järjestöön. Kun YH sitten lokakuussa 1939 toimeenpantiin,
kansamme nähtiin yksimielisenä yhteisessä puolustusrintamassa. Jo 1930-luvun alussa kuului työväkeen luettavia

yli 2 0 % järjestön koko jäsenmäärästä.
Sosiaalidemokraattisen
puolueen johdon
kannanotoissa oli jo 1930-luvulla havaittavissa muutosta suhtautumisessa sk.järjestöön. Vuoden 1939 puoluekokous velvoitti
puoluetoimikunnan
neuvottelemaan suojeluskuntain johdon kanssa sellaisen
sopimuksen aikaansaamisesta, että sosialidemokraattisesti ajattelevat henkilöt voisivat
liittyä sk.järjestöön. Itse periaatteesta oltiin heti yksimielisiä, keskustelua käytiin vain
siitä muodosta ja tavasta, jolla myönteinen ratkaisu saatetaan julkisuuteen. Lopullisessa sopimuksenteossa 15.2.
1940 olivat läsnä mm. Suojeluskuntain päällikkö, kenrl.
L. Malmberg ja Sos. dem.
puoluetta edustivat sen pu-

heenjohtaja, ulkoasiainministeri Väinö Tanner ja SAK:n
puheenjohtaja Eero A. Vuori.
Koko kansakunnalle oli
tärkeä tämä 15.2.1940 suojeluskuntain johdon ja sos.
dem. puolueen kesken aikaansaatu ja julkisuuteen
saatettu sopimus, joka merkitsi jännityksen laukeamista
suojeluskuntain ja sosialidemokraattisen kansanaineksen
välillä sekä suojeluskuntain
pohjan laajentumista. Kotijoukkojen päällikkö lähetti
kaikille maan suojeluskunnille kehoituksen suhtautua täysin asiallisesti ja ennakkoluulottomasti niihin sosialidemokraatteihin, jotka jäseniksi pyrkivät.
Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan julkilausuma
samalta päivältä oli seuraava:

"Suomen
Sosialidemokraattinen Puoluetoimikunta,
jonka vuoden 1939 puoluekokous velvoitti neuvottelemaan
suojeluskuntain johdon kanssa takeiden saamiseksi siitä,
että suojeluskunnissa erinäisissä tapauksissa ilmennyt sosialidemokraatteja vieroksuva mieliala ja henki saataisiin
ennen sosialidemokraattisten
työläisten niihin liittymistä
poistetuksi, selittää neuvoteltuaan asiasta myöskin Suomen
Ammattiyhdistysten
Keskusliiton työvaliokunnan
kanssa, että suojeluskuntain
päällikön ylläesitetyn kehoituksen jälkeen puoluetoimikunta ei katso enää olevan
olemassa esteitä sosialidemokraattisesti
ajattelevan
työväen suojeluskuntiin liittymiselle."
Kansan puolustustahto ja
yksimielisyys näkyi myöskin
RTsk:n jäsenmäärän lisäyksenä niin, että sk:n vahvuuden
oltua vuoden 1938 lopussa
213, oli se vuoden 1939 päättyessä 3312 ja vuoden 1940 lopussa 291, johtuen tämä vähennys
varusmiespalvelukseen kutsuttujen siirtyessä
pois sk:n riveistä. Myös harrastus ja ymmärtämys suojeluskuntain
poikatoimintaa
kohtaan levisi talvisodan aikana aikaisemmat rajat ylittäen. RTsk:n poikaosaston
jäsenmäärän ollessa vuoden
1939 alussa 44 se kohosi vuoden lopussa 70:een ja vuoden
1940 lopussa 75:een ja vielä
jatkosodan aikana 91:een ja
vuoden 1942 lopussa 104:een.
Paik. päällikkö Olavi Luumin ollessa kutsuttuna armeijaan, toimi sk. kersantti Viljo
Kohonen RTsk:n sodanaikaisena
paikallispäällikkönä
11.9.39 alkaen 25.6.40 saakka, jolloin vakinainen paik.
päällikkö Luumi ryhtyi jälleen hoitamaan tehtäviä. So12 14

danajan aluejako lakkautettiin 20.6.40 ja VIII alueen
aluepäälliköksi
määrättiin
meriv.luutn.
Karl
Johan
Forsström. 24.9.40 luutnantti
Tauno
Kallio
vastaanotti
aluepäällikön tehtävät.
Kohta talvisodan päätyttyä
kehoitti Kotijoukkojen komentaja kirjelmällään 6.5.40
ryhtymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin sk.työn elvyttämiseksi uudelleen käynnistämällä sotilaskoulutus, poikatoiminta ja valistustyö mahdollisimman pian. Tämä oli
mitä tärkeintä kansan mielialan nostattamiseksi raskaan
sodan ja ankaran rauhanteon
jälkeen.
Sitäpaitsi
toinen
maailmansota jatkui edelleen.
Moskovan rauha ei myöskään
luonut vakiintuneita oloja,
sillä Neuvostoliiton puolelta
esitettiin jatkuvasti monenlaisia vaatimuksia, joissa ei annettu arvoa heikomman osapuolen näkökohdille. Suomen kommunistit alkoivat
myös lietsoa levottomuutta
liikehtien mielenosoituksien
yrittäjinä. Tilanne oli siis
huolestuttava.
Puolustusvoimat organisoitiin uudelleen kiireellisesti ja
sen aseistusta täydennettiin
samalla kuin aluejärjestön
rauhanaikaisetkin
tehtävät
siirrettiin
suojeluskuntajärjestölle. Uusi asetus sk.järjestöstä annettiin 28.2.41 sen
1. § kuului: "Suojeluskuntajärjestöstä annetun lain nojalla maan vapaaehtoiseen sotavoimaan liittyneet Suomen
miehet muodostavat kaikkien
yhteiskunta- ja kansanluokkien yhteisen vapaaehtoisen
maanpuolustusj ärj estön.''
Tämä pykälä kuvasi selvästi talvisodan antamia kokemuksia ja opetuksia sekä kansassamme jo sitä ennenkin tapahtunutta rakentavaa kehitystä ja suojeluskuntajärjes-

tön pohjan jatkuvaa laajentumista, mihin järjestön johto
oli aina pyrkinyt.
1.1.1941 muutti RTsk:n
toimisto uuteen vastavalmistuneeseen Helsingin sk.piirin
toimitaloon, Töölöntorinkatu
2. Samasta päivämäärästä lukien suoritettiin paikallispäällikkö Luumin johdolla sk:n
organisointi uudelleen ja siitä
muodostettin patteristo, seuraavasti:
Upseeriosasto, päällikkönä
res.luutn. Esko-Voitto Valkama,
1.
patteri,
päällikkönä
res.ins.kapt. Juho Reinholm,
2. patteri, päällikönä res.
kapt. Jonne Jahnukainen,
3.
patteri,
päällikkönä
res.luutn. Pentti Eskola,
4.
patteri,
päällikkönä
res.vänr. Pentti Raassina,
TMV-osasto (tj. mitt.viesti)
res.luutn. Klaes Idström.
Koko sk.piirin prosenttimarssi j ärj estettiin 24.11.1 940
ja osallistui Rtsk. siihen melkein sataprosenttisesti eli lähes 300 miehen voimalla, sillä
ilman pätevää ennakolta ilmoitettua syytä ei saanut jäädä pois.
Lyhyt välirauhan
kausi
päättyi kesäkuussa 1941 ja reserviläiset ym. kutsuttiin jälleen palvelukseen.
Sodanajan paikallispäälliköksi nimitettiin sk.kersantti
Tauno Tirkkonen 16.6.1941
ja toimi hän tässä tehtävässä
1.6.1942 saakka, jolloin paikallispäällikkö, kapteeni Olavi Luumi ryhtyi lomautettuna
armeijasta hoitamaan tätä
tointa jatkaen sitä aina järjestön lakkauttamiseen saakka.
Koska ampumamenetelmät
rannikkotykistöammunnassa
olivat kokemusten ja ulkomailta saatujen tietojen perusteella huomattavasti muuttuneet,
toimeenpantiin
RTsk:n upseereille ja van-

Huomio — Tulta!
hemmille aliupseereille lokakuussa 1942 rannikkotykistön
ampumakurssi (RTA), jonka
kouluttajana toimi kapteeni
Rosenqvist 1. RPr.:sta. Samanlainen kurssi järjestettiin
jälleen v. 1943 sekä kevätkaudella 1944, jolloin kouluttajana oli kapteeni Tiusanen.

