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Rannikkotykistön tarkastaja, eversti V. Vuorela erosi vakinaisesta palve-
luksesta 10. pnä marraskuuta 1969. Oulussa maaliskuussa 1910 syntynyt 
Veikko Vuorela ylt i mittavan päivätyön aikana aselajin eniten arvostetulle pai-
kalle. 

Kadettikoulun rannikkotykistötutkinnon suoritettuaan Veikko Vuorela astui 
rannikkotykistön riveihin v. 1933. 

Rannikkotykistö on aina ollut monipuolinen käsittäen useita palvelushaa-
roja. Sotiemme kokemuksien viitoittamana oli nähtävissä kolme tärkeätä ko-
konaisuutta; kiinteä rannikkotykistö, moottoroitu rannikkotykistö ja rannikko-
jalkaväki. 

Veikko Vuorela sai käytännön kokemusta sotiemme aikana kiinteässä ran-
nikkotykistössä ja rannikkojalkaväessä. Myöhemmin hän VaaRPston komen-
tajana perehtyi moottoroituun rannikkotykistöön. 

Veikko Vuorela ei kuitenkaan tyytynyt aselajin tai sen jonkun palvelus-
haaran perehtymiseen. Aselajin tuntemus ei riittänyt, vaan merkille pantavana 
on havaittavissa määrätietoinen pyrkimys aselajin ja sen eri päähaarojen osa-
tekijöineen kehittämiseen päämääränä tehokkuus. Esittelemättä tässä yksi-
tyiskohtia tai kokonaisuuksia todettakoon näkyvät tulokset vielä viimeisten 
palveluskuukausien ratkaisuissa. 

Pyrkimys aselajin kehittämiseen ja tehon lisäämiseen näkyy ehkä selvim-
pänä Rannikkotykistökoulun perustamisessa. Määrätietoinen työ on tuottanut 
tuloksen, jota jokainen aselajin riveissä ja sen ulkopuolella arvostaa. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen riveissä Veikko Vuorela on toiminut 
aktiivisesti jäsenenä, johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. Hänen panok-
sensa yhdistyksen julkaisutoiminnassa on merkittävä ja näkyvä. 

Veikko Vuorelan tuntevat rannikkotykistössä palvelustoverit, esimiehet ja 
alaiset miehenä, joka johdonmukaisesti ja järkähtämättömästi, joskus kovana, 
o i ku'kenut kartoittamaansa tietä seuraten johtotähteä, jonka tunnuksena on 
ollut asia ja sen oikeutus, henkilökohtaisen edun ollessa tuntematon piirre. 

Rannikkotykistön tarkastaja, eversti Veikko Vuorela on piirtänyt pysyvän 
jäljen Suomen rannikkotykistön ja koko puolustusvoimiemme kehityksen kaa-
reen. 

Me rannikon puolustajat kunnioitamme eversti Veikko Vuorelaa, joka kom-
pastelematta on ylittänyt tielle osuneet esteet ja toivomme näkevämme hänet 
usein joukossamme. 

RtUY:n puheenjohtaja 
Eversti H. V. Seppälä 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A T ! 

Erotessani nyt 36 vuotta kestäneen upseeri-
urani jälkeen vakinaisesta palveluksesta ja ran-
nikkotykistön tarkastajan virasta haluan esittää 
muutamia ajatuksia tämän hetken maanpuolus-
tuskysymyksistä sekä oman aselajimme nykyi-
sestä tilasta ja sen tulevaisuudesta. 

Puolustusvoimamme ovat viime kuukausina 
olleet tavallista enemmän julkisuuden valokei-
lassa. On pengottu skandaalijuttuja, suoritettu 
oikeudenkäyntiä ja välillä puhuttu asiaakin. 
Puolustuslaitokselle tästä on ollut sekä etua että 
haittaa. Etua siinä mielessä, että maanpuolus-
tukseen ja sen tarpeisiin on kiinnitetty huomio-
ta ja haittaa sikäli, että puolustuslaitoksen ar-
vovaltaa on horjutettu asiattomin perustein. Me 
tiedämme, että varusmiespalvelusaikamme on 
Euroopan lyhin ja että puolustusmenomme ovat 
vain n. 1,5 prosenttia bruttokansantulostamme, 
kun ne esim. Ruotsissa ovat n. 4,5 prosenttia se-
kä Norjassa ja Sveitsissä n. 3,5 prosenttia, siis 
suhteellisesti 2—3-kertaiset meihin verrattuna. 
Rahassa Sveitsin puolustusmenot ovat nykyisin 
n. 4—5-kertaiset ja Ruotsin n. 6—7-kertaiset 
meihin verrattuna. Mihin tärkeysjärjestykseen 
kukin valtio asettaa omat menonsa selviää Yh-
distyneitten kansakuntien v. 1967 julkaisemasta 
tilastosta vuodelta 1964, missä on verrattu 
maailman eri itsenäisten valtioiden puolustus-, 
opetus- ja terveydenhoitomenoja USA:n dolla-
reina. Eräiden Euroopan pienten valtioiden koh-
dalla järjestys on seuraava: 

Puolustus 
10. Ruotsi 
11. Hollanti 
13. Belgia 
17. Sveitsi 
24. Tanska 
26. Norja 
33. Itävalta 
35. Suomi 

Opetus 
8. Hollanti 

10. Belgia 
12. Ruotsi 
16. Suomi 
18. Tanska 
21. Itävalta 
24. Norja 
37. Sveitsi 

Terveys 
9. Tanska 

10. Ruotsi 
16. Suomi 
23. Belgia 
25. Norja 
26. Hollanti 
31. Itävalta 
33. Sveitsi 

Keskinäinen 
järjestys 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Taulukko puhuu lahjomatonta kieltään. Ei voi 
tulla muuhun tulokseen kuin, että Suomi lai-
minlyö puolustustaan muiden hallinnonhaaro-
jen eduksi. Vaikka emme pyrkisikään maanpuo-
lustuksen kannalta niin edulliseen tulokseen 
kuin Sveitsi (17, 37, 33) suhteessa muihin me-
noihin, olisi kuitenkin pyrittävä suhteellisesti 
samalle tasolle muiden menojemme kanssa, ku-
ten on asianlaita esim. Ruotsissa (10, 12, 10) ja 
yleensä kaikissa Euroopan pikkuvaltioissa. 
Sveitsi poikkeaa muista maanpuolustustuksensa 
suhteellisessa suosimisessa ja Suomi sen laimin-
lyönnissä. Tämä on tosiasia, jota ei ole syytä 
salata. 

