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Rannikkotykistö on aselajina ja työkenttänä 
monipuolinen, vaihteleva ja eräin osin erit-
täin vaativa. Aselajimme toimiupseerit työs-
kentelevät toisaalta olosuhteissa, jotka vas-
taavat saatua koulutusta, mutta myös tehtä-
vissä, joihin sotilasopetuslaitokset pystyvät 
antamaan vain perusteet. Ammattitaito on 
hankittava puolustusvoimien ulkopuolisten 
kurssien ja kokemusten kautta. 

Rannikkotykistön toimiupseerien koko 
laajaa tehtäväkenttää ei voida pelkistää yh-
den lehtemme numeron kansien väliin. Pää-
osin nuoremman toimiupseeriston piiristä 
kootut kirjoitukset heijastavat valitun am-
matin ja tehtäväkentän arvostusta. Työ koe-
taan mielekkäänä. Rivien välistä voidaan 
myös löytää ongelmia, joita ei koeta akuu-
tiksi juuri tällä hetkellä, mutta ne saattavat 
olla edessä. Huoli virkauran edistymisestä, 
jatkokoulutusmahdollisuuksista ja sosiaali-
sista tekijöistä. Ajaako ehkä tekniikka mi-
nusta ohi? Pysynkö mukana kehityksen 
vauhdissa? Miten perhe viihtyy linnakkeella? 

Rannikkotykistöllä ei ole varaa pitää auki 
yhtään toimiupseerin vakanssia tai menettää 
jo valmiiksi koulutettuja erikoismiehiä muil-
le aselajeille. Toimiupseeristo on muodosta-
nut ja tulee muodostamaan aselajimme hen-
kilöstön pääosan. Tuskin on liioteltua väit-
tää, että aselajin toimivuus on tulevaisuudes-
sa paljolti kiinni toimiupseeriston onnistu-
neesta rekrytoinnista ja jatkokoulutusmah-
dollisuuksista. 

AKi/25.9.1982 
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KAPTEENI 
PENTTI MUSTONEN 

Toimiupseerien koulutus 
rannikkotykistössä 

Aselajimme koulu-
tussuunnitelmia ja 
-ongelmia PErttoi-
mistossa käsittelevä 
kapteeni P Musto-
nen antaa artikkelis-
saan yksityiskohtai-
sen kuvan rannikko-
tykistön toimiupsee-
reiden monipuolisis-
ta koulutusmahdol-
lisuuksista puolus-
tusvoimien koulu-
tusjärjestelmässä. 

Suunnitelma puolustusvoi-
mien ja rajavartiolaitoksen 
esimiesjärjestelmän kehittä-
misestä laadittiin 1970-luvun 
alussa. Suunnitelman mukai-
nen koulutusjärjestelmä on jo 
pääosin toteutunut. Tämän 
järjestelmän mukaisen koulu-
tuksen sopeuttaminen lopulli-
sesti keskiasteen koulunuu-
distukseen toteutuu 1980 lu-
vulla. 

Rannikkotykistön erittäin 
monipuolinen toimikenttä ai-
heuttaa sen, että koulutukses-
sa on määräosin erikoistutta-
va. Tällä hetkellä palvelee 
rannikkotykistössä yhdellä-
toista eri aselaji(vast)linjalla 
koulutuksen saaneita toi-
miupseereita. 

KOULUTUS-
JÄRJESTELMÄ 

Kaavio toimiupseerien koulu-
tusjärjestelmästä on esitetty 
kuvassa 1. 

Peruskoulutus 

Jokainen palvelukseen tuleva 
toimiupseeri saa peruskoulu-
tuksen Päällystöopisto I:llä. 
Tämän kauden päämääränä 
on kouluttaa oppilaat nuo-
remmiksi opetus- ja teknilli-
sen alojen toimiupseereiksi. 

Pääsyä varten oppilaaksi 
vaaditaan, että hakija on 

— iältään 30 v nuorempi, 
— suorittanut peruskoulun 

tai keskikoulun oppimää-
rän, 

— saanut aliupseerin (ent. re-
servin aliupseerin) koulu-
tuksen, 

— sopiva fyysisen kunnon ja 
elämäntapojensa suhteen 
toimiupseerin ammattiin 
sekä 

— saavuttanut valmistautu-
misellaan tietyn ammatilli-
sen tietämyksen. 

Päällystöopisto I:lle oppi-
laat komennetaan ilman eril-
listä pääsytutkintoa. 

Päällystöopisto I jakautuu 
yhteis- ja erikoiskoulutusvai-
heeseen. Yhteiskoulutusvaihe 
toimeenpannaan kaikille yh-
teisenä Päällystöopistossa 
Lappeenrannassa n 6 kk:n pi-
tuisena vuosittain tammi—ke-
säkuun välisenä aikana. Eri-
koiskoulutusvaihe toimeen-
pannaan linjajakoisena puo-
lustushaaroittain ja aselajeit-
tain (vast) n 6 kk:n pituisena 
elo—tammikuun välisenä ai-
kana. 

Tärkeimmät erikoiskoulu-
tusvaiheen linjat rannikkoty-
kistön kannalta ovat 
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KAAVIO TOIMIUPSEERIEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

KAPT ^ ̂ SOTMEST 

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTU S 

t 
KESKI- TAI PERUSKOULUN 
KÄYNYT ALIUPSEERI 

l) Ao kurssin jälkeen 
korkein sotilasarvo 

2) Pääsytutkinnon 
perustee11a 

Kuva 1. 



Taulukko 1. 
ESIMERKKI PERUSKOULUTUKSESTA ERI TEHTÄVIIN 

Tehtävä 

Opetusupseeri 

Merivalvontaupseeri 

Yksikön vääpeli 

Komentotoimiston 
päällikkö 

Toimistoupseeri 

Kiinteistöupseeri 

Talousupseeri 

Lääkintähuoltoupseeri 

Liikuntakasvatusupseeri 

Taisteluvälineupseeri 

Viestiupseeri 

Laskinupseeri 

Tutkaupseeri 

Sähköupseeri 

Merikuljetusupseeri 

Aluksen päällikkö 

Merenkulku-upseeri 

Konepäällikkö ja -upseeri 

Pioneeriupseeri 

Kuljetusupseeri 

— rannikkotykistölinja (Ran-
nikkotykistökoulu), 

— taisteluvälinelinja (Ase-
koulu), 

— elektroniikkalinja (Sähkö-
teknillinen koulu), 

— viestilinja (Viestikoulu) ja 

Koulutus 

Rannikkotykistölinj a 

Rannikkotykistölinj a 

Rannikkotykistölinj a 

Rannikkotykistölinja 

Rannikkotykistölinj a 

Rannikkotykistölinja 

Rannikkotykistölinja 

Rannikkotykistölinj a 

Rannikkotykistölinj a 

Taisteluvälinelinja 

Viestilinja 

Elektroniikkalinja 

Elektroniikkalinj a 

Elektroniikkalinj a 

Meriv:n merenkulkulinja 

Meriv:n merenkulkulinja 

Merivrn merenkulkulinja 

Meriv:n konelinja 

Pioneerilinja 

Moottorilinja 

— merivoimien kone- ja me-
renkulkulinja (Merisota-
koulu). 

Lisäksi muutamia toimiup-
seereita on koulutettu pionee-
ri-(Pioneerikoulu), kenttäty-

Huom 

Myös it-, kt- tai muu linjan 
mahdollinen tehtävästä riippuen 

Tarvittaessa huoltotäydennys-
koulutus 

Jatkokoulutus esikuntalinjalla 

Myös muu linja tehtävästä 
riippuen 

Huoltotäydennyskoulutus 

Taloustäydennyskoulutus 

Lääkintähuoltotäydennys-
koulutus 

Jatkokoulutus liikuntaohjaaja-
linjalla 

kistö-(Tykistökoulu), moot-
tori-(Huoltokoulutuskeskus) 
ja eräillä muilla linjoilla. 

Erikoiskoulutusvaiheen lin-
ja määritetään kullekin Pääl-
lystöopistoon komennettaval-
le jo ennen kurssin alkua tä-
män oman halukkuuden ja 
joukko-osaston kokonaistar-
peen perusteella. 

Kokonaiskuvan saamiseksi 
on taulukossa 1 esitetty ran-
nikkotykistön toimiupseerien 
tehtävät (nimikkeinä) ja nii-
hin tarvittava peruskoulutus 
(esimerkiksi). Osaan tehtävis-
tä kouliudutaan vasta jatko-
tai täydennyskoulutuksen jäl-
keen. 

Jatkokoulutus 

Jatkokoulutuksen periaattee-
na on kouluttaa toimiupseerit 
peruskoulutuksessa saadun 
erikoiskoulutuksen mukaisil-
la jatkokoulutuskursseilla. 
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Eräillä aloilla (esim esikun-
ta-ala) koulutus aloitetaan 
vasta jatkokoulutuskursseilla. 

Päällystöopisto II 

Päällystöopisto II: n päämää-
ränä on kouluttaa oppilaat 
vanhemmiksi opetusupsee-
reiksi tai oman erikoisalansa 
vastuullisiksi hoitajiksi. 

Päällystöopisto II:lle vali-
taan oppilaat pääsytutkinnon 
perusteella. Pääsytutkintoon 
voivat anoa toimiupseerit, 
jotka ovat 
— perustutkinnon jälkeen 

palvelleet vähintään 2 
vuotta 

— alle 34 ikäisiä ja 
— osoittaneet vaadittavaa 

fyysistä kuntoa. 

Päällystöopisto II jakautuu 
yhteis- ja erikoiskoulutusvai-
heeseen. Yhteiskoulutusvaihe 
toimeenpannaan vastaavan 
Päällystöopisto I:n vaiheen 
mukaisesti 6 kk:n pituisena 
elo—tammikuussa. Erikois-
koulutusvaihe toteutetaan 
vastaavasti tammi—kesä-
kuussa. 

Rannikkotykistön kannalta 
tärkeimmät erikoiskoulutus-
vaiheen linjat ovat vastaavat 
kuin Päällystöopisto I:llä li-
sättynä 

— yleinen huoltolinja (Huol-
tokoulukeskus) 

— lääkintähuoltolinja (Huol-
tokoulutuskeskus) 

— esikuntalinja (Esikunta-
koulu) ja 

— liikuntalinja (Esikunta-
koulu). 

Vääpelikurssi 

Vääpelikurssi on toimiupsee-
rien koulutusjärjestelmän uu-
si tulokas. Ensimmäiset vää-
pelikurssit toimeenpannaan v 
1983. 

Kurssin päämääränä on 
kouluttaa oppilaat opetusup-
seereiksi ja yksikön vääpe-
leiksi. 

Kurssi toimeenpannaan 
puolustushaaroittain ja asela-
jeittain (vast). Sille komenne-
taan oppilaiksi vähintään 7 
vuotta perustutkinnon jäl-
keen palvelleet, alle 40 vuo-
tiaat toimiupseerit, jotka ei-
vät ole suorittaneet ylempää 
virkatutkintoa (PO II). Kurs-
sin pituus on n 4 kk. 

Vääpelikurssin linjajakoon 
Päällystöopisto Leen verrat-
tuna tulevat seuraavat muu-
tokset: 

— sähköteknillistä (elektro-
niikka) linjaa ja 

— merivoimien merenkulku-
linjaa ei toimeenpanna. 

Luutnanttikurssi 

Luutnanttikurssit toimeen-
pannaan puolustushaaroit-
tain ja aselajeittain (vast). 

Luutnanttikurssin päämää-
ränä on kouluttaa oppilaat 
kaikkiin oman alansa opetu-
supseerien tehtäviin tai oman 
erikoisalansa vastuullisiksi 
johtajiksi. 

