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Harjoitus taitajan tae 

Kertausharjoitukset ovat nykypäivän rannikkotykistön koulutuksen ko-
konaisuudessa tärkeä ja kouluttaji l ta pal jon huolellista valmistautumista 
vaativa osa. Jatkokoulutuksen periaatteellinen merkitys ja kertausharjoituk-
siin kutsut tujen positiivinen asennoituminen ovat ne kulmakivet, joille ky-
seisen koulutuksen arvo, mielekkyys ja tulokset rakentuvat. Rannikkotykistön 
jo vanhastaan varsin teknillisessä ja monipuolisessa aselajissa on viime vuo-
sina t apah tunu t varsin voimakasta kehitystä. Aseet ovat uudistuneet tai 
uudistuvat, mittaus- ja laskutekniikka ovat osittain uusilla tasoilla. Organi-
saatio on muu t tunu t ja tehtävät laajentuneet. Nykypäivän rannikkoalue on 
toiminnoiltaan monipuolinen vaativa kokonaisuus. Sen taistelukyvyn kaikin-
puolinen kehit täminen on tämän päivän jokaiseen rannikkotykistömieheen 
kohdistuva haaste. Reserviläisten asenteet, tieto ja taito muodostavat tähän 
haasteeseen vastaamisessa keskeisen rungon, jonka varassa koko järjestelmä 
seisoo. Ihminen on kaiken tekniikankin keskellä hallitseva tekijä. 

T ä n ä kesänä on kulunut 30 vuotta viimeisistä raskaista rannikkotaiste-
luista. Vaikka vuosikymmeniä on vierähtänyt, kesän 1944 rannikkotapahtu-
mat tar joavat edelleen runsaasti käyttökelpoista kokemusta, m m taktiikan, 
taistelutaidon ja tulenkäytön osalta. Näi tä kovimmassa mahdollisessa kou-
lussa saatuja kokemuksia ei saa jä t tää unholaan, vaan ne on sopivasti sovel-
lettava teknillisen ym kehityksen mukanaan tuomiin uusiin puitteisiin. Ran -
nikkotaistelijöiden noina raskaina aikoina osoittama rohkeus ja taistelutaito 
eläkööt tänä päivänä ja tulevaisuudessa. 

EVERSTI K J MIKOLA 

RANNIKKOTAISTELUT 
- Olemmeko ottaneet opiksemme? 

T ä n ä kesänä palautuvat varmaankin monen 
rannikon puolustajan ajatukset tasan kolmen 
vuosikymmenen takaisiin kiivaisiin ja kuluttaviin 
aselajillemme kunniakkaisiin rannikkotaisteluihin 
Kannaksen rannikolla, Koiviston saarilla ja Vii-
purinlahdella. M u t t a mikäli tuolloin mukana 
olleiden ja heitä nuorempien rannikon puolus-
taj ien huomio ei kohdistu vuoden 1944 kesä— 
heinäkuun tapahtumiin, on syytä ravistaa heidän 
muistiaan ja mielenkiintoaan niiden tarkkailuun, 
sillä paitsi sitä, että silloin luotiin suomalaisen 
rannikkotykistön eräitä merkittäviä perinteitä, 
silloin myös osoitettiin käytännön kokeissa suo-
malaiselle rannikkotykistölle sekä koko rannikon 
puolustuksen järjestelyille ja edelleen kehittämi-
selle perusteita ja suuntaa. 

Tarkasteli ja syyllistyisi tosin yksipuolisuuksiin, 
jos h ä n hakisi aselajimme perinteet ja tulevan 
toiminnan kehittämisen mallit vain noista kol-
menkymmenen vuoden takaisista taisteluista. 
Ol ihan jo Talvisota osoittanut sekä Laatokalla 
että itäisellä Suomenlahdella, että vielä 1930-
luvulla osittain yksipuolisesti vaalittu linnake-, 
betoni- ja järeä kaliiperiajattelu oli sellaisena 
hyljät tävä ja että se osattiin hyljätä. Kesän 1941 
taistelut Hangon r in taman saaristosuistolla, Vii-
purin merialueilla ja idän suurilla järvillä vah-
vistivat ja monipuolistivat Talvisodasta saatuja 
rannikkosotakokemuksia. Opp ia nuoremmille 
polville ja seurattavia perinteitä oli näin saatu 
jo ennen kesän 1944 suuria ratkaisutaistelulta, 
joiden voidaan kuitenkin sanoa keskitetyssä ko-
vuudessaan antaneen näille vakuut tavan päätös-
todisteen. 

R T R 2 :n viivytystaistelut Kar ja lan kannaksen 
etelärannikolla ja siinä yhteydessä Kannaksella 
vetäytyvien maavoimien joukkojen sivustan suo-
jaaminen sekä tulella että jalkaväen tapaan suo-

raan rintamataistelua käyden antavat niiden tar-
kastelijalle kuvan siitä kuinka monipuolisia suo-
rituksia vaadittiin joukoilta, joita ei varsinaisesti 
oltu varustettu tämänlaatuiseen toimintaan. 

Rannikkojoukkojen toiminta oli nähty aikai-
semmin vielä vuosien 1940 ja 1941 kokemusten-
kin perusteella — ensi sijaisesti paikallisena. Kiin-
teän puolustuksen mielikuva oli hallinnut ajatuk-
sia, jos kohta tuoreet kokemukset olivat muovan-
neet tätä mielikuvaa niin, että taistelun suoritus 
nähtiin jo aktiivisena ja erilaisten yksiköiden 
sekä lähi- että kauko-aseiden yhteistoimintana. 
Tor jun takomppani t ja liikkuvat patteri t edusti-
vat organisaatiossa tuota kenttätaistelun aktiivi-
suutta. M u t t a jo nimitys tor juntakomppania 
kuvasteli taistelua paikallisena. Näiden komp-
paniain liikuntaedellytykset olivat rajoi tet tuja . 
Samaa voidaan sanoa liikkuvaksi tarkoitetuista 
tykistöyksiköistä. Välineistönsä puolesta ne olivat 
tyydyttävästi siirtymäkelpoisia, mut t a vain välttä-
västi liikuntaoperaatioihin soveltuvia. Edelleen 
on syytä todeta, että R T R 2:n viesti- ja huolto-
elimet olivat sekä laadullisesti että määrällisesti 
alimitoitettuja sellaisia operaatioita silmälläpi-
täen, mihin rykmentti joutui yhdessä muiden 
Kannaksella taistelleiden joukkojen kanssa. 

R T R 2 :n taisteluissa oli tavallaan kolme toisis-
taan poikkeavaa piirrettä, sanottakoon vaikkapa, 
et tä se oli "kolmirintamaista". Varsinkin kiin-
teät, mut t a myös liikkuvat patteri t kävivät 
useaan otteeseen aselajille vanhastaan olennaista 
taistelua merelle. Aivan vähäisessä määr in tämä 
oli kaksintaistelua vastarannan rannikkotykistön 
kanssa. Pääosalta olivat maaleina vihollisten lai-
vastoyksiköt, rannikon läheisyyteen pyrkivät rai-
vausmuodostelmat ja näitä tukevat tykistöaluk-
set. Vihollisen tarkoituksena oli ilmeisesti raivata 
omille tykistöaluksilleen liikkumatilaa, jot ta ne 
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Kuvaharvinaisuuksia: Marski rannikkopatteria tarkastamassa 

voisivat tulellaan häiri tä lähinnä rautat ietä pit-
kin tapahtuvaa Kannaksen joukkojen huoltolii-
kennettä ja muutenkin saada tulta suojaksi jouk-
kojemme selustaan ja sivustaan. R T R 2:n "ran-
nikkotykistöllinen" toiminta voidaan katsoa hy-
vinkin tehokkaaksi, sillä vihollisen raivaussyök-
syt jäivät lyhyiksi ja sen laivastotykistön toiminta 
ei päässyt sanottavastikaan häiri tsemään jalka-
väkemme taistelua. T ä m ä n lisäksi pat ter imme 
imivät itseensä huomat tavan määrän vihollisen 
tykistön ja ilmavoimien tulesta, joka muuten oli-
si pudonnut koko painollaan kenttätaistelua käy-
viin ja liikkeessä oleviin maavoimien joukkoihin. 
Maavoimien merisivustan suojaaminen aselajin 
klassisessa mielessä oli näin ollen onnistunut. 

Toisena rykmentt imme suuntana oli tykistöl-
linen tehtävä maarintamalle. T ä t ä h ä n vanhassa 
R T 2:ssa harjoitett i in jo 1930-luvulla. T ä t ä oli 
toteutettu Koiviston alalohkolla runsain mitoin 
jo Talvisodan aikana ja nyt joutui R T R 2 kor-
vaamaan suuressa määr in kenttätykistöä tukies-
saan sekä omaa maataisteluaan että Ratsuväki-
prikaatin vetäytymistä. Koska rykmentillä ei 
ollut tehtävän edellyttämää maatulenjohtojär jes-
telmää, jäi tulen käyttö ehkä rajoitetummaksi 
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kuin jos olisi ollut käytettävissä pattereiden omat 
tulenjohtueet asiaankuuluvine liikunta- ja viesti-
välineineen. Nyt käytettiin varsinkin raskaiden 
pattereiden tulta ensisijassa selvästi osoitettaviin 
ja ennalta mitat tuihin pistemaaleihin. Tulokset 
ilmoitettiin rykmenteille ja niihin oltiin varsin 
tyytyväisiä. 

Rannikkotykistön koko tykistöllinen teho on 
käytettävissä vasta silloin, kun saadaan luotua 
hyvin ja yhteistoimintavarmasti sekä maalla että 
merellä pelaava tulenjohtojärjestelmä. Nykyinen 
keskiöjärjestelmämme on tässä mielessä vasta 
rauhan a j a n kokemusten testaama. M u t t a ver-
rattaessa sitä kesän 1944 oloihin ja silloin saatui-
hin kokemuksiin, on täysi syy odottaa siltä toi-
mintavarmuut ta ja täyttä tehokkuutta, kunhan 
vaan yhteistoiminta ja aselajien keskinäinen tun-
temus ja senmukainen luottamus kestävät ko-
keen samassa määrin kuin 30 vuotta sitten. 

"Kolmannen r intamansa" taistelua R T R 2 
kävi jalkaväen tapaan vetäytyessään Kannaksen 
puolustajien äärimmäisenä oikean siiven jouk-
kona Kellomäeltä Koivistolle. T ä m ä n taistelu-
lajin tarkastelu voidaan keskittää Inon ja Juk-
kolan taisteluihin sekä osittain myös Koiviston 
laivaussillanpään suojaukseen. K u n verrataan 
sitä koulutuspohjaa, mikä joukoilla oli — täy-
dennysyksiköitä ja tykkinsä menettänei tä linnak-
keiden miehiä ja vain osittain koulutet tuja tor-
juntayksiköitä •—- ja näiden joukkojen välineis-
töä varsinaisen jalkaväkijoukko-osaston vastaa-
vaan, ei voida muuta kuin ihailulla todeta se 
taisteluhenki ja -kestävyys, mitä rannikkotykistö-
rykmentin miehet aselajilleen vieraassa taiste-
lussa osoittivat. Päällystön taito kenttätaistelussa 
sekä perättäisten asemien suunnittelussa ja va-
paasti varustet tujen yksikköjen ryhmittelyssä on 
myös maininnan arvoista. Asioita hieman pelkis-
täen voidaan sanoa, että liikuntavälineistönsä 
puolesta noinkin syvällä viivytysalueella käytä-
vään taisteluun vajaasti varustetun joukon puut-
teellisen liikuntakyvyn korvasi niiden korostettu 
torjuntahenki, joka poh jau tuu saaristo- ja ran-
nikkotaisteluiden yleiseen ehdottomuuteen ja rat-
kaisuluonteeseen. 

R T R 2:n olo Koiviston saarilla kesti vain va-
jaan viikon, mut ta tähän aikaan ennätt i sisältyä 
paitsi joukkojen ryhmittelyä niiden määrään 
nähden laajalle alueelle ja t ämän puolustuksen 
järjestelyä myös lukuisia desanttikahakoita ja 
tykistötaisteluita sekä kova maihinnousun tor-
junta- ja sillanpäätaistelu. Yleensä R T R 2:n 
siirtäminen Koiviston saarille tuntuu ehkä tar-

peettomalta ja siinä mielessä joukkoja suotta 
kuluttaneelta. M u t t a kun otetaan huomioon 
millä kiihkeydellä venäläiset, jotka vanhastaan 
tietävät vesitien suuren kuljetuskapasiteetin, 
pyrkivät vesitse Viipurinlahdelle, on pääteltä-
vissä, että muutamankin päivän aikavoitto Vii-
purin suunnan puolustukselle meren puolelta oli 
hyvin arvokas. J a t ämä aikavoitto saatiin Koi-
viston saarten pitämisellä. Se kiire, millä vihol-
linen keräsi voimia valmiuteen Humal joen lah-
teen, osoittaa sen todella pyrkineen vesitse suu-
rin joukoin ja nopeasti Koivistonniemen ympäri. 

Toiminta Koiviston saarilla oli niin monita-
hoista ja haarautu i niin moneen yksityistapauk-
seen, sinänsä vähäiseen taisteluun tai puolustuk-
sen järjestelyvaiheeseen, ettei tässä yhteydessä 
ole syytä niihin lähemmin puut tua . Kokonais-
ansiona on todettava, että vajaalla 2000 miehellä 
varmistettiin alue, joka käsittää 3 erillistä suurta 
saarta, yhteensä välit tömän uhan alaista puolus-
tet tavaa rantaviivaa noin 50 km. Koiviston sal-
men pituus on Koivusaaren i täpäästä Piisaaren 
pohjoispäähän suoraan mita t tuna jo 27 km. 
K u n rykmentin liikuntavälineistö oli varsinkin 
saarilla va jaa ja viestiyhteydet puutteelliset ja 
kun vihollinen kohdisti koko a jan sekä laiva ty-
kistönsä että ilmavoimiensa huomion saarille, 
on R T R 2:n suoritusta pidettävä voimien mää-
rään, alueen laajuuteen ja vihollisvaikutukseen 
nähden erittäin ansiokkaana ja suurta joukko-
jen käytön joustavuutta osoittavana. Käyt täen 
normina maavoimien yleisiä vahvuusarvioperus-
teita, ei kokonainen divisioona olisi ollut vielä 
liikaa tuohon tehtävään. M u t t a rannikkotykistö-
hän onkin säästäväisyyden aselaji. Sitä osoittaa 
myös se, kuinka pal jon saatiin kalustoa evakoi-
tua Viipurinlahden luoteispuolelle, kun Koivis-
ton saaret lopulta tyhjennettiin. 