Mistä tämä sitten johtunee? Onko niin, että 
maamme on vielä siksi nuori itsenäinen valtio, 
että täällä ei ole opittu ajattelemaan kaukonä-
köisesti, vaan eletään vielä monessa suhteessa 
"kädestä suuhun". Oma henkilökohtainen ja 
puolueen tämänpäiväinen etu on tärkeämpi 
kuin valtakunnan tulevaisuus ja sen kokonais-
etu. Sama pätee myöskin siihen nuorison osaan, 
joka pitää itsestään suurinta ääntä. Muutamat 
sen suupaltit edustajat pyrkivät kaikin keinoin 
välttämään vastuutaan ja velvollisuuksiaan 
kansakunnan jäseninä, mutta ovat valmiita kah-
maisemaan itselleen kaiken yhteiskunnan tar-
joaman avun ja edut muitten kustannuksella. 
Valitettavinta asiassa on, että eräät vanhemman 
polvenkin edustajat esiintyvät mielestäni joskus 
nöyristellen sen sijaan, että panisivat nuo muu-
tamat epäsosiaaliset yksilöt järjestykseen niin-
kuin oli tapana ennen tässä maassa. Vanhem-
man vastuullisen polven olisi vihdoinkin syytä 
ryhdistäytyä eikä alistua nykyajan muotivir-
tausten edessä. 

En malta tässä yhteydessä olla mainitsemat-
ta myöskään eräitä puolustusvoimissamme vii-
me vuosina toimeenpantuja varusmiehiä koske-
via uudistuksia. Eiköhän jokaiselle ainakin 
kenttäpuolen upseerille ja aliupseerille ole täy-
sin varmistunut käsitys siitä, että meidän on 
turha juosta varusmiesten viihtyisyyden peräs-
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sä. Ei sotilaskoulutusta — esim. sulkeisjärj es-
ty ksen harjoituksia -— aina saada niinkään mie-
lekkääksi; pääasia on, että se on tehokasta. Ei 
myöskään lomia pystytä varusmiehille koskaan 
myöntämään heidän mielestään tarpeeksi; lo-
masäkki on pohjaton. 

Varusmiespalveluksen pitää olla asiallisen 
tiukkaa ja vastata mahdollisimman pitkälle so-
dan ajan olosuhteita. Miehekkyys kasvaa kovas-
sa koulutuksessa — ei ruikutuksille alttiissa il-
mapiirissä. Ei ole niinkään tärkeätä, että varus-
mies viihtyy armeijassa; pääasia on, että hän 
oppii täällä maanpuolustustaitoa ja kehittyy 
vastuunsa tuntevaksi yhteiskunnan jäseneksi ja 
että puolustuslaitosta kunnioitetaan ja siihen 
luotetaan. 

Oman aselajimme näkymät tällä hetkellä ovat 
käsittääkseni toivehikkaat. Rannikkotykistön 
saavutettua aselajina itsenäisen aseman v. 1967 
alusta on aselajimme edelleen kehittämisessä 
päästy nyt hyvään vauhtiin. Niinpä oma aselaji-
koulu aloitti toimintansa 1. 9. 1969. Rannikko-
tykistökoulun merkitys aselajimme koulutusah-
jona ja kehittäjänä sekä terveen aselajihengen 
luojana tulee tulevaisuudessa varmasti olemaan 
merkittävä. Santahaminasta tulee lähivuosina 
muodostumaan meille muistorikkaana Suomen-
linnan tilalle aselajimme kannalta varsin kes-
keinen paikka. Siirtyyhän sinne Rannikkotykis-
tökoulun seuraksi vuoden — parin kuluttua 
myöskin Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin esikunta ja esikuntapatteri. Saaristome-
rellä taasen Korppoon Gyltöstä muodostuu Tu-
run Rannikkotykistörykmentin moderni koulu-
tuskeskus. 

Myöskin aselajimme tekniikka on viime vuo-
sina ruvennut edistymään pienten rahavaroj em-

me sallimissa puitteissa. Mekaanisen keskiön 
rinnalle on kehitetty erittäin tehokas rannikko-
tykistön digitaalinen ammuntalaskin -— Radal, 
mikä mahdollistaa useampien pattereiden tulen 
monipuolisen käytön, kuten tulen keskittämisen 
tai hajauttamisen sekä nopean tulen siirron ja 
korjaustoiminnan kaikkein nopeimpiin meri- ja 
tietyin rajoituksin myöskin ilmamaaleihin. Ke-
sän kuluessa olemme Radalilla suorittaneet mo-
nia onnistuneita meriammuntoja. Mittaustoi-
minta vuorostaan yksinkertaistuu ja sen tark-
kuus kasvaa ratkaisevasti rannikkotykistön 
käyttöön tulevalla laser-etäisyysmittarilla — 
Ralem, jolla saavutetaan 10 m tarkkuus kaikilla 
mittausetäisyyksillä. Tykkikaluston puolella on 
lähivuosina suunnitelmissa asehankintoja, mit-
kä huomattavasti tulevat kohottamaan rannik-
kotykistön taisteluvalmiutta. Kun mainitsemme 
vielä kokeilukäytössä olevan pitkähkön kanta-
man omaavan meritorjuntaohjuksen m/66, voi-
daan todeta, että aselajimme on itsenäisen ase-
man saavutettuaan asetekniikassakin hyvää 
vauhtia nousemassa siitä aallon pohjasta, mi-
hin se aikaisempina vuosina oli vajonnut. 

