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Tavoitteena tieto ja taito 

Rannikkotykistön koulutuksellinen toimintakenttä on m m toiminta-
olosuhteista j a monipuolisesta tekniikasta johtuen varsin monisäikeinen 
kokonaisuus. Tässä kokonaisuudessa ovat vaatimukset jatkuvasti voimak-
kaasti kasvaneet ja tulevat edelleen kasvamaan. Kyseessä on voimakas 
haaste, johon täytyy kyetä vastaamaan. Koulutuksen suunnittelu ja toteutta-
minen mielekkäin muodoin — riittävästi "päähän iskostuvasti" •— 
pelkistyvät luonnollisesti kouluttajahenkilökunnan taitoon luotaessa ase-
laj imme moninaisia osia, yksiköitä ja suurempia kokonaisuuksia. 

O m a aselajikoulu — Rannikkotykistökoulu, jonka vaativaa ja keskeistä 
työkenttää "Rannikon Puolustajan" käsillä oleva numero esittelee, kantaa 
suuren vastuun kantahenkilökunnan lukuisien kurssien samoinkuin reservi-
upseerikoulutuksen opinahjona. On enemmän kuin toivottavaa, että 
aselajin "sijoituskohteiden" kokonaisuudessa Rannikkotykistökoulun kou-
lut tajavoima ja harjoitusolosuhteet voisivat olla a jan vaatimuksia vastaa-
van huomion kohteena. 

Maaliskuun alku merkitsi puolustusvoimissamme siirtymistä yhtenäis-
päällystöaikakauteen. Aselajin koulutusrintamalla tämä näkyy m m Ran-
nikkotykistökoulussa meneillään olevassa luutnanttikurssissa. Tuokoon 
toteutettu järjestely monen osalta kasvavien velvollisuuksien ja tehtävien 
ohessa kaikille sen vaikutuspiiriin kuuluville henkilökohtaisen tyytyväi-
syydentunteen kasvua j a merkitköön siten positiivista kehitystä aselajimme 
kaikinpuoliseksi parhaaksi. Onnea aselajin toimiupseeristolle samoinkuin 
aselajiin valmistuneelle piskuiselle kadettiupseerien ryhmälle. 
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Puolustusvoimain komentaja on vaihtunut 

Kenraali Kaarlo Olavi L e i n o n e n on maaliskuun 14. päivänä luovuttanut 
puolustusvoimien komenta jan tehtävät seuraajalleen kenraali Lauri Johannes 
S u t e l a l l e . "Rannikon Puolustajan" julkaisijat esittävät kunnioittavat 
kiitoksensa eläkkeelle siirtyneelle komentajalle saamastaan arvokkaasta tuesta sekä 
kunnioittavat onnentoivotuksensa uudelle komentajalle. 

U» • • • • • o • • • • a usi pääinsinööri 

Insinöörikenraalimajuri Kaarlo Olavi M i e t t i s e n siirryttyä eläkkeelle on 
hänen jälkeensä puolustuslaitoksen pääinsinöörin virkaan nimitetty eversti Pentti 
Kalervo M y y r y l ä i n e n ylennettynä insinöörikenraalimajuriksi. Molemmat ovat 
alunperin aselajimme miehiä. Leppoisia eläkepäiviä edelliselle ja menestystä jälkim-
mäiselle uudessa vaativassa tehtävässä. 



RANNIKKOTYKISTOKOULU 
rannikkopuolustuksen kulmakivi 

Monivaiheisen kehitystyön tuloksena rannikkotykistö sai oman aselajikoulunsa 
1. 9. 1969. 

Koulun historia on vielä nuori, mu t t a sen perinteet rannikkotykistöaselajin 
kantahenkilöstön ja varusmiesten koulut ta jana ovat lähes puolivuosisataiset. 

Santahaminassa sijaitsevan Rannikkotykistökoulun tehtävänä on tuottaa johtaj ia 
rannikkopuolustusjärjestelmän tarpeisiin. Teknillistyvä valvonta-, johtamis- ja ase-
järjestelmän käsittävä rannikkotykistö edellyttää aselajikoululta korkeaa ammatillista 
sekä opetusmenetelmällistä valmiutta. Tähän haasteeseen koulu vastaa nuorekkaalla 
henkilökunnalla sekä korkeatasoisilla opetusvälineillä. 

Rannikkotykistön tarkastajan alaisena toimivan Rannikkotykistökoulun tehtävä-
piiriin kuuluu virkatutkinnon suorittaneiden upseerien sekä toimiupseerien jatko-
koulutus. Kadet t ien ja peruskoulutettavien toimiupseerien aselajikoulutus sekii 
varusmiesten rannikkotykistön reserviupseerikoulutus kuuluvat koulun vakio-
ohjelmiin. 

RANNIKKOTYKISTÖKOULUN KOKOONFÄNO seka 

v W TOTEUTETTAVAT KURSSIT 

SELITE 

VUONNA 1974 
TOTEUTETTAVAT 
KURSSII 

Juhlailmetta tykkivanhuksen varjossa. 

Rannikko tykistökoulussa suoritetaan seuraavia tutkintoja: 
—- kapteenin tutkinto 
— eri toimiupseeritoimiin vaadit tavat tutkinnot 
— reserviupseerin tutkinto 

Lisäksi koulussa on toimeenpantu kertausharjoituksia sekä upseerikokelaiden 
erikoiskursseja. Muiden tehtäviensä ohella koulun edellytetään suorittavan alaansa 
liittyvää tutkimus- j a kokeilutoimintaa. 

Rannikkotykistökoulun joh ta jan evl E Havon apuna toimii koulun esikunta, 
joka käsittää koulutus- j a komentotoimiston sekä huoltotoimiston. Esikunnassa 
työskentelee 2—3 upseeria, yksi aseteknikko sekä 2—3 toimiupseeria. Esikuntaan 
kuuluu lisäksi toimistoapulaisia sekä värvätty tasopiirtäjä. 

Koulun johdon alaisina toimivat eri kurssit. 
Virkaupseerien kurssit: kapteeni- ja kadettikurssit toteutetaan yleensä vuosittain. 

Kurssien johtaj ien apuna on molemmilla kursseilla yksi upseeri. 
Reserviupseerikurssin johtajana toimii majur i , jonka alaisina on kaksi upseeria 

l injanjohtaj ina. Kurssilla on lisäksi 3—4 toimiupseeria. 
Toimiupseerikurssien joh ta jana on toistaiseksi kapteeni ja hänen alaisenaan 

yksi upseeri ja yksi toimiupseeri. Koulu käyttää lisäksi runsaasti tuntiopettaj ia 
erikoisalojen opetukseen. 

Rannikkotykistökoulu haluaa esittää lehden lukijoille läpileikkauksen siitä 
laajasta ja monipuolisesta tehtäväkentästä, jota koulun henkilökunta toteuttaa 
kouluttaessaan aselajien kantahenkilökuntaa ja varusmiehiä. 

Esittelyyn osallistuvat evl T Lahti , m a j V Skyttä, kapt M Suominen, kapt 
J Haapala , ylil E Räihä sekä ups-opp T Salo. 
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Rannikkotykistökoulun koulu-
tushalli opetuksen tehostajana 

Alkulauseeksi 
T ä m ä n lehden sivuilla (2/1970) on aiemmin 

kirjoitettu koulumme ylpeydestä, RtH:s ta eli 
Rannikkotykistöhallista, sen ollessa valmistumis-
vaiheessa. Silloisiin suunnitelmiin on tullut 
pieniä muutoksia. Erinomaisiin kehyksiin on 
saatu koulun henkilökunnan uurastuksen tulok-
sena myös uusia koulutusvälineitä. 

U u t t a edustavat maatulenjohdon harjoitus-
laite lukuisine apuneuvoineen ja "harjoitus-
kaluineen" sekä taktiikan harjoitustaso. Kes-
keisellä sijalla on edelleen mystillinen kirjain-
yhdistelmä M T S ( = Maalinliikkeen ja tuli-
toiminnan simulointi) -— järjestelmä. 

Eri kursseilla olevat koulut ta jat ovat saaneet 
jokapäiväisessä koulutuksessa sekä sotapeleissä 
ja kehysharjoituksissa erinomaisia kokemuksia 
hallista. Hallin on todettu tehokkaalla tavalla 
aut tavan koulutuksen läpiviennissä niin patte-
riston komenta jan suurissa ratkaisuissa kuin 
tykkimiehen koron asettamisessakin. 

1. M TS- la i te ja sillä annettava koulutus 
M T S - laite koostuu seuraavista osista: 

maalinliikkeen ohjaus-, valaistuksen säätö- ja 
iskemän valintayksikkö, silta kannatinkiskoineen 
sekä sillalla liikkuva maalialuekelkka maaleineen 
ja iskemäkenttineen. 

Ohjaus- , säätö- ja valintayksikkö on yhteen 
koottu paketti, jonka katkaisijoilla, painonapeilla 
ja säätöpyörillä koulut taja oh jaa laitetta. Hän 
voi säätää valaistuksen harjoitukseen sopivaksi. 
Yksiköstä säädetään harjoituksen alkuasetelma, 
maalin nopeus ja suunta sekä näytetään iske-
mät . Lisäksi kouluttajalla on omalla puheli-
mellaan mahdollisuus kytkeytyä kulloinkin tulta 
johtavan tu lenjohta jan l injaan. 

Siltaa liikuttelevat hallin sivuseinillä olevien 
kiskojen varassa sähkömoottorit. Sillan taso 
korkeussuunnassa on sovitettu yhteen tulenjohto-
asemien tähystysmahdollisuuksien mukaan. 
Maalikelkkaan on mahdollisuus asettaa 1—3 
maalia, joiden suhteen tulta voidaan johtaa. 
Sen lisäksi siinä ovat iskemiä kuvaavat pienet 
lamput. 

Laitetta käytetään luokkaopiskelun ja kova-
panosammuntojen välivaiheena kaikilla kurs-
seilla. Luokassa kir jan, taulun ja "matolaat ikon" 

MTS-laitteen ohjauspöytä, jossa tulenjohdon 
kouluttaja johtaa harjoitusta. 

YLIL 
E RÄIHÄ 

avulla opetetaan meri tulenjohdon säännöt. 
MTS-laitteella harjoitellaan jo opi t tuja sääntöjä 
yhdessä tulipatterin kanssa. Laitteella annetaan 
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kehysharjoituksissa se tilanneinformaatio, jonka 
tulenjohtoasemat viestittävät merivalvonta-ase-
mia kuvaten merivalvonta-aluekeskukseen ja 
joiden viestit patteristo "sieppaa". Niiden 
viestien perusteella myös patteristo tekee tuli-
tekniset ratkaisunsa ja an taa pattereille ja tulen-
johtoasemille tulitustehtävät. Tuollaisissa kehys-
harjoituksissa maalialukset oh ja taan patteriston 
alueella siten, että tasoillakin maalin liike kulkee 
merenkulullisesti mahdollisia reittejä pitkin. 

Jatkuvasti liikkuvan maalin seuraaminen 
pitää koulutettavien mielenkiinnon vireillä. Se 
antaa myöskin enemmän työtä keskiölle, koska 
maalin liiketekijät muut tuvat eri pisteistä 
katsoen eri tavalla. Täl lä hetkellä koulut taja 
an taa etäisyydenlukijoille alkuetäisyyden har-
joituksen alkaessa. Tulenjohtoryhmän suoritta-
m a n etäisyydenmittauksen mahdollistamiseksi 
valmistuu tämän vuoden aikana hallin R A L E M -
simulaattori. Samoin p imeäammuntojen koulut-
tamista var ten on suunniteltu hallin pienois-
valonheittimet, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön 
myös tänä vuonna. 

Maa-ammuntaharjoittelu käynnissä. 

2. Maa-ammunnan harjoituslaite 
Maa-ammuntamenete lmien tulenjohdon opet-

tamista ja harjoi t telua varten on rakennettu 
laite, joka on löytänyt paikkansa hallin I I I 
kerroksesta. Pääosana siinä on 2 m X 3 m:n 
kokoinen pöytä, jonka päälle on rakennettu 
styroksia käyttäen maastolaatikko. 

Kuvatussa alueessa on satama, johon johtaa 
par i tietä. Alueella on muutamia kumpareita, 
taloja, peltoja ja metsää. Iskemät painetaan 
koulut tajan pöydän painikkeista sähköisesti ylös. 
Iskemä on samanlainen kuin MTS-laitteessa, 
lampun tilalla on vain räjähdyspilveä kuvaava 
"ha t tu" . 

Laitteeseen kuuluvat seuraavat osat maali-
alueen lisäksi: alueesta monistettu kart ta kuvi-
teltuine ympäristöineen, 2 kpl prismakiikareita, 
joiden kohdistuspiste on noin 7 m:n päässä, sekä 
katkokuvaetäisyysmittari. Lisäksi kouluttajalla 
on apunaan laskukiekko ha jonnan pitämiseksi 
mit takaavan ja normaal i jakauman rajoissa. 

Suunnan mittaamiseen käytetään yleis jalus-
talla olevaa suunninta. Pöydän ympärille on 
asennettu koulutettavia varten penkit. Tähystys-
etäisyys maastokuvalle on keskimäärin 700 m 
tason mittakaavassa. 

Harjoi tus voidaan käynnistää esim. seuraa-
vasti: Tu len joh ta ja asettuu "tulenjohtopaikalle" 
etupenkkiin ja hänen viereensä tarvittavat tulen-
johtomiehet. Koulu t ta ja kuvaa alkutilanteen, 
an taa tehtävän tulenjohtajalle maaleineen 
(maali maastosta) j a tulenjohta ja an taa tuli-
komennon. Tulikomento menee joko koulutta-
jalle tai myös ampuvalle yksikölle (esim. 
kehysharjoituksissa). Koulu t ta ja nostaa paino-
napeilla iskemät maalin läheisyydestä ylös. 
Iskemien perusteella tu lenjohtaja tekee korjauk-
sensa, jotka koulut taja jälleen toteuttaa. 

Eri lisävälineitä käyttäen saadaan maalin 
havaitseminen, sen mit taaminen sekä iskemien 
havainnointi näyt tämään luonnolliselta. Kou-
lu t ta ja voi esimerkiksi ottaa huomioon etäisyy-
denmit taa jan tekemän mittausvirheen. 

Maatulenjohdon harjoituslaite voi olla yhtenä 
osana kehysharjoituksissa, jolloin se toimii ran-
nikkopatteriston maatulenjohtoryhmän tai moot-
toroidun rannikkotykistöpatteriston maatulen-
johtoryhmän koulutustilana. 

3. Taktiikan harjoitustaso 
Rannikkopuolustustaktiikan ratkaisujen ha-

vainnollistamiseksi linnakkeen osalta on hallin 
alakertaan sijoitettu maastolaatikko, jossa on 
Miessaari lähisaarineen. jatkuu sivulla 19 
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EVERSTI-
LUUTNANTTI 
T LAHTI 

Kehit tyvä johtamistaidon ope-
tus rannikkotykistön kapteeni -
kurssilla 

Yleistä 
Rannikkotykistön kapteenikurssin opetuksen 

ensisijaisena tarkoituksena on kouluttaa oppilas-
upseereita 
— rannikkopuolustuksen joukkoyksiköiden ko-

menta jan ja esikuntaupseerin tehtäviin, 
— rannikkoalueen esikunnan toimistoupseerin 

tehtäviin sekä 
— rauhana jan rannikkotykistöjoukko-osaston 

perusyksikön (linnakkeen) päällikön ja esi-
kuntaupseerin tehtäviin. 

Johtamistaidon opetuksen sovellutuspuitteina 
on siis rannikkoalue, sen johtamistoiminta kol-
mella eri tasolla niin sodan kuin rauhankin ai-
kana. Vaikka sovellutusalue on laaja, on ope-
tuksen silti oltava riittävän yleispätevää oppilas-
upseereiden jatkokoulutusta silmällä pitäen. 
Tarkoituksenmukaisuussyistä sen on pitäydyt-
tävä ohjesäännöissä ja oppaissa esitettyihin ylei-
siin periaatteisiin ja menettelytapoihin, mut t a 
oltava toisaalta myös kyllin modernia sovelletta-
vaksi uusiutuvaan toimintakenttään. Lisäksi sen 
tulisi perustua kadett ina saatuun opetukseen ja 
joukko-osastopalvelussa hanki t tuun kokemuk-
seen. 

Rannikkotykistön kapteenikurssin johtamis-
taidolle asetettavat vaatimukset näyttävät siis 
varsin moninaisilta. K u n rannikkopuolustuksen 
tehtävät ja toiminta-alue ovat viimeaikoina 
käytännössä jäsentyneet uudella tavalla, tarkas-
tellaan seuraavassa eräitä em. ongelmakenttään 
kuuluvia tekijöitä lähinnä seuraavien kapteeni-
kurssien opetusjärjestelyjä silmällä pitäen. 