Tuskinpa voidaan osoittaa maavoimien vesis-
töön nojaavan sivustan suojaamisesta sen selvem-
pää esimerkkiä kuin se, mikä meillä on tarjolla 
Viipurin lahdelta v 1944. Sanoin jo edellä, et tä 
venäläisillä on vuosisataisia perinteitä vesistöjen 
käyttämisestä liikenneteinä. Halkoohan heidän 
laajaa maa taan suurten kulkukelpoisten jokien 
ja näitä yhdistävien kanavien verkko. Neuvosto-
johto olikin varautunut levittämään Leningradin 
rintamansa suurhyökkäyksen kaistaa Viipurin 
tasalla, missä maaston kulkukelpoisuus vaikeu-
tuu, Viipurinlahden yli Aunaan Säkkijärven 
rannikolla ja sitä kaut ta sekä edelleen länteen 
että Viipurin ja Kuparsaaren välillä taistelevien 
suomalaisten selkään. T ä t ä osoittaa jo aiemmin 
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mainittujen joukkojen tuominen maihinnousu-
aluksineen merkille pantavan aikaisessa vaihees-
sa valmiuteen Humaljoen lahdelle, häikäilemä-
tön pyrkimys heti syvälle Koiviston salmeen ja 
siinä mielessä Piisaaren maihinnousu sekä sal-
men auettua heille määrätietoisen selvä voimien 
kokoaminen vesitse Makslahteen. Tämä oli hei-
dän ilmeinen valmiusalueensa jatkoa varten ensi 
portaassa noin prikaatin — ehkä divisioonankin 
—voimin edessä olevan vesistön yli luoteeseen 

vastustajan sivustaan. 
Viipurinlahden luoteisrannalle ja osittain sen 

suupuolen saarille — Teikarsaari ja Melansaari 
—• ryhmitetty R T R 22 sai tehtäväksen torjua 
vastustajan tämänsuuntaiset aikeet. Puuttumatta 
ryhmityksen arvosteluun siinä mielessä oliko äs-
ken mainitut saaret sisällytettävä itse päävasta-
rinta-asemaan vai oliko ne määrättävä silloisen 
terminologian mukaan eteentyönnetyiksi tuki-
kohdiksi todettakoon, että käytännössä taistelu 
käytiin kuin saaretkin olisivat kuuluneet pää-
vastarinta-asemaan. Huomioonottaen jälleen vä-
lineistön, sen tuen määrän, mikä oli käytettävissä 
saarista ja saarissa käytävän taistelun tukemiseen 
sekä sen aluskannan laadun ja määrän, millä 
voitiin edes kohtuullisen nopeasti ylläpitää lii-
kennettä saarille ja järjestää voimien siirtoja, 
voidaan etulinjan ulottamista saarille asti pitää 
jopa uhkapelinä. Olihan olemassa mahdollisuus 
näin joutua kuluttamaan reserviä erillisessä tais-
telussa ennen mahdollista pääratkaisua rantavii-
van mantereen puolella. 

Näyttää siltä, että saaristorikkaan ranni-
kon puolustuksen järjestely on melkoisessa 
määrin kalustokysymys. Saaria on pyrittävä 
käyttämään hyväksi rannikon puolustuksen sy-
vyyden lisäämiseksi eteenpäin. Saaristovyöhyk-
keen läpi tunkeutuminen kuluttaa hyökkääjää 
suuresti, kanalisoi sen etenemisen puolustajan 
keskitetyn tulen alueille ja sen aikana voi puolus-
taja ohjata mantereella olevia reservejään tar-
koituksenmukaisesti. Mut ta tuollainen huomat-
tavin voimin saariin tukeutuva etupainoinen 
puolustus edellyttää puolustajalta välineistöä, jo-
ka mahdollistaa aktiivisen puolustuksen ja lii-
kunnan mahdollisuuden sekä liikuntaa suojaa-
van tulen. 

Viipurinlahdella oli kyse hyökkääjän maihin-
nousuaikeista Säkkijärven rannikolle. Mut ta voi-
dakseen tehdä tämän suurin voimin ja varmis-
taaksen vesitse tapahtuvan huoltonsa sen oli val-
lattava maihinnousukohdan edustalla olevat Tei-
karsaari ja Melansaari. Nämä muodostuivat ta-

vallaan operaation avainkohteiksi sekä puolusta-
jalle että hyökkääjälle. Ehkäpä ne operaation 
kokonaisuutta ajatellen olivat hyökkääjälle sikäli 
tärkeämmät kuin puolustajalle, että puolustaja 
ei olisi vielä menettänyt taistelua, vaikka se olisi-
kin joutunut luopumaan saarista, mutta hyök-
kääjän oli saatava saaret voidakseen pyrkiä ta-
voitteensa saavuttamiseen. Taistelu saarista mer-
kitsi siis puolustajalle aikavoitoa, mutta hyökkää-
jälle osaratkaisua. Molemmille se tulisi merkitse-
mään voimien kulutusta sillä saaritaistelut ovat 
aina käytettyihin voimiin nähden hyvin kulut-
tavia. 

Teikarsaaren ja Melansaaren taisteluista 1., 4. 
ja 5. päivinä heinäkuuta 1944 on rannikkotykis-
tömiesten julkaisuissa annettu niin tyhjentävät 
tapahtumaselostukset (ennen kaikkea ev A. E. 
Lyytisen kirjoitus " R T R 22 :n taistelut Viipurin-
lahdella" kirjassa Koivisto ja Viipurinlahti 1939 
-—44, siv. 261—291) että niiden toistaminen on 
tässä tarpeetonta. Mut ta kun tämä esitys on sa-
malla noiden taisteluiden 30-vuotismuistokirjoi-
tus, on paikallaan korostetusti todeta, että niissä 
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taisteluissa rannikkojoukkojen peräänantamaton 
iskevyys ja torjunnan sitkeys kuuluvat sotiemme 
mainittavimpiin. Niin vaikeissa olosuhteissa kuin 
taistelu käytiin ottaen huomioon omat liikunta-
mahdollisuudet maalla ja varsinkin merellä sekä 
suhteellisen vaatimattomat tykistön määrät, joilla 
saarilla taistelevia torjuntakomppanioita voitiin 
tukea, on näiden miesten taistelukestävyys mitä 
velvoittavin esikuva. Saarissa — varsinkin noin 
pienissä saarissa — taistelu käydään molemmin 
puolin selkä merta vasten ja se antaa noille tais-
teluille aina ehdottomuuden luonteen. 

Se merkitsee myös suurta joukkojen kulutusta. 
Tappiot olivat nytkin molemmin puolin varsin 
raskaat. Näihin taisteluihin osallistui saarilla 
kaikkiaan 1530 miestä ja kokonaistappiot olivat 
kaikkiaan 832. Taistelujen kuumimmissa vaiheis-
sa 4. ja 5. 7. saarten puolustukseen osallistui itse 
saarilla — sinne tuodut reservit mukaanlukien 
— kaikkiaan 1360 puolustajaa, joista 265 kaa-
tui, 25 joutui vangiksi ja 414 haavoittui, siis ko-
konaistappiot 704 miestä, mikä merkitsee yli 
50 % tappioita vähän yli vuorokauden taiste-
lussa. Yksin Teikarsaaren tappiot olivat 67 %. 
Tämä merkitsi samalla sitä, että taisteluissa 
R T R 22 oli käytännöllisesti katsoen käyttänyt 
loppuun reservinsä ja olisi ollut varsin tukalassa 
asemassa, jos vihollinen olisi voinut iatkaa hyök-
käystään välittömästi 5. 7. Saarista kiinni pitämi-
nen noin pitkälle oli jo lähellä uhkapeliä. 

Mut ta sodassa on joskus uskallettava uhkape-
liin asti, sillä myös hyökkääjä kuluu. Viipurin-
lahden ylitysyritys tuli myös venäläisille hyvin 
kalliiksi. Sen tehtäväkseen saanut 224. D menet-
ti maihinnousuyrityksissään 1.7. ja 4. 7. sekä lo-
pulta onnistuneessa maihinnousussaan 5. 7. kaik-
kiaan viisi pataljoonaa täysin itse saarilla. Kuin-
ka paljon se menetti lisäksi miehiä ja kalustoa 
upotetuissa aluksissa jää tämän lisäksi arvion va-
raan. Lopputulokseksi tuli, että hyökkääjä ku-
lutti Viipurinlahden ylitykseen varaamansa eri-
koisjoukot operaationsa esivaiheessa eikä jaksa-
nut enää yrittää itse maihinnousua lahden luo-
teisrannalle. Vaikka saaret menetettiin, oli taiste-
lun operatiivinen kokonaistulos selvä torjunta-
voitto, voimiimme nähden kallis, mutta merki-
tykseltään ratkaiseva. 

Rannikkojoukkojemme perinteisiin kuuluu ko-
vassa taistelussa saavutettu ehdoton torjunta-
voitto. 

* 

On sanottu, että sotilaiden tapana on rauhan 
aikana askarrella ja paperilla taistella edellisen 
sodan voittamiseksi sensijaan, että huomio koh-
distettaisiin tutkimukseen seuraavan sodan voit-
tamiseksi. Meillä on vahvat sotakokemukset vuo-
silta 1940, 1941 ja 1944. Nämä ovat vakuutta-
vasti osoittaneet, että rannikon puolustus on mo-
nipuolista taistelua sekä raskain että kovin asein, 
sekä liikkeessä että linnoittautuneena. Maastolli-
sesti kokemuksemme ovat pääasiassa itäisen Suo-
menlahden oloista ja merellisistä etäisyyksistä. 
Olosuhteet kaikilla merialueillamme eivät ole 
samanlaiset. Nykyinen taistelu- ja varsinkin vesi-
liikuntavälineistö on erilaista kuin se, joka koet-
tiin 30 vuotta sitten. Edelleen pitänee paikkansa, 
että rannikkojoukoillamme on kaikille yhteisen 
ilmarintaman lisäksi kolme taistelusuuntaa: tykis-
töllinen suunta merelle, tykistöllinen suunta 
maalle ja suora rintamataistelu jalkaväen ta-
paan, tämä kaiken lisäksi sekä torjuntana ranta-
viivan tuntumassa että lähitaisteluna maissa. 

Edelleen on linnoittauduttava ja varauduttava 
avoimeen kenttätaisteluun, mutta on myös saata-
va välineistö liikuntaan sekä maalla että me-
rellä. 

Arvokkainta taistelussa on hyvin koulutettu, 
taistelutahtoinen sotilas. Meillä on sellaisen pe-
rinteet, kunhan vaan saataisiin heidän vertai-
sensa välineistö. 

Hanki 
uusi 
Rannikko-
tykkimies! 

RANNIKKOTYKKIMIES-k i r j an toi-
nen painos on vast'ikään ilmestynyt. Kir ja 
sisältää runsain mitoin ajankohtaista tietoa 
rannikkopuolustuksesta. Kir ja on tarkoi-
tettu kaikille rannikkotykkimiehille reser-
viläisestä joukko-osaston komentajaan. 
Kir jan hinta on 9 mk ja sitä on saatavana 
joukko-osastojen yhteysupseereilta. 
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MAJURI P KNUUTTILA 

Rannikkopafterin liikkuvan pinta-

maalin ampumajärjestelmä ja sen 

kehitysnäkymiä 
Johdanto 

Rannikkopatter in tykistöllisen pinta-ammun-
nan tor junta tehon luo sen päätykistö. T ä t ä pal-
velevat ensisijaisesti pat terin tulenjohto-, mit-
taus-, laskenta- ja viestiosat. Näin muodostuu 
kokonaisuus, jota kutsutaan rannikkopatterin 
pintamaalin ampumajärjestelmäksi tai lyhyem-
min pinta-ammuntajärjestelmäksi . 

Asejärjestelmä on yhtä toimintakykyinen kuin 
sen heikoin rengas, joten järjestelmän kaikkien 
osakokonaisuuksien tulee pystyä toimimaan sa-
malla toiminta-alueella yhtä tarkasti j a varmasti 
sekä yhtäläisesti kulutusta ja taistelua kestäen. 
Asejärjestelmästä puhuttaessa tulee lisäksi kaik-
kien osajärjestelmien olla varmennet tu ja . 

Rannikkopatter in pinta-ammuntajär jes te lmän 
osakomponentit, joiden tulee muodostaa tasa-
suhtainen ja varmennet tu kokonaisuus, ovat seu-
raavat: 

— tulenjohto- ja mittaustoiminta, 
— komentojen sekä mittaus- ja ampuma-

arvojen viestitystoiminta, 
— ampuma-arvojen laskentajärjestelmä, 
— tykkitoiminta, 
— laukausyhdistelmä ja kranaatin vaikutus 

maalissa, 
-— linnoittamalla ( ja / ta i ha jaut tamal la) saa-

tu taistelunkestävyys, 
— sekä koulutus, joka tekee mahdolliseksi tyy-

dyttävän toiminnan vielä 3/4 — 2/3-mie-
hityksellä. 

Edellä oleva on syytä pi tää mielessä, kun jäl-
jempänä tullaan pinta-ammuntajär jes te lmän 
osakomponentteihin sekä niiden kehitysnäky-
miin. 

Tulenjohto ja mittaus, ampuma-arvojen laskenta 
sekä tykistöaseet lohkokaavioesityksenä 

Ennen kun ryhdytään tarkastelemaan yksityis-
kohtien kehitysnäkymiä lienee paikallaan erään-

laisen lohkokaavion muodossa kerrata ns "nor-
maali t" rannikkotykistölliset komponentit . 

Tulenjohto- ja mittaustoiminta 
Ainoa jokasään tulenjohto- ja mittausmene-

telmä on häirinnänkestävä tulenjohtotutka. Or-
ganisaatio edellyttää, että tulenjohtotutka olisi 
jokaisella ampuvalla yksiköllä. Tulenjohtotut-
kien kalleus on aiheut tanut sen, ettei tähän ole 
ollut mi tään mahdollisuuksia päästä. Tärkeim-
pien suuntien rannikkopattereiden optinen tu-
lenjohto ja mittaus varmennetaan kuitenkin tu-
lenjohtotutkin. Näin onkin asianlaita monella 
suunnalla. 

Optisen tulenjohdon alalla voidaan helpom-
min seurata nykytekniikkaa. Laseretäisyysmittari 
on korvaamassa tällä vuosikymmenellä sisäkan-
tamittarin. Hinnal taan laseretäisyysmittari ei ole 
juuri sisäkantamittaria kalliimpi, mut ta mittaus-
kantamaltaan noin kolminkertainen. Laseretäi-
syysmittarit ovatkin kuuluneet jo jonkin aikaa 
koulutuskäyttöön. 

Mit taaminen tällä uudella etäisyysmittarilla 
on helppoa. Tarvitsee vain suunnata ristikko 
maaliin ja painaa laukaisupoljinta, jolloin laser-
pulssi lähtee ja hei jastut tuaan maalista palaa 
takaisin laseretäisyysmittarin vastaanottimeen. 
Mittarissa oleva laskin muun taa pulssin kulku-
a jan etäisyydeksi, joka on luettavissa numero-
näyttönä tai syötetään automaattisesti pat terin 
ampuma-arvojen laskennasta huolehtivaan tieto-
koneeseen. 