Sellaisen pitkin rannikkoa hajallaan toimivan 
erikoisaselajin kuin rannikkotykistön voima on 
hyvässä aselaji- ja yhteishengessä. Jokaisen tu-
lisi kaikessa toiminnassa asettaa aselajin etu 
omansa yläpuolelle. Vain hyvässä yhteishenges-
sä me pystymme tehokkaasti viemään asela-
jiamme jatkuvasti eteenpäin. Pyydän omasta 
puolestani kiittää kaikkia rannikkotykkimiehiä 
miellyttävästä yhteistoiminnasta ja siitä tuesta, 
mitä olen joukko-osastoilta saanut aselajin tar-
kastajana toimiessani. Toivon, että sama rehti 
henki tulee jatkuvasti vallitsemaan aselajissam-
me. 

Helsingissä 10. 11. 1969 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti Veikko Vuorela 
P S 
20. 11. 1969 

Pyydän kiittää kaikkia rannikkotykkimiehiä 
saamastani arvokkaasta ja vaikuttavasta lahjas-
ta. 

— idem — 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U U S I 
T A R K A S T A J A 
E V E R S T I 
E E R O V E R A N E N 

(synt. 7. 6. 1916 Hausjärvellä. 11. Merikadetti-
kurssi 1936—39, osallistuen Kl Suomen Joutse-
nen 6:een valtameripurjehdukseen. Sotakorkea-
koulun VO 1 1947—49. Diplomi-insinöörin tut-
kinto TKK:n sähköteknillisellä osastolla v. 1957. 

Talvisodassa tulenjohtajana ja komppanian 
päällikkönä Koivistolla ja Viipurinlahdel-
la. Mittausupseerina ja koulutusupseerina 
KotRTR:ssä ja Merisotakoulussa v. 1941. Jatko-
sodassa jalkaväkikomentajana, iskukomppanian 
päällikkönä sekä linnakkeen ja patterin pääl-
likkönä TtsOs Miettisessä, 8.RPr:ssa ja 

ÄänRPrissa. Viestikomentajana LaatRPr:ssa 
1943—44. 

Viestiupseerina TRT:ssä ja HelTKK:ssa 
1944—47. 

Toimistoesiupseerina Merivoimien Esikunnas-
sa 1949—52 ja PE:n viestiosastossa 1952—53. 

Toimistopäällikkönä PE:n sähköteknillisessä 
osastossa 1955—60 ja sähköteknillisen osaston 
osastopäällikkönä 1960—69, josta virasta siirtyi 
rannikkotykistön tarkastajaksi 10. 11. 1969). 

Otettuani vastaan rannikkotykistön tarkas-
jan tehtävät eversti Veikko Vuorelalta haluan 
kiittää häntä aselajimme puolesta siitä mitta-
vasta työstä, jonka hän on tarkastajakautenaan 
tehnyt rannikkotykistön hyväksi. 

Tervehdin samalla kaikkia rannikon puolus-
tajia ja uskon, että aselajimme kehittyminen on 
omiaan innoittamaan meitä työskentelemään 
rannikkotykistön hyväksi alkavalla uudella 
vuosikymmenelläkin. 

Rannikon Puolustajain Kilta ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys toivottavat jäsenilleen 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 



M E R K K I P Ä I V I Ä 

E V E R S T I 

K. J. M I K O L A 

60 V U O T T A 

P A A J O H T A J A , V A R A -

T U O M A R I 

P E N T T I H U H A N A N T T I 

60 V U O T T A 

Sotahistoriallisen Tutkimuslaitoksen johtaja 
eversti Keijo Johannes M i k o l a täytti 60 vuot-
ta Helsingissä 21. 11. 1969. 

Eversti Mikola on syntynyt Jyväskylässä, tu-
li ylioppilaaksi v. 1928, valmistui vakinaisen 
väen upseeriksi 2. Rtkurssilta v. 1930 sekä ye-
upseeriksi Sotakorkeakoulusta v. 1946. Eversti 
Mikola on tehnyt useita opintomatkoja eri Eu-
roopan maihin. 

Toimittuaan ennen sotia opetusupseerina ja 
patterin päällikkönä RT l:ssä sekä toimistoup-
seerina Merivoimien Esikunnassa, eversti Miko-
la toimi sotien aikana RT l:ssä linnakkeen pääl-
likkönä, AuK:n johtajana ja patteriston komen-
tajana sekä Merivoimien Esikunnassa toimisto-
ja osastopäällikkönä. 

Sotakorkeakoulun strategian ja sotahistorian 
opettajana hän toimi vuosina 1948—56 ja Sota-
korkeakoulun apulaisjohtajana 1956—57, josta 
siirtyi Sotahistoriallisen Tutkimuslaitoksen joh-
tajaksi v. 1958. 

Eversti Mikola tunnetaan erityisesti sotahis-
torioitsijana sekä laajasta kirjallisesta toimin-
nastaan, josta mainittakoon mm. virallisen so-
tahistorian, Suomen sota 1941—45, päätoimitta-
jatehtävä, Suomen puolustusvoimat ennen ja 
nyt, Suomen rannikkotykistö 1918—58 teoksen 
toimituskunnan puheenjohtajuus sekä toiminta 
Sotilasaikakauslehden neuvottelukunnan jäse-
nenä. 

Järjestötoiminnassa eversti Mikola muiste-
taan mm. toiminnastaan Suomen Sotatieteelli-
sen Seuran piirissä, Rannikon Puolustajain Kil-
lan perustajajäsenenä ja merkittävästä työstä 
suojeluskuntajärjestössä vuosina 1935—40. 

Tunnettuna ja arvostettuna kirjoittajana, esi-
telmöitsijänä ja opettajana eversti Mikolan pa-
nos sotatieteellisen työn hyväksi toivottavasti 
jatkuu kauankin hänen eläkkeelle siirryttyään-
kin. 