O petusta voitteista 
Rannikkotykistön taisteluohjesääntö I :n mu-

kaan rannikkotykistön johtamisessa noudatetaan 
kenttäohjesäännön yleisiä määräyksiä sovellet-
tuna erikoisolosuhteiden vaatimuksiin. 

Kent täohjesäännön I osassa ymmärretään 
johtamistaidolla taitoa johtaa joukkoja sodassa. 
R a u h a n aikana tarvit tavaa johtamistaitoa ei em. 
ohjesäännöissä kylläkään käsitellä, mut ta alueel-
lisen puolustuksen taktillisessa ohjeessa, sen 
luvussa rannikkoalueen taistelu annetaan ohjeita 
myös rauhan a j an johtamiselle ja korostetaan 
erityisesti r auhan a j an suunnittelun ja ennakko-
valmistelujen tärkeyttä rannikkopuolustuksessa. 

Näin ollen johtamistaidon käsitteelle ran-
nikkopuolustuksessa voidaan antaa sisällöksi 
taito johtaa rannikkopuolustukseen kuuluvia 
joukkoja. 

Johtamistaitoon katsotaan ohjesäännöissä 
kuuluvan tilanteenarvostelu, päätöksen teko, 
suunnitelmien laatiminen ja käskytys. Mainit tu 
johtamisprosessi on tässä yhteydessä luonnolli-
sestikin ymmärret tävä hyvin laajana. Esimerkiksi 
käskytykseen kuuluu mm. eriasteisissa ja -laatui-
sissa johtamistilanteissa — myös rauhan aikana 
— kyseeseen tulevan käskyn laatiminen, käskyn 
antaminen, sen toimeenpano, valvonta jne. Sen 
sijaan rauhan a jan organisaation hallintoon ja 
huoltoon kuuluvaa johtamista ei ole tarkoituk-
senmukaista sisällyttää samaan asiayhteyteen, 
vaan se voidaan kapteenikurssin opetuksessa 
jä t tää omaksi kokonaisuudeksi, huoltohallin-
noksi. Edellä olevan perusteella rannikkotykistön 
kapteenikurssin johtamistaidon erityis- ja sa-
malla päätavoitteena tulee olla em. tilanteen-
arvostelusta alkavan jahtamisprosessin opetta-
minen kurssin opetustarkoituksessa mainituissa 
johtajatehtävissä. 

Ohjesääntöjen valossa johtamistaito perus-
tuu tiettyihin joh ta jan kykyihin, tietoihin ja tai-
toihin. Kent täohjesäännön I osan luetteloa 
perustana pitäen nämä voidaan karkeasti ryhmi-
tellä 
— johta jan persoonasta johtuviin, 
— sotilaallisiin ammattit ietoihin ja -taitoihin 

sekä 
— johtamisen psykologian, hall innan keinojen 

ja johtamistekniikan tuntemukseen. 
K u n ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kyvyt 

perustuvat ensisijaisesti synnynnäisiin ominai-
suuksiin sekä aikaisempaan kokemukseen, ei 
kapteenikurssin opetukselle kannata asettaa 
tämän ryhmän osalta tavoitteita. Sotilaallisten 
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ammatti t ietojen ja -taitojen kartuttamista pal-
velee sen sijaan kaikissa kurssin aineissa annet-
tava opetus, väli t tömimmin taktillisissa aineissa 
sekä rannikkopuolustusopissa. T ä m ä n takia näi-
den ja johtamistaidon opetusjärjestelyt on hyvä 
suunnitella yhtenä kokonaisuutena ja yhden-
suuntaisin tavoittein. 

Johtamisen psykologian, hallinnan keinojen 
ja johtamistekniikan muodostama kokonaisuus 
on sisältönsä puolesta niin laaja ja siinä määrin 
jatkuvasti kehittyvä, että sen opetustavoitteet on 
syytä harkita aina kutakin kurssia varten erik-
seen. 

Merkit tävimmin vaikuttavina tekijöinä on 
tässä harkinnassa otettava huomioon kulloisetkin 
käytännön tarpeet, oppilasupseereiden kadettina 
saama opetus, myöhemmin hankit tu kokemus 
sekä alan viimeaikainen ja näköpiirissä oleva 
tuleva kehitys. 

Opetusjärjestelyistä 
Rannikkopuolustuksen tehtävistä ja toiminta-

olosuhteista johtuen on kapteenikurssin em. pää-
aineiden opetus tarkoituksenmukaista ryhmi-
tellä toimintaan 
— maihinnousuhyökkäyksen torjunnassa, 
— puolueet tomuuden suojaamistilanteessa sekä 
— rauhan aikana. 

Näin a ja te l tuna esim. sodan a jan rannikko-
patteriston johtaminen alkaa jo rauhan aikana 
suunnitteluna ja siihen perustuvien valmistelu-
jen johtamisena ja saattaa ja tkua puolueetto-
muuden suojaamisen ja pahimmassa tapauksessa 
maihinnousun tor junnan johtamisena. Kun 
viimeksi mainit tu johtamistilanne on ennalta 
arvioiden merkitykseltään tärkein ja johtamis-
suorituksenakin ehkä vaikein, on opetuksen 
painopiste luonnollisestikin tähän jaksoon kuulu-
vissa toiminnoissa. 

Omaksumamme turvallisuuspoliittisen ajat-
telun mukaisesti on rannikkopuolustuksen kyet-
tävä toimintavalmiudellaan osoittamaan huo-
lenpito Suomen alueen koskemattomuudesta. 
T ä m ä puolestaan korostaa alueellisen koske-
mat tomuuden turvaamiseen sekä puolueetto-
muuden suojaamiseen kuuluvien toimintojen ja 
erityisesti r auhan a jan suunnittelun ja valmis-
telujen tärkeää sijaa opetuksessa. 

Kurssin opetustarkoituksen perusteella on ope-
tuksen käsitettävä rannikkoalueen esikunnan, 
rannikkopatteriston, tor junta- , kivääri- ja jää-
käripataljoonien, moottoroidun rannikkotykistö-
patteriston, kenttätykistöpatteriston, merival-

vontakomppanian, merivoimien yksiköiden sekä 
sotilasalueen toiminnat em. ajallisen jännevälin 
— rauhanajas ta maihinnousun tor juntaan — 
puitteissa. Kapteenikurssitasoisessa opetuksessa 
on painopisteen oltava joukkoyksikön komenta-
jan ja esikuntaupseerin tehtävissä. T ä m ä n vuok-
si rannikkotykistön kapteenikurssin johtamis-
taidon tärkeimpien sovellutusharjoitusten on 
tapahdut tava rannikkopatteriston ja moottoroi-
dun rannikkotykistöpatteriston puitteissa. Sa-
moin johtamistaidon yleisluonteisen opetuksen 
on palveltava ensisijaisesti näiden yksikköjen 
johtamistoiminnan tarpeita. 

Rannikkopuolustuksessa on varsin keskeinen 
sija merivalvonnalla sekä maa- ja merivoimien 
eri tyyppisten yksikköjen yhteistoiminnalla. K u n 
tämän toiminnan koordinointi t apahtuu ensi-
sijaisesti rannikkoalueen esikunnan johtamis-
toimenpitein, on sen johtamistoiminnan opetta-
mista pidet tävä tärkeysjärjestyksessä seuraavana. 

Pitäen lähtökohtana rannikkotykistöupseerei-
den sijoittumista puolustusvoimiemme rauhan-
ja kriisiajan organisaatioihin ei muiden edellä 
lueteltujen yksiköiden johtamistoiminnan opetta-
minen ole sinänsä vält tämätöntä. Oppilasupsee-
reiden jatkokoulutuksen kannalta on taktiikan 
sovellutusharjoituksissa kuitenkin opetettava 
jalkaväkipataljoonien johtamisesta ainakin ylei-
set periaatteet sekä toiminta tärkeimmissä sovel-
lutustilanteissa. Muiden yksiköiden osalta voita-
neen tyytyä vain niiden taktillisten toiminta-
periaatteiden opettamiseen, jolloin opetus 
kuuluu taktiikan piiriin. 

Rannikkotykistön kapteenikurssien opetus-
työstä saatujen kokemusten perusteella on johta-
mistaidon, taktiikkojen ja rannikkopuolustus-
opin opetus tarkoituksenmukaista aloittaa ran-
nikkoalueen esikunnan ja tärkeimpien sen joh-
dossa olevien yksikköjen toimintaa, erityisesti yh-
teistoimintaa, kuvaavana näytösluontoisena 
perehdyttämisharjoituksena, jotta oppilasupsee-
rit saisivat heti alussa mielikuvan kurssin tär-
keimmän opetuksen sovellutuskentästä. T ä m ä n 
jälkeen kaikissa em. aineissa vuoroon tulevassa, 
yleisiä periaatteita laajemmin ja toisaalta myös 
tarkemmin selvittävässä, lähinnä luentomuotoi-
sessa opetuksessa voidaan samalla lyhyesti esittää 
niiden sovellutukset rannikkoalueen olosuhteissa 
ja puitteissa. 

Käytännön johtamistaitoa har joi t tava opetus 
on luontevimmin järjestettävissä taktiikan ja 
rannikkopuolustusopin sovellutusharjoitusten yh-
teydessä niin, että kukin harjoitus muodostaa 
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aihepiiriltään ja toteutukseltaan loogisen, siis 
myöskin johtamistoiminnan käsittävän kokonai-
suuden. Nä in johtamistaitoa opetetaan ja har-
joitellaan aina siinä asiayhteydessä, johon se 
kulloinkin kuuluu. Sovellutusharjoitusmuotoina 
tulevat kysymykseen em. näytösluontoisten pe-
rehdyttämisharjoitusten lisäksi kart taharjoi tuk-
set, karttapelit, kehysharjoitukset, sotapelit ja 
näiden yhdistelmät. Ne voidaan toimeenpanna 
Rannikkotykistökoulun opetustiloissa tai maas-
tossa. Yksinomaan maastossa toteutettavia ovat 
eriasteiset ampuma- ja sotaharjoitukset. Laa-
j immat harjoitukset, esim. sotapelit sekä sota- ja 
ampumaharjoi tukset on Rannikkotykistökoulun 
vähäisestä kouluttajakapasiteetista johtuen 
väl t tämätöntä jär jestää yhteisinä koulun muiden 
kurssien, muiden sotakoulujen ja/ ta i rannikkoty-
kistöjoukko-osastojen kanssa tai sitten laajempien 
harjoitusten yhteydessä. T ä m ä yhteistoiminnan 
tarve aiheuttaa sen, et tä kapteenikurssin opetus 
kokonaisuudessaan ja toisaalta siihen sisältyvät 
harjoitukset on kyettävä aikaut tamaan muiden 
yhteistoimintaosapuolien kanssa. Johtamistaidon 
opetuksen kannal ta on yhteistoimintaa edellyttä-
vät puitteet saatava rannikkoalueen esikunnan, 
rannikkopatteriston sota- ja ampumaharjoi tus-
ten sekä rannikkopatteriston kertausharjoitusten 
johtamistoiminnan harjoittelulle. Nykyisen 
koulutusjärjestelmän vallitessa nämä harjoi tuk-
set on mahdollista aikauttaa opetusjärjestelyjen 
kannal ta tarkoituksenmukaisesti silloin, kun 
kapteenikurssi alkaa lokakuun alussa ja päättyy 
aikaisintaan seuraavan vuoden heinäkuun puoli-
välin jälkeen. Yhteistoimintaosapuolina voisivat 
tällöin rannikkoalueen harjoituksessa olla Meri-
sotakoulu — lähinnä sen kapteenikurssi-, ran-
nikkopatteriston sota- ja ampumaharjoituksessa 
Rannikkotykistökoulun muu t kurssit, Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentti, Vaasan Ran-
nikkopatteristo, Rannikkojääkäripatal joona ja 
merivoimien alusyksikköjä sekä rannikkopatte-
riston kertausharjoituksessa kertausharjoitettava 
joukko kouluttajineen. 

Edellä esitetyt näkökohdat johtamistaidon 
opetusjärjestelyistä poikkeavat eräissä kohdin ai-
kaisemmilla rannikkotykistön kapteenikursseilla 
noudatetusta käytännöstä. Mikäli ne otetaan sel-
laisenaan huomioon eräinä opetusjärjestelyjen 
suunnitteluperusteina, muut tuu johtamistaidon 
lisäksi myös taktiikkojen ja rannikkopuolustus-
opin opetuksen sisältö jossakin määrin. Periaat-
teelliselta kannalta muutoksia voitaisiin lähinnä 
luonnehtia pyrkimykseksi lisätä käytännön tai-

Rannikkopatteriston tulenkäytön johtaminen on 
keskeisellä sijalla RT-kapteenikurssin uudistu-
vassa opetuksessa. 

tojen opetusta teoreettisluontoisen opetuksen 
kustannuksella. 

Opetusaiheet 
Viimeksi päättyneen kapteenikurssin opetus-

suunnitelmassa oli varat tu johtamistaidon, 
taktillisten aineiden sekä rannikkopuolustusopin 
opetukseen yhteensä 650 tuntia. 

Kurssikokemusten perusteella voidaan tätä 
tunt imäärää pi tää po. tarkoitukseen sopivana. 
Mikäli edellä esitetyt näkökohdat hyväksytään 
opetusjärjestelyjen suunnitteluperusteiksi, voi-
taisiin opetuksessa noudat taa esim. seuraavaa 
pääpiirteistä kronologista jaksottelua: 

1. 

2. 

3. 

Johtamistaidon taktillisten aineiden 
sekä rannikkopuolustusopin opetus 
tavoitteet ja opetusjärjestelyt 
— luento 
Rannikkoalue, sen tehtävät ja teh-
tävien suoritusperiaatteet 
— perehdy ttämisharjoi tus 
Joukkoyksikön komenta jan tilan-

1 h 

3 h 
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teenarvostelu, päätös, suunnitelma, 
käskytys 
— luennot, sovellutusesimerkit 3 h 

4. Rannikkoalueen esikunnan ja eri 
yksikköjen johtamispaikat, -välineet 
ja johtamisen erityispiirteet 
— luennot, esittelyt, muodollinen 

toimintaharjoittelu 14 h 
5. Taktillisten aineiden perusluennot n. 25 h 
6. Rannikkopuolustustekniikan perus-

luennot n. 20 h 
7. Rannikkopatteriston puolustuksen 

suunnittelu 
— kart taharjoitus 75 h 

8. Johtamisen psykologia ja hallinnan 
keinot 
— luennot alan uusimmasta tietou-

desta ja niiden soveltamismah-
dollisuuksista 2 h 

9. Rannikkopatteriston perustaminen 
ja toimintavalmiuden kohottaminen 
— kartta- ja maastoharjoitus, jo-

hon liittyy pulmatilanteisiin 
perustuvia, erityisesti perusta-
miseen liittyviä pelivaiheita 40 h 

10. Rannikkopatteriston tulenkäyttö 
— kehysharjoitus sa-rannikkopatte-

riston komentopaikan toimin-
nasta 8 h 

11. Moottoroidun rannikkotykistö-
patteriston perustaminen, 
marssi ja tulitoiminta 
— yhdistetty kartta- ja kehyshar-

joitus 40 h 
12. Alueloukkauksen tor junta 

— kehysharjoitus ra-j-os:n puit-
teissa, (yhteistoiminta ra javar-
tiolaitoksen, meri- ja ilmavoi-
mien yksiköiden kanssa) 10 h 

13. Puolueettomuuden suojaaminen 
— kehysharjoitus rannikkoalueen 

esikunnan operaatiojohto- ja 
merivalvonta-aluekeskuksen 
puitteissa, jossa tilanne kehittyy 
ra-perusvalmiudesta maihin-
nousuhyökkäyksen uhkatilan-
teeseen (yhteistoiminta kuten 
kehysharjoituksessa 10) 12 h 

14. Rannikkopatteriston taistelu 
— karttapeli (yhteistoiminta mtr t 

ja meriv) 7 h 
15. Patal joonan taisteluosaston viivytys 

ja sen tukeminen 

—- kart taharjoitus 25 h 
16. Tor juntapa ta l joonan taistelu ja sen 

tukeminen 
— kart taharjoitus 30 h 

17. Rannikkoalueelle alistetun sotilas-
alueen taistelu 
— kart taharjoitus 20 h 

18. Vahvennetun patal joonan puolus-
tustaistelu ja sen tukeminen 
— kart taharjoitus pelivaiheineen 40 h 

19. Rannikkoalueella toimivan taistelu-
osaston (vahvennettu jääkäripatal-
joona) hyökkäys ja sen tukeminen 
saaristossa 
— kart taharjoi tus pelivaiheineen 