Rauhansopimus ja
suojeluskuntien
lakkauttaminen
Yli kolme vuotta kestäneen
jatkosodan päättyessä asele-

poon 4.9.1944 ja Moskovassa
solmittuun
välirauhansopimukseen
19.9.44
sitoutui
Suomi " h a j o i t t a m a a n kaikki
sen alueella toimivat hitleriläismieliset (facisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja
sotilasluontoiset samoinkuin
muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa."
Suojeluskuntajärjestöstä
22.12.1927 annetun lain mukaan
suojeluskuntajärjestö
kuului osana tasavallan sota-

voimaan. Se oli siis täysin hallituksen käskettävissä ja käytettävissä oleva puolustusvoimain laillinen osa. Järjestön
koko toiminta, kuten asiatiedoin on osoitettu, ei oikeuttanut leimaamaan suojeluskuntajärjestöä "hitleriläismieliseksi (facisminluontoiseksi)".
Näinollen eduskunta ja hallitus kuin puolustusvoimain
johtokin katsoivat, että edellä
lainattu välirauhansopimuksen 21. artikla ei estänyt vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön, suojeluskuntajärjestön, olemassaoloa maassamme. Tätä mieltä ei kuitenkaan ollut liittoutuneiden valvontakomission neuvostoliittolainen puheenjohtaja, kenraalieversti A. Zdanov. Hän
jätti 30.10.1944 Suomen puolustusministerille, jalkaväenkenraali R. Waldenille Suomen hallituksen tietoon saatettavaksi
jyrkkäsanaisen
vaatimuksen suojeluskuntajärjestön
lakkauttamisesta
7.11.1944. mennessä. Eduskunnalle
jätettiin
sitten
31.10.44 hallituksen esitys
laiksi suojeluskuntajärjestöstä annetun lain kumoamisesta. Asia tuli kolmanteen ja
ratkaisevaan käsittelyyn eduskunnan täysistunnossa 3.11.
44, jolloin eduskunta äänestyksestä hyväksyi lain. Poissa
oli 77 kansanedustajaa. Puolustusasianvaliokunnan
puheenjohtaja, ansioitunut suojeluskuntamies, dipl.insinööri, kansanedustaja Sulo Heiniö lausui mm.:
" O n syytä tässä yhteydessä
lausua julkisesti se kiitos, mikä on annettava niille rivimiehille, jotka ovat palkattomina
neljännesvuosisadan tehneet
työtä, sekä lahjoittajille, jotka ovat uhrautuvaisesti tukeneet
suojeluskuntajärjestöä
sen tärkeissä tehtävissä. Tällainen julkinen kiitos on pai-

kallaan monestakin syystä,
joten vaikkakin tämän lain
kumoaminen tapahtuu niin
sanoakseni hiljaisuudessa on
kuitenkin tällainen kiitos tehtävä julkisesti." Kotijoukkojen käskyllä 4.11.44 muuttuivat rauhanaikaiset sk.piirit,
luvultaan 34, samannimisiksi
sotilaspiireiksi ja käskyllä
6.11.44 lakkautettiin kaikki
järjestön virat ja toimet. Suojeluskuntatyö lakkasi kaikissa
muodoissaan.
Lotta Svärd r.y. lakkautettiin 23.11.1944.
Suojeluskuntajärjestöä ei
sanan varsinaisessa merkityksessä aikanaan perustettu. Se
syntyi olosuhteiden pakosta
vanhempinaan isiltä vapaudenrakkaus ja itsenäisyystahto. Näin oli järjestö ollut mukana määräävänä tekijänä
taistelemassa
kansallemme
vapauden ja toteuttamassa
valtiollisen itsenäisyytemme
sekä palauttamassa maahan
laillisen yhteiskuntajärjestyksen. Sitten se oli ollut kohottamassa tasavallan sotavoimain laillisena osana maan
puolustusvalmiutta muodostaen vapaaehtoisesti merkittävän voimanlisän vakinaiselle puolustuslaitoksellemme.
Järjestö oli ollut turvaamassa
kansamme
kaikinpuolista
rauhallista kehitystä tehden
samalla laajaa, rakentavaa
työtä kansamme henkisen ja
fyysisen kulttuurin alalla.
Kansamme sittemmin jouduttua toisen maailmansodan
suuressa myllerryksessä käymään vuosia kestäneitä taisteluja itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta järjestö oli ollut huomattava sekä henkinen
että fyysinen voimatekijä
kamppailtaessa olemassaolostamme.
Suojeluskuntajärjestö oli
omalta osaltaan ollut mukana
pelastamassa
kansallemme
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oman perinteellisen kansalli- 22.12.1927 annetun lain siitehtyine
sen elämäntapamme jatkumi- hen myöhemmin
muutoksineen. Suojeluskunsen.
Järjestö lakkautettiin, kun tajärjestö on tämän kautta
se oli toiminut noin 27 vuotta. lakkautettu.
Lyhyt oli siis tämän ainutlaatuisen järjestön elinikä histo- Entiset suojeluskuntalaiset!
rian mittapuun mukaan. Se
Menneinä
kohtalokkaina
jätti jälkeensä kauniin ja vai- aikoina kansalaisten omasta
kuttavan todistuksen suoma- aloitteesta syntyneinä, ilman
laisesta isänmaanrakkaudesta vierasta
esikuvaa,
ovat
ja uhrimielestä.
maamme suojeluskunnat yli
Keskeneräisten asiain lop- neljännesvuosisadan kuluessa
vapaaehtoisen
puunsaattamiseksi asetettiin suorittaneet
suojeluskuntapiirien selvitte- työnsä. Solmittu välirauha ja
lyelimet ja paikallisiin suoje- sen takana häämöttävä lopulluskuntiin selvitysmies, jossa linen rauha vaativat ponnistatehtävässä toimi RTsk:ssa vii- maan kaikki voimamme lanmeinen
paikallispäällikkö, nistumattomaan työhön eläkapteeni Olavi Luumi. Vii- mämme kaikilla aloilla. Tämä
meinen sk:n kokous ylimää- tehtävä vaatii koko huomiräisenä pidettiin 1. päivänä omme ja kaikki käsivartemmarraskuuta 1944 Helsingin me. Näin ollen tulee tästä lähsk.piirin huoneistossa P. Hes- tien koko sotilaallinen kouluperiankatu 15. Läsnä oli 35 tustyö keskittymään ja rajoittumaan yksinomaan puolusvarsinaista jäsentä.
RTsk. ehti toimia kaik- tuslaitoksen puitteissa tapahkiaan 12 vuotta 9 kuukautta. tuvaksi. Suojeluskuntien synSen riveissä toimineita varsi- ty aiheutui ylevistä isänmaalnaisia jäseniä kaatui tai katosi lisista vaikutteista, ja tämä
molemmissa sodissamme yh- tosiseikka samoinkuin vuositeensä 33, joista 21 upseeria, kymmenien uhrautuva toi4 aliupseeria ja 8 miehistöön minta oli sodan aattona viekuuluvaa. Näin ollen voimme nyt siihen, että tämä myös
kunniaa tehden todeta, että yleisesti tunnustettiin. Kun
yli 11% sk:n keskimääräises- suojeluskunnat nyt ovat suotä vuosivahvuudesta on anta- rittaneet tehtävänsä loppuun
nut kalleimman uhrinsa isän- tervehdin Teitä, eri sukupolvien entisiä suojeluskuntalaimaamme vapaudelle.
Kunnioituksella muistam- sia, Komentajasta alkaen
rivimieheen
me vielä, että suuresti ansioi- nuorimpaan
tunut suojeluskuntamies ja saakka, kiittäen liikuttuneena
maanpuolustaja, pitkäaikai- epäitsekkäästä harrastuksesnen ja viimeinen sk:n paikal- tanne ja uutterasta menestyklispäällikkö, kapteeni Olavi sellisestä työstänne.
Luumi kuoli 30. päivänä marIäkkään kunniapäällikkönraskuuta 1963 Helsingissä.
ne viimeinen päiväkäsky palPäättyköön tämä historial- velusalttiuden ja uhrimielen
linen katsaus Suojeluskuntain eturivissä mukana olleille asekunniapäällikön,
Suomen tovereilleen, sotien ja rauhan
Marsalkan päiväkäskyyn N:o päiviltä, päättyköön siihen
tunnukseen, joka on Teitä
136/16.11.1944:
"Eduskunta on hallituksen johtanut:
esityksestä päättänyt kumo- KAIKKI ISÄNMAAN PUOta Suojeluskuntajärjestöstä LESTA!
•
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Valmistaa
ja myy myös
RT-kalvosinnappeja

TÄYTTÄÄ
"ohjausyksikkö

Kaiverrukset, kellonkorjaukset
kultasepäntyöt, helmien punontaa

KANSAINVÄLISET

toimintavarma

ja E M I - s u o j a u k s e n

KILPAILUVAATIMUKSET

mikroprosessoritekniikan

ansiosta.