Luutnanttikurssille oppi-
laat valitaan pääsytutkinnon 
perusteella. Pääsytutkintoon 
hyväksyttävältä edellytetään, 
että asianomainen on 

— palvellut ylemmän virka-
tutkinnon jälkeen vähin-
tään kolme vuotta, 

— alle 40 vuoden ikäinen ja 
— saavuttanut vähimmäis-

vaatimukset fyysisessä 
kunnossa. 

Luutnanttikurssien linjat 
ovat samat kuin erikoisvai-
heen linjat (pl liikunta). Kurs-
sin pituus on n 6 kk. 

Rannikkotykistön luut-
nanttikurssin käyvät mm 

joukko-osastojen merival-
vontaupseereiksi koulutetta-
vat. 

MUU KOULUTUS 

Rannikkotykistön monipuoli-
nen välineistö ja laitteisto ai-
heuttaa sen, että henkilöstölle 
on järjestettävä lyhyitä kurs-
seja ja opetustilaisuuksia vuo-
sittain. 

Tarvittavan merenkulku-
taidon saavuttamiseksi anne-
taan suurimmalle osalle alem-
man virkatutkinnon (PO I) 
suorittaneista veneenkuljetta-
jakirjan saamiseen vaadittava 
koulutus. 

Kaiken em koulutuksen li-
säksi jokaisen rannikkotykis-
tössä palvelevan on myös 
omatoimisesti paneuduttava 
tietojensa sekä taitojensa yllä-
pitämiseen ja kohentamiseen. 

LOPUKSI 

Rannikkotykistön monille eri-
koisaloille suuntautuvan kou-
lutuksen on muodostettava 
yksi kokonaisuus, jossa mo-
net pienet osatekijät tukevat 
toisiaan. 

Jokaisen henkilön, oli hän 
koulutettu millä erikoisalalla 
hyvänsä, on muistettava, että 
hän on myös AINA KOU-
LUTTAJA. • 



N 
LASTULEVY ON 

LUJAA, 
LUOTETTAVAA JA 

OIKEIN PINTA-
KÄSITELTYNÄ TUR-
VALLISTA KAIKILLE 

JA KAIKKIALLA 

S U O M E N L A S T U L E V Y - Y H D I S T Y S r .y . 

KUNTOILIJA! 
Alkoholin nauttiminen alentaa veren 
sokeripitoisuutta. Humalavaiheessa sokerin 
puute on suurimmillaan. Verensokerin 
laskun johdosta edellytykset vaativiin 
urheilusuorituksiin heikkenevät. Tämä 
pätee myös krapulaan, vaikka alkoholi 
olisi jo poistunut elimistöstä. Voimakas 
fyysinen rasitus, esimerkiksi rasittava lenkki 
lievänkin humalatilan aikana tai krapulassa 
voi olla haitallista, jopa vaarallista. 

Liikunta luo pohjan henkiselle ja 
fyysiselle vireydelle, elämän laadulle. 
Älä anna alkoholin häiritä sitä. 

KUNTOILE HARKITEN. 

1jp ALKO 
O alboholiraltous 
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HOTELLI-RAVINTOLA 

KALEVAN K. 2 SEINÄJOKI 964-142111 

Ykkösluokan levähdyspaikka 

• 50 MUKAVUUKSIN VARUSTETTUA HUONETTA 

• 150 -PAIKKAINEN RAVINTOLA + BAARI 

• 2 S A U N A A : TOINEN TYYLIKKÄÄN TAKKAHUONEEN YHTEYDESSÄ 

T E R V E T U L O A ! 

Dronningholm hillot suurkeittiöille 

KESKELLÄ SEINÄJOKEA 



KOMENTOALA 
LUUTNANTTI 
JOUKO LEPPÄNEN 

Yksikköjen vääpelit 

Komentoalan "työn kuvan" 
joukko-osastossa voidaan 
katsoa muodostuvan osittain 
yksikön vääpelin tehtävistä ja 
varsinaisesti komentotoimis-
ton toimialaan kuuluvista 
tehtävistä. Ottaen huomioon, 
että toimistopalvelun suori-
tusta koskevat ohjeet ja mää-
räykset kuuluvat komento-
alaan on kaikki toimistotyö 
ainakin tässä ja arkistohoi-
dollisessa mielessä komento-
alaan kuuluvaa. Tärkeimpinä 
asiakokonaisuuksina komen-
toalaan voidaan katsoa kuu-
luvan 

— henkilöstöasioiden hoito 
— kirjeenvaihdon hoito ml 

päiväkäskyjen julkaisu 

Komentoalaan kuuluu myös perinneasioiden hoito. Kotkan Rannikkopatteriston lipun naulaus 9.7.1980. 
Kuvassa Patteriston komentaja evl Teuvo Rönkkönen ja Itn Jouko Leppänen. 
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— arkiston hoito 
— työaika-asioiden hoito 
— oikeusupseerin tehtävien 

hoito 
— perinneasioiden hoito 
— komentoalan tehtävien 

hoitoon liittyvänä neuvon-
ta ja opetus 

— yleisöpalvelu ja opastus. 

KOULUTUS 

Muodollinen koulutus ko-
mentoalalle annetaan toimi-
upseereille Esikuntakoulussa 
PO II E ja luutnanttikursseil-
la. Käytännön koulutus saa-
daan yleensä joukko-osastois-
sa (vast) ko tehtävien hoidon 
yhteydessä, yksikön vääpelin, 
toimistoupseerin, komento-
toimiston toimistoupseerin ja 
komentotoimiston päällikön 
toimissa. Jatkokoulutusta 
alalla saadaan joukko-osas-
ton ja sotilasläänin järjestä-
millä 1—2 päivän opetustilai-
suuksissa, joita järjestetään 
tarpeen mukaan 1—2 kertaa 
vuodessa. 

KIRJOITTAJAN 
JOUTUMINEN ALALLE 
JA KÄYDYT KURSSIT 

Allekirjoittaneen "joutumi-
nen" komentoalalle johtunee 
siitä, että joukko-osastossam-
me ei ollut v. 1978 alkupuolel-
la patteristostamme täysin 
palvelleena eläkkeelle siirty-
neen ylil Pekka Romun tilalle 
komentotoimiston päällikön 
toimeen komentoalalle koulu-
tettua toimiupseeria. Allekir-
joittaneen toiminta vajaan 
viiden vuoden ajan yksikön 
vääpelin toimessa (Kirkon-
maan lke) ja noin puolentois-
ta vuoden palvelus koulutus-
ja järjestelytoimiston toimis-
toupseerin toimessa katsottiin 
antavan pohjan ko tehtävien 
hoidolle. Varusmiespalvelus-
ta lukuunottamatta olen kou-

lutukseltani RT-mies. Perus-
kurssi 25, mestarikurssi 2 ja 
luutnanttikurssi 1 (kurssien 
nimet suoritusaikojen mukai-
set). Kaikki mainitut kurssit 
ovat aselajikursseja. 

Aiheen ulkopuolelta mai-
nittuna suosittelen kaikille 
aselajissa palveleville toi-
miupseereille ensimmäisenä 
erikoiskoulutusjaksona rt:n 
aselajikurssia. 

YHTEENVETO 

Hyvät puolet 

Komentoalan hyvinä puolina 
voidaan mainita 

— tehtävien monipuolisuus, 
mielekkyys ja mielestäni 
sopiva mielenkiintoisuus 
sekä ajan "valtimolla" py-
syminen 

— tehtävät ovat yleensä sel-
västi rajattavissa 

— työaika kuluu nopeasti 
— yleensä toimistotehtävistä 

pitävän kannalta tehtävän 
siisteys ja meluttomuus. 

Huonot puolet 

Kuten miltä alalta tahansa 
löytyy huonoja puolia myös 
komentoalalta. Huonoina 
puolina mainittakoon, että 

— tehtävä on sitova, se vaatii 
ajantasalla pysyäkseen lä-
hes jatkuvaa tehtävässä 
oloa 

— tehtävien monipuolisuus ja 
runsaslukuisuus saattaa ol-
la myös rasite 

— tehtävien hoidossa on har-
voin työrauhaa 

— tehtävien valmisteluaika 
on lyhyt 

— useita tehtäviä on hoidet-
tavana samaan aikaan 
(ajanpuute) 

Komentoala on mielenkiin-
toinen ja tapahtumarikkaana 
sopivasti työpäivän työllistä-
vä. Kun otetaan vielä huomi-
oon, että allekirjoittaneella 
RT-koulutettuna on tilaisuus 
osallistua ampumaleireihin 
verestämällä aselajitietoutta 
ei ole vaaraa, että "hautau-
tuu" arkistopölyihin. • 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 
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OPETUSUPSEERIT 
Varusmiesaikanani kypsyi 
päätökseni jäädä Puolustus-
voimien palvelukseen. Sain 
varusmiesaikana reserviup-
seerikoulutuksen ja kun olen 
myös ylioppilas, oli tähtäime-
nä tietysti Kadettikoulu. Kah-
den kuukauden reservissä ole-
misen jälkeen tuli Turun soti-
laspiirin esikunnasta kirje, 
jonka mukaan minut oli hy-
väksytty hoitamaan Puolus-
tusvoimien va. luutnantin vir-
kaa Vaasan Rannikkopatte-
ristossa. 

Ensimmäinen haaste tuli 
eteeni heti palvelukseen astut-
tuani, sillä varusmiesaikana 
sain keskiöupseerin koulutuk-
sen ja ilmoittauduttuani ko-
mentajalle, evl Väyryselle, 
sain kuulla toimipaikkani ole-
van l.ptri, jossa koulutetaan 
tulenjohto-, mittaus- ja viesti-
miehiä. Siitä koulutus kuiten-
kin lähti käyntiin ja parin 
kuukauden kuluttua toimin 
jo leirillä mittausupseerina. 

UUDELLEEN-
ARVIOINTI 

Samana kesänä tuli Kadetti-
koulusta ilmoitus, ettei minua 
oltu hyväksytty kadettikurs-
sille n:o 65. Tämä tietenkin 
aiheutti sen, että tulevaisuus 
oli laitettava uudelleen punta-
riin. Vaihtoehtoina oli yrittää 
saada jatkoa va. luutnantin 
virkaan tai hakea kersantin 
tointa. Koska va. luutnantin 
viran jatkuminen tuntui epä-
varmalta ja patteristossa sa-
manaikaisesti vapautui ker-
santin toimi, oli valinta jo oi-
keastaan tehty. Hupaisiakin 
piirteitä viran vaihtamisessa 
oli — varusmiehet ihmetteli-
vät: "Mitähän pahaa se on 

YLIKERSANTTI 
JUHANI STENROOS 

VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

tehnyt, kun se alennettiin?" 
Lisäksi Pääesikunnan Psyko-
loginen toimisto halusi var-
mistua, ettei kahdeksan kuu-
kautta vänrikkinä oleminen 
ollut aiheuttanut vahinkoja 
psyykeeseeni, sillä jouduin 
soveltuvuuskokeeseen uudel-
leen. 

VÄNRIKISTÄ 
KERSANTIKSI 

Mieleni todettiin ilmeisesti 
terveeksi ja niinpä edellisenä 
päivänä vänrikkinä kotiin 
lähtenyt mies tuli seuraavana 
päivänä kersanttina työpai-
kalleen. Koska en samanai-
kaisesti Kadettikoulun kanssa 
hakeutunut Päällystöopis-
toon, sain olla kersanttina 
vielä yli vuoden, ennen kuin 
matkustaminen Vaasan ja 
Lappeenrannan välillä alkoi. 

