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Elektroninen 
sodankäynti 

Libanonin sodan antamat kokemukset sekä 
Falklandin taisteluista saadut tiedot liittävät 
kiistattomasti elektronisen sodankäynnin ny-
kyhetken ja ennen kaikkea tulevaisuuden 
taistelujen kuvaan. Sekä puolustukselliset et-
tä hyökkäykselliset teknillisesti pitkälle ke-
hittyneet asejärjestelmät ovat yhtä uhanalai-
sia elektronisen sodankäynnin menetelmille. 
Erityisesti ovat nopeasti kehittyneet val-
vonta- ja johtamisjärjestelmät osoittaneet 
elektronisen haavoittuvuutensa nykyaikai-
sessa sodassa. 

Rannikkopuolustusjärjestelmämme tu-
keutuu paljolti elektroniikan ja nykyaikaisen 
tiedonsiirtotekniikan antamiin mahdolli-
suuksiin. Pääosa merivalvontajärjestelmäs-
tämme perustuu korkeatasoiseen tutkakalus-
toon ja automaattiseen tietojen käsittelyyn. 
Työ elektronisen hyökkäyksen ensisijaisten 
kohteiden parissa on rannikkotykkiväelle 
nykyhetken arkipäivää. 

Maailman kriisialueilta saatujen kokemus-
ten perusteella on aselajimme piirissä suh-
tauduttava äärimmäisen vakavasti elektroni-
sen uhkan olemassaoloon. Sen voima on 
tunnustettava, mutta keinot uhkan havaitse-
miseen, paikantamiseen ja väistämiseen on 
samalla löydettävä, hallittava ja harjoitel-
tava. 

Me olemme astuneet lyhyessä ajassa pit-
kän askeleen 1950-luvun manuaalisista toi-
minnoista 1980-luvun ensisijaisesti elektro-
niikkaan perustuviin komplisoituihin järjes-
telmiin. Olemmeko samalla omaksuneet 
myös uuden uhkatekijän vai kuvittelemmeko 
yhä käyttävämme 1980-luvun järjestelmiä 
1950-luvun sähköteknillisessä ympäristössä? 

22.5.83/AKi 



Elektroninen 
sodankäynti 
Mahdollisuudet rannikolla ja merellä 

Elektroninen sodankäynti tarkoittaa sähkö-
magneettisella spektrillä tapahtuvaa taiste-
lua, jossa tavoitteena on, toisaalta 

— estää vastustajaa käyttämästä hyväkseen 
sähkömagneettista säteilyä ja toisaalta 

— mahdollistaa oma sähkömagneettisen sä-
teilyn tehokas käyttö. 

ELEKTRONIIKKA-ASEEN KÄYTTÖPERIAATE 

2) 
T I E D O N 
SIIRTO 

3) PAATOS 

Lajittelu 
Käsittely 

•Yhdistely 
•Joh topaa-
tokset 4) 

KASKYTYS 

1)TIEDON SAANTI ASEJÄRJESTELMÄ 1)TIEDON SAANTI ASEJÄRJESTELMÄ 6) 
Tiedustelu 

2) Valvonta 
3)Ana lyso in t i 

• Maal inhaku 
• Suuntaaminen 
• Laukaisu 
• Ohjaaminen 

HÄIRINTÄ 
HARHAU-
TUS 

Oheinen artikkeli on 
syntynyt ryhmätyö-
nä, koonnoksena eri 
lähteissä olleista kir-
joituksista. Lehtem-
me tarkoituksena on 
antaa erityisesti ran-
nikkotykkiväen re-
serviläisille kuva 
elektronisen sodan-
käynnin menetelmis-
tä sekä elektronisen 
hyökkäyksen torjun-
takeinoista. Teknilli-
nen kehittyminen 
tuo mukanaan uusia 
ongelmia. Niihin on 
tartuttava samalla 
tarmolla kuin asela-
jiamme on viety 
eteenpäin kuluneen 
vuosikymmenen ai-
kana. 
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Elektronisen 
sodankäynnin 
osa-alueet ovat 
— Elektroninen häirintä ja 

harhautus. Näillä toimin-
noilla lamautetaan vastus-
tajan elektroniset järjestel-
mät tai saatetaan ne epä-
järjestykseen. 

— Elektroninen suojautumi-
nen. Tämä tarkoittaa niitä 
toimenpiteitä, joilla suoja-
taan omien elektronisten 
järjestelmien käyttö vas-
tustajan häirinnältä ja har-
hautukselta, minimoidaan 
vastustajan tiedustelukyky 
ja torjutaan vastustajan 
häirintälähettäiden käyttö. 

— Elektronisen uhkan ilmai-
sukyky on se välttämätön 
tukitoimi, jolla hankitaan 
perusteet mm elektronista 
suojautumista varten. Esi-
merkkinä mainittakoon 
tutka- ja ohjusvaroittimet 
ja ilmaisimet. 

Seuraavaksi käsitellään 
elektronisen sodankäynnin 
taktiikan ja tekniikan yleisiä 
periaatteita sekä niitä keinoja 
ja mahdollisuuksia, joilla 
elektronista puolustuskykyä 
voidaan lisätä. 

Elektroninen 
häirintä ja harhautus 
Elektroninen häirintä voi olla 
"aktiivista", jolla tarkoite-
taan sopivan häirintäsignaa-
lin suuntaamista vastaanotti-
meen, tai "passiivista", jolla 
tarkoitetaan vastustajan sig-
naalin heijastamista erilaisista 
valemaaleista. 

Aktiivinen häirintälähetin 
lähettää halutun signaalin 
(häirintäsignaalin), joka on 

Orat 

TAAJUUSALUEEN KÄYTTÖ 

Vihol-
linen 

MHz 

\ 
\ ( \ ( ( M/////»M//// V////////////JJ// 

\ 

KUMPIKIN OSAPUOLI 
KÄYTTÄÄ 

= TOINEN OSAPUOLI PYRKII 
ESTÄMÄÄN KÄYTÖN 

vastustajan vastaanottimeen 
tulevaa hyötysignaalia voi-
makkaampi ja peittää hyöty-
signaalin alleen. Toisaalta 
häirintälähetin voi lähettää 
vastaavaa lähetettä kuin vas-
tustajan tutka tai optinen lä-
hetin, mutta lähete muute-
taan tai sitä käsitellään siten, 
että vastustajan vastaanotin 
(sensori) hyväksyy hienoiset 
alue- ja kulmavirheet tai syn-
nytetään valemaaleja. Tämän 
tyyppinen häirintä on har-
hauttavaa häirintää. 

Häirintälähetin keskittää 
tehonsa kapealla taajuusalu-
eella tarkasti sille taajuus-
alueelle, jota halutaan häiri-
tä. Tätä häirintää kutsutaan 
pistehäirinnäksi. Jos taajuu-
desta ei olla varma, häirittä-
viä taajuuksia on useita tai 
häirintälähettimeen kohdistu-
vaa uhkaa halutaan pienen-
tää, voidaan pistehäirintä 

hyppyyttää häirittävällä taa-
juusalueella. Tätä häirintää 
kutsutaan pyyhkäiseväksi 
häirinnäksi. Häirintäteho voi-
daan myös levittää samanai-
kaisesti laajalle taajuusalueel-
le. Tällöin puhutaan alue- ja 
sulkuhäirinnästä. 

Kun halutaan tulla toimeen 
pienillä häirintätehoilla ja lu-
kumääräisesti vähällä häirin-
täkalustolla, tehokas keino 
on käyttää harhauttavaa häi-
rintää. Samalla vastustajaan 
voidaan kohdistaa monipuo-
linen uhka. Jotta harhauttava 
häirintä olisi tehokasta, käy-
tettävissä tulee olla elektroni-
nen tiedustelu, jolla selvite-
tään häirittävät kohteet ja 
häirinnän vaikutus. 

Passiivisista häirintäväli-
neistä tärkein on silppu. Ny-
kyaikainen silppu koostuu 
hyvin ohuista alumiinisuika-
leista ja metallilla päällyste-
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Radiohäirinnän periaate 

Häi r in täs ignaa 

Tuleva hyö ty -
signaal 

I — S HÄIRINTÄ 
BCA? LÄHETIN 

Häirintä 
taajuudella 
{häirintä-
signaali) 

Yhteys taajuu-
della f, 
(H yöt ysi gnaal i) 

tyistä lasikuitu- ja nailonsui-
kaleista. Silppu poikkeuttaa 
siihen osuneen säteilyn suun-
nastaan tai heijastaa sen ta-
kaisin. Kun halutaan saada 
voimakkaita tutkakaikuja, 
silppu levitetään suurina pil-
vinä. Tämä luonnollisesti se-
koittaa tutkatoiminnan. Suu-
ria silppupilviä voidaan käyt-
tää suojattaessa omaa toimin-
taa, tai annettaessa vastusta-
jalle kuva, että jotakin tapah-
tuu silppupilven takana. Silp-
pua voidaan käyttää siis har-
hauttamismielessä. Tarkoi-
tuksena voi olla estää viholli-
sen tutkatiedustelu, antaa vi-
holliselle väärä kuva väärien 
kaikujen muodossa esimer-
kiksi vihollisen tulenjohtotut-
kia ja ohjustutkia vastaan. 

Elektroninen 
suojautuminen 
Elektronisella suojautumisel-
la tarkoitetaan niitä keinoja, 
joilla voidaan 

— suojautua häirintää ja har-
hautusta vastaan, eli este-
tään tai väistetään näiden 
vaikutus ja 

— väistää tai harhauttaa vas-
tustajan elektroninen tie-
dustelu. 

Erilaisia laitteita ja tekniik-
kaa käyttämällä voidaan mi-
nimoida häirinnän ja harhau-
tuksen viestiyhteyksiin, tut-
kiin ja optisiin laitteisiin koh-
distama vaikutus. 

Tehokas suojautumiskeino 
tutkia ja viestivälineitä käy-
tettäessä on siirtyä sellaisille 
taajuusalueille, joille häirintä 
ei yllä. Taajuudelta toiselle 
voidaan siirtyä nopeasti oh-
jelmoidusti, mutta vastusta-
jan näkökulmasta katsottuna 

täysin satunnaisesti. Suojau-
tuminen voi tapahtua ohjaa-
malla lähetteitä eri taajuuksil-
le laajalla taajuusalueella sa-
manaikaisesti. Tätä kutsu-
taan hajaspektrijärjestelmäk-
si. Tehokas tapa suojata vies-
tin sisältö on jouduttaa viesti-
tystä erityisin pika-anto eli ns 
sanomalaittein. 