Ampuma-arvojen laskenta 
Ampuma-arvojen laskentaan soveltuu proses-

sin säätöön tarkoitettu tietokone erinomaisesti. 
Hinnatkin ovat olleet inflaatiosta huolimatta 
lievässä laskusuunnassa. Ampuma-arvojen las-
kennan automatisointi tuo kuitenkin mukanaan 
niin pal jon muu ta elektroniikkaa ja ylipäänsä 
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Tulenjohto- .ja mittaustoiminta Ampuma-arvo,jen laskenta Rannikkotykistölleen 
pääkalusto 

Tutkatulenjohto ja-mittaus 
1) Epäsuora 

suuntaus 

Kaksitähys-
teinen tulen 
johto 

Yksitähys-
teinen tu-
lenjohto 

Jaos- tai 
tykkikohtai 
nen tulen-
johto 

Lasersuunta 
ja etäisyys 

Laseretäisyyj 
ja suunnin 

Leikkaus-
mittaus 

S i säkanta-
mittari ja 
suunnin 

6> 
Arvioetäisyys _ 
ja suunnin 

Tietokonepohjainen 
ampuma-arvojen 
1askenta 

Järeä (23*1-305 mm) 
rannikkopatteri ja 
raskas rannikko-
ohjus 

Tietokonepohjainen 
ampuma-arvojen 
1askenta K 

Järeä (23*1-305 mm) 
rannikkopatteri ja 
raskas rannikko-
ohjus 

Moottoroitu raskas 
(122-130-152 mm) 
rannikkotykistö-
patteristo 

Raskas keskiö 

Raskas (.152 mm) 
rannikkopatteri 

Moottoroitu keskiö 

Kevyt keskiö 
Kevyt (100 mm) 
rannikkopatteri 

Kevyt (76 mm) 
rannikkopatteri 

Arvioetäisyys ja suora-
suuntaus 

Tulenjohtajan ar-
vio ja tykkivii--
vain 

1-5) PI- ja Ml-menetelmät, 6 ) P2- ja M2-menetelmät 7'P2- ja P3-menetelmät, 8 ' Laskentavaihtoehdot 

sähkötekniikkaa, ettei "t ietokonekauteen" ran-
nikkotykistössä ole syytä siirtyä hätäillen. Täl lä 
vuosikymmenellä voidaan kuitenkin tärkeimpien 
suuntien ampuma-arvojen laskenta automati-
soida. 

Keskiöt eri versioissaan säilyvät koulutuskäy-
tössä varmasti vielä ensi vuosikymmenelläkin. 
Keskiöiden pah immat puut teet ovat "ihmisme-
kaanisuudesta" johtuvat laskennan hitaus ja las-
kuvälineistön käyttöön tarvittava suuri miesmää-
rä. Viimemaini t tuun " tö rmätään" yhä useam-
min etenkin valmiuspattereiden kohdalla saapu-
miserien osoittaessa jatkuvasti laskevaa suuntaa. 
Keskiöiden laskentatarkkuus on sensijaan mai-
hinnousun tor jun taan täysin tyydytävää luok-
kaa. 

Rannikkotykistön päätykkikalustot 
Kiinteän rannikkotykistön tykkikaluston kehi-

tyksessä ovat johtavat periaatteet hahmottuneet . 
Järeällä 234- 305 m m : n kalustolla ei anneta 
varusmiehille enää koulutusta. Näin siis järeä 
kalusto siirtyy aikaa myöten historiaan. Järeiden 
tykkien tehtävät voidaan siirtää raskaille rannik-
ko-ohjuksille. Kiinteän rannikkotykistön raskaa-
na pääkalustona tulee vielä pi tkään säilymään 
152 m m : n Tampella- ja Canet-kalusto. T ä m ä n 
kaluston uusimistyön aloittaminen on varsin 
ajankohtainen. Kevyet 100 m m : n kantalinnoite-

tut tornikanuunapatteri t , joista on tulossa lin-
noittamisen edistymisen myötä kiinteän rannik-
kotykistön kevyt pääkalusto, kohottavat oleelli-
sesti rannikkotykistön valmiutta ja tor juntatehoa. 
Vähempiarvoisilla suunnilla ja liikuteltavana ke-
vyenä rannikkotykkikalustona sekä yleisimpänä 
täyskaliiperiharjoitustykkikalustona säilyy vielä 
pi tkään useimmille rt-miehille niin tut tu 76 I tK-
kalusto. 

Moottoroidussa rannikkotykistössä, jonka pää-
tehtävänä on meriammunta , on ryhdytty Vaasas-
sa an tamaan koulutusta 130 mm:n modernilla 
neuvostoliittolaisvalmisteisella kalustolla. Tä ten 
moottoroidun rannikkotykistön pääkalustot ovat 
kaliiperiltaan 122 - 130- 152 mm. Koulutus- ja 
harjoi tusammuntakalustoina joudutaan luonnol-
lisesti käyt tämään runsaasti kevyttä kalustoa. 

Päätäntä 
Rannikkotykistö elää tällä hetkellä sotien jäl-

keisen a j an voimakkainta kaluston uusinta- ja 
modernisointivaihetta. Tykkikalustot vaihtuvat. 
Elektroniikan voimakas kehitys näkyy valvonta-, 
tulenjohto-, mittaus-, viesti- sekä laskentatoimin-
nassa. K u n samalla organisaatiot ja taktiikka ke-
hittyvät, eivät kertausharjoitukset tule reservi-
läisten kohdalla tun tumaan tarpeettomalta "van-
han kertaukselta". 
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MAJURI U TIRRONEN 

KERTAUSHARJOITUS 
tekee mestarin 

Puolustusvoimien valmiuden ja koulutustason 
ylläpitämiseksi sekä tehostamiseksi toimeenpan-
naan vuosittain lukuisia kertausharjoituksia. Ase-
lajeista on rannikkotykistö kertausharjoituksien 
p i tä jänä toiseksi suurin huolehtien rannikkoty-
kistöjoukkojen, merivalvontayksiköiden sekä 
eräiden rannikkopuolustukseen liittyvien jalka-
väkiyksiköiden kouluttamisesta. Kuluvana avo-
vesikautena jälleen moni rannikon reserviläinen 
pukee sotisovan ylleen ja ryhtyy kohentamaan 
tai tojaan siinä tehtävässä, mikä hänelle mahdol-
lisen kriisin puhjetessa lankeaisi. Seuraava esitys 
onkin tarkoitettu lehteä lukeville reserviläisille 
lyhyeksi informaatioksi kertausharjoituksista. 

Ketä koulutetaan kertausharjoituksissa? 
Usein kuulee kysyttävän miksi esimerkiksi vas-

ta pari vuot ta takaperin varusmiespalveluksensa 
päät tänyt mies jo kutsutaan kertausharjoitukseen 
tai miksi naapur i on jo kolmatta kertaa kertaus-
harjoituksissa kun minua ei ole kutsuttu vielä 
ensimmäiseenkään. 

Koulutustason ja valmiuden kannal ta olisi tie-
tysti paikallaan, että kaikki sodan aikana palve-
lukseen kutsuttavat reserviläiset käytettäisiin ker-
tausharjoituksissa. Taloudelliset resurssit j a kou-
lutushenkilöstön kapasiteetti eivät tätä kuiten-
kaan mahdollista, joten joudutaan keskittymään 
sodan a jan tärkeimpien yksiköiden kouluttami-
seen. Näin selittyy varsin nuorienkin miesten 
mukanaolo. 

Kertausharjoituksia on kahdenlaisia: 
joukkojen kertausharjoituksia, joissa koulutetaan 
kokonaisia yksiköitä, kuten rannikkopatteristoja, 
merivalvontakomppanioita, tor juntakomppanioi-
ta jne sekä erikoishenkilöstön kertausharjoituk-
sia, joissa jatkokoulutetaan sellaisiin johtaja- ja 
erikoistehtäviin, mitkä eivät sisälly varusmieskou-
lutukseen, kuten esimerkiksi yksikön päälliköiksi 

ja vääpeleiksi, tutkateknikoiksi jne. 
Kuvassa 1 on esitetty kaksi esimerkkiä siitä, 

miten rannikkotykistön reserviläisen ura kertaus-
harjoituksissa saattaa kehittyä. Vänrikki Virta-
nen on osallistunut erikoishenkilöstön kertaus-
harjoitukseen, missä on koulutettu rannikkopat-
terin päälliköitä. Alikersantti Jokinen puolestaan 
on vastaavanlaisessa kertausharjoituksessa opis-
kellut yksikön vääpeliksi. Rannikkopatteristo X 
on suunniteltu kertausharjoituskoulutettavaksi. 
Vuosi ennen patteriston palvelukseen kutsumista 
pidetään sen johtohenkilöstölle kertausharjoitus, 
jotta asianomaiset joh ta ja t voitaisiin perehdyt-
tää tulevaan toiminta-alueeseensa ja tehtäviinsä. 
Johtohenkilöstö on kutsuttu kertausharjoitukseen 
esikunta pääosin sekä tärkeimpien yksiköiden 
päälliköt. Vi imemaini t tujen joukossa on m m 
ystävämme Virtanen. 

Vuoden kulut tua patteriston reserviläiset as-
tuvat palvelukseen porrastet tuna: 
Upseerit (mukana Vir tanen) , aliupseerit (muka-
na Jokinen) ja miehistö. Porrastuksella mahdol-
listetaan eriasteisten johtaj ien perehtyminen teh-
täviinsä siinä määrin, että he ovat kypsiä otta-
maan alaiset johtoonsa kouluttajien toimiessa lä-
h innä neuvonantaj ina. 

Koulutettaessa reserviläisiä patteristoupseereik-
si valitaan henkilöstö patterin päälliköiksi koulu-
tet tujen joukosta. Vuosien vierähtäessä Vir tanen 
saattaa joutua jälleen erikoishenkilöstön kertaus-
harjoitukseen koulutettavaksi patteristoupsee-
riksi ja aikanaan Rannikkopatteristo X : n astues-
sa jälleen riveihin sen patteristoupseeriksi, edel-
tä jän tultua tehtävään yli-ikäiseksi. Jokinen voi 
niinikään jatkaa maini tun patteriston leivissä. 
Toisaalta hän voi kuvan esimerkin mukaisesti 
monen m u u n reserviläisen tavoin joutua koko-
naan toisenlaisiin tehtäviin hanki t tuaan siviilissä 
jonkin, esimerkiksi teknisen alan koulutuksen, 
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Esimerkki kahden reserv i l ä i sen osal l is tumisesta 
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jonka hyväksikäyttö on puolustusvoimien kan-
nalta Jokisen aiempaa sotilaskoulutusta tarpeelli-
sempaa. 

Edellä esitetty ei pyri olemaan tyhjentävä sel-
vitys reserviläisten vaiheista eri kertausharjoituk-
sissa. Se toivon mukaan kuitenkin valottaa niitä 
syitä, joiden vuoksi erityisesti johtaja- ja erikois-
tehtäviin koulutetut reserviläiset voivat käydä 
useissakin kertausharj oituksissa. 

Kertausharjoituksien suunnittelu ja valmistelu 
Toimeenpantavat kertausharjoitukset perustu-

vat Pääesikunnassa suoritettavaan usean vuoden 
tähtäimellä tapahtuvaan suunnitteluun, mihin 
myös sotilasläänit ja kouluttavat joukko-osastot 
voivat esittää omia näkökantojaan. Jo useita 
kuukausia ennen kertausharjoituksen a jankohtaa 
sotilaspiirin esikunnan ja kouluttavan joukko-
osaston yhteistoiminnalla tarkistetaan koulutetta-
van joukon henkilösijoitukset tai valitaan eri-
koishenkilöstön kertausharjoitukseen kutsuttavat 
reserviläiset. Henkilövalintojen perusteista tär-
keimpiä ovat aiempi sotilaskoulutus, ikä, asuin-
paikka ja usein myös siviilissä saatu koulutus. 

Koulut tavan joukko-osaston henkilöstöltä ker-
tausharjoituksen valmistelu vaatii runsaasti kir-

Selite: = = Virtasen res-ura 
— — Jokisen res-ura 

1, 

joituspöydän ääressä tapahtuvaa suunnittelua, 
neuvotteluja, käskytystä, maastontiedustelua, 
materiaalin kuljetuksia, kaluston huoltoa jne. 
Koska joukko-osastoissa ei ole varsinaista ker-
tausharjoitusorganisaatiota eikä -henkilöstöä, 
suoritetaan valmistelut muiden tehtävien ohella. 
Itse kertausharjoituksen toteuttamiseksi joukko-
osasto joutuu yleensä pyytämään lisäkouluttajia 
sekä sotilasläänien muista joukoista (esim. it ja 
krh) et tä muista rannikkotykistöjoukko-osastois-
ta. Niinikään joukko-osaston omien moottori-
ajoneuvojen ja alusten lisäksi tarvitaan vielä 
muual ta hanki t tavaa kalustoa, mistä osa tavalli-
sesti vuokrataan siviilistä. 

Joukon kertausharjoituksen toteuttaminen 
Upseereiden ja aliupseereiden saatua oman 

koulutuksensa miehistö astuu palvelukseen ja yk-
siköt muodostetaan sekä varustetaan tarvittavalla 
materiaalilla, jonka jälkeen joukko ryhmittyy 
harjoitustilanteen edellyttämän taistelusuunnitel-
man mukaisesti. Saaristossa toimivien rannikko-
patteristojen, merivalvontakomppanioiden ja 
tor juntakomppanioiden ryhmitys edellyttää run-
saasti merikuljetuksia. Melkoista neuvokkuutta 
vaaditaan esimerkiksi niiltä meritulenjohto- ja 
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merivalvontaryhmiltä, jotka yrittävät nousta ka-
lustoa ja alusta särkemättä maihin laiturimatto-
malle luodolle kovan merenkäynnin vallitessa. 

Heti ryhmityttäessä aloitetaan myös joukon 
koulutus päämääränä saada joukko nopeasti toi-
mintakykyiseksi. Ta ido t testataan pääosin am-
munnoin ja merivalvontayksiköillä kykynä sel-
vittää harjoituksen johdon suunnittelemat maa-
liosastojen liikkeet. 

Varsin usein joudutaan joukkojen tilanteen-
mukaista ryhmitystä muut t amaan rauhan a j an 
varomääräysten johdosta ryhdyttäessä toteutta-
maan ammunto ja . Voidaan sanoa, että rannik-
kopatteriston kertausharjoituksissa todella ruut i 
palaa kun suhteellisen lyhyessä ajassa suoritetaan 
tykistö-, i lmatorjunta- ja jalkaväen raskaiden 
aseiden ammunna t . 

Ammunto jen turvallinen toteuttaminen vaatii 
luonnollisesti t iukkoja varotoimenpiteitä. Vält-
tyäkseen pieniveneliikenteen samoinkuin kaup-
pa-alusliikenteenkin tärkeimmille ammunnoille 
aiheuttamista yllättävistä katkoksista, ovat ker-
tausharjoituksia järjestäneet joukko-osastot vii-
me aikoina pitäneet yhteyttä sekä merivartio-
viranomaisiin että luotsipiireihin. Niinikään pur-
jehdus- ja moottorivenejärjestöjä on pyritty in-
formoimaan ammunto jen suhteen. 

Merivalvontayksiköiden har joi tu t taminen ta-
pahtuu alussa lähes äksiisinomaisesti yksinker-
taisia maalitilanteita hyväksi käyttämällä. Maa-
leina tulevat kysymykseen kauppa-alukset sekä 
harjoituksen johdon ohjeiden mukaan liikkuvat 
rannikkotykistön yhteysalukset ja merivartiosto-

RES VÄNR REIJO INNANEN 

"Killing me 
softly..." 
TORJUNTAPATALJOONAN 
JOHTOHENKILÖSTÖ 
KERTAUSHARJOITUKSISSA 
GYLTÖSSÄ 

jen alukset. Merivoimien alusmuodostelmia py-
ri tään kapasiteetin sallimissa puitteissa käyttä-
mään taistelutilanteen mukaisesti, jolloin meri-
valvontayksikön kyky suoriutua nopeasti muut tu-
neista tilanteista tulee punnituksi. Merimaalien 
lisäksi harjoituksiin sisällytetään myös lentokone-
ja helikopterimaaleja. 

