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Rannikkotykistön 
kertausharj oitukset 

Maamme puolustusvoimien sodan ajan 
suorituskyky perustuu koulutettuun ase-
velvolliseen reserviin. Myös pitkälle tekn-
nillistyneissä puolustushaaroissa ja ase-
lajeissa on ihmisen osuus ratkaiseva. 
Suorituskyky maksimoidaan yhdistämällä 
tehokkaalla varusmies- ja reserviläiskou-
lutuksella teknillinen järjestelmä ja sitä 
hallitseva ihminen toimivaksi kokonai-
suudeksi. 

Rannikkotykistössä on painopistesuun-
tien joukkoyksiköt ja erikoishenkilöstö 
voitu kertausharjoittaa säännöllisin väli-
ajoin yli kymmenen vuoden ajan. Tältä 
osin aselajimme on puolustusvoimien 
pääosaan verrattuna edullisessa asemas-
sa. Lähimpänä tavoitteena tulisi rannik-
kotykistössä nähdä uusiutuvan teknilli-
sen järjestelmän edellyttämän lisäkoulu-
tuksen sisällyttäminen vuosittaisiin ker-
tausharjoituksiin. Tämä voitaisiin toteut-
taa lisäämällä erikoishenkilöstön kertaus-
harjoituksia tai toimeenpanemalla pien-
ten avainyksikköjen kertausharjoituksia 
osin ampumaleireihin liittyen. 

Tämä kertausharjoituksille omistettu 
numeromme osoittaa, että koulutuksen 
lisätarve tiedostetaan myös reserviläisten 
keskuudessa. Artikkeleista heijastuu lisä-
koulutustarpeen ohella myös vankka 
luottamus rannikkopuolustuksemme toi-
mivuuteen ja sen hyökkäystä ennalta 
estävään vaikutukseen. Rannikkotykki-
väen reservi on tietoinen tärkeästä tehtä-
västään puolustusvoimiemme suoritusky-
vyn yhtenä osatekijänä. 
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MAJURI 
PAULI KORKKA 

Reserviläisten koulutus ja 
ylentämisperusteet 

"Reserviin kuuluvat ase-
velvolliset kutsutaan 
kertausharjoituksiin, 
miehistöön kuuluvat yh-
teensä NELJÄNKYM-
MEN, aliupseereiksi ja 

teknillisiin tehtäviin kou-
lutetut SEITSEMÄN-
KYMMENEN VIIDEN 
ja upseereiksi koulutetut 
SADAN päivän ajaksi" 
(AsevL 7 §). 

RESERVILÄISTEN 
KOULUTUKSEN 
PERUSTEITA 

Kyseessä on varusmiespalve-
lukseen rinnastettava velvol-
lisuus. Kertausharjoituksista 
voi saada lykkäystä ainoas-
taan henkilökohtaisesta ano-
muksesta. Lykkäyksen myön-
täminen edellyttää, että se on 
asevelvolliselle hänen perhe-
tai taloudellisten olojensa, 
ammattiin valmistumisen tai 
opiskelun takia erittäin tar-
peellinen (AsevL 18 §). Sa-
moin lykkäystä voidaan 
myöntää julkisessa tehtävissä 
oleville asevelvollisille, mi-
käli se on yleisen edun vuok-
si välttämätöntä (AsevL 17 
§), taikka muille asevelvolli-
sille, mikäli kertausharjoitus 

saattaisi puolutusvoimien, 
yleisen talouden tai muita 
yleisiä etuja vaaranalaiseksi 
(AsevL 19 §). 

Kertausharjoituksin tulee 
ylläpitää reserviläisistä muo-
dostuvilla sodan ajan jou-
koilla puolustusjärjestel-
mämme vaatima suoritus-
kyky. Tämä edellyttäisi kaik-
kien joukkojen kouluttamis-
ta seitsemän vuoden välein 
(Puolustuslaitoskomitea v 

1976). II Parlamentaarisen 
puolustuskomitean mietin-
nön mukaisesti tulisi kertaus-
harjoituksiin kutsuttavien 
määrää lisätä vuosittain noin 
3000 miehellä. Ensimmäisen 
kerran mietinnön suositusta 
noudatettiin v 1980 ja v 1981 
lienee odotettavissa vastaava 
lisäys. 

Tämänhetkinen tilanne ja 
tavoitteet ilmenevät oheisesta 
taulukosta 

Vaihe Kutsuttavat Kertausharjoitusvrkrt 

1980 32000 250000 
1981 35000 265000 

I tavoite 50000 400000 

Plkomitea 87000 750000 
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Koulutuksen käytännön 
puitteet määrittää myönnetyt 
määrärahat. Vuosittain toi-
meenpantavat kertausharjoi-
tukset käskee pääesikunta si-
ten, että ainakin liikekannal-
lepanojohtajisto sekä tär-
keimmät esikunnat ja jou-
kot kyetään kouluttamaan 
5—7 vuoden väliajoin. 

Esimerkiksi Helsingin soti-
laspiirissä on kyetty viime 
vuosina koulttamaan suuruus-
luokittain katsottuna 

— 1500 ups/v 
— 600 au/v 
— 1900 m/v 

Kertausharjoituksiin kutsu-
taan sotilaspiirien kortistojen 
mukaan ne reserviläiset, jot-
ka ovat kullakin hetkellä si-
joitettuja koulutettavaksi 
määrättyyn joukkoon. Koska 
kaikkia joukkoja ei kyetä 
kouluttamaan, jää erittäin 
monelta reserviläiseltä vali-
tettavasti kokematta se tun-
nelma ja saumaton yhteis-
henki, joka kertausharjoituk-
sissa vallitsee — toimintaval-
miudellisista seikoista puhu-
mattakaan. 

Sotilaspiirien päälliköt käs-
kevät reserviläiset palveluk-
seen sekä käsittelevät lyk-
käysasiat. Kertausharjoitus-
koulutukseen osallistuvat jos-
sain muodossa kaikki esikun-
nat, joukot, sotakoulut ja 
muut sotilaslaitokset. 

Reserviläisten koulutus-
muotoina tulevat kyseeseen 

— kertausharjoitukset 
• joukot (psto, patl, 

ptri jne), 
• joukkojen erikoishen-

kilöstöt (johtohenk), 
• eri toimialat (tied, 

ptrinpääll, sotpapit 
jne), 

— perehdyttämistilaisuudet, 

— sotilaallista maanpuolus-
tusta sivuava koulutus, 
• maanpuolutuskurssit, 
• pv:n yhteistoiminnas-

sa eri keskusvirastojen 
kanssa järjestämät 
koulutustilaisuudet, 

• valtion väestönsuoje-
lukoulun koulutusti-
laisuudet (6 h—1 
khvrk), 

— YK-palvelus. 
Joukkoharjoitus kestää 

keskimäärin 6—10 vrk ja sii-
nä reserviläisjohtajat koulut-
tavat oman joukkonsa tais-
telukelpoiseksi. Muiden ker-
tausharjoitusten pituus vaih-
telee 3—20 vrk:n välillä. Pe-
rehdyttämistilaisuuden kesto 
on 1—2 vrk. 

YLENTÄMISEN 
PERUSTEITA 

Ylentämisen tärkeimpänä 
edellytyksenä on reserviläi-
selle annettu sotilaallinen 
jatkokoulutus ja siinä osoi-
tettu soveltuvuus uutta soti-
lasarvoa vastaavaan tehtävään 
sodan ajan puolustusvoimis-
sa. Lisäksi edellytetään moit-
teetonta kansalaiskuntoa ja 
edellisestä ylennyksestä tulee 
olla kulunut vähintään 5 
vuotta. 

Upseerit ylentää Tasaval-
lan presidentti Puolustus-
voimien lippujuhlapäivänä 
4.6. ja Itsenäisyyspäivänä 
6.12. Sotilaspiirin päällikkö 
tekee ylennysesitykset maa-
lis- ja syyskuussa. Sotilaslää-
nin komentaja lähettää ne 
lausunnolla varustettuina 
pääesikuntaan 15.4. ja 15.10. 
mennessä. Puolustusvoimain 
komentaja esittelee ylennet-
tävät Tasavallan presidentille. 

Aliupseerit ja miehistöön 
kuuluvat ylentää sotilaspiirin 
päällikkö joko kertausharjoi-

Majuri Pauli 
Korkka on suoritta-
nut KadK:n vuosina 
1962—65 ja SKK:n 
vuosina 1973—75. 
Kirjoittajamme 
toimii tällä hetkellä 
HelSpErssa opera-
tiivisen toimiston 
päällikkönä. 

tuksen päättyessä tai 4.6. ja 
6.12. juhlapäivien yhteydes-
sä. 

Vähimmäisjatkokoulutus-
määrät ovat: 

upseerit 

luutnantiksi 15 vrk 
yliluutnantiksi 30 vrk 
kapteeniksi 60 vrk 

aliupseerit ja miehistö 

korpraaliksi yksi kh 
alikersantiksi 7 vrk 
kersantiksi 14 vrk 
ylikersantiksi 20 vrk 
vääpeliksi 40 vrk 

Ylempiin arvoihin vaadi-
taan lisäksi erityisiä maan-
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Tämä on uusi T-liitospora T-30 eli Tumppi. Se 
perustuu Leo Larikon patentoituun keksintöön, joka 
säästää aikaa, rahaa ja juotoshopeaa kaikkialla 
maailmassa, missä putkitöitä tehdään. Se toimii 
näin: Ensin Tumppi poraa reiän kupariputkeen ja 
takaisin tullessaan se vetää kaulustuskärjestä 
nousevien muovaintappien avulla kauluksen reiän 

ympärille. Reiän ja kauluksen tekemiseen kuluu 
aikaa vain muutama sekunti. Kauluksesta tulee 
erittäin juotostarkka, joten siihen on helppo liittää 
haaroitusputki. Parhaimmillaan Tumppi säästöäkin 
putkialan yrityksen haaroituskustannuksia 90%. 
Niinkuin kuvasta voit päätellä, uuden Tumpin 
tuotekehittely meni putkeen. Uusi Tumppi on nyt 

entistä sukkelampi, entistä lyhyempi ja entistä 
paremmin käteen käyvä. Uuden Tumpin pituus 
on vain 45 senttiä. Ja paino vain 3,8 kiloa. 

T-DRILL 
Serlachius. Työkoneteollisuus. 

PL 20, 66400 Laihia. Puh. 961-70 666. 

puolustuksen edistämiseen 
liittyviä lisäansioita. 

Jatkokoulutukseksi katso-
taan: 

— kertausharjoitukset, 
— kertausharjoituksiin rin-

nastettavat perehdyttä-
mistilaisuudet, 

— kukin YK-palvelujakso 
yhteen ylennykseen, mi-
käli ao:n koulutusta voi-
daan pitää riittävänä so-
tilasarvoa vastaavaan so-
dan ajan puolustusvoi-
mien tehtävään, 

— valtakunnallinen maan-
puolustuskurssi seuraa-
vaan sotilasarvoon, 

— alueellinen maanpuolus-
tuskurssi ja 

— pääesikunnan erikseen 
hyväksymät, sotilaallista 

maanpuolustusta palvele-
vat koulutustilaisuudet. 

Lisäansioiksi, jotka eivät 
ole yleensä yksinomaan riit-
tävä peruste ylennykselle kat-
sotaan: 

— upseerin tai toimiupseerin 
virkatutkinnon suoritta-
minen, 

— kantahenkilökuntaan kuu-
luvana saatu jatkokoulu-
tus puolustusvoimissa tai 
rajavartiolaitoksessa, 

— osallistuminen sotaan rin-
tamajoukoissa, 

— koulutus Valtion Väes-
tönsuojelukoulun järjes-
tämillä kursseilla (6 h = 
1 khvrk), 

— aktiivinen toiminta reser-
viläisjärjestöjen johtaja-
tehtävissä, 

— aktiivinen toiminta viral-
lisissa maanpuolustus-
järjestöissä, 

— osallistuminen maanpuo-
lustuksen eri sektoreilla 
toimivien valtakunnallis-
ten organisaatioiden jär-
jestämiin koulutustilai-
suuksiin. 

Jatkokoulutusta ei välttä-
mättä vaadita, jos ylennettä-
vä on tai on ollut sellaisessa 
puolutus- tai sisähallinnon 
sotilaallista pätevyyttä lisää-
vässä virassa, toimessa tai 
tehtävässä, joka mahdollis-
taa asianomaisen käytön esi-
tettyä sotilasarvoa korkeam-
massa tehtävässä. 