Mitä nopeammin taajuutta 
vaihdetaan ja mitä leveämpää 
taajuusaluetta käytetään sitä 
vaikeampaa on häirinnän to-
teutus. Häiritsijän täytyy pys-
tyä nopeasti löytämään häirit-
tävät taajuudet ja ilmaise-
maan ne sekä virittämään häi-
rintälähetin nopeasti tälle taa-
juudelle. Tai häiritsijän täy-

tyy levittää häirintä laajalle 
taajuusalueelle, josta on seu-
rauksena häirintätehon lasku. 

Käytettäessä laajaa taa-
juusaluetta voidaan minimoi-
da elektronisen tiedustelun 
vaikutus. Taktisten elektro-
nisten tiedusteluvastaanotti-
mien suunnittelu sellaisiksi, 
että ne pystyvät vastaanotta-
maan hyvin laajaa signaalia 
on toistaiseksi vielä ongelma, 
varsinkin, kun signaaleista 
suurin osa muistuttaa kohi-
naa. Tiedustelua voidaan vie-
lä vaikeuttaa säätämällä lähe-
tystehoja, käyttämällä hyvin 
kapeita taajuusalueita ja voi-
makkaasti suuntaavia anten-
neja. 
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LAHETELAJIT 

Tutkat 

Linkit 

FM-radiot 

AM-radiot 

ULOTTUVUUS 
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ILMASTA .1 
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J 

30 50 l o o 2oo 3oo l o o o 

ETÄISYYS ETULINJASTA (KM) 

1LEKTR0NI SEN TIEDUSTELUN ULOTTUVUUS ERI L Ä H E T T E I S I I N 

Elektronisen 
uhkan ilmaisu 
Elektronisen uhkailmaisimen 
täytyy pystyä ilmaisemaan ja 
luokittelemaan tietyllä taa-
juusalueella olevat uhkasig-
naalit. Signaalilähteen paikka 
on pystyttävä määrittämään. 
Nykyaikainen ilmaisinjärjes-
telmä pystyy määrittämään 
tutkatyypin ja asejärjestel-
män. 

Tavalliseen järjestelmään 
kuuluu yksinkertaisia, herk-
kiä vastaanottimia, joita ei 
tarvitse virittää ja jotka ilmai-
sevat laajalla taajuusalueella 
olevat signaalit. Tämän tyyp-
pinen vastaanotin hankkii 
hyödyllistä tietoa pulssin pi-
tuudesta, pulssin toistotaa-
juuksista ja tutkien askellus-
nopeuksista uhkaa määritet-
täessä. 

Monimutkaisemmissa jär-
jestelmissä on erittäin herkkiä 
vastaanottimia, joilla saa-
daan tarkkoja taajuustietoja. 

Näissä järjestelmissä käyte-
tään mikroprosessoreita tai 
jopa pienoistietokoneita vas-
taanotettuja tietoja analysoi-
taessa. Tämän tyyppiset elek-
troniset järjestelmät toimivat 
hyvin laajalla sähkömagneet-
tisen spektrin alueella, ne pys-
tyvät vertaamaan lähetteitä 
koskevat tiedot sisäiseen kir-
jastoonsa ja niillä voidaan 
ohjata erityyppisiä häirintälä-
hettimiä ja käynnistää erilai-
sia häirintä- ja harhautusjär-
jestelmiä. 

Elektroninen 
puolustus rannikolla 
Merellä ongelman muodostaa 
meritorjuntaohjus. Tämän 
osoittivat Falklandinkin sota-
tapahtumat. Tavallisesti oh-
justutka käynnistyy vasta vä-
hän ennen maalia. Tutka ha-
kee maalin, lukittuu siihen ja 
ohjaa ohjuksen maaliin. 
Maali voi lamauttaa (torjua) 

lähetteen, mutta tähän on hy-
vin vähän aikaa, ennen kuin 
ohjus osuu. Tämän lyhyen 
ajan kuluessa maalina olevan 
aluksen on päätettävä, mitä 
sen tulee torjua. Jos se päät-
tää torjua lähestyvän ohjuk-
sen, sen on käynnistettävä so-
piva häirintälähetin oikealla 
taajuudella oikeaan suun-
taan. Koska mikään käyttö-
henkilöstö ei pystyisi toimi-
maan riittävän nopeasti, toi-
mintoja ohjaa tietokone an-
taen tehtäviä sieppausvas-
taanottimille, analysointilait-
teille ja häirintälähettimille. 

Silppu on tehokas suojau-
tumiskeino torjuttaessa suh-
teellisen yksinkertaisia ohjus-
tutkia. 

Silpun levittäminen ei saa 
kuitenkaan viivästyä. Jot-
levittimet on kytketty takti-
seen elektroniseen uhkanil-
maisujärjestelmään. Silppu 
levitetään ampumalla eripi-
tuisia silppusuikaleita sisältä-
viä silppupatruunoita silpun-
heittimillä. Suikaleen pituus 
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Alusten omasuojahäirintä 
Alusten omasuojahäirintään tullaan varmasti 

kiinnittämään entistä enemmän huomiota 
Falklandin taisteluissa saatujen 

katkerien kokemusten perusteella. 

Kuva aluksen silppupatruunaheittimestä ja esimerkki heittimien sijoittelusta. 

riippuu aallonpituudesta. 
Silppupatruunat ammutaan 
siten, että silppu leviää erit-
täin nopeasti oikeaan paik-
kaan aluksen ja hyökkäävän 
ohjuksen väliin. 

Ohjus voi hakeutua läm-
pöön, signaaliin tai optroniik-
kaa käyttäen. Tämä asettaa 
aluksen torjuntakyvylle vielä 
suuremmat vaatimukset. Inf-
rahakuiset ohjukset voidaan 
tor jua laukomalla infrapuna-
soihtuja. Tähän käytetään ta-
vallisesti hyvin voimakasta 
i n f r a p u n a - a a l l o n p i t u u d e l l a 
säteilevää soihtua. Soihtu on 

maalina suurempi kuin alus ja 
harhauttaa ohjuksen vetäen 
sen luokseen. Infrapunaha-
kuista asetta torjuttaessa py-
ritään samalla pienentämään 
aluksen omaa infrapunasätei-
lyä. Tämä on mahdollista 
jäähdyttämällä tai tuuletta-
malla aluksen pintaa. Optise-
na torjuntakeinona voidaan 
käyttää savua. 

Merellä elektronisen sodan-
käynnin kohteita ovat alukset 
ja linnakkeet asejärjestelmi-
neen. 

Elektro-optisesti ohjattu-
jen täsmäaseiden sukupolvi 

ovat laser-ohjattuja. Ohjus 
tai ammus hakeutuu laser-
energiaan, joka heijastuu 
maalista. Tämä edellyttää, et-
tä maalia valaistaan laserilla. 
Halutuista maaleista on siis 
saatava laserilmaisu, heijas-
tus. Kun laserasetta halutaan 
häiritä, ilmaisu on ohjattava 
valemaaliin. Torjuntaan voi-
daan käyttää myös savua ja 
näkyvää silppua. Voimakas-
tehoisen laserin käyttö sokai-
semaan tai tuhoamaan ohjuk-
sen optisen järjestelmän, on 
myös mahdollinen. Laser-
ohjattu räjähde voidaan har-
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Ohjuksen herä t teenä maa l i s t a 
l äh tevä energ ia . Ohjuksessa 
on v a s t a a n o t i n . 

P A S S I I V I N E N HAKEUTUMINEN 

A K T I I V I N E N H A K E U T U M I N E N 

/ / 
/ 

A 

E r i l l i n e n 
l ä h e t i n . j o n -
ka m a a l i k a i -
un o h j u s v a s -
t a a n o t t a a . 

ä 
P U O L I A K T I I V I N E N H A K E U T U M I N E N 

hauttaa valaisemalla laserilla 
valemaalia ja houkuttelemal-
la räjähde sinne. 

Sitä mukaan kun tutkien 
lukumäärä ja käyttö lisään-
tyy, lisääntyy vastaavasti 
myös tutkailmaisimien tarve. 

Käsikäyttöiset ilmaisimet 
ovat jo tulossa käyttöön. Ne 
ovat suhteellisen yksinkertai-
sia ja tavallisesti ne antavat il-
maisun äänimerkkinä käyttä-
jälleen. Suunta tulevaan tut-
kasignaaliin määritetään 
suuntaamalla vastaanotin 
suurimman kenttävoimak-
kuuden suuntaan. 

Eräs elektronisen sodan-
käynnin suurimpana ongel-
mana on tor jua tai väistää vi-
hollisen lämpöhakuisia tor-
juntavälineitä tai ilmaista am-
muttavia ohjuksia. Ihanteena 
pidetään, että aluksissa on 
omasuojalaitteet. 

Taktisten viestiyhteyksien 
ja datalinkkien suojaaminen 
tiedustelulta ja häirinnältä on 
tärkeää. 

Tekniikan tarjoamat 
mahdollisuudet 
suojautua häirinnän 
vaikutuksilta 
Tekniikka tarjoaa puheella 
tapahtuvan viestinsiirron 
käyttöön monia eri siirtoteitä. 
Mitä korkeammalla taajuus-
alueella radiot toimivat, sitä 
vaikeampaa niiden häirintä 
on. 

Samalla tosin lyhenevät 
käytettävät yhteysetäisyydet. 
Suurvallat tutkivat ja sovelta-
vat tällä hetkellä jo mikro-
aaltoaluetta haavoittuviin yh-
teyksiinsä. Satelliittien väli-
seen tiedonsiirtoon käytetään 
60 GHz:n taajuutta, jolloin 
salakuuntelu ja häirintä käy 
mahdottomaksi ilmakehän 
vaimennuksen vuoksi. 

Oikealla taajuuksien ja ka-

Ohjusten hakeutuminen 

luston valinnalla voidaan siis 
minimoida häirinnän toden-
näköisyyttä ja vaikutuksia. 

