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Rannikkotykistö 
ammattina 
RANNIKKOTYKISTÖ toimii 
saaristossa ja merellä. 

RANNIKKOTYKISTÖ suorittaa 
jatkuvaa alue vesiemme 
valvontaa. 

RANNIKKOTYKISTÖ on 
terästäff merta ja tekniikkaa. 

RT ON TERÄSTÄ 
Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa 
Sinulle kuva niistä mahdollisuuksista, 
joita rannikkotykistö tarjoaa turvallista ja 
varmaa ammattia hakevalle nuorelle mie-
helle - tai myös naiselle. 

Rannikkotykistö 
ja saaristo-
ammatillinen haaste Sinulle 

Rannikkotykistö on ammatillinen 
haaste. Ase-
lajimme toimin-
ta-olosuhteet 
ovat keskimää-
räistä vaikeam-
mat. Juuri tässä 
piilee rannikko-
tykistön haaste 
niille, jotka 
haluavat suorit-
taa elämäntyön-
sä vaativassa 
ympäristössä 
niin rauhan kuin 
- jos niin tarvi-

~ 7 7 , ~ ; , taan - kriisinkin 
Eversti Alpo Kantola s . 
Rannikkotykistön tarkastaja a i k a n a . 
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Rannikkotykistö 
moni-
puolinen 
oma-
leimainen 

Rannikkotykistö on kokonaisuus, joka sisältää osan kustakin 
maavoimien aselajista. Siihen kuuluu 
— kiinteätä ja moottoroitua tykistöä, 
— elektroniikkaa, sähkötekniikkaa, tutkia, laskimia ja voima-

koneita, 
— monipuolisia huoltoryhmiä tekniikan ylläpitoa ja huoltoa 

varten, 
— ilmatorjuntatykistöä, panssarintorjunta-, kranaatinheitin- ja 

konekivääriyksiköitä, 
— kuljetusaluksia, kuljetuslauttoja ja monipuolista vene- - ja 

syöksyvenekalustoa, 
— autoja sekä maasto- ja jääajoneuvoja. 
Rannikkotykistö tarjoaa monipuolisen ja vaihtelevan työkentän. 
Monipuolisuus on vain yksi rannikkotykistön tarjoamista eduista. 
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TYÖNANTAJANA JA KOULUTTAJANA 
Rannikkotykistö on oma-
leimainen, teknisesti pitkälle 
varustettu ja nopeasti 
kehittyvä aselaji. 
Itsenäiset toimintayksiköt ja tehtävät 
asettavat sekä ihmiselle että tekniikalle 
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen 
että tekniikka ovat avainasemassa 
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö 
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille 
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän. 

Jo ennen asevelvollisuutta kannattaa 
ottaa selkoa rannikkotykistön tarjoamista 
mahdollisuuksista. Varusmiespalvelu 
rannikkotykistössä antaa kuvan 
mahdollisesta tulevasta ammatista. 

Rannikkotykistö tarvitsee ennen 
kaikkea tekniikasta ja koulutustehtävistä 
kiinnostuneita ja erikoisiin olosuhteisiin 
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö 
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa 

ja mantereella, koulutustehtävissä ja 
tekniikan parissa, laivoilla ja veneissä, 
tutka-asemilla ja pääaseistuksen — 
raskaiden rannikkotykkien parissa. 

Koulutus ammattiin ja valittuun toimi-
alaan tapahtuu täydellä palkalla. 
Koulutus takaa varman ja suhdanteista 
riippumattoman työn sekä linnakkeilla 
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja 
halpavuokraisen asunnon. 

Rannikkotykistöön voi hakeutua 
Kotkassa, Helsingissä, Turussa, 
Korppoossa, Uudessakaupungissa ja 
Vaasassa. Tarvittavat tiedot avoimista 
toimista, palkoista, erikoistumis-
mahdollisuuksista jne saat lähimmästä 
työvoimatoimistosta tai sotilaspiiristä — 
ja rannikkotykistön joukko-osastoista. 

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämänmuoto. 

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 



Ammattimiesten työtä 

MITEN JA MISSÄ 
"RANNIKKOTYKISTÖ" 
TOIMII? 

Tehtävät — valvoo — torjuu 
— kouluttaa 

Rannikkopuolustukselle •— 
rannikkotykistölle •—• on 
maamme ylin johto antanut 
tehtäväksi valvoa aluevesiä, 

turvata alueellinen koskemat-
tomuutemme saaristo- ja meri-
alueella sekä torjua tarvittaes-
sa meritse rannikoillemme 
suuntautuvat hyökkäykset. 

Rauhanajan merivalvonta 
on rannikkotykistön vastuulla. 

Se suorittaa sitä yhteistoimin-
nassa merivartiostojen ja me-
rivoimien kanssa. Merivalvon-
nan tarkoituksena on rauhan 
aikana valvoa valtakunnan 
aluevesillä ja niiden läheisyy-
dessä liikkuvia aluksia, venei-
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J / . . . ja naistenkin 

ja ilma-ta, jaaajoneuvoja 
aluksia. 

Rannikkotykistön joukko-
osastojen on jatkuvasti oltava 
valmiina puut tumaan havait-
tuihin alueloukkauksiin joko 
rauhanomaisia keinoja tai tar-
vittaessa myös ankarampia 
pakotteita käyttäen, aina tu-
lenavaukseen saakka. 

Rannikkotykistö valvoo päi-
vittäin aluevesiemme koske-
mattomuutta ja kouluttaa tä-
ten henkilöstönsä sekä rau-
hanajan että sodanajan toi-
mintaa varten. Rannikkoty-
kistön tehtävät mahdollistavat 
mielekkään ja motivoidun va-
rusmieskoulutuksen vaihtele-
vissa olosuhteissa — maalla ja 
merellä — joskus jopa ilmassa. 

JOUKKO-OSASTOJEN -
PALVELUSPAIKKOJEN 
SIJAINTI 

Rannikkotykistön joukko-
osastot ovat ryhmittyneet pää-
asiassa Suomenlahden ja Saa-
ristomeren alueelle. Kukin 
kiinteätä rannikkotykistöä 
edustava joukko-osasto tukeu-
tuu omaan nimikkokaupun-
kiinsa. Kaupunkiin on sijoi-
tettu esikunta, esikuntapatteri, 
keskusvarastot ja -korjaamot 
sekä osa henkilökunnan asun-
noista. 

Kunkin joukko-osaston alai-
suudessa on lisäksi 2—3 kou-
lutuslinaketta sekä useampia 
vartiolinnakkeita. Pääosa kou-
lutuksesta tapahtuu koulutus-
linnakkeilla. Vartiolinnakkeil-
la on vain vartiointi- ja val-
vontatehtäviä hoitava henki-
löstö. Kullakin koulu tuslinnak-
keella on yleensä uudenaikai-
set ja tilavat perheasunnot. 
Eräiden vartiolinnakkeiden 
asunnot eivät täysin vastaa ny-
kyaikaisella asumiselle asetet-
tu ja vaatimuksia. 

Pääosa Suomenlahden 

alueen linnakkeista sijaitsee 
noin 30 min — 1 tunnin vene-
tai laivamatkan päässä mante-
reesta. Saaristomeren alueella 
saattaa aikaetäisyys manteree-
seen olla 2—6 tuntia. Lisään-
tyvä kuljetuskalusto sekä saa-
riston liikenneyhteyksien kehit-
tyminen tulevat jo lähitule-
vaisuudessa "lyhentämään" 
välimatkoja mantereen eri kes-
kuksiin. Mut ta tulevaisuudes-
sakaan ei kaupunki tule tun-
keutumaan linnakkeille tai 
saariston selille. Rannikkoty-
kistö tarjoaa mahdollisuuden 
olla rauhassa — olla yksin — 
jos ihminen sitä haluaa. 

MITA RANNIKKOTYKISTÖ 
TARJOAA SINULLE -
JA MILLOIN? 

Rannikkotykistö on lyhyesti 
sanottuna terästä •— tekniik-
kaa — merta ja saaristoa. Ase-
lajimme tarjoaa eteenpäin pyr-
kivälle henkilölle monipuoli-
sen työkentän. Meillä palvelee 
ihmisiä, jotka ovat kotoisin 
ympäri Suomea — kaupun-
geista lähteneitä — maaseu-
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RT ON TERÄSTÄ 

dulta tulleita. Kaikilta vaadi-
taan kuitenkin yhtä ominai-
suutta — kykyä sopeutua saa-
ristoon ja pieniin kaupunkiva-
ruskuntiin. Tar joamme työ-
ympäristöksi pienyhteisöjä lin-
nakkeilla ja kaupunkivarus-
kuntia. 

Rannikkotykistössä voit va-
lita saadun siviilikoulutuksen, 
teknillisen kyvyn tai omien tai-
pumustesi mukaan joko 
— upseerin työkentän — kou-

luttajana tekniikan parissa, 
päällikkönä linnakkeilla tai 
toimistotyöntekijänä esi-
kunnissa, 

— toimiupseerin työkentän — 
kouluttajana oman erikois-
alansa puitteissa tutka-, 
laskin- tai tykkiupseerina, 
aluksen päällikkönä tai ko-
nemestarina, autoupseerina 
jne. Mahdollisuuksia on 
paljon, 

— insinööri- tai teknikkoup-
seerin työkentän — oman 
erikoisalansa huolto-, suun-
nittelu- ja kehitystehtävis-
sä, 

— värvätyn henkilökunnan 
työkentän — oman erikois-
alan tai -tehtävän piirissä, 

— siviilitoimenhaltijan työ-

kentän — korjaamo- ja 
kiinteistöhuoltotehtävissä. 