Kaikista kertausharjoituksia 
ja ylentämistä koskevista asi-
oista saa tietoja lähimmästä 
sotilaspiirin esikunnasta. • 
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Kapteeni 
Eino Räihä 

Kertausharj oitus-
koulutus rannikko-
tykistössä 
"Kertaus on opintojen äiti" 

Kertausharjoitukset 
ovat sotilaallisten 
tietojen ja taitojen 
täydentäjänä yhtä 
olennainen ja 
tärkeä osa koulu-
tuksesta kuin 
varusmieskoulutus. 

peruskoulutuksen rannikko-
tykistön eri koulutushaarojen 
vaatimiin tehtäviin. Reserviin 
siirtyvä varusmies sijoitetaan 
koulutuksensa perusteella 
omaan sodan ajan jouk-
koonsa. KERTAUSHAR-
JOITUKSISSA annetaan re-
serviläisille jatkokoulutus ni-
menomaan siihen tehtävään, 
johon heidät on sijoitettu 
rannikkopuolustuksen jou-
koissa (Kaavio 1). 

Kuluneenakin kesäkautena 
monen siviilimiehen tie on 
johtanut aamuvarhaisella 
kokoontumispaikkaan. Käs-
kykortti on näytetty ja mat-
ka on jatkunut rannikkoty-
kistön merikuljetuskalustolla 
saaristomme sokkeloihin. 
Pian on insinööristä tullut 
tulenjohtaja ja myyntimie-
hestä tykin suuntaaja. KER-
TAUSHARJOITUS ON AL-
KANUT. 

Tarkoituksena on taistelu-
kelpoinen j o u k k o . . . 

Varusmies- ja kertausharjoi-
tuskoulutus eroavat päämää-
riltään toisistaan. Varusmies-
koulutus antaa ensisijaisesti 

Reserviläiskoulu-
tuksen päämääränä 
on kouluttaa toi-
mintavalmiudeltaan 
ja -kyvyltään sodan 
ajan tarpeita vas-
taavat johtajat ja 
joukot. 

Edellä olevaan päämäärään 
pyritään nimenomaan JOUK-
KOJEN KERTAUSHAR-
JOITUKSILLA. Näkyvim-
mät ja kuuluvimmat harjoi-
tukset ovat ne, joissa koulu-
tetaan kiinteän rannikkoty-
kistön joukkoyksiköitä, pat-

Kapteeni Eino Räihä 
työskentelee 
PErttsto:ssa. Hän 
on suorittanut 
KadK:n vuosina 
1965—68 ja SKK:n 
vuosina 1975—77. 
Kirjoittajamme on 
toiminut useita 
vuosia opettajana 
RtK:ssa. 

teristoja, ja moottoroidun 
rannikkotykistön tuliyksiköi-
tä. Joukkona koulutetaan 
myös rannikon valvontayk-
siköt, merivalvontakomppa-
niat. 

Tai komentajan tahdon 
toteuttava esikunta . . . 

Joukkojen kertausharjoituk-
sissa koulutetaan myös ran-
nikon johtoesikunnat esikun-
ta- ja viestiyksiköineen. Täl-
löin esikuntaan sijoitettu 
kantahenkilökunta ja reservi-
läiset oppivat sekä tunte-
maan toisensa että hiotuvat 
toimimaan yhdessä johta-
miensa joukkojen hyväksi. 
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K A V ) o i R F S E HV \ JO V < O T 

VAHvS Hie^Kcvi^JVS TAUS H-azioitvs 

v A M ie s kovuuTljks fm peR usTetruc. a mi&j 
S I J O I re TA A H S O O AM AJA M JCJkkGOH f A . ktTK-
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re lv ice l po i hctu joukko. f^r Tv/ro 

Sekä ammattitaito omalla 
erikoisalalla 

Aina ei ole tarkoituksenmu-
kaista kouluttaa koko jouk-
koa samassa harjoituksessa. 
Koulutetaan vain johtajat ja 
eri toimialojen ammattimie-
het. ERIKOISHENKILÖS-
TÖN KERTAUSHARJOI-
TUKSISSA annetaan jatko-
koulutusta sellaisiin johtaja-
tehtäviin, joihin varusmiehiä 
ei kouluteta. Samoin niissä 
koulutetaan johtajat ja eräitä 
toimialakohtaisia henkilö-
ryhmiä (kuten esimerkiksi 
yksiköiden vääpelit ja tais-
teluvälinehenkilöstö) ennen 
kyseisen joukon kertaushar-
joitusta. Tavanomaisia ovat 
harjoitukset, joissa johtajat 
ja käyttäjät opetetaan uuden 
kaluston hallintaan (esimer-
kiksi viestivälineen vaihtumi-
nen aiheuttaa viestihenkilös-
tön koulutustarvetta). Taktii-
kan ja menettelytapojen ke-
hitys myös tuo tarpeita tä-
mänkaltaisiin harjoituksiin. 

Erikoishenkilöstön 
kertausharj oituk-
sissa annetaan 
tarvittava 
• Lisäkoulutus 

johtajille 
• Lisäkoulutus 

erikoishenkilös-
tölle 

• Uudelleenkoulu-
tus kaluston 
vaihtuessa 

Näin on ollut tarkoitus 
toteuttaa. . . 

Kertausharjoituksiin kutsu-
taan vuosittain joukkoja ja 
esikuntia sekä niiden erikois-
henkilöstöä laaditun suunni-
telman mukaisesti. Sotilas-
läänien alaiset rannikkoty-
kistöjoukko-osastot toimeen-
panevat harjoitukset. Sotilas-
piirit vastaavat reserviläisten 

palvelukseen kutsumisesta ja 
eräiden kertausharjoitus-
joukkojen muodostamisesta. 

JOUKOT JA ESIKUN-
NAT koulutetaan runko-
suunnitelman mukaisella ryt-
millä. Vuotta tai kahta en-
nen joukon tai esikunnan 
harjoitusta pannaan toimeen 
kyseisen joukon erikoishen-
kilöstön kertausharjoitus: 
johtajat ja eri toimialojen 
henkilöstö. 

TOIMIALAKOHTAISIA 
ERIKOISHENKILÖSTÖN 
kertausharjoituksia toimeen-
pannaan kullakin alalla il-
menevän tarpeen mukaisesti. 
Kalustokehityksen lisäksi 
toimeenpanorytmiin vaikut-
taa henkilöstön luonnollinen 
vaihtuminen (ikä, muuttolii-
ke). (Kaavio 2) 

Joukkojen kertausharjoi-
tuksissa upseerit ovat yleen-
sä pari viikkoa, aliupseerit 
puolitoista viikkoa ja miehet 
noin viikon. Kaikkien koh-
dalla harjoitus päättyy suun-
nilleen samaan aikaan. En-
nen miehistön palvelukseen-
astumista jää siten aikaa ko-
hottaa johtajien koulutusval-
miutta. (Kaavio 3) 

Rannikkoesikuntien ker-
tausharjoitukset ovat pituu-
deltaan 6—10 vrk. Jos ky-
seessä olevissa yksiköissä on 
tapahtunut vähän henkilö-
vaihdoksia, alkaa harjoitus 
kaikkien kohdalla samanai-
kaisesti. 

Erikoishenkilöstön kertaus-
harjoitukset kestävät yleensä 
6—14 vrk toimialasta riip-
puen. Joukkojen erikoishen-
kilöstön harjoitus pyritään 
yhdistämään joukko-osaston 
ampumaleiriin. Siten sääste-
tään kouluttajavoimaa ja re-
serviläisjohtajille saadaan 
johdettavia. 
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KAAVIO 2. 
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Ja näin on k ä y n y t . . . 

Rannikkotykistö kouluttaa 
vuosittain muutama tuhat 
reserviläistä. Jotta kaikki 
tärkeimmät joukot olisi saa-
tu koulutetuksi, on ollut 
pakko keskittyä joukon kes-
keisimpien osien koulutuk-
seen. Siten on harjoituksiin 
saatu tykistö ja ilmatorjunta-
osat, tulenjohtoelimet ja val-
vontayksiköt. Lähipuolustus-
osista ja huoltoyksiköistä on 
koulutettu lähinnä johtajia. 

Kertausharjoituksissa on 
ollut reipas ja yritteliäs ran-
nikkotykkimieshenki. Se on 
tullut esiin yksiköiden hyvinä 
suorituksina ja tehtävien tun-
nollisena täyttämisenä. Har-
joituksen valmistelijat ja joh-
tajat luovat puitteet, reservi-
läiset itse antavat sen hen-
gen, jota harjoituksissa tar-
vitaan. 

Rannikkopuolus-
tusjärjestelmän 
suorituskyky riip-
puu olennaisesti 
reserviläistemme 
suorituskyvystä. 

Ja näin suunnitellaan 
tehtäväksi 

Alkanut vuosikymmen tulee 
aiheuttamaan uusia koulu-
tustarpeita, joiden mukai-
sesti myös rannikkotykistön 
kertausharj oituskoulutusta 
tulee kehittää. Koulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat 
muun muassa 
— kehittyvän kaluston ai-

heuttamat vaatimukset, 
— rajallisten koulutusresurs-

sien yhä suunnitelmalli-
sempi hyödyntäminen 

kertausharjoitusten lisään-
tyessä, 

— kehittyvän organisaation 
ja ohjesäännöstön huo-
mioiminen ja 

— harjoitustilanteen muo-
dostaminen reserviläisille 
yhä tarkoituksenmukai-
semmaksi. 

O KOULUTUS e-*./Tri Scm~> 
iceu LV TTA-J A tcSULU TUS 

o H A-A r /-*? *vT7 STITL UT 
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U ! J TUJ 
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Siksi muun muuassa pyri-
tään rannikkojoukkojen ker-
tausharjoitukset toimeenpa-
nemaan samanaikaisesti me-
rivoimien sotaharjoitusten 
kanssa meripuolustuksen ko-
konaiskenttää palvelevalla 
tavalla. Rannikkotykistön 
aselajikoulu, Rannikkoty-
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kistökoulu, tulee yhä enene-
vässä määrässä toimeenpane-
maan erikoishenkilöstön ker-
tausharjoituksia kaluston 
uudistumisen ja taktiikan ke-
hityksen huomioimiseksi. 
Kertauharjoitusten rakennet-
ta pyritään kehittämään si-
ten, että luodaan nykyistä 
tiiviimpiä "opetuspaketteja", 
joilla säästetään koulutusre-
sursseja ja luodaan koulutus-
tilanteet yhä tarkoituksenmu-
kaisemmiksi. 

Lopuksi 

Rannikkotykistön kertaus-
harjoituskoulutuksen pää-
määränä on kouluttaa ran-
nikkopuolustuksen tarvitse-
mat toimintavalmiit ja tehok-
kaat sodan ajan rannikko-
joukot ja esikunnat esikun-
ta- ja viestiyksiköineen. Tä-
män päämäärän saavuttami-
seksi tarvitaan kaikkien, niin 
kantahenkilökuntaan kuulu-
vien kuin reserviläistenkin, 
yhteisiä ponnistuksia kehitty-
vän rannikkopuolustuksen 
1980-luvulla. 

Mäkiluodon linnakkeen 
historia 
T u t k i n t y ö h ö n i l i i t tyen M ä k i l u o d o n l i n n a k -
k e e n h i s t o r i a a . 

P y y d ä n M ä k i l u o d o n l i n n a k k e e l l a pa lve l le i -
t a , j o t k a o v a t h a l u k k a i t a k e r t o m a a n l in-
n a k k e e n m e n n e i s y y d e s t ä o t t a m a a n y h t e y t t ä 
a l lek i r j o i t t a n e e s e e n . 

Y l i l u u t n a n t t i O E n q v i s t 
E / I / S I R t R 
p u h 9 0 - 6 8 6 0 1 / 3 1 4 
t a i k o t i i n 
p u h 90 -6985330 

O s o i t e : 
R y y t i k u j a 4 I 
00840 H E L S I N K I 84 

Yhteys puolustus-
vo imi in ei pääty 
varusmiespalve-
lukseen , vaan se 
ja tkuu reservissä 
aina asevelvol l i -
suuslain edel lyttä-
m ä ä n y lä ikärajaan 
saakka . 

• 
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ARNO P. W. NYBERG 

Rannikkopatteriston 
esikunnan kertausharjoitus 
— näkökohtia ja ajatuksia 

Rannikkopatteriston esikun-
ta on se selkäranka, jonka 
varaan linnakkeet ja ampu-
vat tulipatterit rannikon 
puolustuksessa tukeutuvat. 
Esikunnan etukäteen laati-
mat suunnitelmat patteriston 
tulenkäytön suunnitelmista 
huolto- ja viestiyhteyskaavi-
oihin luovat sen perustan, 
joka kriisitilanteessa mahdol-
listaa patteristojohtoisen 
puolustustaistelun käymisen 
rannikolla keskitetysti, kurin-
alaisesti ja tehokkaasti. 

Ei ole näin ollen ihme, 
että kriisiajan todellista 
koostumusta vastaavan rau-
han aikana koottavan patte-
riston esikunnan laatuvaati-
mukset ja koulutustavoitteet 
ovat tiukat. Maanpuolustus-
budjetissa kertausharjoituk-
siin varattujen määrärahojen 
niukkuus, kouluttajien puute 
ja asevelvollisuuslaissa mää-
rätty sadan kertausharjoitus-
päivän yläraja upseereille 
vaikeuttavat koulutustavoit-
teiden saavuttamista. Se, että 
näissä oloissa sen patteriston 
esikunnassa, jossa itse olen 
palvellut, on kuitenkin on-
nistuttu mielestäni hyvin ja 
saavutettu erinomainen val-
mius, johtuu artikkelissani 
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esiintulevista seikoista, jot-
ka huomioon ottamalla 
muissakin reserviläisistä kou-
lutettavissa patteristoissa voi-
daan mielestäni saavuttaa 
yhtäläinen valmius. 