(yhteistoiminta merivoimien 
kanssa) 45 h 

20. Rannikkoalueen taistelu 
— sotapeli (yhteistoiminta erityi-

sesti merivoimien kanssa) n. 30 h 
21. R a u h a n a jan rannikkotykistö-

joukko-osaston sota- ja ampuma-
harjoitus 
— suunnittelu ja johtaminen n. 60 h 

22. Moottoroidun rannikkotykistöpatte-
riston ampumahar joi tus 
— suunnittelu ja johtaminen n. 50 h 

23. Rannikkopatteriston kertausharjoi-
tus 
— suunnittelu ja johtaminen n. 70 h 

24. Johtamisvälineiden kehitysnäkymät 
— luento, esittely 5 h 

25. R a rt-joukko-osaston esikunnan 
tehtävät ja työskentely 
— esikuntateknillinen harjoitus 20 h 

Lopuksi on todettava, että rannikkotykistön 
— tai nykyään jo paremminkin rannikko-
puolustuksen — kapteenikurssilla tarvitaan em. 
pääaineiden opettajiksi vähintään kolme pää-
toimista rannikkopuolustukseen perehtynyttä 
yleisesikuntaupseeria, joista yhden tulisi olla 
Sotakorkeakoulun teknillisen opintosuunnan 
suorittanut ja yhden jalkaväen peruskoulutuksen 
saanut. Muu ten opetuksessa on edelleenkin 
pakko tukeutua siinä määr in tuntiopettaji in, 
ettei edellä esitetyn ohjelma jäsentely n toteutta-
minen ole käytännössä mahdollinen. Tällöin 
opetus on toteutettava pääasiassa entisin jär-
jestelyin, mikä tämän kir joi t tajan käsityksen 
mukaan merkitsisi kapteenikurssitasoisen ope-
tuksen tuntuvaa jälkeenjäämistä rannikkopuo-
lustuksen alalla viime vuosina tapahtuneesta 
muusta kehityksestä. 
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КАРТ 
H NISKA 

Rannikkotykistökadett ien kou-
lutus joukko-osastoissa 

"Luo ja on rankaissut meitä lähettämällä 
syysleirillemme yksitoista kadett ia!" Lähes 
sanantarkasti näin kommentoi kerran eräs up-
seeri — tosin ilkikurinen pilke silmäkulmassaan 
— rannikkotykistökadettien tuloa joukko-
osastonsa syysleirille. Olisikohan totta toinen 
puoli? 

Tässä kirjoitelmassa pyritään selvittämään 
miksi ja millaisin päämäär in rt-kadetteja kulje-
tellaan opinto- ja tutustumismatkoilla ympäri 
rannikkoamme. Aluksi valotettakoon pääpiirtein 
kadettien aselajikauden koulutusta Rannikko-
tykistökoulussa. 

Koulutuksen järjestelystä 
Valitettavasti kadetit nykyisin — ja näillä 

näkymillä vastedeskin — tulevat rannikko-
tykistöön lähes poikkeuksetta taustanaan varus-
miespalvelus jossain muussa aselajissa. T ä m ä 
seikka on leimaa antava aselajikauden ohjel-
malle, joka kat taa ainevalikoiman "tykkimies-
tasosta" jopa patteristotason tuliteknisiin kor-
keuksiin asti. O n selvää, että opiskelutahti on 
tiukanlainen. 

Aselajikaudelleen kadetit tulevat toukokuun 
alussa ja valmistuvat luutnanteiksi seuraavan 
vuoden maaliskuussa. Lomat , moottoriajoneuvo-
kurssi ym. rajoi t tavat tehollisen opetuksen 
määräksi noin 1100 tuntia. T ä m ä aika jakautuu 
kolmeen jaksoon, joista seuraavassa tiivistelmät. 

I Jakso ( toukokuu—heinäkuun a lku) : Alkeet 
ja perusteet. Tavoit teena tiedot ja taidot toimia 
maa- ja meriammunnoissa tu lenjohta jana ja 
keskiöupseerina sekä tulenjohtoasemassa, kes-
kiössä ja tykillä miehistö- ja ryhmänjohta ja-
tehtävissä. 

I I Jakso (e lokuu—marraskuu): Tekniikkaa 
ja taktiikkaa; painopiste linnakkeen taktiikassa. 
Tavoit teena rannikkolinnakkeen (patterin) tais-
telun johtamistoiminnan hallitseminen. 

I I I Jakso (marraskuu—maaliskuu): Lisää 
tekniikkaa ja taktiikkaa. Tavoit teena rannikko-
patteriston tulitoiminnan suunnittelun ja joh-
tamisen hallitseminen sekä moottoroidun ran-
nikkotykistön tuntemus. Tavoit tei ta ei liene 
jaksoissa mitoitettu tu rhan vaatimattomasti 
verrattaessa niitä käytössä olevaan aikaan ja 
kadettien aikaisempaan koulutukseen. Syynä on 
aselajikauden opetuksen päämäärä , jonka perus-
teella vastavalmistuneen luutnantin on 
— pystyttävä sodan aikana toimimaan rannikko-

tykistön perusyksikön päällikkönä ja pat-
teristoupseerina, 

— pystyttävä rauhan aikana hyvin rannikko-
tykistön perusyksikön opetusupseerin tehtä-
viin, 

— osattava merivalvontaan sekä alueellisen 
koskemattomuuden ja puolueettomuuden 
suojaamistoimintaan liittyvät nuoremman 
upseerin tehtävät ja 

— hallittava perustiedot rauhan a jan perus-
yksikön hallinnosta ja huollosta. 

Tutustumis- ja opintomatkojen tarkoitus 
Opetusohjelma rakentuu perusteiden ope-

tuksen osalta pääasiassa luokkaopetuksen varaan. 
Teoriassa opittu sovelletaan käytännön harjoi-
tuksissa. Tällaisia ovat kunkin edellä luetellun 
jakson päätteeksi toimeenpantavat, yleensä 
koko Rannikkotykistökoulun käsittävät halli-
sekä leiriharjoitukset. Näissä painopiste on am-
pumatekniikassa. 

Kadeteille, jotka pienen määränsä johdosta 
eivät pysty muodostamaan edes toimivaa kes-
kiötä, eivät aselajikoulun omat puitteet riitä, 
vaan matkaan on lähdettävä useastakin syystä. 

Luokkaopetuksena sekä R t K : n omilla leireillä 
opittu on täydennettävä ja syvennettävä varus-
miespatterin puitteissa. Reserviupseerikurssia 
tuskin voitanee ajatella käytettäväksi kadettien 
harjoitusosastona. K u t a useamman tilaisuuden 
soveltaa ja kohentaa t ietojaan ja tai tojaan 
kadetti saa, sitä "valmiimpi" on joukkoihin 
tuleva luutnanttikin. 

Opetus- ja johtamisharjoit telun on tapahdut-
tava vaihtelevissa linnake- ym. "rannikko-
tykistö"-olosuhteissa eri valmiudessa olevien 
varusmiesten parissa. Näin saavutetaan mah-
dollisimman suuri ja kaavoista vapaa valmius 

10 

luutnantin tehtäviin aikanaan. 
Koska Rannikkotykistökoululta puut tuvat 

tietyt erikoisvälineet, - järjestelmät ja -tilat, on 
em. asiat esitettävä ja opetettava kadeteille 
siellä, missä niitä on. Tällaisia ovat tornipatterit, 
järeä kalusto, mv-ak, sääpalvelun ja suojelutoi-
minnan opetusmahdollisuudet jne. Erikoiskoulu-
tuksen saaneita kouluttajia pyritään tällöin käyt-
tämään hyvään tulokseen pääsemiseksi. 

Aselajimme "ulkopuolelta" tulleet on edelleen 
syytä tutustut taa monipuolisen rannikkomme eri 
joukko-osastoihin ja yksikköihin sekä niissä 
palvelevaan henkilökuntaan. Palvelusolosuh-
teiden pääpiirteinen tuntemus on merkittävä 
myös palveluspaikan valintaa silmälläpitäen. 
Todettakoon, että ensivaikutelma joukko-osaston 
hengestä on eräs vaikutin valittaessa palvelus-
paikkakuntaa. 

Mielekkäät tutustumiskohteet 
Edellä olleen perusteella voitaneen todeta 

jokaisen matkan joukko-osastoon antavan kade-
teille jotain — vaikkapa vain laajentaneen 
tietoja rannikon olosuhteista. M u t t a pelkästään 
maisemia ei kannata katsella. Tutustumiskoh-
teilla, joilla lisätään kokemuksia ja tietoja, on 
sen sijaan jo merkitystä. Tällaisia ovat opetus-
ohjelmaan sisällytettyihin laitejärjestelmiin 
(esim. laskin, t j - tutka ym.) tutustumiset esitte-
lyineen tai käyttöopetuksineen. 

Edelleen erilaiset " t apah tuma t" ovat tu-
tustumismatkan arvoiset. Tällaisista mainitta-
koon esimerkiksi suurehkon kertausharjoituksen 
perustamisvaiheen merkitys taisteluvalmiuskou-
lutusta täydentämään puhumat takaan sotavah-
vuisen patteriston keskitysammunnan seuraami-
sesta. Järeän patterin tai ohjusten ammuntaa 
seuraa vanhempikin r t :n sotilas kiinnostuneena, 
mikäli saa siihen tilaisuuden. Moottoroitua 
rannikkotykistöä puolestaan näkee ja kokee 
vain "vaasalaisten" parissa. 

Entä se harjoittelu joukoissa 
Jot ta kadetti saisi käytännön johtamisharjoit-

telusta irti täyden hyödyn, on hänellä oltava 
tehtävään riittävät perustiedot. Tässä syy siihen, 
miksi vasta syyskaudella on saavutettu riittäväksi 
katsottava valmius "tulla joukkoihin työhön 
eikä katselemaan". Vain mikäli kadettien ase-
lajikausi saadaan nykyistä huomattavasti aikai-
semmin alkavaksi, voidaan ajatella osallistumista 
joukko-osastojen kesäleireille. 

Syksyllä ollaan sitten kypsiä harjoi t telemaan 

" junai lua" rannikkopatterin jaosjohtajan tehtä-
vissä.. Monenkin joukko-osaston syysleiriä voisi 
käyttää hyödyksi, elleivät leirit olisi samanaikai-
sesti! Talvileiri on puolestaan •— johtuen ope-
tuksen järjestelystä yhdessä peruskurssin 
( P O I :n) kanssa tapahtuvassa — omistettu 
moottoroidun rannikkotykistön puitteissa ta-
pahtuvalle johtamisharjoittelulle. 

Mitä toivotaan 
T ä m ä n kirjoitelman alussa ollut toteamus 

saattaa tietyiltä osin pi tää paikkansa. Nimittäin 
siinä, että "kadett iporukka" ei juuri anna isäntä-
joukko-osastolleen muu ta kuin vaivaa. J a näin 
lienee tarkoituskin. Joukoillehan kadetteja 
koulutetaan, joten suotakoon joukko-osastoille 
mahdollisuus osallistua näiden koulutukseen. 

Kadet t ien kouluttajilla on melkoisesti toivo-
muksia kuljetusten, harjoitusvälineiden ja 
-osastojen ynnä muiden järjestelyjen suhteen. 
Päämääränä on tällöin rajoitetun a jan mah-
dollisimman tehokas hyväksikäyttö. Joukko-
osastot ja yksiköt ovat yleensä hoitaneet isän-
nyyden moitteettomasti myös tältä osin. 

K u n kadet teja koulutetaan joukko-osastoissa, 
pyritään mahdollisuuksien mukaan myös käyttä-
mään paikallista kouluttajavoimaa huolimatta 
sen vajaalukuisuuudesta. T ä m ä on selvää 
opetettaessa asioita, joiden hallitseminen edel-
lyttää paikallistuntemusta tai erikoiskoulutusta. 
Edelleen tä tä käytetään osoittamaan kadeteille, 
että asiat takuulla myös hallitaan joukoissa tai 
että tietyn, aiemmin opetetun asian voi esittää 
tai ratkaista useammallakin tavalla. Yleensä 
opetustehtävään pyydetty on siihen valmistautu-
nut asianmukaisesti. Tällöin on tietysti ilo käyt-
tää niitä vaat imattomia tuntiopetuspalkkioita, 
joilla vaiva joskus voidaan palkita. 

jatkuu sivulla 20 

13 



MAJ 
V SKYTTÄ 

Reserviupseerien 
koulutuksesta 

Maavoimien reserviupseerikurssin rannikko-
tykistölinjan koulutuksen päämääränä on 
antaa upseerioppilaille rannikkotykistön eri 
koulutushaarojen tietopuolinen ja käytännölli-
nen reserviupseerin koulutus sodan a jan puo-
lustusvoimia varten siten, että he pystyvät hal-
litsemaan, johtamaan ja koulut tamaan koulu-
tushaaransa mukaisen perusyksikön puitteissa 
taistelevaa jaosta tai joukkuetta sekä tykistölli-
sissä että lähipuolustustehtävissä. 

Pelkistettynä päämäärä sanoo, että R t K : n on 
koulutettava sodan a jan puolustusvoimia varten 
rannikkopatterin eri upseeritehtäviin kyvyk-
käitä reserviupseereita. 

Päämäärä on sangen monitahoinen ja vaativa. 

Päämäärän toteuttamismahdollisuudet 
R t K : n koulutushalli mahdollistaa hyvin ran-

nikkopuolustustekniikan ja -taktiikan opettami-
sen. Oppilaiden siviilikoulutustason ollessa kor-
kea — keskimäärin 35 % valmiita ammatt i-
miehiä ja / ta i korkeakoulun suorittaneita, 50 % 
ylioppilaita (vast), ja 15 % vähintään 5/8 oppi-
koulua käyneitä — on opiskelutaito verissä ja 
uuden asian oppimiskyky sekä asioiden omaksu-
minen kerran opetettunakin on hyvä. T ä m ä 
seikka on eräs tärkeimmistä tarkasteltaessa 
ru-kurssien korkeatasoisia opintosaavutuksia. 

Lisäksi ovat myönteisiä seikkoja opetuksen 
onnistumisen kunnal ta koulutettavien suhteelli-
sen pieni joukko — tuliasemalinjalla 40 oppi-
lasta ja tulenjohtolinjalla 30 oppilasta — sekä 
kouluttaj ien korkea ammatti tai to. Negatiivisia-
kin tekijöitä löytyy. 

Noin 15 viikon koulutusaika on ehdottomasti 

liian lyhyt. Kahden viikon syventävä käsittely-
jakso, nykyisen kurssiajan lisäksi, olisi tarpeelli-
nen. T ä m ä n jakson pitäisi käsittää puhtaasti 
käytännön johtamistoimintaa erilaisissa rannikon 
olosuhteissa. 

Merikuljetus- ja merimaalien hinauskaluston 
puuttuessa RtK: l t a joutuu ru-kurssikin liian 
usein ns pikatilanteiden eteen. Ei ole mielekästä 
eikä aina oppilaille edes uskottavasti perustelta-
vissa merikuljetusten ja/ tai tykistöammuntojen 
siirtäminen tai jopa peruut taminen sen takia, 
että ei ole käytettävissä yhtään kuljetus- tai 
maalihinaaja-alusta. 

Täl lä hetkellä ei RtK:l la ole myöskään vaki-
naista tykistöampumaharjoitusaluetta, joten ru-
kurssikin joutuu suorit tamaan tykistöammun-
tansa kulloinkin "yleistilanteen" määri t tämältä 
alueelta. 

Oppilaat H Miettinen, J Myllykylä ja S Kau-
konen ahkion vedossa. 

Opetusohjelma toteutetaan 
antamalla oppilaille teoreettinen koulutus sekä 
tykistöllisen harjoit teluvaiheen koulutus R tK:n 
sisäopetustiloissa, pääasiassa koulutushallissa. 

Käytännöllinen koulutus annetaan harjoituk-
sissa, joista tärkeimmät ovat 
—• maa-ammunnan patteriharjoi tus ( ammunna t 

Päämäärään pyritään opetusohjelmalla, 
mikä käsittää 
•— johtamistaidon, 
— taktiikan, 

— yleistaktiikan perusteet 
— aselajituntemuksen 

— rannikkopuolustusopin, 
— rannikkopuolustustaktiikan 
— rannikkopuolustustekniikan 

—• liikuntakasvatuksen ja 
•— tukiaineet (ei arvosteltavia). 
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ml) , 
•— mer iammunnan patteriharjoitus (ammunnat 

ml) , 
— osallistuminen R t K : n ampumaleirille ampu-

vana yksikkönä, 
— kevyen kranaatinheit injoukkueen ammun-

nat, 
— rannikkopuolustustaktiikan maastoharjoitus 

eri johtamisharjoituksineen. 
Johta ja , johtaminen, johtajuusilmastot, esi-

mies, esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, 
johtamistoimintaan ja organisaatioon liittyvät 
käsitteet delegointi, motivointi, kommunikaatio 
jne. ovat sanoja, joita nykyaikana kuulee ja 
näkee eri yhteyksissä joka päivä ja joista käy-
dään keskustelua tiiviisti ja erilaisia mielipiteitä 
esittäen. 