Monipuolinen koulutus 
mahdollistaa tarvittaessa toi-
mialan vaihtamisen aselajin 
sisällä sekä siirtymisen ammat-
tiryhmästä toiseen koulutuk-
sen edellyttämissä puitteissa. 

MITEN 
RANNIKKOTYKISTÖÖN? 

Rannikkotykistö tarvitsee 
teknillisesti lahjakasta ja 
eteenpäin pyrkivää henkilö-
kuntaa. Aselaji on valmis an-
tamaan perusteellisen ja moni-
puolisen ammattikoulutuksen 
palvelukseen astuville. 

Teknillisen henkilökunnan 
tarve tulee aselajin kehityksen 
myötä lisääntymään. Jos tun-
net kiinnostusta rannikkoty-
kistöön ammattina, niin saat 
tämän lehden sivuilta tarvit-
tavat perustiedot päätöstäsi 
varten. Tarkempaa tietoutta, 
ohjeita ja neuvoja antavat 
— kotipaikkakuntasi 

työvoimaviranomaiset 
— lähin sotilaspiirin esikunta 
— rannikkotykistön joukko-

osastot ja 
— Pääesikunnan komento-

osasto. 
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Oletko kiinnostunut 
rannikkotykistöstä ? 
Tietoja työstä ja olosuhteista antavat 
- työvoimaviranomaiset 
- sotilaspiirit 
- ja alla olevat joukko-osastot 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 
Sotilasmestari Jorma Rantala, 
Vaasa 
puh 961-114361-71 
Komentotoimisto 
puh 961-114361-43 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 
Sotilasmestari Ilkka Lahti, Turku 
puh 921-304500-32 
Komentotoimisto 
puh 921-304500-25 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 
Kapteeni Heikki Niska, Santahamina 
puh 90-68601-216 
Ylivääpeli Matti Kokoi, Isosaari 
puh 90-68601-8-302 
Komentotoimisto 
puh 90-68601-339 

KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 
Luutnantti 
Jaakko Leppänen 
Kyminlinna 
puh 95,2-21333-1 
Komentotoimisto 
puh 952-21333-1 

HANGON RANNIKKOPATTERISTO 
Ylivääpeli Kari Lineri, Hästö-Busö 
puh 911-21105/nimi 
Komentotoimisto 
puh 911-82276-23 

RANNIKKOTYKISTÖKOULU 
Kapteeni Markku Majaniemi 
Santahamina 
puh 90-68601-252 
Komentotoimisto 
puh 90-68601-464 
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Saat tietää avoinna olevista 
viroista ja toimista, pätevyys-
vaatimuksista, asunnoista ja 
koulutuksesta. Rannikkotykis-
tö tarjoaa turvallisen suhdan-
teista riippumattoman työpai-
kan, kohtuuhintaisen asunnon 
ja koulutuksen täydellä pal-
kalla. 

Alkutestien jälkeen edelly-
tämme sopeutumiskykyä saa-
riston olosuhteisiin — ei niis-
sä jokainen pärjää — ja yrittä-
mishalua. Kuinka pitkälle ural-
lasi etenet, sen Sinä ratkaiset 
itse! 

Muodolliset kelpoisuusehdot 
Upseerit 

Erikoisupseerit 

Toimiupseerit 

Värvätty 
henkilökunta 

Ylioppilastutkinto ja suoritettu 
Reserviupseerikoulu 

Insinöörin tai teknikon tutkinto. 
Reserviupseeri- tai aliupseerikoulu 

Keskikoulu tai vastaava. 
Reservialiupseerikoulu 

Miehillä ja naisilla suoritettu oppivelvollisuus 
Miehillä suoritettu asevelvollisuus. 
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Matkaliput 
saat matkatoimistosta 
tai suoraan meiltä. 
Hae heti. 

Yhdistä huvi 
ja hyöty! 

Matkusta Vikingiinjalla edullisestiL 
Aikatauluja hinnat 1. 6. - 31. 8 .1978 

NAANTALI - KAPELLSKÄR HENKILÖ 4 5 , - AUTO 4 5 , -
Lähdöt klo 10.00,13.00,22.00 ja 23.00 

TURKU - TUKHOLMA HENKILÖ 6 5 , - AUTO 6 5 , -
Lähdöt klo 11.00 ja 21.30 

HELSINKI - TUKHOLMA HENKILÖ 8 0 , - AUTO 8 0 , -
Lähtö joka ilta klo 18.00 

V1K1NGLINJA 
Edullisin sinulle ja autolle. 

Helsinki, Mannerheimintie 14, puh. 90-607088 
Turku, Linnansatama. Satamakatu 1, puh. 921-306700 

Naantali, Ruotsinsatama. puh. 921-751919 
Tampere, Kuninkaankatu 17, puh. 931-110511 

Ojenna Sinäkin Auttava Kätesi 
Sairaala sotavammaisil le 

Keräys jatkuu 

TYÖT OVAT KÄYNNISSÄ 
— 160 uutta sairassijaa ja 

— voimakas tutkimuksen sekä 
hoidon laajennus 

— valmiina vuoden 1978 kuluessa 

TEE PÄIVÄN HYVÄ TYÖ 
"SAIRAALA SOTAVAMMAISILLE-KERÄYS" 

KERÄYSTILIT: 
PSP 95713-7 HOP 300117702 SYP 200138-0047003-0 
SKOP 400 1510006141 KOP 130210-1810-2 OKO 500001 1072 5561 

SUOMEN SÄÄSTÖPANKIT 

MENNEISYYDEN LAIMINLYÖNTIEN KORJAAMISEKSI 

PAREMMAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA 

Kauniala 
valmiiksi 



UPSEERIN 
AMMATTI 

— koulutus 
puolustus-
voimien 
kustannuksella 

Ylioppilastutkinto ja hyväk-
sytysti suoritettu R U K ovat 
lähtökohdat upseerin ammat-
tiin. Upseerin virkatutkinto 
suoritetaan Kadettikoulussa. 
Rannikkotykistön erikoiskou-
lutus annetaan Rannikkotykis-
tökoulussa. Kumpikin koulu 
sijaitsee Helsingissä Santaha-
minassa. 

Kadettikouluun voi myös 
pyrkiä suoritettuaan hyvin ar-
vosanoin Päällystöopiston toi-
sen jakson. Kadettikoulun 
opetusohjelmaan liittyy sotilas-
aineiden ohella opiskelu yli-
opistossa, jossa suoritetaan 
mm arvosanat valtio-opissa ja 
kasvatustieteessä sekä valin-
nanvaraisessa vieraassa kieles-
sä. 

Koko koulutus tapahtuu 
puolustusvoimien kustannuk-
sella. Ylläpitoon sisältyy ma-
joitus, vaatetus, ruoka, tervey-
denhoito ja opiskelumateriaali. 
Lisäksi maksetaan kadetille 
päivärahaa. Opiskeluvelkaa ei 
yleensä tarvitse tehdä. 

Jatkokoulutus tapahtuu 
muutaman vuoden välein. 
Koulutusajalta maksetaan täy-
si palkka ja sopimusten edel-
lyttämät päivärahat. 

Upseerin virkaan liittyy 
"siirtopakko", mikä saattaa 
merkitä muuttoja ja palvelua 
rannikon eri varuskunnissa. 
Täysi eläke maksetaan 25 pal-
velusvuoden jälkeen. Tiedot 
palkasta löytyvät keskiaukea-
malta. 

ERIKOIS-
UPSEERIT 
— alansa 

ammattimiehet 

Erikoisupseereita ovat insi-
nööri-, lääkintä-, teknikko- ja 
talousupseerit. Kukin erikois-
upseeriryhmä hoitaa oman 
toimialansa tehtäviä. 

Insinööriupseerit 

Kelpoisuusehtona insinööri-
upseerin virkaan on joko dip-
lomi-insinöörin tai opistoinsi-
nörin tutkinto. Insinööriupsee-
rin palkkaus vaihtelee tehtä-
västä, opinnoista ja sotilasar-
vosta riippuen palkkaluokasta 
V 21 aina palkkausluokkaan 
B 2 (ylimmät insinööriupseerit 
pl). Rannikkotykistössä avau-
tuu yleensä vain rajoitettu 
määrä insinööriupseerin vir-
koja. 

Teknikkoupseerit 

Kelpoisuusehtona teknikko-
upseerin toimiin vaaditaan 
puolustusvoimien tekninen 
koulutus tai toimeen soveltuva 
siviilissä suoritettu teknikon 
tutkinto sekä reserviupseerin 
tai -aliupseerin koulutus. 

Rannikkotykistön joukko-
osastoissa palvelee teknikko-
upseereita esim. tutka-, las-
kin-, ase-, sähkö- ja autotek-
nikkoina. Elektroniikkaan pe-
rehtyneiden laskinteknikkojen 
tarve tulee tulevaisuudessa 
kasvamaan rannikkotykistöase-
lajin kehittymisen myötä. 