Nykytekniikka on tuomas-
sa myös optiset kuitukaape-
liyhteydet taistelukentälle. 
Valokaapeleita voidaan käyt-
tää kuten nykyisiä kenttäkaa-
peliyhteyksiä. Käyttämällä 
optista yhteyttä voidaan ko-
konaan eliminoida häirinnän 
vaikutukset ja samalla saada 
yhteys, jonka salakuuntelu on 
mahdotonta. Optisen yhtey-
den käyttäminen tosin vaatii 
samanlaisen kaapeliyhteyden 

rakentamisen kuin nykyiset 
kenttäpuhelinverkot. Myön-
teinen puoli on kaapelin hin-
ta, keveys ja salakuunteluvar-
muus. 

Salaaminen ja salaamislait-
teiden käyttö vaikeuttavat 
osaltaan häirintää. Koko vies-
tiverkon liikenteen ollessa sa-
lattua ei vihollisella ole selvää 
kuvaa häirinnän kannalta 
olennaisista yhteyksistä. 
Kaikkien yhteyksien häirintä 
on teknisesti ja operatiivisesti 
erittäin raskasta. Digitaalisil-
la puheensalaamislaitteilla on 



Uhkan monimutkaistuessa taktisten puheradiojärjestelmien on tultava 
yhä hienosäätöisemmiksi, jotta ne voisivat toimia elektronisessa taistelus-
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lisäksi se ominaisuus, että sa-
lattu puhe ei erotu pohjakohi-
nasta tavallisella radiolla 
kuunneltaessa, joten liiken-
teen määrää on erittäin vai-
keaa arvioida. 

Kenttäradioiden kehityksen 
kannalta näyttää tällä hetkel-
lä olevan suuri tarve lisätä nii-
den häirinnänkestoisuutta. 
Tutkimuskohteina näyttävät 
olevan mm erilaiset haja-
spektrijärjestelmät. Lupaa-
vimmalta näyttävät hyppivä-

Elektroninen sodan-
käynti on tämän 
hetken voimakasta 
todellisuutta. Hil-
jaista, näkymätöntä, 
tehokasta. Sen to-
teuttaminen eri 
muodoissaan vaatii 
pitkälle kehitettyjä 
teknillisiä järjestel-
miä, koulutettua 
henkilökuntaa ja 
kokeilua. 

Vastakeinojen 
löytäminen ja to-
teuttaminen näyttää 
usein yksinkertaisel-
ta, mutta ne vaati-
vat täsmällistä suun-
nittelua ja johdon-
mukaista toteutta-
mista. Erityisesti on 
näitä vastakeinoja 
etsittävä ja kokeilta-
va kiinteässä rannik-
kopuolustuksessa ja 
myös harjoiteltava 
sekä ennenkaikkea 
— saatava henkilös-
tö uskomaan uhan 
olemassaoloon il-
man ääntä, savua 
tai tulta. 

taajuiset kenttäradiot. Kyseis-
ten radiotyyppien häirinnän-
sieto perustuu siihen, että ne 
käyttävät suuren osan taa-
juusalueesta (6—10 MHz) hy-
väkseen, jolloin pistemäinen 
häirintä ei vaikuta yhteyteen. 

Erilaiset antennijärjestel-
mät tarjoavat myös mielen-
kiintoisia ratkaisuja häirin-
nältä suojauduttaessa. Anten-

nit voidaan rakentaa useista 
elementeistä, joita ohjauslo-
giikka kytkee oikeassa suh-
teessa päälle, jotta saavute-
taan antennisuuntakuvion 
nollakohta häirinnän suh-
teen. Toinen mahdollisuus on 
rakentaa pyöritettävä anten-
nin, jolla on myöskin mah-
dollista minimoida häirinnän 
vaikutus. 
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Eräs ratkaisu on käyttää 
voimakkaasti suuntaavia an-
tenneja. Tämä parantaa ka-
luston suorituskykyä huomat-
tavasti. 

Mahdollista on myös purs-
kelähetyslaitteiden (sanoma-
laite) käyttäminen radioka-
luston yhteydessä. 

Kirjallisuusviitteitä: 

1. L.A. Meadous: Electronic Conter-
measures Technology. SIGNAL 
March 1978. 

2. Mike Witt: Electronic Warfare in 
the South Atlantic, Defence 
11/82. 

3. E. Hakulinen: Hajaspektrijärjes-
telmät, Viestimies 3/1978. 

4. J. Myyrä: Elektronisen sodan-
käynnin merkitys lisääntyy, Vies-
timies 1/1980. 

5. J. Juusti: Tekniikan suomat mah-
dollisuudet suojautua häirinnän 
vaikutuksilta, Viestimies 2/81. 

• 

Esimerkki ilmaiskua 
suojaavasta häirinnästä 
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AGROMA OY 

AURAJOKI OY 

AURAYHTIÖT 

T:MI AXEL LILJEFORS 

OY ELFVING AB 

to 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

FORSSEN & SALOMAA OY 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HACKLIN-YHTIÖT 

HANGON LVI-HUOLTO OY 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 
Vuor ik. 12—14, 10900 Hanko 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI LAATIKKO-
TEHDAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

OY HELO-TEHTAAT 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
SKOL 

JOENSUUN KAUPUNKI 

JYVÄSKYLÄN RAUTA JA ROMU OY 

KEKKONEN OY 

KODAK OY 

KONE OY 

OY KOLMEKS AB 

OY KOLSTER AB 

OY LAHDEN POLTTIMO AB 

OY LAIVARAKENNE AB 

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 

OY LEVERINDUS AB 

OY LOHJA AB 

LOHJAN PAPERI OY 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U.V. LAAKSO & CO 

MAITOTUOTE OY 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 
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NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTION AB 

OMP YHTYMÄ OY 
PL 102 • 90501 Oulu 50 • Puh. (981)341 322 

ORAS OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OULUN RAKENNUS OY 

OVAKO OY 

PORIN KAUPUNKI 
PORIN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

PÄIJÄT-HÄMEEN 
PUHELINYHDISTYS 

f f Rakennusvalmiste Oy 
30420 FORSSA 42 puh. 916-11 661 telex 67-16 sf 

RAUMAN KAUPUNKI 

RAUTA JA KONETARVE OY 

OY SAAB-VALMET AB 

SANTAHAMINAN VALINTA 
SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO KARJARANTA 

# SORASEUIA OY 
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 21 
Va ihde 931-34440 

SÄÄSTÖPANKIT 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 

Rakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

THOMESTO OY 

OY TOOLS AB 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KT K OY 

VAASAN SATAMA JA 
LIIKENNETOIMISTO 

VALTIMON TEKNIIKKA OY 

VENE- JA MOOTTORIMYYNTI OY 
Tammisaar i 

VERDANDI HENKIVAKUUTUS-
OSAKEYHTIÖ 

Rannikon Puolustajan toimitus toivottaa 
ilmoittajille ja lukijakunnalleen 
hyvää kesää ja kauniita ilmoja 
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EVERSTI A.J. KURKI 

Kovan onnen 
yaltamerimatka 

mm 
^ S 

Olin merikadettina koululai-
va Suomen Joutsenen VII 
matkalla v. 1937—38. Vierai-
limme seuraavissa satamissa: 
Funchal Madeiralla, Monte-
video Etelä-Amerikassa, Kap-
kaupunki Etelä-Af rikassa ja 
Calais Ranskassa. Sekä me-
no- että paluumatkalla pysäh-
dyimme yhden päivän ajaksi 
Kööpenhaminassa tarviketäy-
dennystä varten. Yhden päi-
vän pysähdys oli myös Etelä-
Atlantilla Tristan da Cunhan 
saaren vesillä. 

Lähdimme Helsingistä 
20.10. merelle illan pimetessä. 
Vanha maininki keinutti lai-
vaa voimakkaasti. Seuraava 
aamu valkeni pilvisenä ja syn-
kän harmaana. Välillä satoi 
lunta ja rakeita. Köysistö ja 
raakapuut olivat jäisiä ja hen-
genvaarallisen liukkaita. 

Atlantilla, Madeiralta läh-
dettyä, matka sujui miellyttä-
västi pasaatituulessa. "Ota-
va" ja "Pohjantäht i" alkoi-
vat jäädä pohjoisen taivaan-
rannan taa ja "Etelän Risti" 
kohota näkyviin eteläisellä 
taivaalla. Ylitimme Päivänta-
saajan — " l in jan" — ja 
saimme "Linjakasteen". 
Joulun vietimme tropiikin 
helteessä. 

Ensimmäisen kerran koim-
me epäonnea pari viikkoa en-
nen Montevideoon tuloa kun 
erään aliupseerin jalka murtui 
tapaturmassa. Päivää ennen 
Montevideoon tuloa erään 
matruusin umpisuoli tulehtui 
ja oli leikattava laivan sairas-
hytissä merellä. 

Tammikuun puolivälissä 
lähdimme Montevideosta vä-
hän hämmentynein mielin. 
Neljä miestä oli jäänyt laivas-
ta. Yksi heistä oli luunmurtu-
ma-potilas, joka oli jätettävä 
sairaalahoitoon. Kolme muu-
ta olivat "ahteriseilureita" eli 
karkureita. 

Matkareittimme kohti Kap-
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kaupunkia noudatti suunnil-
leen 40 leveysasteen suuntaa. 
Se oli itäänpäin purjehtivalle 
edullinen, koska siellä tuuli 
puhalsi aina lännestä ja sen 
takia myös merivirta oli sa-
man suuntainen. Ja siellä tuu-
li puhalsi aina kovasti. Löytö-
retkeilijä, kapteeni Cook oli 
purjehtinut aikoinaan samoil-
la vesillä ja hänen kokemuksi-
aan kuvaa seuraava: "Sää oli 
hirvittävä, täysi myrsky vallit-
si päivästä päivään, purjeita 
oli korjattava alinomaan ja 
sekä takila että miehistö al-
koivat olla kestokykynsä ra-
joilla. 'Ärjyvät nelikymmen-
asteet' (the Roaring Forties) 
pitivät mainettaan yllä par-
haansa mukaan." 