Ru-kurssilla pyritään an tamaan johtamistai-
don koulutusta muodossa tai toisessa kaikessa 
toiminnassa, jossa joukkoa koulutetaan tai 
liikutetaan. Niinpä kaikenasteisen taktiikan 
opetuksen, myös sen teorian, tulee palvella 
johtamistaidon opetusta. Johtamistaidon koulu-
tus ru-kurssilla voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

1. Teoreettinen koulutus. 
T ä m ä käsittää pääasiassa siviili- ja sotilas-

johta juuden vertailua. Tarkastelun kohteena 
ovat organisaatiot, johtajuus, joh ta ja ja johta-
minen. Opetettavista asioista pidetään kirjalli-
nen kuulustelu. 

2. Tykistötoimintaan liittyvä johtajakoulutus. 
Sekä koulutushallissa että maastossa pidettä-

vissä harjoituksissa oppilaat sijoitetaan johtaja-
tehtäviin, joissa heitä koulutetaan ja joissa he 
joutuvat joh ta jan asemaan alaisinaan alijohta-
jat. 

Tällaisia "vakansseja" ovat patterin päällikkö, 
varapäällikkö, patteriupseeri, tulenjohtaja , kes-
kiöupseeri jne. 

3. Rannikkopuolustustaktiikkaan liittyvä johtaja-
koulutus 

Linnakkeen j a sen tukikohtien taistelukoulu-
tuksen yhteydessä käydään läpi sotilasjohtamis-
prosessi tilanteenarvostelusta aina käskyjen val-
vontaan saakka. Johtamista tarkastellaan ran-
nikkopatterin lähipuolustusosaston johtajan, 
ilmatorjuntaosaston johta jan, tukikohdan päälli-
kön j a patterin muiden jaosjohtajien näkö-
kulmasta katsoen. 

Takti ikan harjoitukseen liittyvät myös sovel-

Suunnitelmat ovat valmistuneet. 

letut linnakkeen tst-harjoitukset ja erillinen 
johtamisharjoitus. Viimeksi mainit tu on ns. 
kohdeharjoitus, jossa oppilaat joutuvat käyttä-
mään itsenäisesti saamaansa opetusta hyväkseen 
ratkoessaan eri kohteissa annet tu ja linnakkeen 
taisteluun liittyviä pulmatilanteita. 

4. Työryhmätyöskentely 
Nykyisen team-työskentelyn aikakaudella on 

myös ru-kurssilla 1—1 l/i vrk:n ryhmätyösken-
telyvaihe. T ä m ä toteutetaan linnakkeen taistelu-
koulutuksen yhteydessä. Työryhmille määrä tään 
puolustustaisteluun tai iskuosaston käyttöön liit-
tyviä, tietyn perustilanteen puitteissa tapahtuvia 
tehtäviä. Työryhmän johta ja t joutuvat tiukoille 
vaativia tehtäviä toteuttaessaan, mut ta yhteis-
työn avulla vaikeuksista selvitään. Ryhmätyös-
kentelyvaihe on saanut pelkkää tunnustusta 
oppilaiden taholta, j a kas kummaa opetustavoit-
teetkin tulivat varsin hyvin saavutetuiksi tehtä-
viä puntaroitaessa ja suoritettaessa. 

5. Muu johtamiskoulutus 
Kurssi joutuu siirtymään Santahaminasta 

pääharjoituksiin maa- ja merikuljetuksin. 
Talviaikoina tulevat eteen myös jäätä pitkin 

suoritettavat marssit ja kuljetukset. 
N ä m ä ovat oivia johtamisharjoituksia jo 

sinänsä. Esimerkiksi raskaan materiaalin siirrot 
ja tykistön ampumatarvikkeiden kuormaus- ja 
purkamisjärjestelyt nostavat monta hikipi-
saraa oppilasjohtajan otsalle, kun hän suunnit-
telee ja johtaa kyseisiä "operaatioita". 

Johtamistaidon arvostelu on aina vaikea 
suoritus. Ru-kurssilla on toteutettu ja hyväksi 
havait tu seuraavanlainen järjestely. 

Johtamistaidon lopullinen arvosana, jonka 
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kerroin on kahdeksan (8), koostuu seuraavista 
kolmesta osatekijästä. 
•— kirjallinen koulutyö (kerroin 2), 
•— A-luokan johtamissuoritus (kerroin 4) ja 
— B-luokan johtamissuoritus (kerroin 2) . 

A-luokan johtamissuorituksiin kuuluvat kaikki 
sodan a j an organisaation mukaiset "upseeri-
junai lut" ja B-luokkaan vastaavasti aliupseeri-
junai lut" sekä kaikki muu t jokapäiväiset joh-
tajasuoritukset, kuten esim. oppilaspäällikön 
junailu. 

Kaikki johtajasuoritukset arvostellaan ja kir-
jataan. Jokaiselle oppilaalle tulee vähintään 
yksi A- ja B- luokan johtamissuoritus. 

Päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan myös oppi-
laskunnan aktiivista toimintaa 

Tiiviin koulutuksen ohella on oppilaskunta 
pystynyt varsin mittaviin suorituksiin kurssin 
hengen luojana. Oppilaskunnan työ on keskitty-
nyt seuraaville toimintasektoreille 
— hyvän kurssihengen muodostamiseen ja yllä-

pitämiseen järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, 
—• sotainvalidien auttamiseen, 
— kurssijulkaisun tekemiseen, 

— hyvien opintotulosten saavuttamiseen opinto-
sihteerien työpanoksien avulla ja 

— erilaatuisiin henkisiin ja fyysisiin voimain-
mittelöihin. 

Opintosaavuiukset 
ovat eri kursseilla olleet sangen korkealuokkai-
sia. Usein on voinut lukea päivystäjän kronikka-
kirjasta ihmettelyjä: mikä kumma saa oppilaat 
pingoit tamaan (yhtä kuin lukemaan kokeisiin 
tai valmistautumaan harjoituksien johtamisiin) 
niin mahdottomasti? Eikö vähempikin riittäisi? 

Pelottaako "maitojunal la" lähtö vai kiinnosta-
vatko pienet kehotuspalkinnot? 

Lukevatko oppilaat sotaväessä, koska ovat 
tottuneet tekemään sitä vast ' ikään siviilissäkin? 

Vai olisikohan opettajien suorit tama moti-
vointi mennyt perille vaikkapa ei-tietoisesti. 

Oli miten oli, mut ta tosiasia on, että ru-
kurssin oppilasaines edustaa maamme parhainta 
miespuolista ainesta. T ä m ä n hetkiset upseeri-
oppilaat pystyvät näkemään tosiasiat maanpuo-
lustuskentässä, kuten aikaisempienkin kurssien 
oppilaat. 

Toimintaa patterin komentopaikalla. 
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KAPT 
M SUOMINEN 

Toimiupseerikoulu-
tus |a aselajimme 

Alipäällystön siirtyminen toimiupseereiksi to-
teutui 1. 3. 74. Toimiupseerien koulutusjärjes-
telmä alkaa toteutua lähivuosien aikana siten, 
että koulutusaika pitenee noin kaksinkertaiseksi 
vanhaan järjestelmään verrat tuna. Eri kursseille 
oppilasvalinta on karsivaa sekä tavoitteet ovat 
nykyistä selvemmin nousujohtoiset. 

Entinen peruskurssi muut tu i Päällystöopiston 
I jaksoksi. Rannikkotykistölinjan osalta koulutus 
toteutetaan nykyiseen tapaan kahdessa vai-
heessa: Ensimmäinen vaihe n. 6 kk Päällystö-
opistossa ja toinen vaihe n. 6 kk RtK:ssa. P O I 
antaa pätevyyden nuoremman koulut ta jan 
tehtävien hoitamiseen. Jakson opetuksen sisältö 
ei vielä ole tiedossa. 

Päällistöopisto I I tulee korvaamaan nykyisen 
mestarikurssin. P O I I :n kestoaika tulee olemaan 
noin vuosi. Puolet kurssiajasta menee Lappeen-
rannassa ja puolet aselajikouluissa. Oppilas-
valinta tapahtunee pääsykokeiden perusteella. 
Kurssi antaa vanhemman koulutusupseerin 
pätevyyden sekä kelpoisuuden tulla nimitetyksi 
aikanaan I I I luokan toimiupseerin toimeen. 
P O I I :n kurssitoiminta käynnistynee ensi vuoden 
aikana. Opetuksen sisältö verrat tuna mestari-
kurssiin tulee muu t tumaan P O I :n opetuksen 
kehittymisen takia. 

Ne toimiupseerit, jotka eivät suorita P O I I : t a 
voivat käydä vääpelikurssin, jonka suunniteltu 
kestoaika on n. 4 kk. Tavoitteeksi tulee P O I I :n 
tavoitetta vaat imat tomampi koulutusupseerin 
pätevyys. 

Toimiupseerikoulutuksen ylimpänä tasona on 
luutnanttikurssi. Kurssin tavoitteena on antaa 
oppilaille yksikön vanhimman koulutusupseerin, 
vartiolinnakkeen päällikön jne. sekä ylimpien 

toimiupseeritoimien muodollinen pätevyys. 
Oppilasvalinta tulee t apah tumaan pääsytutkin-
non perusteella. 

Ensimmäinen luutnanttikurssin rannikkoty-
kistölinja alkoi RtK:ssa 11. 2. 74. 

Kurssilla on seitsemän oppilasta. Lukumäärä 
on koulun kannalta tarpeet toman vaatimaton. 
T ä m ä kurssi on ylimenovaiheen kurssi, jonka 
kestoaika on noin kuukauden lyhempi kuin 
suunniteltujen myöhempien kurssien. Kurssi 
päättyy 12. 7. Opetusohjelma on laadit tu pitäen 
lähtökohtana Rt :n mestarikurssien opetustavoit-
teiden hallintaa. Päällystöopiston I I jakson 
käynnistyttyä on luutnanttikurssin opetus-
ohjelma tehtävä sen jatkeeksi, joten nyt käyn-
nissä oleva kurssi ei kaikilta osiltaan ole malli 
myöhemmille kursseille. Luutnanttikurssi 1 :n 
rannikkotykistölinjan oppiaineiden pääpiirteinen 
jakauma on esitetty oheisessa kuvassa. 

Johtamis-
taito 

V>J o 

Kouluttamis-
taito 

-o o 

Rannikkopuo-
lustustaktiik-
ka 
Rannikkopuo-
lustustekniik-
ka 

to -F o 

Esikuntaoppi ja 
joukko-osasto-
palvelus co o 

Liikunta-
kasvatus V>J O 

Toimiupseerikoulutukseen investoitavat varat 
tulevat varmasti pa ran tamaan mahdollisuuksia 
selviytyä jatkuvasti vaikeutuvista koulutus- ja 
hallintotehtävistä. 

Samoin lisääntyvä koulutus mahdollistanee 
sosiaalisen aseman parantamisen ja sitä kaut ta 
edistää tällä hetkellä vaikeaa toimiupseerien 
rekrytointia. Ainakin yksi vinosuuntaus on tällä 
hetkellä nähtävissä: Uusi koulutusjärjestelmä 
pyritään polkaisemaan käyntiin liian lyhyellä 
valmisteluajalla ja ilman, että kouluttajavoimaa 
lisättäisiin jo etukäteen niin, että eri koulutus-
vaiheiden alkaessa koulut ta jat olisivat täysin sel-
villä tehtävistään. 
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Tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa perus-
koulun käyneen oppilasaineksen tiedon tasoa 
ja mui ta asiaan vaikuttavia seikkoja, joten eri 
kurssien lopullista muotoa on uskaliasta mennä 
ennustamaan. 

Edellä kertoivat ammattikouluttajat näkemyk-
siään. Seuraavassa kertoo koulutettava koko-
muksistaan ja tunteistaan eräässä kirjoituksessa. 

UPS-OPP T SALO 

RU-kurssin lumisota: 
meriammunta-
harjoitus 

Keltaiset olivat jälleen loukanneet maamme 
aluevesiä. — Rannikkotykistökoulun ru-kurssin 
144 tehtävänä oli K v M t R t P t r i 144 :n perusta-
minen Santahaminan Isosaareen. Ti lanne ei 
enää tun tunut yhtä uudelta kuin joulukuussa 
-73, jolloin kurssimme ensimmäistä kertaa sai 
tehtäväkseen patterin ampumakuntoonlai ton. 

Meidän varusmiesten sanastoon liki elimelli-
sesti nivoutuva "hässäkkä" on päässyt käytän-
töön oppilaiden virkaiän karttuessa yhä har-
vemmissa käänteissä. Ni inpä joukot saatiin 
kootuiksi ja siirretyiksi melko kivuttomasti suo-
r i t tamaan varsinaista tehtäväänsä. Määräa ikaan 
mennessä patteri oli ampumavalmis. Laukausta-
kaan ei siitä huolimatta patteril lamme tuona 
päivänä ammutet tu . — Näkyvyyttä kun ei riit-
tänyt ammunto jen varomääräysten edellyttä-
mään viiteen kilometriin maalin taakse. 

Taitavil ta esimiehiltämme ei suinkaan mennyt 
sormi suuhun: alkoi mm. lumilinnan rakentelu. 
Sen tarkoituksena oli naamioida keskiövaunu. 
Myös telttajärjestystä pääsimme harjoittele-
maan, saimme opetella oikeaoppisten aseteli-
neitten tekoa sekä toimintaa tykistö- ja lähi-
puolustushälytyksissä. Saksalaisten it-miesten 
oivista kapulasilloista suoja-asemien ja tykkien 
välimaastossa kuulimme myös, ne kun olivat 
heidän nopeaa toimintaansa osaltaan selittävä 

tekijä. — Iltapäivän uurastuksen tuloksena oli 
kenties entistä säntillisempää j a osaavampaa 
sotaväkeä, joka ei unhoita alaisiaan tyhjän pan-
teiksi, vaikka päätehtävä yllätyksellisten tekijäin 
vuoksi jäisikin syrjemmälle. Taisi tuo harjoit telu 
samalla olla tuloksellista sadetanssia, koskapa 
lumisade ei hellittänyt koko iltapäivänä. Palve-
luksesta ja päivällisestä voipuneitten "korpi-
soturien" varusteet, teltat, laverit ja polt topuut 
yhtä kaikki olivat mukavan märkiä. 

Ilta-askareemme kuitenkin vielä keskeytettiin 
miellyttävästi: sotaisen väen käskettiin aseistau-
tua — makkarakepakoin. Tässä ylläkössä oli 
sormensa mukana Helsingin Reserviupseeripiirin 
Rt-johtorenkaalla. Lukuisiin yöllisiin väijyi-
himme toki puht ia saimmekin heidän tarjoa-
mastaan olutpullollisesta ja nuotiolenkistä. Niin 
ikään illan henkisempi anti — rt:n reservi-
upseerien toiminnasta informointi — kaiketi 
viritteleiksi joidenkin mieliin kipinän tämän-
kaltaisesta harrasteesta. 

Ulappaa tihrustettiin taas aamulla, hieman 
ilma oli seestynyt. Joten muutamat jaoksittaiset 
P-kakkoset toivat ruudin käryn sieraimiin sen-
tään tälläkin leirillä. Mu t t a pian häipyivät lähi-
saaretkin näköpiiristä. 

Sota on julmaa ja ratsuväki r a a k a a . . . 
Halvaksi "tykki julliksi" tuudi t tautunut ups-
oppilas herää äimistyneenä: siinä samassa on 
hänestä leivottu koko homman primus motor, 
patterin päällikkö! Flunssat j a filttikuumeet oli-
vat niittäneet muiden muassa mukaansa toiseen 
hälytyskokoonpanoon päälliköksi määrätyn oppi-
lastoverimme. — Vielä tässä 'selkkauksessa' ei 
uusi päällikkö tulikastettaan saanut, sillä patteri 
saattoi vain harjoitella tulikomentoja ilman 
ammuntaa sään takia. 