T e k n i k k o u p s e e r i e n 
palkkaus vaihtelee palkkaluo-
kasta V 18 palkkausluokkaan 
V 22, mikä on sama kuin kap-
teenin palkka. Teknikkoupsee-

KAAVIO UPSEERIEN KOULUTUS-
JÄRJESTELMÄSTÄ 

O Evl O 1 Kenr 

J a t k 6 - j a täydennyskoulutus 

Esiupseer i -
kurssi 

7 - 8 kk Yleisesi 
kunta-
u p s e e r i -
ku rss i 

2 - 3 v 

Kapt 

K a p t e e n i -
ku rss i 

8 - 1 0 kk  

Ylil 

/ 
/ Kade t t i - / 

kurss i 7 

3 v /1 
1/ 

Yl iopp i las 
Reserv in upseer i 

Huom. 1) So t i l asa rvo t kuvaavat a r -
voa, johon kyseisen k u r s -
sin jä lkeen voi pääs tä 
kurssi l le p ä ä s y t u t k i n t o 

rin palkkaukseen liittyvät sa-
mat lisät, korvaukset ja päivä-
rahat kuin upseereilla ja toi-
miupseereilla. 

T e k n i k k o u p s e e r i k s i 
voi pyrkiä suoraan siviilistä tai 
toimiupseeritutkinnon kautta. 

Rannikkotykistö tulee lähi-
tulevaisuudessa tar joamaan 
laajan ja jatkuvasti kehittyvän 
työkentän erityisesti tutka- ja 
laskintekniikasta kiinnostuneil-
le teknikoille. Ala taarjoaa 
myöskin erinomaiset mahdolli-
suudet jatkokoulutukseen sekä 
laitteiden tuottajien että puo-
lustusvoimien järjestämillä 
kursseilla. 
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"Sopiva aselaji" 
ERIKOISUPSEERI, 
INSINÖÖRILUUTNANTTI 
VEIJO VESTERINEN 

Insinööriluutnantti Veijo 
Vesterinen teki ratkaisun ran-
nikkotykistön palvelukseen siir-
tymisestä palvellessaan vuon-
na 1974 Hangon Rannikko-
patteristossa. 

— Aselaji tuntui sopivalta 
ja huomasin, että siviilissä 
saamaani insinöörikoulutusta 
saattoi täällä mukavasti käyt-
tää hyödyksi. 

— Kun merelliset olosuh-
teetkaan eivät Turussa synty-
nyttä vierastaneet, ratkaisuni 
vahvistui. 

— Lopullisen sysäyksen an-
toi sitten avioituminen ja per-

heen perustamissuunnitelmat. 
— Ja työpaikan ja asun-

non saanti sen sitten käytän-
nössä ratkaisi, selvittää Gyltön 
varuskuntakorjaamon esimies, 
insinööriluutnantti Veijo Ves-
terinen syitä, jotka johtivat 
siihen, että hän tänään ansait-
see leipäänsä Gyltön saarella 
Korppoossa. 

Palkkaus 
askarrutti 

— Jos ollaan rehellisiä eni-
ten minua mietitytti tännetulo 
palkan takia. Siviilipuolella 
on monissa tehtävissä selvästi 
parempi palkkataso. Tällä 
hetkellä tosin sielläkin taso 
ainakin osittain on näennäistä, 
sillä työviikkojen lyhentämi-
nen ja lomautukset alentavat 
vuosiansiota. Täällä taas pal-
kasta jää enemmän käteen 
kun ei ole rahantuhlauspaik-
koja niin tiheässä. Rahaa ku-
luu vähemmän ja maksetaan-
han tästä syrjässä olemisesta 
vielä rahaakin syrjäseutulisän 
ja linnakerahan muodossa, 
toteaa Vesterinen. 

Suhtautumis-
kysymys 

— Suhtautumiskysymyshän 
se on, miten täällä viihtyy vai 
eikö viihdy. 

— Voisi ajatella, että 
maalta kotoisin oleva sopeu-
tuu paremmin näihin ympy-
röihin kuin me vaimoni kans-
sa, jotka olemme kaupungis-
ta, Turusta kotoisin. 

— Asioita on kuitenkin 
puntaroitavaa monelta suun-
nalta: Lapsen kannalta tämä 
on kuitenkin ehdottomasti 
turvallisempi ja rauhallisempi 
elinympäristö. 

— Talvisaikaan aika käy 
joskus pitkäksi, silloin tulee 
tehtyä ostos- ja virkistys- ja 
vierailumatkoja Turkuun. 

— Mutta sulan aikana ja 
kesällä täältä taas ei viitsi läh-
teä mihinkään. Täällähän se 
vilinä silloin on, kun henkilö-
kunnan kaikki kesävieraat, tu-
tut ja tutuntututkin tänne än-
keävät. — Mistähän syystä, 
kysyy insinööriluutnantti Ves-
terinen? 



TOIMIUPSEERIN 
AMMATTI 
— koulutus täydellä 

palkalla 
— mahdollisuus edetä 

ammatissaan 
— monipuolinen toimi-

kenttä 

KAAVIO TOIMIUPSEERIEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Rannikkotykistössä palvelevat toimiupseerit 
saavat nousujohteisen koulutuksen omiin 
vaativiin erikoistehtäviinsä. Koko koulutus-
ajasta maksetaan täysi palkka sekä sopimus-
ten edellyttämät päivärahat. Esitetyissä puit-
teissa nuorukaisista kouliintuu aikaa myöten 
eri alojen spesialisteja — arvostettuja am-
mattimiehiä. 

Palvelukseen hakeutuvalta vaaditaan pe-
ruskoulun tai vastaavan oppimäärä ja reser-
vialiupseerikoulun suoritus. 

Rannikkotykistön toimiupseeri voi koulu-
tuksensa tai taipumustensa mukaan erikoistua 
joko koulutus-, huolto- tai esikunta-alalle. Ku-
kin näistä toimialoista sisältää useita eri teh-
täväkenttiä, joista alla muutamia esimerkkejä: 
— merivalvonta-, tykki-, laskin- ja tutkateh-

tävät, radio- ja puhelinala, 
— alusten ja veneiden päälliköt, konemesta-

rit ja perämiehet, 
— toimisto- ja varastotehtävät, 
— vahva- ja heikkovirtatekniikka, voimako-

neet ja generaattorit, 
— pioneeri- ja linnoitustehtävät. 

Mahdollisuuksia on useita. Jokainen voi et-
siä itselleen sopivan toimialan. 

Koulutuksen ensimmäinen vaihe tapahtuu 
Päällystöopistossa Lappeenrannassa. Tämän 
jälkeen määräytyy koulutuspaikka erikoisalan 
mukaan. Valmiiksi koulutetulla toimiupsee-
rilla ei ole ns "siirtopakkoa", vaan hän voi 
halutessaan palvella täyteen eläkkeeseen oi-
keuttavat 25 palvelusvuotta samassa joukko-
osastossa. Palkkatiedot löydät keskiaukea-
malta. 

Q Y l i l O iv 
JATKO-JA TÄYDENNYSKOULUTUS 

/ > / ? 7 - 7 - 7 - 7 - 7 7 
/ Luutnantti-y 
/ kurssi / ^ • - _ . a. 1 ' 6 k ky 

2) 

Kadett i-
kurssi 

Vääpeli -
kurssi 

~ 4 k k 

/ / / / y / / • 
y~SL j akso 

1 vuosi 

> 2 v 

l Vääp 
' / / / / / 

Y / 1 j akso ' 
/ , 1 vuosi ' f ' > 

Pää l l ys tö -
op is to 

Keski- ta i peruskoulun käynyt 
rese rv in a l iupseer i 

Huom. 1) Soti lasarvot kuvaavat arvoa, johon kyseisen kurssin 
jälkeen voi päästä 

2) Erikseen järjestettävän pääsytutkinnon perusteella 
X//\ = kurssille pääsytutkinto 
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Työ-
paikkana 
RAuK 
Isosaari 

— Ei tarvitse aamulla ma-
della töihin ruuhkassa eikä 
kuunnella kesken unien sän-
gystä herätetyn lapsen itkua. 

— Ja sitten tietysti mukava 
työ ja työympäristö vapaa-
ajanviettomahdollisuuksineen, 
luettelee vääpeli Heikki Kokoi, 
30, päällimmäisiä syitä viihty-
miseensä Isosaaren linnake-
saarella Helsingin edustalla. 

Matti Kokoi, joka tällä 
hetkellä tekee työtään saarel-
la toimivan reservialiupseeri-
koulun vääpelinä, on viihtynyt 
saarella yhtäjaksoisesti jo vuo-
desta 1973 ja rannikkotykis-
tössä hän on palvellut varus-
miesaika mukaanlukien yli 
kymmenen vuotta. 

"Kiinnostus heräsi 
varusmiesaikana" 

— Ajatus siirtyä puolustus-
voimiin taisi välähtää mieleen 
ensimmäistä kertaa käydessä-
ni naapurisaaressa ryhmänjoh-
tajana. Kuulin, että vartio-
päällikön paikka olisi auki. 
Ajattelin, että se voisi olla 
mukavakin työ. 

— Kun sitten pääsin sivii-
liin palasin ensin kuitenkin 
entiseen työhöni varastomie-
heksi Vantaan Hakkilaan. 

— Työ ja palkka ei kuiten-
kaan miellyttänyt ja niinpä jo 
muutaman kuukauden kulut-
tua siirryin rannikkotykistön 
leipiin. 

"Viihtyy, 
jos haluaa" 

Perheellisen, Kokoilla on 
vaimo ja lapsi, viihtyminen 
linnakesaarella on Kokoin 
mukaan paljon kiinni vaimon 
ammatista ja aktiivisesta luon-
teenlaadusta. 

— Meidän tilanteemme on 
tällä hetkellä harvinaisen hy-
vä. Vaimoni Leena toimii 
täällä toimivan kansakoulun 
opettajana, vetää harrastuspii-
riä, me pidämme ulkoilmasta 
ja veneilystä ja lapsellamme 
on hyvä perhepäivähoitopaik-
ka naapurissa. 