Ennakkovalmistelut 

Onnistuneen harjoituksen 
perusedellytyksenä ovat hyvät 
ja etukäteen hyvin valmistellut 
toimipaikat ja taisteluasemat. 
Tuliasemien, keskiöiden, tu-
lenjohtopaikkojen, komen-
topaikkojen niin pattereilla, 
linnakkeilla kuin patteriston 
esikunnassakin samoin kuin 
viestiyhteyksien tulee olla 
kunnossa. Myös kunnollisen 
ja riittävän kuljetuskaluston 
tulee olla valmiina. 

Rannikkotykistö on kiin-
teä, kantalinnoitettu aselaji, 
joten on luonnollista, että 
kaiken tämän on oltava pää-
osin valmiina jo rauhan ai-
kana. 

Reserviläisjohtajien valinta 

Reserviläisjohtajien valin-
nassa on tärkeintä, että so-
piva mies tulee valituksi so-
pivaan tehtävään. 

Reserviläisjohtajalla tulee 
olla sopiva perus- ja johtaja-
koulutus armeijassa. Rannik-
kotykistökoulutus on ehdo-
ton edellytys, jotta saariston 
olot ja erityispiirteet olisivat 
harjoituksiin tulevalle tutut 
ja aselajin tuntemus riittävä. 
Poikkeuksia ovat tietenkin 
it-upseeri, pioneeriupseeri ja 
muut tarvittavat erikoiskou-
lutuksen saaneet upseerit. 

Reserviläisjohtajalla tulee 
olla riittävä ja sopiva siviili-
koulutus. Komentotoimiston 
päälliköksi sopii juristi, 
viestiupseeriksi sähköinsi-
nööri, mittausupseeriksi 

maanmittausinsinööri, pio-
neeriupseeriksi rakennusin-
sinööri, aseteknikoksi kone-
insinööri jne. Koulutuksen li-
säksi on tärkeätä ottaa huo-
mioon reserviläisjohtajan 
työkokemus, tehtävä ja ase-
ma siviilissä. Johtotehtävis-
sä toimiva on sopiva johta-
mistehtäviin myös armeijas-
sa. Hän on valmis johta-
maan, antamaan käskyjä ja 
jakamaan tehtäviä. Hänellä 
on myös kyky delegoida teh-
täviä alaisilleen. Siviilissä 
suunnittelijana toimivasta on 
eniten hyötyä armeijassakin 
suunnittelutehtävissä. 

Reserviläisjohtajan tulee 
olla myös luonteeltaan teh-
täväänsä sopiva. Hänen tu-
lee olla yhteistyökykyinen, 
rento mutta tarpeen tullen 
tiukka, ei kuitenkaan kos-
kaan liian innokas. Hän ei 
saa olla helposti hermostuva, 
hänen on oltava ehdottoman 
rehti ja oikeudenmukainen. 
Jos hänellä on kaikki nämä 
luonteenpiirteet, hän pystyy 
myös paineessa johtamaan 
hyvin. Mielestäni sopiva 
luonteenlaatu on paljon tär-
keämpi kuin koulutuspohja 
tai asema siviilissä: jos mies 
ei ole luonteeltaan johtajaksi 
sopiva, hänen perustiedois-
taan ja koulutuksestaan ei 
ole paljoakaan hyötyä. 

Koulutuspohja ja osittain 
siviiliasemakin selviävät har-
joituksiin kutsuttavan pape-
reista, mutta tärkein kriteeri 
eli luonteenlaadun sopivuus 
selviää vasta henkilökohtai-
sen tuntemuksen perusteella. 
Tämän selvittämiseksi on 
tärkeätä, että patteriston joh-
tohenkilöstö tapaa toisiaan 
ja kantahenkilökuntaan kuu-
luvia kouluttajiaan ja esimie-
hiään riittävän usein. Sopi-
via tapaamisia ovat paitsi 
perehdyttämistilaisuudet myös 
esimerkiksi saunaillat ja 

Luutnantti res Arno 
P.W. Nyberg, suoritti 
asevelvollisuutensa 
Suomenlinnan rannik-
kotykistörykmentissä 
15.10.1965—9.9.1966. 
SlRtR:n kertaushar-
joituksissa hän on pal-
vellut tulenjohtajana 
1970 ja 1976 sekä pat-
teristoupseerina 1978 
ja 1979. Lisäksi kir-
joittajamme on aktii-
visesti osallistunut 
perehdyttämistilai-
suuksiin. Hän on saa-
nut biokemistin kou-
lutuksen ja toimii 
Pohjoismaiden minis-
terineuvoston alaisen 
pohjoismaisen sairaa-
lalaboratorioiden 
yhteistyöhankkeen 
apulaisjohtajana. 

RT ON TERÄSTÄ 
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muut vapaamuotoisemmat 
yhdessäolot. 

Joukkoa on testattava 
myös paineessa. Siksi ker-
tausharjoituksissa on syytä 
lisätä aina välillä työpainet-
ta riittävästi. Epäsopivat hen-
kilöt tulisi karsia joukosta 
jo rauhan aikana eikä vasta 
kriisitilanteessa ja heidän ti-
lalle on haettava uutta, sopi-
vampaa ainesta. Kuten Har-
ry Svendblad kirjoitukses-
saan toteaa, kukaan ei tosi-
tilanteessa halua ympärilleen 
tehtäväänsä sopimattomia. 

Periaatteena siis on, että 
valmiusjoukkoihin koulutet-
tava aines on valikoitua ja 
karsittua, sillä valinnan va-
raa on. Nykyisillä määrära-
hoillahan on mahdollista 
kertausharjoituttaa vain osa 
koulutetusta reservistä. 

Harjoitustilanne 

Siviilissä koulutuksen saa-
nut, sotilastiedoiltaan ja 
-taidoiltaan pätevä, hyvin 
koulutettu reserviläisjohtaja, 
joka on sijoitettu luonnet-
taan, kykyään ja koulutus-
taan vastaavaan tehtävään, 
onnistuu nähdäkseni parhai-
ten, jos hänelle taataan riit-
tävän itsenäinen asema joh-
tamistehtävässään. Kun esi-
kunta on koottu reserviläi-
sistä, on myös organisaatio, 
käskyvalta ja johtosuhteet 
pidettävä reserviläisjohtajien 
omissa käsissä. Tällä taataan 
kauaskantoisesti paras lop-
putulos: s a a v u t e t a a n 
i t s e n ä i s e e n t y ö s k e n -
t e l y y n , n o p e i h i n rat -
k a i s u i h i n j a k o k o -
n a i s t i l a n t e e n h a l l i n -
t a a n k y k e n e v ä t e h o -
k a s e s i k u n t a . 

Luonnollisesti rauhan ajan 
varo- ja turvallisuusmääräyk-
set ja pelastuspalvelu on 

Esikunnan henkilöstön on hallittava myös linnakkeiden asejärjestel-
mien käyttöperiaatteet ja niiden suorituskyky, — yksiköiden harjoi-
tuskalusto sekä uusi ja vanha tekniikka. 
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Ehdotus organisaatiomalliksi rannikkotykistön 
kertausharjoituksiin. 

otettava huomioon, ja vas-
tuu em seikoista kuuluu pait-
si määräysten mukaan myös 
luonnostaan kouluttajille. Pi-
dän kuitenkin epätarkoituk-
senmukaisena niin reserviläis-
johta jan kuin kouluttajankin 
kannalta sitä, että jokaisen 
reserviläisjohtajan vierellä 
(joskus kyynärpään verran 
edelläkin) kulkee aina kou-
luttaja. Kun kouluttaja on 
aina vieressä katsomassa ja 
neuvomassa, reserviläisjoh-
taja ei opi tekemään itse-
näisiä ratkaisuja. Reserviläis-
johta ja ei myöskään voi täl-
laisessa tilanteessa saavuttaa 
joukkoihinsa ja alaisiinsa 
nähden sellaista luontaista 
otetta ja auktoriteettia, joka 
hyvällä johtajalla tulee olla. 
Kouluttajakin varmaan tur-
hautuu, kun hän joutuu kul-

kemaan päivät pitkät reservi-
läisen vierellä — ainoana 
lohtunaan kenties leiri-, ko-
mennus- ja ylityökorvaukset. 

Kouluttajat eivät tieten-
kään ole tarpeettomia. Ku-
kaan ei kiistäne sitä tosiseik-
kaa, että harjoitusten onnis-
tumisen kannalta keskeisessä 
asemassa ovat juuri hyvät 
kouluttajat. Mutta jos vähäi-
set kouluttajavoimat käytet-
täisiin toisin kuin nyt, taat-
taisiin reserviläisjohtajille riit-
tävä taito itsenäiseen johta-
miseen. 

Harjoitusten ajaksi olisi 
patteriston esikunnan yhtey-
teen sijoitettava tehokas kou-
luttajapooli, joka on koottu 
eri aloja edustavista kanta-
henkilökuntaan kuuluvista. 
Tästä poolista reserviläisjoh-
tajat saisivat tarpeen mukaan 

tarvitsemansa ammattimie-
hen opastamaan ja tiettyä 
erityisongelmaa selvittämään 
— näistä ongelmistahan ei 
ole puutetta. Lisäksi patteris-
ton komentajana toimivalle 
kaaderiupseerille pitäisi näh-
däkseni keskittää enemmän 
vastuuta harjoituksen koko-
naiskulusta. 

Oheisessa kaaviossa olen 
esittänyt mahdollisen ker-
tausharjoitusten organisaa-
tiokaavion. Malli, jonka täs-
sä esitän, on vasta raakile, 
mutta kokemusten saamisek-
si ja mallin parantamiseksi 
kannattaisi mielestäni käy-
tännössä kokeilla tätä orga-
nisaatiota hyvän ja koke-
neen reserviläispatteriston 
harjoituksissa. 

T ä m ä n m a l l i n m u -
k a a n t o i m i t t a e s s a 
s a a v u t e t a a n s e u r a a -
v a t e d u t : 
— reserviläisjohtajat 

oppivat johtamaan itse-
näisesti omilla lohkoil-
laan, 

— r e s e r v i l ä i s j o h t a j i l -
1 a on pätevä koulutta-
jisto, jolta voi saada 
apua, tietoa ja koulutusta 
aina tarpeen mukaan, 

— kouluttajavoimat 
ovat tehokkaassa käytös-
sä koko harjoituksen 
ajan, 

— p a t t e r i s t o n k o m e n -
t a j a hallitsee harjoituk-
sen toiminnallisen koko-
naisuuden: patteriston, 
ammunnan, vihollistoi-
minnan, 

— harjoituksen johdolla on 
yleistilanne hallinnassaan. 

Kouluttajien valinta 

O n n i s t u n u t k o u l u t t a -
j i e n v a l i n t a o n e r i t -
t ä i n t ä r k e ä t ä o n -
n i s t u n e e n l o p p u t u -
l o k s e n k a n n a l t a . 



Huono kouluttaja voi pi-
lata reserviläisjohtajan moti-
vaation. Hyvä kouluttaja suo 
reserviläisjohtajalle mahdol-
lisuuden itsenäiseen johtami-
seen, mutta on taustalla täy-
dentämässä reserviläisen 
unohtuneita sotilastietoja ja 
-taitoja ja antamassa hänelle 
uutta tietoa. Reserviläisen 
varusmiesajan jälkeinen kehi-
tys on ollut nopeata niinkin 
teknisessä aselajissa kuin 
rannikkotykistössä — eten-
kin viime vuosikymmenen ai-
kana — parlamentaaristen 
puolustuskomiteoiden I ja II 
rannikkotykistölle suositta-
mien kehittämismääräraho-
jen vuoksi. 

Kouluttajien ja reserviläisten 
yhteistyö 

Hyvän ja toimivan lopputu-
loksen kannalta on mieles-
täni erittäin tärkeätä, että 
kouluttajat ja reserviläisjoh-
tajat tuntevat toisensa jo 
ennen harjoitustilannetta. 
Tämä onnistuu, jos pyritään 
pitämään kertausharjoitettu 
joukko koossa pitkään. Ai-
nakin kolme patteristotasois-
ta kertausharjoitusta olisi pi-
dettävä samoja johtaj ia kou-
luttaen. Jatkuvuus taas tulee 
turvatuksi siten, että otetaan 
riittävän ajoissa harjoituk-
siin mukaan reserviläisjohta-
jan rinnalle uusi mies saa-
maan kokemusta, jotta hän 
olisi valmis ottamaan johdon 
käsiinsä, kun edellinen re-
serviläinen siirtyy ylempiin 
jöhtoportaisiin. Juuri koke-
nut reserviläinen jos kukaan 
olisi sopiva kouluttamaan 
nuoresta reserviläisestä itsel-
leen seuraajan. 