Osan matkastamme jou-
duimme purjehtimaan Etelä-
Atlantin jäävuorivyöhykkeen 
sisällä. Samalla reitillä oli 
tanskalainen koululaiva 
"Kjöbenhavn" kadonnut 
täysin jäljettömiin, ilmeisesti 
törmättyään jäävuoreen. Me 
mittasimme meriveden läm-
pötilan aina tunnin välein, 
voidaksemme todeta jos läm-
pö alkaa nopeasti laskea, jol-
loin jäävuori ilmeisesti on lä-
hellä. 

Pari kolme viikkoa ennen 
Kapkaupunkiin saapumista 
jouduimme järkytyksen val-
taan; kuolema vieraili laival-
lamme. Kokenut ja taitava 
merimies Vilho Taipale putosi 
keulamaston huipusta kan-
nelle ja menetti henkensä sil-
mänräpäyksessä. 

Seuraavana päivänä las-
kimme vainajan purjekangas-
arkussa Atlantin 5500 metrin 
syvyiseen syliin. Hautaus ta-
pahtui sotilaallisin juhlalli-
suuksin. Ruumiinsiunauksen 
toimitti laivan pastori Erkki 
Kansanaho. Neljä seppelettä 
laskettiin valtameren aalloil-
le. Suomen Laivasto hautasi 
ensi kerran — ja ainakin tä-

hän mennessä ainoan kerran 
— poikansa meren syvyyk-
siin. 

Kohta tämän jälkeen alkoi 
kilpapurjehdus kuoleman 
kanssa, joka jälleen uhkasi 
epäonnen laivaksi muuttunut-
ta Suomen Joutsenta. Ker-
santti Juho Salokannel sairas-
tui ja laivan lääkäri Eino Lau-
nis ilmoitti, että ellei potilasta 
saada nopeasti sairaalahoi-
toon, potilas menehtyy. Nyt 
purjehdimme täysin purjein 
ja saavutimme Suomen Jout-
senen huippunopeuden, muis-
taakseni 16 solmua. Laiva 
tuntui aivan kuin lentävän 
aaltojen päällä. Sitä mukaa 
kuin myrsky repi purjeita, me 
kiinnitimme ankarin ponnis-
tuksin aina uuden purjeen re-
peytyneen tilalle. Purjeen re-
peäminen myrskyssä on vai-
kuttava ilmiö. Kuuluu kuin 
tykin laukaus ja purje hajoaa 
räjähdyksenomaisesti pieniksi 
palasiksi, jotka häipyvät tuu-
len mukana. Rippeet jäävät 
reunusvaijereihin ("liikkei-
hin") ja niiden poistaminen 
on työlästä ja hengenvaaral-
listakin. 

Kapkaupungin jälkeen al-
koi matka kohti Eurooppaa. 
Se kesti 60 vuorokautta ja on 
Suomen Joutsenen kaikkien 
matkojen pisin satamaväli. 
Olimme purjehtineet muuta-
mia viikkoja kun saimme ra-
diolla suruviestin Kapkau-
pungista: kersantti Salokan-
nel oli kuollut sairaalassa. 
Vietimme jälleen surujuma-
lanpalvelusta laivan kannella 
Atlantilla. 

Calais'sta lähdön jälkeen 
kotiin pääsyn iloinen odotus 
muuttui masennukseksi. Tä-
män kovan onnen laiva joutui 
antamaan vielä yhden poi-
kansa kuolemalle. Olimme 
Itämerellä parin päivän mat-
kan päässä kotimaan ranni-
kosta kun matruusi Esko 

Länsiranta putosi mereen, ei-
kä häntä tarmokkaista yrityk-
sistä huolimatta pystytty pe-
lastamaan. Vietimme kol-
mannen kerran surujuhlaa 
laivan kannella. 

Helsinkiin saapuminen-
kaan (12.5.) ei jäänyt tavan-
omaiseksi. Kustaanmiekan 
salmen edustalle tuli meitä 
tervehtimään ilmavoimien 
lentokone, mutta se koukkasi 
liian alas ja syöksyi mereen. 
Pelastimme lentäjät jääkyl-
mästä kylvystä. Kun sitten 
pääsimme Kruunuvuoren se-
lälle niin hinaaja, joka oli 
avustamassa laivan peräpuo-
lella, joutui poikittain ja hi-
nausköyden kiristyessä kallis-
tui melkein kyljelleen ja oli 
kaatumaisillaan. Hinausköysi 
saatiin irti aivan viime tingas-
sa ja hinaaja oikeni jälleen 
pystyyn. 

Seitsemän kuukauden aika-
na oli matkaa kertynyt lähes 
40000 kilometriä eli maapal-
lon ympärysmitta. Olimme 
kärsineet ennen kokematto-
mia henkilötappioita: 3 kuol-
lutta, 1 loukkaantunut ja 3 
karkuria. Laivaston miehille 
matka oli ollut erinomaista 
koulutusta merimiehen tehtä-
viin. Minulle, joka sittemmin 
palvelin rannikkotykistössä ei 
matkasta ollut juuri koulu-
tuksellista hyötyä. Matka oli 
kuitenkin suurenmoinen ko-
kemus, joskin tavattoman 
raskas eikä missään tapauk-
sessa huvimatka. • 

RT ON TERÄSTÄ 



Russarön 
rakentaminen 

Tammikuun 27. päivänä täytti teollisuus-
neuvos Aarne M Manner 60 vuotta. 

Hän on merkittävällä tavalla tukenut mm 
eri reserviläis- ja sotainvalidijärjestojen toi-
mintaa. Vuonna 1979 toimintansa aloitta-
neeseen Rannikkotykistösäätiöön hän kuu-
luu perustajajäsenenä. 

Tunnustukseksi Puolustusvoimien hyväk-
si tehdystä työstä on teollisuusneuvos Aar-
ne Mannerille myönnetty sotilasansiomitali 
vuonna 1980. 

Mannerin Konepaja perustet-
tiin Hangossa vuonna 1892. 
Jo 1900-luvun ensimmäisistä 
vuosikymmenistä alkaen ryh-
tyi konepaja tekemään alaan-
sa kuuluvia töitä silloiselle so-
taväelle. Tuonaikaisissa olois-
sa suurehko, parikymmentä 
henkeä työllistänyt paja sai 
1917 suorittaakseen Russarön 
linnakkeen rakentamiseksi 
tarvittavia raskaan metallite-
ollisuuden alaan kuuluvia töi-
tä. Venäjän vallankumous 
katkaisi linnoitustyöt joksikin 
aikaa, mutta vähitellen ne 
käynnistettiin uudelleen ja 
jatkuivat kuten ennenkin. 
Vallankumouksen jälkeisten 
aikojen sekavuutta kuvaa ta-
vallaan sekin, ettei Kerenskin 
väliaikainen hallitus kyennyt 
rahalla maksamaan konepa-
jalle sen saatavia, vaan halli-
tuksen edustajat antoivat 
Aarne Mannerin isälle Yrjö 
Mannerille valtakirjan, jolla 
hänelle myönnettiin oikeus 
ottaa haltuunsa Russaröstä 
valtion omaisuutta laskujen 
katteeksi. Korvaus jäi tieten-
kin varsin pieneksi. Muistona 
siitä on vain suuri kuparinen 
kahvipannu, jolla työväestöl-
le oli keitetty kahvia. 

Saksalaisten maihinnousun 
yhteydessä oli venäläisten 
kanssa tehty sopimus siitä, et-
tei Russarön linnakkeen lait-
teita hävitettäisi. Kun sopi-
musta ei kuitenkaan kovin 
tarkoin noudatettu, riitti ko-
nepajalle töitä linnakkeella 
edelleenkin. 

Linnakkeiden suojelemi-
seksi ja merireittien sulkemi-
seksi venäläiset olivat laske-
neet laajoja miinotteita Suo-
menlahden länsiosiin. Miinot-
teiden raivaamisessa tarvitta-
vaa vintturi-, saksileikkuri- ja 
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Aarne Manner 60 vuotta 

poijukalustoa oli riittämättö-
mästi, joten oli luonnollista, 
että raivausalueen läheisyy-
dessä toimiva konepaja ryhtyi 
sitä rakentamaan. 

Itsenäisyys ja sodat 
1939—45 
Suomen itsenäistyttyä jäi 
venäläisiltä mm. Hankonie-
melle runsaasti rannikkotyk-
kien ampumatarvikkeita ja 
merimiinoja. Sotaväen mate-
riaalitilanteen heikkoudesta 
johtuen ryhdyttiin näitä kra-
naatteja ja heilurimiinoja pe-
ruskorjaamaan sorvaamalla 
kranaattien kärkiin muoto-
kappaleet ja muuttamalla hei-
lurimiinat sarvimiinoiksi. 
Hankoniemen alueella tämän 
työn suoritti Mannerin kone-
paja. Työn luonteesta joh-
tuen konepajan ja sotilasvi-
ranomaisten välillä syntyi 
kiinteä yhteistyö, joka jatkui 
pari vuosikymmentä. 

Talvisodan uhkan kasvaes-
sa annettiin konepajalle teh-
täväksi valmistaa lavetit niille 
muutamalle 75 mm Obuhoff-
kanuunalle, jotka Hankonie-
meltä löytyneinä soveltuivat 
ilmamaaliammuntaan ja joil-
la tykit olisivat sijoitettavissa 
kuorma-auton lavalle. 

Konepaja oli tuolloin niin 
merkittävään sotatarviketuo-
tantoon pystyvä, että paja 
päätettiin syksyllä 1939 siirtää 
aluksi Lohjalle ja myöhem-
min Lahteen, missä valtioval-
ta osoitti sille uudet toimiti-
lat. Mannerin Konepajan 

merkitystä osoittaa sekin, että 
välirauhaa solmittaessa vaati 
Neuvostoliittoa edustava val-
tuuskunta konepajan laittei-
den palauttamista takaisin 
Hankoon. 

Varusmiespa lve luksensa 
Aarne Manner aloitti syys-
kuussa 1941 silloisen RtRl:n 
Isosaaren ja Rysäkarin lin-
nakkeilla. Tätä ennen hän toi-
mi kaksi vuotta suojeluskun-
tapoikana Hangossa. Vuoden 
1942 maaliskuussa hän osal-
listui Suursaaren valtaukseen, 
minkä jälkeen hän suoritti 
aliupseerikurssin korvaavan 
tykinjohtajakurssin. Suursaa-
resta hänet saaren luovutuk-
sen jälkeen siirrettiin Virolah-
delle ja kotiutettiin vuonna 
1944. 