Vihreän päällikön pääasialliseksi junailuksi jäi 
siten patterin käskyttäminen kuljetuskuntoon 
sekä kaluston siirrättäminen huoltoon. Harjoi-
tuksen näin loppuessa ennen aikojaan oli pääl-
likönkin tehtävä tavallaan kiitollinen: niinpä ei 
patterin purkamiseen käytetty kolmattakaan 
osaa siitä ajasta minkä sen pystyttäminen vei. 

Kukaan ei tietysti varsinkaan armeijassa ker-
naasti ottaisi ristikseen vastuunalaisia junailuja. 
Kier tämätöntä kuitenkin on, ettei johtamisen 
valmiuksia koskaan opita vain luokkahuoneissa 
ja vaikka kuinka ajanmukaisissa harjoitushal-
leissa. Vasta käytännön joukkoharjoittelu maas-
tossa "tilanne pääl lä" konkretisoi edes vähän 
sitä, mitä ru-kurssin suorittaminen rannikko-
tykistössä on kriisiaikoina meille merkitsevä. 

10 18 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Koulussamme on alkanut kevätlukukausi reip-
paasti. Henkilökuntaa tulee ja menee. Suurella 
innolla odotettu vahvistus luutnanttikurssin 
koulut tajavoimaan veti vesiperän, sillä ylil 
P Malmberg kävi koulussamme vain noutamassa 
komennustodistuksen lähteäkseen erikoistehtä-
viin 15. 2. 74. Näin käy, kun hyvin pyyhkii! 

Toinen suuri aukko koulumme opettajavoi-
maan tuli kun m a j T Laht i nimitettiin eversti-
luutnantin virkaan PE :an. Toivotamme Torstille 
onnea ja menestystä uusissa tehtävissä. 

Kap t J Jaat inen siirtyy myös lähipäivinä 
PE:an. Ylil Saarnialaa odottelemme seuraa-
vaksi huoltopäälliköksi. 

Toimiupseerikoulutuksen korkein aste on 
alkanut koulussamme. Luutnanttikurssilla ovat 
opintonsa käynnistäneet 
Sotmest Haaht i Aarne R t K 
•—„— Laiho Jouko T u r R t R 
Yliv Hänninen Jaakko SIRtR 
-—„—• Koivusaari Reino SIRtR 
— „ — Lehtinen Isto T u r R t R 
•—-„— Mälkki Keijo T u r R t R 

Vääp Leppänen Jaakko KotRPsto 
Kurssitavoitteet ovat korkealla, joten töitä 

on paiskittava — toivotamme työiloa. 
M u u t kuulumiset on tältä kertaa löydettävissä 

muual ta lehdestämme. 

Ylennyksiä 
Kapteeniksi P Mustonen 1. 3. 
Ylivääpeliksi E Koivisto 1. 3. 

„ V Vainio 1. 3. 
Vääpeliksi Leinonen 1. 3. 

„ T Kulmala 1. 3. 

jatkoa sivulta 7 
Tasoa käytetään eriasteisten johtaj ien kou-

luttamiseen patterin päälliköstä alaspäin. Tasolla 
voidaan ratkoa tilanteenarvostelun eri vaiheita 
ja kouluttaa havainnollisesti eri ratkaisumah-
dollisuuksien tekoon. Sillä on mahdollista tar-
kastella eri ryhmitysvaihtoehtojen edullisuutta 
ja käyttökelpoisuutta. Lisäksi tasolla voi isku-
osaston joh ta ja havainnollisesti esittää vasta-
hyökkäyssuunnitelmansa. 

Ryhmityksen kuvaamiseen käytetään paksusta 
muovilevystä leikattuja taktillisia merkkejä, 
joita koulutettavat sijoittavat "maastoon" 
suunnitelmansa mukaan. 

Eri kurssien Miessaaressa pidettävät maasto-
harjoitukset alkavat tältä maastolaatikolta jat-
kuakseen sitten maastossa itse saaressa. Siten 
maastoon tutustuminen on jo alustavasti koulu-
tettavien osalta suoritettu ennen harjoitusta. 
Tä ten säästetään aikaa ja harjoitus pääsee heti 
tehokkaasti alkuun. 

Loppusanoiksi 
Koulutushallissa on koulutettu jo kymmenisen 

reserviupseerikurssia, neljä aliupseerien perus-
kurssia, kaksi mestarikurssia, neljä kadettikurssia 
sekä kolme kapteenikurssia. Hallin on todettu 

hyvin vastaavan niitä odotuksia, joita sille on 
asetettu. Samoja toimitiloja ja laitteita voidaan 
joustavasti käyttää eri kurssien päämäär iä vas-
taavalla tavalla ja koulutustasoon sopivana. 
Havai tu t puutteet j a korjaamista vaativat asiat 
on pan tu "korvan taakse" ja sieltä niitä pure-
taan aina tilaisuuden tullen. Jatkuvasti koulussa 
etsitään mahdollisuuksia käytön tehokkuuden 
lisäämiseen entisestään sekä uusien laitteiden 
aikaansaamiseksi. Hall ihan odottaa vielä mm. 
aseharjoitusosan "kaunistukseksi" 100 T K 56-
tykkiä. 

Alkulauseessa viitattiin tämän lehden nume-
roon 2/70. Kyseisen kirjoituksen lopussa kirjoit-
t a ja lausui toivomuksen, "et tä hallin suunnit-
telussa ja rakentamisessa on osattu katsoa 
resurssimme huomioiden riittävän pitkälle tule-
vaisuuteen, jotta R t K : n antama koulutus 
paranisi myös suhteessa alati teknillistyvään 
aikaamme". Näiden kuluneiden vuosien jälkeen 
voidaan todeta, että koulutus on tehostunut j a 
että halli luo sellaisen kehyksen, jossa tekniikkaa 
voidaan kehittää ja menetelmiä paran taa myös 
resurssien kasvamisen myötä. 



TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Turun turinoita 
Milloinkahan asetetaan komitea tutkimaan 

sitä ansiotonta arvonnousua, jota yksi jos toi-
nenkin saa hoitaessaan lukuisia sijais- ja oto 
tehtäviä, samalla pätevöityen mitä erilaisimpiin 
aloihin. Tai tanee systeemi kuulua nimikkeeseen 
"Yleistietouden kohottaminen yrityksen ja ereh-
dyksen tietä." 

Väitt i tässä eräänä päivänä SS 2:een siirtynyt 
tohtorimme Mat t i Laine, että aivokalvotulehdus, 
tämä viruspoh jäinenkin, aiheuttaa iskiessään 
psykeen muutoksen. Tuosta taas voidaan vedellä 
pohja t tomia päätelmiä sille, että sairaus rasittaa 
henkilökuntaamme melkoisesti. I lmentymämuo-
toina muutoksessa on todettu hirveä hoppu, 
paperiröykkiöt pöydillä, hiuksia sormissa, tui-
jottava katse j a vastaukset saadaan täysin eri 
asiaan kuin tehtyyn kysymykseen. Kaikesta 
huolimatta majuri t r io käynnisti tammikuun 
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pysty tar joamaan, lisäksi varsinkin johtamis-
harjoittelu on mahdollista vain joukko-osastojen 
myötävaikutuksella. Joukko-osastoissa voidaan 
edesauttaa kadettien koulutusta luomalla niin 
materiaaliset edellytykset kuljetusten jne muo-
dossa kuin henkilöstön panoksella. Täs tä niin 
koulutettavien kuin kouluttajienkin tukemisesta 
voi seurata vain myönteinen tulos. 

Päämääräksi on asetettava kelvollisen jälki-
kasvun kouluttaminen upseeristolle. T ä m ä saa-
vutetaan aselajikoulun ponnistelun sekä sitä 
täydentävän joukko-osastoissa tapahtuvan koulu-
tuksen yhteisenä tuloksena. 

K u n kadetit esimerkiksi ampumaleiril lä suo-
rit tavat johtamisharjoit telua, toivotaan seuraa-
vankaltaisia asioita ao. jaoksen (vast) valvojalta: 
1. T ä m ä hallitsee itse kyseisen johtamistehtä-

vän, jolloin hän oikeassa paikassa ja oikealla 
hetkellä voi oh ja ta johtaja- "harjoi t te l i jaa" 
viemättä tältä otetta tehtäväänsä. 

2. Kohtuullista "kunnianhimon puute t ta" , ettei 
kiusaus loistaa kadetin kokemuksen — tai 
suorastaan taidon — puut teen kustannuk-

lopulla jv-henkiset paukkupatruunakarkelot Rei-
lan alueella, jossa VaaRPs to toimi rytmi-
ryhmänä. 

O m a t tykistö- j a krh-ammunnat suoritettiin 
paikallisvoimin Gyltöstä etelään tavanomaisen 
vaihtelevin menestyksin. 

Arvon mekin ansaitsemme on kai mottona 
sillä joukolla, joka pyrkii oppilaaksi viesti- ja 
tutkamestarikurssille, lääkintämestarikurssille 
hyväksytyllä vääp Arkivuolla, mt-ajoneuvo-
kurssin alkaneella ylik Sudella sekä luutnantt i-
kurssilla pingertävillä sotmest Haahdella ja 
Laiholla sekä yliv Lehtisellä. Kuinkahan SKK:n 
lukulomajoukoille sitten käyneekään. 

Muu ten kurinpitoon kannat taa suhtautua 
kyllin vakavasti kuten vaimo, joka haukkuu 
miehen kotiintultua pystyyn, ettei t ämän tar-
vitsisi j äädä eteisen lattialle makaamaan. 
Debet 
V ä ä p R Hekkala Gyltöhön 1. 1. 
Kredi t 
lääkkapt M Laine SS 2:een 1. 2. 
kers A Alander siviiliin 1. 1. 

,, E Mäki LaivLp:een 1. 1. 
„ K Koski Tur l tPs toon 15. 1. 
„ M Nikulainen siviiliin 1. 2. 

sella voittaisi koulut ta jan roolia (arvo-
merkkieroista huolimatta!) . 

3. Oikeaa suhtautumista varusmiehiin, jolloin 
kadetinkin "vaatteisiin ta r t tuu" tuota niin 
tuiki tarpeellista "koulut ta jan otetta". 

Vastaavasti joukolta, jossa johtamisharjoit-
telua suoritetaan, toivotaan kärsivällisyyttä 
kadettien ylittäessä "normaali t valmistumisajat 
ampumakuntoonlaitossa" tms. suorituksissa. 

Edellä luetellut toivomukset samoinkuin mo-
net muu t päiväjärjestystä kenties järkyttäneet 
toiveet on yleensä pyritty täyt tämään siinä 
määrin kuin on ollut mahdollista. Rannikko-
tykistökoululle palattaessa on säännönmukai-
sesti voitu todeta käynnin vastanneen tarkoi-
tustaan. 

Lopuksi 
Edelläoleva on toivottavasti selventänyt syitä 

kadettien matkoille joukko-osastoihin. Kadet t ien 
aselajikauden korkealle viritetyt päämäärä t edel-
lyttävät niukan koulutusajan tehokasta hyväksi-
käyttöä. Tällöin joukko-osastojen panos osallis-
tua opetuksen läpivientiin on eräillä aloilla 
merkittävä. 
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Opp. L. Granfors. 

Oppilaat sisseinä 

Tiedämme, että nykyaikainen sodankäynti 
suuressa määrin perustuu nopeisiin iskuihin sy-
välle vihollisen alueelle. Jos tähän kuvioon 
rinnalle asettaa rannikkotykistön toiminnan 
sekä ottaa huomioon että rt pääasiassa toimii 
ulkolinnakkeilta, voi johdonmukaisesti päätellä 
että puolustustaistelutilanteessa rannikkolinnak-
keet voivat joutua vihollisen ohittamiksi. Tällöin 
r t :n pi tää olla kykenevä ja tkamaan tehtäviensä 
suorittamista ja edellä kuvatussa tilanteessa 
jatkotoimenpiteet lähinnä tulisivat olemaan sis-
sitoiminta vihollisen valloittamalla alueella. 
Edellä selostetusta voi päätellä, että sissitoiminta 
ja sissikoulutus on tärkeä osa rt :n toiminnassa. 
Minun henkilökohtainen mielipiteeni onkin, että 
sissikoulutuksen tulisi olla toiseksi tärkein ja 
laajin — heti erikoiskoulutuksemme jälkeen — 
koulutusala. 

Seuraavassa tulen, pitäen edellä selostettuja 
periaatteita lähtökohtana, lyhyesti kertomaan 
mitä me oppilaat opimme ja koimme Janhuan 
R A u K : n sissileirillä 30. 1—1. 2. 74. 

Ensin on todettava, että ilmastolliset puitteet 
olivat vaihtelevaisuudessaan omiaan opet tamaan 
mitä toiminta vaikeissa olosuhteissa on. Meillä 
oli nimittäin välillä m u u t a m a lämpöaste ja 
välillä taas muu tama pakkasaste. Lämpöasteet 
aiheuttivat sen, että vaatteet ja varusteet olivat 
läpimärkiä ja me hiihdimme nilkkoja myöten 
vedessä. Pakkasasteet t ämän jälkeen aiheuttivat 
palelemisen luita ja ytimiä myöten. T ä m ä ei 
ehkä kuulosta kovinkaan pahal ta sellaisesta, 
joka on kokenut vaikeampia olosuhteita huo-
nommin varustautuneena. O n kuitenkin otettava 
huomioon, että me — sissit — olimme t ämän 
päivän nykysuomalaista elitaso-sukupolvea, jota 
ei ole liiemmin rasitettu fyysisin (eikä psyykki-
sinkään) vaikeuksin. Täl lä kertaa opimme kui-
tenkin paljon, enkä usko että ilmastolliset 
vaikeudet vastaisuudessa aiheuttavat meille 
kovinkaan suuria ongelmia. 

Toinen vaikeus leirillämme, j a tämä on sel-
lainen, johon on vaikeampi tottua, oli se, että 
suuri osa meistä ei saanut nukkua juuri ollen-
kaan useaan vuorokauteen. Menetet ty yöuni 
aiheutti nähdäkseni kahdenlaatuisia ongelmia. 

Ensinnäkin se ääret tömän väsymyksen tunne, 

joka johtaa siihen, että tahtoo jä t tää kaiken 
m u u n kesken ja ruveta nukkumaan, vaikka kes-
kelle hankea. T ä t ä ei meidän leirillämme esiin-
tynyt kovinkaan paljon, kuitenkin sen verran, 
että ongelma oli todettavissa. 

Toisaalta pitkä-aikainen valvominen ja fyysi-
nen rasitus toi mukanaan sen, että alkoi esiintyä 
aggressiivisuutta oman ryhmän keskuudessa. 
T ä m ä hai t taa nimenomaan sissiryhmässä, jonka 
toimintakelpoisuus varsin selvästi on yhteydessä 
hyvään ryhmähenkeen. 

Tästä kertomuksesta leirimme fyysisistä ja 
psyykkisistä rasituksista voi saada sen kuvan, 
että sissileirimme olisi ollut äärimmäisen vaikea. 
Sitä se ei jälkikäteen katsottuna ollut, mut ta 
olenkin edellä yrittänyt luonnehtia sitä tun-
netta, joka oli niinä öinä metsässä, ja silloin 
touhu tuntui lähes mielettömän raskaalta ja 
vaikealta. 

Jos sitten siirtyy käsittelemään itse "sotatoi-
mia" voi aluksi todeta, että toiminta oli vilkasta 
ja me saimme kohtalaisen monipuolisen kuvan 
sissitoiminnasta. Saimme kokea miten onnistu-
taan, mut ta valitettavasti myös miten epä-
onnistutaan, jotkut saivat jopa kokea miltä tun-
tuu vangiksi joutuminen. 

Meidän vihollisemme oli, kuten sisseillä 
yleensä on, lukumääräl tään moninkertaisesti yli-
voimainen. K u n tarkoituksemme oli aluksi 
vält tää kosketusta viholliseen, havaitsimme 
kuinka vaikeata on kätkeytyä ja pysyä salassa. 
Ne, jotka eivät onnistuneet kätkeytymään tar-
peeksi hyvin, joutuivat oppimaan mitä alituinen 
siirtyminen ja majapaikan nopea purkaminen 
yöllä merkitsee. 

Huomasimme myös, että tiedustelupartion 
tehtävä ei suinkaan ole helppo, mut ta että se 
kokemuksen karttuessa kuitenkin tulee helpom-
maksi. 

Eräs tärkeä opetus, jonka sissileirillä saimme 
oli myös se, että, jos viestiyhteydet jostain 
syystä lakkaavat toimimasta kesken operaation, 
on pystyttävä omatoimisesti ja tkamaan tehtä-
väänsä ennakkosuunnitelman mukaa. 

jatkuu seur. sivulla 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Alkanut vuosi ei muodosta mitään poikkeusta 
joukko-osastomme rekrytointijärjestelmässä. 
Tasavahvat saapumiserät läpi koko vuoden vala-
vat uskoa hyviin koulutustuloksiin. Sitävastoin 
öljykriisi hinnankorotuksineen kasaa synkkiä 
pilviä moottoroidun joukon koulutuksen ylle 
vuoden loppupuolella huolimatta käsketyistä ja 
ammatti taidolla suoritetuista moottoriajoneuvo-
jemme "säästövirityksistä." 