On myös pyrittävä mah-
dollisuuksien mukaan pitä-
mään joukoilla samat kou-
luttajat. Tätä vaikeuttaa tie-
tysti kouluttajien siirto eri 

tehtäviin ja toimipaikkoihin, 
mutta aselajina rannikkoty-
kistö on sen verran pieni, 
että aselajin reservin upsee-
rit ja kouluttajat kyllä tule-
vat tutuiksi vuosien mittaan, 
jos samaa joukkoa koulute-
taan 10—15 vuotta. 

Erittäin onnistunut on 
mielestäni ollut oman pat-
teristoni käytäntö, jonka 
mukaan perehdyttämistilai-
suuksia ja saunailtoja niiden 
yhteydessä on pyritty järjes-
tämään mahdollisimman 
usein. Niitä on pyritty sovit-
tamaan varsinkin niihin ai-
koihin, kun kaaderikomen-
ta ja on vaihtunut. Tällöin 
reserviläisjohtajilla, kaaderi-
komentajalla ja uusilla kou-
luttajilla on tilaisuus oppia 
tuntemaan toisensa. Nimen-
omaan he voivat oppia tun-
temaan toistensa tavat, aja-
tukset ja käskytyylin. Tämä 
jos mikään koituu arvaamat-
tomaksi hyödyksi kriisitilan-
teessa. 

Kertausharjoituksia olisi 
järjestettävä riittävän usein. 
Sopiva väli on mielestäni 
kolme vuotta. Tähän ei ehkä 
kuitenkaan ole mahdollista 
päästä määrärahojen niuk-
kuuden ja kouluttajavoimien 
riittämättömyyden vuoksi. 
Varsinaisten harjoitusten li-
säksi kannattaa mielestäni 
pitää pari kertaa vuodessa 
päivän mittaisia perehdyttä-
mistilaisuuksia. Kun tämän 
lisäksi vielä ylläpidetään so-
siaalista kanssakäymistä sen 
mukaan, kuinka kunkin al-
manakka sallii, säilyy koulu-
tettavien ja kouluttajien kon-
takti. 

On myös huolehdittava 
reserviläisen asianmukaisista 
ylennyksistä. Tämä on tär-
keä motivaatiokysymys niin 
reserviläisjohtajan itsensä 
kuin hänen alaistensakin 
kannalta. 

Harjoituksen kulku 

Nykyisten määrärahojen sal-
lima 12 vuorokautta kestävä 
joukon harjoitus on lyhyt. 
Jos harjoitukset pidennettäi-
siin 14—16 vuorokauteen eli 
kahteen viikkoon ja liitettäi-
siin viikonloput harjoituksen 
molemmista päistä, aikaa 
olisi käytettävissä ratkaise-
vasti enemmän, mutta esi-
merkiksi reserviläisen siviili-
ammatistaan tarvitsema vir-
kavapausaika ei pitenisi. 
Näin sotaharjoitusjaksoon 
saataisiin yksi lisäpäivä, sa-
moin ammuntajaksoon. Li-
säksi olisi mahdollista järjes-
tää patteriston johtohenkilös-
tölle harjoituksen puoliväliin 
— teoria- ja suunnitteluvai-
heen jälkeen ennen miehis-
tön sisään astumista eli pat-
teriston perustamista ja sota-
harjoitusvaihetta — päivän 
loma välttämättömien siviili-
asioiden hoitamista varten. 
Tällöin vältytään varsinaisil-
ta loma-anomuksilta itse har-
joituksen kestäessä. 

Jos sotaharjoitusjaksoa pi-
dennetään, sitä voidaan myös 
tehostaa. Vihollistoimintaa 
olisikin lisättävä rajusti. 
Prässiä olisi oltava enem-
män. Näin saataisiin tilan-
teeseen enemmän todellisuu-
den tuntua ja pystyttäisiin 
testaamaan joukkojen ja 
johtajien stressinsietokykyä. 

Jos taas tykistöammunto-
ja varten saadaan lisäaikaa, 
voidaan ampua enemmän, 
jos vain määrärahat sallivat. 
M u t t a e n n e n k a i k k e a 
v o i d a a n j ä r j e s t ä ä 
a m m u n t o i h i n v a r a -
p ä i v i ä s i l t ä v a r a l t a , 
e t t ä h u o n o t s ä ä o l o -
s u h t e e t e s t ä v ä t a m p u -
m i s e n — tai harvinaisen 
kaunis sää tuo liikaa huvi-
veneilijöitö häiritsemään am-
muntoja. 
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Säännöllisesti toistuvien kertausharjoitusten alkuajoilta. Hangon alueella 1960-luvun lopussa koulutettu 
esikunta. Pääosa tästäkin joukosta on edelleen "rivissä". Kuva AKi. 

Seuraaviin harjoituksiin 
valmistautuminen 

Ainakin patteriston johto-
henkilöstön on hyvä saada 
riittävän ajoissa — vähin-
tään vuotta ennen harjoituk-
sia — tietoonsa tulevien har-
joitusten päivämäärät. Tämä 
on tärkeätä, jotta siviilin vir-
katehtävät, virkamatkat ja 
lomat voidaan järjestää sopi-
vasti ja näin ollen työesteen 
vuoksi jätetyt lykkäysano-
mukset vähenevät ja johto-
henkilöstö pysyy samana 
useassa harjoituksessa. Jos 
harjoitusten välillä järjeste-
tään riittävästi perehdyttä-
mistilaisuuksia, tällainen tie-
donkulku sujuu luontevasti. 

Tietysti olisi mielenkiin-
toista myös selvittää, kuinka 
nopeasti ja kuinka lukuisana 
johtoryhmä saadaan kokoon, 

jos käsky tulee yllättäen, il-
man ennakkotietoa. Tätä 
voitaisiin kokeilla pelkästään 
johtoryhmään, ja harjoitus 
voisi kestää pari kolme päi-
vää. Harjoituksena olisi hä-
lytys, saapuminen ja varus-
taminen, komentopaikkojen 
miehitys ja valmiuden nosta-
minen, jolloin mitattaisiin 
aika hälytyksestä valmiuteen. 

Patteristoharjoitusten jäl-
keen on hyödyllistä järjestää 
harjoituksen johdon, koulut-
tajien ja reserviläisjohtajien 
yhteinen kritiikkitilaisuus, 
jossa käydään läpi harjoituk-
sen hyvät ja huonot koke-
mukset ja esitetään mahdol-
liset parannusehdotukset. 
Näin on menetelty meidän 
patteristossamme. Tällainen 
terve kritiikki koituu kaikkien 
eduksi niin seuraavissa har-
joituksissa kuin mahdollises-

sa kriisitilanteessakin. 
Esittämieni näkökohtien 

huomioon ottaminen niin 
laajalti kuin mahdollista 
koottaessa ja koulutettaessa 
kriisiajan patteristoja ran-
nikkotykistön reserviläisistä 
on mielestäni omiaan lisää-
mään valmiutta ja yksikkö-
jen toimintakykyä. Näin 
päästään mielestäni siihen ta-
voitteeseen, että reserviin 
luodaan tehokkaat, toimivat 
joukot kriisiajan varalle. Me-
hän ylläpidämme puolustus-
kykyämme sotatilannetta 
varten, jotta sitä ei koskaan 
tulisi. Sillä kun valmiutemme 
ja koulutustasomme reser-
vissä on hyvä, on hyökkäys-
kynnys riittävän korkea tur-
vaamaan maamme koske-
mattomuuden. • 



JORMA MALINEN 

Ylil res Jorma 
Malinen suoritti 
asevelvollisuutensa 
vuonna 1969. 
Hänet on neljän 
kertausharjoituksen 
kautta koulutettu 
linnakkeen päälli-
köksi. 
Kirjoittajamme 
toimii Werner 
Söderström Oy:n 
koulutusosastolla 
studiomestarina. 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Näin on putket 
Reserviläisjohtajan mietteitä 
rannikkotykistön kertaus-
harjoituksista 

Aktiivinen reservinkauteni 
rannikonpuolustajana alkoi 
melkein heti, kun varus-
miehen korkeakoulun, re-
servinupseerikoulun jykevät 
ovet sulkeutuivat takanani 
keväällä 1969. Maanpuolus-
tuksen koko kuva ei ollut 
millään tavoin vielä valmis 
nuoren vänrikin mielessä, 
mutta eräs sen osa, rannik-
kotykistö, oli saanut itseensä 
ääriviivoja, jotka alkoivat 
muodostaa kuvaa tärkeästä 
tehtävästä kansalaisvastuun 
kentässä. 

Asenne ja totuttautuminen 

Kuluneen kymmenen vuoden 
aikana minulla on ollut ti-
laisuus osallistua neljään 
kahden viikon kertausharjoi-
tusjaksoon Suomenlinnan 
R a n n i k k o t y k i s t ö r y k m e n t i n 
alueella. Ajatukseni siivilöi-
tyvät tänä päivänä niiden on-
gelmien läpi, joita linnak-
keen päällikkö joutuu koh-
taamaan luotaessa toimivaa 
rannikkotykistöpatteria. Ker-
tausharjoituskäskyn liiteleh-
tisessä kehoitetaan pitämään 
yllä fyysistä kuntoa. Yhtä 
tärkeänä ennakkovalmennuk-

sen kohteena tulisi olla hen-
kinen valmius ja omat asen-
teet. Nopeasti teknistyvässä 
rannikkotykistössä joudutaan 
syöttämään entistä suurempi 
annos uutta asiaa reserviläi-
sen, yleensä siviilielämän jo 
tukkimaan tietoliikennever-
kostoon. Hyvänä parannuk-
sena vuosikymmenen alun ti-
lanteeseen verrattuna on ker-
tausharjoitusjakson viipaloi-
minen. Tietojen kertaus, tu-
tustuminen ihmisiin ja olo-
suhteisiin, sotilaselämään to-
tuttautuminen yleensä muu-
taman päivän ajan on hyvä 
avaus, ennenkuin upseeri 
kohtaa alaisensa ja seuraa-
vien viikkojen työtoverin, ali-
upseerin. Tämä kohtaaminen 
tapahtuu jo sitten autentti-
sissa olosuhteissa, linnakkeel-
la. Linnakkeen hengen luomi-
nen ja omien toimintaedelly-
tysten takaaminen edellyttää, 
että pystyy luomaan uuden 
roolin nopeasti kadottamatta 
silti persoonallisuuttaan. 
1980-luvun reserviläinen ei 
kunnioita "paperiti ikereitä" 
silloin, kun hänet temmataan 
omista ympyröistä harjoituk-
sen pyörteisiin. Suomalaisen 
miehen luonnetta eivät vuo-
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Linnakkeen päällikön työkenttä käsittää sekä vanhaa että uutta. 
Perustamiskuljetuksiin ja siirtoihin on kyettävä myös talvella — 
hiihtäen tai uusilla kelirikkoveneillä. Kuvat: Studio Sebastian. 

S A-kuva. 

sikymmenet ole kokonaan 
muuttaneet, matkassa on 
aina mukana aitoja " rok-
k ia" . 

Kouluttajien valinta 

Herrallakin on herransa, am-
mattisotilaan valvova silmä 
on mukana seuraamassa re-
serviläisten toimia. Koulutta-
jien valinnassa on menty 
myönteisesti eteenpäin. Eri 
tasoilla toimivat reservijohta-
jat saavat varmasti tyydytys-
tä työstään, kun he saavat 
toteuttaa suunnitelmiaan . . . 
niiden raamien sisällä, jotka 
kertausharjoituksen johto on 
tehtävän annossaan "käskys-
sä" antanut. 

Koko harjoituksen perusta 
luodaan patterin saadessa 
käyttövoimansa, miehistön. 
Alijohtajien työskentelylle 
on ensiarvoisen tärkeää mi-
ten tämä "junailuvaihe" vie-
dään läpi. Jokaisessa harjoi-
tuksessa on ns. perustamis-
vaihe muodostanut hyvän 
arviointiperustan. Leirien 
henkinen kuormittavuus on 
mielestäni kasvanut vuosien 
myötä. Yleisjaksotteluun 
ovat tulleet mukaan eritasoi-
set taktiset vaiheet varsinai-
sen tykistötoiminnan lisäksi. 
Toiminta kriisitilanteessa 
rannikkolinnakkeella voidaan 
kuvata onnistuneesti silloin 
kun meri- ja ilmavoimat 
ovat mukana. Yhteistoimin-
tahan oitteluun ei aina ole 
mahdollisuuksia, mutta sen 
mukanaan tuoma tehtävien 
monipuolistuminen testaa 
pätevästi ennakkoon tehdyt 
"nuo t i t " . Todellisia taitoja 
mitataan silloin kun joudu-
taan " johtamaan satulasta". 