Reserviläisten ylentäminen 
Reserviläisten ylentämiseen vaikuttavat ker-

tausharjoituspäivien määrä ja edelliseen arvoon 
ylentämisestä kulunut aika. Myös eräät lisäan-
siot, m m osallistuminen sotaan rintamajoukoissa 
huomioidaan ylentämisessä. Upseerit ylentää 
Tasavallan Presidentti. Sotilaspiirien päälliköt 
puolestaan ylentävät aliupseerit ja miehistöön 
kuuluvat. 

Loppusanat 
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvassa sota-

laitosjärjestelmässä, missä varusmiesaika on suh-
teellisen lyhyt, muodostavat kertausharjoitukset 
merkit tävän tekijän koulutustason ja valmiuden 
ylläpitämisessä. Erityisen tarpeellisina koetaan 
kertausharjoitukset alueellista koskemattomuutta 
jo rauhan aikana suojaavassa rannikkopuolus-
tuksessa. Jatkuvasti kehittyvät valvonta-, johta-
mis- ja asejärjestelmät asettavat reserviläiset yhä 
kasvavien vaatimusten eteen. Haasteeseen on 
vastattu ja voidaan vain todeta leserviläisten 
selviytyneen hyvin usein jopa kiitettävästi heille 
asetetuista velvoitteista. 

"Toivon, että olemme pystyneet an tamaan 
mahdollisimman hyvän koulutuksen ja luomaan 
yhteenkuuluvuuden tunteen, me-hengen". Näin 
lausui harjoituksen joh ta ja evl Erkki Puhakka 
tor juntapata l joonan johtohenkilöstön ker-
tausharjoitusten päätöstilaisuudessa lauantaina 
27. 4. 1974 Gyltössä. Harjoi tuksen tarkoituksena 
oli perehdyttää patal joonan johtohenkilöstö teh-
täviinsä myöhemmin pidet tävää koko pataljoo-
nan kertausharjoitusta varten. 

Gyltön varuskunta on omaperäinen. Kallion 
uumenissa tuskin huomaa eroa normaaliin va-
ruskuntarakennukseen verrat tuna -— niin hyvin 
suunnittelija on ollut tietoinen tilojen ja värin 
käytöstä. Ainoastaan kuhmurainen, louhittu 
katto ja aamuisin aukeamaton " ikkuna" paljas-
tavat olinpaikan. 

Lähes kaikille nyt kutsutuille 58 reserviläiselle 
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tuli matkal ippu ensimmäistä kertaa. Saimme 
kuulla, et temme olleet tietokoneen uhreja , vaan 
T u r u n sotilaspiirin esikunnan esiinvetämiä valt-
teja. Satunnainen otos sikäli, että harvat tunsi-
vat toisensa, yhteisiä tu t tu ja kylläkin löytyi ja 
pian tutustuttiin. 

Het i aluksi meille kerrottiin, että tämän ke-
vään harjoitus on syytä omaksua hyvin, koska 
näi tä t ietoja tullaan tarvitsemaan myöhemmin, 
kun koko patal joona kutsutaan kertauksiin. Tä -
tä taustaa vastaan oli myös johtohenkilöstön 
koulutus suunniteltu. 

Ensimmäisen viikon aikana selvitettiin tor jun-
tapatal joonan käyttö rannikko- ja saaristo-
olosuhteissa sekä perehdyttiin pataljoonalle 
kuuluvaan aseistukseen. Patal joonan komenta-
jana toiminut kapteeni sai "harjoituskäskyn" 
siirtää pata l joona Houtskariin ja ryhmittyä puo-
lustukseen ko kunnan alueella. Patal joonan esi-
kunta selvitti kar t ta tehtävän erittäin ripeästi j a 
teki joukkojen ryhmityksestä omaperäisen esi-
tyksen. Suunnitelma "salainen" tarkennettiin ja 
korjatt i in maastontiedustelun perusteella Houts-
kärissä 3 1/2 päivän aikana. 

Houtskarin alue oli näkemisen arvoinen. Näin 
keväällä monen aivoissa pilkahteli a jatus oman 
kesämökin hankkimisesta ja loman vietosta. 
Tääl lä on loistavat kalastus- ja metsästysmahdol-
lisuudet. Ruotsinkielen puhuminen "suomeksi 
mur taen" on kokemus sekin. Kesäaikaan täällä 
viihtyy ruotsalainen veneilijä. Juhannussalko 
kuuluu kyläkuvaan, samoin kuin ruotsalaistyyli-
nen värinkäyttö. Joukkomme antoi näytteen kie-
litaidostaan paikallisessa Öbodenissa, joka joh-
dettiin kantasanasta ölboden. Myös tunnussäve-
lemme "Killing me softly" kohosi kuukauden lis-

taykköseksi Houtskarin kirkonkylän baarissa. 
Mer i kutsuu -74 näyttelyssä mukana olleet 

Hoovercraft-pintal i i täjät esiteltiin meille harjoi-
tusten lomassa. Saaristokäyttöön pintali i täjä so-
veltuu erikoisesti kelirikko-olosuhteissa. Isompi 
pintalii täjä pystyy kul je t tamaan 5 henkilöä ja 
sen maxnopeus on n. 80 km/t . Hoovercraft in 
hinta on suhteellisen korkea ja kokemukset Suo-
men maasto- ja ilmasto-olosuhteissa vielä melko 
vähäiset. 

Viimeistä edellisenä päivänä lavastettiin 
eräänlainen sotapeli karttaharjoituksena. Aika 
juoksi 1/1-suhteessa ja tilanne kuvattiin jou-
koille. Joh ta j an kannal ta todettiin taas kerran 
viestimiesten tärkeys, sillä ilman yhteyksiä ei 
kauan tuherreta. Har joi tus loppui juuri kun ti-
lanne Houtskarin alueella oli muodostumassa 
kestämättömäksi. Saimme kuin saimmekin aika-
voiton. 

Useaan otteeseen tulivat esille ne kokemukset, 
joita edellisissä tor juntapata l joonan kertaushar-
joituksissa oli saatu. Meidän harjoi tusohjelmam-
me rytmi oli siviilimiehelle sopiva. 

Gyltön tähtihetkiksi muodostuivat aliupseeri-
ja upseerikerhoillat, kouluttaj ien vierailut tuvissa 
sekä Jarkko ja Laura-show. Sotilasläänin komen-
ta ja kenrl U r p o Levo tervehti vierailunsa yhtey-
dessä reserviläisiä. Jotenkin tuntui tutulta, vaik-
ka ensimmäistä kertaa käteltiin. 

Reserviläisten kertausharjoituksissa luodaan 
kokonaiskuva johtamisesta ja joukkojen toimin-
nasta. Tässä tehtävässä pätevällä kouluttajalla 
on avainasema. "Olemme saaneet erinomaiset 
koulut tajat" , totesi joukkomme johta ja pataljoo-
naupseeri päätöstilaisuudessa. 

RANNIKON PUOLUSTAJAT MUKAAN 

Kiltojen val takunnal l iseen maanpuolustusjuhlaan 
Kesäkuun 16. päivänä 1974 Lappeenrannassa 

O H J E L M A 
Klo 9.30 Seppeleen lasku sankarihaudoille. 

Kokoontuminen kauppatorilla. 
,, 10.00 Jumalanpalvelus Lappeen kirkossa. 
„ 13.00 Päiväjuhla VPK:n talossa. 
„ 14.30 Puolustusvoimia esittelevä näyttely messukentällä. 

Samaan aikaan on Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen messut, joihin tutustuminen 
on maanpuolustusjuhlaan osallistuville maksuton. 
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LUUTNANTTI T LINNA 

YHTENÄ I SPÄÄLLYSTÖ? 

Otsikon kysymysmerkki viittaa siihen yleiseen 
epäilykseen, ettei uusi päällystöjärjestelmä loisi 
käytännössä todellista yhtenäispäällystöä. Näin 
asia ilmeisesti onkin, sillä "a i ta" virkaupseeriston 
ja toimiupseeriston välillä säilyy m m koulutuk-
sessa ja tehtävissä. Samoin palkkauksessa, sillä 
toimiupseerin loppupalkka on periaatteessa siinä, 
mistä virkaupseeri aloittaa, vaikka myöhemmin 
palkkaus ja arvot r innastuvat toimiupseerien 
ylimmällä ja virkaupseerien alimmalla tasolla. 
Koulutusjärjestelmässä on "a i taan" tehty ahdas 
portti toimiupseerille pääsyyn virkaupseerin kar-
sinaan. Ehkä järjestelmä kuitenkin madal taa en-
tistä kenties korkeaa aitaa "nilkan korkeudelle", 
kuten puolustusvoimain komenta ja kenr Sutela 
eräässä televisiohaastattelussa arveli. 

Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus kuitenkaan 
syvällisemmin pohtia käsitettä yhtenäispäällystö 
vaan käsitellä siihen sisältyvää toimiupseeristoa. 

TAUSTAA 
Aliupseeriliitto (Toimiupseeriliitto 19. 4. 74 

alkaen) herät t i ajatuksen syksyllä 1970 jät tä-
mällä muistion aliupseeriston aseman ja koulu-
tuksen järjestelyistä eduskunnalle, puolustusmi-
nisterille ja puolustusvoimain komentajalle. Sa-
malla muistio julkistettiin. Muistio, joka perus-
tui pitkälle Ruotsissa silloin suunniteltuun ja 
1972 toteutet tuun järjestelmään, aiheutti varsin-
kin upseeriston puolella jyrkkää vastustusta. 

Todennäköisesti em muistion johdosta valtio-
neuvosto asetti 19. 11. 70 hallitusneuvos Mar t t i 
Mäenpään johdolla komitean tutkimaan aliup-
seeriston asemaa ja tekemään esitykset sen kehit-
tämisestä niin, että se vastaisi nykyajan vaati-
muksia. Komitea kartoitti alan ansiokkaasti, 
mut ta ei mietinnössään 28. 1. 72 tehnyt mitään 
todellista ehdotusta aseman parantamiseksi. 

Aliupseeriliitto tarkisti ensimmäisen muistion-

sa ja esitti itse asiassa kokonaan toiselle pohjalle 
rakentuvan kokonaisesityksen yhtenäispäällystö-
järjestelmästä 21. 5. 71. Esitys rakentui nyt kou-
lutuksen uudistamiseen ja lisäämiseen ja sen 
kautta aseman parantamiseen. 
Asiaa tutkittiin t ämän jälkeen pääesikunnassa 
korkealla tasolla ja tutkimus johti puolustusvoi-
main komenta jan esitykseen puolustusministerille 
esimiesjärjestelmän perusratkaisusta 13. 6. 72. 

Puolustusministeri Sulo Hostila julkisti uuden 
esimiesjärjestelmän kehityssuunnitelmat 8. 8. 72. 
T ä m ä n jälkeen luotiin laaja organisaatio puo-
lustusvoimien esimiesjärjestelmän kehittämiseksi 
(kaavio) ja m m puolustusministeriöön perustet-
tiin yhtenäispäällystöasiain neuvotteluelin 
(YPNE) 11. 8. 72 ja pääesikuntaan yhtenäis-
päällystöasiain valmisteluelin (YPVE) 22. 8. 72. 
Elimien tehtävänä oli valmistella järjestely yksi-
tyiskohtaiseksi suunnitelmaksi vuoden -74 bud-
jettiesitystä varten. Suunnitelma valmistui anka-
ran työn tuloksena aikanaan. Eduskunta antoi 1. 
2. 74 lain puolustusvoimien viroista ja toimista 
ja Tasavallan Presidentti asetuksen aliupseerien 
toimien lakkauttamisesta ja toimiupseerien toi-
mien perustamisesta 8. 2. 74 sekä asetuksen puo-
lustuslaitosasetuksen muuttamisesta 15. 2. 74. 
Uuteen toimiupseerijärjestelmään siirryttiin 1 .3 . 
74. 

Uusi järjestelmä muut t i aliupseerikäsitteen Si-
nisen kir jan tehtävänimikkeissä upseeriksi. Ylei-
nen palveluohjesääntö muutet t i in järjestelmän 
mukaiseksi. Niinikään määrät t i in toimiupseerien 
virkapuvut vastaamaan arvomerkkejä (ylik. — 
sotmest) lukuunot tamat ta upseerien ( l t n j a y l i l . ) 
virkapukuja. 

Koulutus 
Uusi järjestelmä rakentuu toimiupseerien 

osalta ennen muu ta koulutuksen uudistamiselle 
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ja lisäämiselle. Se on jo aiheuttanut entisen Ali-
upseerikoulun muuttamisen Päällystöopistoksi ja 
uuden sotilasopetuslaitoksen, Esikuntakoulun pe-
rustamisen. Tavoit teena on antaa puolustusvoi-
mien sisällä siviilielämän opintotasoa vastaava 
koulutus yhteensä kaksi vuotta kestävässä pääl-
lystöopistossa. Eriytyminen "opistolinjalle" ta-
pah tuu pyrittäessä päällystöopiston I I jaksolle. 
Opistolinjan suorittanut erikoistuu aikanaan 
omalla erikoisalallaan luutnanttikurssilla (kaavio 
koulutusjärjestelyistä). 

Päällystöopiston kokonaisuudessaan suoritta-
neelle avautuu alussa mainitsemani portti, mah-
dollisuus päästä korkeakoulutasoiseen opiskeluun 
Kadettikoulussa. O n kuitenkin pelättävissä, että 
tuo portt i on liian ahdas, sillä pyrkijän on itse 
asiassa selvittävä ylioppilastutkintoa vastaavasta 
pääsykokeesta. T ä m ä kysymys ei kuitenkaan ole 
ajankohtainen, sillä uusi koulutusjärjestelmä on 
toteutettavissa aikaisintaan siten, että ensim-
mäinen mahdollisuus pyrkiä toimiupseerilinjalta 
Kadet t ikouluun on v -77, todennäköisesti kui-
tenkin vasta v -79. 

Ylimenovaihe 
Uusi järjestelmä vaatii aina tietyn ylimeno-

kauden. Tässä järjestelmässä nimenomaan kou-
lutuksen järjestelyn on todettu vaativan vuosien 
mittaisen järjestelyajan. Niinpä päällystöopiston 
I jakso pääsee alkamaan vuoden -75 alussa ja 
t ämän suorittaneet voisivat pyrkiä v -78 alkaval-
le päällystöopiston I I jaksolle. Siten ensimmäi-
nen järjestelmään kuuluva luutnanttikurssi olisi 
todennäköisesti v -81. 

Ylimenokautena on päällystöopiston I I jakso 
suunniteltu korvattavaksi eri alojen mestari-
kursseilla ja luutnanttikurssi ylimenovaiheen 
luutnanttikursseilla. Ensimmäiset tällaiset kurssit 
ovat juuri päättyneet (31. 5.) ja osa kurssin suo-
rittaneista nimitetty puolustusvoimien toimiup-
seeri 2 luokan toimiin. 