Elokuinen Rovajärven tykistöleiri on jo astu-
nut kuvaan henkilökunnan lomasuunnitel-
missa. Kuukauden "karanteeniaika" liitettynä 
kesäkuun saapumiserän pikakoulutukseen leiri-
kelpoiseksi painot taa kantahenkilökunnan koh-
dalla käsitettä vuosiloma kesäloman asemesta. 

Patteriston talvileiri pidettiin tammikuun 
lopulla Reilassa. Aselajimme kadetit osallistuivat 
leiriin toimien moottoroidun rannikkotykistö-
patteriston eri tehtävissä. Taisteluasemien suo-
jaamista harjoiteltiin voimaperäisesti T u r R t R : n 
toimiessa maaliosastona. 

jatkoa ed. sivulta 
Suur imman annin tällä leirillä saimme luulta-

vasti kuitenkin siitä, kun huomasimme miten 
suurta tuhoa hyvinkin pieni sissiryhmä voi saada 
aikaan. T ä m ä tuli meidän tapauksessamme var-
sin selvästi esille kun pienen sissiryhmän onnistui 
soluttautua keskelle vihollisen majoitusaluetta 
sekä sieltä nopealla ja yllättävällä iskulla aiheut-
taa viholliselle merkittäviä menetyksiä. Sissi-
ryhmän hyökkäys sai aikaan suurta sekaannusta 
vihollisjoukoissa ja nämä tulittivat toisiaan ja 
tekivät keskenään vastahyökkäyksiä pitkään, 
ennen kuin he pääsivät selville tilanteesta. 

Jos lopuksi yrittää muokata jonkinlaista 
yleistä mielipidettä leiristä voi sanoa, että se 
sissitoimintaa kuvaavana oli onnistunut, mut ta 
että se rasit tavuudeltaan ehkä sittenkin olisi 
saanut olla hieman vaikeampi. Uskon nimittäin, 
että tällaisella leirillä on suuri merkitys, ei vain 
erämiestaitoja ja sissitaitoja kehittävänä, vaan 
myös siksi, että se kehittää psyykkisesti, kun 
oppii elämään vaikeuksien keskellä ja oppii 
voi t tamaan ne. 

R A u K : n ohjelman mukainen käsiase- ja tais-

telukoulutusleiri toteutettiin Lohtajal la helmi-
kuun alkupuoliskolla. 

Talviurheilurintamalla pää tapah tumana olivat 
VaaRPston jär jes tämät Pohjanmaan, Sisä-Suo-
men ja Savo-Karjalan sotilasläänien talvimes-
taruuskilpailut 27. 2.—1. 3. Vaasassa. 
Henkilöasioita : 

Päivämäärällä 1. 12. 73 erosi patteristoup-
seerimme majur i Tapan i Penttilä puolustuslai-
toksen palveluksesta ehdittyään olla yli 10 vuo-
den a j an patteristomme riveissä. Läksijäistilai-
suudessa, jota kunnioitti läsnäolollaan m m 
PohmSl:n komentaja , kenrm H Krogerus, luo-
vutti VaaRPston komentaja , evl M Wähäjä rv i 
m a j Penttilälle patteriston pienoislipun. Patte-
risto arvostaa ja kunnioit taa m a j Penttilän kor-
keaa ammatt i tai toa sekä patteristoupseerina 
että leirien ja ampumahar joi tus ten johta jana. 

1. 12. 73 otti ma ju r i R Kavela patteristo-
upseerin tehtävät vastaan toimittuaan useita 
vuosia PohmSlErssä. 

Ylil M H a m u n e n on komennet tuna 14. 1. 74 
lähtien toimistoupseeriksi Vaasan Sotilaspiirin 
Esikuntaan. 

Henkilöstötappiona on myös koettu voittoisan 
ki lpai luammuntapat ter imme (raskas) keskiöup-
seerin, ylik P Kair ivaaran siirtyminen vuoden 
alusta VaaSpE:n . 

Kantahenkilökuntaan ovat liittyneet opetus-
upseereiksi määrät tynä kers Sakari Johannes 
Poti 14 12. 73 TiedPtr i sekä kers Tapan i Antero 
Hautamäki 8. 2. 74 EPtri . 

7. 1. 74 aloitti yliv K Heiskanen opintonsa 
Viestialan luutnanttikurssi 1 :llä Riihimäellä. 

Kers P Pakka siirtyi 7. 1. oppilaaksi perus-
kurssi 33 I I jaksolle A U K : n , Lappeenrantaan. 

jatkoa sivulta 23 
Henkilöasiat 

Ylennykset 
kers J E Toivanen 
kers R A Vir tanen 

ylikersantiksi 1. 1. 74 
ylikersantiksi 1. 2. 74 

Palvelukseen otot 
ylik M J Saastamoinen 1. 1. 1974 

Siirrot ja pysyväiset komennukset 
ylil P A Malmberg R t K : u u n 8. 1. 74 
ylik J T Toikka " Rankista 4. 2. 74 
Erot 
kers L H J Vahtokar i 1. 2. 74 
v-korpr R V P Hil tunen 1. 3. 74 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Alkaa vähitellen tuntua siltä, että säänhaltijat 
ovat unohtaneet millainen on tavanomainen 
talvi näillä leveysasteilla. Mieliimme on hiipi-
mässä pelko siitä, että jo kohta kaksi vuotta 
täyttävä väylälossi ruostuu kasaan suorastaan 
kokeilematta. Vaikka edellätodettu voitaneen 
laskea lieväksi liioitteluksi, niin talvi ei todella 
ole juuri poskipäitä punannut . Vastaavasti yh-
teysaluksemme on liikennöinyt melko vaivatta 
laitureihin saakka asettaen näin laivamiehistön 
niin fyysisesti kuin henkisestikin ilmeisen ja 
näkyvän lujille. 

Alkutalvesta havahduimme voimakkaaseen ja 

sanoisiko tutunomaiseen hätähuutoon "ei tuu 
vet tä" vuoden vaihteessa Haapasaaren myötä 
kuntaa vaihtaneen Rankin linnakkeen suunnalta. 
Moninaisten vaiheiden jälkeen kirjoitushetkellä 
näyttää tilanne laukeamisen merkkejä. Kotkan 
kaupunki on ojentanut aut tavan kätensä uudelle 
"kaupungin osalle" ajat tamalla satamajään-
särkijällä noin kerran viikossa vettä Rankkiin. 

Talvileiri vilahti ohi hei t inammuntojen ja 
tykistön maa-ammuntojen merkeissä. Vanhem-
mat tykkimiehet kotiutettiin ja Rankki sai uudet 
miehet koulutettavaksi kevään leirille ja Kirkon-
maa taas näiden tilalle parisen sataa uut ta 
maanpuolustajaa. 

Jatkossa toivomme edelleen selviävämme 
tehtävistämme, vaikka henkilöstötilanne eri 
siirtojen ja opiskeluvapaiden takia tuntuu en-
tistä synkemmältä. 
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ALIK M HELIN 

Kotkan "MASI" kovapanosammunnoissa 

"Kotkan Rannikkopatteristo suorittaa 4—7. 
helmikuuta välisenä aikana kovapanosammun-
toja Kirkonmaan ja Rankin edustalla, vaaralli-
nen alue . . ." 

T ä m ä radiotiedotus merkitsi sitä, että 
Kirkonmaan ja Rankin saarilla ryhdyttiin 
oletetun sodan vaatimiin toimenpiteisiin. Tilan-
ne vaikutti hyvin todentuntuiselta, vaikka ky-
seessä olivatkin rauhanaikaiset toimet. Monen 
mielessä varmaan vilahteli ajatuksia siitä, mil-
laisia tunnelmat olisivat, jos tosi olisi kysymyk-
sessä. Jokaiselle miehelle oli leirin ajaksi annettu 
oma tehtävä, jonka tärkeys sai palveluspäivien 
vähyydenkin unohtumaan, j a yhdessä ryhdyttiin 
niihin ponnistuksiin, jotka viimeinen viikko 
vaatisi. Passit, jotka seuraavana lauantaina ojen-
nettaisiin 11/73 ikäluokan 240 vuorokautta pal-
velleille tykkimiehille, saivat vielä hetkeksi jäädä 
pois mielestä. 

Maanan ta ina 4. päivänä helmikuuta siirryt-
tiin leirikokoonpanoon. Maananta ipä ivä kului-
kin kokonaisuudessaan ammunto jen valmistelui-
hin sekä majoituksen kunnostamiseen, sillä eihän 
sotaan valmistautuminen rauhan aikanakaan ole 
mikään pieni asia. Tiistai, keskiviikko ja torstai 
olivat varsinaisia ammuntapäiviä . Näinä päivinä 

suoritettiin ammunna t sekä kevyillä että ras-
kailla kranaatinheittimillä sekä lisäksi muu tama 
tykistön maa-ammunta , jotka läpivietiin nuo-
rempien tykkimiesten voimin. Kevyt krh-jouk-
kue toimi kokonaisuudessaan Kirkonmaassa, 
mut t a kun alettiin ampua raskailla eli 120 
miliisillä, siirrettiin tulenjohtoryhmä helikopte-
rilla Rankkiin, josta käsin myös tykkien tulta 
johdettiin. 

Ensikertalaisesta tuon raskaan heittimen laaja-
säteisesti tappava kranaatt i näytti tosiaan 
pelottavan voimakkaalta. J äähän paiskautues-
saan se sai aikaan mahtavan avannon ja nos-
tatti i lmaan korkean vesipatsaan. "Höysteenä" 
ammut tua tykistön maa-ammuntaa seurattiin 
pal jon tottuneemmin, olihan se suurimmalle 
osalle jo ennestään tut tua. Kuviteltiin myös 
mielessä niitä toimenpiteitä, jotka koko kansa-
kunnan sotaanvarustaminen vaatisi, kun yhden 
joukkueen vaat imat ajalliset sekä taloudelliset 
uhraukset olivat näin suuret. 

Kokonaisuudessaan leiri oli erittäin onnistu-
nut, vaikka sakea sumu sekä ajoittainen lumi-
pyry yrittivätkin välillä sekoittaa pasmoja. Sekä 
henkilökunta että partaiset ja väsyneet varus-
miehet voivat olla panokseensa tyytyväisiä. Ja 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Hanko on ollut jo pitkän aikaa uutisten 
keskipisteenä. O n h a n meillä täällä ilo juoda 
vesijohtovettä, jota ei tarvitse millään "plan-
tata", koska vedessä itsessään on kovat aromit. 
Todellisuudessa syanidi-kysymys on vakava asia 
ja onkin mielenkiintoista seurata, miten asioiden 
käsittely jatkuu. Talvi ei ole Hankoon saakka 

kun patteriston komentaja everstiluutnantti 
Kantola vielä ylensi muutamia korpraaleja ali-
kersanteiksi sekä muutamia tykkimiehiä korp-
raaleiksi, oli kaikilla mieli korkealla. Näin 
voitiinkin hyvällä omatunnolla ryhtyä valmis-
tau tumaan siihen päivään, jota niin kauan jo 
oltiin odotettu. Mon ta hikipisaraa se oli vaati-
nut, mut ta mieleenjääneet muistot olivat kuiten-
kin myönteisiä. 

tullut j a tuskin enää tuleekaan. Kelirikko ei 
ainakaan toistaiseksi ole ollut meidän mur-
heenamme. Säät sumuineen ovat olleet meren-
kulun kannalta harvinaisen huonoja. Talvileiri 
pidettiin tällä kertaa Jussarön linnakkeella. 
Leiristä muodostui lähinnä linnakkeen lähi-
puolustusharjoitus johtuen huonoista sääolo-
suhteista, jotka estivät lähes tyystin tykistö-
ammunnat . 

Jälleen kerran on virinnyt voimakas keskustelu 
patteriston kantahenkilökunnan uudisrakennuk-
sesta. Toivottavasti jo vihdoin kyseisestä hank-
keesta tulee täyttä totta. T ä t ä toivoo koko pat-
teriston väki sydämensä pohjasta. 

Ylennykset 
1. 1. 1974 ltn S Tiusanen yliluutnantiksi 
1. 1. 1974 kers M Nevalainen ylikersantiksi 
1. 2. 1974 kers T H a h tola ylikersantiksi 
Erot 
Sottekn P Laht inen 
Ylik M Nevalainen 
Ylik M Saastamoinen 
Kers Ilvesaro 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja Rannikkotykistön Johtorengas ovat vuosien 
varrella saaneet vastaanottaa lukuisia muisto- ja perinne-esineitä. Jotta saadut 
lahjoitukset voitaisiin sijoittaa nykyisistä tilapäissuojista lahjoitusten arvoa vastaa-
vaan paikkaan, etsitään tätä tarkoitusta varten sopivaa 

PERINNEKAAPPIA. 
Kaappi on suunniteltu sijoitettavaksi Suomenlinnan Upseerikerholle. Tehtävän 
täyttäisi parhaiten lasiovilla ja usealla hyllyllä varustettu kaappi. 
Henkilöitä, joilla olisi mahdollisuus joko lahjoittaa tai myydä tarkoitukseen sopiva 
kaappi, pyydetään ottamaan yhteys majuri A Tukiaiseen puh. 90-6860 234 (90-668 296 
koti) tai kapt M Saariseen puh. 90-6860 258 (90-66 846 koti). 

RtUY:n johtokunta 

24 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kulumassa oleva talvi on ollut täällä Hel-
singin korkeudella varsin poikkeuksellinen, eikä 
itsenäisyyspäivän paraat in jälkeen ole tarvinnut 
pakkasessa palella. Jo vuosi sitten saatuja jää-
a joneuvoja ei ole vielä päästy kokeilemaan. 

Rykmentti on osallistunut talven aikana 
ahkerasti sotaharjoituksiin ja ampumaleireihin. 
21.—24. 1. tutustui tulenjohtopatteri Mäntsälän 
maisemiin I t ä -Uudenmaan talvisotaharjoituk-
sessa. Samaan aikaan osallistui It-kurssi ltn 
Honkalan johdolla Lohta jan ampumaleirille. 
Tulokset olivat varsin hyvät ja r t :n sauva-

suuntaajat voittivat kilpailussa varsinaisten ilina-
tor juntajoukkojen suuntaajat . 

Talviampumaleiri t suoritettiin varsin poik-
keuksellisissa olosuhteissa, sillä varsin harvoin 
kai helmikuussa voidaan suorittaa ammunna t 
aluksen h inaamaan maalilauttaan. 

Huonoista lumiolosuhteista huolimatta ryk-
mentin hi ihtäjä t menestyivät Helsingin varus-
kunnan mestaruuskilpailuissa hienosti, sillä m a j 
E Rask, yliv R Kolju ja alik A Partanen voitti-
vat sarjansa. 

Kaikkien muiden kiireiden lomas:a on ryk-
mentin henkilökunta opiskellut ahkerasti eri 
kursseilla. 

Yliluutnantit M Mäkinen, K Tynkkynen ja 
J Voipio opiskelivat korkeampaa matemati ikkaa 
Sotakorkeakoulun valmennuskurssilla ja sotmest 
Markkanen, yliv Kemppinen, yliv Hänninen ja 
yliv Koivusaari ovat luutnanttikurssilla. 

OPP ANTTI MAJANIEMI JA HEIKKI MAUNULA: 

Vaasalaiset leirillä 

Maananta iaamuna , vuoden 1974 seitsemän-
nellä viikolla, klo 7.00 sulloutuivat VaaRPston 
R A u K : n oppilaat ja koulut ta jat kahteen K J 
Lallin linja-autoon. Muassa oli tst-liivit tanko-
pakkauksineen, reput alusvaatekertoineen ja 
äidin mukaanlai t tamat eväät sekä tietenkin 
yksilöaseet. Kaikki muu t leirillä tarvittavat tykö-
tarpeet oli lastattu jo edellisellä viikolla junaan ; 
kaksi Krazia lavat täynnä majoitusvälineitä ja 
tykkilaatikoita, kaksi ATS-vetä jää 152 H/37-
tykkeineen, pikku maastoauto ja ambulanssi. 
Oppilaiden j a kouluttaj ien suunta oli Lohta jan 
Vat ta janniemi. J u n a käytiin purkamassa Käl-
viällä, mistä kalusto ajetti in leiripaikalle. 