L i i k k u v i e n osien laakerointi
lujen k ä ä n t y m i s e n .

takaa tärinättömän

T o i m i t a m m e m i e l e l l ä m m e Teille pyynnöstä
laajasta maalilaitevalikoimastamme.

ESPOO:

Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA
P 461644
HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI
P 661916
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LAPUA - PERINTEIKÄS KASIASEPATRUUNOIDEN M E N E S T Y V Ä MESTARI
Lapuan valmistama patruuna .32 S&W Long
Wadcutter on selvästi menestyksekkäin isopistoolipatruuna maailman arvokilpailuissa.
Parhaimmillaan 9 0 % osallistuneista maajoukkueista MM-tasolla on käyttänyt Lapuan taidolla ja
tarkkuudella valmistettua isopistoolipatruunaa.
Lapuan voimakas tulevaisuuteen tähtäävä tuotekehitystyö on suunnattu myös uusiin kilpalajeihin.
Lapuan tuotteet takaavat menestyksen myös siluetti- ja combatkisoissa.
Varmista sinäkin osumasi ja
valitse Lapua - merkki maailman
huipulta.

tau-

esitteet

I JANTRONIC Oy

VAMMAS
tiehöylät ja kaivurikuormaimet
Suomea rakentamaan

VAMMASKOSKEN TEHDAS
PL 18, 38210 VAMMALA, puh. (932) 43 411, telex 22 283

19

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT
Kaivattuja kouluttajia
Päällystöopiston kurssin 46 I jakson rannikkotykistölinja valmistui Päällystöopiston
70-vuotisjuhlapäivänä 26.1.1988.
Toimiupseerin alemman virkatutkinnon suoritti 19 toimiupseerioppilasta. Kurssi oli
erittäin korkealuokkainen sekä pohjakoulutukseltaan, että
opintosaavutuksiltaan.
Joukossa oli 15 ylioppilasta
joista 5:llä oli myös reserviupseeritutkinto. Yksi oppilas
siirtyi kesken kurssin opiskelemaan Kadettikouluun.
Kurssin priimus ylikersantti
Tapio Antti Alho VaaRPstosta sai Rannikkotykistön Toimiupseereiden kunniamiekan
ja
Rannikkotykistösäätiön
stipendin.
Kiitettävään
yleisarvosanaan yltänyt ylikersantti Mikko Tapio Holvitie TurRtR
palkittiin Maanpuolustuksen
Kannatussäätiön stipendillä.
Hän sai lisäksi Santahaminan
Toimiupseerit ry:n levykkeen,
joka annetaan kurssin oppilaiden keskuudestaan valitsemalle parhaalle palvelustoverille.
Hyvänä kolmosena sai Toimiupseeriliiton stipendin ylikersantti Harri Olavi Kangas
SlRtR:stä.
•

Puolustusvoimat
kehittää henkilöstökoulutustaan
Puolustusvoimien
henkilöstön koulutusta kehitetään lähivuosina vastaamaan nykyistä paremmin tehtävien edel20

Virkavala Lappeenrannan kaupungintalon Lappeenrantasalissa.
lyttämää erikoistumistarvetta
sekä keskiasteen ja korkeakoulutuksen yleisiä kehityslinjoja. Upseerien, erikoisupseerien, toimiupseerien, värvättyjen ja siviilihenkilöstön
koulutusuudistukset alkavat
vuosikymmenen vaihteessa.
Painopistetarkistuksia

Upseerikoulutusta kehitetään
sisällön
sekä
tarvittaessa

myös rakenteen osalta. Koulutuksen
kokonaiskestoaikaan ei tehdä merkittäviä
muutoksia. Upseerin tutkinto
on korkeakoulujen tutkintojärjestelmän mukainen perustutkinto ja yleisesikuntaupseerin tutkinto saman järjestelmän mukainen jatkotutkinto. Jatkotutkintoon pyritään liittämään mahdollisuus
tohtorin oppiarvon saavuttamiseksi. Koulutuksen raken-
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teen ja sisällön sekä eri koulutusvaiheiden opetussuunnitelmien tarkistukset tehdään siten, että uutta järjestelmää
ryhdytään toteuttamaan peruskoulutuksessa
vuonna
1991.
Toimiupseerin peruskoulutus uudistuu vuodesta 1989
alkaen. Toimiupseerin opistotasoinen virkatutkinto suoritetaan kaksi ja puoli vuotta
kestävällä
peruskurssilla.
Kurssiin sisältyy puolen vuoden pituinen joukko-osastoharjoittelu. Koulutukseen hakeutuvien
pohjakoulutus
muuttuu. Peruskurssille pyrkiviltä vaaditaan joko ammattikoulun tai lukion suorittaminen. Peruskurssin suorittaneilla toimiupseereilla on
mahdollisuus pyrkiä Kadettikouluun. Peruskurssin jälkeinen jatko- ja täydennyskoulutus toteutetaan kursseja ja
opetustilaisuuksia
järjestämällä.
Erikoisupseerit, värvätyt ja
siviilihenkilöstö rekrytoidaan
edelleen
puolustusvoimiin
korkeakoulu-, opisto- tai ammattikoulutasoisen
pohjakoulutuksen saaneina. Heidän koulutuksensa puolustusvoimissa on perehdyttämis- ja
täydennyskoulutusta.
Erikoisupseerit perehdytetään
puolustusvoimiin
ja
omaan toimialaansa erikoisupseerikursseilla. Heille järjestetään lisäksi täydennyskoulutusta
alakohtaisilla
kursseilla. Osa erikoisupseereista koulutetaan toimialojensa ylemmillä kursseilla sekä upseerikoulutukseen sisältyvillä ylemmän päällystön ja
ylimmän johdon kurseilla.
Järjestelmä on kokeilukäytössä osoittautunut hyväksi,
joten se tullaan vahvistamaan.

Värvättyjen perehdyttämiskoulutusta tehostetaan. Heille järjestetään peruskurssi,
joka käsittää sotilasammatillisen yleiskoulutus- sekä tehtäväkohtaisen
erikoistumisjakson.
Esimiestehtäviin
määrättäville värvätyille järjestetään työnjohdollista koulutusta.
Uusittu
koulutus
aloitetaan 1990-luvun alkupuolella.

VERIPALVELU

Siviilihenkilöstölle puolustusvoimat antaa perehdyttämiskoulutusta pääasiassa työpaikkakohtaisesti sekä tehtävien edellyttämää täydennyskoulutusta. Vaativimpiin tehtäviin määrättävälle henkilöstölle luodaan edellytyksiä saada näihin tehtäviin tarvittavaa koulutusta.
•

TARVITSEE

SINUA
Älä siis viivyttele, sillä
SINUN veresi voi pelastaa elämän

VERIPALVELUMERKKI —
TERVEEN IHMISEN MERKKI

SUOMEN
PUNAISEN RISTIN
VERIPALVELU
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kilöitä siirtyy pois ja toisia tulee tilalle. Espa elää!
Rannikkotykistö on terästä
ja tekniikkaa — SlRtR:n karkaisemaa.
VKAL

TYKISTÖRYKMENTTI

Esplanaadilla menee
hyvin
Asetus Viaporin linnoitusesplanaadista 24.5.1899 kumottiin 1.2.1929. Tällä asetuksella kumottiin linnoituspiiriä
aikaisemmin koskenut 30.5.
1896 annettu asetus. Tänään
on voimassa asetus n:ro 478,
joka on annettu 14.6.1974 ja
astunut voimaan 1.8.1974.
Linnoituspiiri on tänään sitä
mitä se on — SIRtR.
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti
huolehtii
lippurykmenttinä edelleenkin
Helsingin merellisestä puolustuksesta tukeutuen Suomenlinnaa ympäröiviin saariin.
Rykmentin
70-vuotisjuhlat
12.5.1988 keskittyvät päiväjuhlan osalta kuitenkin entiseen
keskuslinnoitukseen
Suomenlinnaan. Varmasti tuhannet SlRtR:ssä palvelleet
muistelevat kaihoisasti palvelustaan Suomenlinnassa. Lipunnosto
Kustaanmiekalla
kello 08.00, alusparaati Kustaanmiekan salmessa ja kunnialaukauspatterin ammunta
linnake Zanderista tulevat
juhlistamaan vuosipäivää.
Lippurykmentti on vuoden
vaihteessa kokenut melkoisia
henkilövaihdoksia. Rykmentin komentaja eversti Juhani
Niska nimitettiin 1.12.1987
rannikkotykistön
tarkastajaksi pääesikuntaan ja uudek20

Asko Kilpinen everstiksi 6.12.
1987.