Moottoroidussa rannikko-
patteristossa on kouluttajan 
hallittava myös kenttätykis-
tön taistelu. Tämä yhdessä 
sen kanssa, että sain varus-
miesaikana rannikkotykistö-
koulutuksen aiheutti sen, että 
päätin yrittää PO I:n erikois-

koulutusjaksolle Tykistökou-
luun. Kun komentaja lisäksi 
kysyi vapaaehtoisia Tykistö-
kouluun lähtijöitä, oli pää-
tökseni valmis. 

Siviilikoulutukseni ansiosta 
sain PO:ssa jättää "siviiliai-
neet" vähemmälle huomiolle 
ja keskittyä enemmän sotilas-
aineisiin. Ehkä osaltaan tästä 
syystä sain Y-jaksolta kiitet-
tävän arvosanan. E-jaksolla 
oli minulla etuna se, että pal-
velin ennen Päällystöopistoa 
lähes kaksi vuotta va. palve-
luksessa ja näin sain tutustua 
lähes kaikkiin moottoroidun 
rannikkotykistön koulutus-
haaroihin. 

Kurssilta palattuani mää-
rättiin minut samaan yksik-
köön, josta olin opintielle 
lähtenytkin, toimenkuvan py-
syessä edelleen samana, "vah-
vana lajina" edelleen mittaus-
koulutus. 

Oltuani noin vuoden näissä 
tehtävissä, tarjottiin minulle 
mahdollisuus ottaa vastaan 
aliupseerikurssin tykkilinjan 
johtajan tehtävät. Tämä on 
mielestäni toinen haaste ural-
lani, tosin poiketen ensim-
mäisestä siten, että nyt minul-
la oli Tykistökoulun antama 
koulutus ja näin ei itseopiske-
lua tarvittu läheskään siinä 
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KOULUTTAJAT 

den sosiaaliset tilat ovat ole-
mattomat ja tietyiltä osin on 
kiusana myös ahtaus. Paran-
nusta on kuitenkin luvassa ja 
osin jo tapahtunutkin. Kaikki 
vain tuntuu tapahtuvan niin 
kovin hitaasti. 

Moni on kysynyt minulta 
miksen yrittänyt Kadettikou-
luun Päällystöopistosta pääs-
tyäni. Olen sitä itsekin välillä 
ajatellut, mutta perheen pe-
rustaminen ja omistusasun-
non hankkiminen on aiheut-
tanut sen, ettei tällä hetkellä 
ole edes taloudellisia mahdol-
lisuuksia Kadettikoulun käy-
miseen. 

Tähänastisesta sotilasuras-
tani on vain todettava, että 
siinä on ollut aivan konkreet-
tisestikin ylä- ja alamäkiä. 
Jatkossa kuitenkin odotan ta-
saisempaa ja nousuvoittoista 
uraa. • 

määrin kuin ensimmäiseen 
tehtävään ryhtyessäni. Nyt 
kun yksi ryhmänjohtajaerä 
on valmistunut, olen vain 
odotellut palautetta. Kukaan 
ei ole tullut, ainakaan vielä, 
sanomaan, että minä en osaa 
kouluttaa patteristolle kelvol-
lisia ryhmänjohtajia. 

VAASA PALVELUS-
PAIKKANA 

Palveluspaikkana VaaRPstol-
la on monia hyviä puolia. En-
simmäisenä tietysti on mainit-
tava varuskunnan sijainti kes-
kellä Vaasan kaupunkia. 
Koulutuksen monipuolisuus 
on myös seikka, jota ei saa 
unohtaa; välillä taistelemme 
rannikkotykistön tapaan 
muuttuaksemme seuraavassa 
hetkessä "kenttätykistöpatte-
ristoksi" (Tätä kirjoitettaessa 
on neljän viikon leiri Rova-
järvellä juuri päättynyt). 

Moottoroidun rannikkoty-
kistön pääkouluttajana tulee 
VaaRPstolle myös suhteelli-
sen usein kertausharjoituspat-
teristojen koulutustehtäviä ja 
toiminta reserviläisten parissa 
tuo mukavaa vaihtelua kou-
luttamisen arkeen. Lisäksi tie-
tysti on positiivisia asioita, 
jotka liittyvät tämän toimen 
kuvaan ja jotka eivät niin-
kään ole riippuvaisia palve-
luspaikasta. Tällaisiin on 
luettava mm. se, että saa jat-
kuvasti olla tekemisissä nuor-
ten miesten kanssa ja näin ei 
varmasti itsekkään niin nope-
asti "kalkkeudu", ja tietysti 
se, että tuskin on kahta sa-
manlaista työpäivää. Vaihte-
lua siis riittää. 

"VARJOJA" 

Jos negatiivisia puolia on et-
sittävä, pitää mainita Vaasan 
varuskunnan kasarmit, joi-

Tästä se alkoi. Tykki — miehet — kasarmi. 
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Siirryin Rannikkotykistökou-, 
luun heti Päällystöopiston en-
simmäisen jakson jälkeen 
vuoden 1978 alussa palveltua-
ni sitä ennen Vaasan Rannik-
kopatteristossa. Työskentely-
ni koululla aloitin Reservin-
upseeriosaston tuliasemalin-
jan kouluttajana. Tässä teh-
tävässä olin aina vuoteen 
1980 asti jolloin lähdin Pääl-
lystöopiston toiselle jaksolle, 
jonka suoritin Tykistökoulus-
sa. Palattuani takaisin jat-
koin työtäni tykkilinjan kou-
luttajana aina tähän syksyyn 
asti. Seuraavan reserviupsee-
rikurssin alussa siirryn kou-
luttajaksi tulenjohtolinjalle. 

TYÖN SÄÄNNÖLLISYYS 

Varsinainen päätyöni on 
opettaa linjakohtaista erikois-
koulutusta ja osin myös mui-
ta aiheita reservinupseerikurs-
sille. Kullakin reservinupsee-
riosaston linjalla toimii lin-
janjohtaja ja 1—2 koulutta-
jaa joiden kesken erikoiskou-
lutuksen tuntimäärä periaat-
teessa jaetaan. Opetustyö re-
servinupseeriosastolla on hy-
vin säännönmukaista; varsi-
nainen ru-kurssi toistuu kol-

masti vuodessa, samoinkuin 
uuden varusmieskoulutusjär-
jestelmän mukainen jaosjoh-
tajien jatkokoulutusjakso. 
Mitkään ulkoiset tekijät eivät 
juuri häiritse kurssien työs-
kentelyä ja niinpä pääesikun-
nan käskemä opetusohjelmis-
to voidaan yleensä viedä läpi 
tunnin tarkkuudella. 

Kurssien välit kuluvat joko 
erilaisissa kertaus- ym. har-
joituksissa, henkilökunnan 
jatkokoulutuksessa tai koulu-
tusmateriaalin valmistukses-
sa. Viimeksimainittu työ on-
kin huomattavasti lisääntynyt 
viime vuosina ja se tulee jat-
kumaan vielä tulevinakin 
vuosina, koska lähes yhtai-
kaiseksi sattuivat varus-
miesten koulutusj är j estel-
män, kokoonpanojen ja ka-
luston huomattavat muutok-
set. 

Kaikki nämä tekijät vaikut-
tavat siihen että koulutus-ja 
opetusmateriaalin tarve ohje-
sääntöjen puuttuessa on suuri 
ja niiden ajantasallapito ko-
keilutoiminnan yhä jatkuessa 
vaatii jatkuvaa tilanteen seu-
rantaa. Toisaalta koululla 
suoritettava kokeilutoiminta 
on omalta osaltaan entises-
tään parantunut koulun hen-

VÄÄPELI 
HANNU KEPPOLA 

kilöstön yhteishenkeä, sillä 
olemme joutuneet väkisinkin 
yhä tiiviimpään yhteistoimin-
taan keskenämme. 

TYÖN MONIPUOLISUUS 
JA VAATIVUUS 

Itse opetustyö ru-osastolla on 
varsin mielenkiintoista. En-
sinnäkin oppilasaines on huo-
lella valikoitua. Tämä helpot-
taa opetustyötä, mutta aset-
taa myös huomattavia vaati-
muksia opetukselle. Koulut-
tajalle itsekritiikin suorittami-
nen on helppoa: mikäli nämä 
oppilaat eivät opi, on vikaa 
syytä lähteä etsimään omasta 
itsestään. 

Mielenkiintoa opetustyö-
hön lisää myös sen monipuo-
lisuus. Mehän koulutamme 
jaosjohtajia niin kiinteän 
kuin myös moottoroidun ran-
nikkotykistön tarpeisiin. Toi-
saalta määrävälein tapahtu-
vat henkilöstön siirrot koulun 
sisällä pitävät mielenkiintoa 
työhön yllä ja pakottavat yl-
läpitämään tietoja myös muil-
ta kuin juuri senhetkiseltä eri-
koiskoulutusalalta. Tällaiset 
siirrot, samoinkuin erialojen 
kertausharjoitukset, osoitta-
vat kuitenkin selvästi sen, mi-
kä valtava tietomäärä meillä 
rannikkotykkiväellä on kan-
nettavanamme jo täällä arvo-
asteikkojen alapäässäkin. 

T o i m i u p s e e r i k u n n a l t a 
yleensä odotetaan yksityis-
kohdissaanko tarkkaa tietoa 
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esim. kalustosta, mutta tänä 
päivänä tykki-, laskin-, kes-
kiö-, tulenjohto-, mittaus-, 
viesti- ym. kalusto on jo niin 
monipuolista, että omalla 
kohdallani olen todennut vie-
vän noin vuoden ennenkuin 
linjanvaihdon jälkeen saavut-
taa omissa tiedoissa ja tai-
doissa riittävän tason tyydyt-
tämään oppilaiden joskus yl-
lättävänkin suuren tiedon tar-
peen. 

TYÖN HAITTAPUOLET 

Työtä koululla siis riittää ja 
varsinkin kurssien ollessa me-
neillään työpäivät venyvät 
usein hyvin pitkiksi. Jos kui-
tenkin halutaan etsiä työstä 
varsinaisia haittapuolia, niin 
niitä on hyvin vaikea löytää. 
Ehkä toimiupseerikunnalla 
on kuitenkin vaarana "sota-
koulutauti'', kun pitkään pal-
velee kouluttamassa vain joh-
tajia, vieraantuu liikaa jouk-
ko-osastojen työstä. Tarkoi-
tan tällä sitä että kuva va-
rusmiesjoukkojen pääosasta 
vääristyy, vaikka juuri tälle 
joukolle koulutamme johtajia 
niin reserviin kuin vakinai-
seen väkeenkin. 

Useat kertausharjoitukset 
kuitenkin auttavat tässä asias-
sa, niissä tulee tutuksi se var-
sinainen joukko, jolle johta-
jia koulutamme. Toisaalta 
taas toimiupseeristo edustaa 
sotakoulussakin eräänlaista 
pysyvyyttä ja jatkuvuutta up-
seerien vaihtuvuuden ollessa 
välillä hyvinkin suuri. 

Rannikkotykistökoulu tar-
joaa mahdollisuuden työs-
kennellä yhteistoiminnassa eri 
alojen asiantuntijoiden kans-
sa, mahdollisuuden kehittää 
itseään ja siirtyä kouluttajak-
si yhä vaativammille kursseil-
le. Kaiken kaikkiaan siis 
haastava työpaikka nuorelle 
toimiupseerille. • 

Turvallisempi 
huominen 

Teollisuusvakuutus on erikoistunut suurten ja 
keskisuurten yritysten vahinkovakuutuksiin. 