— Näin hyvin eivät asiat 
aina ole olleet. Vuonna 73 
harkitsin vakavasti siirtoa Lap-
peenrantaan, jossa vaimollani 
silloin oli kansakoulunopetta-
jan paikka. Myöhemmin hän 
kuitenkin sai paikan Helsingin 
Jakomäestä, sitten vielä lä-
hempää Laajasalosta. Me 

olimme silloin anoneet asun-
toa Santahaminasta, siirtoni 
sinne oli jo hyväksytty, kun 
tuli tieto tästä Isosaaren kou-
lun paikasta. 

— Asunto on hyvä ja halpa. 
Kun perusvuokrasta vähenne-
tään täällä saatavat syrjäseu-
tu- ja kasarmiolosuhdevähen-
nykset, jää tämän kolmen huo-
neen ja keittiön vuokraksi 350 
markkaa. 

— Palkkakin olisi riittävä, 
jos se maksettaisiin kaksi ker-
taa kuussa, naurahtaa Kokoi. 

— Mutta kyllä se riittää, 
kun vuokra on halpa, työmat-
kakustannuksia ei ole ja pubi-
reissut jää pois. 

— Suurin osa rahoista meil-
lä kuluu veneilyyn ja autoon 
polttoaineena ja ruokaan. 

— Bensanhinnan suhteen ei 
palkka ole noussut. Tullessani 
puolustusvoimiin sain käteeni 
kersanttina vähän päälle 600 
markkaa, silloin maksoi bensa-
litra noin 60 penniä. Nyt kun 
saan puhtaana siinä 1800— 
1900 markkaa kuussa bensa-
litra lähenee jo kahta mark-
kaa. 

— Itsestä se on paljon kiin-
ni viihtyminenkin, vakuutta-
vat Isosaaressa hyvin viihtyvät 
Kokoit. 



VÄRVÄTTY HENKILÖKUNTA 
— tekniikkaa, huoltoa 
— tutkavalvontaa 
— veneitä ja merivalvontaa 

Rannikkotykistössä palvele-
va värvätty henkilökunta toi-
mii yhdessä siviilitoimenhalti-
joiden kanssa erilaisissa teknil-
lisissä huolto- ja kunnossapi-
totehtävissä sekä erilaisten ve-
neiden, autojen tai kelirikko-
ajoneuvojen kuljettajina. 

Kelpoisuusehtona värvätyn 
sotilaan toimeen on suoritettu 
asevelvollisuus sekä kutakin 
tointa varten erikseen määrä-
tyt kelpoisuusehdot. Värvätty 
henkilökunta käsittää myös 
naisia, jotka toimivat tasopiir-
täjinä, viestittäjinä, keskusten 
hoitajina sekä tutkamittaajina. 

Värvätyn henkilökunnan 
mielenkiintoisin toimikenttä 
on linnakkeilla, missä heidän 
vastuullaan on 
— vartiolinnakkeiden päälli-

kön tehtävät, 
— sähköistettyjen tykkien, 

LVI-laitteiden ja kiinteis-
töjen kunnossapito ja 
huolto, 

— yhteysveneiden päällikkyys, 

— Merivalvonta- ja vesikuun-
teluasemien kalusto ja toi-
minta, 

— tutkamittaajan tehtävät, 
— vartiointitehtävät. 

Kukin tehtäväryhmä tarjoaa 
mahdollisuuden jatkokoulu-
tukseen esim toimiupseerin 
uralle, jonka kautta kullakin 
henkilöllä on mahdollisuus 
pyrkiä eteenpäin valitsemansa 
toimialan puitteissa. 

Esimerkkejä värvätyn hen-
kilökunnan palkkauksesta on 
koottu keskiaukeaman tauluk-
koon. 

Tarvittavia lisätietoja ja 
ohjeita antaa lähin työvoima-
toimisto, sotilaspiiri tai rannik-
kotykistön joukko-osasto. 

Ota tilaisuudesta vaarin ja 
käytä hyväksesi rannikkotykis-
tön suomia mahdollisuuksia. 
Toimikenttä on laaja ja eteen-
päinpääsyn mahdollisuudet 
riippuvat ensisijaisesti vain si-
nusta. 

S IVIILI -
T O I M E N H A L T I J A T 

Siviilitoimenhaltijoiden pää-
asiallinen työkenttä on varus-
kuntakorjaamojen ja varus-
kuntien ja linnakkeiden kiin-
teistöhuollon piirissä. 

Asentajan, koneenhoitajan, 
huoltomiehen ja varastonhoi-
tajan tehtävät ovat yleisimpiä 
siviilitoimenhaltijoiden hoita-
mia tehtäviä rannikon eri koh-
teissa. 

Rannikkotykistön linnakkei-
den ja mannervaruskuntien 
ruokalat tarjoavat emännän ja 
keittäjättären toimia alalle 
koulutetuille henkilöille. 

Yhä lisääntyvä laitteiden 
automatisointi, sähköistämi-
nen ja hydrauliikka edellyttä-
vät lähitulevaisuudessa am-
mattitaitoisten asentajien työ-
paikkojen lisäämistä rannikko-
tykistön piirissä. Työhön tu-
lee tällöin sisältymään myös 
varsinaisen taisteluvälineistön 
huoltotehtäviä. 

Siviilitoimenhaltijoiden palk-
kaus määräytyy tehtävän ja 
toimipaikan mukaan. Tarvit-
tavia tietoja sekä palkkauk-
sesta että työkentästä saa työ-
voimaviranomaisilta ja rannik-
kotykistön joukko-osastoista. 
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"Täällä sai koulutuksen 
jo varusmiesaikana" 

— Kun kerran sain näihin 
hommiin koulutuksen täällä jo 
varusmiesaikana, tuntui aika 
selvältä, että tänne kannattaa 
jäädä sitten töihinkin. 

— Ja kun olen vielä näiltä 
nurkilta kotoisin eikä täällä 
tämän alan työpaikkoja muita 
ole, niin eipä siinä sen enem-
pää ihmetelty, kertoo asen-
taja Jörgen Melkko viime-

vuotista töihin tuloaan Tu-
run Rannikkotykistörykment-
tiin Gyltön korjaamolle. 

Rannikkotykistössä, samassa 
joukko-osastossa, palveli varus-
miesaikanaan myös Melkon 
nykyinen työkaveri Henry Paa-
nanen, vaikka ei juuri nykyi-
sessä työpaikassaan silloin teh-
tävissä ollutkaan. 

— Mutta tuntuman näihin 
hommiin minäkin varusmies-
aikana sain ja syyt tänne töi-
hintuloon ovat samat kuin 
Jörgenillä. Pidän myös siitä, 
että tämä työ on varsin itse-
näistä eikä ole juurikaan sel-
laista tehtaan tiukkaa tahtia, 
selvittelee asentaja Henry 
Paananen töihintuloaan ja 
työolojaan. 

Kaupungin valoihin Korp-
poon suunnalta on matkaa, 
mutta kotinurkillaan asuvat 

poikamiehet eivät etäisyyttä 
mahdottomana pidä. 

Monien lauttayhteyksien ta-
kia matka Turkuun kestää 
niin, ettei viikolla juuri ehdi 
katselemaan jääkiekko-ottelu-
ja, mutta vilkas kesä korvaa 
paljon. 

— Silloin eksyy tyttöjä tän-
ne Korppoonkin suuntaan, po-
jat vakuuttavat. 
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Lapsille terve kehittymisympäristö 

Kun on kyse linnakkeista ja 
"teräsmiehistä", rannikkoty-
kistöstä, ei varmaankaan heti 
juolahda mieleen, että asuin-
paikkana nämä elinympäristöt 
voisivat olla lapsiystävällisiä. 
Mut ta näin on — ja vahvoin 
perustein. 

Joillakin linnakesaarilla on 
lapsia varten lastentarhat, 

Gyltön lastentarha 

isommissa omat koulunsakin. 
Jos kouluja ei ole tai tarvitaan 
ylemmän asteen koulutusta 
oppilaat kuljetetaan kouluun 
aamuin illoin. Lukiotason kou-
lutusmahdollisuuksia ei linna-
kesaarten tuntumassa juuri 
ole, mutta muiden rannikko-
tykistön joukkojen ja laitosten 
sijoituspaikoista näitäkin löy-
tyy. 

Varsinkin pienelle lapselle 
linnakesaaret ovat hyvä ja so-
pivan kokoinen yhdyskunta 
elää ja kasvaa. Lapsi oppii 
tuntemaan niin ihmiset kuin 
luonnonkin, tuntee olonsa tur-
valliseksi ja saa hyvän perus-
tan kasvaa tasapainoiseksi ih-
miseksi. 

Isosaaren koulu 

K i ' •v: •-s::«! 
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"Asunto meren rannalta" 

Asuntoja Gyltön linnakkeella Saaristomerellä. 

" R I V I T A L O A S U N T O . 
M E R E N RANNALLA. 
HYVÄT VENEILYMAH-
D O L L I S U U D E T . 
RUNSAAT KALAVEDET." 

Houkutteleva tarjous, mut-
ta ei minulle, taitaa useampi 
tuumia. Mut ta ei se utopiaa 
ole: rannikkotykistössä, eri-
koisesti linnakesaarilla työs-
kenteleville, se on täyttä totta 
joka päivä. 

Rannikkotykistössä on lin-
nakesaarilla viime vuosina 
kiinnitetty erityistä huomiota 
asuntoihin ja niiden laatuta-
soon. Vanhoja asuntoja on 
täyskorjattu ja rakennettu ai-
van uusia yhdyskuntia. 