60 vuotta täytti 11. 10. pääjohtaja, varatuo-
mari Pentti H u h a n a n t t i Helsingissä. Hän 
on syntynyt Oulussa, tullut ylioppilaaksi 1929, 
suorittanut ylemmän oikeustutkinnon 1937 ja 
saanut varatuomarin arvon 1951. Toimittuaan 
asianajajana Helsingissä hän tuli 1942 Suomen 
hypoteekkiyhdistyksen palvelukseen apulais-
asiamieheksi, nimitettiin apulaisjohtajaksi ja 
asiamieheksi 1945, johtajaksi 1955 sekä pääjoh-
tajaksi 1967. Hän on myös Suomen Asuntohy-
poteekkipankin toimitusjohtaja ja sen hallituk-
sen jäsen sekä Suomen hypoteekkiyhdistyksen 
eläkesäätiö s.r:n hallituksen ja Hypoteekkino-
tariaatti Oy:n johtokunnan puheenjohtaja sekä 
Samrådet mellan nordiska realkreditinstitutio-
ner -nimisen pohjoismaisen yhteistoimintajär-
jestön puheenjohtajiston jäsen. Hän on ollut lu-
kuisten yhtiöitten ja yhteisöjen johtoelimissä ja 
muissa luottamustehtävissä sekä jäsenenä toimi-
ja lautakunnissa. Lisäksi hän on osallistunut 
alansa järjestötoimintaan. Hän toimi perusta-
mansa Felix-Filmi Oy:n johtokunnan puheen-
johtajana 1948—1965 ja toimitusjohtajana 1958— 
1965. Hän on ollut myös välimiesoikeuksissa pu-
heenjohtajana ja jäsenenä sekä osallistunut yli-
oppilaselämään. Vielä nytkin hän on jäsenenä 
Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian edustajis-
tossa. Hän osallistui talvi- ja jatkosotaan ran-
nikkojoukoissa, lähinnä RT l:ssä. Sotilasarvol-
taan hän on kapteeni. Vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä hän on ollut mukana lähes puo-
len vuosisataa. Hän on mm. Suomen sotavete-
raaniliiton talousvaliokunnan jäsen ja on toi-
minut aktiivisesti reserviupseerijärj estoissa, 
mm. RtKerho Johtorenkaassa sekä muuten mo-
nin tavoin tukenut rannikonpuolustustyötä. 

Onnittelemme! 
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KI LTA K U U L U M I S I A 

Puolustusvoimain Komentaja on 3. 11. 69 
myöntänyt Puolustusvoimien kultaisen ansiomi-
talin Rannikon Puolustajain Killan toiminnan 
johtajalle, eversti Arvo E. Lyytiselle. 

Rannikon Puolustajain Killan sihteerin teh-
tävät ovat siirtyneet majuri E. Puhakalta 
PErttston kapteeni T. Sariolle. 

Rannikon Puolustajain Helsingin Kilta 
1. Killan veljesilta järjestettiin 20. 10. 69 Pää-

esikunnan Keskuspavilj ongin elokuvasalissa. 
Saimme kuulla ye-eversti Veikko Vuorelan erit-
täin mielenkiintoisen selostuksen aselajimme 
viimeaikaisesta kehityksestä. Runsaan puoli 
tuntia kestänyt filmi kuvasi elävästi puolustus-
voimiamme ja sen kehitystä. Ye-eversti Jaakko 
Valtanen esitti havainnollisesti uusimpien mie-
lipidetutkimusten tuloksia. Tilaisuudessa oli läs-
nä 50 killan jäsentä. Ne kiltaveljet, jotka syystä 
tai toisesta loistivat poissaolollaan, voivat täy-
dellä syyllä merkitä rastin tappiotililleen. 

2. Marraskuun 11 päivänä olimme OTK:n vie-
raina Käenkuja 3:ssa. Paikalla oli 34 kiltavel-
jeä ja 20 tykkimiestä SlRtR:stä. Tilaisuus alkoi 
kahvitarjoilulla runsain pöydänantimin. Pää-
johtaja Eero Salovaara oli itse paikalla lausu-
massa meidät tervetulleiksi. Kahvipaahtimossa 
saimme nähdä kahvin valmistuksen eri vaiheet, 
joita selosti herra Karetvaara. Ekonomi Salo-
nen selosti jakelukaupan järjestelyjä kysymyk-
seen liittyvin filmein. Kahvipakkaukset kaina-
lossa poistuimme tyytyväisinä parin tunnin an-
toisan vierailun päätyttyä. 

Sotakorkeakoulun viettäessä 45-vuotisjuh-
laansa 3. 11. suoritettiin diplomien jako 73:lle 
maasotalinja 30:11a ja merisotalinja 9:llä opin-
tonsa päättäneelle upseerille. Rannikkotykistö-
upseereista saivat diplominsa kapteenit J. A. 
N i s k a , T. S. S a r i o, J. O. S i m o l a , U. A. 
T i r r o n e n ja majuri P. M. V ä y r y n e n . Me-
risotalinjan priimuksena sai stipendin kaptee-
ni Niska. Samoin palkittiin stipendeillä kaptee-
ni Sario merisotalinj an yleisen opintosuunnan 

parhaana oppilaana ja majur i Väyrynen kiitet-
tävästä diplomityöstään. 

Kaksivuotisen tiukan opiskelun jälkeen ovat 
asianomaiset siirtyneet palveluspaikoilleen eri 
puolille rannikkoamme ja rannikkotykistön op-
pilasmenestyksestä SKK:ssa vastaa nyt kaptee-
ni U. M. M y l l y n i e m i maasotalinja 31:llä. 
Toivon mukaan rannikkotykistön oppilaskiintiö 
suurenee 13.—18. 4. 1970 pidettävissä sisäänpää-
sy tutkinnoissa, joihin osallistuu 16 rannikkoty-
kistöupseeria. 

Entisen RT 3:n (Laatokka) kantahenkilökun-
nan yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 
Lauantaina 15. 11. oli 32 sen jäsentä kokoon-
tunut sääntömääräiseen syyskokoukseensa ra-
vintola Mercuriin. Yhdistyksen monivuotinen 
puheenjohtaja, majur i E. B. Liusvaara valittiin 
uudelleen puheenjohtajaksi ja johtokunnan ero-
vuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi evl. Pentti Rekola ja 
sihteerinä yhdistyksen sihteeri kapt. Väinö Us-
ki. Virallisten asioiden päätyttyä nautittiin yh-
teinen ateria rattoisan seurustelun ja mennei-
den aikojen muisteluiden merkeissä. Monet läs-
näolleista olivat tulleet melkoisten matkojen ta-
kaa. Tällaiset tilaisuudet ovat omiaan vahvista-
maan ja syventämään aseveljeyttä. 