Sodan päätyttyä Aarne 
Manner suoritti koneenraken-
nusalan teknikon tutkinnon 
ja teki ammattitaitonsa lisää-
miseksi useita opintomatkoja 
ulkomaisiin metallialan teolli-
suuslaitoksiin. 

Sodan päättyminen lopetti 
sotatarviketeollisuuden. Rau-
hanehtojen täyttämiseksi oli 
maassa käynnistettävä moni-
muotoinen sotakorvausteolli-
suus, jonka osana Mannerin 
Konepaja ryhtyi valmista-
maan puuntyöstökoneita. 

Tuotannon 
erikoistuminen 
Kuluneiden parin vuosikym-
menen aikana konepajan 
tuotanto oli ollut pääasialli-
sesti varusteluun ja sotakor-

vauksiin perustuvaa sekateol-
lisuutta, joten 1940—50 luku-
jen vaihteessa oli ratkaistava, 
mihin suuntaan tuotantoa on 
ryhdyttävä kehittämään siitä-
kin huolimatta, että miinan-
raivaus Suomenlahdella antoi 
toistaiseksi runsaasti metalli-
alan rakennetöitä, joiden suo-
rittamisesta konepajalla oli jo 
entuudestaan kokemusta. 
Tässä tilanteessa konepajan 
työnjohtajaksi Hankoon tul-
lut Aarne Manner ryhtyi 
kääntämään tähänastista se-
katuotantoa erikoistuneeseen 
suuntaan. 

Konepajan yhteydessä oli 
jo pitkähkön aikaa toiminut 
leipomokalusteissa tarvittavia 
pyöriä metallista valmistanut 
osasto. Ulkomaisilla opinto-
matkoillaan saamiinsa koke-
muksiin ja tietoihin perustuen 
hän keskittyi yksinomaan 
muovista, joka tuolloin oli 
teollisuudessa uusi raaka-aine 
ja metallista valmistettavien 
kuljetuspyörien tuottamiseen. 
Koko tuotantosuunnan muu-
tos toteutettiin konepajan 
siirryttyä oston kautta Yrjö 
Mannerilta Aarne Mannerin 
omistukseen. 

Pyörien tuotantoon ja 
markkinointiin panostettiin 
voimakkaasti ja alusta alkaen 
kiinnitettiin huomiota vienti-
kauppaan. Tänä päivänä Oy 
Mannerin Konepaja Ab vie 
tuotannostaan ulkomaille n 
40%, konepajan palvelukses-
sa on 120 toimihenkilöä ja 
työntekijää ja sen liikevaihto 
on suuruudeltaan n 20 mil-
joonaa markkaa. 

17 



Tukea maanpuolus-
tukselle 
Teollisen yhteistyön päätty-
minen ei ole katkaissut Aarne 
Mannerin yhteyksiä Puolus-
tusvoimiin. Teollisuusneuvos 
Manner on yli kolmen vuosi-
kymmenen ajan sekä henkilö-
kohtaisesti että yrityksensä 
kautta ollut läheisessä yhteis-
työssä puolustusvoimien, so-
tainvalidi- ja reserviläisjärjes-
töjen kanssa. Hän on mitä 
monimaisimmin taloudellisin 
ja henkilökohtaisin tavoin tu-
kenut maanpuolustusaatteel-
listen yhteisöjen toimintaa. 
Huomattavista tukitoimista 
mainittakoon Hopeahietikon 
saunan lahjoittaminen sotain-
valideille ja lukuisat muisto-
ja palkintoesineiden lahjoi-
tukset Puolustusvoimille. 
Aarne Manner on myös tuke-
nut sotiemme ruotsalaisva-
paaehtoisten perinnetoimin-
taa ja edistänyt siten Suomen 
ja Ruotsin suhteiden vahvis-
tumista. 

Maanpuo lus tukse l l i s i s t a 
ansioista on teollisuusneuvos 
Aarne M Mannerille myön-
netty mm VM II Suursaari, 
Sotilasansiomitali, Frivillig-
korset Svenska Finlandsfrivil-
liga, Sininen risti; Vapausso-
turien Huoltosäätiö. 

Tunnustuksena puolustus-
voimien ja maanpuolustus-
työtä tekevien yhdistysten toi-
minnan merkittävästä tuke-
misesta luovutti Puolustus-
voimat toimitusjohtaja Man-
nerin hallintaan 90 K 77 -ka-
nuunan vuonna 1977. 

Aarne M Mannerille myön-
nettiin vuonna 1982 teolli-
suusneuvoksen arvonimi. • 

HYPOTEEKIN 
YRITYSKUVA-

KOKO MAASSA 
YLI 120 VUODENAJAN. 

Hypoteekki tarkoittaa kiinnitystä. 
Erikoisalaamme ovat kiinnityslainat 

kaupunkien pientaloihin ja maa-
seudun omakotitaloihin. Rakennus-
lainoja koskevissa asioissa ottakaa 

yhteys Helsingin Osakepankin, 
Kansallis-Osake-Pankin, Posti-

pankin, Suomen Yhdyspankin tai 
Alandsbankenin konttoriin omalla 

paikkakunnallanne. 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
Yrjönk. 9, Postiosoite: PL 509,00101 HELSINKI 10, 

puh. vaihde 90-647 401, telex 123646 

Rannikkopuolustaj ain 
• • • • • • • A i • • • • parvia vietetään 

Vaasassa 11.—12.6.1983 Merenkur-
kun killan ja VaaRPston järjestäminä. 
Monipuolinen ohjelma alkaa 11.6. klo 
13. Sotilasmajoitus järjestetty sitä tar-
vitseville. Tervetuloa! 
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Maanpuolustuskillat ry:n 20-vuotisjuhla 
Helsingin yliopistolla 24.4.1983 
Puolustusministeri Juhani Saukkosen tervehdys 

Arvoisat juhlavieraat! 

Esitän 20-vuotista toimin-
taansa juhlivalle maanpuolus-
tuskillat ry:lle lämpimät on-
nitteluni ja tuon Teille samal-
la puolustusministeriön ter-
vehdyksen. 

Suomen turvallisuuspolitii-
kan päämäärät ovat kulunei-
den vuosikymmenten mittaan 
kiteytyneet yleisesti hyväksyt-
täviksi periaatteiksi. Ensiksi-
kin me pyrimme turvallisuus-
politiikallamme itsenäisyy-
temme säilyttämiseen ja kan-
salaistemme elinmahdolli-
suuksien turvaamiseen kaikis-
sa tilanteissa. Me haluamme 
elää rauhassa ja kehittää yh-
teiskuntaamme ja elinehto-
jamme haluamallamme taval-
la. Toiseksi on selvää, että 
näiden päämäärien saavutta-
miseen vaaditaan hyvin hoi-
dettua ulkopolitiikkaa, mutta 
sotilaallisten liittoutumien vä-
limaastossa sijaitsevan maan 
ei myöskään sovi lyödä laimin 
maanpuolustusta: Sotilaalli-
sen maanpuolustuksen kei-
noin meidän tulee jo rauhan 
aikana pystyä osoittamaan ul-
kopuolisille, että alueemme 
hyväksikäyttö ei kannata. 

Pienen maan puolustusky-
symykset kiertyvät usein sii-
hen, mihin meillä on ja mihin 
ei ole varaa. Tässä suhteessa 
parlamentaarisissa puolustus-

komiteoissa hahmotellut 
suuntaviivat sotilaallisen 
maanpuolustuksemme kehit-
tämisestä ovat jo runsaan 
vuosikymmenen ajan olleet 
avainasemassa. On ensiarvoi-
sen tärkeää, että myös tulevi-
na vuosina pystytään pitä-
mään kiinni kolmannen puo-
lustuskomitean suosituksissa 
määritellystä tasosta, jossa on 
huomioitu yhtä hyvin puolus-
tusvoimiemme tarpeet kuin 
valtiontalouden edellytykset 
niitten toteuttamiselle. Vai-
kean henkilöstöpulan ohella 
materiaalisia puutteita on jat-
kuvasti, vaikka viimeaikaiset 
hankinnat ovatkin korjanneet 
pahimpia aukkoja. 

Maanpuolustustahtoinen 
kansa on maamme turvalli-
suuspolitiikan perusta. 

Maanpuolustuskillat työs-
kentelevät kansalaisten puo-
lustustahdon kasvattamiseksi 
ja oikean tiedon levittämisek-
si maanpuolustuksen tavoit-
teista sekä puolustusvoimis-
tamme. Samalla ne tukevat 
rauhan ja turvallisuuden säi-
lymistä ja lujittamista Pohjo-
lassa. Tästä työstään maan-
puolustuskillat ansaitsevat 
kaikkien turvallisuuspolitii-
kastamme vastaavien viran-
omaisten vilpittömän kiitok-
sen. Pidän henkilökohtaisesti 
tarpeellisena ja välttämättö-

mänä, että valtiovallan myö-
tätunto ilmentyisi vastaisuu-
dessa kuitenkin myös talou-
dellisena tukena vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä teke-
ville yhteisöille, 
vää todeta se into ja antau-
muksellisuus, jolla aselaji- ja 
joukko-osastokillat ovat tu-
keneet puolustusvoimien työ-
tä varusmiesikäluokkien kou-
luttamisessa. Erilaisten lah-
joitusten muodossa on varus-
miesten harrastustoiminnan 
rahoittamiseen ja koulutuk-
sessaan menestyneiden palkit-
semiseen saatu tukea, jonka 
merkitys on ollut suuriarvoi-
nen. Aineellisen tuen ohella 
on henkinen tuki ollut ehkä 
vieläkin merkitsevämpää. Pit-
kienkin matkojen takaa asela-
jien ja joukko-osastojen tilai-
suuksiin kokoontuvat kiltasi-
saret ja -veljet ovat varusmie-
hille ja henkilökunnalle osoi-
tus siitä, että heitä ja heidän 
työtään arvostetaan ja halu-
taan tukea. 