Jos asunnot ovat hyvät ja 
virkistysmahdollisuudet täysin 
parhaan merenrantahuvilan 
luokkaa jostain täytyy silloin 
tinkiä, ja se on palveluista. 
Kaikki suomalaisethan eivät 
voi millään asua puutarhan 

ympäröimässä omakotitalossa 
keskellä kaupunkia eikä linna-
kesaarillakaan tietenkään ole 
kaupunkimaisten yhdyskun-
tien palvelutasoa. 

Mut ta varsin paljon linnak-
keillakin on saatu aikaan. Eri-
koisolosuhteista johtuen ne 
pyritään varustamaan omava-
raisiksi ja yhteydet mantereel-
le toimivat joka vuosi parem-
min, sillä yhteysvenekalustoa 
uusitaan koko ajan. 

Gyltön linnakkeen lääkäri ja 
asuntoja Kirkonmaan linnak-
keella Kotkan edustalla. 
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\ i a a s a n k w a t 
silla yli Pohjanlahcte 

SILTA YLI 
POHJANLAHDEN 

ryhmässä tai yksin. Kysy ja 
käytä hyödyksesi ryhmä- ja 
eläkeläisalennuksia. Alennuk-
set 25-50%. 
Muista myös edulliset paketti-
matkamme. Suuret autolaut-
tamme vievät Sinut säännölli-
sesti Ruotsiin. 
Lisätietoja saat matkatoimistoista 
tai suoraan meiltä, 
puh. (961) 244 411. 

LÄHDE RUOTSIIN 



Rannikkotykistön 
henkilökunnan 
palkkauksen perusteet 

Puolustusvoimien virat ja 
toimet on sijoitettu tehtävien 
vaativuus- ja vastuutason pe-
rusteella eri asteisiin PALK-
K A U S L U O K K I I N . Vierei-
seltä sivulta voidaan todeta, 
että esim ylikersantti sijoittuu 
palkkausluokkaan V 12, luut-
nantti V 19, kun taas värvät-
tyjen palkkausluokkia on usei-
ta V 5—14. 

Peruspalkkaluokka ei kui-
tenkaan anna täyttä kuvaa 
henkilölle maksettavasta ko-
konaispalkkauksesta. Tähän 
ovat huomattavasti vaikutta-
massa erilaiset lisät. 

Seuraavassa tarkastellaan 
tärkeimpiä kokonaispalkkauk-
seen vaikuttavia lisiä. 

IKÄLISIÄ on viisi. Ne 
kertyvät 2, 4, 6, 9 ja 12 vuo-
den palveluksen jälkeen. Kah-
den ensimmäisen ikälisän suu-
ruus on seitsemän prosenttia, 
kolmannen kuusi ja kahden 
viimeisen viisi prosenttia palk-
kauksesta. Esim tehtävästä, 
josta vasta talon tulleelle mak-
setaan 2000 mk, saa esim kuu-
si vuotta palveluksessa ollut 
400—500 mk enemmän. Ikä-
lisiin lasketaan 17 vuotta täy-
tettynä suoritettu valtion ja 
myös kunnan palvelus sekä 
joissain tapauksissa myös 
muunkinlainen palvelus. 

Erilaiset MÄÄRÄVUOSI-
ja PÄTEVYYSLISÄT korot-
tavat niinikään palkkausta. 

Esim 1 Viestittäjä, joka on 
palvellut tässä tehtävässä viisi 
vuotta, saa yhden palkkaus-
luokan korotuksen. 

Esim 2 Sotilasteknikko, joka 
on suorittanut teknillisen kou-

ESIMERKKEJÄ PALKKATASOSTA RANNIKKOTYKISTÖSSÄ 1. 5. 1978 

UPSEERIT 

lun, saa yhden palkkausluokan 
korotuksen. 

Viereisellä sivulla olevista 
esimerkeistä voidaan todeta 
rannikkolinnakkeilla makset-
tavan huomattavasti parem-
pia palkkoja kuin vastaavissa 
tehtävissä mantereella toimi-
ville maksetaan: 
— Useimmalla linnakkeella ' 

maksetaan SYRJÄSEU-
TULISÄÄ, jonka suuruus 
on riippuvainen linnak-
keen sijainnista. Tavalli-
simmin lisän suuruus on 
12 % peruspalkan, kalliin-
paikanlisän ja ikälisien yh-
teismäärästä. 

— Henkilöille, joiden toimi-
paikka on linnakkeella, 
maksetaan LINNAKERA-
HAA, jonka suuruus on 
henkilöryhmästä riippuen 
17,50—14,80 mk/vrk. Lin-
nakelisä on osittain vero-
tonta. 

Useimmilla linnakkeilla ole-
vat, nykyajan vaatimukset 
täyttävät, kohtuuhintaiset 
asunnot eivät ainakaan kaven-
na palkkauksellista eroavuutta. 

Yleinen eläkeikä on 65 
vuotta. Puolustusvoimissa 
ELÄKEIKÄ ( = ikä, jolloin 
on mahdollisuus saada täysi 
66 % eläke) on 60 vuotta. 

Upseereille ja toimiupsee-
reille riittää täyden eläke-
oikeuden saavuttamiseen 25 
palvelusvuotta. 

Sotilasviran ja -toimen hal-
tijoilla on oikeus saada virka-
pukuja hankkiessaan 90 % 
V I R K A P U K U A V U S T U S T A 
perushankinnoista ja 60 % 
uusintahankinnoista. 

Virka tai toimi 
Palkkaluokka 

(V) 
Kaupungissa 

— Hanko 
— Kotka 
— Turku 

Palkka mk/kk 

Linnakkeella 
— Russarö (Hangon edustalla) 
— Rankki (Kotkan edustalla) 
— Kuuskajaskari (Rauman edustalla) 

Luutnantti 1 ikäl 19 2 7 0 2 , - 3 5 5 1 , -
Yliluutnantti 2 ikäl j 20 3 101,— 3 9 8 4 , -

(yli 5 v) 
Kapteeni 3 ikäl 22 3 5 6 1 , - 4 4 9 5 , -

(yksikön päällikkö) 
Majuri 5 ikäl 25 4 247, - 5 2 8 2 , -
Everstiluutnantti B2 5 7 4 5 , - 3 määrälisää ml !) 
Eversti B4 6 5 3 4 , - 3 määrälisää ml I) 

TOIMIUPSEERIT 

VÄRVÄTTY HENKILÖKUNTA 

I) Ei yleensä enää linnakepalveluksessa 

Virka tai toimi 
Palkkaluokka 

(V) 
Kaupungissa 

— Hanko 
— Kotka 
— Turku 

Palkka mk/kk 

Linnakkeella 
— Russarö (Hangon edustalla) 
— Rankki (Kotkan edustalla) 
— Kuuskajaskari (Rauman edustalla) 

Yliluutnantti 20 3 5 3 6 , - 4 4 6 9 , -
Luutnantti 19 3 4 0 1 , - 4 3 2 9 , -
Sotilasmestari 5 ikäl 18 3 1 6 8 , - 4 0 7 3 , -
Ylivääpeli 4 ikäl 15 2 7 7 4 , - 3 6 3 1 , -
Vääpeli 3 ikäl 13 2 5 2 0 , - 3 3 4 7 , -
Ylikersantti 1 ikäl 12 2 1 8 9 , - 2 9 4 3 , -
Kersantti 10 1 9 4 4 , - 2 6 6 9 , -

Palkkaluokka ja ikälisä Kaupungissa Linnakkeella 

Värvätty (V 6) 1 ikäl 1 8 9 1 , - 2 5 6 2 , -
Värvätty (V 8) 3 ikäl 2 2 3 2 , - 2 9 4 4 , -
Värvätty (V 10) 5 ikäl 2 5 9 0 , - 3 3 3 7 , -
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TUORETTA 
TURSKAA 
Tiedätkö miltä 
maistuu juuri 
pyydetty ja 
savustettu tuore 
turska. Ei uskoisi 
lipeäkalaksi! 

KOIRAVALJAKOLLA 
Miltä tuntuu ajaa jäälakeudella 
huskyvaljakolla tai mennä meriveneellä 
kesäaamuna auringonnousun aikaan 
kokemaan lohisiimaa. 

RT ON TERÄSTÄ 

Pulahtaa saunan päälle 
mereen, istuskella 
rantakivellä ja ihas-
tella auringon 'putoa-
mista' horisontin taa. 
Väijyä kuulakkaana 
syysaamuna ensim-
mäisten pakkasten 
kovettamien kaislojen 
takaa merilintuja . . . 
Jos ei lohi tai turska 
maistu, jos ei linnusta-
minen innosta. Jos ei 
merelläolo, veneily tai 
uiminenkaan kiinnosta, 
ei sinun kannata tulla 
rannikkotykistöön. 
Mutta jos tämä elä-
mänympäristö ja elä-
misentapa tuntuu hou-
kuttelevalta . . . Vielä 
silloinkin kun meri 
ärjyy ja on oikullinen, 
kun se taivuttaa sinut 
muuttamaan suunni-
telmia. Jos et pelkää 
sitä, mutta osaat varoa 
sitä, niin sinne vaan: 
linnakkeelle. 

TALVIVERKOILLA 

VENEENTEKOA 

SAUNAN JÄLKEEN 
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Kotimaisen auton valmistaja 

TEEMME TYÖTÄ 
• Menekkiauton valmistaminen vaatii ammattitaitoa. Henkilökuntamme on 1.400, 

jonka lisäksi välil l isesti työll istämme maassamme parisen tuhatta henkilöä. 
• Esimerkiksi kotimaisia osatoimittajia on lähes 80, jotka toimittavat runsaat 800 

autonosaa. Tuotteemme kotimaisuusaste on yli 45 prosenttia. 
• Valmistamme 26.000 autoa vuodessa, joista noin puolet menee vienti in lähinnä 

Skandinavian maihin. 