Aselajimme tarkastajaksi siirtynyt eversti Juhani Niska vasemmalla ja
Lippurykmentin komentajaksi 1.12.1987 määrätty evl Asko Kilpinen
tehtävän vaihdossa.
si komentajaksi nimitettiin
6.12. everstiksi ylennetty Asko Kilpinen. Muitakin henkilövaihdoksia on tapahtunut
ja tullee tapahtumaan. Aika
näyttää. Rykmentistä on aina
siirtynyt väkeä vaativiin tehtäviin.
Rykmentin
talvitoimintaleiri alkoi 25.1. avovesikauden merkeissä Loviisan saariston Lehtisissä. Leirille osallistui joukkoja lähes kaikista
rykmentin yksiköistä aina
Mäkiluodon linnaketta myöden.

Alkanut talvi on ollut varsin poikkeuksellinen. Meri on
pysynyt lähes koko ajan avoimena. Saariston lumi- ja jääpeite on lähes olematon. Suksille ei ole ollut tähän mennessä (26.1.) asiaa. Vuonna 1987
aloitettiin jäätieliikenne Suomenlinnaan ja Vallisaareen
heti vuoden alusta.
Miessaaren ja Kytön linnakkeet liitettiin Helsingin
Kiinteistönhoitopiiriin
vuoden 1987 aikana.
Linnoitusesplanadilla
tapahtuu jatkuvasti uutta. Hen-

Olen päivämäärällä 1.12.
1987 ottanut vastaan Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin komentajan tehtävät
rannikkotykistöaselajin
tarkastajaksi
siirtyneeltä
eversti Juhani Niskalta. Tarmokkaan edeltäjäni jälki on
aistittavissa rykmentin nousujohteisessa
kehityksessä.
Vuosikausia esitettyjä ja odotettuja rakenteellisia parannuksia on lähtenyt käyntiin.
Rykmentti voi varovaisella
tulevaisuuden uskolla odottaa
aloitetun linjan jatkuvan. Kiitän eversti Niskaa Lippurykmenttimme tulevaisuuden hyväksi tehdystä voimakkaasta
työstä — sekä toivotan tarkastajallemme onnea ja sitkeyttä aselajimme johdossa.
Komentajat vaihtuvat mutta rykmentti pysyy! Rykmentin voima on jatkuvuudessa
— henkilökunnan ammattitaidossa ja alueen tuntemuk-

sessa. Tätä
kokonaisuutta
täydentävät omiin tehtäviinsä
koulutetut varusmiehet.
Ammattitaitoinen
koulutettu henkilöstö takaa pääkaupunkimme edustan teknillisesti korkeatasoisen rannikkopuolustusjärjestelmän valmiuden
ja
toimintakyvyn
kaikkina vuorokauden- ja
vuodenaikoina. Rt-miehet on
asetettu jatkuvaa valppautta
vaativan
pääkaupunkimme
turvallisuuteen oleellisesti liittyvän tehtävän haltijaksi. Uskon vankkumatta heidän ammattitaitoonsa.
Sotilaallinen ammattitaito
ei voi eikä saa olla yksinäinen
eristetty saareke tämän päivän integroidussa yhteiskunnassa. Meillä on oltava selkeät ja toimivat liittymät ympäröivään
yhteiskuntaan.
Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentti on osa pää-

Paraati on ohi. Olen luovuttanut

kaupunkiseutua ja myös palanen toiminta-alueemme muista kunnista ja yhteisöistä. Nämä yhteydet ovat edeltäjieni
aikana muodostuneet pysyviksi ja kestäviksi. Erityisesti
olen huomannut kiltaveljien
kiinteät suhteet rykmenttiimme ja ennen kaikkea sen varusmiehiin. Toivon ja uskon,
että edeltäjien aikana ympäristöömme luodut siteet säilyvät ja mahdollisesti lujittuvat
entisestään.
Arvoisa Rannikkotykkiväki! Teidän ammattitaitonne
varassa on Lippurykmenttimme valmius ja suorituskyky.
Meidän on yhdessä rakennettava joukko-osastomme tulevaisuutta — tarvittaessa myös
tuulessa ja tuiverruksessa!
Rykmentin komentaja
Eversti A s k o Kilpinen

•

rykmentin.
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Turun Rannikkotykistökilta 25-vuotias

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA
Turun Rannikkotykistökilta
vietti 19.11.1987 25-vuotisjuhlaansa. Ennen päiväjuhlan
alkua suoritettiin
kunniakäynnit sankarihaudalla ja
killan perustajan kapteeni
John Verannon haudalla.
Päiväjuhlassa oli yleisöä yli
100 henkeä. Ohjelma alkoi
Turun Varuskuntasoittokunnan esittämällä Oskar Merikannon " M e r e l l ä " . Tätä seurasi killan puheenjohtajan
Toivo Veriön tervehdyspuhe,
jossa hän painotti kiltatyön
merkitystä
maanpuolustushengen kohottajana.
Musiikkiesitysten
jälkeen
seurasi Maanpuolustuskiltojen Liiton puheenjohtajan,
toimitusjohtaja Erkki Inkisen maanpuolustustahtoinen,
mieliinpainuva
juhlapuhe.
Esitystä seurasi opettaja Juhani Kortekankaan esittämä
Martti Turusen
"Sunnuntai".
Tervehdyksensä juhlivalle
killalle esittivät Turun Varuskunnan päällikkö, eversti
Martti Keskitalo ja Turun
Rannikkotykistörykmentin
komentaja, eversti Olavi Simola. Molemmat korostivat
puheessaan kiltojen merkitystä väestön ja varusmiesten
maanpuolustushengen kehittäjänä. Lisäksi eversti Simola
painotti rykmentin ja killan
yhteistyön hedelmällisyyttä,
josta osoituksena on Kalkaslehden ilmestyminen.
20

Varsinaisen ohjelman jälkeen seurasi palkitseminen.
Killan johtokunta luovutti
seuraaville kiltaa tukeneille
kutsuvieraille pienoislippunsa: eversti Martti Keskitalolle,
eversti
Olavi
Simolalle,
Maanpuolustuskiltojen
Liiton puheenjohtaja Erkki Inkiselle, poliisimestari Juhani
Saloselle sekä toimitusjohtaja
Antti Katajalle.
Kilta sai vuorostaan runsaasti erilaisia lahjoja ja kukkalaitteita.
Myös johtokunta palkitsi

omia ansioituneita jäseniään.
Lisäksi Maanpuolustuskiltojen
Liiton
puheenjohtaja
ojensi killan puheenjohtajalle
Maanpuolustuskiltojen levykkeen.
Kiltaa olivat muistaneet lukuisat yhteisöt ja yksityiset.
Mieliin painuva päivä päättyi
Varsinais-Suomalaisten
lauluun ja kahvitarjoiluun.
Retkeilyt ja juhlat ovat olleet rt-killan yhteishengen lujittajina. Killan jäsenmäärä
on ollut kasvussa ollen nyt
430.

Killan johtokunta. Kuvassa vasemmalta eturivissä Aarre Kurki, Elina
Laiho, Helga Wilkman, Irmeli Mäihämäki, Harri Miekka ja Toivo
Veriö. Takarivissä vasemmalta Heikki Kanervamäki, Albert Heino,
Olavi Simola, Pentti Laine, Heikki Suomäki, Pekka Päivärinta,
Kauko Peltonen ja Matti Ahlroos.
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Turun Rannikkotykistökilta on yksi Turun Kiltapiirin
23:sta maanpuolustuskillasta.
Sen tarkoituksena on maanpuolustushengen
kehittäminen ja ylläpitäminen, rannikkotykistön ja muiden aselajien sekä rannikon väestön
toisiinsa lähentäminen.
Sen päämääränä on saada
mahdollisimman moni rannikolla asuva ihminen ikään,
sukupuoleen ja sotilasarvoon
katsomatta toimintansa piiriin. Kilta on sekä poliittisesti
että kielipoliittisesti puolueeton yhdistys. Myös muihin
kiltoihin kuuluvat ovat sen
piiriin tervetulleita.
Kilta pyrkii herättämään
jäsenissään
maanpuolustusrakkautta ja yhteenkuuluvaisuuden henkeä. Tämän vuoksi se järjestää retkiä saaristoon, eri linnakkeille ja aselajeihin sekä tutustumismatkoja erilaisiin matkailukohteisiin. Täten se haluaa tutustuttaa jäsenensä Suomen luontoon ja asujaimistoon.
Saariston retket tehdään
kevät- ja kesäaikana, jolloin
saariston luonto on kauneimmillaan. Myöskään ei sovi
unohtaa Turun Rannikkotykistörykmentin valatilaisuuksia, joihin liittyy omaisten
päivät sekä rykmentin järjestämä monipuolinen ohjelma.
Tällä tavoin kiltalaisilla on tilaisuus vaihtaa mielipiteitään
paikkakunnan asujaimiston
kanssa.
Killan
ohjelmaan
kuuluvat myös erilaiset ulkomaanmatkat.
Killan toiminnasta tiedottaminen tapahtuu lehtien kiltapalstalla sekä Turun Rannikkotykistörykmentin ja killan
yhteisjulkaisun " K a l k k a a n "
palstalla. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
•

1

!
i

KYMINLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta, joka perustettiin 11.11.-62, juhli 25
vuotistaivaltaan 06.11.
-87 tavallista mittavamman kiltaillan merkeissä.