Uuteen järjestelmään kuuluvat ns vääpeli-
kurssit (epäonnistunut nimi) voitanee aloittaa 
v -79. Kurssi on tarkoitettu korvaamaan nykyiset 
lyhyet täydennyskurssit ja opetustilaisuudet, ehkä 
myöhemmin mestarikoulutuksen. Ylimenokau-
tena ei siten voida vaatia toimiupseeri 4 lk:n 

TPNE 

YPVE 

ulkoinen tiedotustoiminta 
yhteistyö ja sisäinen tiedo-
tustoiminta 

JT = Julkiset tiedotusvälineet 
P1X = puolustuslaitoskomltea 
P1N = puolustusneuvosto 

PuolV = puolustusasiain valiokunta 

PUOLUSTUSVOIMAIN ESIMIESJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN (PEK) 

TOIMINTAKAAVIO 

nikot ry. 

TPT = VvM:n Ja PlM:n yhteistyöelin 
UL = Upseeriliitto 
AI = Aliupseeriliitto 
SvL = Sotilasvirkamiesliitto 
YPNE = PlM:n neuvotteluelln yhtenäispäällystö-

aslassa 
YPVE = PE:n valmisteluelin yhtenälspäällystö-

asiassa 
YPSO = TPNE:n alatyöryhmä sotilasvirkamiesaslassa 
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PÄÄLLYSTÖKOULUTUKSEN YLEISJÄRJESTELY 

Res ervi 
Alikersantr 
ti 

Kertausharjoi-
tukset 

Peruskoulu Lukio 

kersantti 

RAuK 03 I -H W rH f-1 :cö a) 

n 
Vääpeli-
kurssi 

Yllvääpeli 

-1-
I •r-2 • II 4-> | 1 

Jakso X) UJ tfc nantti- Luutnantti, yliluutnantti Jakso kurssi 
I 1 L 

Päällystöopisto 

toimeen jatkokoulutusta, jota ei järjestetä. 
Koulutusjärjestelmä mahdollistaa luutnantt i-

kurssia vastaavan koulutuksen hankkimisen m m 
teknillisessä koulussa eräille erikoisaloille. Samoin 
puolustuslaitoksessa aiemmin annettu teknikko-
koulutus vastaa luutnanttikurssia. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että asianomainen omaa "sotilaal-
lisesti" päällystöopiston I I jaksoa vastaavan 
koulutuksen. 

Toimien järjestely 
Suunnitelman mukaan perustetaan vuosina 

1974—75 (-74 jo toteutettu) uusia toimiupseeri 
2 luokan toimia vuosittain 85 ja vuosina 1976—• 
77 1 luokan toimia 57, joten suunnitelman to-
teutuessa on uusia 1 luokan toimia 114 ja 2 luo-
kan toimia 170. Vastaava vähennys on tehty 
alimmassa eli toimiupseeri 6 luokan toimien 
määrässä. Merki t tävää on, että kaikki entiset 
kersantti ap ja yp toimet muutet t i in toimiupsee-
ri 6 luokan toimiksi. Suunnitelma sisältää myös 
muita toimijärjestelyjä siten, että toimijakauma 
pyritään saat tamaan sellaiseksi, et tä jokaisella 
olisi mahdollisuus edetä urallaan kohtuullisessa 
ajassa. Näin ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut , 
sillä 6 luokassa on toimista peräti n. puolet, mikä 

merkitsee pahimmassa tapauksessa sitä, että toi-
miupseeri saattaa joutua palvelemaan tässä toi-
messa jopa koko palvelusaikansa. 

Tehtävämäärittely 
Suunnitelma ja toteutus lähtee siitä periaat-

teesta, että tietyissä tehtävissä tarvitaan osalla 
toimiupseereista edellämainittu opistotasoinen 
koulutus. T ä m ä n vuoksi uusittu "Sininen k i r ja" 
(luettelo puolustuslaitoksen virkojen ja toimien 
jakaantumisesta) on toimiupseeri tehtävien osal-
ta rakennettu eritellen ylemmän ja a lemman 
tason tehtävät. Luokittelu on tehty joukko-
osastojen (vast) esitysten perusteella. 

Tyypillisiä ylemmän tason tehtävänimikkeitä 
ovat komentotoimiston päällikkö, toimistoupsee-
ri (eri aloilla) ja opetusupseeri, vaihdellen kui-
tenkin aselajista riippuen. Onko nykyinen jako 
onnistunut, nähdään myöhemmin. Voidaan ehkä 
perustellusti väittää, että esim. yksikön vääpelin, 
jonka tehtävänimike on säilynyt entisenä, tulisi 
kuulua ylempään tehtäväryhmään. 

Rannikkotykistön toimiupseerijakauma 
Rannikkotykistön joukko-osastoissa em tehtä-

vien jako noudattelee yleistä linjaa. O n kuiten-
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kin huomat tava , että prosentuaalinen jakautu-
ma ylimpien tehtävänimikkeiden osalta ei suosi 
teknillistä ja yhä teknillistyvää rannikkotykistöä 
verrat tuna muihin teknillisiin aselajeihin. T ä m ä n 
osalta olisi to imijakaumaa tarkistettava. 

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä rannikkotykis-
tössä ovat komentotoimiston päällikkö, tutka-, 
taisteluväline-, merivalvonta-, merikuljetus- ja 
opetusupseerin tehtävät. 

Ylimenoajan pulmat 
Varsin perustellusti on väitetty, että uusi jär-

jestelmä kaavamaisesti toteutet tuna estäisi joit-
tenkin toimiupseerien etenemisen urallaan. 
Näin asia kieltämättä on. Ratkaisua arvioitaessa 
on lähdetty painotetusti tulevaisuuden järjes-
telystä. O n kuitenkin pyritty kaikin tavoin eli-
minoimaan "väliinputoamistilanteet". Pääesi-
kunta on 19. 4. 1974 antanut pysyväismääräyk-
sen (PEknto-os P M K B 3:1) , jonka mukaan 
annetaan nimittäville ja tehtävään määrääville 
viranomaisille varsin laaja t val tuudet toimien ja 
tehtävien järjestelyyn ylimenokautena. Tästä 
valtuutuksesta huolimatta "kat to" on aina siinä, 
mihin valtion tulo- ja menoarvio sen määri t tää. 

Arviointia 
Tehdyn ratkaisun merkittävyydestä tuskin syn-

tyy erimielisyyttä. Se avaa todellisen mahdolli-
suuden jatkaa kehitystä tavoitteeseen, jossa puo-
lustusvoimat olisi tasavertainen työnantaja muit-
ten alojen kanssa ja jossa puolustusvoimissa an-
net tu koulutus kelpuuttaa pyrkimiseen siviilielä-
män tehtäviin ja ehkä rajoitetussa määr in myös 
päinvastoin. 

Mikään uudistus tuskin pystyy tyydyttämään 
kaikkia asianomaisia. Nyt palveluksessa olevat 
vanhemmat toimiupseerit saattavat tuntea joutu-
vansa "kehityksen pyörän alle". K u n ketään ei 
ole kuitenkaan uudessa järjestelmässä, sen ylime-
novaiheessakaan, tarkoitus syrjiä, olisi uudistus 
ymmärret tävä puolustusvoimien ensimmäisenä 
todellisena pyrkimyksenä pieneltä osin henkilös-
töhallinnon kehittämiseen vastaamaan uudistu-
van yhteiskunnan vaatimuksia. 

O n vaadittava, että järjestelmää kehitetään 
edelleen m m siten kuin eduskunta antaessaan 
lain puolustusvoimien viroista ja toimista pon-
nessaan edellytti. 

Kuunnellaanpa 
kenttää! 
RANNIKKOTYKISTÖN TOIMIUPSEEREIDEN 
MIELIPITEITA TOIMIUPSEERI-
JÄRJESTELMÄSTÄ 

Nopea pikakartoitus rannikkotykistön piirissä 
vallinneista mielialoista suoritettiin pyytämällä 
muutamil ta toimiupseereilta lyhyet vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaisena kokonaisuudessaan pidät te uut-
ta toimiupseerijärjestelmää? 

2. Mi t ä mieltä olette koulutusjärjestelyistä? 
a) ylimenovaiheessa? 
b) järjestelmän vakiinnuttua? 

3. En tä "väliin pu toa ja t " — onko heitä? 
4. Onko tehtävien ryhmittely tarkoituksenmu-

kainen? Esimerkiksi yksikön vääpeli 
4. — 6. lk. 

SOTILASMESTARI P TUOMIKOSKI 
(VaaRPsto) 

1. Aliupseeriliitto r.y. teki aikanaan esityksen 
uudesta esimiesjärjestelmästä. Esitys on järjestö-
jä poliittisissa portaissa kokenut niin suuria muu-
toksia, ettei se nykyisellään vastaa alkuperäistä 
tarkoitusta. 

Nykyistä toimiupseerijärjestelmää voitaneen 
käyttää runkona asiaa edelleen kehiteltäessä. 

2. Ylimenovaiheen koulutuksessa on "unohtu-
nu t " kokonaan puolustuslaitoksen itsensä an tama 
s o t i l a s k o u l u t u s . 

T u n t u u ihmeelliseltä, että pl ei ole antanut 
arvoa omien upseeriensa sotakouluissa ja -laitok-
sissa antamalle kasvatustyölle ja sotilaskoulutuk-
selle. Kuvaavina esimerkkeinä voidaan pi tää ta-
pauksia, joissa ao henkilöt ovat useita vuosia 
hoitaneet menestyksellisesti toimia, joiden hoita-
miseen he tulivat epäpäteviksi 1. 3. 1974. Nyky-
näkymien valossa tuntuu todennäköiseltä, et tä 
ylempiin 2. ja 1. lk:n toimiupseerien toimiin tul-
taneen nimi t tämään lähinnä siviilikoulutuksen 
saaneita teknikoita ja merkonomeja. Täl lä mene-
telmällä syrjäytettiin vuosien an tama käytännön 
sotilaskoulutus ja -kokemus. 
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Mikäli järjestelmä vakiintuu nykynäkymiin, 
tulee toimiupseerien parhaimmisto hakeutumaan 
nk erikoisaloille. Pl:n päätarkoituksena lienee 
vieläkin nuorisomme kasvattaminen ja koulutta-
minen maanpuolustustaitoisiksi ja -tahtoisiksi 
Suomen kansalaisiksi? Ennen järjestelmän va-
kiinnuttamista pitäisi luoda myös koulutuspuolen 
toimiupseereille riittävät, vähintään samat edel-
lytykset edetä 1. ja 2. lk:n toimiin kuin erikois-
alojen toimiupseereilla. 

3. Väli inputoajia ovat lähinnä ao kasvatus- ja 
sotilaskoulutuksen omaavat ja käytännön tehtä-
vissä pätevöityneet sekä kouliutuneet vanhem-
mat 3. ja 4. lk:n toimiupseerit. 

Pl:n rauhan a j an tärkeimpiin tehtäviin kuuluu 
riittävän puolustustaidon opettaminen. Toimiup-
seerien 1.—3. lk:n toimien tarkoituksenmukaisin 
pääpaino tulisi asettaa koulutuspuolelle. Yksikön 
vääpeli lienee yksikkönsä oikean hengen ja tah-
don luoja. Toimiin tulisi saada joukkonsa par-
hai ta vanhimpia toimiupseereita, ja tämä aikaan-
saadaan ainoastaan sillä, että on riittävästi tar-
jolla 1.—3. lk:n toimia. 

VÄÄPELI O KILPINEN (SIRtR) 
1. Mielestäni toimiupseerijärjestelmä ei ole 

muut tanu t aikaisempaan tilanteeseen mi tään 
oleellista, nimitystä lukuunottamatta . Esimerkik-
si toimien ja virkojen rinnastukset ovat edelleen 
lähinnä naurettavia. Lisäksi tämänhetkinen jär-
jestelmä, jossa käsittääkseni voi olla rinnakkain 
toimiupseeri-vääpeli j a aliupseeri-vääpeli (esi-
merkiksi), on sekaannusta ja väärinkäsityksiä ai-
heuttava. Ylikersantiksi ylentäminen heti Pääl-
lystöopiston jälkeen on tietysti laskettava kehityk-
sen tilille. 

2. a) Ylimenovaiheen koulutuksen järjestelyt 
ja luutnanttikurssien pääsyvaatimukset mielestä-
ni jossain määr in "pakot tavat" vanhempaa ali-
päällystöä koulun penkille ja tämän jälkeen teh-
täviin, jotka nuorempi päällystö (luutnantit , yli-
luutnanti t) on tähän asti hoitanut. K o toimiup-
seereille, jotka nämä kurssit käyvät, ei ole kuiten-
kaan tästä muutoksesta mainittavia taloudellisia 
e tuja . Lisäksi en usko ylimenovaiheen aikana 
saatavan mitään hyötyä Kadett ikoulun käynti 
mahdollisuudesta, koska sinne ei varmasti ole ha-
lukkaita lähtijöitä kuin korkeintaan muu tama 
mies vaatimukset täyttävien joukosta. Suurim-
pana esteenä lienee ikäkysymys. 

b) Jär jestelmän vakiinnuttua ja nykyisen 
"vanhan kaar t in" poistuttua siviiliin (ehkä 5—• 
10 v kuluessa) alkaa koulutusjärjestelmästä jo 

olla ehkä hyötyäkin nuorille miehille, jotka 
jaksavat ja pystyvät käymään vaadit tavat kurs-
sit lyhimmässä mahdollisessa ajassa ja ylenemään 
tämän mukaisesti. Tällöinkin luulisin Kadett i -
kouluun lähtijöiden määrän olevan 1—2 % :n 
luokkaa Päällystöopiston I I jakson käyneistä 
(ikä ratkaisee: toimiupseerit ovat tässä vaiheessa 
joka tapauksessa n 30 vuotiaita, kun taas suo-
raan varusmieskoulutuksen jälkeen Kadett ikou-
luun menevien enemmistö lienee siinä 20 korvil-
la) . Yhtenä vaikeutena edellä esitetyn lisäksi kat-
soisin olevan sen, että toimien mää rä vähenee 
jyrkästi ylöspäin mentäessä. Muistaakseni ny-
kyisten suunnitelmien mukaan 3 kpl I I luokan j a 
1 I luokan toimi/rykmentti? 

3. Varsinaisina väli inputoajina ovat tietenkin 
sotilasvirkamiehet, joiden palkka-, eläkeikä- ja 
koulutusjärjestelyihin toimiupseerijärjestelmään 
siirtymisellä ei ole mitään merkitystä. 

Toimiupseereiden kannal ta asiaa ajatellen on 
väliinputoajina lähinnä ylikersanttien ja vääpe-
leiden ryhmä. Jo aikaisemmankin järjestelmän 
aikana kesti ylikersantin ja vääpelin urallaan 
eteneminen (yleneminen) kauan, mut t a nykyi-
sellään ei uskalla pal jon arvaillakaan, miten 
kauan uusi mies joutuu olemaan esim. yliker-
santtina. Katso edeltä vakanssien lukumäärän 
epäsuhteesta. Tyytymättömiä tietysti lähtee sivii-
liin myös toimiupseerien yläpäästä ja alapäässä 
on avoimia vakansseja, joten on eräänlainen 
"tasapaino" kuitenkin. 