Lähetämme perinnerykmenttimme TurRtR:n 
riveissä nykyisin palveleville veljellisen terveh-
dyksen kehoittaen erityisesti huomioimaan 
edelläesitetyn, sillä luja yhteenkuuluvaisuuden 
tunne ja oikea henki ovat ne tekijät, jotka tar-
peen tullen elävöittävät aseetkin antamaan kai-
ken mitä niistä voidaan saada irti. 

A L I U P S E E R I 

Tämä lehti on tarkoitettu edistämään rannikkotykistössä palvelleiden ja palvelevien kes-
kinäistä tuntemusta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Vakinaisessa palveluksessa oleva 
aliupseeristo muodostaa tässä merkittävän ryhmän, joka järjestöorganisaatiosta johtuen 
on jäänyt lehden lukijakunnassa hajanaiseksi, koska lehti jaetaan RtUY:n ja Rannikon 
Puolustajain Killan jäsenille. 

Toivomme Sinunkin liittyvän yhteisen lehtemme lukijakuntaan. Tämä tapahtuu yksin-
kertaisesti siten, että liityt paikallisen Killan jäseneksi. Joukko-osastossasi toimii yhteys-
mies, joka hoitaa asian. Jäsenmaksu (5 m k / v ) tuskin on esteenä. Kun liityt heti, saat 
oman lehtesi ensi vuoden alusta. 
Lehden sisällössä tullaan vastaisuudessa entistä enemmän käsittelemään myös aliupsee-
riston asioita. 

T Linna 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTE Rl STO 

Vaasan Rannikkopatteriston syysleiri pidet-
tiin Puolustusministeriön ostamalla uudella lei-
rialueella Reilan niemessä ja osin siviilialueel-
la Rihtniemessä 12—19. 9. 69. 

Leirille osallistuivat mm. patteristossa ker-
tausharjoituksissa 8—20. 9. olleet 17 reservin 
aliupseeria. 

Uusi leirialue on tervetullut lisä patteriston 
harjoitusalueisiin. Kokonaista patteristoa ei vie-
lä tässä vaiheessa kyetä ryhmittämään alueel-
le, mutta ammunnat ovat mahdollisia kahdella 
patterilla ilman erikoisjärjestelyjä, joskin 
alueella olevat luodot aiheuttanevat jonkin ver-
ran katveita. 

Alueen vaikeakulkuisuuden vuoksi jouduttiin 
yksi patteri ryhmittämään Punaisen Ristin 
omistamalle alueelle siitäkin huolimatta, että 
leiriä edelsivät tientekotyöt räjäytyksineen. Toi-
minta leirillä oli nopeata ja varmaa. Koulutus-
tavoitteet saavutettiin täysin. 

Ammuntoja ja toimintaa leirillä seurasivat 
17. 9.—19. 9. välisenä aikana Kuninkaallisen 
Karlskronan Rannikkotykistörykmentin moot-
toroidun patteriston komentaja evl C. Nyström 
ja hänen adjutanttinsa vänr S. Gumersson. 
Ruotsalaiset vieraat olivat aivan "otettuja", am-
muntojen nopeudesta ja tarkkuudesta sekä hen-
kilökunnan ja varusmiesten sotilaallisuudesta ja 
kohteliaisuudesta. Seuratessaan mm. ensim-
mäistä maa-ammuntaa pimeällä, jossa jo ensim-
mäinen kerta oli maalissa, he totesivat kuin yh-
destä suusta: "Fantastiskt". Patteristo toimi ko-
konaisuutena niin kitkattomasti ja nopeasti, että 
vieraiden ihmetyksestä ei ollut tulla loppua. 

Silloinen rannikkotykistön tarkastaja, ev V. 
Vuorela lähetti muutamaa ammuntaa seurat-
tuaan ammunnan johtajalle koko patteristolle 
välitettäväksi lakonisen toteamuksensa "Patte-
risto osaa ampua". Tämä tunnustus ilahdutti 
jokaisen mieltä suuresti. 

Kouluammunta jouduttiin ampumaan erittäin 
"vaikeissa ja tilanteen mukaisissa olosuhteissa." 
Tulenjohtajana toimi ltn E. Raussi mielenmalt-
tinsa täysin säilyttäen. Tulokset ovat kertoneet 
ammunnan voittaneen raskaiden pattereiden 
kouluammunnat teholuvulla 104,43. 

Leirin päätteeksi evl T. Kiviranta kiitti hen-
kilöstöä viimeisestä patteriston komentajana 
johtamastaan leiristä. 

Koulutuksen jatkuessa talvileiriä silmälläpi-
täen toivottaa patteristo kaikille menestyksellis-
tä vuoden jatkoa. 
Henkilötietoja: 

Patteristomme pidetty komentaja, Torsti Oiva 
Kiviranta, siirtyi PohmSl:n esikuntapäälliköksi 
4. 10. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja luotta-
muksesta. 

Uuden komentajamme, 4. 10. everstiluutnan-
tin virkaan nimitetyn majur i Vilho Olavi As-
pinjaakon, toivotamme tervetulleeksi. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Yhteinen syysleiri KotRPston kanssa onnistui 
hyvin, johon suuresti myötävaikutti johtajateh-
tävissä olleiden reserviläisten innokas ja tun-
nollinen tehtävien hoitaminen. Samalla leirillä 
suoritetussa kevyen patterin kouluammunnassa 
saavutettiin voittopistemäärä 96.58 ja ohjusam-
munnassa osumaprosentti oli 100. Rykmentti 
voitti joukko-osastojen välisen kilpailun koulu-
ammuntojen yhteispistemäärästä keskiarvotu-
loksella 93,05. Harvinaisen tuulinen ja myrskyi-
nen syksy on vaikeuttanut suuresti rykmenttim-
me merikuljetuksia ja toivomme vain hartaasti, 
että alkaisi tyynempien säiden kausi. 

Ylennykset 
9. 9. vänrikki R. Kivistö lääkintäluutnantiksi. 
19. 9. yliv N. Laiho vänrikiksi. 