Uudelleen kastettu
Kyminlinnankin Rannikkotykistökilta jo 25-vuotias

Patteriston varusmiesten tervehdyksen killalle toivat alikersantit Tomi
Ahonen ja Eero Paunonen.
Tilaisuus alkoi killan puheenjohtajan Eero Pekkolan toivottaessa sekä killan jäsenet
että vierailijat tervetulleiksi.
Tervehdyssanojen jälkeen
esitti Kotkan Rannikkopatteriston tervehdyksen ja onnittelut killalle patteriston komentaja ev.luut. Jukka Vaaja. Samassa yhteydessä luovutti hän killalle patteristonsa
muistolaatan. Tervehdyksensä lopuksi kohotti Vaaja maljan juhlivalle killalle.
Tämän jälkeen alkoi kahvitarjoilu. Nautittavan kahvikonsertin tarjoili pianotaiteilija kokelas Pentti Pulkkinen.

Kahvitarjoilun ja -konsertin jälkeen kukitettiin vieläkin
kiltaillassa mukana olleet perustajajäsenet. Neilikan rintaansa saivat veteraanijäsenet
Pentti Brunila, Emil Mäkeläinen, Kauko Orasvuo, Veikko
Varis ja Aarne Vistala.
Ansiokkaasta toiminnasta
kiltatyössä saivat Rannikonpuolustajalevykkeen
ottaa
vastaan
kiltaveljet
Erkki
Hannula, Matti Kiili, Risto
Kiili, Eero Mansikkamäki,
Jari Salonen ja Tapani Tommila.
Seuraavana oli historiikki
killan neljännesvuosisataisel25

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT
ta taipaleelta. Sen oli laatinut
ja esitti Ilmari Pusa.
Historiikin jälkeen alkoi illan
viihteellisempi
puoli.
Viihdytyksestä huolehti harmonikkataiteilija Jarmo Saarinen.
Kukin,
viirein,
shekein
taikka muilla vastaavilla tavoin aseistetut onnitteludelegaatiot olivat tilaisuuteemme
lähettäneet Kotkan Rannikkopatteriston
varusmiestoimikunta, Kotkan Toimiupseeriyhdistys,
Jalkaväkirykmentti 45:n perinnetoimikunta, Karjalan Kaartin prikaatin
kilta, Kymen Jääkäripataljoonan kilta ja HaminanVehkalahden
sotaveteraanit
ry.
Onnittelusähkein olivat tilaisuuttamme muistaneet Yrjö Pohjanvirta ja Viljo Markkanen Rannikonpuolustajain
kilta ry:stä, Merenkurkun kilta, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta sekä Turun Rannikkotykistökilta.
Yksityinenkin
taho
oli
muistanut juhlivaa kiltaamme. Brunilan kello ja optinen
liike lahjoitti kiikarin käytettäväksi killan parhaaksi katsomalla tavalla. Tärkeimpien
valokuvien
säilyttämiseksi
lahjoitti mahtavan valokuvakansion Tapio Pekkola. Killan johtokunnan jäsenet lahjoittivat killalle vieraskirjan.
Näin johtokunnan jäsenet ilmaisivat uskonsa killan mahdollisuuksiin sen lähtiessä tärkeällä tiellään tavoittelemaan
puolenvuosisadan
merkkipaalua.
Illan j u o n t a j a n a taikka paremminkin — killan "best
m a n : n ä " toimi kv. Reino Virtanen.
I. Pusa

•
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KOTKAN
RANNIKKOPATTERISTO
Helsingin
Laivastoaseman
emälaiva Mursu ja Kotkan
Rannikkopatteriston
kuljetusalus Vahakari suorittivat
laivastovierailun Ruotsiin Nyköpingin 800-vuotisjuhliaan
viettävään kaupunkiin. Vierailun j o h t a j a n a toimi Laivas-
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Kotkan Rannikkopatteristo mukana
laivastovierailulla
Nyköpingiin
6.—10.8.1987
toaseman päällikkö komentaja Seppo Lintula. Mursun
päällikkönä oli kapteeniluutnantti Antti Villanen ja Vahakarin päällikkönä luutnantti
Matti Skippari. Myös allekirjoittaneella oli ilo ja kunnia
patteriston komentajana osal-

Alukset viehättävässä Nyköpingin

pikkusatamassa.

listua matkalle. Mursun miehitti pääasiassa merivoimien
sukeltajakurssi, jonka emälaiva alus on. Vahakarin jonkin verran vahvennettu miehistö koostui 2 upseerista, 2
erikoisupseerista, 4 toimiupseerista ja 12 varusmiehestä.

halki ruopattua väylää pitkin
Nyköpingin kaupungin jokisuussa sijaitsevaan pieneen
satamaan. Perille saavuttiin
täsmällisesti klo 09.00.

Merimatka

Kartan mukaan meidän olisi oltava tässä. Mursun päällikkö kaptl
Villanen varmistaa Hangon eteläpuolella.

Kun kaikki valmistelut, tärkeimpänä aluksen todella viimeisen päälle kunnostus, oli
tehty ja vierailun johtaja oli
järjestelyt tarkastanut ja puhuttelunsa pitänyt, päästiin
matkaan 5.8. klo 09.00 Upinniemestä. Menomatkaa suosi
todella tyyni ja tasainen sää
Pohjois-Itämerellä ja mahdollisti mm provianttilaatikoiden siirtämisen rinnakkain
kulkevasta Mursusta Vahakariin. Seuraavana aamuna 6.8.
otti Mursu Gustaf Dale'n majakan tuntumassa eversti YkiJärvisen, yhteysupseeri kapteeni Gert Garin'in ja luotsin
kannelleen ja loppumatka
Nyköpingiin alkoi. Viimeiset
mailit kuljettiin kaislikkojen

Nyköping

Nyköping sijaitsee noin sata
kilometriä Tukholmasta etelään meren rannalla.
Nyköpingin
suurkunta
muodostuu
kahdestatoista
entisestä kunnasta ollen eräs
Etelä-Ruotsin
suurimmista
pinta-alaltaan. Asukasmäärä
on 64000, joista Nyköpingin
kaupunkikeskuksessa
asuu
noin 30000. Nyköping on viehättävä historiaa henkivä pikkukaupunki, joka vuonna
1987 täytti 800 vuotta ja vietti
sitä koko vuoden lähes sadan
erilaisen tapahtuman ja tilaisuuden merkeissä. Kuntaan
sijoittuu myös Södermanlandin läänin hallinto.
Me vieraat emme voineet
kuin vilpittömästi ihailla miten hienosti nyköpingiläiset
ovat säilyttäneet historiallisen
pikkukaupungin ilmeen. Asemakaava on sama, mikä syn-

tyi 1665 kaupungin tuhonneen tulipalon jälkeen. Tästä
on edelleen olemassa suuria
osia katuineen ja rakennuksineen. Muutenkin kaupunki
oli hyvin hoidettuine rakennuksineen, puistoineen ja istutuksineen kuin suoraan satukirjasta. Tässä suhteessa
kaupunki on suomalaisille
suorastaan opintomatkan arvoinen.
Ohjelma