Erikoistuminen näkyy omissa ehdoissa ja maksuissa, 
tehokkaassa vahingontoijunnassa ja suojelu-

tekniikassa sekä muissa riskien hallintapalveluissa. 
Tämä antaa yritykselle hyvän vakuutusturvan 

- turvallisemman huomisen. 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
Vattuniemenkuja 8, PL 12,00211 Hki 21, puh. 9069 611 
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"Mitä-minäkö tyhmä 
no nyt en ymmärrä" 

SOTILASMESTARI 
MATTI KOKOI 

Sotilasmestari Matti 
Kokoi tilittää koke-
muksiaan uusimman 
tekniikan parissa. 
Askel "höyrykes-
kiöstä" elektronii-
kan maailmaan. 
Harppaus ei ollut 
helppo eikä sitä loi-
kattu hetkessä. Kir-
joittaja ja järjestel-
mä tulevat näköjään 
kuitenkin toimeen 
keskenään — var-
masti myös valvon-
nan ja ammunnan 
käytännön toimissa. 

SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Otsikossa mainittu, erään 
Rt:n mestarikurssin tunne-
tuksi tekemä lausahdus tuli 
eittämättä mieleeni useam-
mankin kerran, yrittäessäni 
perehtyä RAVAL-järjestel-
män hienouksiin. 

Olin luovuttanut joulu-
kuussa 1980 linnakkeen vää-
pelin tehtävät seuraajalleni ja 
aloittanut ihmettelyn merival-
vonnan sekä rannikkotykis-
tön automaattisen valvonnan 
ja ammunnan laskimen pa-
rissa. 

KOULUTUKSENI 
RAVAL-JÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÄJÄKSI 

Pohjakoulutuksenani oli riit-
tävä tieto rannikko- ja kenttä-
tykistön ammuntojen kulus-
ta. Toisilla ryhmäämme kuu-
luvilla koulutettavilla oli ka-
dettikoulun ja Nokia Oy:n 
antama useampiviikkoinen 
pohjakoulutus, joten ei liene 
vaikea ymmärtää miksi alussa 
seisoin silmät ymmyrkäisinä 
ja katselin vilkkuvia valoja 
sekä tutkan kuvaputkea käsit-
tämättä mitä ympärilläni ta-
pahtui. 

Koulutusjaksomme (n. 70 
h) päätyttyä kouluttajamme 

totesi, ettemme ainakaan tie-
toisesti riko laitteita ja myön-
si meille ammuntajärjestel-
män harjoitteluoikeuden, jo-
ka silloin oli ensimmäinen 
koulutustavoite järjestelmän 
käyttäjille. Tämän harjoitte-
luoikeuden sekä tutkan käyt-
töoikeuden omaavina saimme 
perehtyä omin nokkinemme 
ammuntajärjestelmän hie-
nouksiin. 

Eräiden ampumaleirien ko-
kemusten ja RtK:n laskinlin-
jan ampumaharjoitusten jäl-
keen sain marraskuussa 1981 
suoritettua RAVAL-ammun-
tajärjestelmän käyttäjätut-
kinnon. 

Merivalvontaj är j estelmään 
perehtyminen alkoi syyskuus-
sa 1981, kun minut oli erinäis-
ten vaiheiden jälkeen hyväk-
sytty oppilaaksi RtK:n ja No-
kian järjestämälle kuukauden 
mittaiselle merivalvonnan 
käyttöhenkilöstön kurssille. 
Kurssin päätteeksi oli kaksi-
päiväinen käyttäjätutkinto, 
jonka läpäisin ainoana jouk-
ko-osastomme viidestä yrittä-
jästä. 

Merivalvontakurssin jäl-
keen alkoi tiivis järjestelmä-
kohtaisten käyttökokemusten 
hankkiminen sekä henkilös-
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Valmistamme hydrokopterelta 
y.m. metallialan erikoistuotteita 

KONEPAJA 

NILS ERIKSSON 
TURKU LIELAX Puhelin 921-748086 

KOKEMUKSIA 
JÄRJESTELMÄSTÄ 

— tutkan käyttöoikeuden 
hankkiminen, 

— merivalvontaj ärjestelmän 
käyttöoikeuden hankkimi-
nen. Koulutus on 100 h se-
kä tarvittavat harjoittelu-
tunnit, 

— ammuntajärjestelmän har-
joitteluoikeus harjoittelu-
tunteineen, ja viimeksi 

— täydellinen käyttöoikeus 
RAVAL-järjestelmälle. 

RAVAL-merivalvontajär-

tön kouluttaminen joukko-
osastossa. 

Varsinainen käytännön 
koulutus aloitettiin helmi-
kuussa 1982 jolloin koulutet-
tiin värvättyjä tutkamittaajia 
sekä merivalvonta-aluekes-
kuksen henkilöstöä. 

Koulutustehtävien myötä 
sain arvokkaita kokemuksia 
koko järjestelmästä. Ensim-
mäisten merivalvojien suorit-
taessa käyttötutkintoansa lä-
päisin myös tutkintovaati-
mukset täydellisen RAVAL-
järjestelmän käyttöoikeuden 
saamiseksi. Tähän päästäkse-
ni oli opiskeluun ja koulutuk-
seen kulunut aika noin puoli-
toista vuotta. 

Nykyiset koulutusvaiheet 
RAVAL-järjestelmässä ovat 

jestelmän suorituskyvystä 
voidaan todeta mm, että sillä 
voidaan havaita maaleja ja 
ottaa niitä automaattisesti 
tutkaseurantaan, suorittaa 
automaattista aluevesirajan 
tarkkailua, opastaa aluksia 
sekä taltioida tietoja auto-
maattisesti. 

Todettakoon lopuksi, että 
järjestelmä on tullut jäädäk-
seen ja suhtautuminen eri ih-
misillä (koulutettavat, esimie-
het jne) vaihtelee suuresti. 
Mielestäni RAVAL:iin on 
suhtauduttava kaikkien siten, 
että paluuta vanhaan ei ole, ja 
henkilöstön koulutukseen on 
uhrattava aikaa sekä voima-
varoja. Henkilöstön tehtävät 
pitää järjestää siten, että tut-
kintovaatimuksiin tarvittavat 
harjoittelutunnit saadaan ker-
tymään joustavasti ilman 
kuukausien mittaisia taukoja. 

Nuoremmille toimiupsee-
reille olisi järjestelmä koulu-
tettava laajemmin kuin nykyi-
sin. Heitä ei rasita siirtopak-
ko ja näin saadaan toimin-
taan enemmän jatkuvuutta, 
joka on varmasti kaikkien 
etu. • 
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VIESHUPSEERI 

Vääpeli Paavo Eske-
linen toimii viesti-
upseerina eräällä 
aselajimme vaikeim-
mista viestivastuu-
alueista. Etäisyydet 
ja riippuvaisuus me-
rikaapeliverkon toi-
mintavarmuudesta 
korostuvat juuri hä-
nen toimialueellaan. 
Toivottavasti kauka-
na ovat ne ajat, jol-
loin Örössä oltiin 
viikkokausia vain 
radioyhteyksien va-
rassa tai päästiin 
puhelimella vain 
määrättyyn suun-
taan. 

TYKISTÖRYKMENTTI 

VÄÄPELI 
PAAVO ESKELINEN 

keskukset 
merikaapelit 
kouluttaja 

Toimin Örön linnakkeen vies-
tiupseerina. Tehtäviini lin-
nakkeella kuuluvat viesti-
huollolliset työt ja toiminta 
eri kursseilla kouluttajatehtä-
vissä. 

Linnakkeen viestihuolto-
työt käsittävät erilaista kalus-
ton huoltoa ja sen asennusta, 
viestiyhteyksien kunnossapi-
toa, LB-keskuksen huoltoa 
sekä varaston hoitoon liitty-
viä tehtäviä. Oma lukunsa on 
merikaapeliverkon kunnossa-
pito ja siihen liittyvät kor-
jaustyöt, jotka usein ovat ai-
kaa vieviä toimenpiteitä. 

KOULUTTAJANA 

Linnakkeella toimeenpan-
naan vuosittain kuusi kurssia 
ja kolme ryhmänjohtajien 
valmiuskoulutuskautta. Näis-
tä erityisesti valmiuskoulutus-
kausi sekä tykkimiesten vies-
tikurssi vievät merkittävän 
osan työajasta. 

Pyrkimys valmiuskaudella 
on nuorempien ryhmänjohta-
jien kanssa päästä ns. sanois-
ta tekoihin, mutta yllättävän 
usein heidän valmiutensa ei 
tähän riitä vaan heille on, 
vaikka ovat aliupseerikurssin 
juuri suorittaneet, kerrattava 

asiat uudelleen. Oma henkilö-
kohtainen mielipiteeni onkin, 
että nykyinen AuK:n kurssi-
käytäntö niin kutsuttu 2 + 2 
järjestelmä ei ole onnistunut 
ratkaisu, sillä kurssitettujen 
taidot erikoiskoulutusalalta 
ja varsinkin johtamis- ja kou-
lutussektorilla ovat puutteelli-
set heti kurssin päätyttyä. Tä-
hän pitäisi kiinnittää huomio-
ta ja ryhtyä toimiin nykyisen 
järjestelmän korjaamiseksi 
tältä osin. Varmasti myös 
koulutushenkilöstön puute on 
myös osaksi vaikuttamassa ti-
lanteeseen. Uskon, että tämä 
on huomattu myös muualla. 

VIESTIKURSSI 

Viestikurssilla koulutetaan 
viestimiehet rykmentin eri lin-
nakkeille. Kurssi sitoo kou-
luttajan koko kurssin ajaksi. 
Kurssi käsittää teoreettisen 
oppituntivaiheen sekä erilai-
set maastoharjoitukset kurs-
sin loppupuolella. 

Koulutettava aines kurssilla 
ajatellen nimenomaan tehtä-
vää kurssin jälkeen on kovin 
epätasainen ja tämä aikaan 
saa hyvinkin suuret tasoerot 
koulutustuloksissa. Kurssin 
läpiviemisessä apukouluttajil-
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la on merkittävä osuus ja täs-
sä mielessä se osoittaa ryh-
mänjohtajien kyvyt toimia 
johtamis-ja koulutustehtävis-
sä. Toisaalta kun apukoulut-
taja on tavallaan kurssin jäl-
keen "sisään ajettu" onkin 
sitten hänen kotiuttamisensa 
ajankohtainen ja taas uusi 
mies astuessaan tehtävään 
aloittaa kouluttajan työn 
alusta. 

KOULUTUS ALALLE 

Olen suorittanut varusmies-
palveluksen Turun Rannikko-
tykistörykmentissä vuonna 
77. Vapautumiseni jälkeen 
hakeuduin puolustusvoimien 
palvelukseen ja silloin ryk-
mentti luonnollisesti tuntui 
tutulta valinnalta. Suoritin 
PO I jakson vuonna 78—79 
ja erikoiskoulutusvaiheen Rii-
himäellä 79—80. Tullessani 
kurssin jälkeen joukko-osas-
toon oli ja on edelleen merkit-
tävät uudistustoimet käynnis-
sä. On selvää, että toiminta 
näiden uudistusten parissa on 
lisännyt tietoa rannikkotykis-
tön viestitoiminnasta ja laa-
jentanut kokonaisnäkemystä 
hyvinkin paljon. Uuden tek-
niikan lisääntyminen on mer-
kinnyt myös henkilökunnan 
koulutusta joista lukuisat 
opetustilaisuudet ovat selvä 
merkki. Samalla kun nämä 
uudistukset ovat käynnissä on 
henkilökunnan määrä lisään-
tynyt. Tästä syystä toivon, et-
tä asunto-olosuhteisiin lin-
nakkeella kiinnitettäisiin 
enemmän huomiota. On ikä-
vä kyllä todettava, että joi-
denkin linnakkeiden kohdalla 
tilanne on välttävä jopa ala-
arvoinenkin. 