Siitä lähtien olikin hihojen heiluttava. Alet-
tiin rakentaa tukikohtia. Osoitettiin telttojen pai 
kat, kokoontumispaikat, ruokailupaikat ym. 
Kuntoonlait toon kului aikaa. Il ta alkoi hämär-
tyä. Tykit eivät olleet vielä paikoillaan ja 
lunta oli paljon. M u t t a tykit olivat jonkin a jan 
kulut tua asemissa, vaikka ei nyt aivan ärrä-
päit tä selvittykään. Niin hiljenivät tukikohdat 

vartijoiden ja kipinämikkojen hoitaessa tehtä-
viään. 

Täytyy sanoa, ettei leirisää ollut kaikkein 
parhaimpia. K u n tiistaina siirryttiin puolustus-
asemiin, tuli rän tää taivaan täydeltä. Vaat teet 
kastuivat ilmeisesti viimeistään sään muuttuessa 
vesisateeksi. M u t t a me poja t teimme poteroita. 
Illemmalla ruokail tuamme alkoi tuliasemalinja 
saattaa tykkejä siihen kuntoon, että voitaisiin 
suorittaa ammunna t lähipikamenetelmällä. 

Seuraavan eli keskiviikkopäivän aikana käy-
tiin läpi tiivis ohjelma: Osa ampui singolla 
vääp Laulaisen johdolla, osa oli ampumassa 
haupitsilla kapt Savonheimon ja ylik Ranta lan 
johdolla, käsikranaatit lensivät sotmest Ikosen 
valvonnassa j a pk-ammunnat vei läpi ylik 
Mäläskä. Päivä oli täynnä uusia kokemuksia. 
Tuliasemalinjan oppilaana kiinnosti tietenkin 
suunnattomasti lähipikamenetelmäammunnai . 
Sää oli taas pienenä hai t tana siinä mielessä, että 
havaintojen saanti oli perin vaikeaa, lumen 

jatkuu sivulla 28 
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Rannikon 

Puolusta jain 

Kilta 

Rannikon Puolustajain Killan sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin Helsingissä Ka ta ja -
nokan Kasinolla lauantaina helmikuun 9. päi-
vänä. Kokouksessa oli läsnä 35 kiltaveljeä ja 
-sisarta. 

Avaus 
Kokouksen avasi Killan puheenjoh ta ja Erkki 

Tuul i toivottaen osanottajat tervetulleiksi ilmais-
ten erityisesti ilonsa kauempaa tulleiden ja 
monien naisjäsenten mukana olosta. Samoin hän 
toivotti tervetulleiksi Maanpuolustuskillat ry:n 
to iminnanjohta jan Ja rmo Merisen ja vuosi-
kokousesitelmän p i tä jän everstiluutnantti O 
Vehmaksen. 

Juur i saapuneena kapteeni Paavo Louekarin 
siunaustilaisuudesta puheen joh ta ja esitti vaina-
jan elämäntyön esimerkkinä aktiiviupseerin uh-
rautuvasta työstä maanpuolustustietouden vie-
miseksi väestön keskuuteen. Louekari toimi noin 
viiden vuoden a jan Maanpuolustuskiltojen en-
simmäisenä pääsihteerinä, aikaansai ja toimeen-
pani radiossa suositun ja pitkäaikaisen "Taakse-
poistu" -ohjelman ja toimi ansiokkaasti nykyai-
kaisen 5-ottelun piirissä. Toiminnallaan hän teki 
puolustusvoimiamme kansalle läheisemmäksi ja 
kansanomaisemmaksi. 

Edelleen puheenjoh ta ja totesi kaiken järjestö-
työn kokevan sekä nousuja että laskuja. Vaikka-
kaan Killan toiminnan ei voida viime vuonna 
todeta olleen huipullaan se ei silti ollut aallon-
pohjassakaan. Viitteitä toiminnan aktivoitumi-
sesta on nähtävissä. 

Tilitystä 
Kokous hyväksyi v 1973 toimintakertomuksen 

ja tilinpäätöksen. 
Toiminnasta mainittakoon, että 
Kilta on kuulunut jäsenenä Maanpuolustuskillat 
ry:een, jonka kiltaneuvoston puheenjohta jana 

on toiminut Tap io Koski ja kiltahallituksen 
puheenjohta jana Erkki Tuuli , molemmat Ran-
nikon Puolustajain Killasta. Kiltaneuvostossa 
edustaj inamme ovat olleet M Jäntt i , V Mark-
kanen ja K Pyyskänen. Maanpuolustuskillat 
järjestivät 28. 6.—1. 7. Pohjoismaiset Kilta-
päivät Parolassa. Päiville osallistuivat kiltamme 
edustajat ja yhteistilaisuuksiin myös muita jäse-
niä. Maanpuolustuskillat on saattanut julkisuu-
teen yleistä kiltainformaatiota sekä valmistutta-
nut myyntiartikkeleita (mm kiltasolmioita) ja 
järjestänyt ulkomaanmatkoja , jotka ovat olleet 
kaikkien kiltalaisten käytettävissä. 

Killan edustaj ina tekivät kapteeni H Niska 
sekä upseerioppilaat J Levola ja H Havo 
tutustumismatkan Ruotsiin Vaxholman ran-
nikkotykistörykmentin killan kutsumina 14.— 
19. 6. 

Rannikon Puolustajain Päivää vietettiin Tu-
runmaan Killan jär jes tämänä Gyltössä 25. 8. 
Hienoon kiltatilaisuuteen osallistui n 60 turku-
laista kiltalaista informaatiovaikeuksien ja kesä-
kiireiden valitettavasti karsiessa muual ta tulevien 
osallistumisen. 

Yhteistoiminnassa Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen kanssa jatkettiin tärkeimmän in-
formaatiovälineemme Rannikon Puolustaja-leh-
den julkaisemista. Kuluneena vuonna on lehteä 
monin tavoin kyetty kehi t tämään ja sen talou-
dellista tilaa kohentamaan. Julkaisua on jaettu 
koti- ja muissa pohjoismaissa toimiville vastaa-
ville järjestöille. Killan puheenjohta ja on kuulu-
nut lehden toimitusneuvostoon. Toimituksessa 
ovat Kil taa edustaneet R Telaranta ja T Linna 
ja t i l intarkastajana on ollut Killan osalta M 
Jäntt i . 

Killan pienoislippu luovutettiin Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistykselle sen 40-vuotispäi-
vänä 16. 11. 

Kilta on eri tavoin ollut yhteistoiminnassa 
rannikkotykistöjoukko-osastojen sekä eri maan-
puolustusjärjestöjen kanssa vaihtaen niiden ja 
niissä toimivien henkilöiden kanssa informaa-
tiota, tervehdyksiä ja huomionosoituksia. 

Rannikon Puolustajain Kil taan ovat toiminta-
vuonna 1973 kuuluneet 
— Helsingin Kilta (p j R Tela ran ta ) , 
— T u r u n m a a n Kilta (p j R Malinen) ja 
—- Kymenlaakson Kilta (p j E Pekkola). 

Toimimat tomina ovat olleet Rauman , Vaa-
san ja Hankoniemen Killat. 

Paikalliskillat ovat järjestäneet jäsenistölleen 
erilaisia kiltatilaisuuksia, jotka ilmenevät niiden 

39 

johtokunnalle lähettämistä toimintakertomuk-
sista, pitäneet yhteyttä muihin alueellaan toimi-
viin maanpuolustusjärjestöihin sekä rannikko-
tykistön varusmiehiin palkiten kunkin ikäluokan 
ansioituneita varusmiehiä Killan ansiolevykkein. 

Tilinpäätös päätyi loppusummaan 2100,— 
josta 46,— jäi tilikauden alijäämäksi. 

Toimintasuunnitelma 
1. Yhteistoiminnan jatkaminen ja edelleen 

kehittäminen kaikkien samalla linjalla toimivien 
koti- ja pohjoismaisten yhdistysten ja järjestöjen 
sekä rannikkotykistöjoukko-osastojen kanssa. M m 
— osallistuminen Maanpuolustuskillat ry:n toi-

mintoihin, 
-— jatkamalla vuorovierailuja Vaxholman killan 

kanssa ja 
— järjestämällä vuorovierailuja eri aselajikil-

toihin. 
2. Paikalliskiltojen toiminnan jatkaminen ny-

kyisillä periaatteilla toimintamuotoja kehittäen, 
m m 
— varusmiesten saaminen mukaan kiltatoimin-

taan ja sitäkin tietä kaikille halukkaille mah-
dollisuus osallistua kiltatoimintaan. 

3. Killan yhteistilaisuuksien aikaansaaminen 
järjestämällä Rannikon Puolustajain Päivä Hel-
singin alueella ja osallistumalla kiltojen yhtei-
seen maanpuolustusjuhlaan. 

4. Rannikon Puolustaja-lehdeen julkaisemi-
nen yhdessä R t U Y : n kanssa 
•—- julkaisten yksi ns "ki l tanumero" ja lisäksi 
— lisäten sekä killan osuutta yleisessä kiltain-

formaatiossa että 
— kiltainformaatiota varusmiehille. 

5. Teatterinäytäntöjen, konserttien tai vas-
taavien tilaisuuksien järjestäminen kilta tilaisuuk-
sina Killan taloudellisen toimintakyvyn säilyttä-
miseksi. 

Jäsenmaksut päätetti in säilyttää ennallaan eli 
— varsinaiset jäsenet 7 mk/v 
— ainaisjäsenet 70 mk. 

Sääntömuutos 
Kokous käsitteli sääntömuutosesitystä toisena 

käsittelynä. Muutosesityksen oleelliset kohdat 
ovat: 
— Killalla on vain jäseniä, mies- ja naisjäseniä 

ei erotella ( tähän mennessä naisilla ei ollut 
äänioikeutta, oli mies ja ääniperiaate puh-
taimmillaan), 

— varusmiehet voivat liittyä Kiltaan ja 
— valtuuskunta, jota ei ole koskaan valittu, 

poistetaan. 
Kokous hyväksyi muutosesityksen, joten se 

voidaan ilmoittaa rekisteriviranomaisille. 

Ischiaa 
Toiminnanjoh ta ja Merinen esitteli Maan-

puolustuskillat ry:n toimintaa todeten mm 
seuraavaa: 
— kiltoja on 56, joilla n 100 alaosastoa, joten 

kiltatoimintaa on n 160 paikkakunnalla, 
— henkilöjäseniä on n 42 000, joista n 15 000 

on alle 30 vuotiasta, 
—• kevätkokous on 6. 4. Helsingissä, 
— maanpuolustuspäivät on alustavasti suunni-

teltu pidettäviksi Lappeenrannassa 9. 6., 
— seuramatka Ischialle tehdään 14.—21. 4. 74, 

vielä on paikkoja vapaana halukkaille, 
— kiltasolmioita ja kirjeensulkijamerkkejä saa 

killoilta, 
— vuoden 1974 teema on " T U R V A L L I S U U -

T E M M E E D E L L Y T T Ä Ä K A I K K I E N 
Y H T E I S T Y Ö T Ä " . 

Ja Lähi-ltää 
Vuosikokousesitelmän piti everstiluutnantti 

O Vehmas Lähi - Idän sodasta. Monin kuvin 
havainnollistettu esitelmä oli mielenkiintoinen ja 
avasi asiaan monia uusia näkökulmia. Esitystä 
seurasikin vilkas kysely ja keskustelu. 

Kokous päättyi klo 10.00 kestettyään n kaksi 
tun t i a (T . S.) 

Johtokunta 
Killan puheenjohtajaksi valittiin yksimieli-

sesti edelleen Erkki Tuuli . 
Johtokunnan muuksi kokoonpanoksi muo-

dostui : 
Norman Simonen, Pentti Elomaa, Edvin Sund-
ström, Eero Pekkola, Mat t i Jänt t i , Rei jo Tela-
ranta, Toivo Linna, Kauko Pyyskänen, Kirsti 
Alvesalo ja Timo Sario. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
HAUTAUSAPU-
RENGAS-

KÄYTÄN NOLLIN EN 
KÄDEN OJENNUS 

V a n h a n ikärajamäärityksen mukaan nyt täysi-
ikäiseksi tullut R t :n Hautausapurengas perus-
tettiin siksi, että me joudumme lähtemään täältä 
useimmiten yllättäen. Täl löinhän jäävät monet 
ennakkojärjestelyt suorit tamatta myös taloudelli-
sella sektorilla ja jälkeen jäävän omaisen mur-
heeseen liittyy usein huoli — "miten minä tästä 
oikein selviän kun se palkkakin piti jo käyttää". 

Kuluneina vuosina on joko j-os:n yhteys-
upseeri tai leski itse ilmoittanut tapahtuneesta 
Hautausapurenkaan asiamiehelle jo yli 200 
kertaa. Yhtä usein on omainen saanut tämän 
aselajiyhteisömme kädenojennuksen — 1000 
mk:n postiosoituksen n kahden päivän kuluttua 
annetusta tiedosta. 

Vaikka Rt :n Hautausapurenkaaseen saavat 
liittyä säätyyn katsomatta kaikki aselajissa pal-
velevat alle 45-vuotiaat henkilöt ei sen jäsen-
määrä ole kuitenkaan kasvanut poistumaa 
enempää ts. n 500 jäsenen määrä on säilynyt 
vakionomaisena perustamisesta lähtien. 

Koska me haluaisimme inhimillisen perusole-
muksemme mukaisesti ottaa osaa ystävän mene-
tykseen on ilmeistä, että jäsenmäärän vähäisyys 
aiheutuu tiedottamisen puutteesta. Näin ollen 
lienee paikallaan todeta yllä olevan lisäksi vielä 
se, että 
— vuosittainen jäsenkato on ollut keskim 6—8 
tapausta 
— yhteisön postisiirtotilillä pyritään p i tämään 

jatkuvasti 3—5 tapauksen osallistumismaksu 
sen pikaista suorittamista varten 

— jäseniltä kootaan em ps- tilille 1—2 kertaa 
vuodessa osanottomaksu, mikä sisältää osal-
listumisen yleensä 3—5 tapaukseen (ä 3 mk) 

—- osallistumismaksun nopean suorittamisen ta-
kaa sekä jäsenen että edunsaajan nimen ja 
osoitteen pysyminen a jan tasalla kortistossa 

— ps- tilin karttumisen mukaan jätetään joku 
tapaus keräämättä , vaikka osallistumis-
maksu (1000 mk) suoritetaankin ja että 

— uusilta jäseniltä peri tään ilmoittautumisen 
yhteydessä 3 mk:n osallistumislaina. 

Rannikkotykistön Hautausapurenkaan johto-
säännön mukaan sen hallinnon hoitaa R t U Y : n 
johtokunta, joka on nimennyt renkaan asiamie-
heksi m a j A Tukiaisen (RtKoeAs, Katajaluoto, 
00190 H E L S I N K I 19, puh H:ki 686 0234 tai 
kotios. Suomenlinna C 52 C 14, 00190 HEL-
S I N K I 19, puh. 668 296). 

Asiamiehen tehtävänä on yo asioiden hoita-
misen lisäksi vastata kaikkiin asiaa koskeviin 
tiedusteluihin, joten uusi jäsen: joku odottaa 
kirjettäsi! 

jatkoa sivulta 25 
ollessa suojaista. Tykkitoiminnassa ei ollut suu-
rempia vaikeuksia, ainakaan oppilaan näkö-
kulmasta. 

Iltapäivällä suoritettiin puolustusasemista 
harjoitus "kovilla". Jokaiselle oli tarkasti käs-
ketty ampumasektorit ja maalit. Maalialueella 
pilkotti ilmapalloja j a syöksyjä-taulu ja. Ampu-
minen tapahtui ryhmänjohta j ien johdolla. Toi-
minta vaikutti nopealta j a tehokkaalta, koska 
palloja ei kauaa näkynyt tulen aloittamisen jäl-
keen. 

Torstaina herätettiin I I joukkue klo 5.00. 
Tukikohta puretti in ja pakatti in suksille. Uusi 
tukikohta perustettiin huolellisesti Vatungin-
järven itäpuolelle, jonka jälkeen valmistettiin 

sissiateria. Iltapäiväksi oli järjestetty partio-
hiihto, johon kuului kaksi ampumarastia. Neljän 
miehen partioista menestyi parhai ten tykki-
osasto. Sitten oli valtavalta tuntuva sauna. Puh-
taina siirryttiin tukikohtaan valmistautumaan 
leirin huipentumaan. I I joukkue suoritti yöllisen 
hyökkäyksen I joukkueen tukikohtaan. Yllätys 
onnistui, vaikka I joukkueen harhautuskin osit-
tain onnistui. 