Ohjelma alkoi normaaleilla
vierailuilla ja vastavierailuilla. Komentaja Lintula ja allekirjoittanut vierailivat ensin
Södermanlandin maaherran
Bengt Gustavssonin ja Nyköpingin kaupungin johdon luona. Vieraiden kanssa nautittiin lounas heidän saapuessaan aluksille. Kun vielä lehdistölle oli annettu heidän
kaipaamansa tietous, olikin
aika ryhtyä valmistautumaan
illan vastaanotolle, joka toteutettiin todella viihtyisänä
ja leppoisana tilaisuutena Vahakarin katetulla takakannella.
27
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Seuraava päivä eli 7.8. perjantai kului pääosalla teollisuusvierailulla
Interspiro
Oy:ssä Lidingössä ja vierailulla KA l:ssa Vaxholmissa.
Sukeltajat saivat tutustua monipuolisesti uuteen kalustoon
ja
rannikkotykistömiehille
rykmentin komentaja eversti
Per Lundbäck esitteli Vaxholmin aluetta ja kalustoa sekä
rykmenttiään.
Lauantaipäivänä
vieraili
aluksilla Nyköpingin palokuntalaisia, Nyköpingin ystävyyskuntalaisia Iisalmesta ja
niin sanottu suuri yleisö. Yleisömäärä sekä lauantaina että
sunnuntaina todella yllätti
meidät sillä aluksiin tutustui
tuhatkunta kävijää, joista tosin osa puhui kotisuomea
edustaen paikallisia ruotsinsuomalaisia. Vielä on mainittava sekä lauantaina että sunnuntaina järjestetyt todella
mielenkiintoiset kiertoajelut,
jotka sisälsivät mm tutustumisen atomivoimalaan.
Sunnuntaina osallistuimme
vielä kaupungin tarjoamalle
lounaalle, jossa mukana oli
edustajat kaikista henkilöstöryhmistä. Rannikkotykistön
varusmiehiä edustivat kunnialla kokelas Launikari ja Kirkonmaan linnakeveneen päällikkö tykkimies Pakkanen.
Päinvastoin kuin edelläolevasta voisi kuvitella, ohjelma
oli sopivan väljä sallien vapaammankin
tutustumisen
kaupunkiin ja sen kohteisiin.
Tätä myös innolla käytettiin
hyväksi niinkuin terveen nuoren miehen tuleekin.
Eri maininnan ansaitsee
ohjelmaan sisällytetty "Dial a
sailor"
-menettely,
jonka
avulla nyköpingiläiset voivat
kutsua suomalaisen sotilaan
vieraaksi kotiinsa. Kutsuja
20

tuli runsaasti, eivätkä ne rajoittuneet pelkästään miehistöön vaan myös vierailun johtaja, allekirjoittanut sekä molempien alusten päälliköt vierailivat ruotsalaisissa kodeissa.
Merimatka kotiin

Irroitimme maanantaiaamuna klo 10.00 pienen, mutta sitä innokkaamman saattojoukon vilkuttaessa. Jätettyämme viimeisetkin isäntämme
merellä suuntasimme kohti
koti-Suomea ehkä hieman
haikein mielin Vahakarin jyskiessä pieneen vasta-aaltoon.
Perillä Upinniemessä olimme
tiistaiaamuna
kymmeneen
mennessä.

Lopuksi vierailun johtajan
suulla todettua

Alusten henkilöstö
edusti
puolustusvoimia ja Suomea
reippaasti ja luontevasti. Järjestyshäiriöitä ei ollut. Usealta ruotsalaiselta taholta kiitettiin sotilaspukujen siisteyttä,
miesten ryhdikkyyttä sekä lyhyttä tukkaa. Kiertoajeluilla
ja kotivierailuilla olleiden varusmiesten hyvään käytökseen kiinnitettiin myös huomiota. Laivastovierailu oli
kaikinpuolin onnistunut matka. Myös matkakohteessa
alukset muodostivat sopivan
kokonaisuuden. Katson, että
rannikkotykistön ja merivoimien alusten yhteisesiintyminen tai peräti yhteiskäyttö ny-
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kyistä laajemmassa mitassa
olisi molempia osapuolia hyödyntävä käytäntö.
Näihin ajatuksiin on myös
Kotkan Rannikkopatteristossa helppo yhtyä ja lisätä ajatus pelkästään rannikkotykistön yhteisesiintymisestä. Toivomme myös muille joukkoosastoille tilaisuuksia vastaavanlaisiin
vierailuihin
ja
jäämme toivorikkaina odottamaan omaa vuoroamme.

Tiedustelu:
Teen tutkimusta Merivoimien kenttäpostin osoitejärjelmästä YH:n, Talvisodan ja Välirauhan aikana
(syksystä 1939 kesään 1941).
Toivon yhteyttä henkilöihin — Talvisodan veteraaneihin, lottiin, sotilaskotisisariin ja sivilityöntekijöihin tai heidän omaisiinsa —, joilla olisi em ajalta
kenttäpostilähetyksiä (kirjekuoria, kortteja, postiosoituskuitteja tai pakettikortteja), joissa — nimen
lisäksi — on j o k o vastaanottajan tai lähettäjän osoitteena jokin Merivoimien (Rannikkotykistön tai Laivaston) joukko-osasto, yksikkö, alusmuodostelma tai
alus.
Osoitteena voi olla:
— joukko-osaston, rannikon sk-piirin tai kertausharjoitusjoukon nimi
— joukko-osaston, yksikön tai aluksen peitenimi tai
peitenumero sekä kenttäpostikonttori tai postitoimisto
— RT 3:n muodostamien linnoituspatteristojen (LtPsto 1—6) yksiköiden peitenumero

Everstiluutnantti
Jukka Vaaja

Mikäli em kenttäpostilähetyksiä on, toivoisin saavani
näitä nähtäväkseni vertailevaa tutkimusta varten. Palautan lyhyessä ajassa ja maksan postikulut. Ostan
tutkimuskokoelmaani soveltuvia kenttäpostilähetyksiä.
Yhteydenottoa varten pyydän ensin ilmoittamaan,
mistä joukko-osastosta, yksiköstä tms ja miltä ajalta
kenttäpostilähetyksiä on.
Teuvo Rönkkönen
Savelantie 8 B 16
00720 Helsinki

Matkakuulumisien vaihtoa Suomenlahdella. Vasemmalla vierailun
johtaja komentaja Seppo Lintula ja oikealla Mursun päällikkö kaptl
Villanen. Vahakarissa luutnantti Hägg.

Aselajimme historiahankkeet edistyvät! Rannikkotykistösäätiön hallitus on 23.2.1988 myöntänyt Keltaisen rykmentin perinneyhdistykselle mk 5000 rykmentin historian julkaisemisen tukemiseksi ja mk 4500 kapteeni Ove Enqvistille
Vallisaaren historiikin julkaisemiseksi toukokuussa.
29
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VAASAN
RANNIKKOPATTERISTO

Te rannikkotykkimiehet tunnette Vaasan Rannikkopatteriston ja sen perinteisen kasarmialueen nimikkokaupunkinsa keskustassa. Tällaisia
varuskuntia on enää vähän.
Meiltä kysytään usein voiko
varuskunta toimia tehokkaasti näissä olosuhteissa. — Vastaus on ehdottomasti myönteinen — se merkitsee hyvää

rekrytointitilannetta, korkeatasoista henkilökuntaa, työviihtyvyyttä,
yhteiskunnan
muiden palvelujen läheisyyttä
jne. Myös varusmiehet kokevat asian myönteisenä. Olemme joka hetki monen vaasalaisen katseen alla — se nostaa tasoa. Olemme osa vaasalaista elämänmenoa ja samalla puolustusvoimien "näyteikkunana"
Etelä-Pohjanmaalla — se velvoittaa.
Kouluttavalle joukko-osastolle tietenkin koulutusolosuhteet ovat tärkeitä. Patteriston osalta voimme tyytyväisinä todeta harjoitusalueiden toteutuneen lähes suunniteltuun laajuuteen. Laihian
kunnan alueella ovat pääharjoitusalueet. Nämä yli 1000

ha:n alueet mahdollistavat tehokkaat tykistöharjoitukset.
Vaasan kaupungin kanssa
neuvottelut ovat loppusuoralla Kivijärven alueesta. Ko
alueelle on käynnistynyt myös
korkeatasoisen ampumakeskuksen suunnittelu.
Tykistöammuntoja varten
ovat käytössä Lohtajan, Reilan ja Rovajärven ampumaalueet. Aselajin yhteisharjoituksissa patteristo suorittaa
kovapanosammuntoja myös
etelä-rannikollamme.
Museaalisesti
arvokkaan
kasarmialueen kehittäminen
vaatii harkintaa. Tämä merkitsee nykyisten rakennusten
mahdollisimman
tarkoituksenmukaista ja
tehokasta
käyttöä. Sen vuoksi olemme