Uutta tekniikkaa 

Uuden haasteen rannikon re-
serviläisille on tuonut tulles-
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saan pääasejärjestelmän uu-
siutuminen. 100-TK tykkika-
lusto liitettynä nykyaikaiseen 
laskinkeskiöohjelmaan on 
muodostanut harjoitusken-
tän joka on vasta avautu-
massa. Viimeisimpien harjoi-
tusten ammuntavaiheen tu-
lokset osoittavat, että valin-
nassa on menty oikeaan suun-
taan. On löydetty asejärjes-
telmä, joka saadaan toimi-
maan tehokkaasti myös re-
serviläisten voimin. Jos seu-
rataan kertausharjoitusten 
"viipalelukujärjestystä", niin 
painopistettä voitaisiin siir-
tää enemmän 100-TK kalus-
ton ammuntoihin. Kustan-
nus- ja materiaaliongelmat 
ovat aina mukana. Niitä voi-
daan helpottaa niin kauan 
kun harjoituskalustona on 
76Itk- tykit. Sellaista tilan-
netta ei saa muodostua, että 
tykkimies joutuu huutamaan 
" laukaus" kun maalilautta 
ajaa ohi. Kovapanosammun-
noissa pitäisi päästä käyttä-
mään enemmän radio-ohjat-
tavia maaleja, jolloin syntyi-
si todenmukaisia tilanteita 
(liikeratoja). 

Esikunnan rooli — 
valmistautuminen 

Linnakkeen päällikön puheli-
men toisessa päässä on yleen-
sä patteriston esikunta. Esi-
kunnan tehtävät monipuolis-
tuvat asejärjestelmän kehitty-
essä. Tilannetietojen tarve kas-
vaa ja viestiliikenteen rytmi 
nopeutuu. Jotta yhteispeli su-
juisi uusien vaatimusten mu-
kaisesti, tarvitaan johtohen-
kilöstön koulutukseen enem-
män aikaa kuin ennen. Pi-
dempien harjoitusjaksojen 
välillä, jotka toistuisivat ken-
ties kerran kahdessa vuodes-
sa, olisi suotavaa kerätä 1—2 
päiväksi yhteen avainhenki-
löt esikunnasta ja pattereista. 

1970-luvulla uusiintunut asejärjestelmä edellyttää linnakkeen henki-
löstöltä nopeaa uuden kaluston omaksumista lyhyen kertausharjoi-
tuksen aikana. Kuvat: Studio Sebastian, SA-kuva. 
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Viimeisimmät tiedot kalus-
ton ja suunnitelmien uudis-
tuksista olisivat hyvinä eväi-
nä varsinaisiin sotaharjoituk-
siin lähdettäessä. Eräänä har-
joitusten tehostajana voisi 
olla tietyn laajuinen kirjalli-
nen materiaali, joka lähetet-
täisiin ennakkoon harjoituk-
seen kutsutuille. Eräänlainen 
koonnus rannikonpuolustajan 
varusmiesajan jälkeen unoh-
tuneista asioista. 

Vaatimukset kasvavat 

Vaatimusten kasvaessa hara-
van piikkiväli tihenee. 1980-
luvulla voi reserviläinen, joka 
kutsutaan kertausharjoituk-
siin esim. Helsingin alueelle, 
todeta kuuluvansa valiojouk-
koon, asia joka on hyvä 
muistaa silloinkin kun harjoi-
tuksen raskaimmat vuoro-
kaudet ovat käsillä. Nyky-
aikaista rannikkotykistön 
harjoitusta ei tänä päivänä 
voi toteuttaa läpihuutojuttuna 
teltan tai bunkkerin ovelta. 
Tämä koskee jokaista lin-
nakkeella toimivaa reservi-
läistä ja kantahenkilökun-
taan kuuluvaa. Väitän, että 
johtotehtävissä toimiminen 

kertauharjoituksissa on erään-
lainen kypsyyskoe. Tavan-
omaisesta arkirutiinista poik-
keaminen ja uudenlaisten ti-
lanteiden eteen joutuminen 
vaativat paneutumista tehtä-
vään. Kun on valtaa on myös 
vastuuta ja armeijan ollessa 
kyseessä vastuuseen sisältyy 
monia eri aspekteja. Hyvän 
johtajan on kannettava vas-
tuuta erityisesti miehistään. 
Ketju on yhtä kestävä kuin 
sen heikoin rengas. Saariston 
olosuhteet saattavat olla mo-
nelle yllätys. Itselleni, Hel-
singissä kasvaneena, nuo 
muutamat kilometrit, jotka 
erottavat lähilinnakkeet kau-
pungista, ovat riittäneet anta-
maan kokemuksia siitä mil-
laista on esim. saaristolaisten 
tai vaikkapa ammattikalas-
tajien karu arki. Eri vuoden-
ja vuorokauden aikojen ko-
keminen saarilla on kuulu-
nut hienoimpiin elämyksiini. 

Kynnystä arvioidaan 
jatkuvasti 

Erilaisten kriisipesäkkeiden 
leimahtelu maailmassa ei voi 
jättää suomalaista reserviläis-
tä kokonaan syrjään. Maan-

puolustusvalmiuden ylläpitä-
minen merkitsee harjoittelua. 
Aina kun ammumme kova-
panosammuntoja meitä seu-
rataan. Rt-pattereiden no-
peus ja tarkkuus ovat kulma-
kiviä puolueettomuutemme 
varmistamisessa ulospäin. 
Tämä on myös selvitettävä 
tykkimiehelle, joka saapuu 
linnakkeelle harjoitukseen. 
Sähköinen tiedonvälitys on 
tavoittanut hänet varmasti, 
hän tietää maailmanpolitiikan 
tapahtumista paljon enem-
män kuin kuusikymmenlu-
vulla. Jokaisen on tunnetta-
va vastuu työstään ja pyrit-
tävä näkemään kertausharjoi-
tuksissa toimiminen tärkeänä 
osana rauhanajan maanpuo-
lustustoimintaa, kansalaisvel-
vollisuuden täyttämistä. 

"Varusmiesaika 
tekee pojista mie-
hiä, mutta vasta 
kertausharjoitukset 
aikamiehiä". 

• 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n 
vuosikokous Turussa 13.11.1980 
Kokoontuminen Meriupseerikerholla 

Ilmoittautumiset 

15.00—16.30 TurLAs:n esittely 
16.30—17.00 RSKYrn kahvi 

Kapt Raussi 
TurRtR 
puh 921-304500/35 tai 36 

17.00—18.00 Vuosikokous 

Kapt Raussi 
TurRtR 
puh 921-304500/35 tai 36 

18.15— Päivällinen Meriupseerikerholla 
22.00 Paluukuljetukset 

Lähtö Helsingistä 
klo 11.45 
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HARRY SVENDBLAD 

Linnake reservin 
kertausharjoi-
tuksissa 
"Vain mahdollisimman pä-
tevä aines reservin yksiköi-
h in" on varsin usein kuultu 
ja eri puolilla korostettu har-
joituksiin valinnan peruste. 
Ne, jotka ovat osallistuneet 
harjoituksiin, ovat varmasti 
kokeneet sen, että pätevä 
joukko ympärillä on hyvin-
kin ratkaiseva kunkin omien 
tehtävien hoidon onnistumi-
sen kannalta. Tästä seuraa 
lähes luonnostaan, että jo-
kaiselle terveesti ajattelevalle 
on tietynlainen haaste pääs-
tä kuulumaan tällaiseen pys-
tyvään valiojoukkoon. 

Tarkoituksena koota 
toimivat joukot 

Tältä pohjalta voidaan pää-
tellä myös, että toimintaan 
pystyvän joukon kokoami-
nen on paitsi maan edun 
myös itse osallistuvan reser-
viläisen edun mukaista. To-
tuushan on kiertelemättä se, 
että jos tositilanne jonakin 
päivänä yllättää — josta 
kaikki voimat meitä varjel-
koot — jokainen toimii 
oman henkensä kaupalla täs-
sä harjoitellussa kokoonpa-
nossa. Tällaisessa tilanteessa 
kukaan ei tietenkään halua 
nähdä kykenemättömyyttä 
tai välinpitämättömyyttä ym-

pärillään. Eikä kukaan halua 
joutua huolehtimaan jollekin 
toiselle kuuluvista tehtävistä 
ja murheista. 

Tämä näkemys onkin jo 
ymmärretty niin laajalti, että 
ns. vanhat kunnon kertaus-
harjoitukset, joissa vain 
"mustikoita syötiin ja eväitä 
juot i in" pari viikkoa tietä-
mättä tai välittämättä toi-
minnasta tai tapahtumista 
tuon taivaallista, ovat autta-
mattomasti takanapäin. Ny-
kyiset kertausharjoitukset 
ovat koko koottavalle jou-
kolle todella erittäin vaativa 
tilaisuus, koska koko ko-
neisto ja toiminta säilytetään 
pelkästään tämän kutsutun 
reserviläisjoukon harteille. 

Reservin harjoituksissa on 
esimerkiksi linnakkeella kun-
kin johtotehtävissä toimivan 
upseerin pystyttävä lyhyen 
koulutuksen, paikoin vain 
noin viikon kestävien kurssi-
muotoisten luentojen poh-
jalta omaksumaan useinkin 
monta sataa miestä käsittävä 
organisaatio ja sen toiminta-
periaate. Samalla hänen on 
opittava pääpiirteissään tun-
temaan nykyisin jo erittäin 
mutkikkaaksi kehittynyt tek-
niikka ja elektroniikka, jota 
yksikkömme kalusto par-
haimmillaan edustaa. 

Luutnantti res Harry 
Svendblad, suoritti 
asevelvollisuutensa 
Vaasan rannikkopat-
teristossa Suomenlin-
nassa 15.10 1962— 
10.9.1963. Suomen-
linnan rannikkotykis-
törykmentin kertaus-
harjoituksissa hän on 
palvellut patteriupsee-
rina vuonna 1972 sekä 
patterin päällikkönä 
1978 ja 1979. Lisäksi 
hän on osallistunut 
useisiin perehdyttämis-
tilaisuuksiin. Amma-
tiltaan hän on arkki-
tehti ja toimii itsenäi-
senä yrittäjänä. 

RT ON TERÄSTÄ 
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Linnakkeiden erikoismiehiä. Sähkömestareiden ensimmäinen kertausharjoitus Hangossa 1969. Seisomas-
sa oik: Alakylä, Brander, Lindfors, Suopio, Salminen, Holopainen, Tallqvist, Siivonen, Vainionpää, 
Hupponen. Alhaalla oik: Mikkonen, Pukkila, Mustonen, Taipale, Liimatainen ja ?. Keskellä kouluttajat 
kapt Kilpinen ja sottekn Peltomaa. Kuva: AKi. 

Reserviläisten valinta 

Tyytyväisenä on todettava, 
että se seulonta, jonka avulla 
sotilaspiiri joukkoja nykyisin 
kerää, alkaa tuottaa todella 
myönteistä tulosta. On pan-
tava merkille, kuten myös 
Arno Nyberg artikkelissaan 
korostaa, että yksikkömme 
johtotehtäviin on siivilöity-
nyt siviilielämän palvelukses-
sa useinkin suuressa organi-
saatiossa ja vastuullisissa 
johtotehtävissä kouliintu-
neita miehiä, joilla on kun-
nioitettava kyky hetkessä 
omaksua tämä uusi organi-
saatio ja uudet tehtävät ja 
sopeutua tilanteeseen. 

Aliupseerit valitaan harjoi-
tuksiin saman hengen mu-
kaan. Siviilielämän eri alojen 
ammattimiehet toimivat usein-
kin lähes alaansa vastaavissa 

tehtävissä ja saavat samalla 
melkoista lisäväriä ammatin-
kuvaansa. Poikkeuksetta he 
ovat tehtävissään myös on-
nistuneet jopa hankalissa 
leirioloissa, kuten muun 
muassa leirimuonaa maistel-
lessa useinkin on tullut tode-
tuksi. Ryhmänjohtajat taas 
joutuvat yksinomaan omalla 
olemuksellaan ja monipuoli-
suudellaan hankkimaan ryh-
mänsä luottamuksen. Sitä ei 
linnakeoloissa hevillä 
saavuta, ellei osaa ajallaan 
toimittaa riittävästi tietoa 
kokonaistilanteesta ryhmäl-
leen. 

Miehistölle kertausharjoi-
tusten haaste on rajallisin. 
Aikaa kokonaistilanteen ja 
organisaation kuvaukseen jää 
useinkin vain vähän, ja toi-
minta keskittyy pääasiassa 
jonkin osakokonaisuuden 

käytännön toiminnan harjoit-
teluun. On kuitenkin yllättä-
vää todeta, miten nopeasti 
esimerkiksi tykkiryhmässä 
voimistuu meiltä muuten 
joukkuepeleistä niin usein 
puuttuva ryhmähenki. Tämä 
ilmenee muun muassa tosi 
kovana yrityksenä olla no-
peampi tai tarkempi kuin 
muut linnakkeen ryhmät. 