Eri kiltojen yhdistäjänä 
Maanpuolustuskillat ry työs-
kentelee keskusjärjestönä 
useilla sektoreilla. Kohdistan 
tässä yhteydessä huomioni 
niistä kahteen: 

— Se yhtenäistää ja koordi-
noi eri pohjilta toimivien 
kiltojen työtä yhteisten ta-

19 



voitteiden saavuttamiseksi 
ja 

— toiseksi, järjestämällä alu-
eellista kiltatoimintaa, se 
tarjoaa auttavan kätensä 
eri paikkakunnilla asuvien 
jäsenten keskinäiselle yh-
teydenpidolle. 

Lähtiessään seuraavalle 10-
vuotiskaudelleen on juhlivalla 
järjestöllä edessään vaativa 
haaste. Kiltatoiminta on so-
dassa mukana olleiden mies-
ten käynnistämää ja jäsenis-
tön pääosa on jo keski-iän 
ylittänyttä. 

Säilyttääkseen elinvoimai-
suutensa ja kehittyäkseen 
edelleen on kiltojen toimin-

nassa ja jäsenhankinnassa 
kohdistettava erityinen huo-
mio nuorisoon. 

Vetämällä varusmiespalve-
luksensa juuri päättäneet 
nuoret miehet mukaan toi-
mintaansa, voivat maanpuo-
lustuskillat huolehtia siitä, et-
tei palveluksessa syntynyt in-
to maanpuolustustyöhön pää-
se sammumaan. Varusmies-
toimikuntien myönteinen 
suhtautuminen kiltoihin 
osoittaa halua ja intoa löyty-
vän. 

Hyvät naiset ja herrat, toi-
votan Maanpuolustuskillat 
ry:lle onnea ja menestystä 
työssään yhteisten päämää-
riemme hyväksi. • 

LIIKUNTA ON 
KUNTOUTUSTA 

Invalidiliitto ry 
Suomen Invalidien 

Urheiluliitto ry 

V E R T A 

ei saa apteekista 

H eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta osaltasi, 

ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 
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EDUSTAMME ESIMERKIKSI: 

RANK STRAND 
yhteydenpitolaitteet 
ALTEC UNIVERSITY SOUND, 
GIANT VOICE 
kuulutus- ja hälytyskaiuttimet 
ADC liittimet 
SWITCHCRAFT liittimet 
COLUMBIA 
erikoiskaapelit (äänitaajuiset) 
EDCOR 
vahvistinkeskukset 
PERMA POWER 
kannettavat ja kulkuneuvojen 
kuulutuslaitteet 
CP 
kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulma-
palat, pyörät ja kiinnikkeet 
ELECTRO-VOICE, PEARL 
ja PRIMO 
kuulutusmikrofonit 
MS 
keskusvahvistinjärjestelmät 
suurtehokaiutinjärjestelmät 
asennusrasiat ja -kaiuttimet 
liitinkotelot 
ristikytkentäkentät ja matriisit 

Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"ääni-
tykeillä" toistettiin vuosina 1970-1974 demili-
tarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Ko-
rean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 
50 dB peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne si-
joitettiin vuoren huipulle. 

MS-AUDI0TR0N 
Laitilantie 10 00420 HKI 42 *Sf 5664644 

Danavox STETOMIKE 
PÄÄKUULOKKEET 

Stetomike HMT 808 on kevyt pääkuu-
loke, paino 30 g (ilman johtoa). 
Miellyttävä käyttää. Korvakappaleita ei 
tarvitse työntää korvakäytävään. 
Stetomike HMT 808 pääkuuloketta voi-
daan pitää joko pantana tai leuan alla. 
Hyvä äänentoisto. 

Myynti: Puhelinyhdistykset 

Maahantuonti: 

davocoy 
Bulevardi 2 
00120 Helsinki 12 
Puhelin 90-641 127 
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Viime syksynä, 4.10.1982 
alkoi koulullamme Meripuo-
lustuksen esiupseerikurssi 
(MEUK) 7. 

Organisaatioissa sekä joh-
tamis- ja valvontajärjestel-
missä ja kalustoissa tapahtu-
va kehitys otettiin huomioon 
kurssiohjelmassa. 

KURSSIN PÄÄMÄÄ-
RÄKSI MÄÄRITETTIIN: 
kouluttaa sodan ja rauhan 
ajan meripuolustuksen eri esi-
kuntien toimistopäälliköitä ja 
toimistoesiupseereita sekä so-
dan ajan rannikkorykment-
tien komentajia. 

Pääaineet, merisotaoppi ja 
rannikkopuolustusoppi, ve-
rottivat 31 Vo kokonaistunti-
määrästä, joka oli 810. 

Erityinen paino asetettiin 
meripuolustuksen liikkuvan 
ja kiinteän komponentin yh-
teistoiminnan tarkasteluun 
taisteluosasto — rannikko-
rykmentti tasalla. 

MERISOTAOPISSA oli 
päämääränä perehdyttää op-
pilasupseerit merivoimien 
osuuteen puolustusjärjestel-
mässä, opettaa heille merivoi-
mien perusyhtymän ja sen 
alaisten joukkojen käyttöpe-
riaatteet esikuntien toimisto-
päällikön ja taisteluosaston 
komentajan kannalta tarkas-
teltuna, sekä syventää heidän 
tietojaan meripuolustuksen 
yhteis toimintajär jes te lyis tä , 
erityisesti rannikkorykmentin 
ja taisteluosaston tasalla. 

RANNIKKOPUOLUSTUS-
OPIN päämääränä puoles-
taan oli perehdyttää oppila-

Meripuolustuksen 
esiupseerikurssi 

RANNIKKOTYKISTÖ 

Kapteeni Hieta AVO LSS1E 
Kapteeni Kaipia SVT SIRtR 
Kapteeni Tiusanen SS SIRtR 
Kapteeni Ylönen TR TurRtR 
Kapteeni Lipponen U H TurRtR 
Kapteeni Lange VKA LUudSpE 
Kapteeni Järvi MYA VaaRPsto 
Kapteeni Lanamäki CHK VaaSpE 

MERIVOIMAT 

Kapteeniluutnantti Ikävalko HE RLaiv 
Kapteeniluutnantti Visamo IJ PEtutktsto 
Kapteeniluutnantti Pohto H P A TurLAs 
Kapteeniluutnantti Rönnemaa RMT SIRtR 
Kapteeniluutnantti Siivonen PTA RLaiv 
Kapteeniluutnantti Mäntynen JSA TurLAs 
Kapteeniluutnantti Kaari J H HelLAs 
Kapteeniluutnantti Miikkola MI MerivE 

ILMAVOIMAT 

Kapteeni Kumpula KMJ IlmavE 

RAJAVARTIOLAITOS 

Kapteeniluutnantti Malkamäki H M SLMV 

supseerit rannikkojoukkoihin 
sotilasläänin meripuolustuk-
sena osana ja opettaa heille 
rannikkoalueen taistelu yh-
teistoiminnassa meri- ja ilma-
voimien kanssa opetuksen 
painopisteen ollessa rannik-
korykmentin tasalla. 

Uutuutena oli ohjelmassa 
yhden työviikon pituinen 
toiminta- ja taloussuunnitte-
luharjoitus, jonka tarkoituk-
sena oli perehdyttää oppila-

supseerit puolustusvoimien 
uuteen taloussuunnitteluun. 

Edustus kaikilta meripuo-
lustuksen aloilta ilmavoimat 
ja merivartiosto mukaan luet-
tuina sekä omissa tehtävissä 
saavutettu asiantuntemus kir-
voittivat monta syvälle luo-
taavaa keskustelua karttahar-
joitustilanteiden tarkasteluis-
sa. 

Aloitteellisuus ja valmius 
tuoda esille erilaisia näkökan-
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toja toivat usein tunteen tun-
nin päättymisestä liian nope-
asti. Kurssin henki oli hyvä 
alusta alkaen eikä herpaantu-
mista tapahtunut lopussa-
kaan. 

Kurssi päättyi 29.4.1983 
Merisotakoululla järjestet-
tyyn juhlalliseen päätöstilai-
suuteen. Kurssin priimukseksi 
selvisi kapteeni M JÄRVI. 
Parhaana meriupseerina pal-

kittiin kapteeniluutnantti M 
MIIKKOLA. Hyvästä opin-
tomenestyksestä saivat pal-
kinnot myös kapteeni S KAI-
PIA ja kapteeniluutnantti H 
IKÄVALKO. 

Opettajat kiittävät kurssi-
laisia hyvästä yhteishengestä 
ja vakavasta paneutumisesta 
opintoihin. 

Kale Rehnbäck 
• 

V ; ' ^ f , f 

RTUY:n varapuheenjohtaja ev Torsti Lahti onnittelee yhdistyksen 
puolesta kapt Seppo Kaipiaa menestyksellisesti suoritetun kurssin joh-
dosta. 

Todistusten jakoa. Vuorossa vas: kapt T Ylönen, kaptl I Visamo, kapt 
S Tiusanen, kaptl P Siivonen ja kaptl M Rönnemaa. Oi: kurssin johta-
ja komkapt Martikainen. 

Kapteeni 
M Järvi, VaaRPsto 

Kapteeniluutnantti 
M Miikkola, MerivE 

Kapteeni 
S Kaipia, SIRtR 
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Myllykoski Oy 
MYLLYKOSKI 

10 

Tuoreimmat mehut 
saat Pure-Pak tölkissä! 

av Elooakah Aleksanter inkatu 48 B 
* ^ 00100 HELSINKI 10 puh. 90-175 255 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Myynti: 

Sähköliikkeiden Oy 

Valmistus: 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hai luodontie 5 
Puh. vaihde 225344 

Trikoo- ja neuletehdas 
P U H A K K A OY 

LAHTI 
Puhelin 918-339933 

\ V \ V I A T E K O Y 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 , 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9 0 - 4 6 0 511 

PIIRIEDUSTAJA 
PORIN TALOUSALUEELLA 

rvo>Avaltonen 
oy 

Isolinnank. 1 5 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 
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SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Alkuvuosi on kulunut ryk-
mentin alueella ulkopuolisen 
silmin nähtynä varmaankin 
mitä rauhallisimmissa mer-
keissä. Mutta menepä näin 
väittämään asianomaisille, 
niin saat heti jämäkän vas-
tauksen, mikä saattaa sinut 
nopeasti aivan päinvastaisiin 
aatoksiin. 