4. Mi tä tehtävien ryhmittelyyn tulee, jako lie-
nee suunnilleen tarkoituksenmukainen. Esimerk-
kitapauksessa (yksikön vääpeli) katsoisin kuiten-
kin, että muu taman vuoden joukko-osastopalve-
lus Päällystöopiston jälkeen on ensin varmasti 
paikallaan (varusmieskoulutuksessa, yleisnäke-
mystä hankkimassa). Näin ehkä muutamassa 
muussakin tehtävässä. 

YLIKERSANTTI L PIILINEN (TuRtR) 
1. Uusi toimiupseerijärjestelmä ei tuonut niitä 

uudistuksia, joita aliupseerikunta ko järjestelmäl-
tä odotti. Heikko avaus on nyt suoritettu puolus-
tusvoimien yhtenäisen päällystön luomiseksi, 
mut ta järjestelmä vaatii runsaasti kehittämistä 
ja kaikkien ryhmien mukaanottoa. Suur impana 
heikkoutena pidän ylimmän toimiupseeriarvon 
jäämistä yliluutnanttitasolle parlamentaarisen 
puolustuslaitoskomitean mietinnön vastaisesti 
sekä vakanssijakautuman epäsuhdetta. Ennen 
kaikkea al imman toimiupseeriluokan osuus, noin 
50 % on mielestäni kohtuut toman suuri. Joukko-



osastojen komentaj ien suorit taman tarveharkin-
talaskelman noudat taminen olisi tuonut oleelli-
sen parannuksen vakanssien jakautumaan, ja oli-
si päästy lähemmäksi virkaupseereiden virkojen 
jakautumaa, jota pidän oikeudenmukaisena 
myös toimiupseereiden osalta. 

2. a) Ylimenokaudella 
Ylimenokaudella olisi mestarikurssien jatkuvuus 
taat tava entisessä laajuudessaan väliinputoajien 
välttämiseksi ja näin ollen väliinputoajilla olisi 
pätevyys toimiupseerin kolmanteen luokkaan. 
b) Jär jestelmän vakiinnuttua 
Ylimenokauden jälkeisestä koulutuksesta on täs-
sä vaiheessa vaikea luoda selvää kuvaa. Koulu-
tuksen tarkoituksenmukaisuus ri ippuu suuresti 
kurssien laajuudesta ja opetusohjelmasta, joiden 
kehittämisessä pitäisi myös toimiupseerikunnan 
olla mukana. 

Oppilai ta kursseille hyväksyttäessä tulisi pää-
sykokeen merkitys olla ensisijainen ja yksityisten 
henkilöiden lausuntojen vaikutus jätet tävä mini-
maalisen pieneksi. Pitkän ja vaativan koulutuk-
sen tuoma ammatt i tai to olisi huomioitava myös 
palkkauksessa ja komentaj ien olisi ehdottomasti 
tulevia toimiupseereita valitessaan vaadit tava 
keskikoulun oppimäärän suorittaminen. 

3. Ylimenokaudella olisi pitkäaikainen koke-
mus ammatissa katsottava plussaksi kursseille py-
rittäessä ja näin luotava vanhemmille tasavertai-
set mahdollisuudet nuorempiin nähden. Ylime-
nokauden koulutuksen järjestelyt ovat avainase-
massa väliinputoajien osalta. Jo nyt on eräälle 
luutnanttikurssille hyväksytyistä oppilaista puo-
let 6 lkm toimiupseereita. Tämänkal ta inen me-
nettely on väliinputoajien kannal ta epäoikeuden-
mukaista ja aiheuttaa hankaluuksia nimityksissä 
muutamien vuosien kuluttua. 

4. Tehtäviä ryhmiteltäessä ei mielestäni ole 
huomioitu riittävästi erikoisolosuhteita ja eri teh-
tävien vastuullisuutta. Ehkä joukko-osastojen 
komentajien laatima tarveharkintalaskelma olisi 
hyvä poh ja asian edelleen kehittämiseksi. Esi-
merkiksi yksikön vääpelin tehtävät kaikessa laa-
juudessaan vaatisivat 3. luokan toimiupseerin 
toimen. 

Jo joukko-osastotasolla toimiupseereita koske-
vista asioista keskusteltaessa olisi toimiupseerei-
den edustajien kuuleminen väl t tämätöntä. T ä m ä 
ei merkitsisi päätöksentekijöiden päätösvallan 
kaventamista. 

SOTILASMESTARI K LAAKSO (TurRtR) 
1. Järjestelmä lienee hyvä a jan mit taan, kun-

han siihen tehdään parannuksia kokemuksen 
myötä. 

Rahall inen palkan parannus oli täysin olema-
ton koko ammat t ikunnan huomioon ottaen; olisi 
luullut parempaankin olevan mahdollisuuksia. 

Miekan kahvan, kokardin alustan ja kaulus-
laatan muutoksella tuskin arvostus muut tuu — 
"raha ratkaisee"! 
2. a) Ei pääsykokeita. •— Iäkkäämmillä on ku-
lunut monia vuosia siitä, kun he ovat suoritta-
neet mestarikurssin tutkinnon, joten asiat ovat 
unohtuneet ; nuoremmilla asiat ovat tuoreessa 
muistissa. Näinollen ikäryhmät eivät ole tasaver-
taisia tenteissä eikä pistelaskujärjestelmässä. Va-
lintaperusteet joukko-osastojen tarpeen mukaan 
joukko-osaston esityksen perusteella. 

b) Koulutusjärjestelmän vakiinnuttua se ke-
hittyy itsestään a j an tuomien vaatimusten mu-
kaisesti, liian aikaista laatia suunnitelmaa. 

3. Väli inputoajia on aina johtuen koulutuk-
sesta, määrätynlaisesta "nokkimajärjestyksestä" 
sekä esimiesten mielivallasta (kaikilla aloilla). 

4. Tehtävien ryhmityksestä ei minulla ole 
minkäänlaista tietoa, en voi vastata. 

YLIV E NIKKINEN (SIRtR) 
1. Jär jestelmä on ollut käytössä vielä niin vä-

hän aikaa, joten en sen perusteella pysty siitä an-
tamaan lausuntoa. Aika tulee näyt tämään järjes-
telmän hyvät ja huonot puolet. 

2. Ylimenovaiheessa olisi pitänyt olla vanhoil-
la ja kokeneilla sotilasmestareilla mahdollisuus 
tulla nimitetyiksi T U 2 lk:an ilman luutnantt i-
kursseja. Tällöin olisi ollut nuoremmilla parempi 
tilaisuus hakea/päästä luutnanttikursseille. 

b) Jär jestelmän vakiinnuttua vääpelikurssin 
käyneillä pitäisi olla mahdollisuus päästä hake-
maan P O II:lle. Aselajien mestarikurssit olisi 
säilytettävä. Näiden kurssien pohjal ta olisi mah-
dollisuus yletä T U 3. luokkaan. 

3. O n teoriassa täysin mahdollista pysyä elä-
keikään saakka T U 6. luokassa. 

4. Ryhmittelyyn otettava mukaan T U 3 Ik 
(yksikön vääpeli) . 

VÄÄPELI J SAARIMÄKI (VaaRPsto) 
1. Ei ole täysin oikeudenmukainen kaikkia 

kohtaan, koska kysymyksessä on kilpailu menes-
tyksestä, j a ne, jotka eivät pä r j ää tekevät työt 
(muut opiskelevat: PO, mestarikurssi, luutnant-
tikurssi jne) . 

2. Ylimenovaiheessa mahdollisimman monta 
kurssia. Kurssien vahvuuksia suurennettava 
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Perinnemiekka 
kunniaan! 

R t U Y uudisti vanhan pe-
rinteensä. Valmistuvan ka-
dettikurssin rt-kadeteille ja-
ettavan "perinnemiekan" 
luovutus on ollut vaarassa 
jäädä liian vaat imat tomaan 
asemaan kadettien palkit-
semistilaisuudessa. T ä m ä n 
takia yhdistyksen johtokun-
ta päät t i tästä lähtien luo-
vut taa miekan erillisessä ti-
laisuudessa, joka samalla 
olisi myös informaatiotilai-
suus valmistuville rannikko-
tykistön upseereille. 

Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 19. 3 1974 
perinnerikkaalla Suomenlinnan Upseerikerholla. 
Paikalla oli kadettien lisäksi aselajin tarkastaja, 
Rannikkotykistökoulun joh ta ja ja upseereita 
sekä yhdistyksen johtokunta. Puheenjohta jan , 
evl O Lyytisen toivotettua kadetit j a vieraat ter-
vetulleiksi h ä n luonnehti muutamal la sanalla 
yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa sekä luo-
vutti miekan kadetti E O Pihlille. Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen lahjoi t taman teoksen "Suo-
men laivasto 1918—1968" luovutti Rannikkoty-
kistökoulun johta ja , evl E Havo kadetti R I Re-

poselle. 
Cocktailien saattelemina siirryttiin sitten illal-

lispöytään, jossa rannikkotykistön tarkastaja, ev 
E Veranen puheenvuorossaan toivotti valmistu-
vat nuoret upseerit tervetulleiksi aselajiin. Ka-
detti Pihl esitti kadettien kiitoksen illan isännille 
osoittaen sanoillaan kurssi 58 :n rannikkotykistö-
kadettien omaavan oikean suhtautumistavan tu-
levaan rannikonpuolustajan tehtäväänsä. Kurs-
silta valmistuivat E K K Hyytiäinen, S Y T 
Lauhio, E O Pihl, H - P Rekola, R I Reponen ja 
E M Rimali. 

niin, että tulee riittävästi koulutet tuja toimiup-
seereita. M u u t e n ei ole hyötyä koko toimiupsee-
rij ärjestelmästä. 

K u n järjestelmä vakiintuu, uskoisin, että kou-
lutusjärjestelyt ovat sopivat. 

3. Ns "väli inputoajia" on tässä järjestelmässä 
entistä enemmän ja sille tuskin voi mitään. 

4. Opetusupseereita (koulutet tuja) huomatta-
vasti lisää, eikä heitä saisi sitoa esikunta (vast) 
tehtäviin. Yksikön vääpeliksi kokeneempi toimi-
upseeri (3.—5. lk), jolla on jo auktoriteettia toi-
minnassaan. 

YLIV R KAUKARISTO JA 
VÄÄP M PELTOMAA (HanRPsto) 

1. Yleisesti ottaen järjestelmä on ajatuksena 

hyvä, mut t a siinä on vielä useita tarkistettavia 
kohtia. 

2. a) Huono, koska koskee vain murto-osaa 
toimiupseerikunnasta. 

b) Jos järjestelmä toteutuu muodossa, joka 
sillä nyt on, se suo mahdollisuuden vain muuta-
mille, ja ei näin ollen kokonaisuutta silmälläpi-
täen ole paras mahdollinen. 

3. Väli inputoajia on ehkä enemmän kuin 
muita. 

4. Tehtävien ryhmittely ei lähestulkoonkaan 
ole tarkoituksenmukainen. Yksikön vääpelinä 
nähdäksemme voi toimia myös sotilasmestari, 
joka toimessaan on kuitenkin ns päällikön oikea 
käsi ja lisäksi kouluttaj ien ja varastonhoitajien 
= koko yksikön toimiupseeriston esimies. 
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Keväällä solmittu virkaehtosopimus toi huo-
mattavia parannuksia rannikkolinnakkeilla pal-
velevien kokonaispalkkaukseen. 

Rannikkotykistön koulutus-, vartio ja valmius-
linnakkeilla palveleville virkamiehille suoritetaan 
tästä lähtien palveluslinnakkeen piirissä tapahtu-
vista matkoista ja toiminnasta vaikeissa olosuh-
teissa sekä sunnuntai-, lauantai-, aattopäivän, 
ilta- ja yötyöstä korvauksena L I N N A K E R A -
HAA päivältä 

päällystölle (paitsi toimiups 5—6 lk) 14,50 mk 
toimiupseereille 5—6 lk 13,90 „ 
värvätyille 12,50 „ 
Linnakeraha ei vaikuta ylityökorvausten mak-

samiseen. 
Samassa sopimuksessa sovittiin myös SYRJÄ-

S E U T U L I S Ä N korotuksesta. Tehdyn sopimuk-
sen mukaan syrjäseutulisää maksetaan 4 % hen-
kilön bruttopalkasta kutakin syrjäseutupistettä 
kohden. Aikaisempi prosentt imäärä oli 2,5. 

Eräi tä esimerkkejä kuukausipalkoista 

6 lk tu (ylik) 
2 ikälisää 

4 lk tu (yliv) 
5 ikälisää 

Värvät ty 
2 ikälisää 
(A 12) 

L tn 
1 ikälisä 

Ylil 
2 ikälisää 
palv yli 5 v 

Isosaari 2152 mk 2684 mk 2012 mk 2514 mk 2850 mk 

Santahamina 1549 mk 2008 mk 1462 mk 1856 mk 2156 mk 

Erotus 603 mk 676 mk 550 mk 658 mk 694 mk 

Rankki (Russarö) 2116 mk 2621 mk 1966 mk 2458 mk 2784 mk 

Kyminlinna 
(Hanko) 1508 mk 1952 mk 1421 mk 1806 mk 2098 mk 

Erotus 608 mk 669 mk 545 mk 652 mk 686 mk 

Edellä olevia palkkoja laskettaessa on linnake- monasti varsin korkeatasoisista asunnoista perit-
lisää laskettu maksettavaksi 30 vuorokaudesta tävät vuokrat ovat tuntuvasti mantereella perit-
kuukaudessa. Lisäksi linnakkeella asumisen etu- täviä vuokria alhaisemmat, 
na on pidet tävä sitä, että linnakkeilla olevista, 

Lähdenkin 
tästä 
linnakkeelle... 

Rannikon Puolustajain Päivä 
VIETETÄÄN 14.9.1974 ISOSAARESSA 

Tarkempi ohjelma kiertokirjeessä 

Järjestää Helsingin Kilta ja RAuK/SIRtR 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kesä on saapumassa jo hyvää vauht ia Helsin-
gin korkeudelle ja talviajoneuvot saatiin nostaa 
käyt tämättöminä kesäteloille odottelemaan seu-
raavaa talvea. 

Kulunut kevät on ollut normaalin toiminnan 
aikaa rykmentissä, johon vaihtelua toi ESSlE:n 
komentajan kenrl Halmevaaran tarkastus 21. 3. 

Rykmentin vuosipäivää juhlittiin 12. 5. paraa-
tissa Santahaminassa ja iltajuhlassa Upinniemes-
sä. Päiväjuhlassa palkittiin Kenraal in kannulla 
kapt M Majan iemi ja R S K Y : n haarikalla sot-
mest V Vilmi. 

Rykmentin maastojuoksukilpailuissa Upinnie-
mellä osoitti R A u K : n joukkue kovinta kuntoa. 