Leiriolot miellyttävä kokemus 

Kaikesta leirielämän ajoittai-
sesta yksitoikkoisuudestakin 
huolimatta tavallisimpia to-
teamuksia harjoituksen lo-
pussa on, että " l o m a " tässä 
joukossa ei ollut lainkaan 
hassumpi kokemus. Ja mah-
tuuhan harjoitusaikaan aina 
myös ikimuistettavia tuna-
rointeja ja monia muita yh-
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Linnake on kokonaisuus, joka käsittää pääaseistuksen lisäksi it-
aseistusta, lähipuolustusaseita, huollon jne. SA-kuva. 

Helsingin ylintä johtoa Kuivasaaren laiturilla 1979 saapumassa seu-
raamaan kertausharjoituksia. SA-kuva. 

dessäolon herkkiä ja mieliin-
painuvia hetkiä. Se, että ku-
kin osaltaan tuntee tavallaan 
onnistuneensa tehtävissään 
leirin aikana, on käsittääkse-
ni selvä osoitus siitä, että 
sekä näkemystä ja kanssa-
käymisen taitoa että teknis-
ten seikkojen tuntemusta on 
omaksuttu todella mittavassa 
määrin lisää. 

Harjoitukset rikastuttavat 
myös siviilielämää 

Itse olen saanut näissä har-
joituksissa muun muassa 
sellaista käytännön johtaja-
koulutusta niin laajassa orga-
nisaatiossa, että siviilielämän 
missään koulutustilaisuuksis-
sa ei sellaista pystytä järjes-
tämään. Koenkin mahdolli-
suuteni palvella kertaushar-
joitusjoukoissa paitsi kunnia-
asiana myös ainutlaatuisen 
kehittävänä toimintana niin 
henkisesti kuin teknisen nä-
kemyksen avartumisen kan-
nalta. 

Harjoitusten aikana muo-
toutuneet henkilösuhteet ja 
solmitut siteet paitsi reservi-
läisiin myös kantahenkilö-
kuntaan ovat tuoneet mielui-
salla tavalla mukanaan aivan 
uudenlaisen kokemuksen 
elinpiiristä, jota pelkkä sivii-
liympyröissä kulkija tuskin 
koskaan olisi tullut tajua-
maan. 

Toivon, että kaikkien ker-
tausharjoituksiin osallistu-
neiden kokemukset ovat sa-
mantapaisia kuin omani ja 
että välitön ilmapiiri ja kehit-
tävä aktiivinen toiminta tule-
vissakin linnakkeemme reser-
viläisharjoituksissa säilyy 
myös uusien tulokkaiden 
mukana yhtenä tavoittee-
namme ja samalla osana 
merkittävää maanpuolustus-
työtä. • 
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SINUNKIN VERESI 
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TS — ANTTI HOLMROOS 

Yli neljäsataa henkeä kohotti kenrm Kar-
visen johdolla kolminkertaisen eläköön-
huudon Utön taistelun veteraaneille 27.7. 
1980 paljastetun muistotaulun äärellä. 

Utön puolustajien 
muistolaatta 

Vanha tarina kertoo Utön 
kallioilla olleen tuulen pelos-
ta pakko kulkea isot kivet 
housuntaskuissa. 

Lähes tuonkaltainen oli 
tuuli nytkin tällä ulommai-
sella linnakesaarellamme, 
mutta sankka saaristoväki 
uhmasi sitä totuttuun tapaan. 
Tällä kertaa kuitenkin py-
häpuvuissaan, kunniamerk-
kinauhat rintapielessään. 

Vaikka 14.12.1939 tapah-
tuneesta neuvostoliittolaisten 
alusten ja Utön linnakkeen 
välisestä taistelusta on kulu-
nut pitkä aika, nähtiin maja-
kan juurella kolmisenkym-
mentä Utön silloista puolus-
tajaa. 
Juhla aloitettiin kenttärovasti 
Olavi Ojalan pitämällä har-
taudella ja tämän jälkeen 
kenraalimajuri Väinö Karvi-
nen muisteli 35 vuoden ta-
kaisia taistelutapahtumia 
kapteeni Paul Cederbergin 
esikuntaan lähettämän taiste-
lukertomuksen pohjalta. 

— Tietojen mukaan Utön 
rannikkolinnake ampui 31 
laukausta venäläistä laiva-
osastoa kohti, tuhoten tuli-
tuksessa yhden Grosnyj-luo-
kan hävittäjän, kertoi Karvi-
nen ja sanoi venäläisten tie-
dustelupalvelun tietämättö-
myyden linnakkeen varustuk-
sesta johtaneen hävittäjän 
uppoamiseen. 

— Utön tykinkantama oli 
Venäjän tsaarin aikana 12,5 
kilometriä, mutta kun lin-
nake itsenäistymisen myötä 
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luovutettiin Suomelle, muu-
tettiin tykinkantama rakenne-
muutoksella 18,5 kilometrik-
si. Ja tätä ei neuvostoliiton 
tiedustelupalvelu ilmeisesti 
tiennyt, koska hävittäjät py-
sähtyivät vasta yhdentoista 
kilometrin päähän linnak-
keesta. 

Kenraalimajuri Karvinen 
totesi Utön lyhyen mutta voi-
tokkaan taistelun talvisodan 
alkuvaiheessa rohkaisseen ja 
kannustaneen koko puolus-
tusvoimia. Itse ylipäällikkö, 
marsalkka Mannerheim lä-
hetti voiton johdosta henki-
lökohtaisen kiitoksen kaptee-
ni Cederbergille ja Utön mie-
histölle. 

Yksi Utön taisteluun osal-
listuneista veteraaneista on 
ensi maaliskuussa 80-vuotta 
täyttävä paraislainen Viljo 
Vahalahti, joka muistolaatan 
paljastustilaisuudessa sai vas-
taanottaa muiden veteraanien 
kanssa Turun Rannikkoty-
kistörykmentin Ristin. 

— Olin Utön linnakkeen 
toisessa patterissa Bokullas-
sa, jossa koko patteri oli 
täydessä valmiudessa. Mie-
liala oli taisteluhetkinä koko 
ajan hyvä, vaikka meillä ei 
ollut edes kunnon aseita, ker-
toi entisille taistelupaikoille 
tullut Vahalahti. 

Varsin pirteäolemuksinen 
Vahalahti muisteli, miten 
pieni joukko miehiä kunnos-
ti päivisin Bokullan patteria 
ja tuli vain yöksi Utön lin-
nakkeen suojiin. Bokullassa 
miehiä ei rakennusvaiheessa 
ollut kuin muutama, mutta 
taistelun aikana patterissa oli 
vahvuus jo 250 miehen ver-
ran. 

— Minä hieman ihmette-
len missä ovat korppoolaiset 
ja houtskäriläiset Bokullan 
miehet, sanoi Vahalahti ma-
jakan tuntumassa, kun katse 
ei tavoittanut kuin yhden tu-

Turun Killan seppeleen laskivat muistotaululle Matti Ahlroos (vas) ja 
Albert Heino. 

tun entisiltä patteriajoilta. 
Moni muukin puuttui jou-

kosta ja siksi oli korkea aika 
muistaa näitä kaukaisen kal-
liosaaren puolustajia. 

Muistolaatan paljastustilai-
suudessa laski seppeleen Tu-
run Rannikkotykistökilta ja 
Utön taisteluveteraanien puo-
lesta puhui Äke Engström, 
joka totesi saaren linnakkeen 
näyttävän tänä päivänä vah-
vemmalta kuin neljäkymmen-
tä vuotta sitten. 

Tervehdyksen tilaisuuteen 
toi Lounais-Suomen Sotilas-

läänistä eversti Martti Hyvä-
rinen, joka sanoi Utön lin-
nakkeen olleen voimakkaan 
rakentamisen ja kehittämisen 
kohteena viimeiset vuodet. 

— Uskon tämän merkitse-
vän elvytystä myös saaren 
kantaväestölle ja osaltaan hil-
litsevän saariston autioitu-
mista. 

Tämän jälkeen muistotau-
lun luovutti Turun Rannik-
kotykistökillan puheenjohta-
ja Aarre Kurki ja Merenkul-
kuhallituksen pääjohtaja Jan-
Erik Jansson puolestaan otti 
sen vastaan ja toivoi taulu-
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jen symbolisoivan nykypäi-
vänä myös saarella elävien 
yhteistyötä. 

Tilaisuus päättyi Rannik-
kotykistörykmentin Ristien 
jakoon. Peräti 29 Utön tais-
telun veteraania vastaanotti 
tuon ristin ja yhden tie kulki 
myös nykypolvea edustavan 
rannikkotykistömiehen rinta-
pieleen. 

Lyhyt, mutta sitäkin vah-
vatunnelmaisempi muisto-
hetki Utön majakkakalliolla 
oli ohi ja tutustuminen enti-
sille tutuille paikoille alkoi. 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin ristin saivat: 

Gottfrid Asplund, Bruno 
Avén, Rafael Blomqvist, Vol-
mar Boström, Bernhard Bost-
röm, Isak Boström, Gunnar 
Dahlström, Hjalmar Daniels-
son, Ruben Danielsson, Gös-
ta Ek, Åke Engström, Harry 
Fagerlund, Gunnar Franzén, 
Viktor Fredriksson, Gotthard 
Henriksson, Jarl Hermans-
son, Gunnar Holmberg, Alf 
Jansson, Gunnar Karlsson, 
Karl Karlsson, Lars Lind-
berg, Carlo Lindqvist, Helge 
Malmberg, Verner Mattsson, 
Nils Nymalm, Guy Söder-
holm, Albin Viitanen, kaikki 
Nauvosta sekä Paraisilta 
Thor-Johan Borg ja Viljo 
Vahalahti. • 

Teksti ja kuvat: Turun Sanomat. 
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JOENSUUN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

LAPPEENRANNAN 
KAUPUNKI 

PORIN KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

SALON KAUPUNKI 

TORNION KAUPUNKI 

VAASAN KAUPUNKI 
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I TOIMINTAA RT:n JOUKKO-OSASTOISSA JA KILLOISSA | 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston uuden lipun nau-
laus suoritettiin vuosipäivänä 
9.7.1980. 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton risti on otettu käyttöön 
ja ristin ensimmäinen jako 
suoritettiin 9.7. 

Ylennykset 

Ltn T Kaukoranta 
yliluutnantiksi 1.4. 

Tlltn M Ilmonen 
talousyliluutnantiksi 4.6. 

Yliv M Pippola sotilas-
mestariksi 1.7. 

Ylik M Arponen vääpeliksi 
1 . 2 . 

Ylik H Levänen vääpeliksi1 

1.7. 
Kers R Mannersuo 

ylikersantiksi 1.2. 
Kers R Suomalainen 

ylikersantiksi 1.2. 
Kers P Komujärvi 

ylikersantiksi 1.2. 
Kers P Osola ylikersantiksi 

1 . 2 . 
Kers T Kivistö ylikersantiksi 

1 .2. 

Palvelukseen otot 

Ltn H Nysten 1.4. 
Sottekn P Penkkimäki 1.6. 

Siirrot 

Vääp K Määttänen RtK:uun 
1.7. 

Ylik P Osola AseK:uun 1.9. 

Erot 

Sotmest S Martikainen 1.7. 
Sotmest M Kääriäinen 1.10. 
Yliv M Kananen 1.10. 

Palkitsemiset 

Lääkevl A Temmes, valtion 
virka-ansiomerkki 

Ltn J Leppänen, SL R. ' 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Vuoden tärkein kertaushar-
joitus pidettiin kesäkuussa 
Utön alueella lähes ympäri-
vuorokautisten tykistöam-
muntojen merkeissä. 

III Parlamenttarrinen puo-
lustuskomitea tutustui meri-
puolustukseen Gyltön-Utön 
alueella 27,—28.08.1980. 

Tanskan leskikuningatar 
Ingrid saaristoristeili RN 
31 :llä 31.8. Airistolla. 

Ylivääpeli Touko Heino 
Uudestakaupungista on ni-
mitetty LSSl:n parhaaksi am-
pujaksi v 1980. 

Rykmentin vuosipäivän 
10.09. Gyltössä kastettiin 
kuljetusalus Pellinki Parai-
seksi ja uusin Hauki luokan 
vene Houtskäriksi. Kummi-
kunnat kiinnittivät aluksiin 
vaakunansa. 