HYVÄT JA HUONOT 
PUOLET 

Tämän ammatin hyvänä puo-

lena on, että työpäivä ei vält-
tämättä ole kaavamainen, 
vaan se saattaa poiketa hyvin-
kin paljon edellisen päivän 
tehtävistä. Varsinkin kun työ 
käsittää tehtäviä myös saaren 
ulkopuolella lisää se osaltaan 
vaihtelua. 

Varusmiesten koulutukseen 
saari soveltuu hyvin. Se on 
metsärikas ja maasto moni-
puolinen. Myös mittasuhteil-
taan se on riittävän suuri eri-
laisten harjoitusten toteutta-
miseen. 

Varusmieskoulutuksessa 
kouluttaja toivoisi, että kou-
lutettavalla joukolla olisi niin 
kutsuttua me-henkeä riittä-
västi, jotta jokapäiväiset pal-
velustehtävät tämän yhteis-
hengen avulla koettaisiin jo-
kaiselle kuuluviksi. On ikävää 
todeta jonkun jäävän tai jä-
tettävän porukan ulkopuolel-
le, sillä usein juuri nämä 
"eristetyt" ovat vaikeasti mo-
tivoitavissa ja palvelusinnos-
tus laskee. Myöskin silloin 
tällöin huomaa, että jollakin 
varusmiehellä on omia ongel-
mia ja toivoisi, että alainen 
keskustelisi näistä koulutta-
jan kanssa. Uskon, että kun 
vallitsee rehti kouluttaja-alai-
nen suhde, silloin on kaikkien 
helppo toimia ja sotilaallinen 
kuri ja järjestys ovat silloin 
kaikille itsestään selvyyksiä ja 
osa jokaista suoritusta. 

YHTEENVETO 

Kun toimitaan linnakkeella 
on selvää, että henkilökunnan 
viihtyvyyteen ja olosuhteisiin 
niin työssä kuin vapaa-aika-
nakin vaikuttaa juuri henkilö-
kunta itse. On toivottavaa, et-
tä tällainen henki vaikuttaa 
kaikkien keskuudessa jotka 
linnakkeella toimivat. Henki-
lökohtaisesti olen kyllä viihty-
nyt. Kokonaisuutena rannik-
kotykistö on mielenkiintoinen 

ja monipuolinen palvelus-
paikka. Se tarjoaa mahdolli-
suuksia hyvin erilaisilla tehtä-
väaloilla. Kun itse on tullut 
valittua viestiala on tietysti 
mukava todeta, että ollaan 
täysin nykyaikaisen tekniikan 
kanssa tekemisissä ja että jo-
ka päivä kuljetaan eteenpäin. 

• 

Laatuvaunu 

• m u u l i 
500 S 

• erittäin kestävä kuumasinkitty 
pinta 

• kantavuus 440 kg 
• lavakoko 195x110x21 cm 
• lavan pohja kestävää vaneria 
• vääntövarsijousitus 

OVH 2.390,-



MERENKULKU-UPSEERI 
SOTILASMESTARI 
MAURI KALLIO 

II 
HANGON . 
RANNIKKOPATTERISTO 

Hangon Rannikkopatteris-
toon siirryin runsas vuosi sit-
ten Rannikkojääkäripataljoo-
nasta, jossa olen palvelusura-
ni aloittanut vuonna 1966. 
Sopeutuminen uuteen ja eri-
laiseen joukko-osastoon on 
yllättänyt minut myönteisesti. 
Suurimmaksi osaksi näen sen 
palvelustovereiden ansioksi, 
jotka alusta alkaen ovat suh-
tautuneet reilusti ja hyväksy-
västi "uuteen tulokkaaseen". 

REILU 
VASTAANOTTO 

Auliisti he ovat tarvittaessa 
auttaneet ja neuvoneet, niin 
pienissä kuin suuremmissakin 
pulmissa. Siinä määrin eroaa 
rannikkotykkimiehen päivä 
rannikkojääkärin päivästä, 
että ilman ymmärtäväisiä pal-
velustovereita monen tilan-
teen selvittäminen olisi ai-
heuttanut tarpeetonta pään-
vaivaa. 

Liekö sitten vaikuttamassa 
kokemaani sympatiaan se, et-
tä Rannikkojääkäripataljoo-
nan syntyyn on ollut vaikutta-
massa oleellisesti rannikkoty-
kistön joukko-osasto. 

Se, että olen nyt laivapalve-
lutehtävissä Hangon Rannik-
kopatteristossa on monen 

mutkan ja elämän vaiheen yh-
teenliittymä. Melko aikaises-
sa vaiheessa kuitenkin selvisi, 
että merielementti on työ-
ympäristö, jossa haluan työs-
kennellä. 

ALKU LASKUVARJO-
JÄÄKÄRINÄ 

Hakeutuessani varusmiespal-
velukseen en tosin vielä aja-
tellutkaan mitään laivoihin 
tai veneisiin liittyvää. Palve-
luspaikkani oli Laskuvarjo-
jääkärikoulu vv 1967—68. Pi-
din sitä parhaimpana mah-
dollisena, reippautensa ja 
mielekkyytensä vuoksi, missä 
nuori mies voi varusmiespal-
veluksensa suorittaa. 

Ihastuin joukkoon niin, et-
tä palvelusaikani loppupuo-
lella aloin suunnitella mah-
dollisuuksia "jäädä taloon". 

Keskusteltuani asiasta 
erään kouluttajani kanssa 
sain kuitenkin mielestäni 
odottamattomia neuvoja. 
Hän ei pitänyt parhaana vaih-
toehtona jäädä ko. kouluun, 
koska eteneminen palvelus-

uralla olisi siellä kovin hidas-
ta. Hän ehdottikin hakeutu-
mista Rannikkojääkäripatal-
joonaan, jonka hän tunsi, 
koska hänen isänsä oli siellä 
pataljoonaupseerina. Toimin 
hänen neuvonsa mukaisesti ja 
1.5.1968 ilmoittauduin Ran-
nikkojääkäripataljoonassa. 
Toimin kouluttajana jää-
kärikomppaniassa kevääseen 
1969, jolloin pyrin sukeltaja-
kurssille ja sinne myös pää-
sin. Kanta-aliupseerikouluun 
pyrin samana vuonna ja ke-
väällä 1971 oli suoritettuna 
peruskurssi no 29, erikoisala-
na merenkulkulinja. Heti 
kurssilta päästyäni minut ko-
mennettiin kouluttajaksi su-
keltajakurssille, joka olikin 
mieluinen komennus. 

Mielenkiintoisen kesän lop-
pupuolella siirryin varsinai-
selle, koulutustani vastaavalle 
alalle pataljoonassa. Avovesi-
kautena olin uiskojen ja ka-
lustoveneiden parissa, erilai-
sissa tehtävissä ja talvisaikana 
RAuK:ssa venelinjan koulut-
tajana. 

Ensimmäinen itsenäinen 
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päällikkyystehtävä oli KAVE 
l:llä, jonka sain 1973 kevääl-
lä. Myöhempinä vuosina toi-
min myös muilla kalustove-
neillä. Kun vuonna 1977 sain 
jälleen komennuksen sukelta-
jakurssille kouluttajaksi, al-
koivat ajatukset siirrosta 
nousta esille. 

SOTILASPERÄMIES-
KURSSI 

"Tutustuin" rannikkotykis-
töön suorittaessani lukuisia 
ajotehtäviä linnakkeille ja toi-
miessani muutamina vuosina 
yhteysveneen päällikön sijai-
sena Upinniemi — Mäkiluoto 
välillä. Sijaisuus saattoi kes-
tää lähes kuukauden kerral-
laan. 

Suorittaessani 1979—80 so-
tilasperämieskurssin, alkoi 
kiinnostukseni rannikkotykis-
töä kohtaan herätä, koska 
Valas-luokan aluksia alkoi 
valmistua rannikkotykistön 
joukko-osastoille. Olinhan 
nyt kurssiltani saanut päte-
vyyden toimia ko. alusluokan 
kansialan tehtävissä. Tuntui 
mielekkäältä ajatukselta 
päästä hyödyntämään juuri 
käytyä kurssia. Lisäksi alus 
oli moderni ja iso, talviliiken-
teeseen soveltuva, joka oli 
uutta aikaisempiin kokemuk-
siini verrattuna. 

Ajatus siirrosta kehittyi 
pian toiminnan asteelle ja ke-
väällä 1981 siirryin Hangon 
Rannikkopatteristoon, idylli-
seen Hankoon. 

Varsinaiset tehtäväni ovat 
toimia Valas-luokan aluksella 
vahtipäällikkönä sekä vuorol-
lani venemieskurssin meren-
kulkukoulutuksen toteuttaja-
na. Käytännössä ajotehtäviä 
tulee suoritettavakseni kaikil-
la patteristoon kuuluvilla ve-
neillä ja aluksilla. Tämä piirre 
työssäni luo siihen vaihtelua, 
onhan kalusto hyvin erilaista, 

pienestä ja nopeasta RN:stä, 
kalustolauttaan ja isohkoon 
kelirikkoalukseen. 

VENEMIESTEN 
KOULUTTAJANA 

Varusmiesten koulutus ja eri-
koisesti kouluttajatehtävä ve-
neenkuljettajakurssilla on ol-
lut minulle aina mieluisa osa 
työtäni. 

Koen sen vaativaksi ja hy-
vin vastuulliseksi tehtäväksi, 
jos siinä mielii onnistua. Sen 
viehätys on siinä, että palaut-
teen saa sekä välittömästi, et-
tä aikojen kuluessa. Kun pa-
laute on myönteistä voi kokea 
todellista tyydytystä työn on-
nistumisesta. 

On aina innostavaa, kun 
voi todeta onnistuneensa kas-
vatustehtävässä ja nähdä ope-
tetun asian tulleen omaksu-
tuksi. 

Olen kuullut sanottavan, 
että meripalvelustehtävät ran-
nikkotykistössä ovat yksitoik-
koisia, yhteysliikennettä ja 
maalihinauksia. Omat koke-
mukseni työstäni ovat olleet 
kuitenkin pelkästään myön-
teisiä. Joku voisi ehkä sanoa, 
että se johtuu vain siitä, että 
olen niin vähän aikaa kuulu-
nut tähän joukkoon. Uskoi-
sin kuitenkin kysymyksen ole-
van monesti siitä, miten 
yleensä pystyy arvostamaan 
tehtäväänsä, näennäisestä vä-
häpätöisyydestä, sen tärkeyt-
tä osakokonaisuudesta, jota 
ollaan pyörittämässä. Lääk-
keenä itselleni on usein se, et-
tä pyrin näkemään asioissa 
sen myönteisen, mitä niissä 
on, vaikkapa aamulla kauniin 
sään tai sen että olen terve, 
näistä on hyvä aloittaa uusi 
päivä. 

Uskon, että "tuijottamal-
la" asioiden kielteisiä puolia, 
saadaan ne kasvamaan ja 
peittämään monet myönteiset 

seikat jopa estämään niitä ol-
lenkaan näkymästä. 

TYÖN 
EPÄSÄÄNNÖLLISYYS 

Meripalveluksessa oleminen 
on useimmiten epäsäännölli-
syyttä ja valmiudessa olemis-
ta. Toisaalta se on työ jossa 
on vaihtelua, jännitystäkin. 
Rannikkotykistössä palvelles-
sani vältyn kuitenkin monesti 
varsinaisesta merimiehen elä-
mästä, jota en kadehdi. Vaik-
ka joudun täälläkin palvelles-
sani jatkuvasti "romutta-
maan" perheen yhteisiä suun-
nitelmia. Tätä pidänkin työni 
pahimpana heikkoutena. Per-
heen on vaikea tottua siihen, 
että vapaapäivien ja vahti-
vuorojen pitkäntähtäimen 
suunnittelu on aina yhtä vai-
keaa. 