Ylennykset 
11. 4. 74 kers J Rat ia ylik 
11. 4. 74 kers K Reponen ylik 
11.4. 74 kers A Suanto ylik 

1. 5. 74 ylil M Majan iemi kapt 
1. 4. 74 ltn E Manninen ylil 
1. 3. 74 vääp R Rajasaar i yli v 
1. 3. 74 ylik O Kilpinen vääp 

Siirrot 
15. 3. 74 kers J Rat ia HelLAs:lta rykmenttiin 
23. 4. 74 kapt M Mäntylä RannJP:s tä rykment-

tiin 

22. 2. 74 ylil V Voipio HelSpE:aan 

Erot 
1. 5. 74 kapt M Piensoho 
1. 5. 74 kers J Vähäuski 
1. 5. 74 v-kers I Alanen 

12. 4. 74 v-alik M Kiviluoma 
1. 2. 74 kers M Helenius 
1. 2. 74 v-tkamitt Anne -Maj Laakso 

Palv tulot 
26. 3. 74 ltn S Lauhio R A u K : u u n KadK:s ta 

nimitt ltn virkaan 
25. 3. 74 nti Irmeli Oksanen v-tkamittaajaksi 

1.4. 74 v-tkm S Par tanen viestittäjäksi 
1. 2. 74 rva Leena Kosonen v-tkamittaajaksi. 

LUONTEENKASVATUSTA 
LOUNAASTA 

Kiurut ja muu t vesilinnut ovat jo ehtineet me-
kastaa sydämensä kyllyydestä ilmoitellessaan ke-
vään saapumisesta. Vaikka vielä vapun aikoina 
viimeiset lumihippuset kävivätkin sitkeää alu-
eellista viivytystaisteluaan pohjoisrinteillä, oli nii-
denkin lopulta annettava periksi. Toisena var-
mana kevään merkkinä ovat myös i lmaantuneet 
eriasteiset erikoisvenevuoron tarvitsijat, joiden 
aikataulukko on kuitenkin energiasäästön ansios-
ta melkoisesti saatu tangeeraamaan omiamme. 

Tuossa edellisessä numerossa tuli jo sanailtua 
toisista muuttolinnuista, joiden harmaiden höy-
henten vaihto värikkäämpiin on kevään lopulla 
kiihtynyt kuin tikan kiima. Tahtova t muistuttaa 
lopputulokset Helsingin "pissikisojen" 0—5 tap-
piolukemia. Positiivisena tilanteessa on kuitenkin 
nähtävänä se, ettei sotilas, joka tulee palveluk-
seen kuin suureen juhlaan, saa estoja ja sielulli-
sia t raumoja työn puuttumisesta. 

Hervot tomat huhu t ovat muut tuneet sitten 
raa'aksi todellisuudeksi, kun saaren miehille ru-
vetaan jakelemaan "natsai jua". Mannervarus-
kuntien onneksi ja myös valtiovarainministe-
riönkin, ei lisäliksa kuitenkaan ole aiheuttanut 
joukkoliikettä saariston suuntaan. Myös vuosien 
odottelu päätökseen pääsyssä on vaikut tanut 
kansantaloudellisesti ynnä suuntaan, koska nyt 
vain harvat ja valitut saavat nautt ia tästä on-
nesta. 

O n p a meillä vietetty myös rannikkotykistön 
tähtihetkiä. Gyltössä on ponnekkaan toiminnan 
ansiosta kohonnut lasten päiväkoti. P lM:n ja 
alaurakoitsij öiden työn tuloksia ihaili varsin ar-
vovaltainen kutsuvierasjoukko kun rakennus luo-
vutettiin Korppoon kunnan käyttöön. Noin 20 
lapsen käyttöön mitoitetun huoneiston syntymi-
sen mahdollisti 19. 1. 1973 säädetty laki lasten 
päivähoidosta. Komen ta j amme tervehdyspuheen 
sanat "Uskon tämän vaikuttavan ratkaisevalla 
tavalla r t :n koulutuskeskuksen kehittämiseen, 
jossa kaikki — ei puhtaasti puolet — on otettava 
huomioon", kuvastavat asian tärkeyttä ja Korp-
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poon kunnanvaltuuston puheenjoh ta jan sanat 
"Det är ett uttryck för det goda samarbetet mel-
lan kommunen och försvarsmakten" tapahtuman 
luonnetta. 

Samanaikaisesti kun maastosuunnittelukurssi-
laiset etsiskelivät vielä rä jäyt tämät tä jääneitä 
kallioita, pohdiskelivat reserviläiset saaristotais-
telun taktis-teknisiä hässäköitä Houtskarin mai-
semissa. Taivasteltiin kalustoa ja ammuskeltiin 
niin, että maalihinaajakin sotkeutui itseensä. 
Sotilasläänin komenta ja kenrl Urpo Levo 
kävi kättelemässä urhoja . Uuvut tavan valmiste-
luyön jälkeinen sotapelivaihe päät t i karkelot, 
joista toisaalta lehdessä voidaan lukea reservi-
läisen käsityskanta. Terveydentilanteen kohdalla 
karkeus vaivasi monen kurkkua kertausharjoi-
tuksen lopulla ja t ämä todistaa oikeaksi väitteen 
"Yskää saa kun yksin makaa" . 

Kohtapahan eli toukokuun lopulla sitten taas 
kisaillaan leireillä, joissa on suuren urhei lujuhlan 
tuntua. Epäomahyväisenä toivomuksena julki-
tuotakoon toivomus, että kaikilla onnistukoot 
ammunna t lähes yhtä hyvin kuin itsellämme, 
sillä voittohan on pääasia ja osanotto pakolli-
nen. 

Henkilöstötaseen eli julkkispalstan kohdalle 
voitaisiin piirrellä pyy, mut ta tuskin kukaan tun-
tee intimiteettisuojaansa uhat tavan vaikka ni-
meltäkin mainitaan. 

Natsajaisia ovat viettäneet tai 
lisäpalkkaa saaneet 
1.3. Laakso, K 

Setälä, T 
Laiho, T 
Hyökyvirta, T 
af Ursin, Ch 
Laurila, P 
H a r j u , V (I lmav) 
9 kersanttia 

1.5. Kaukonen, V 
Elomäki, R 

Seuraamme saapuneet 
Itn Rekola, H P 
ltn Rimali, E M 

Harmaat riisuneet 
Eläkkeelle: 
yliv Perämäki, M V 1.5. 
ylik Kytökari, E J 1.6. 

„ Kutanen , J J 1.6. 
„ Rinne, A A 1.4. 

nimitetty ltn:ksi 
ylennetty sotmest:ksi 

„ yliv:ksi 
„ yliv:ksi 
„ vääp :ksi 

ylik :ksi 
yliv :ksi 
vääp :ksi 

„ Venninen, P K 1.4. 
M u u h u n hommaan : 
kers Kamila, T J 1.6. 

Sisäiset siirtyilyt 
sik-sak 

Lopuksi, koska vakinainen pals tanvääntäjä 
suvaitsee i lmaantua heinäkuun alussa, pyydän 
kynäni ja omasta puolesta kiittää kärsivällisyy-
destä ja toivottaa muuten vaan hyvää hyttyske-
sää. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Vaikkei täällä Itä-Suomessa ikkunasta ulos 
luontoa katsoisikaan niin voi kuitenkin päätellä, 
että kevät on tullut. Va rmoja kevään merkkejä 
nimittäin on muitakin. Kuuleman mukaan m m 
Rankkiin tulee taas vettä, vaimojen avustuksella 
on yhtenäisen muistikuvan luominen vappuaa-
tosta meneillään, esikunnan ihmisten taistelu ke-
sänviettopaikoista linnakkeilla on jo käyty jne. 

Kevätleirin " ruudin pol t taminen" tapahtuu 
tällä kertaa Haapasaaristossa, jonne saamme 
pienen, mut t a toivottavasti sitä p i r teämmän re-
serviläisjoukon o t tamaan osavastuun johtamis-
toiminnan onnistumisesta. Ki lpai luammuntaa 
silmällä pitäen on Rankin tulijaoksen koulutta-
jaylikersantti Henry Halvorsen jo arvattavasti 
laat inut nousujohteisen kunnonkohottamis- ja 
voimanhankintaohjelman lataajille ja linnakkeen 
päällikkö yliluutnantti Heikki Kiviranta (tulen-
johtajaksi nimettynä) on vetänyt arpaa lukeeko 
tulenjohtosääntöjä vai Marskin muistelmia 
(SKK:n pääsykokeet). 

Tulevalta kesältä odotamme kauniita päiviä 
ja syksyn tuomisina toimirahoja linnakkeiden 
väelle. 

Henkilötietoja 

Ylennykset 
vääp J Leppänen 
ylik V Heiskanen 
kers H Vir tanen 
kers S Julkunen 

ylivääpeliksi 1. 3. 74 
vääpeliksi 1. 3. 74 
ylikersantiksi 12. 4. 74 
ylikersantiksi 30. 4. 74 
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Palvelukseenotot 
kers L Pohjola Rankin lke 20. 3. 74 
lnt E Pihl K m a a n lke 26. 3. 74 

Siirrot ja pysyväiset komennukset 
kers K Skippari HKoulK:een 1. 3. 74 

Erot 
värv alik T Puhakka 1. 5. 74 

Koneteknikoksi valmistui 30. 4. 74 ylik. V 
Hanhinen. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kevät on ehtinyt Hangossa jo erittäin pitkälle. 
Nurmikot ovat alkaneet viheriöidä j a puiden 
lehdet ovat puhkeamaisillaan. Jo toinen talvi 
peräkkäin Hangossa, kun suksia ei ole tarvinnut 
kaivaa esiin. 

Alokaskoulutus vietiin läpi to tut tuun tyyliin 
kummallakin koulutuslinnakkeella. Vala vannot-
tiin pitkästä aikaa Hangon kirkossa, joka on kor-
jauksen jälkeen uusinut täysin kasvonsa. 

Täl lä hetkellä on tiivis koulutus käynnissä, jot-
ta vihdoinkin onnistuttaisiin saamaan pitkästä 
aikaa raskaanpatterin ki lpai luammunnan voitto 
Hankoon. Toivottavasti se nyt onnistuu. 

Uude t päivystyssysteemit, l innakerahat ym 
muutokset ovat aiheuttanet melkoisen mylläkän 
henkilökunnan mielissä. Eiköhän nämäkin asiat 
kohta valkene ja elämä ala kulkea totut tuja , 
normaaleja latuja. 

Hangon uudesta asuntohankkeesta ei uskalla 
enää hiiskua mitään. Asia on kuulemma veitsen-
terällä. Toivotamme kaikille hauskaa kesää ja 
kesälomia. Meillä tuntuu kesäkin menevän an-
karan työn merkeissä valmistautuessamme tule-
van syksyn suuriin harjoituksiin, yhä väheneväl-
lä henkilökunnalla. 

Nimitykset 
1. 3. 74 sotmest J Par tanen 2. lk toimiupseerin 

virkaan 

Ylennykset 
1. 3. 74 yliv H Voutilainen sotilasmestariksi 

„ vääp R Kankaristo ylivääpeliksi 

„ ylik P Mäntyala vääpeliksi 
„ ylik E Niskanen vääpeliksi 

Siirrot 
14. 2. 74 ylik Mäenpää HelSpE:aan 
18. 4. 74 ylil Saarniala R t K : n 

Ilmoittautumiset 
6. 4. 74 kers. Montonen peruskurssi I ja I I jak-

son suorittaneena 
1 1 . 4 . 7 4 vääp Lyytinen merenkulkumestari-

kurssi 2:n suorittaneena 
11. 4. 74 V ä ä p Lindström pk 32 I I I jakson 

MSK:ssa suorittaneena 
18.4. 74 ylil Saarniala huoltoupseerikurssi 37 :n 
suorittaneena 
26. 3. 74 ltn Hyytiäinen Kadett ikoulun suoritta-

neena 
Erot 
1.4. 74 ylik R Salmi 
1 . 4 . 7 4 vääp M Peltomaa (siirtyen 

TurSpE:aan) 

Palvelukseen otot 
kers Mar j amäk i 

„ Nykänen 
„ Keso 

Hukkanen 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Avovesikauden alkaminen ei ole tuonut muka-
naan mitään erityisen poikkeavaa kaupunki-
joukko-osaston arkipäivään. 

Maaliskuun alun merkittävä esimiesjärjestel-
mäuudistus on toteutettu tyynen rauhallisesti 
ylennysten ja nimitysten paljoudesta huolimatta. 

Pstossa vietettiin 26. 3. pääesikunnan käske-
m ä ä ns ravintopäivää vaihtelevan ja mielenkiin-
toisen ruokalistan merkeissä. Tarkoituksena oli 
perehdyttää varusmiehet kaikkiin sotilasmuoni-
tukseen liittyviin seikkoihin aina kenttäkeittiöstä 
käristimiin asti. 

Henkilöasioita: 
1. 4. astui palvelukseen ltn Reijo Reponen ryh-

25 



tyen hoi tamaan 2. tptrin opetusupseerin tehtä-
viä. 

15. 3. kers. J K Niemi 1. tptriin, 
I. 5. kers T M Nortunen tiedptriin, 
I I . 5. kers E H Kyrönlahti 2. tptriin. 
1.3. ylennettiin yliluutnantiksi C - H Lanamäki 

ja Itn H Strang sekä 1. 5. ltn A Niskanen. 
1.3. saivat ylennyksen yliv E Vitti sotilasmes-

tariksi, vääp E Tuomikoski ja vääp P Hauta la 
ylivääpeliksi sekä ylik J Pursiainen, ylik I Saari-
mäki ja ylik K Jokiaho vääpeleiksi. 

Tutka- ja laskinmestarikurssia päättelee par-
haillaan vääp K Jokiaho ja kt:n mestarikurssia 
ylik V Mäläskä. 

Ylil H Strang suoritti yk:n tarkkailijakurssin 
Strängnäsissä Ruotsissa 17.4. — 10.5. 

inter 
glas 
lasikangasverho 

• Turvallisuutta eivät 
pala eivätkä synnytä 
myrkyllisiä kaasuja 

9 Helppohoitoisuutta eivät 
veny ja ennenkaikkea ovai 
tyylikkään kauniit. 
Runsas valikoima. 
Sopivat joka kohteeseen 
missä tarvitaan verhoja. 

HYVÄÄ JA 
TURVALLISTA JOULUA 

L A S I V E R H O O Y 
Lauttasaarentie 6 
00200 Helsinki 20 

Puh. 673 538 

Osoi te 

Toimitus post iennako l la . 
Ei rahaa kir jeeseen. RP 

V e n u s 8 
on valtion tullilaboratorion 
testaama kondomi. Jokai-
nen tuontierä tarkastetaan 
ja kauppaan tulee ainoas-
taan laatua, joka täyttää 
lääkintöhallituksen hyväk-
symät vaatimukset. Voit 
luottaa Venukseen. 

^m mm mm mm Ma hm mm mm J^T 

t i l aan 

FREE-FORM 6 kpl 24 kpl 
l uonno l l inen muoto Q 3 , 7 5 Q 1 3 ,50 
LUBRICEE kostea • 3 , 2 5 D l 1 , — 
DEPOSEE kuiva D 2 , 4 0 • 8 ,40 
FOUREX luonnontuote 
kappa leh in ta 3 ,90 t i laan . . . . kpl 
• UROL l iukuvoide 
putk i lo mk t i laan . . . . kpl 
Lähet täkää minul le i lmaiseksi 
k i r janen " V A H I N G O T T A 
VI ISAASTI" • 
T:mi VARMEX, PL 10712 
0 0 1 0 1 Helsinki 10, puh. 7 9 0 255 

Nimi 

Ü Ü nt t 
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S U OIKEA RATKAISU 
HANKKIKAA KOTIINNE HAJUTON 

0 S B Y-JÄÄDYTYSKÄYMÄLÄ 
- Ei vettä - Ei viemäriä - Ei kemikaalia 

Vanhan puuseenne 
voitte käyttää muihin t a r -
koituksiin. 