Ylennykset 

Rykmentin komentaja Jukka 
Ilmari Karvinen everstiksi 
4.6.80 Turku. 
Tiainen Esa Aarne Olavi, 

kapteeniksi 6.12.79 Gyltö 
Kankare Jukka Mikael, 

talousyliluutnantiksi 
6.12.79 Gyltö 

Raitio Reima Tapio, 
ylikersantiksi 31.1.80 Gyltö 

Sairanen Kari Kristian, 
ylikersantiksi 31.1.80 Örö 

Kalliotie Timo Sakari, 
ylikersantiksi 31.1.80 Gyltö 

Korpunen Markku Iisakki, 
ylikersantiksi 31.1.80 Gyltö 

Eskelinen Paavo Yrjö Kalevi, 
ylikersantiksi 31.1.80 Örö 

Junttila Olli Tapio, 
ylikersantiksi 31.1.80 Utö 

Sainio Tage Ingolf, 
v-korpraaliksi 1.2.80 Gyltö 

Setälä Tauno Evert, 
kapteeniksi 1.3.80 Turku 

Latvasalo Martti Antti Olavi, 
sotilasmestariksi 1.3.80 
Gyltö 

Reinikainen Teppo Juhani, 
ylivääpeliksi 1.3.80 Turku 

Haaparanta Heikki Matti, 
sotilasmestariksi 1.4.80 
Gyltö 

Hämäläinen Matti Veli, 
ylivääpeliksi 1.4.80 Turku 

Kalliotie Timo Sakari, 
vääpeliksi 1.4.80 Gyltö 

Nurmi Veijo Hannes, 
everstiluutnantiksi 4.6.80 
Gyltö 

Toivonen Kari Vilho Eerikki, 
yliluutnantiksi 4.6.80 Örö 

Mälkki Henry Einar Olavi, 
yliluutnantiksi 4.6.80 Gyltö 

Rantala Timo Vihtori, 
teknikkoyliluutnantiksi 
4.6.80 Turku 

Suominen Raimo Aleksi, 
v-ylikersantiksi 4.6.80 Reila 
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Mäkinen Raimo Severi, 
ylivääpeliksi 1.8.80 Utö 

Junttila Olli Tapio, 
vääpeliksi 1.8.80 Utö 

Karvonen Jouko Arvi Ilmari, 
ylivääpeliksi 1.9.80 
Kuuskajaskari 

Laiho Toivo Ilmari, 
sotilasmestariksi 1.9.80 
Turku 

Jansson Bertil Elof, 
v-alikersantiki 10.9.80 
Jungfuskär 

Jansson Evald Astor, 
v-alikersantiksi 10.9.80 
Jungfuskär 

Eklund Bertil, 
v-alikersantiksi 10.9.80 
Jungfuskär 

Siirot rykmentistä 

Sotmest Lahti Ilkka Leevi 
Sakari, LSSlE:aan 14.2.80 

Majuri Kavela Heikki Junahi, 
LSSlE:aan 1.7.80 

Insylil Vesterinen Veijo Lauri, 
TurltPstoon 1.8.80 

Ylil Inkinen Pertti Olavi, 
PE: aan 1.9.80 

Vääp Piilinen Lauri Vilho 
Sakari, LSSiE:aan 1.9.80 

Siirrot rykmenttiin 

Insltn Karinsalo Hannu Esa 
Ensio, PohPr:sta 1.8.80 
Gyltö 

Sotmest Warro Leo Kalevi, 
TurltPstosta 15.9.80 
Kuuskajaskari 

Palvelukseen 

Kersantti Erkkilä Arto 
Juhani, 1.2.80 Gyltö 

Kersantti Hellsberg Ralf Viljo, 
1.2.80 Utö 

Kersantti Lempiäinen Haimo 
Uolevi, 1.2.80 Örö 

Kersantti Kupiainen Jari 
Veikko, 25.2.80 Utö 

Luutnantti Jokela Aimo 
Juhani, 1.4.80 Utö 

Luutnantti Koskinen Ari 
Emil, 1.4.80 Kuuskajaskari 

Tstoapul Eloranta Irja-Riitta, 
1.6.80 Turku 

Tstoapul Turunen Eine Tarja 
Helena, 1.6.80 Turku 

Insltn Karinsalo Hannu Esa 
Ensio, 1.8.80 Gyltö 

Eläkkeelle 

Sotilasmestari Hyökyvirta 
Tauno Kalevi 1.5.80 
Uusikaupunki 

Erot 

Teknikkoluutnantti Hätinen 
Ari Juhani, 1.1.80 Turku 

Toimistoapulainen Lehtosalo 
Merja Tuulikki, 1.6.80 
Turku 

Emäntä Laine Virpi Anneli, 
1.6.80 Uusikaupunki 

V-kersantti Haahti Ari 
Tapani, 1.5.80 Utö 

Toimistoapulainen Vahtera 
Marjut Annikki, 1.6.80 
Uusikaupunki 

Palkitsemiset 

4.6.1980 
SVR R 

Kapteeni Poromaa Lauri 
Aleksi 

Kapteeni Raussi Eero Matti 
Kapteeni Tamminen Aulis 

Juhani 

SLR 

Luttnantti Lehtinen Isto 
Kaino Juhani 

SVR M 1 kr 

Sotilasmestari Mäki Aarre 
Vilhelm 

Sotilasmestari Rastas Raimo 
Ylivääpeli Järvi Pentti Erkki 

Juhani 
Ylivääpeli Wesslin Paul 

Ludvig 

SVR M 2 

Asentaja Kiela Seppo Ilmari 
Asentaja Petäjä Reino 

Lennart 

Sotilasansiomitali 

Talouyliluutnantti Takala 
Kaino Mikael 

Tykkimies Sulonen Jukka-
Pekka 30.7.1980 

Kurssilta 

Ylil Piispanen Uolevi Heikki, 
kapt/TtK Gyltö 

Kurssilla 

Ylil Ranki Vesa Väinö 
Tapani, kaptk/ItK 

Vääp Vuori Tapio Antero, 
PO I I /PO 

Vääp Giers Juho Mikko, 
PO I E/MeriSK jatkok 

Vääp Junttila Olli Tapio, 
PO I E/MeriSK jatkok 

Kers Andersson Jari Kalevi, 
PO I E/RtK 

Kers Lahti Hannu Juhani, 
PO I E/RtK 

Kers Lusa Jari Juhani, 
PO I E/RtK 

Kers Halmet Jarmo Sakari, 
PO I E/SähkötK 

Kers Kuru Arto Juhani, 
PO I E/SähkötK 

Kers Sjöblom Hannu Tapio,5 
PO I E/SähkötK • 

RT ON TERÄSTÄ 
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Vuosi 1980 on kääntymässä 
vahvasti loppusuoralle. Uu-
den koulutusjärjestelmän en-
sivaikutelmat alkavat vähitel-
len hahmottua. Vaasan Ran-
nikkopatteristossa erilaiset 
koulutustehtävät ovat anta-
neet leimansa kuluneelle vuo-
delle. 

Osallistuminen neljä viik-
koa kestäneelle kenttätykis-
tön kesäleirille Rovajärvellä 
sekä syyskuussa pääesikun-
nan pitämä laaja koulutus-
tarkastus lisättynä aselajin 
omilla ampumaleireillä ovat 
olleet koulutuksellisina kiin-
topisteinä selvästi havaitta-
vissa. 

Yhteyksiä ympäröivään 
maakuntaan hoidettiin 26.7. 
80 valan ja kalustoesittelyn 
muodossa Lapualla. 

Patteristo on saanut myös 
oman joukko-osastoristinsä, 
joka kantaa nimeä "Vaasan 
Rannikkoristi". Ensimmäisten 
ristien luovutus tapahtui 
vuosipäivänä 1.12.79. Ristin 
värit noudattavat perinteisiä 
rannikkotykistön värejä. 

Risti on valmistettu yliv 
R Luukkosen ehdotuksen 
pohjalta. Myönteisenä seik-
kana mainittakoon patteris-
ton yli 100 vuotta vanhan 
esikuntarakennuksen perus-
korjaus, joka saataneen pää-
tökseen lähikuukausina. 

Henkilöasioita 

Yli 21 vuotta Vaasan Ran-

nikkopatteristoa palvellut yliv 
Eino Lauren siirtyi eläk-
keelle 1.7.1980. Yliv Lauren 
toimi pääosan palvelusvuo-
sistaan tuliasemapuolen kou-
luttajana sekä viime vuodet 
perusyksikön vääpelinä. Hä-
nelle 4.6.80 myönnetyn soti-
lasansiomitalin myötä pat-
teristo toivottaa mieluisia 
eläkepäiviä ja kiittää arvok-
kaasta työpanoksesta jouk-
ko-osastossamme. 

Siirrot 

Sottekn J Äijö 1.11.79 
siviiliin, 

Ylik H Annola 1.4.80 
siviiliin, 

Kapt C-H Lanamäki 1.6.80 
VaaSpE:n. 
Kadettikoulussa aloittivat 

opintonsa tänä syksynä vän-
rikit P Salo ja O Ryösä. Sa-
masta koulusta patteristo sai 
vastaanottaa 28.3.80 ltn J Til-
lin. 

Ylennykset 

Majuriksi 1.1.80 kapt 
E Kurka, 

Yliluutnantiksi 1.4.80 
ltn M Rautonen, 

Sotilasmestariksi 1.6.80 
yliv J Niemelä, 

Ylivääpeliksi 1.6.80 
vääp M Vähänen, 

Vääpeliksi 1.6.80 ylik 
S Kauppinen, 

Ylikersantiksi 31.1.80 ker-
santit S Haka, R Hautasaari, 
H Härö ja K Lehtimäki. 

Muut asiat 

Tasavallan Presidentti on 
myöntänyt valtion virka-an-
siomerkin 30 vuoden palve-
luksesta emäntä Aune Hieta-
lalle sekä ruokala-apulainen 
Anna Partaselle. 

Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritari-

kuntien ristejä ja mitaleja 
on myönnetty seuraavasti: 
SL R ylil K Heiskanen ja 
ltn J Saarimäki, 
SVR M 1 kr sotmest O Joki-
nen ja yliv J Pursiainen, 
SVR M 2 keittäjä Kirsti Rau-
tio, 
Sotilasansiomitali: teknltn P 
Holma ja yliv E Lauren. 

Lähes vuoden kestäneiden 
rt:n ja kt:n kapteenikurssin 
läpäisseinä patteristo sai ta-
kaisin ylil H Aholan, H Aho-
sen, H Luukkosen sekä 
I Suoraniemen. Patteriston 
huoltopäällikön tehtävät on 
ottanut vastaan sijaisena hoi-
taneelta teknltn P Holmalta 
kapt R Kurtto. • 

HELSINGIN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA R.Y. 

Rannikon Puolustajat 
Hangossa 

Rannikon Puolustajain päivää 
vietettiin Hangossa, Hangon 
Rannikkopatteriston antoi-
sassa isännyydessä 30.8.1980. 

Noin 200 kiltaveljeä ko-
koontui Hangon Itäsatamas-
sa 11.00—12.00 välisenä ai-
kana. Isäntämme olivat jär-
jestäneet maa-ajoneuvoista 
aluksiin siirtymisen ajaksi 
musiikkiviihdettä, jota esitti 
Dragsvikin Varuskuntasoit-
tokunta tunnetulla taidol-
laan. 

12.00 tapahtui siirtyminen 
Russarön linnakkeelle, jossa 
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kenttälounas heti linnakkeel-
le tultuamme. 

13.15 päiväjuhla vanhalla 
arvokkaalla 9" tykkipatte-
rilla. Dragsvikin Varuskunta-
soittokunta avasi tilaisuuden 
Hangon marssilla. 

Patteriston komentaja evl 
Torsti Lahti toivotti vieraat 
tervetulleeksi Hangon varus-
kuntaan ja linnakkeelle ker-
toen patteriston kuulumisista 
vanhasta uuteen ja tulevaan. 
Killan puheenjohtaja Yrjö 
Pohjanvirta esitti vieraiden 
tervehdyksen korostaen päi-
vän merkitystä ja yleensä va-
paaehtoisen maanpuolustus-
työn tehtävää sekä kiitti isän-
täämme Hangon Rannikko-
patteristoa. 

Soittokunnan musiikkiesi-
tyksen jälkeen oli maj Jorma 
Vuohelainen juhlaesitelmä 
"Kehittyvä rannikkopuolus-
tus". Esitelmässä tuli vakuut-
tavasti esille, että rannikko-
tykistö on viimeisen vuosi-
kymmenen aikana kehittynyt 
ja edelleen kehittymässä erit-
täin merkittäväksi ja voimak-
kaaksi aselajiksi — aselajik-
si merirajojemme turvaksi. 
Voimme niin mukanaolleet 
kuin muutkin kiltaveljet olla 
ylpeitä siitä, että kuulumme 
rannikkopuolutustuksen "re-
serviin" ja yhteistyö joukko-
osastojemme kanssa on vel-
jellistä sekä antoisaa. 

Loppumarssin jälkeen Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen 

tiloissa nautitun kahvin ja 
pullan aikana saimme nähdä 
ja kuulla erittäin mielenkiin-
toisesti esitetyn "Hangon 
Rannikkopatteriston toimin-
taa sanoin ja kuvin". Vie-
railumme linnakkeella päättyi 
100 TK-patterin suorittamaan 
meriammuntaan josta saim-
me todeta, hyvin ovat pul-
lat uunissa, annettu tehtävä 
tuli suoritetuksi. 

16.30—17.00 siirryimme 
mantereelle, jossa paikallis-
ten upseeri- ja toimiupseeri-
kerhojen tiloissa sulattelim-
me päivän antia. 