Ymmärtäväisen vaimon li-
säksi perheeseeni kuuluu kak-
si suloista tyttölasta, 12 vuo-
tias Petra ja 6 vuotias Jenni. 
Heille olen pystynyt turvaa-
maan toimeentulon ja omasta 
mielestämme hankkimaan 
kaiken tarpeellisen. Meripal-
veluksessa ollessani olen voi-
nut myös antaa lapsille mah-
dollisuuden varttua kotona, 
äitinsä hoitamana. 

Pidän tätä lasten kannalta 
yleensä parhaana ja luonnol-
lisimpana vaihtoehtona. 
Näen lapset, joissa uusi elämä 
on, yhtenä tärkeimmistä asi-
oista elämässä ja sen yhtenä 
tarkoituksena. 

Vaikka olenkin työni vuok-
si joutunut laiminlyömään 
perhettäni, paljon kotoa pois-
saolevana, on tehtäväni sa-
malla mahdollistanut talou-
dellisesti sen, että vaimoni on 
voinut olla kotona antamassa 
lapsille kodin turvallisuutta. 

Olen työpaikkaani tyyty-
väinen. • 



Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Kemijärvi 

Tornionlaakson Sähkö Oy 
Ylitornio 

Koillispohjan Sähkö Oy 
Pudasjärvi 

Rovakairan Sähkö Oy 
Rovaniemi 

Täydellinen 
luonnontuote. 

Ja leima 
takaa tuoreuden. 

f Munakunnan 
! kultamunat • 

Muna jos mikään on 
luonnonmukaista ruokaa. 

Ravinnoltaan yhtä arvokasta 
kuin liha tai kala. 

Edullinen ostaa, nopea laittaa. 
Taatusti tuore, kun se on 
Munakunnan Kultamuna 

Munakunta 

LAADIMME KAUPUNKIEN JA MUIDEN 
YHDYSKUNTIEN VÄESTÖNSUOJIA 
KOSKEVAT KOKONAISSUUNNITELMAT. 
SUUNNITTELEMME VÄESTÖNSUOJAT SEKÄ 
PAINE-, KAASU- JA PALOVARMAT KÄYTTÖTILAT 
KUTEN VARASTOT, ARKISTOT, PUHELIN- JA 
LÄMPÖKESKUKSET. 
TEEMME VANHOJEN VÄESTÖNSUOJIEN 
KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT. 

SUORA OY 
KALEVANKATU 28 A 17 
HELSINKI 
PUH. 90-642942 
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Kivaksi tavaksi KIVVAX 

Kivvax-kiil lokevahakko sisältää 
aitoa, kiinteää vahaa. 

Kivvaxon käteväja siisti tapa pi-
tää kengät kunnossa. Levitys-
sieni on erillään vahasta: sieni 
ei kuivu eikä vaha lopu yllättäen. 

Värit: 

musta 
väritön 
keskiruskea 
tummanruskea 

VALKOINEN RISTI 

SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9 D - a G O 511 

SUUNNITTELEMME JA 
ANNAMME kOMSOLTOlNTlAPUA 
M o n e n m o i s i s s a o n g e l m i s s a 



TALOUSUPSEERI 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

m p p l l 
650S 

Laatuvaunu 
VÄÄPELI 
SEPPO KOIVUKOSKI 

—elintarvikkeet 
—tilitykset 
—keittiöt 
—muonavarastot 

JOUTUMINEN ALALLE 
JA KÄYDYT KURSSIT 

Toimiessani keväällä 1975 
koulutustehtävissä Kuuska-
jaskarin linnakkeella, huolto-
päällikkö käydessään tarkas-
tuskierroksella saarella, kysyi 
olisinko halukas siirtymään 
huoltopuolelle. Mietittyäni 
hetken asiaa annoin myöntä-
vän vastauksen. Heinäkuun 
lopulla aloitin opiskelun ylei-
sellä huoltolinjalla huolto-
koulutuskeskuksessa Lahdes-
sa. Kurssi päättyi ennen jou-
lua 1975, jonka jälkeen siir-
ryin huoltopuolelle I pston 
esikuntaan. Tämän lisäksi 
olen käynyt vajaan viikon 
kestäneen elintarvikehygie-
nikkokurssin Niinisalossa 
vuonna 1976. 

YHTEENVETO 

Toimittuani taloushuollon 

puolella nyt kurssit mukaan-
lukien 6 vuotta, voin todeta, 
että työ on ollut kaikenkaik-
kiaan mielenkiintoista ja 
vaihtelevaa. 

Toimiminen kauniissa saa-
ristossa on luonut omat piir-
teensä ja puitteensa työn on-
nistumiselle. 

Jokainen päivä tuo muka-
naan hieman erilaiset tehtävät 
kuin edellinen. 

Haitoista ehkä suurimpana 
pitäisin sitä, että melko suuri 
osa ajasta päivässä menee 
pöydän ääressä istumiseen 
kirjanpidon parissa. Toisaal-
ta on eteenpäin pääseminen 
huoltopuolella vaikeata. 
Huoltoalan kurssille on pal-
jon hakijoita, mutta kurssien 
niin mestari- kuin huoltokurs-
sinkin kiintiöt ovat pienet. 

Kaikenkaikkiaan olen viih-
tynyt työssäni tällä talous-
huollon puolella, joskin vas-
toinkäymisiäkin on ollut. 

• 

• erittäin kestävä kuumasinkitty 
pinta 

• kantavuus 590 kg 
• lavakoko 2 3 5 x 1 2 1 x 2 1 cm 
• lavan pohja kestävää vaneria 
• kestävä vääntövarsijousitus 

2.990,-

— elintarviketilaukset eri liik-
keistä Turusta 

— elintarvikelaskujen käsitte-
ly 

— kirjanpito saapuneesta, lä-
hetetystä ja jaetusta tava-
rasta 

— tilitysten laatiminen ja 
ruokalippujen myynti 

— toimistotarvike- ja paino-
tuotetilausten teko ja nii-
den jako eri pisteisiin 

— osallistuminen varusmies-
keittäjäkurssin koulutta-
miseen ja 

— muonavarastonhoitajan 
tehtävät. 

— leireillä ja kertausharjoi-
tuksissa toimin muonitta-
jana. Lisäksi minulla on 
oto tehtävänä pston urhei-
lu-upseerin tehtävät. 

KOULUTUS ALALLE 

Suoritin varusmiespalveluk-
sen Porin Prikaatin pst-

komppaniassa 1971—72. Tu-
lin kersantin vakanssille Tu-
run Rannikkotykistörykment-
tiin maaliskuussa 1973. Toi-
mipaikkana oli aliupseerikou-
lu Uudenkaupungin Janhual-
la. Kesäkuussa samana vuon-
na sain siirron Raumalle 
Kuuskaj askarin linnakkeelle 
alokaskouluttajaksi. Vuoden 
1974 alussa aloitin Peruskurs-
si 33 Lappeenrannassa, jonka 
jälkeen oli erikoiskoulutus-
vaihe rt-linjalla RtKrssa San-
tahaminassa elokuusta joulu-
kuuhun 1974. Peruskurssin 
jälkeen palasin Kuuskajaska-
rin linnakkeelle kouluttajak-
si. Syksyllä 1975 kävin PO I 
34 E/yleisen huoltolinjan täy-
dennyskoulutettavana Lah-
dessa. Kurssin aikana minut 
siirrettiin Korppooseen Gyl-
tön linnakkeelle I Pston ta-
lousupseeriksi, jossa tehtä-
vässä olen toiminut siitä läh-
tien. 

Tämä on uusi T-liitospora T-30 eli Tumppi. Se 
perustuu Leo Larikan 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. 
PL 20, 66400 Laihia. Puh. 961-770666 

— Toimin Turun Rannikko-
tykistörykmentin I Patteris-
ton esikunnassa talousupsee-
rina. Tehtäväkenttä on melko 
laaja. Siihen kuuluvat mm 
seuraavat tehtävät: 

RT ON TERÄSTÄ 



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

AAMULEHTI 

OY AERATOR AB 

FERD. ALFTHAN OY 
RIISLA OY 

ATA OSAKEYHTIÖ TAMPERE 

AUTOVAHINKOKESKUS OY 

OY EHO AB 

OY ELFVING AB 

ERI OY 

Suomenoja 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

ETELÄ-UUSIMAA 

OY FORCIT AB 

HANGON LIIKENNE 

HELSINGIN KAUPPIAAT OY 

JYVÄSKYLÄN RAUTA JA ROMU OY 

KANSALLINEN KOKOOMUS RP 
KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

OY KOLMEKS AB 

KONEPAJA REIJO NURMI OY 
03810 Ikkala 

KONE-TUKKU OY 

KOTKAN PUHELINYHDISTYS 
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OY LAHDEN POLTTIMO AB 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

Tammisaari 

OY LOHJA AB 

MAITOTUOTE OY 

OY MERIKIITO AB 

MOTEL MARINE 

T:MI YNGVE NYMAN 

AB OSTROBOTNIA 
STEVEDORE OY 
Hovioikeudenpuistikko 13 

65100 Vaasa 10, Puh. 961-114392 

OSUUSLIIKE ELANTO 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OKO 

I 
rakennusvalmiste oy 

FOR s s x B i e / i i e e i 

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

OY ROHTO AB 

SUNILA OSAKEYHTIÖ 

SUOMEN 3 M OY 

SUOMEN 

MERIVAKUUTUSYHDISTYS 

TURKU SHIPPING LTD OY 

TUUSULAN KT K OY 

VAASA OY 

VEITSILUOTO OY 
VESI-PEKKA OY 

^ • y v e s i r a k e n t a j a 
m Lapmrinne 1 B. 00180 Helsinki 18. 'puh 6942344 * 

v a a s a n l a i v a t OY WIIK & HÖGLUND AB 
. / silta yli Pohjanlahden 

O 
B r i L 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

SUOMALAINEN LYNX 
ja WINHA 

Oy Stockfors Ab 
P\ 117, 07901 LOVIISA 

NORDTRAC OY 
Teol l isuust ie 
96320 ROVANIEMI 32 
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EERO RAUSSI 
JUKKA KARVINEN 

Puolustusvoimien 
ylipäällikkö 
Turun Rannikko-
tykistörykmentissä Vieraat ja isäntäväki Utön aurin-

gossa. SA-kuva. 

Tasavallan Presidentti Mau-
no Koivisto vieraili 20.7.1982 
Turun Rannikkotykistöryk-
mentissä Utön linnakkeella 
seuranaan rouva Tellervo 
Koivisto, ekonomi ja rouva 
Jari Komulainen sekä adju-
tantti everstiluutnantti Juha 
Engström. Myös valtakunnan 
ykköskoira Santtu saapui 
tunnustelemaan Pohjois-Itä-
meren merituulia. 

Rykmentin komentaja 
eversti Jukka Karvinen ja 
rouva Kirsti Karvinen toivot-
tivat presidenttiparin tervetul-
leeksi Turun Rannikkotykis-
törykmenttiin laiturilla, jossa 
myös kunnialähettiupseeri 
kapteeni Pertti Siivonen il-
moittautui presidentille. 

Kunniapatteri päällikkö-
nään Utön linnakkeen pääl-
likkö yliluutnantti Henry 
Mälkki sekä Turun Varus-
kuntasoittokunta olivat ryh-
mittyneenä laiturin läheisyy-
teen taustanaan kala- ja vene-
vajat sekä Utön satamalahti. 

Kunniapatterin tarkastuk-
sen jälkeen Tasavallan Presi-
dentille esiteltiin linnakkeen 
päällikkö yliluutnantti Mälk-
ki, luotsivanhin Eskil Öhman 
sekä majakkamestari Gunnar 
Andersson. 