KEHITYMME 
• Vaativan tuotteen valmistaminen edellyttää jatkuvaa teknistä kehitystä tehtaal-

lamme. 
• Kehitämme tehdasta yhteistyössä eri osapuolten kesken, jol loin ovat syntyneet 

alan huippuluokkaa olevat: 
— tuotantomenetelmät 
— laadunvalvontajärjestelmät 
— materiaalinohjausjärjestelmät. 
Näistä on hyvänä esimerkkinä uudistettu korihitsaamomme, josta linjatyö on pois-
tettu täysin. Olemme myös toteuttaneet vastaavan uudistuksen kokoonpano-
osastolla. 

TUOTTEEMME 
• Se 
• Varma 
• Kotimainen 

VIIHDYMME TUOTTAVASTI 
• Teemme työtä merenhenkisessä Uudessakaupungissa. Kaupunki tarjoaa viihtyi-

syyttä ja vapaan saariston. 
• Yhtiöllä on oma kerhotalo, vapaa-aikakeskus kuntohalleineen sekä lomasaari. 
• Ulkoilemme, kalastamme, rakennamme omia asuntoja. 
• Viihdymme. 

Oy S b 

Oikea ote raha-asioissa 
tekee elämän turvalliseksi. 

YHDYSPANKKI 
luottamuspankki 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin (SIRtR) toi-
minta-alue ulottuu Kymijoen 
suulta Porkkalan selälle, kä-
sittäen Porvoon, Helsingin ja 
Porkkalan edustan linnakkeet. 
Rykmentin esikunta ja esikun-
tapatteri sijaitsevat Santaha-
minassa Helsingin kaupungin 
alueella. 

SIRtR jakaantuu kahteen 
rykmentin alaiseen patteris-
toon ja reservialiupseerikou-
luun. I Patteristo linnakkei-
neen toimii Helsingin edustal-
la, I I Patteriston toimiessa 
Upinniemessä (Obbnäs) 
Porkkalan alueella. RAuK on 
Isosaaressa Helsingin edustalla. 

Rykmentin koulutuslinnak-
keet ovat Isosaari ja Mäkiluo-
to. Mäkiluoto on noin tunnin 
laiva- tai venematkan päässä 
Upiniemen varuskunnasta. 
Isosaareen on hieman lyhyem-
pi matka joko Santahaminasta 
tai Suomenlinnasta. Rykmen-
tin henkilökunta asuu joko 
linnakkeilla, Santahaminassa, 
Suomenlinnassa tai muualla 
Helsingin kaupungin alueella. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin komentajana 
toimii eversti Aarno Hukari 

RT ON TERÄSTÄ 

ja esikuntapäällikkönä eversti-
luutnantti Uolevi Tirronen. I 
Patteriston komentajana on 
everstiluutnantti Juhani Niska 
ja I I Patteriston komentajana 
toimii majuri Veijo Skyttä ja 
RAuK:n johtajana majuri Yr-
jö Iivonen. 

Santahaminassa sijaitseva 
esikunta antaa virka-aikana 
08.00—16.15 tarvittavat tiedot 
ja ohjeet, mikäli olet kiinnos-
tunut työstä Helsingin edustan 
saaristossa tai Porkkalan 
alueella. 

Postiosoite: 
Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti 
Komentotoimisto 
PL 5 
00861 H E L S I N K I 86 
Puhelin: 
90/68601/komentotoimisto 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin (TurRtR) toiminta-
alue ulottuu Hangon länsise-
lältä aina Porin alueelle saak-
ka. Ahvenanmaa on kansain-
välisten sopimusten mukaises-
ti rykmentin toiminta-alueen 
ulkopuolella. Rykmentin esi-
kunta ja esikuntapatteri sijait-
sevat Turun kaupungissa Lin-
nan kasarmialueella. 

Tu rR tR jakaantuu kahteen 
patteristoon ja reservialiupsee-
rikouluun. I Patteristo toimii 
Saaristomeren alueella. Patte-
riston esikunta on Gyltön lin-
nakkeella Korppoon eteläkär-
jessä. I I Patteristo on ryhmi-
tetty Uudenkaupungin ja 

Rauman alueelle. Patteriston 
esikunta ja rykmentin RAuK 
sijaitsevat Uudessakaupungis-
sa. 

Rykmentin koulutuslinnak-
keet sijaitsevat Korppoon 
Gyltössä ja Rauman edustalla 
olevassa Kuuskaj askarissa. 
Tunnetuimmat alueen useista 
vartiolinnakkeista ovat Örö ja 
Utö, jotka molemmat vartioi-
vat aluevesirajaa aivan laajan 
Saaristomeren ulkoreunassa — 
avoimen Itämeren äärellä. 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin komentajana toimii 
eversti Pentti Aulaskari, esi-
kuntapäällikkönä on eversti-
luutnantti Timo Sario. Korp-
poon patteriston komentajana 
on everstiluutnantti Erkki Vir-
mo. Uudenkaupungin patteris-
toa komentaa majuri Heikki 
Kavela. Rykmentin aliupseeri-
koulun johtajana toimii maju-
ri Pekka Suorauma. 

T u r R t R tarjoaa laaja-alai-
sen ja useita vaihtoehtoja si-
sältävän työkentän joko kol-
men eri kaupungin alueella tai 
sitten Saaristomeren ainutlaa-
tuisessa ympäristössä. Komen-
totoimisto antaa virka-aikana 
08.00—16.15 tarvittavat tiedot 
ja ohjeet, jos olet kiinnostu-
nut tästä työkentästä. 

Postiosoite: 
Turun 
Rannikkotykistörykmentti 
Komentotoimisto 
PL 5 
20811 T U R K U 81 
Puhelin: 
921 /359200/komentotoimisto 
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KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton (KotRPsto) toiminta-alue 
sijoittuu Ahvenkosken itäpuo-
lelle — Kymenläänin alueelle. 
Patteriston esikunta ja esikun-
tapatteri sijaitsevat Kotkan 
kaupungissa vanhan Kymin-
linnan maalinnoituksen vallien 
sisäpuolella. 
Patteriston koulutus- ja var-
tiolinnakkeet sijaitsevat Hami-
nan, Kotkan ja Loviisan edus-
talla. Molemmat koulutuslin-
nakkeet — Kirkonmaa ja 
Rankki — ovat Kotkan edus-
talla. Koulutuslinnakkeille on 
noin 45 minuutin laiva- tai 
venematka. 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton alueella on rakennustoi-
minta ollut suhteellisen vilkas-
ta. Tämän tuloksena on asun-
totilanne patteriston linnak-
keilla rannikkotykistön parhai-
ta. Varsinkin laaja Kirkon-

maan saari on sekä palvelus-
että asuinympäristönä "man-
tereellinen" verrattuna useim-
piin muihin karumpiin ran-
nikkomme linnakkeisiin. 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton komentajana toimii evers-
tiluutnantti Teuvo Rönkkö-
nen ja patteristoupseerina ja 
samalla komentajan sijaisena 
majuri Matti Haapanen. 

Komentotoimisto antaa vir-
ka-aikana 08.00—16.15 tarvit-
tavat tiedot ja ohjeet, mikäli 
olet kiinnostunut tulevaisuu-
desta Kotkan Rannikkapatte-
riston palveluksessa. 

Postiosoite: 
Kotkan Rannikkopatteristo 
Komentotoimisto 
PL 5 
48701 K Y M I N L I N N A 
Puhelin: 
952/213331 /komentotoimisto 

VALITTU 
Hawk on nyt Englannin Royal Air Forcen 

palveluksessa. Myös Suomen ilmavoimat on 
valinnut sen kilpailussa, johon osallistui 
viiden maan lentokoneteollisuus. 

rntmmm 



HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Hangon Rannikkopatteristo 
(HanRPsto) toimii avomerelle 
työntyvän Hankoniemen mo-
lemmilla puolilla. Patteriston 
esikunta ja esikuntapatteri on 
sijoitettu Hangon kaupunkiin, 
minne on myös parhaillaan 
valmistumassa uusi henkilö-
kunnan asuintalo. 

Patteriston koulutus ja var-
tiolinnakkeet sijaitsevat Tam-
misaaren saaristossa ja Han-
gon edustalla. Pääkoulutuslin-
nake on Russarö. Lappohjan 
tehdasalueen tuntumassa ole-
va luonnonkaunis Hästö-Busön 
linnake on samalla patteriston 
reservialiupseerikoulu. Kum-
pikin saari on aivan mante-
reen tuntumassa. Suurin osa 
esim Russarön henkilökunnas-
ta asuukin Hangon kaupun-
gissa. Hangon Rannikkopatte-
riston toiminta-alue on pää-
osin ruotsinkielistä, mutta 
patteristo on silti suomenkie-
linen joukko-osasto. 

Hangon Rannikkopatteris-
ton komentajana on eversti-
luutnantti Torsti Lahti ja pat-
teristoupseerina ja samalla ko-
mentajan sijaisena toimii ma-
juri Pentti Lahdenranta. 