Per janta ina koitti leirin loppumispäivä, tava-
roiden pakkaus j a matka kohti Vaasaa. Mat -
kalla ei monikaan silmä pysynyt auki, oli se 
leiri sen verran saanut silmäluomet raskaam-
miksi. M u t t a mukava oli herä tä auton tullessa 
Vaasan kaduille. Parasta mitä sinä iltana aja-
tella saattoi, oli Sotkun kahvi ja oma punkka. 
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MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41. Helsinki 18 puh. 90-640 921 

SUOMEN MERIMIES-UNIONI RY 

Iso Roobertinkatu 30. Helsinki 
puh. 13 404 

6 mukavammin 
sähköllä 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 

Kirkkopuistonkatu 22 

Vaasa Puh. 961-243 100 

Oy SCANPOL Ab 

Koivusaarentie 8 Puh. 622 416 

TALOUS-OSAKEKAUPPA 

C B E E E U 
-AUTO OY 

KO-LEASING 
Heikkiläntie 1 - 3 , puh. 670 046 ja 671 902 
Sturenkatu 11, puh. 765 377 ja 714 347 

GO 
OO 

HEIKINTORI 
puhelinvaihde 

46 08 11 

OSTOKSILLE HERKKUJEN TAVARATALOON - RALLIIN 



ALAVUDEN PUUNJALOSTUSTEHDAS KESTILÄN PUKIMO OY 

Alavus, puh. 965-20 461 Turku 

OY BLOMBERG AB K U H A K U N T ] y 

VIENTILIIKE MAANSIIRTOLIIKE 

A. A. BERGELIN C - J . L I N D B L A D KY 

Turku Tikkurila 

OY FISKARS AB 

Porvoo OY LOVISA STEVEDORING & C : 0 AB 

Kehyslistatehdas 

LOUHINTA- JA MAANSIIRTOLIIKE 

E E R O F O R S S T R Ö M Ky 

Tapiola Puh. 466 161 

LÄMPOTEKNILLINEN 
INSINÖÖRITOIMISTO OY 

Pohjantie 12 02100 Tapiola 
Puh. 90-461 931 

OY HARJA - TUOTE AB 

Turku 
Oy MERCARI Ab 

OY HELSINGIN AUTO AB 

PERTTULANTIE 4. HELSINKI 21 

Uusi puh. vaihde 673 321 

VALTION PUKUTEHDAS 

HÄMEENLINNA 

ASIANAJOTOIMISTO 
JAAKKOLA & PUNTILA MUNKKINIEMEN APTEEKKI 

Turku 

10 

anHli) 
Töölöntorinkatu 2 Puh. 494 418 

Kabinetteja 
varattavissa 
Tervetuloa I 

ESPOON AMBULANSSI 
V. Oinonen 

PALVELEMME TEITÄ 
kaikkina vuorokauden aikoina ajanmukai-
ses i varustetuilla ambulansseillamme. 

PUHELIN 8115 05 
VARAPUHELIN 8115 60 

Kajuuttaveneitä 
Avoveneitä 

Jollia 

A Q U A R A - V E N E E T 

Telakka: Medvastö Puh. 90-292 173 

VALTION VILJAVARASTO 

Helsingin 
KONELA-AUTO OY 

HEIKKILÄNTIE 1 STURENKATU 11 
Puh. 670 046 Puh. 765 377 

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö 
HELSINKI 

Käytettyjen henkilö- ja kuorma-autojen varaosia runsaat valikoimat. 

T:MI VANHASEN AUTO-HAJOTTAMO 

Punarinnantie 11 Lintuvaara puh. 542 813 
Myös ostamme henkilöautoja ja traktoreita. 
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A ONKO HUONEISTONNE TAI KIINTEISTÖNNE MYYMÄTTÄ? 

Oletteko neuvotelleet kanssamme? Ette varmaan, sillä jos olisitte, olisi kiinteistönne 
jo myyty. Meillä on jatkuvasti ostajia erilaisille huoneistoille, omakotitaloille, tonteille, 
maatiloille, rantatonteille, huviloille ym. Tunnetusti tehokas yksilöllinen myynti-
palvelumme löytää nopeasti Teidänkin kiinteistöllenne ostajan. Ei kuluja ellei 
kauppaa. 

LKV ESPLANADIN NOTARIAATTI OY 
Et-Esplanaadi 22 A 16 H:ki 13 

Puh. 645 281, 647 978, 605 839, 647 980 
Iit. 517 515 

Kehittyvä teollisuus-, kauppa- ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 

Tietoja kaupungin kansliasta 
puh. 953/14 900 

KÄYKÄÄ 

VVI-AUTOSSA 
Tutustukaa Polski Fiat ja Sunbeam malleihin sekä hyvään 

vaihtoautovalikoimaan. 
automyynti — vaihdokit — varaosat — huolto 

HERTTONIEMESSÄ 
Mekaanikonkatu 12 puh. 782 811 

LAUTTASAARESSA 
Itälahdenkatu 22 puh. 673 576 

WIHURI-YHTYMÄ OY 
VVI-AUTO 

MIESTENMUODINMERKKI 

10 32 

ASKO OSAKEYHTIÖ 
Lahti 

SÄÄSTÖPANKKIEN 
KESKUS-OSAKE-PANKKI 

Aleksanterinkatu 46 
Puh. 10 361 

OY HERMAN ANDERSSON 
Oulu 

OY KVARTTO AB 
Perttulantie 6 
Puh. 670 051 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 
Lempäälä 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
Puh. 964-31 031 

O y E H O A b LEPPÄKOSKEN SÄHKÖOSAKEYHTIÖ 
I K A A L I N E N 

I M A T R A N V O I M A O Y 

THURE LINDSTRÖM VENEVEISTÄMÖ 

Porvoo — Kräkö 
Puh. 915-44 088 

KESKUSTAPUOLUE RP 

Pursimiehenkatu 15, Helsinki 
puh. 10311 

Oy SAKO Ab 

KUNNALLISPAINO 

Albertinkatu 34 Helsinki 
Puh. 641 133 

SILTA ja SATAMA OY 

Vyökatu 9 
Vaihde 658 944 

Rakennus- ja Insinööritoimisto 



MONISTAMO S. HILLI Elintarvikehalli 
Takojantie 12 Tapiola Puh. 465 094 LEO EINESALO 

Nummela Puh. 913-22 570 ja 22 577 

ASIANAJOTOIMISTO 
KAARLO CASTREN 

Mikonkatu 13 A Puh. 623 383 
Me-Ra Oy 

Muuntajatehdas 
Lönnrotinkatu 32 puh. 642 424 

KATAJANOKAN KASINO 
Puh. 653 401 

KERAVAN ROMU 

MATKUSTAJAKOTI LINNAKANGAS 
Sammonkatu 11 Lohja Puh. 912-2488 

Kerava 
Puh. 246 894 ilt. 244 093 

ИВУУЙШ 
VIRKKALA 

SÄÄSTÖPANKKI TORKKELI 

HELSINKI 

Puh. 912-41 664. 

N I S S I L Ä O Y 

UNION-HUOLTO A. ITÄMERI Pohj.-Esplanadi 21 A 
Turku Puh. 90-13 813 

R A U T A T I E K I R J A K A U P P A O Y 

SUOMEN TANKKILAIVA OY 
Arkadiankatu 21 A 

Helsinki 

LAPUAN SÄHKÖ OY 

Lapua 

POHJOLAN KAAPELI OY 

Oulu 
Kempele Rusko 

Lääketehdas 

ORION 

HAUSKA MENO 
AAMUSTA ILTAAN 

SAPUSKA ON MAITTAVAA! 
JUOMAT MAISTUVAT AINA! 

EDULLISET LOUNAAT 

PÄIVÄTANSSIT KLO 1 3 - 1 8 
ILLALLISTANSSIT KLO 20-00,30 

BACCUS 
Porthaninkatu 4 

Pöytävaraukset puh. 717 620 

SÄLEVERH0T 'yhyellä toimitusajalla 

R U L L A V E R H 0 T s u o r a a n varastosta 

tai toimitusajalla. Runsas valikoima kauniita värejä. 
Asennuspalvelu käytettävissänne. Tervetuloa! 

KAIHDIN SHOP Agricolankatu 4 
(Agricolan- ja Porthanin-
kadun kulma) p. 761 108 

SUOSITTU OHJELMARAVINTOLA 

OSUA 
Pöytä- ja kabinettivaraukset 
Hämeentie 33 Puh. 763 517 

Ostiassa onnistuu 

4 35 



Oy HENRY NIELSEN Ab 
HELSINKI 

Keskuskatu 7 
Puh. 661 371 

SUOMEN SILKKIKUTOMO OY 

INSINÖÖRITOIMISTO NEUTRON 

Helsinki 

SÄHKÖTARKASTUSLAITOS ry 

Särkiniementie 3 Hki 21 puh. 673 001 

POHJANMAA OY 
Yrittäjäntie 12 

Seinäjoki puh. 964-24 921 
O Y T U D O R - V A R T A A B 

INSINÖÖRITOIMISTO 

PÖYSALA & SANDBERG 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO 
Hämeenkylä 

Puh. 90-846 994 

RAIKKA OY 

TURUN VARTIOKESKUS OY 
Tuureborgink. 14, Turku 

puh. 921-336 555 

RAUMAN KAUPUNKI JA 
MAASEURAKUNTA 

Rauma 

RAVINTOLA TÖÖLÖ 
Mannerheimintie 98 

Puh. 415 740 

RUUVIKESKUS OY VALTION PUKUTEHDAS 

MKT-TEHTAAT OY ÖUYNPURISTAMO OY 

39 

Onko huoneistonne tai 
kiinteistönne myymättä 

Oletteko neuvotelleet kanssamme? Ette varmaan, sillä jos olisitte, olisi huo-
neistonne tai kiinteistönne jo myyty. Meillä on jatkuvasti ostajia erilaisille huoneis-
toille, omakotitaloille, tonteille, maatiloille, rantatonteille, huviloille ym. Tunnetusti 
tehokas yksilöllinen myyntipalvelumme löytää nopeasti Teidänkin kiinteistöllenne 
ostajan. Ei kuluja ellei kauppaa. 

LKV KIINTEISTÖPIRTTI OY 

Aleksis Kiven katu 68 A, H:ki 52 
Puh. 738 681, 711 108, 738 607 

myös iltaisin puh. 726 943 ja 284 241 

H A UIKKUA 

NIVICO 
1 6 6 1 - F 

STEREO 
KASETTI 
NAUHURI 

Tule 
tutustumaan 
studiossamme 

NIVICO OMINAISUUKSIA 
laajin toistoalue. 
3 0 - 1 8 000 Hz I 
Kohinasalpa. 
Automaattinen pysäytys. 
Vielä parempi 
NIVICO kuin Tekniikan 
maailman kasettinauhuri-
testin voittaja. Vertailkaa ! 

Stereostudio, Mannerheimintie 43, Hki 25 
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Satahämeen Osuusteurastamo 
Pori 

Puh. 939-11 661 

O y Silja-Line Ab 
TURKU 

Superliitti 
monikäyttöinen jalokuviolevy 
MÄNTY, TAMMI, TUKKI, PALISANTERI 

SUPERLIITTI on taloudellinen jalokuviolevy kotien ja 
yleisten tilojen sisustamiseen sekä puusepänteolli-
suuden käyttöön. Kuviot: mänty, tammi, tiikki ja pali-
santeri. Uritettu mänty on oivallinen myös katoissa. 
Superliittia myyvät rautakaupat ja rakennustarvikeliik-
keet. 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 
PUUTUOTERYHMÄ 

38 

Valmet 
luo vankkaa kuvaa 

suomalaisesta 
laadusta® 

MATTI ELORANTA & Co 

Salo 
SUOMEN SOKERI OY 

Porkkalan Tehdas 

VASABLADET 
Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen 

sanomalehti. 

OY FINNLINES LTD 
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LAINAPEITE 
Eteläranta 10 - Helsinki 13 - puh. 90/661 526 

SINUNKIN 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

O U L U N K Y L Ä N 

L I I K E N N E K O U L U oy 
MÄKITORPAN KUJA 4. PUH. 725569 

MENEVÄT KOULUAUTOMME TULEVAT -
Noutamaan vaikkapa kotoa. Aloita autoilusi Oulunkylän Liikennekoulussa. Kurssi-
maksut voit maksaa myös vähittäin. Kurssi alkaa maanant. klo 17.30. 

o o 

LOIMAAN NAHKA OY 

Loimaa 

INSINÖÖRITOIMISTO 
HEIMO KAKKO & C :0 KY 

Helsinki 

10 40 

on UUSI 
ja parempi 
sitruuna 
juoma. 

HARTWALL 

Tukahduta tule alkuunsa — käytä 
KEVYTVAAHTONESTE C-71 

C-71 on synteettinen sammutusneste, heti käyttövalmis ia 
tehokas tulen taltuttaja vaikeissakin olosuhteissa 
C-71 nesteestä syntyy runsaasti vaahtoa, joka leviää no-
peasti tulipesäkkeeseen. C-71 vaahtosammutusneste on käy 
tössä vaivatonta ia turvallista C-71 kestää hyvin varastointia 

(^äMMpolab 
Koivusaarentie 8 
Helsinki 20 
Puh. 62 24 16, 62 2417, 62 24 18 



RT-KILTA 
kaverinne siviilissä 

• RT-KILTA on kaikkien rantapyssyjen yhdysside 

• RT-KILTA on maanpuolustuskilta 

• RT-KILTA saunoo, retkeilee, vierailee linnakkeilla, "joilla 
aikoinaan pakersi" ja pitää muutoinkin hauskaa 

vanha 

• Ota yhteyttä Helsingin RT-KILTAAN puh. iltaisin 762 767 Kauko 
Pyyskänen tai 596 969 Reijo Telaranta. Pistä numerot muistiin. 
Tule mukaan toimimaan 

• Kerran Rt-mies — aina Rt-mies 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN HELSINGIN KILTA 
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Kuuden tarran arkki vain 1mk! 

SOTKUUN POISTU! 

Helsingissä maaliskuun 14. päivänä 1974 

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN 
PÄIVÄKÄSKY 

N:0 3 

Olen tänään luovuttanut puolustusvoimain komentajan tehtävät kenraaliluutnantti 
Lauri Sutelalle. 
Puolustusvoimien henkilökunnalle esitän parhaat kiitokset siitä luottamuksesta ja 
yhteishengestä, jolla se on alttiisti ja uutterasti minun komentajana toimiessani 
ponnistellut puolustusvoimien tehtävien täyttämiseksi. 
Eri viranomaisille, järjestöille, yhteisöille ja julkiselle sanalle esitän parhaat kiitokset 
niiden antamasta avusta ja tuesta puolustusvoimille. 
Kehittykööt puolustusvoimamme koko kansan tuella toiminnassaan turvallisuus-
politiikan välttämättömänä osana. 

Puolustusvoimain komentaja 

Kenraali K O Leinonen 

Helsingissä maaliskuun 15. päivänä 1974 

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN 
PÄIVÄKÄSKY 

N:0 4 

Olen vastaanottanut puolustusvoimain komentajan tehtävät kenraali K O Leinoselta. 
Tunnen vastuuni ja odotan myös, että jokainen puolustusvoimissa palveleva täyttää 
tinkimättä velvollisuutensa omalla työpaikallaan. Vain sitkeästi uurastaen ja 
saumattomassa yhteistyössä toimien kykenemme menestyksellä selviytymään niistä 
monista ja laajakantoisista tehtävistä, jotka erityisesti materiaalisen, koulutuksen 
ja sisäisen kehittämisen sektoreilla odottavat tämän päivän puolustusvoimiamme. 

Puolustusvoimain komentaja 

Kenraali Lauri Sutela 

Helsinki 1974 . T. A. Saha lan K i r japa ino O y 



Scanian uudet 
maastoautot. 

Scania on kehittänyt Ruotsin puolustusvoimien 
toimeksiannosta uuden maastoautosukupolven, 
joka täyttää 70-80-luvun vaatimukset. 
Uusissa tyypeissä LBA 110 ja LBAT 110 on 
käytetty Scanian tunnetuissa siviilikuorma-
autoissa käytettäviä osia, jotka on mukautettu 
puolustuskäyttöön tarkoitetulle maastoautolle 
soveltuviksi. 

Moottorin ominaisteho on niin suuri, 
että voima ei lopu. Suurin vääntömomentti 

saavutetaan hyvin alhaisella nopeudella ja maantie-
ajossa päästään riittävään matkanopeuteen. 
Auton maastossaliikkumiskyky on erinomainen. 
Hyvä nousukyky, liikkumiskyky kaltevalla 
pinnalla ja vedessä, suuret ylityskaltevuudet 
ja pieni kääntösäde. 

Scania LBAiio/LBATno 
SCAN-AUTO 
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