Siirrot 
Ylil K. Rehnbäck palasi Upinniemen puolelle 

kanavan vartiointitehtävistä, mutta melkein vä-
littömästi hänet komennettiin kenttätykistön 
kapteenikurssille Niinisaloon. 

Kapt U. Siponen komennettiin 29. 7. pysyväi-
sesti Itä-Uudenmaan sotilaspiiriin, 4. 9. maj M. 
Wähäjärvi RAuK:uun Isosaareen ja maj L. Ran-
nisto Rannikkotykistökouluun, edellinen koulun 
johtajaksi ja jälkimmäinen upseerikurssin joh-
tajaksi. 
Erot 

10. 9. ylik R. Määttänen omasta anomuksesta. 
16. 12. on myönnetty ero sotmest A. Kankaal-

le. 
Rykmentti muistaa kiitollisuudella pitkäai-

kaista rannikkotykistön palvelijaa. 

Ylennyksiä patteristoomme tuli "roppakau-
palla", niin että tilaisuuksista ei tahtonut tulla 
loppua lainkaan. Ylennyksen saivat 
— everstiluutnantiksi maj V. O. Aspinjaakko 

(24. 10.), 
— kapteeniksi ylil:t E. Kurka, J. S. Savonheimo 

ja R. J. Sinkkonen (25. 10.), 
— yliluutnantiksi ltn:t E. J. Linnavesi ja E. M. 

Raussi (24. 10.) 
Huoltoupseerikurssi 35:llä opiskelee paraikaa 

kapt P. Karvinen ja viestikapteenikurssilla ylil 
J. Vuohelainen. 

Ltn R. Kurtto on osallistunut suojelu-upsee-
rien opetustilaisuuteen SluK:ssa 3—14. 11., ja 
ltn M. Pääkkönen kt:n mittausupseerien opetus-
tilaisuuteen MittPsto:ssa 7—10. 10. 

Ylil E. Linnavesi on määrätty 13. 10. alkaen 
2.Patterin päälliköksi ja ylil E. Raussi koul- ja 
järjtston päälliköksi 13. 10. alkaen. 

Palvelukseen on määrätty väliaikaiseksi ope-
tusaliupseeriksi 1.Patteriin res kers Kalevi Jo-
hannes Uuro 15. 9. ja res alik Tyko Urmas 
Hansson 1. 10., 2.Patteriin res alik Antero Ka-
lervo Latvatalo ylennettynä kersantiksi 1. 10. 

Kers Timo Tapani Kulmala on siirretty omas-
ta pyynnöstään RtK:uun 1. 9. 69. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Aikaisen talven tulosta päästiin Hangossa pel-
källä säikähdyksellä. 

Vilkkaan kesä- ja syyskauden jälkeen on vih-
doin koittanut aika, jolloin on voitu hieman 
hengähtää ja kerätä voimia tulevia toimintoja 
varten. 

Merkittävimpiä lähiaikojen tapahtumia ovat 
alokasleiri Syndalenin leirialueella sekä valati-
laisuudet yksiköissä. HanRPsto on erittäin kii-
tollinen UudPr:lle, että se voi käyttää koulutuk-
sessaan Syndalenin leirialuetta rakennuksineen. 
Näin voidaan alokaskoulutusta huomattavasti 
tehostaa, kun ei olla sidottuja linnakesaarten 
pieniin harjoitusmaastoihin. 

Asuntotilanne Hangossa on edelleen kireä ja 
tuntuu vain entisestäänkin huononevan saades-
samme vuoden vaihteessa lisää henkilökuntaa, 
kun kersantit palaavat aselajikoulutuksestaan. 
Toivokaamme vain, että tämäkin epäkohta pääs-
täisiin poistamaan mahdollisimman nopeasti en-
nenkuin se tuottaa ylipääsemättömiä vaikeuk-
sia henkilökunnan siirtyessä muihin joukko-
osastoihin ja jopa siviilielämän piiriin. 

Talvileiri pidetään tällä kertaa kaksiosaisena 
Russarössä ja Jussarössä. Jussarössä on koulu-
tuksen painopiste saaristosissitoiminnassa. Näin 
ollen on leiristä odotettavissa melkoisen rasit-
tava koitos jouduttaessa suksin ja jalkaisin par-
tioimaan jäälakeuksilla. 

Henkilötietoja 
ylil T-E. Blom on siirtynyt 2.Ptrin päälliköksi 
29. 8. 69, 
ylik E. Autio erosi pl:n palveluksesta 30. 9. 69 
omasta anomuksestaan, 
v-alik E. J. Lehto on eronnut 30. 9. 69 sairau-
den perusteella, 
v-korpr K. Pyykkö on eronnut 21. 9. 69 omasta 
pyynnöstään, 
reservin vänrikki Stig Erik Nylund on tullut va 
kersantin toimeen 9. 10. 69, 
rva P. Kämäräinen tuli l.Ptrille Russaröön 
ajaksi 1. 10. 69—30. 4. 70 kausilämmittäjäksi, 
konemestari U. A. K. Laine erosi 15. 11. 69, 
kers H. K. A. Oksanen erosi 31. 10. 69 ja 
v-korpr M. V. J. Vatanen erosi sairauden perus-
teella 22. 10. 69. 

Siirrot 
ylik O. Salmi l.Ptrin vääpelin tehtävään 21. 10. 
69, 
vääp E. Kuronen esikuntavääpelin tehtävään 
4. 11. 69, 
vänr K. I. Mäkipeska on tullut palvelukseen 
ajaksi 10. 11. 69—21. 3. 70 l.Ptrille ja 
v-kers Y. Liikala on tullut palvelukseen 10. 11. 
69 2.Ptrille. 

Elokuun lopulla läpivietiin Haapasaaristossa 
laajamittainen kertausharjoitus. Tämän jälkeen 
patteristo valmistautui syysleiriin, joka tällä 
kertaa järjestettiin SlRtR:n isännyydessä Por-
voon saaristossa syys-lokakuun vaihteessa. Am-
munnat vietiin läpi hallitusti ja tuloksista näh-
dään koulutustason olevan korkealla. 