Esikuntia ovat pitkin talvea 
työllistäneet normaaleiden 
alati paisuvien rutiiniasioiden 
lisäksi erityisesti tulevan kesä-
kauden lukuisat kertaus- yms 
harjoitukset. Näihin tehtäviin 
ehtivät vielä sopivasti mu-
kaan vappuna Merisotakou-
lusta palanneet kurssilaiset 
kapt S Kaipia, kaptl M Rön-
nemaa ja yliv L Peussa. 

Ensimmäinen suurempi ta-
pahtuma, missä koetellaan 
talvella tehtyjen suunnitel-
mien toteuttamiskelpoisuut-
ta, on Upinniemessä ja sen 
edustalla toukokuun lopulla 
pidettävä rannikkotykistö-
joukkojen yhteisleiri. 

Talviampumaleiri pidettiin 
helmikuun lopussa Isosaari— 
Kuivasaari alueella, sään 
vaihdellessa "syksystä tal-
veen." 

Siviilimaailmassa on ryk-
mentti tuonut itseään näky-
västi esille sen valonheitinten 
valaistessa niin Lahden kisa-
taivasta kuin Finlandia talon 
ympäristöä. 

Rykmentti toivottaa vuosi-
päivänsä 12.5 merkeissä myö-

tätuulta kaikille rannikon 
puolustajille. 

Ylennykset 

Teknikkokapteeniluutnantiksi 
6.12.1982 
teknikkoylil Tenho Johannes 

Bäckström 
Teknikkoyliluutnantiksi 6.12. 
1982 
teknikkoltn Risto Tapio An-

tero Paasonen 
Teknikkoluutnantiksi 1.4. 
1983 
vänrikki Markku Kalervo Ta-

kanen 
Yliluutnantiksi 1.2.1983 
ltn Jarmo Juhani Jaakkola 
ltn Raimo Kalevi Kiiskinen 
Sotilasmestariksi 31.1.1983 
yliv Rauno Ilmari Rajasaari 

1.2.1983 
yliv Ahti Oskari Vikström 

1.3.1983 
yliv Pauli Kalevi Tanskanen 

Vääpeliksi 1.2.1983 
ylik Heikki Juhani Paakkari 
1.4.1983 
ylik Jukka Vilho Paldanius 

Ylikersantiksi 28.1.1983 
kers Pekka Olavi Kiuru 
" Asko Olavi Pennanen 
" Mikko Helmer Helenius 
" Markku Olavi Rantala 

Risto Tapani Rahi 
" Rolf Gunnar Junge-

brand 
12.5.1983 
värvätyksi ylikersantiksi 
v-alik Reima Narkiniemi 

Antti Mäki 
Seppo Strandman 

Kersantiksi 1.3.1983 
res alik Petri Ilkka Viljami 

Hannola 
Värvätyksi korpraaliksi 12.5. 
1983 

värvätty Ari Siekkinen 

Siirrot 

kers Rolf Gunnar Jungebrand 
Uudenmaan Prikaatista 
SlRtR:iin 1.1.1983 

kaptl Rolf Mika Tapio Rön-
nemaa Helsingin Laivas-
toasemalle 1.5.1983 

kapt Reiner Erik Hannikai-
nen Rannikkotykistökou-
luun 1.6.1983 

ltn Timo Tapio Junttila Ran-
nikkotykistökouluun 1.9. 
1983 

Eläkkeelle 

Sotmest Reijo Kolju 1.6.1983 
Yliv Evald Valdemar Vallius 

14.6.1983 
Maj Veijo Elis Skyttä 1.7. 

1983 
Kapt Jaakko Antero Hänni-

nen 1.7.1983 

Tehtäviin määräämiset 

Maj Yrjö Heikki Tiilikainen 
toimistoupseeriksi ja sa-
malla YKSO:n päälliköksi 
YK:n Suomen Osastoon 
Kyprokselle 13.11.1983 

Kapt Mauri Valpas Ranta 
Koulutuspatterin päällikön 
viransijaiseksi 15.11.1982 

Maj Ossi Kalevi Kettunen 
patteristoupseeriksi 1.1. 
1982 II Psto:n 

Ltn Teuvo Aatos Lipponen 
rykmentin huoltotoimiston 
toimistoupseeriksi 3.1.1983 

Res vänr Timo Veikko Tapio 
Alenius Esikuntapatterin 
opetusupseeriksi 3.1.1983 

Res vänr Leo Kalervo Kuulu-
vainen Isosaaren linnak-
keen opetusupseeriksi 3.1. 
1983 

Neiti Marjo Johanna Haka-
nen Mäkiluodon linnak-
keelle ruokala-apulaiseksi 
3.1.1983 
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Ylik Asko Olavi Pennanen 

Koulutuspatterin viestiup-
seeriksi 28.1.1983 

Ylik Risto Tapani Rahi Mäki-
luodon linnakkeen viesti-
upseeriksi 28.1.1983 

Ylik Rolf Gunnar Jungebrand 
Esikuntapatterin taistelu-
välineupseeriksi 28.1.1983 

Erikoissairaanhoitaja Kirsti 
Sylvi Kaarina Suurkari-Nii-
ranen erikoissairaanhoita-
jan toimeen Santahaminan 
Varuskuntasairaalaan 1.2. 
1983 

Vääp Markku Jarmo Paate-
lainen II Patteriston me-
renkulku-upseeriksi 8.2. 
1983 

Res alik Juha Pekka Aleksi 
Paananen Isosaaren lin-
nakkeen opetusupseeriksi 
14.2.1983 

Neiti Tarja Tuulikki Saukko 

Mäkiluodon linnakkeen 
emännän sijaiseksi ajaksi 
15.2.—12.5.1983 

Res alik Petri Ilkka Viljami 
Hannola Esikuntapatterin 
merenkulku-upseeriksi 1.3. 
1983 

Res kers Pauli Antreas Har-
jula Orrengrundin merival-
vontaupseeriksi 1.3.1983. 

Evl Urho Matti Uolevi Mylly-
niemi esikuntapäälliköksi 
1.3.1983. 

Evl Jukka Sakari Knuuttila 
opettajaksi Merisotakou-
luun 1.3.1983. 

Res vänr Jari Olavi Ylitalo 
Isosaaren linnakkeen ope-
tusupseeriksi 30.3.1983 

Neiti Maaret Hannele Ollila 
Isosaaren linnakkeen ruo-
kala-apulaiseksi 1.4.1983 

Sotmest Simo Eetu Hämäläi-
nen Isosaaren linnakkeen 

vääpeliksi 5.4.1983 
Herra Pentti Einar Auvinen 

Santahaminan korjaamolle 
korjausmieheksi 16.4.1983 

Kapt Seppo Veikko Tapio 
Kaipia I Patteriston patte-
ristoupseeriksi 30.4.1983 

Kapt Seppo Yrjö Lauhio 
Koulutus- ja järjestelytoi-
miston toimistoupseeriksi 
30.4.1983 

Ylil Hannu Ilmari Rantala 
sijaisena hoitamaan Iso-
saaren linnakkeen päälli-
kön tehtäviä 30.4.1983 

Kaptl Juhani Elmer Meilahti 
huoltotoimiston toimis-
toupseeri 1.5.1983 

Ylil Pekka Juhani Virkkunen 
sijaisena hoitamaan Mäki-
luodon linnakkeen päälli-
kön tehtäviä ajaksi 10.10. 
1983—22.8.1984. 
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Yhteishenkeä — liikuntaa 

Petri Kaunismaa selviy-
tyi HanRPston reservi-
aliupseerikurssin 3 /81 
priimukseksi. Oheisessa 
kirjoituksessaan Petri 
muistelee varusmies-
aikansa alkua ja erityi-
sesti kurssiaikaansa 
Hästö-Busön linnak-
keella. Huhtikuun al-
kuun saakka Petri opis-
kelee Rannikkotykistön 
tulenjohtolinjalla, jossa 
tulenjohtosuorituksia 
edesauttaa Rannikkoty-
kistösäätiön antama 
priimuskiikari. 

Astuin palvelukseen 12. päivä 
lokakuuta 1982. Peruskoulu-
tuskauden vietin Porin Pri-
kaatin 5. Komppaniassa. Tä-
nä aikana ilmoitin halukkuu-
teni aliupseerikouluun tulen-
johtolinjalle, jonne minut sit-
ten komennettiinkin. 

Siirtyminen aliupseerikou-
luun Hästö-Busön linnakkeel-
le tapahtui 2.12.1982. Säky-
lästä siirryimme linja-auto-
kuljetuksella Lappohjan sata-
maan, josta jatkoimme mat-
kaa pienellä mutta pippurisel-
la Y l:llä kohti linnaketta. 

SAARISTOELÄMÄÄ 

Saarella jouduimme aivan uu-
denlaiseen ympäristöön, pie-
neen saariyhdyskuntaan, jon-
ka toiminta oli yhdyssiteessä 
luonnonvoimien kanssa. Var-
sin mieleenpainuvaksi jäi lai-
vamatka itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelukseen Hankoon. 
Matkalla puhalsi navakka lä-
hes 20 m/s :n sivutuuli. Tällä 
matkalla useat oppivat tietä-
mään mitä merisairaus on. 
Saaristoilmasto on kosteaa, 
ja kun oikein tuulee ja tuis-
kuaa tuntee sen nasevuuden 
niin luissa kuin korvissakin. 

OPPILASELÄMÄÄ 

Aluksi oudoksuin 7 hengen 
tupia, koska olin tottunut 
puolet suurempiin. Mutta 
kyllä näistä pienistä tuvista 
pursui yhteishenkeä, ainakin 
silloin tällöin. 

Mieleeni jäi hienona koke-
muksena tupien välinen pika-

marssikilpailu. Koskaan en-
nen en ollut tuntenut sellaista 
yhteenkuuluvuutta ja henkeä. 
Kurssilla sai paljon uusia ys-
täviä kankean alun jälkeen. 