Eversti Karvinen perehdytti 

Puolustusvoimain Ylipäälli-
kön Utön kerholla Turun 
Rannikkotykistörykmenttiin 
ja sen toimintamaastoon sekä 
tehtäviin. Kysymyksillään yli-
päällikkö tiedusteli rykmentin 
komentajan sotilaskasvatta-
jakokemuksia Varsinais-Suo-
men nuorisosta ja osoitti eri-

Tutustumisreitin varrelta. Kuvas-
sa Presidentin oikealla puolella 
luotsivanhin Eskil Öhman ja ma-
jakkamestari Gunnar Andersson. 
SA-kuva. 

Tykkimies Marko Vuorinen — 
merivalvoja — ja ylipäällikkö. 
SA-kuva. 
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Tarkastusmerkintä. Tilaisuutta seuraavat vasemmalta lukien rva Kris-
tina Mälkki, alik Jukka Lehtinen, maj Eero Raussija rva Kirsti Karvi-
nen. SA-kuva. 

tyistä mielenkiintoa rykmen-
tin saamiin kokemuksiin me-
rivalvonnan sekä suoja-aluei-
den valvonnan osalta. 

Rouvien kierrellessä kap-
teeni Siivosen johdolla Utön 
kylää Tasavallan Presidentti 
tutustui merivalvonta-ase-
maan. Rouvat Koivisto, Ko-
mulainen ja Karvinen osoit-
tautuivat Utön kappelissa 
hartaiksi kuulijoiksi vaikka 
kunnialähettiupseeri joutui-
kin sotilaallisen aikataulun 
vuoksi tyytymään lyhyem-
pään liturgiaan. Merivalvojan 
tehtävät selvitti ammattitai-
toisesti valvontavuorossa ol-
lut tykkimies Marko Vuori-
nen. 

Rykmentin ja linnakkeen 
historiaan ylipäällikkö pereh-
tyi 14.12.1939 Utön taistelun 
pronssilaattojen äärellä. 

Majakkamestari esitteli vie-
raille Utön merenkulullisesti 
näkyvimmän symboolin ma-
jakan kirkkoineen ja luotsi-
vanhin selvitti luotsien tehtä-
viä. Utön saarihan on vuosi-
satoja ollut virkamiesyhdys-
kunta, joka on koostunut 
luotseista ja majakkahenki-
löstöstä sekä heidän perheis-
tään. Sotilaat ovat tuoneet 
oman leimansa saareen 1900-
luvun alusta lähtien. 

Tutustuttuaan linnakkeen 
johto- ja valvontalaitteistoon 
rykmentin komentajan, yli-
luutnantti Ari Jokelan ja vär-
vätty tutkamittaaja Hannele 
Kantosen opastamana Tasa-
vallan Presidentti siirtyi Utön 
kotiseututalolle. Täällä pai-
kalliset rouvat tarjosivat vie-
raille virvokkeita ja esittelivät 
vanhoja ja uusia käsityötai-
don näytteitä sekä saaren his-
toriaan liittyvää esineistöä. 

Majuri Eero Raussi esitteli 
linnakkeen kasarmitilat ja 
sääaseman sekä sairaanhoita-
ja Doris Lindström sairastu-
van, jonka jälkeen oli vuoros-

sa ateriointi linnakkeen ruo-
kalassa. 

Sotilaslounaan yhteydessä 
rykmentin komentaja luovut-
ti Tasavallan Presidentille vie-
railun muistoksi Utön perus-
kallion kappaleeseen upote-
tun Tampellan pienoistykin. 
Luovutuspuheessaan rykmen-
tin komentaja esitti toivo-
muksensa, että muistoesine 
toisi Ylipäällikölle mieleen 
toisaalta ainutlaatuisen saa-
ristomme ja toisaalta ne tä-
nään tarkastamansa alaisensa 
sotilaat, jotka ovat "vaati-
mattomasti" sitä mieltä, että 
rannikkotykistö on terästä ja 
Turku timanttia. Presidentti 
kiitti hyväntuulisesti "turku-
laisittain" myhäellen. Ruo-
kailun päättyessä emäntä Lii-
sa Söderlund antoi ruokala-
henkilökunnan puolesta koko 
kansan Assille myöhästynee-
nä häälahjana Utön linnak-
keen emännän Aino Lukan 
valmistaman poppanan. 

Sotilaskodissa nautitun 
munkkikahvin aikana rouva 
Karvinen kertoi vieraille Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen 
toiminnasta. 

Vieraat poistuivat linnak-
keelta vaikuttaen varsin tyy-
tyväisiltä näkemäänsä ja ko-
kemaansa. Täten Presidentti 
Koivisto aluetoimittaja Simo 
Pasasen haastattelussa totesi-
kin. Suoja-aluekysymyksen 
ylipäällikkö mainitsi olevan 
hyvin rykmentin hallinnassa 
nykytoimenpitein. Ja jos ne 
eivät riitä, niin ryhdytään li-
sätoimenpiteisiin. Sellainen 
on tapa muuallakin maail-
massa mainitsi hän haastatte-
lunsa päätteeksi painokkaasti. 

Presidentin Kultaranta V 
poistui kolme tuntia kestä-
neen linnakekäynnin jälkeen 
Jurmoon, jossa Jurmon kei-
sari Per Mattsson esitteli hä-
nelle valtakuntaansa. Käynti 
sujui mallikkaasti ja savu-
kampelat olivat makoisia. Ai-
noa seikka, jota Presidentti 
Jurmossa oudoksui, oli mo-
nopoliliikkeen merkintöjen 
puute tarjotuista virvokkeis-
ta. Isännän oli pakko todeta, 
että kyseessä on harmittava 
yksityiskohta, jossa valtioval-
lan ja saaristoväen näkemys-
erot ovat edelleen voimassa! 

• 
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Ylennykset 

Ltn Risto Kalevi Sipponen 
yliluutnantiksi 29.10.81 

Sotmest Toivo Ilmari Laiho 
luutnantiksi 29.10.81 

Talylil Kaino Mikael Takala 
talouskapteeniksi 6.12.81 

Värv tutkamittaaja 
Stina Asta Birgitta Laakso 
erikoismieheksi 1.1.82 

Yliv Mauri Ilmari Mutta 
sotilasmestariksi 1.12.81 

Kers Ralf Viljo Hellsberg 
ylikersantiksi 29.1.82 

Kers Heimo Uolevi Lempiäi-
nen ylikersantiksi 29.1.82 

Kapt Eero Matti Raussi 
majuriksi 1.3.82 

Ylik Kari Kristian Sairanen 
vääpeliksi 1.3.82 

Värv tasopiirtäjä 
Leila Orvokki Leppänen 
erikoisammattimiehen 
tehtävään 1.3.82 

Ltn Ari Emil Koskinen 
yliluutnantiksi 1.4.82 

Ltn Aimo Juhani Jokela 
yliluutnantiksi 1.4.82 

Yliv Matti Sakari Susi 
sotilasmestariksi 1.3.82 

Vääp Pekka Olavi Schroderus 
ylivääpeliksi 1.5.82 

Ylik Raimo Kalevi 
Henrikki Häkkinen 
vääpeliksi 1.5.82 

Yliv Kalevi Esa Savioja 
sotilasmestariksi 1.7.82 

Värv kers Heikki Esa 
Ilmari Salakari 
erikoismieheksi 1.6.82 

Eläkkeelle 

Sotilasmestari Antero Nurmi 
1.12.81 

Ylivääpeli 
Pentti Erkki Juhani Järvi 
1 . 1 . 8 2 

Sotilasmestari 
Paul Ludvig Wesslin 
1.7.82 

Ero 

Ylivääpeli 
Heikki Kalervo Kuusinen 
1.2.82 

Siirrot 

Yliluutnantti Jouko Antero 
Laiho Lounais-Suomen 
Sotilasläänin Esikuntaan 
1.1.82 

Ylikersantti Martti Matti 
Emil Santa Porin Prikaa-
tista 1.1.82 

Ylikersantti Vesa Tapio 
Vesala Satakunnan Tykis-
törykmentistä 1.1.82 

Pursimies Juha Matti Laurila 
Helsingin Laivastoase-
malta 1.1.82 

Ylipursimies Asko Aleksi 
Rinne Turun Laivasto-
asemalta 1.2.82 
Kuuskajaskarin lkeelle 
ya Pansion päälliköksi 

Sotilasmestari Heikki Matti 
Haaparanta Pääesi-
kuntaan 1.5.82 

Kapteeni Arto Väinö Olavi 
Hieta Helsingin Sotilas-
piirin Esikuntaan 1.7.82 
LSSlE:sta 

Kapteeni Jukka Sakari 
Savonheimo Vaasan Ran-
nikkopatteristosta 1.7.82 
TurRtREraan 

Ylivääpeli Risto Veli 
Pulkkinen Pohjanmaan 
Tykistörykmenttiin 1.6.82 

Yliluutnantti Kari Vilho 
Eerikki Toivqnen Hangon 
Rannikkopatteristoon 
1.9.82 

Palkitut 

Luutnantti Jorma Kalevi Ake 
SLR 4.6.82 

Ylivääpeli 
Johannes Aavasaari 
S VR M 1 kr 4.6.82 

Värvätty 
Soili Hillevi Kuparinen 
SVRM 2 4.6.82 

Tehtäviin määräämiset 

Ritva Väärikkälä ylimääräi-
seksi ruokala-apulaisen toi-
meen 1.1.82 Utön linnak-
keelle 

Sisko Helena Salonen ruoka-
latyöntekijän tehtävään 
1.1.82 EPtrille 

Kersantti Marco Georg Mi-
kael Kaskelo opetusupsee-
riksi Kuuskaj askariin 1.11. 
81 

Yliluutnantti Uolevi Heikki 
Piispanen 1.11.81 Gyltön 
linnakkeen päälliköksi 

Henry Einar Olavi Mälkki 
Utön linnakkeen päälli-
köksi 1.3.82 

Kersantti Jack Olavi Pöyhö-
nen Utön linnakkeelle 
1.12.81 

Sotmest Tarmo Juhani Ilma-
nen merivalvontaupseeriksi 
RE:aan 1.1.82 

Vääpeli Antti Iivo Juhani 
Posti II Pston viestiupsee-
riksi Janhualle 1.1.82 

Ylikersantti Martti Matti 
Emil Santa opetusupseerik-
si Kuuskajaskarin linnak-
keelle 1.1.82 

Ylikersantti Vesa Tapio Ve-
sala Varuskuntasairaalan 
lääkehuoltoupseeriksi 1.1. 
82 
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Pursimies Juha Martti Lau-

rila EPtrin taisteluväli-
neupseeriksi 1.1.82 

Sotilasmestariksi Seppo Sa-
muli Suominen Kuuskajas-
karin linnakkeen aluksen 
konepäälliköksi 1.1.82 

Ylikersantti Rolf Viljo Hells-
berg Gyltön linnakkeen 
kuljetusupseeriksi 29.1.82 

Ylikersantti Heimo Uolevi 
Lempiäinen rykmentin esi-
kunnan huoltotoimiston 
toimistoupseeriksi 29.11.82 

Kersantti Mika Eerik Oranen 
väliaikaisena toistaiseksi 
hoitamaan puolustusvoi-
mien toimiupseeri 6. luo-
kan tointa Gyltön linnak-
keelle opetusupseeriksi 
25.1.82 

Ylikersantti Erkki Hannu 
Sakari Mustonen Utön lin-
nakkeen talousupseeriksi 
1.4.82 