Patteristo sai tehtäväkseen järjestää rannik-
koalueen esikunnan kertausharjoitukset loka-
kuun lopulla. Näihin osallistui 10 reservin up-
seerin lisäksi patteriston omaa henkilöstöä. 

Syysmyrskyt ovat kuluneena syksynä ulotta-
neet vaikutuksensa myös Ahvenkosken itäpuo-
lelle. Tämän johdosta on linnakkeilla jouduttu 
muutamia kertoja odottelemaan myrskyn vii-
västy ttämiä huoltokuljetuksia. 

16. 10. vietettiin 240 rannikkotykistön rekryy-
tin "tulojuhlaa". Tulokkaista Kirkonmaan lin-
nake sai vastaanottaa 140 ja Rankin linnake 100. 

Syysjuhlien yhteydessä 15. 11. vietettiin maj 
P. Väyrysen läksiäisiä. 

Henkilötietoja 
Patteristosta on komennettu viestikapteeni-

kurssille 22. 9. 69 ylil L. Poromaa. Koulutus- ja 
järjestelytoimiston päällikön tehtäviä hoitaa si-
jaisena ltn M. Mäki. 

Vääp M. Sinkkonen on siirretty l.Ptrista 
EPtriin 15. 9. 69. 

Ylik K. Hämäläinen EPtrista IlmavVK:aan 
7. 11. 69. 

Kers V. Tolmunen 2.Ptrista EPtriin. 
Yliv P. Romu on ilmoittautunut patteristossa 

6. 11. 69 esikuntamestarikurssin suorittaneena. 
Ylil H. Tiilikainen on ylennetty kapteeniksi 

25. 10. 69 ja vääp M. Mustalahti ylivääpeliksi 
12. 9. 69. 

Vääpeliksi on ylennetty ylik V. Järvi 12. 9. 
69 ja ylik . Vesanen 1. 10. 69. 

Ylikersantiksi on ylennetty kersantit M. Hä-
mäläinen ja K. Kämppi 1. 10. 69. 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 

Et. Esplanadikatu 12 

Helsinki 13. Puh. 15 166 
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Jo toukokuussa alkaneille kertausharjoituk-
sille seurasi jatkoa elokuussa merivalvonta-
komppanian osalta Selkämeren alueella maj. 
Virmon toimiessa kertausharjoituksen johtajana 
ja syyskuun alussa örön alueella evl. Herttuan 
johdolla kapt. Viitasen toimiessa kertausharjoi-
tuspatteriston komentajana, örön harjoitukseen 
osallistui tuhatkunta miestä. 

Rykmentin vuosipäivää 10. 9. vietettiin Gyl-
tössä arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäol-
lessa ja varuskuntasoittokunnan juhlistaessa ti-
laisuutta. Ohimarssin otti vastaan sotilasläänin 
komentaja kenrl. Lindeman, kenttähartauden 
piti kenttärovasti Ojala. Juhlalounas syötiin 
Gyltön ruokalassa. Pääjuhla pidettiin sotilasko-
dissa. Rykmentin komentaja ev. Pohjanvirta 
lausui aluksi juhlavieraat tervetulleeksi ja loi 
samalla katsauksen viime aikoina tapahtunee-
seen myönteiseen kehitykseen rykmentin 
alueella. Rykmentti sai vastaanottaa onnittelu-
ja ja lahjoja mm. Korppoon kunnalta, Varsi-
nais-Suomen reserviupseeri- ja aliupseeripiireil-
tä ja RSKY lahjoitti komean kiertopalkinnon. 

Rykmentin komentaja luovutti rykmentin 
plaketin Korppoon kunnalle ja SmMvstolle. Ltn 
Toiskallio piti vuosipäiväesitelmän. 

Illalla vietettiin päivän merkeissä juhlaa Tu-
run varuskuntakerholla ja Aliupseerikerholla. 

Rykmenttiupseereiden vaihto tapahtui 24. 10. 
maj. Aspinjaakon lähtiessä Vaasaan ja kapt. 
Väyrysen ottaessa tehtävät vastaan. RE:ssa jär-
jestettiin kahvitilaisuus, jonka yhteydessä luo-
vutettiin maj Aspinjaakolle rykmentin plaketti. 

Syyskuun lopussa oltiin HanRPston vieraina 
Tullinniemessä. Leiriyksikkö muodostettiin 
öröseen kerätyistä rykmentin miehistä. Syys-
myrskyt olivat alkaneet ja jouduimme odotte-
lemaan päivän örössä. Kävimme Russarössä 
ampumassa kvptrin kilpa-ammunnan. 

1. 11. oli Kuuskaj askarissa sotilaskodin vih-
kiäisjuhla. Rykmentin komentaja luovutti ko-
din RSKY:n käyttöön. Kenttäpiispa Y. Massa 
suoritti vihkimisen. Sotilaskoti sai vastaanottaa 
runsaasti lahjoja. Mm. A-L Rewellin säätiö lah-
joitti pianon. 

RAuK kävi ampumaleirillä uudella leiri-
alueella Pyhärannan Reilassa. Kurssi päättyi 
21. 11. ja priimukseksi selviytyi alik. Tapio Uo-
levi Saarinen tjlinjalta. 

Turun Rannikkotykistörykmentti toivottaa 
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. 

Eri kotiuttamistilaisuuksissa on palkittu seu-
raavat varusmiehet: 

RP killan levykkeillä 
11. 6. 1969: 

O. F. Malin, K. J. Siekkinen, U. A. Jokisalo, 
T. K. Helander, S. J. Tuuri, T. A. Sunnari, J. O. 
Marttila. 
14. 10. 1969: 

A. J. Haapala, H. E. S. Saarinen, A. J. Räty, 

E. V. Perkola, M. I. Lievonen, E. M. Peltoniemi. 
Res-auliiton ja RP killan viireillä. 

Kersantit: 
10. 5. 
V. A. Lehtonen, 
ja 14. 8. 
T. E. T. Lehtonen. 