Pyytäkää esite ja 
hintatiedot. 

Maahantuoja ja 
pääedustaja: 
T:mi K. L. PETRELL 
Puh. 628 784 
Kasarin in katu 2, H:ki 14 

Farmos yhtiöt! 

PÄÄKONTTORI, Turku 

LÄÄKE OY, Turku 

MEDIPOLAR OY, OULU 

DIPOLAR OY, OULU 

SUOMEN ROHDOSYHTYMÄ OY, Helsinki 



KELLOSEPÄNLIIKE J. IKÄHEIMO 

Oulu Isok. 39. Puh. 981 - 14 502 

O Y F I S K A R S A B 

Kehyslistatehdas — Porvoo 

RAUMAN KAUPUNKI JA MAASEURAKUNTA 

PORIN YMPÄRISTÖN OSUUSMEIJERI 

Pori 

LEIMASINTEHDAS SUNDSTRÖM 

Helsinki Lönnrotinkatu 32 
Puh. 648 638 

THURE LINDSTRÖM VENEVEISTÄMÖ 

Porvoo — Kräkö 
Puh. 915-44 088 

VAASAN LAIVOILLA RUOTSIIN 

Puh. 961 - 244 411 
O Y V A A S A - U M E Ä A B 

Pohjolan kaapel i O y 
Kasarmintie 8 

O u l u 

Kempele Rusko 

Finnlines Ltd O y 

Korkeavuorenkatu 32. 

Helsinki 

10 

CARLO CASAGRANDE O y 
Kalevankatu 4 Helsinki 10 Postil. 3 vaihde 640 711 

Edustamme erittäin arvostettuja tuotteita mm. seuraavilta aloilta: 
— elektronikkakomponentit 
— sähköteollisuuden tarvikkeet 
— radio- ja TV-teollisuustarvikkeet 
— teatteri- ja studiovalaistus 

Kalevankatu 4 Postilokero 3 Puhelin 640 711 
00100 HELSINKI 10 00101 HELSINKI 10 

CARLO CASAGRANDE OY 

VESIERISTYKSET 
PITÄVIKSI EDULLISESTI. 
KATOISTA 10 v. TAKUU 

Bitumi-Kate 
Tarkk'amp. k. 18 A 14 

00150 Hki 15. Puh. 179 117 

Valmetin telakka Vuosaaressa® 

Uusia laivoja, mahdollisuuksia, ideoita, menetelmiä ja työpaikkoja. 
Kansainvälisesti arvostettua ammattitaitoa. Uutta telakkaa hallit-
sevat 56 x 380 metrin suuruinen rakennusallas, 
runkohalli ja varusteluhalli. Tuotanto keskit- c-t/yr-»r-. ry-ir-pir—. 
tyy suuriin Ro-Ro tyyppisiin aluksiin sekä }vV/A\i l l u || fk 
150.000 tdw säiliöaluksiin. 
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Oulun Rakennus Oy 
O U L U 

KEMIRA OY 

Va l t i on Työn tek i j ä in Li i t to 
V A T Y r y 

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

Insinööritoimisto Lauren & Co 
Suvikuja 3 B. - Tapiola. 

Puh. 425 997 

V A A S A O Y 
Pitkäkatu 37. Vaasa 
puh. 961 -243 411 

Ja lostuspalve lu 
Turku 

Suosituin ohjelmaravintola 

OSTIA 
Pöytä- ja kabinettivaraukset puh. 763 517 

Hämeentie 33 

SILTA JA SATAMA 
Vyökatu 9. Puh. vaihde 65 89 44 

RAKENNUS- JA INSINÖÖRITOIMISTO 

V1ENTILIIKE 

A. A. BERGELIN 
Turku - Akselintie 11 

Puh. 921 - 302 700 

V A S A B L A D E T 
Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen sanomalehti 

Aro-Yhtymä Oy Katepal 
Lempäälä 



Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö 
HELSINKI 

V E N E I L I J Ä T 

tulkaa tutustumaan — soittakaa jo tänään. 

A Q U A R A - V E N E E T 
Telakka: Medvastö. Puh. 90-292 173 

AUTON PELTIOSIA 
UUSIA JA KÄYTETTYJÄ EDULLISESTI. 
Tarjoamme lokasuojat, ovet, konepellit, maskit ym. edullisemmin kuin maahantuojat. 
Varastossamme myös laturit, starttimoottorit, vaihdelaatikot, tuulilasit, halogeenivalot, 
vesipumput ja VW-männät. 
RTO-TUONTI OY 
Linnanherrankuja 8, Helsinki 95, puh. 322 100 ja 322 104. 
— — — — — — — — — — Leikatkaa talteen — — — — — — — — — — 

BENSOW Oy-Ab 

Kehittyvä teollisuus-, kauppa- ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 
Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953/14 900 

o 
SATAHÄMEEN OSUUSTEURASTAMO 

P o r i 

Puh. 939- 11 661 

10 32 

Rakennuspeltityöt 
Rautarakenne- ja ilmastointityöt. Peltikattojen uusimis- ja korjaustyöt. Kattojen 
tervaus, maalaus, ym. huoltotyöt myös omakotitaloihin. 

PELTI-URA OY 
897 416, ilt. 499 638. 

Lännen Tehtaat Oy 
S Ä K Y L Ä 

Kasurisen Konepaja Oy 
Kontori: Helsinki, Karjalankatu 2. 

Puh. 772 441 - 714 431 

Tehdas: Kirkkonummi, Upinniemi - Puh. 295 279, 295 457 

Container korjaamo: Jätkäsaari - Puh. 642 550 

Oy Laivateollisuus Ab 
Turku, Pansio 

O y Sten & Co Ab 
Mannerheimintie 29 B 

Puh. 410144 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

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



LABORATORIOTUTKIMUKSIA 
YHTYNEET KLIINISET LABORATORIOT OY -

DE FÖRENADE KLINISKA LABORATORIERNA AB 

Helsinki Fredrikinkatu 20 A 2. kerros 
Postiosoite PL 144, 00121 HELSINKI 12 

Avoinna klo 8.00-19.00, lauantaisin klo 9.00-13.00 

P u h e l i m e t : 
Vaihde 13 388 
Toim.joht., lääket. lis. PAULI MERIKALLIO 

myös suoraan 652 475 654 312 
Teknill. joht., fil. maist. ESTERI KALERVO 

myös suoraan 637 520 

S U O R I T T A A : 
Sairaaloiden, laboratorioiden ja lääkäreiden lähettämiä erikoistutkimuksia. 

BINGO-

Millä hinnalla ostatte V E N T T I Ä ? 
Tiedustelkaapa meidän hintaamme! 

Kysykää myös edullisia bingolippujamme 
Puh. 918/26160 

OY F L A M I N G O 
Hämeen Valtatie 22 B 38, 15800 Lahti 80 

Leppäkosken Sähköosakeyhtiö 
I K A A L I N E N 

WÄRTSILÄ Oy 
TAALINTEHDAS 

Naantal in Kaupungin Hallitus 

NAANTALI 

34 

E L A N T O 
E - h a l l i — T ' GESTERBY 

puh. 
tel. 297 389 

Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy. 

LIHAKUNTA ) Oulu 

Turun Vartiokeskus Oy 
Turku 

O Y S U O M E N B A Y E R A B 

Mannerheimintie 8 
Helsinki 10 

Puh. 645 921 

O Y S U O M E N B O F O R S A B 

SINUNKIN 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

C H E T 
LAUTTASAARI 
Heikkiläntie 3 

KONELA-AUTO OY p 670046 ia 676145 

KO-LEASING KALLIO 
Kirstinkatu 14 
P. 712 456 ja 765 377 

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO 

V A L T I O N V I L J A V A R A S T O 
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TERÄKSIÄ JA MUITA METALLEJA 

LVI- JA SÄHKÖTARVIKKEITA 

LVI- JA SÄHKÖASENNUKSSA 

AUTOJA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN V A H V A - J LI S 5 1 

STARCKJOHANN 
Laht i — H e l s i n k i — T a m p e r e — Turku — Por i — O u l u — K o u v o l a — L a p p e e n r a n t a — H e i n o l a 

FLUNSSAAN 
MEDIPOLAR Apteekeista 

O OLYMPIA 
KONTTORI-
KONEITA 

o saneluun 

• kopiointiin 

• kirjoittamiseen 

• laskemiseen 

• tietojen käsittelyyn 

Maahantuoja: 

S I V E N I N K O N E L I I K E O Y 

Höyläämötie 3, 00380 Helsinki 38, 
puh. 558 671 

Jälleenmyyjiä kautta maan. 

34 

Sunnuntaisin 
1 2 , - ja 4 , -

AINA SUUSSASULAVIA 
ANNOKSIA TILAUKSESTA. 

A v o i n n a : 
arkisin 07.30 — 19.30 
lauantaisin 09.00-19.30 
sunnuntaisin 11.00 — 19.30 

GRILL CAFE 1 • monni 
S i l t asaa renka tu 3 - 5 

Lääketehdas 

O R I O N 

MENESTYKSELLINEN PAPERISOTA KÄYDÄÄN 
HYVÄLAATUISELLA PAPERILLA. 

VARUSTAUDU HARKITUSTI. 

Pa-Hu O y 
VATTUNIEMENKATU 25 HELSINKI 

PUH. 673 145 

PIANON 
VIRITYKSET, KORJAUKSET, ARVIOT, OSTOT, JA MYYNNIT, 

ALAN KONSULTOINTI. - YLI 25 VUODEN AMMATTIKOKEMUS. 

P l A N O K O R J A A M O 

R. NYLUND 
Pianonvir.tekn. 

Puh. 29 12 98, Jorvas 
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Ravintola 

T Ö Ö L Ö 
Mannerheimintie 98 

Puh. 415 740 

• 

- TERVETULOA -

SUOSITTELEMME! 

m KYLTEK 
Ravintola 

T Ö Ö L Ö 
Mannerheimintie 98 

Puh. 415 740 

• 

- TERVETULOA -

SUOSITTELEMME! 

KYLMÄKONEITA 

Puh. 90-360 970, 360 975 

Ravintola 

T Ö Ö L Ö 
Mannerheimintie 98 

Puh. 415 740 

• 

- TERVETULOA -

SUOSITTELEMME! 

METALLITYÖVÄEN 
LIITTO 

maan suurin ammattiliitto. Taistelee 
metallityöväen ja kaikkien palkan-

saajien puolesta 

METALLITYÖVÄEN LIITTO ry 
Siltasaarenk. H:ki 53 

Puh. 70 570 

TURO TYYLIN TEKEE METALLITYÖVÄEN 
LIITTO 

maan suurin ammattiliitto. Taistelee 
metallityöväen ja kaikkien palkan-

saajien puolesta 

METALLITYÖVÄEN LIITTO ry 
Siltasaarenk. H:ki 53 

Puh. 70 570 

S S 
METALLITYÖVÄEN 
LIITTO 

maan suurin ammattiliitto. Taistelee 
metallityöväen ja kaikkien palkan-

saajien puolesta 

METALLITYÖVÄEN LIITTO ry 
Siltasaarenk. H:ki 53 

Puh. 70 570 MIESTEN MUODIN MERKKI 

PUMPPAUSPULMIAKO? 
HUOLLAMME - KORJAAMME - VUOKRAAMME 

• upotettavia pumppuja — (VEDA) 
tärysauvoja ja 
sauvamoottoreita 

Käämimme ja huollamme sähkömoottoreita 

P. T O R O P A I N E N O Y 
Rakennuskone ja pumppuhuolto 

puh. 845 209 

r a d i o l m k e | f " ^ 

T. NUMMINEN ( 
M e t a l l i t a l o , S i l t a s a a r e n k a t u 3 - 5 C i l l S l ^ S B ^ ^ ^ E l S ^ i ] 

Puh. 7 1 6 1 0 0 
h 

PICK UP CLUB 

Kapteeninkatu 7 - Puh. 179 072 

Maittava ruoka-ystävällinen palvelu 

Avoinna klo 11—18 

129 1 

Hamariina 6 4 0 
perheristeilijä 

/ / / H A N K K I J A 
1'AASKYLÄNRINNE 8, HELSINKI 50 

PUH. 642 811 / 257 

Mikä 
MAANPUOLUSTUKSEN 
TUKI R.Y. 

Maanpuolu»tuk»«n Tuki — Fortvarsf rämjandet ry on Suomen Reserviupseeril i i ton ja Reservin Al iupseer ien 
Liiton yhtalnon tukl|t ir |«»to, Jonka to imin ta -a lueena on koko m a a . Se perustetti in v. 1 9 5 8 . 

TARKOITUS 
Y h d i t t y k i a n f o r k o l t u k m n a on l u k o a m a i n i t t u j a l i i t t o j a sekä n i i d e n j ä s e n y h d i s t y k s i ä n i i n aa t t ee l l i ses t i k u i n 
a i non l l i »o» t i k l n . l»ak» i m t u k c n m a h d o l l i s u u k s i e n s a p u i t t e i s s a m u u t a k i n t o i m i n t a a , j o n k a t a r k o i t u k s e n a 
o n y l o i m n m a a n p u o l u i t u i h e n g o n j a - a j a t t e l u n k e h i t t ä m i n e n k o k o k a n s a m m e keskuudessa . 

T O I M I N N A N EDELLYTYS 
Yhdisty» vs toaa ka lkk i in maanpuolustushenkisi in teoll isuus- ja l i ikeyri tyksi in lahjoitusten saamisoksi tä tä 
tärkot i tä maanpuoiu«tu»työtä varten. M a a n ta louse lämän myötämie l inen suhtautuminon yhdistyksen 
varojonhanklntcian onkin tuki to iminnan oleel l inen edel lytys. 

VAROJEN K E R Ä Y S T O I M I N T A 
K « r ä y i t o l m l n n o n j ä r | t *» töm ln«n o n y h d i s t y k s e n n e u v o a - a n t a v a n v a l t u u s k u n n a n t e h t ä v ä n ä l ä h i n n ä v a l -
t u u s k u n n a n k u n k i n j a i o n o n o m a l l a p a i k k a k u n n a l l a . P y r k i m y k s e n ä o n e r i t y i ses t i s a a d a v a k i o l a h j o i t t a j i a , 
j o t k a y m m ai t ava t l a h j o i t u k » n n s ä ä n n ö l l i s e s t i v u o s i t t a i n l a n k e a v a k s i " m a a n p u o l u i t u k s t m p a l o v a k u u t u s -
m a k s u k i i " Va r» lna l»on v a r o j a n k e r ä ä m i s e n s u o r i t t a a y h d i s t y k s e n t o i m i s t o . 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 
P. M n t p o r i a n k . 15 A 0 0 2 6 0 H e l s i n k i 2 6 , p u h . 4 4 0 4 7 1 
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