Värvätty kersantti Tapio Ju-
hani Kamila keskusvaras-
ton hoitajaksi 1.2.82 

Vääpeli Pertti Raimo Hiltu-
nen rykmentin esikunnan 
koul- ja järjtoimiston toi-
mistoupseeriksi 1.3.82 

Sotilasmestari Mauri Ilmari 
Mutta rykmentin esikun-
nan kiinteistöhoitoupsee-
riksi 1.7.82 

Kersantti Jorma Kalevi Kan-
tonen Gyltön linnakkeelle 
opetusupseeriksi 1.4.82 

Vääpeli Lasse Olavi Kiuru 
I Patteriston esikunnan 
viestiupseeriksi 1.4.82 

Luutnantti Ari Emil Koski-
nen Örön linnakkeelta Utön 
linnakkeen opetusupseerik-
si 1.7.82 

Luutnantti Veli-Pekka Paa-
tero Örön linnakkeen ope-
tusupseeriksi 1.7.82 Kuus-
kajaskarista 

Kersantti Juha Esko Saari-
nen Kuuskajaskarin lin-
nakkeelle 1.5.82 

Kersantti Jyrki Tapani Laiti-
nen Gyltön linnakkeelle 
24.5.82 opetusupseeriksi 

Rouva Margit Annikki Rii-
konen työsopimussuhteisen 
varastokirjanpitäjän tehtä-
vään rykmentin esikuntaan 
1.6.82 

Ylivääpeli Pertti Eino Kalevi 
Laurila Esikuntapatterin 
vääpeliksi 1.8.82 • 
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RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

i 
KAUPUNKIEN TERVEHDYS 

RANNIKKOMME PUOLUSTAJILLE 

HANGON KAUPUNKI 

KARJAAN KAUPUNKI 

KOKKOLAN KAUPUNKI 

KOTKAN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

LOVIISAN KAUPUNKI 

PORIN KAUPUNKI 

UUSIKAARLEPYYN KAUPUNKI 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Patteriston 61. vuosipäivää 
vietettiin Russarössä. Päivä-
juhlassa oli läsnä "oma väki" 
ja vieraat yhteenlaskien run-
saat neljäsataa henkilöä, va-
rusmiehet olivat kutsuneet 
omaisiaan tutustumaan pal-
veluspaikkaansa. 

Vieraita kiinnostivat erityi-
sesti Russarön linnakkeen va-
rusmiesten vauhdikkaat ase-
kaluston käsittelynäytökset ja 
merimaalin ammunta. Vii-
meksi mainittu onnistuikin 
niin hyvin, että kilpailuam-
muntana sillä olisi tavoiteltu 
korkeaa sijoitusta. 

Ylennykset 

M Kallio 
sotilasmestariksi 1.1.82 

H Heinonen 
ylikersantiksi 1.2.82 

H Palin 
ylikersantiksi 1.2.82 

R Kankaristo 
yliluutnantiksi 1.2.82 

K Salomaa 
vääpeliksi 1.4.82 

J Valtimo 
yliluutnantiksi 4.6.82 

J Nykänen 
teknikkoluutnantiksi 4.6.82 

K Nousiainen 
vääpeliksi 1.8.82 

T Maijala 
luutnantiksi 27.8.82 

A Kuuluvainen 
luutnantiksi 27.8.82 

Siirrot 

Maj P Karvinen 
Uudenmaan Prikaatiin 
28.1.82 

Maj J Voipio 
Pääesikunnasta patteris-
toon 1.2.82 

Talylil R Vesala 
Asevarikko 5 1.5.82 

Kapt T Virkki 
Rannikkotykistökouluun 
1.6.82 

Talltn T Mäkelä 
patteristoon 1.6.82 

Kapt Ranta 
Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmenttiin 1.8.82 

Ylil H Maunula 
Vaasan Rannikko-
patteristoon 1.9.82 

Ylil K Toivonen 
patteristoon 1.9.82 

• 

RANNIKKOPATTERISTO 

Patteriston toiminta elpyi ke-
sälomakaudesta nopeasti, 
koska syysampumaleiri toteu-
tettiin 23.8.—1.9. Sään suo-
siessa saatiin myös raskaan 
rannikkopatterin kilpailuam-
munnatkin toteutettua — 
kuinka hyvin, se nähdään sit-
ten myöhemmin. Paljon ei 
ehditty ampumaleirin jälkeen 
hengähtää, kun edessä oli uu-
si koitos. Kertausharjoitus 
työllistää lähes koko patteris-
ton ja myös ulkopuolisia. 

Sotakorkeakoulun alkami-
nen 31.8. vei riveistämme 
kapt Jouko Ovaskan ja ylil 
Erkki Marttilan opin tielle. 

Opintieltä palasivat rt kap-
teenikurssin suorittaneina ylil 
Timo Kaukoranta ja ylil Han-
nu Saarinen. Yhtä vaan jäim-
me kaipaamaan, luutnantti ei 
tullutkaan. 

Kellastuvien lehtien myötä 
toivomme kirkkaita kelejä 
teille kaikille sinne Ahvenkos-
ken länsipuolelle. • 

L Vehkomäki Palvelutaloja 
vaikeavammaisille 

Postisiirto 1429 44-4 
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OY LM ERICSSON AB 

on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen Suomen puolustuslaitoksen käyttöön. Puhelin 
täyttää kaikkine erikoistoimintoineen puolustuslaitoksen vaatimukset. 

Ominaisuuksista mainit takoon 
— elektroninen 

soittogeneraattori 
— pieni virrankulutus 
— vesitiivis rakenne 
— kotelo tukevaa painevalua 

— 3 kpl 1,5 V sauvaparistot, 
koko EC R 20 

— koko 290 x 130 x 100 mm 
— paino alle 3 kg 

ERICSSON 
OY LM ERICSSON AB 
02420 JORVAS 
Puh. (90) 2991 Telex 124546 

Oy Hangon Hinaus Ab 
PL 26, 10901 HANKO 

Konttori Puh. 911-83150 
Kontor -84151 
Hinaajalle-Bogserbåten -86011 

TELEX 13232 HATUG SF 

M/S HEIMO SAARINEN 
P i t u u s - l ä n g d 31.6 m 
Leveys - bredd 9.6 m 
Syväys - d jupg . 4.6 m 
BRT: 324 
Koneteho -
Mask ins ty rka 3910 hp. 
Oh jauspo tku r i - Aquamas te r 
Styrprope l le r 400 hp. 
Jää luokka -
Isk lass 1 A Super 
Va lm is tunu t - Byggd 1980 



NAHKAISET 
VIRKAKENGÄT 

Tilava, korkealestinen, 
läpineulottu reunus 
Väri: musta 
Koot: no 7 - 1 1 , 5 

Hinta: mk 96,-

Tilaukset ja tiedustelut: 
puh. 90-601 366 tai lähetä lipuke 

KVK-Tukku 

Mikonkatu 6 D, 00100 Helsinki 10 

Varastomyynti: Mikonkatu 6 (sisäpiha) Helsinki 10 

TERVETULOA! 

Tilaan postiennakolla mk 96-, + läh.kulut 

paria, no 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Tervetuloa 
viihtymään 

T U L L I N P U O M I 
Mannerheimintie 118. puh 412 0 5 8 

BUDAPEST 
Iso Roobertinkatu 10. puh. 6 5 8 4 0 0 

V I H E R K U L M A 
Hämeentie 2. puh 7 6 9 3 7 9 

Ravintola VIISIPATAA 

Sturenkatu 3 2 — 3 4 . puh. 7535006 m THLOUS-OSRKEKRUPPH 

D/M\sta ratkaisut 
informaationkäsittelyyn. 

D A V A o n S u o m e n k o l m a n n e k s i 
suur in t i e tokone to imi t ta ja , joka huo l t aa ja 
m a r k k i n o i t ie tokonei ta , t ie tojenkäsi t te lyjär-
jestelmiä ja -laitteita sekä päätteitä ja kas sa -
laitteita. T ie to tekn i ikan pa lve lu ta lona D A V A 
ta r joaa palvelut niin p ienten kuin suu r t en 
yr i tys ten tarpeisiin. P a l v e l u i h i m m e s isäl tyvät 
erityisesti suomala is i l le yri tyksil le suunn i -
tellut oh j e lmi s to t - t u o t a n t o s u u n n a s t a tai 
to imia las ta r i i ppumat t a . 

D A V A n k a k s i k y m m e n t ä palvelu 
pistet tä s i ja i tsevat kau t t a S u o m e n , joten 

M y y n t i k o n t t o r i t E S P O O (Helsinki) • T A M P E R E • T U R K U • O U L U 
VALMEI ERICSSON YHTIÖ 

palve lu t o v a t a ina lähellä as iakas ta . Siellä 
niissä h u o l t o - j a m y y n t i p a l v e l u j a ta rv i taan . 
T ä m ä o n tä rkeä o sa D A V A n Turva l l i suus -
o h j e l m a a a s i a k k a a n p a r h a a k s i . 

T ie to tekn i ikas ta D A V A t u n n e t a a n . 

©DAVA 
INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

Ahventie 4, 02170 Espoo 17 
Puh. (90)42 021, telex 122060 



YLELLINEN UUTUUS 
WINHAGLX 

Löydät siitä tutut VVinha-ominai-
suudet: luotet tavuuden, kestävyy-
den, vahvat vetokoukut ja selviyty-, 
miskyvyn paksuillakin lumilla. Löy-
dät siitä myös suorituskykyisen 
40 hv :n moottor in ja nopean va ih-
teiston. 

LIUKUTELASTON EDUT 
VVinha GLX:n l iukutelasto m e r -

kitsee tasaista ve topintaa kaikissa 
oloissa. Liukutelasto tuo m u u t e n k i n 
miellyttävyyttä ajoon: Kulku pysyy 

Winha GL-3900 
tehovetoa 

Kalastaja, isäntämies! Vapaa-ajan 
kelkkailija! 

Oletko haaveil lut moottorikel-
kasta, jossa yhdistyisivät työ- ja u r -
heilukelkan parhaat ominaisuudet? 

Nyt sel lainen on tehty. 
AIVAN UUDENTYYPPINEN TYÖKELKKA 

vakaana ja o h j a u t u v u u s hyvänä. 
Jousitus on au toma i sen pehmeä . Ja 
ve to tehoa riittää. 

HURMIONTUQIA 

Uusi VVinha GLX on maa i lman 
ens immäinen leveäte la inen l iuku-
telakone. Se on kot imainen tuote, 
jonka suunni t te lussa huomioi t i in 
t a lv imaas tomme aset tamat vaa t i -
mukset . 

Winha GLX on myös l injakas va-
paa-ajankelkka. Sitä katsoo mie le l -
lään ja jo s i ihen i s t uu tuminen t u n -
tuu elämykseltä. Kelkka, jolla a j aa 
hurmioon . 

Winha 3300 
hurmiota 
teho 25 kW (34 hv) 
telan pituus 330 cm 

leveys 38 

VVinha GLX 
hurmiota ja tehovetoa 
teho 30 kW 140,8 hv) 
telan pituus 330 cm 

leveys 50 ' 

teho 25 kW (34 hv) 
telan pituus 386 cm 

leveys 38 cm 

Lisät ie to ja j a l ä h i m m ä n m y y j ä n o s o i t t e e n s a a t K e s k o n kont to re is ta : 

Turku 921-331222 Kotka 952-15120 Oulu 981-221611 
Tampere 931-158111 Kuopio 971-341122 Rovaniemi 991-17011 
Lahti 918-47911 Joensuu 973-2021 Lappeenranta 953-11730 
Pori 939-16441 Kajaani 986-23661 Helsinki 90-83081 
Jyväskylä 941-19200 Vaasa 961-111255 Seinäjoki 964-142666 