Komentotoimisto antaa vir-
ka-aikana 08.00—16.15 tarvit-
tavat tiedot ja ohjeet, mikäli 
olet halukas yrittämään uutta 
ammattia Hankoniemen Sil-
män loisteessa Suomen eteläi-
simmässä kärjessä. 
Postiosoite: 
Hangon Rannikkopatteristo 
Komentotoimisto 
PL 40 
10901 H A N K O 
Puhelin: 
911/82276/komentotoimisto 

VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Vaasan Rannikkopatteristo 
(VaaRPsto) on moottoroitu 
rannikkotykistöpatteristo, jon-
ka koko toiminta on keskitet-
ty Vaasan kaupunkiin. Patte-
risto käyttää harjoitusaluee-
naan Lohtajan ampuma-
aluetta ja joitakin Vaasan 
edustan suurempia saaria. Pat-
teristo osallistuu myös kenttä-
tykistön mukana Rovajärven 
tykistöleirille. Moottoroitu 
rannikkotykistö on usein mu-
kana laajoissa sotaharjoituksis-
sa ympäri Suomea. Vaasan 
Ranikkopatteristo liikkuu pal-
jon — joko teloilla, pyörillä 
tai junalla. 

Patteristolla on raskas, ny-
kyaikainen tykki- ja vetäjäka-
lusto. Moottorointi tarjoaa 
työkentän sekä auto- että tyk-
kimiehelle. Laaja t tuliasema-
alueet ja pitkät tulenjohtoyh-
teydet vaativat tehokkaan ra-
dio- ja puhelinkaluston — työ-
kenttä radio- ja puhelinteknii-
kasta kiinnostuneille. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
komentajana toimii eversti-
luutnantti Pentti Väyrynen ja 
patteristoupseerina on kaptee-
ni Eero Kurka. 

Liikkuvasta ja vaihtelevasta 
työstä kiinnostuneille antaa 
patteriston komentotoimisto 
tarvittavat tiedot ja ohjeet. 

Postiosoite: 
Vaasan Rannikkopatteristo 
Komentotoimisto 
PL 61 
65101 VAASA 10 
961/1361 /komentotoimisto 
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RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

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

Koulun historia on vielä 
nuori, mutta sen perinteet 
rannikkotykistöaselajin kanta-
henkilöstön ja varusmiesten 
kouluttajana ovat lähes puoli-
vuosisataiset. 

Santahaminassa sijaitsevan 
Rannikkotykistökoulun (RtK) 
tehtävänä on tuottaa johtajia 
rannikkopuolustusj är jestelmän 
tarpeisiin. Teknillistyvä val-
vonta-, johtamis- ja asejärjes-
telmän käsittävä rannikkoty-
kistö edellyttää aselajikoululta 
korkeaa ammatillista sekä ope-

tusmenetelmällistä valmiutta. 
Tähän haasteeseen koulu vas-
taa nuorekkaalla henkilökun-
nalla sekä korkeatasoisilla ope-
tusvälineillä. 

Rannikkotykistökoulun teh-
täväpiiriin kuuluu virkatut-
kinnon suorittaneiden upsee-
rien sekä toimiupseerien jat-
kokoulutus. Kadettien ja pe-
ruskoulutettavien toimiupsee-
rien aselajikoulutus sekä varus-
miesten rannikkotykistön re-
serviupseerikoulutus kuuluvat 
koulun vakio-ohjelmiin. 

Lisäksi koulussa toimeen-
pannaan kertausharjoituksia 
sekä upseerikokelaiden erikois-
kursseja. Muiden tehtäviensä 
ohella koulu suorittaa alaansa 
liittyvää tutkimus- ja kokeilu-
toimintaa. 

Rannikkotykistökoulun joh-
tajan evl Jukka Karvisen apu-
na toimii koulun esikunta, jo-
ka käsittää koulutus- ja jär-
jestelytoimiston, komentotoi-
miston sekä huoltotoimiston. 
Esikunnassa työskentelee 2—3 

upseeria, teknikkoupseereita 
sekä 2—3 toimiupseeria. Esi-
kuntaan kuuluu lisäksi toimis-
toapulaisia sekä värvätty taso-
piirtäjä. 

Koulun johdon alaisina toi-
mivat eri kurssit. 

Koulu käyttää vakituisten 
opettajien lisäksi runsaasti 
tuntiopettajia erikoisalojen 
opetukseen. 

Rannikkotykistökouluun ote-
taan esikunta- ja koulutusteh-
täviin vain upseeri- tai toimi-
upseeritutkinnon suorittaneita 
upseereita ja toimiupseereita. 
Rannikkotykistökouluun on 
näinollen hakeuduttava suo-
raan kantahenkilökunnan 
kursseilta tai muista joukko-
osastoista. 

Rannikkotykistökoulun 
postiosoite on: 
Rannikkotykistökoulu 
PL 8 
00861 H E L S I N K I 86 
Puhelin: 
90/68601/komentotoimisto 

Rakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki 52 puh. 140 144 
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Vaikka miten 
ottaisi päähän, niin... 

tJ&s Häijy pomo ei 
häviä, vaikka 
kuinka 
yrittäisit 
hukuttaa 
hänet 
lasiin. 

Sydänsuruun on parempiakin 
lääkkeitä kuin huppu silmille. 

Velat eivät muutu 
saataviksi vaikka miten 
lasia kallistaisit. 

Paha akka ei sillä 
parane, että juot 
pääsi täyteen. Yksinäisyys ei sillä hälvene, 

että katsot sitä pullon 
pohjan läpi. 

Alkoholi ei ratkaise ongelmia. Se tuo niitä vain 
lisää. Kun kohtaat vaikeuksia, ota lasin sijasta 
järki kouraan ja säännöksi, ettet juo suruusi 
tai ongelmiisi. Ne ratkeavat selvin päin parhain 
päin 

t i e d ä r a j a s i Y Alko 

R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N : 

KALAYHTYMÄ OY 
Raisio 

AUG. LIPSANEN OY 
Pori 

PALACE HOTEL 
Helsinki 

RAKENNUSTOIMISTO 
A. PUOLIMATKA OY 

LENINKITEHDAS 
SALON NEULOMO 
Salo 

SUOMEN 
KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO R.Y. 

SUOMEN SOKERI OY 
Vaasan Tehdas 

OY TOOLS AB 
Espoo 

WIIK & HÖGLUND OY 
Vaasa 

OY YLEINEN INSINÖÖRITOIMISTO 
Helsinki 

PUHTO jätesäiliö 
-ja pysyy paikat siistinä ! 

PUHTO JÄTESÄILIÖ kiinteistöjen jätehuoltoon 
— sen siirtämisessä on vaihtolava-edut 

m u l l i t tuottaa ratkaisuja 
21200 Raisio, puh. 921-783 408 

37 

Pyöreät kulmat j'a suuret pinnat. Säiliö tyhjentyy entistä puhtaammaksi, sillä 
roskat eivät takertele kulmissa. j"a turhissa saumoissa. Lisäksi tiivis ja vankka-
rakenteinen Puhto on terveydenhoitoviranomaisten hyväksymä ja suosittele-
ma. Säiliön kuljetus on kätevää — nykyaikaisilla vaihtolavalaitteilla. Siksi Puh-
to on järkevä ratkaisu kaikenlaisille jätteille. Kertakaikkiaan siisti juttu. 



T-kauppa 
on lähellä 
ihmistä. 

Valtakunnalliseen T-kaupparyhmään kuuluu 
2800 päivittäistavarakauppaa harjoittavaa vähittäiskauppaa. 

T-kaupat ovat yksityisiä lähikauppoja, marketteja ja 
tavarataloja, joiden tavarantoimittajina on 

37 tukolaista tukkuliikettä. 
T-kaupparyhmän keskusliikkeenä toimii 

Tukkukauppojen Oy, Tuko. 

Kaikki akuista - ja vähän enemmänkin. 

akkuteollisuusoY 
AKKUTALO, 02610 Espoo 61 
puh. 90-52501 

38 

Rauf Rouheinen 
-koiran monipuolinen perusravinto 

Pakkaukset: 
1 ,3 ja 15 kg 

Rouheinen 
koiranruoka 

SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUS-OSAKE-PANKKI 
(SKOP) 

Helsinki 

Osta ja lue 

s a a g a a ^ a a s ^ a & a 
- miehet kertovat 

Tilaajapalvelu puh. 692 4061 - 670 272 

Jämerää kertomusta sotiemme tositilanteista, 
joista historiankirjat tietävät vain seuraukset. 
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K O S T E U S M I T T A U K S E T NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI 

Vaisalan uudella elektronisella HM 11 kosteusmittarilla. 
ERINOMAISET SUORITUSARVOT: 

— nopea näyttö aikavakio alle 1 sek 

— täydellinen kosteuden mittausalue 
0 . . . 100% 

— to iimiintal ä m p ö ti! a- a lue 
—40°C . . . + 80°C 

— hyvä tarkkuus, kestävä kalibrointi 

— lineaarinen viestin ulostulo esim. 

piirturille. 

NYT MYÖS LÄMPÖTILA 
MITTAUKSELLA 

Suositellaan sensorin suojanai käytet-
täväksi sintrattuja fi lttereitä joita saa-
tavissa eri kokoja. 

PL 26 - 00421 HELSINKI 42 PUH. (90) 890 933 TELEX 12-832 VSALA 

•S* VAISALA ir 
40 

Mensan lihaisat erikoismakkarat: 

Krakova 
Juustomakkara 
Savumakkara 
Hirvimakkara 

Maista- sillä tästä ei makkara parane! 