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen tarkastaa lippupatterin vierailunsa yhteydessä.
Taustalla näkyy osa vanhaa kasarmirakennusta, joka on nykyisin 2. Patteri.
20 30
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pyrkineet keskittämään varuskunnan ydinalueelle vain
koulutuksen, valmiuden sekä
huollon kannalta välttämättömät toiminnot. Se merkitsee, että sotilaspiirin alueella
nyt olevia materiaalivarastoja
siirretään muualle. Tähän liittyvä rakentaminen on käynnistynyt. Samoin on pyritty
huolellisesti harkitsemaan mitä palveluja varuskunta voi
ostaa esim Vaasan kaupungilta tai muilta valtion viranomaisilta, jotta vältyttäisiin
päällekkäisiltä toiminnoilta.
Tällaisia ovat urheilutilat, autokorjaamopalvelut jne.
Uudisrakentamista tietenkin tarvitaan. Tällä hetkellä
on käynnissä modernin koulutushallin rakentaminen. Se
tulee sisältämään tilat auditoriumia, erikoisluokkia ja eräitä varastoja varten. Samoin
varusmiesten ja kantahenkilökunnan sosiaalisia tiloja on
merkittävästi voitu parantaa.
Se on panostamista työviihtyvyyteen.
Keskellä kaupunkia sijaitsevan varuskunnan julkisivun
tulee kestää vertailu muiden
julkisten rakennusten kanssa.
Tämän takia kasarmialueelle
leimansa lyövien puurakennusten kunnostus ja maalaus
on käynnistynyt.
Huolimatta siitä, että rajaaidat muun yhteiskunnan ja
varuskunnan
välillä
ovat
poistuneet, tarvitaan turvallisuusjärjestelyjä. Nämä seikat
korostuvat juuri kaupunkivaruskunnassa, vaikka patteristo toimiikin maanpuolustushengestään kuuluisalla EteläPohjanmaalla. Tämän takia
on käynnistetty eräitä hankkeita, jotka merkitsevät varuskunnan ydinalueelle uusia
liikennejärjestelyjä ja yhte-

näisen aidatun kasarmialueen
muodostamista.
Ammattitaitoinen henkilökunta on meidän tärkein resurssimme. Sen viihtymisestä
ja virkistymismahdollisuuksista on myös huolehdittava.
Vaasalaisten maanpuolustusjärjestöjen ja varuskunnan
välillä on tämän vuoksi käynnistetty ns Kiltatalohanke.
Tämä merkitsee toteutuessaan viihtyisän toimintakeskuksen syntyä ns Gerbyn rantapalstalle.
Patteriston organisaatiota
on myös pyritty kehittämään
siten, että se paremmin vastaa
koulutustehtävää ja selkeämmin määrittää vastuun teknisten ja huollon toimintojen välillä. Tämä kokeiluorganisaatio merkitsee myös enemmän
väkeä varusmies- ja kertausharjoituskoulutukseen.
Haastavin
tulevaisuuden
tehtävä on tietenkin koulutuksen sisällön kehittäminen
ja laadun nostaminen. Suoranaista "viisasten kiveä" siihen ei näytä löytyvän, koska
koulutustehtävien määrä kasvaa jatkuvasti.
Eräitä patteristossa hyväksi
nähtyjä keinoja ovat
— varusmiesjohtajien käytön
tehostaminen
— kilpailutoimintojen kehittäminen (esim tykkimiestaitokilpailut)
erityisesti
valmiuskaudella
— harjoitusten vakiointi
— maastoharjoitusten määrän sekä taistelunmukaisen
koulutuksen maksimointi.
Tulevaisuudessa simulaattorikoulutus nähdään eräänä
tärkeänä koulutuksen sisällön
ja laadun nostajana.
Tässä eräitä patteriston toi-

mintaedellytyksiä, jotka ovat
toteutumassa tai lähteneet rivakasti käyntiin. Kaikesta näkyy luottamus tulevaisuuteen
sekä varmuus siitä, että me
täällä
Etelä-Pohjanmaalla
teemme työtä omiemme parissa.
Kuten jo aikaisemmin totesimme on hyvin koulutettu ja
korkeatasoinen henkilökunta
tärkein resurssimme. Näin ollen on joukko-osastolle erittäin tärkeää saada tällaista
henkilökuntaa palvelukseen
Vaasaan ja vielä jopa pysymään täällä. Tässä tehtävässään patteristo on menestynyt
hyvin. Siitä osoituksena patteriston menestys sekä aselajin kilpailuammunnoissa että
kenttätykistön kesäleirin tulenavauskilpailussa.
Henkilökuntaa
Vaasassa
palvelee kaikkiaan n. 120.
Henkilökunta on
pääosin
Etelä-Pohjanmaalta ja lähiympäristöstä kotoisin, tietenkin jo se vaikuttaa osaltaan hyvään viihtymiseen patteriston riveissä.
Vaasan kaupunki pystyy
tarjoamaan hyviä yhteiskunnallisia palveluja joista henkilökunta voi nauttia helposti
koska varuskunta sijaitsee aivan keskustan lähellä. Suurimmalla osalla henkilökunnasta on omistusasunto, joka
on eräänlainen osoitus halukkuudesta pysyä Vaasassa, kuten myöskin se, että useat
muualta tulleet ovat jääneet
viettämään
eläkepäiviään
Vaasaan.
Saadaksemme tarkemman
käsityksen henkilöstön mielipiteistä työpaikastaan ja viihtymisestä siellä haastattelimme muutamia eri henkilöstöryhmien edustajia.
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Yliluutnantti
Veijo Taipalus, 29,
yksikön päällikkö
(Artikkelin kirjoittaja)

Voin hyvällä omallatunnolla
sanoa viihtyväni Vaasan Rannikkopatteristossa erittäin hyvin. Halukkuuteni Vaasaan
vaikutti luonnollisesti se, että
olen Vaasasta kotoisin, joka
myös osaltaan vaikuttaa viihtymiseeni täällä. Etenkin nykyisessä tehtävässäni yksikön
päällikkönä koen työni tämän
päivän varusmiesten kanssa
erittäin mielenkiintoiseksi ja
mielekkääksi.
Koulutusolosuhteet
eivät
tällaisessa
kaupunkivaruskunnassa välttämättä ole parhaat mahdolliset, mutta entisiin aikoihin verrattuna on
kehitystä tapahtunut huomattavasti ja suuntaus on edelleenkin voimakkaasti kehittyvä, näin esimerkiksi lähiharjoitusalueiden osalta.
Etelä-Pohjalaisen
varusmiehen kanssa on mukavaa ja
johdonmukaista toimia, sillä
valtaosa heistä haluaa suoriutua palveluksestaan mahdollisimman hyvin, ovathan he
kotoisin erittäin maanpuolustusystävälliseltä alueelta. Varusmiehet viihtyvät palveluksessaan Vaasassa. Vanha kasarmialue ei kovinkaan paljoa
pysty varusmiehille nykyisellään tarjoamaan, mutta kaupungin tarjoamat mahdollisuudet korvaavat suurimmat
puutteet, kasarmialueen entisöinti- ja uudistustyöt korjaavat tätä epäkohtaa vähitellen.
Yleensä palvelukseen puolustusvoimissa olen ollut tyytyväinen, uravalintaa ei ole
tarvinnut katua. Jatkossa toivon tietysti nousujohteista so32

tilasuraa ja erilaisia mielenkiintoisia tehtäviä.

Vääpeli Ari Lyyski, 24,
3. Ptrin vääpeli
Toimeentulo
VaaRPstossa,
kuten muissakin valtion laitoksissa on turvattu ja sanoohan sananlaskukin, että valtion leipä on pitkä mutta kapea. Varuskunnan pienestä
koosta johtuen henki täällä
patteristossa on erinomainen.
Tilat ovat joihinkin korpivaruskuntiin nähden heikot,
mutta se on täysin ymmärrettävää, sillä niissä varuskunnissa
kantahenkilökunta
myös usein asuu kasarmialueella. Täällä siihen ei ole tarvetta, koska patteristo sijaitsee kaupungin keskustassa.
Pahin puutteemme korjaantuu syksyllä 1989, jolloin
uusi koulutusrakennuksemme
valmistuu. Muita huonoja
puolia on vaikea mainita.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että viihdyn työssäni.
Tarkoitukseni on tietysti edetä sotilasuralla, erityisesti haluaisin viesti- ja sähkötekniseksi kouluttajaksi, sillä se
tehtävä vastaisi koulutustani.

Osastonhoitaja
Kaija-Liisa Pettisalo, 40
Varuskunta on työpaikkana
erittäin hyvä. Tosin byrokraattisuutta esiintyy joskus
turhankin paljon, mutta aina
siitä on selvitty, sillä minulla,
kuten muillakin
sairaalan
työntekijöillä on hyvät välit
kantahenkilökunnan kanssa.
Sairaalan pienuudesta johtuen työympäristö on hyvä ja
kodikas. Sairaalan kokokin
on kaksijakoinen asia, kodik-

30 VUOTTA
RAKENTAVAA SUUNNITTELUA

kuus
vastaan
tilanpuute,
meiltä puuttuu nykyään mm.
huuhteluhuone. Pienistä epäkohdista huolimatta viihdyn
työssäni hyvin, sillä täällä ei
ole esimerkiksi yövalvomisia,
joten aikaa riittää perheellekin eikä "äiti ole niin stressaantunut". Mutta ei tämä
työ toki aina helppoa ole,
esim uusien alokkaiden saapuessa on täällä valtava kiire.