Suuret kiitokset vieraanva-
raisille isännille antoisasta 
yhdessäolohetkestä. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
TYÖNANTAJANA JA KOULUTTAJANA 

Rannikkotykistö on oma-
leimainen, teknisesti pitkälle 
varustettu ja nopeasti 
kehittyvä aselaji. 
Itsenäiset to imintayksiköt ja tehtävät 
asettavat sekä ihmiselle että tekni ikal le 
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen 
että tekni ikka ovat avainasemassa 
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö 
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille 
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän. 

Jo ennen asevelvol l isuutta kannattaa 
ottaa selkoa rannikkotykistön tar joamista 
mahdoll isuuksista. Varusmiespalvelu 
rannikkotykistössä antaa kuvan 
mahdollisesta tulevasta ammatista. 

Rannikkotykistö tarvitsee ennen 
kaikkea tekni ikasta ja koulutustehtävistä 
ki innostuneita ja er ikoisi in olosuhteisi in 
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö 
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa 

ja mantereella, koulutustehtävissä ja 
tekni ikan parissa, laivoil la ja veneissä, 
tutka-asemil la ja pääaseistuksen — 
raskaiden rannikkotykkien parissa. 

Koulutus ammattiin ja valittuun toimi-
alaan tapahtuu täydellä palkalla. 
Koulutus takaa varman ja suhdanteista 
r i ippumattoman työn sekä l innakkeil la 
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja 
halpavuokraisen asunnon. 

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

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämän-
muoto. 

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 
10 

Suomen 
Hypoteekki-

yhdistys 
maan vanhin kiinnitys-

luottolaitos 

on jo vuodesta 1861 alkaen 
toiminut kiinteistöjen ja 

maatalouden rahoittajana. 

SUOMEN 
HYPOTEEKKIYHDISTYS 

Yrjönk. 9, postios.: PL 509, 00101 Helsinki 10 
Vaihde 90-647401, telex 123646 

PJ 
VALMET OY 
JYSKÄN TEHDAS 

40420 JYSKÄ 
Puh. (941) 261 100 

Telex 28218 VALJY SF 

Aluma TRP on 
vaivaton materiaali 
kattoihin ja seiniin, 
uusiin tai vanhoihin: 

helppo työstää ja 
nopea kiinnittää, 
ei vaadi huoltoa 

ja kestää. 

OY ALUMA AB 
Alumiini on ajatonta 
Kaivolahdenkatu 4 00810 Helsinki 81 

puh. (90)780 066 
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TÄYDELLINEN LATTIANHOITOKONESARJA 

Valitse tehokkain laite käyttötarkoituksesi 
mukaan: 

111 TES - PORTAIS I IN , t y ö l e v e y s 31 cm 
313 - PIENI IN T ILOIH IN , - „ - 35 c m 
315 - M A T A L A KEVYT, 
315 K A - Y L E I S K O N E , 
215 - V Ä K I V A H V A , 
222 - L A A J O I L L E P INNOILLE, -
Aramis-koneissa on T U R V A K Y T K I N . 

A n n a m m e mie le l l ämme 
lähempiä t ie to ja ja 
lähe tämme es i t te i tä 

O T A Y H T E Y S 

Q y Takkat ie 10, 00370 Hels inki 37 
Puhel in 90-550071 • Telex 123297 

•NSnPU/HtNTCINTI €T | 
• TEOLLISUUSELEKTRONIIKKA suunnitte-

lee ja valmistaa ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmiä 
teollisuuden vaativiin tarpeisiin. 

• TUOTANTO-OSASTO huoltaa ja valmistaa 
sekä konepaja- että instrumentointituotteita. 
• ILMAILU-OSASTO myy ja huoltaa lento-

koneiden mittareita ja radiolaitteita. 

SARANKULMANKATU 20 
33900 TAMPERE 90 PUH. 931 - 653 400 

10 

Nopea 

F0DIMAR 
puoliplaanari 

nyt 
hämmästyttävän 

edullisesti. 
Myös 

osapaketteina. 

FODIMAR on nyt päässyt sarjavalmistukseen 
erityisen paljon kustannuksia säästävin järjestelyin. 

Siksi voimme tarjota sitä hämmästyttävän edullisesti 
joko täysin valmiina tai osapaketteina 

eri valmiusvaiheissa sopimuksen mukaan. 

• Fodimar on nopea, 
jopa yli 14 solmua. 
• Fodimar on erittäin 
vankkarakenteinen ja 
siksi turvallinen 
• Fodimar on vakaa 
Se ottaa aallot 
pehmeästi rullaamatta. 
• Fodimar on kantava 
ja tilava. Useita eri 

sisustusmahdollisuuksia. 
Makuupaikkoja 4—8. 
• Fodimarin 
työn viimeistely 
on huippuluokkaa 
• Fodimarin pituus 7,65, 
leveys 2,65, syväys 0,70. 
Moottorin tehoalue 
2 0 - 7 0 hv. Hinta runko-
valmiina 19.900 mk 

Ota yhteys niin kuulet lisää! 

KEHÄTIE III:n VARRESSA 

OY F O D I O AB 
ESPOO, VANHAKARTANO, PUH. 90/841 544 

Tässä näkymä Tullinpuomista 

Tervetuloa 
viihtymään 

^ T U L L I N P U O M I Ĉ  
Mannerheimintie 118. puh. 4 1 2 0 5 8 

jo B U D A P E S T Cj 
Iso Roobertinkatu 10. puh. 658 4 0 0 

V I H E R K U 1 M A 
Hämeentie 2. puh. 769 379 

R a v i n t o l a VIISI PATAA 

m 
Sturenkatu 32—34 , puh. 7535006 

T f l L O U S O S R K E K f l U P P R 

w 
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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 V Ä T 

Huoneistomarkkinointi Oy Aleksia 

Oy Alkas Ab 

Osakeyhtiö AP:n Konepaja 

Oy Atlas Copco Ab 

Autovahinkokeskus Oy 

Oy Eho Ab 

Oy Victor Ek Ab 

Osuusliike Elanto 

Keskuskunta Enigheten 

Etelä-Suomen Sanomat 

Gyproc Oy 

Oy Hartwall Ab 

Vaihtokuljetus Hellman 

Helsingin Kauppiaat Oy 

JOUTSENO-PULP OSAKEYHTIÖ 
• JOUTSENON SELLUTEHDAS 
• LOHJAN PAPERITEHDAS 
• LOHJAN PAPERINJALOSTUSTEHDAS 

10 36 

Keskinäinen Eläkevakuutus 
Kalervo 

Kansallinen Kokoomus rp 

Kar-Air Oy 

Kiinteistöjen Jäteautot Oy 

Oy Kolster Ab 

Rakennustoimisto T. Kovanen Oy 

Oy Lahden Polttimo Ab 

Lahden Rautateollisuus Oy 
Lahden Vaaka 

Veneveistämö Tuure Lindström 

Aug. Lipsanen Oy 

Lohjan Puhelin Oy 

Loimaan Säästöpankki 

Lännen Tehtaat Oy 

Osuuskunta Maito-Aura 

Myllykoski Oy 

Neste Oy Naantalin Jalostamo 

Konepaja Reijo Nurmi Oy 

Keskuskunta OK-Liha 

Oulun Aluesäästöpankki 

Ovako Oy Ab 

Pa-Hu Oy 

Oy Rakennuspartio 

Rakennusvalmiste Oy 

Rank Xerox Oy 

Oy Saab-Valmet Ab 

Leninkitehdas Salon Neulomo 

Santahaminan Valinta 

Satahämeen Osuusteurastamo 

Strömberg Oy Ab 

Sunila Oy 

Suomen Forsiitti ja Dynamiitti 
Osakeyhtiö 

Suomen Matkatoimisto 

Suomen Merivakuutus Oy 

Suomen Merivakuutusyhdistys 

Suomen Rakennusteollisuusliitto 

Suomen Varustamoyhdistys ry 

Televa Oy 

Keskinäinen yhtiö 
Teollisuusvakuutus 

Insinööri- ja Rakennustoimisto 
Teräsbetoni Oy 

Oy Teräskonttori 

Markkinointi Topitörmä Oy 

Työeläkelaitosten Liitto ry 

Vaasa Oy 

Vaasan Osuuspankki 

Oy Vaasa-Umeä Ab 

Oy Wiik & Höglund Ab 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 



SUOMALAISTA 
E L I N K E I N O E L Ä M Ä Ä 
PALVELEMASSA 

H A M I N A N SATAMASSA 

HAMINAN LAIVAUS OY 
PL 16, 49401 H A M I N A 

puh. 54600 telex 5413 hamos sf 

P O R A H U O L T O O Y 
O l e m m e keh i t t änee t uuden ko t ima i sen 

k ä s i k ä y t t ö i s e n K a l l i o p o r a k o n e e n 
M e r k k i Te rm i t 68 A Hinta 5 2 5 0 , -

Pa ino ineen 

S o v e l t u u m y ö s e r i noma ises t i m a a n p o r a u k s e e n 

Porahuolto Oy 
Tammi t i e 2 04310 Tuusu la 

Puh. 90-244841 

Osta ja lue 

- miehet kertovat 
Tilaajapalvelu puh. 692 4061 - 670 272 

Jämerää kertomusta sotiemme tositilanteista, 
joista historiankirjat tietävät vain seuraukset. 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 
KOEOSTOTOIMINTAA 

Helsinki 
K a s a r m i k a t u 44 A 13 c 
00130 He l s i nk i 13 
90-174700 

Tampere 
Rau ta t i enka tu 20 C 
33100 T a m p e r e 10 
931-32930 

Turku 
Y l i o p i s t o n k a t u 16 
20100 T u r k u 10 
921-511680 

SUUNNITTELEMME,TOIMITAMME, 
ASENNAMME JA HUOLLAMME: 

Oikeaa elektroniikkaa 
oikeaan paikkaan 

1. 
Data-
laitteet 
Kir jo i t in- ja näyt-
töpäät tee t . rivikir 
jo i t t imet . lisä 
muis t i t , magnoot 
t inauha asomnt . 
levymuis t i ln i t too t 

J E R T E C OY 
Nuijamiestentie 1 3, 00400 Helsinki 40 Puhelin 90-585 133 

2 . Elektroniset mittalaitteet 
Kantoaa l to ja P C M jär jes te lmien mi t ta la i t tee t , 
jAnnitn jn v i r tap i i r tur i t . 

5 . Erikoiselektroniikka 
Simulaat tor i t , sot i las tutkat , tu len johto jär jes te l -
mät , e lekt ron iset e tä isyysmi t tar i t . 

Kompassi t tutkat. 
automnnUloh j f l lmt t t , 
lokit. vakAlmot. tin 
to l l i i t t ivnstnnnot t i 
mot , t i n iokonnoh ja 
tut nav igo in t i 
j f l r j o i to lmf l t 

3 . Graafinen tietojenkäsittely 
Koord inaat t i luk i ja t . kynäpi i r tur i t , graof isot näy t töpäät teet , 
graaf iset p ient ie tokoneet 

Yhteydet 
Data-laitteet: Jorma Keturi. Matt i Latvanen 
Elektroniset mittalaitteet: Raimo Tiensuu 
Graafinen tietojenkäsittely: Esko Vuohu 
Merenkulkuelektroniikka: Simo Samuli. 

Matti Latvanen 
Erikoiselektroniikka: Simo Samuli 

4. 
Merenkulku 
elektroniikka 

Itämeren mukavin lomahotelli. 
Vietä parin päivän meriloma 

Itämeren mukavimmassa lomapai-
kassa - Finnjetillä. Ota mukaan hyvä 
ystävä, puoliso, lapset tai lähde jou-
kolla tuttujen kesken viettämään 
minilomaa, joka virkistää siinä kuin 
pitempi jossakin ikävämmässä 
paikassa. 

Iltaa vietetään Tanssisalongissa, 
viihdytään esiintyvien taiteilijoiden 
seurassa ja tanssitaan niin uudet 
muotitanssit kuin vanhat tunnelmal-
lisetkin. 

Ja ruoka on parasta mitä Itä-
merellä taijotaan. 

Lisätietoja matkatoimistoista tai 
Finnlinesin lipputoimistosta, City-
käytävä, Helsinki, puh. 90-174 74 i. 

tmnlmtä 



Niska »Juhani 
K a i j u k a i s t e n p i t c 3 A X 
C0320- UKI 32' 

Winha on vahva vetäjä 
L/ml-iQ fiflH snvplf.llli Vieruin ooimpr. Winha 600 soveltuu hyvin esimer-

kiksi latuhöylän vetokoneeksi, 
maatilakäyttöön yleisvetokoneeksi, 
ja vaativaan urakkakäyttöön. 
Matka-nopeusmittari kuuluu vakio-
varustukseen. 

Paana-latuhöylä soveltuu hiihto-
latujen tekoon. Sen patentoitu 
terä voidaan säätää eri tasolle 
lumen paksuuden mukaan. 

K-maatalouskeskukset ja -kaupat 