Kurssilla oli 49 oppilasta, 
joista 15 tulenjohto- ja meri-
valvontalinjalla. Kurssi kesti 
vain kaksi kuukautta, siihen 
sisältyi Rt:n yleiskoulutusta, 
linjakohtaista erikoiskoulu-
tusta, ampumaleiri ja paljon 
muuta. Yhdellä sanalla sanot-
tuna kurssin tahti oli tiivis. 

SOTAVÄEN JUHLAA 

Ensimmäinen lomaryhmä, jo-
hon minä kuuluin, vietti jou-
lunsa linnakkeella. Oppilaat 
olivat suunnitelleet joulujuh-
lan ohjelman ja kaikilla tun-
tui olevan mukavaa. Itse toi-
min joulupukkina. 

Kurssijuhlat järjestettiin 
tammikuun toisella viikolla 
Tammisaaren Kongressihotel-
lissa. Oppilaat olivat järjestä-
neet kaikenlaista hupia ja pa-
luumatkalla suoritettiin rei-
pasta "yhteislaulua". Ilta oli 
onnistunut niin oppilaiden 
kuin kouluttajienkin mieles-
tä. Omaistenpäivä oli ampu-
maleirin jälkeen kurssin lop-
pupuolella. Ainahan omaisil-
le on kiinnostavaa nähdä mil-
laisissa oloissa se " o m a poi-
k a " on. 

LIIKUNTA 

Kurssin lyhyyden takia liikun-
takoulutus jäi melko vähälle, 
mutta huipentui Tenholan 
marssiin. Matka oli n. 35 ki-
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lometriä, joka täyspakkauk-
set selässä vastasi hyvin yhtä 
työpäivää. Kaikista tupakoh-
taisista urheilusuorituksista 
annettiin parhaalle palkinto, 
Tervakoskimalja, jonka mei-
dän tupa ryhdikkäästi otti 
vastaan. Yösuunnistuksessa 
tuntui kuin metsä olisi ollut 
täynnä "pal lohiukkasia", 
mutta kyllä kaikki loppujen-
lopuksi pääsivät sen kunnialla 
läpi. 

VAIKUTELMIA 

Koulutuksen aikana saimme 
ensimakua ryhmänjohtajana 
toimimisesta, johon tottui 
varsinkin oppilasjohtajana 
toimiessaan. Kurssin lopussa 
järjestettiin ampumaleiri, 

jonka aikana sovellettiin 
kaikkea opittua käytännössä. 

Kurssi päättyi 3. helmikuu-
ta 1983, jonka jälkeen siirryin 
R a n n i k k o t y k i s t ö k o u l u u n . 
Täällä ollessani olen tullut yl-
peäksi siitä, että palvelen juu-

ri Hangon Rannikkopatteris-
tossa, sillä tuntuu kuin me 
olisimme saaneet parhaim-
man käyttäytymiskoulutuk-
sen. 

Uo. Petri Kaunismaa 
• 

Hästö-Busön aliupseerikoulun oppilaat ovat 
jo useaan otteeseen kirjoittaneet kokemuk-
sistaan varusmiespalveluksen alkuvaiheissa. 
Kaikki kirjoitukset ovat kuitenkin samasta 
lähtökohdastaan huolimatta olleet voimak-
kaasti yksilöllisiä. Toimitus toivoo, että mui-
denkin joukko-osastojen puitteissa kyettäi-
siin samankaltaiseen tuotantoon. Ei ole tois-
taiseksi ainakaan kuulunut? Onko edes yri-
tetty? 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖKILTA 

Eversti Aarre Kurki. 

Turun Rannikkotykistökillan 
puheenjohtaja Aarre Kurki 
on valittu Varsinais-Suomen 
Veteraanipiirin vuosikokouk-
sessa 27.3.83 veteraanipiirin 
puheenjohtajaksi toiminta-
vuodeksi 1983. Tätä ennen 
hän on toiminut useita vuosia 
Turun Sotaveteraaniyhdistyk-
sen varapuheenjohtajana. 
Yhdistyksen 25-
vuotisjuhlassa 13.3.83 hänet 
palkittiin Suomen Sotavete-
raaniliiton hopeisella ansio-
merkillä. 

Edellä mainituissa tehtävis-
sä on ollut kerran aikaisem-
minkin rannikkotykistömies, 
nimittäin John Veranto, joka 
oli killan ensimmäinen pu-
heenjohtaja. Erikoinen yh-
teensattuma on, että molem-
mat miehet ovat haavoittu-
neet Jatkosodassa samana 
päivänä (5.7.44), Veranto 
Teikarissa ja Kurki Itä-Karja-
lassa. 

Eri veteraanijärjestöissä 

toimii monia killan jäseniä se-
kä yhdistysten luottamusteh-
tävissä että piiriportaan hal-
lintoelimissä. Esimerkiksi 
Varsinais-Suomen Veteraani-
piirin hallituksessa on Eino 
Tirronen Naantalista sekä 
Varsinais-Suomen Veteraani-
piirin Huolto- ja tukiyhdis-
tyksen hallituksessa Lauri Ai-
rikka ja Veikko Kotilainen 
Kaarinasta. Useita heistä on 
palkittu eri tunnustuspalkin-
noilla, mm Airikka ja Kotilai-
nen Sotaveteraaniliiton ho-
peisella ansiomerkillä. 

Mainittakoon, että Turun 
Kiltapiirissä on ryhdytty alus-
taviin hankkeisiin maanpuo-
lustuskiltojen perustamiseksi 
maaseudun kuntiin yhteistoi-
minnassa veteraanijärjestöjen 
kanssa. On vain toivottavaa, 
että tässä onnistutaan, sillä 
siitä koituvat edut ovat var-
maan hyödyksi sekä kiltatoi-
minnalle että veteraaniyhdis-
tyksille. • 

29 



RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 1982 

Yleistä 

Merkillepantavimpia tapah-
tumia olivat toukokuun kuu-
dentena Suomenlinnassa vie-
tetty 45-vuotisjuhla, sekä ke-
säkuun kahdeksantenatoista 
Örö-Bengtskäriin tehty perhe-
retki. 

Toimintavuotena tehtiin 
myös päätös Ruotsiin suun-
tautuvan perheretken järjes-
tämisestä vuonna 1983. 

Retket ja tutustumiskäynnit 

Sanomalan kirjapainoon tu-
tustuimme 1.2 ja Isosaaren 
Raval -järjestelmään 27.2.83. 
Aiemmin mainittu Örö-
Bengtskär perheretki keräsi 
46 Johtorenkaalaista per-
heenjäsenineen. Saimme tu-
tustua kuuluisaan majakka-
saareen, sen historiaan ja siel-
lä käydyn taistelun kulun. 
Isäntämme eversti Jukka Kar-
vinen selosti meille myös 
TurRtR:n organisaatioita. 
Retki oli kokonaisuudessaan 
erittäin hyvin järjestetty. 

Suomenlinnaan teimme 
perheretken 22.9.82, tällä 
kertaa huoltotunnelia myö-
ten. Saimme samalla tutustua 
saaren entisöintityöhön sekä 
huolto-organisaatioon. 

Päijännetunnelin urakoin-

tiin tutustuimme filmien ja 
esitelmien muodossa 15.11. 
82. 

Kilpailutoiminta 

Herrasmieskilpailut järjestet-
tiin Santahaminassa 30.8.82. 

Esitelmät 

Evl Jukka Knuuttila esitelmöi 
13.1.83 aiheesta: "Aselajitek-
nologian kehitys ja varustelu-
kustannukset". 

Yhteydenpito aselajiin 

Kunkin kotiuttamistilaisuu-
den yhteydessä on jaettu "Pe-
ruskalliomme maanpuolustus 
-plaketit" SlRtR:n valitse-
malle vänrikille. Samoin on 
kunkin R + K:n RU-kurssin 
tuliasema-linjan paras saanut 
tykkihylsymme. Informaatio-
tilaisuudet on pyritty järjestä-
mään kokelaskauden jaosjoh-
tajakurssin kokelasillassa. 

Rykmentin ja koulun vuo-
sijuhlissa on edustajamme ol-
lut paikalla. 

Palkitsemiset 

Hopeinen ansiomerkki 6.5: 
Tapio Mattila, Kaj Brand-
stack, Ensio Selin ja Reijo 
Sulkamo. Pronssinen Ilkka 
Liukkonen ja Suomenlinnan 
upseerikerho. 

Muu reserviläistoiminta 

Lippumme on osallistunut It-
senäisyyspäivänä ja sankari-
vainajain muistopäivänä kun-
nianosoituksiin. Kerhomme 
on ollut edustettuna HRUP:n 
ja Liiton elimissä. Jäsenmää-
rämme on edelleen 146. • 

RT ON TERÄSTÄ 

OY STARTRADING AB 
Pohjoisranta 4 Helsinki 17 
PL 179, 00171 Helsinki 17 

puh. 90-171644, telex 121489 
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RAKENNUSLEVY, 
JOKA TARJOAA OMAKOTIRAKENTAJALLE 
JA REMONTIN TEKIJÄLLE ENITEN ETUJA. 

GYPROC. 

Allergiaturvallinen Sopii kodin Hyvä ääneneristys 
kaikkiin tiloihin 

Vapaasti 
pinnoitettavissa 

Paloturvallinen Hinnaltaan 
edullinen 

GYPROC OY 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

Myynti: Rakennustarvikeliikkeet 



Niska Heikki 
Puotilantie 1 A 1 
0 0 9 1 0 HELSINKI 91 

[ EX IT I 

DAVALAINEN 
TIETOKONE TYKKAA 

Davalaiset järjestelmät ja laitteistot edustavat 
myös ergonomian suhteen tietokonealan kaik-
kein uusinta kehitystä. 

Päätteenkäyttäjälle Davalainen ergonomia 
merkitsee entistä kevyempää ja miellyttävämpää 
työskentelyä. Työn joustavaa, nopeaa sujumista. 

Voisi melkein sanoa, että Davalainen tieto-
kone - tykkää ihmisestä. 
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Myyntikonttorit: 
Helsinki (Espoo), 
Turku, Tampere, Oulu DDAVA 

INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 
Ahven t i e 4, 02170 Espoo 17, puh. (90)42021 , telex 122060 