• å a V E R T A 
ei saa apteekista 

eikä sitä voi 

tehtaassa valmistaa 

auta si is S inäk in omal ta osal tas i , 
et tei Ver ipa lve lun kaapi t t yh jene 
mi l lo inkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 

V E R I P A L V E L U 

TERVEYDEKSI 

ENIGHETEN 

NESTE OY 

Kemira Oy 
VIHTAVUOREN TEHTAAT 

Vihtavuori 

Pääkonttori: Espoo Keilaniemi 

Tuotantolaitos: Porvoo 

Jalostamo: Naantali 
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Aloitimme 
kaapelinteon vuonna 1912. 

Ajanoloon 
tulivat ohjelmaan 

voi makondensaattorit. 

Ja sitten ryhdyimme 
tekemään rakentajille 

ai u mi i n i pr of i i I eita. 

Myös kaapelialan koneemme ovat kysyttyä 
tavaraa maailmalla. 

Ihan niin kuin kierre-1 saumaputkikoneetkin 

Samat sanat ilmastimista. 
joilla vesi herää. 

OY N O K I A AB 
L< AAPELITEHOAS 

Nyt lippu korkealle 
lujaan Fiskars-salkoon 



O Y S I L J A L I N E A B 

Turku - Helsinki 

K O T K A N K A U P U N K I 

P O L A R - R A K E N N U S O S A K E Y H T I Ö 

Helsinki, Asemapäällikönkatu 12 

BLACK A. DECKER Oy 
Vantaa, Virkatie 8 

A U R A Y H T I Ö T 

Helsinki 

H A C K L I N - Y H T I Ö T 

Pori 

Lapuan patruunoilla 
Missä ruuti palaa, siellä tunnetaan tasalaatuiset lapualaiset 
patruunat. Niillä on tiputettu mm. neljä olympiakultaa ja pa-
rikymmentä maailmanmestaruutta. 
Lapuan patruunatehtaalta tulevat 
pienoiskiväärin patruunat, 
kiväärin patruunat, 
erilaiset metsästys- ja pistoolin patruunat sekä luodit ja 
hylsyt eri patruunalaatuihin. 
Tarkkuuspatruunat 7 ,62x51 (,308W)/D46 
ja 7,62x53R/D46 myös hirvipatruunoina luodilla E314, 
.38 Special Wad cutter, .32 S&W Long Wad cutter. 

Karju-patruuna "Running Target". 
Kai. .22, luoti 2,59 g, Vo = 410 m/s. 

L A P U A N P A T R U U N A T E H D A S Lapua 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

T U R K U - P A N S I O 



metalli 

metallityöläinen 

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

METALLITYÖVÄEN LIITTO R.Y. 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41, 00180 Helsinki 18 
puh. 90-640 921 

VALIO 
MEIJERIEN KESKUSOSUUSLIIKE 

ASKO-UPO OY 

Lahti 

KOTIMAINEN NAAMIOINTIVERKKO 
28 K 

YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUSVOI-
MIEN KANSSA KEHITETTY 

TURO O/Y MUOVITEHDAS 

EFFOAF 
SUOMEN HÖYRYL4IVA OSAKEYHTIÖ 
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Fiat 12 J 
Nyt entistäkin 

taloudellisempi ja mukavampi. 

Uudistuksia 
moottorissa ja 
voimansiirrossa 
Polttoaineenkulutus pienentynyt 
entisestään 7 -10 % normaali-
ajossa- Voimansiirrossa veto-
pyorästön välityssuhde 15 % 
suurempi kuin ennen - sekin 
pienentää polttoaineenkulutusta 
ja hiljentää ääntä. Alhaisempi 
moottorin kierrosluku huippu-
nopeudella ajettaessa lisää 
moottorin ikää. 

korissa 
Uusi nykyaikainen turvakorin 
muotoilu. Sivuikkunat ja taka-
ikkuna ovat nyt suuremmat, mika 
parantaa kuljettajan näkyvyyttä 
ja siis Iisaa turvallisuutta. 
Vakiovarusteisiin kuuluvat nyt 
pääntuet. Ja tietysti rullavyöt ja 
lämmitettävä takalasi 

sisustuksessa 
Matkustajatila on aanettömämpi 
Istuimet ovat erittäin mukavat ja 
juuri oikein muotoillut. Kojelauta 
ja ohjauspyörä ovat niinikään 
täysin uudet. Läpivirtaustuule-
tusta on tehostettu, mikä Iisaa 
mukavuutta. 

Maahantuoja: AUTONOVO OY 

- vie eteenpäin 
kaikkialla 

maailmassa 

Myynti ja huolto: 
FIAT-VERKOSTO 

SUOMEN FORSIITTI 
JA DYNAMIITTI 

OSAKEYHTIÖ 
HANKO 

SUOMEN MERI 
SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ 
Eteläesplanadi 12, Helsinki, puh. 175166 
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Mikä muu rakennuslevy kuin Gyproc 
on yhtä kestävi^yhfl helppo työstää, 

yhtä edullinen 
ja sopii niin moneen paikkian? 

G y p r o c - s e i n ä j f n T v ^ 
on sileä ia sau-
m a t o n eika rajoi ta N N . 
p inno i t t een val intaa x 

Mi l lään m u u l l a r aken- \ 
nuslevyl lä ei saa pysyvää sau- n . N . 
m a t o n t a pintaa seiniin sekä kat- N ^ x 

tö ih in . G y p r o c o n hyvä a lus ta kai-
kille pinnoi t te i l le - tapetei l le , maal i l le , \ 
kaakeli l le y m s . Pinta m y ö s pysyy e h e ä n ä j a 

Gyproc- levy sopii m y ö s kosteisi in | 
t i loihin 

Gyproc- levy sopii hyvin kylpy-
huone i s i i nk in , sillä se o n v a n k k a 
l i i kkuma ton alusta m y ö s kos-
te iden t i lo jen pinnoit tei l le . 

i Gyproc- levy o n turval l inen 
Gyproc- levy ei pala J o t e n se 

\ o p i i e r inomaises t i p a n n u h u o n e e n 
' ^ a u t o t a l l i n seini in j a ka t to ih in . 

proc-Ievy ei m y ö s k ä ä n sisällä 
kyllisiä aineita. 

Gyproc-levy on edullinen 
Gyproc on monella tavalla 

paras ratkaisu. Sen hankinta-
hinta on edullinen. Erikois-
työkaluja ei tarvita. Sen käyt-
töominaisuudet ovat parhaat. 

Levyn monikäyttöi-
syyden ansiosta 
kokonaishukka 
pienenee ja sehän 
on selvää säästöä. 
Lopputulos on 
kestävä, kaunis, 
sileä ja saumaton. 

Gyproc-levy kestää ja 
siihen on helppo kiinnittää. 

T j| Gyproc-levy on käyt-
^Xlu. töominaisuuksiltaan 

paras rakennus-
levy. Helposta 

työstettävyy-
destään huoli-

matta Gyproc-levy kestää 
aivan yhtä hyvin kuin 
muutkin rakennuslevyt 
Muutamissa paikoissa jopa 
paljon paremmin. Kevyet 
esineet, kuten taulut, lamput 
jne. voidaan ripustaa x-kou-
kulla suoraan Gyproc-
levyyn. Raskaat 
esineet on syytä 
kiinnittää suoraan 
runkoon tai käyt-
tämällä erikois-
kiinnikkeitä. 

Gyproc-levyä on helppo 
työstää 

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

partek 
P A H A I S T E N K A L K K I O T - F A H G A S K A L K A B 

KIRKKONUMMEN TEHTAAT 

I G y p r o c on m y ö s er in-
o m a i n e n tuu lensuo ja l evy 

Gyproc- levyih in k u u l u u 
uus i 9 m m : n levy J o k a o n 
erikoisesti ta rkoi te t tu u lko-
se inään tuu lensuo jaks i . 

1. Aromisäilön yläosa toi-
mii kantena koko käyttö-
ajan. Irrota se repäisy-
nauhasta vetämällä. 

2. Avaa sisäpakkaus 
punaisesta repäisynau-
hasta vetämällä. 

3. Aseta kansi paikoilleen 
kahvin annostelun jäl-
keen. 

E 
MYYMÄLÄ 

ostajan 
asialla 

Kätevässä puolen 
kilon aromisäilössä 
voit pitää Saludo-kah-
vin koko sen käyttö-
ajan. -Avaamisesta 
viime muruseen. Jos 
näet kahvin kaataa 
pakkauksestaan purk-
kiin, saa kahvi 'ilma-
kylvyn' ja osa makua 
antavista aromeista 
haihtuu. Kun pidät 
Saludon aromisäilössä, 
pysyy kahvisi täyteläi-
senä ja hyvän makui-
sena. 

E MYYMÄLÄT-CENTRUM 



Rotating target system BT 27 Torque mechanism BT 18 C 

& mm  
Precision target with memory BT 28 M Pop up targets 

Advanced Equipment f or 
Realistic and Effective Military Training, 

In order to achieve the best pos-
sible proceeds of military training, 
big resources in material and per-
sonnel are used. And the costs are 
permanently increasing. 

Enormous amount of ammuni-
tion is wasted. Great ef for ts are 
made to estimate and appraise ef-
fects of the different training ope-
rations, shooting practises etc. 

These conditions of to-day 
could easily be improved. 

At the Saab-Scania factory in 
Jönköping/Sweden we have specia-

lized in systems and equipment 
for rational military training. We 
are continously developping new 
and adequate systems for realistic 
and effective training purposes. 

Above you have some examples 
f rom our present programme. 

For fur ther information (Our 
new documentat ion file) send us 
the coupon beside. 

Datasaab Division 
S-551 01 Jönköp ing Sweden Tel 036 -13 26 4 0 

Telex 7 0 0 4 5 Telecopy 036-14 3 2 85 

Please send me your 
new documentat ion file 
as soon as possible. 