Sampo Kellomäki, 20,
keskiökoulutuksen
saaanut
3.2.1988 kotiutuva tykkimies,
joka toimii 2. Ptri:n kirjurina. Hänen
mielestään
VaaRPsto on ihan hyvä paikka palvella, varsinkin kirjurina. Omaa työympäristöään
hän pitää tyydyttävänä, sillä
siitä on turhat muodollisuudet karsittu pois ja pääpainon
voi keskittää itse työntekoon.
Myös välit hänen, kuten muidenkin kirjureiden, ja kantahenkilökunnan kesken ovat
hyvät. Positiivinen asia on
myös
kirjurin
työaikojen
tarkka määrittäminen ja täsmällisyys.
Patteristossa Sampo on
kuitenkin viihtynyt mukavasti. Kiitoksen saavat mm. se
valinnan vapaus mikä täällä
vallitsee eri urheilulajien ja
omien harjoitusohjelmien toteuttamisen suhteen sekä erityisesti varuskunnan sijainti
kaupungin keskustassa.

TUNNUS,
LAHJA,
PALKINTO,
MUISTO...
Viiri sopii aina!

• JULKISET-, TEOLLISUUS- JA
LIIKERAKENNUKSET
• ERIKOISRAKENTEET
• RAKENNUSFYSIKAALISET ONGELMAT

SKOL Ry:n
jäsen

l i l l » HEH

P ö y t ä l i p p u j e n j a -viirien, k a n t o lippujen ja kangasmerkkien
suunnittelu ja valmistus
L i p p u v a r u s t e e t , kansallisliput j a
isännänviirit s u o r a a n v a r a s t o s t a

LIPPUTAITO OY
Pinninkatu 57
PL 14 33541 Tampere 54

vaihde 931-112622
myynti 931-112281

I

MECHELININKATU 10 A 12 00100 HKI

S 90-440 341

llmastointityöt
eduksenne

PELTISEPÄNLIIKE

VILJO K1IA
03100 NUMMELA
puhelin 913/23 066

PYYKINPESUAINEITA
ASTIANPESUAINEITA
YLEISPUHDISTUSAINEITA
LATTIANHOITOAINEITA
SIIVOUSVÄLINEITÄ

SUURKULUTTAJILLE
KIINTEISTÖILLE
LAITOKSILLE

•

Patteriston komentajaksi on 1.4.1988
alkaen nimitetty
tällöin everstiluutnantiksi ylennettävä
Ossi Kettunen.

Suomen Henkel
Suurtalousosasto
Lyhtytie 3, 00750 Helsinki, puh. (90) 361033
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RANNIKKOMME

Keuruun Rautarakenne Ky
Mäntymäentie 7, 42700 Keuruu

PUOLUSTAJIA

TERVEHTIEN

OY EHO AB

MÄNTSÄLÄN KUNTA

EKENÄS STAD —
TAMMISAAREN KAUPUNKI

NAANTALIN SATAMALAITOS
NESTE OY

Puh. 943-12363

ENSTO-INVEST OY
NAANTALIN JALOSTAMO
OY A.E.ERICKSON AB
ORAS OY
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT
Kysy kauppiaaltasi

Liha ja Säilyke Oy
30100 Forssa

puh. 916-22 300

voimakkaasti kasvava elintarvikealan teollisuuslaitos,
valmistaa: lihajalosteita ja eineksiä, toimittaa tuoretta lihaa,
kaikki kuluttajan eduksi.

PRIHA OY
OY FORCIT AB
RAISION YHTYMÄ
FORSSEN & SALOMAA OY
RAUMAN KAUPUNKI
HANGON KAUPUNKI
OY ROHTO AB
HANGON LIIKENNE
STARCKJOHANN-TELKO OY
HANGON RADIO JA TV-HUOLTO
SUNILA OY
HANGON SÄÄSTÖPANKKI

Valmistamme korkealaatuisia
TIMANTTI- hyllystöjä

P. Rotola-Pukkila Ky
61800 Kauhajoki kk
Puh. 963-11 433

OY SUOMALAINEN PÅGENS AB
OY HANGO STEVEDORING AB
SÄLEKARIN KIRJAPAINO OY
HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY

TUOTTAJAIN KONE OY

K-KAUPPIAAT JA
TURUN KESKO

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI

MATTI KOIVURINTA OY

TUUSULAN KTK OY
VAKUUTUSYHTIÖIDEN
KESKUSLIITTO RY

KONE-TUKKU OY

RAKENNUSLIIKE

TAUNO HAAPANEN KY
32500 ORIPÄÄ
Puh. 923-681 65
2 5 - 2 8 tonnin autonostureita vuokrattavana

12

KORPIVAARA OY
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO

WALLAS-MARIN OY

LOHJAN PAPERI OY

OY VEHO AB
RAISIO

LOHJAN PUHELIN OY

VIHDIN KUNTA

OY MERIKIITO AB

YHTYNEET PAPERITEHTAAT
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RANNIKKOMME

PUOLUSTAJIA

TERVEHTIEN

T e ^ J l l f t h ^ Oy

RANNIKKOMME

PUOLUSTAJIA

MIKKO PELTONIEMI OY

Rl I S L A O Y

LEIJONA

Niittykatu 1, P L 8 5
6 7 1 0 1 KOKKOLA
p u h . (968) 1 9 3 3 3
telex 7 6 1 2 5
telefax (968) 140 2 2

Orikedonkatu 23 20380 Turku
Puh. 921 -386 655

Karjalankatu 2 B, 00520 HELSINKI
p u h . (90) 717 566

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE

Tule ja kysy eläketurvastasi!

METALLITUOMINEN OY

ELAKETIEDOTUSTOIMISTO

PQJTTTÄ ©

VARATUOMARI TIMO PUTTA

V

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153

m

L ö n n r o t i n k a t u 2 7 B 14
0 0 1 8 0 Helsinki 18
Puh. 9 0 - 6 4 0 3 0 1

G Y P R OO

TERVEHTIEN

M E R I M I E H E N « . 11
26100 RAUMA
PUH. 938-220 281

O Y

m

a n m TOHTinen Ky
ARKKITEHTITOIMISTO
N ä s i l i n n a n k a t u 50 A 33200 TAMPERE PUH. 9 3 1 - 1 4 8 2 4 4

I I ) MYLLYKOSKI OY

PL 44
02401 Kirkkonummi
Puh. 90-298 5011
S A M P O -YHTIÖT
KALEVA

A A A
• ••Wf
LAPPEENRANTA
VIREÄ JA VILKAS MATKAILUKAUPUNKI
10

OY ALFRED A. PALMBERG AB
E s t e r i n p o r t t i 2, 0 0 2 4 0 H e l s i n k i 2 4 , p u h . 1 5 9 9 1

STEVECO OY

[Vj V I A T E K O Y
SUUNNITTELUA
KONSULTOINTIA
POHJANTIE
3.
02100
TAPIOLA
P U H E L I N 9 0 - 4 6 0 511

37

SORAYHTIÖ
VELJEKSET SJÖBLOM
SORAA
-

Täytesoraa
Betonisoraa
Muuraushiekkaa
Murskeet ja myös multaa

Sulan teollisuusalue
04300 HYRYLÄ
puh. 90-255 944, 255 299

MENNEN
MIKA MIEHEN OLO
38

Tule ystäviesi kanssa rav
Jos et ole koskaan kokenut ravien
vielä parempi — kaikki jännitys o
,
Raveissa on joka lahdos
I^Tf
~~ radalla j a katsoa»«»»
,,.«/ Viikonvaihteessa on taas palj
— Tavataan!
S u o m e s s a on n o i n 650 ravipsSv
Yli 40 r a t a a y m p ä r i m a a t

SUOMEN

HIP]

S a r i o Timo
L a a j a n i i t y n t i e 10 F 01
01620 VÄNTAA 62

b B m : . m

i i

TILANNE JA TIEDONKULKU
Silloin, kun tilanteen on o l t a v a kaikilta osiltaan tiedossa,
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan p e t t ä m ä t t ö m ä t laitteet. Ammattitaidolla valmistetut, käyttöolosuhteet
huomioivat. Ericsson o n nimi, j o h o n voi luottaa tiedonkulun erikoisosaajana.

ERICSSON
O y LM Ericsson A b
0 2 4 2 0 Jorvas,
Puh. ( 9 0 ) 2 9 9 1 Telex 124546

^