Res-upseeriliiton kuntokilvellä res vänrikit: 
10. 5. 
J. M. T. Punta. 
9. 9. 
S. H. Simberg sekä 
RP killan viirillä 
I. J. T. Suomi. 
Henkilötietoja 
Hyväksytty palvelukseen: 

Kers. M. O. Mansnerus 30. 6. EPtriin 
V-tkm E. T. Utter 1. 8. II Pstoon Janhualle 
V-korpr M. A. Valkonen 1. 8. I Pstoon Gyltö-

seen 
R-ap Anja Aaltonen 1. 8. Utöseen 
V-kers H. K. Kuusinen 20. 10. EPtriin 
Pursim. P. L. Wesslin 21. 10. RE:aan 

Erot 
Konetarkastaja A. A. Aalto 30. 6. sairauden 

perusteella. 
R-ap Oili Marjatta Haltia 31. 7. omasta pyyn-

nöstään. 
Kers A. I. Isoeskeli 31. 8. omasta pyynnöstään 

iän perusteella. 
Yliv Väinö Leminen 4. 10. säädetyn eroamis-

iän perusteella. 
Kers M. K. Nuikka 31. 10. omasta pyynnös-

tään. 
Ylennykset 

Sotilasmestariksi yliv. T. J. Talasmäki 5. 7. ja 
siirretty EPtrin viestimestariksi. 

Ylivääpeliksi vääp. A. Haahti 5. 10. 
Vääpeliksi ylik. R. K. Sipponen 5. 10. 
Ylikersantiksi T. T. J. Heino 5. 10. siirrettynä 

II Pstoon ja 24. 10. 
Yliluutnantiksi A. J. Tamminen. 
Everstiluutnantiksi V. O. Aspinjaakko. 
Majuriksi P. M. Väyrynen. 

Siirrot 
Kers U. J. Mutanen RannJP:sta rykmenttiin 

22. 9. 
Vääp A. A. Lehti LaivLp:een 20. 10. 
Ylik R. I. O. Leinonen RtK:uun 15. 10. 
Konetarkastajaksi J. H. Pehkonen LaivLp:sta 

1. 8. 
Vääp K. Pakkanen Katanpään vlkeelle. 
Kers J. K. Karvonen I Pstoon. 
Ylik T. Reinikainen Utöstä I Pstoon. 
Kapt P. Suorauma RE:aan. 
Ylil E. I. Heinonen RAuK:n johtajaksi. 
Ltn A. Vapaavuori RAuK:uun 
Ltn S. Ruohonen II Pston esik:aan. 
Ltn E. Räihä Kuuskajaskariin. 
Ylil Syrjäsuo I Pston pstoupseeriksi. 

Kurssit 
Ylil:t Heinonen ja Syrjäsuo ovat suorittaneet 

rt:n kapteenikurssin, kapt Ahtikari viestikap-
teenikurssin sekä kapt H. Viitanen aloittanut 
esiupseerikurssin. 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö -
K O U L U 

Perustamisjuhlallisuudet ovat tak apäin ja 
vakava työ on alkanut. Rannikkoty stökoulu 
on nyt tätä kirjoitettaessa toiminut J .,enäisenä 
sotilasopetuslaitoksena kolmen kuukauden ajan. 
TykK:n rt-osastolla jo useita vuosia sitten aloi-
tettu opetustyö jatkuu rutinoituna, eikä mistään 
hapuilevista lastenaskelista ole tarvis puhua. 

Tällä hetkellä ovat toiminnassa 54. kadetti-
kurssin rt-linja (6 kadettia), Aliupseerien pe-
ruskurssi 28/111 rt-linja (21 oppilasta) sekä 
Maavoimien upseerikurssi 132. rt-linja. Viime-
mainittu toimii vielä Suomenlinnassa MeriSK:n 
tiloissa mutta toiveet rt-kurssin siirtymisestä 
Santahaminaan, koulun yhteyteen, nousevat kil-
van uuden rakennettavan tykkihallin seinien 
myötä. 

Kurssien lomassa järjestettiin koulussamme 
22. 9.—4. 10. välisenä aikana myöskin rt:n tais-
teluvälineupseerien kertausharjoitus, johon 
osallistui 20 reservin upseeria. Kertausharjoi-
tuksen johtajana toimi kapt M. Suominen. 
RtK:n kaikkien kurssien yhteistä syysleiriä 
10.—20. 11. haittasivat syksyn myrskyiset säät ja 
suunnitelluista runsaista ammunnoista voitiin 
toteuttaa vain noin puolet. Ampumaleiri oli sa-
malla Maavoimien upseerikurssi 131. rt-linjan 
loppusota, ja uudet upseerikokelaat siirtyivät 
joukko-osastoihinsa 27. 11. 

Rannikkotykistökoulu jatkaa valmiina palve-
lemaan aselajiaan sen kantahenkilöstön ja va-
rusmiesten kouluttajana. 

HENKILÖTIETOJA 

Ylennykset: 
— kapt V. T. P. Knuuttila majuriksi 19. 9. 

Siirrot: 
— kapt Y. O. Iivonen SlRtR:in 13. 6., 
— pursim E. J. Tukia HelLAs:lle 18. 8., 
— ylik T. T. Kulmala VaaRPstosta 1. 9., 
— maj U. M. Wähäjärvi SlRtR:in ja maj L. K. 

Rannisto SlRtR:stä 4. 9., 
— ylik R. I. O. Leinonen TurRtR:stä 15. 10. ja 
— kapt V. H. Nurmi oppilaaksi Taistelukoulun 

esiupseerikurssille 22. 10. 

Tehtävien vastaanotot: 
— kapt J. Vehmas kadettikurssin johtajaksi 

5. 9., 
— kapt O. Simola koulutus- ja komentotoimis-

ton päälliköksi 12. 9., 
— ylik T.Kulmala koulutus- ja komentotoimis-

ton toimistoaliupseeriksi 1. 10., 
— ylik A. Ritvos huoltoaliupseeriksi 13. 10. ja 
— kapt M. Suominen peruskurssin johtajaksi 

21. 10. 

P A U K E T T A -

KULTAA «JA 
KUNNIAA 

Rannikkotykistön vuoden 1969 kilpailuammun-
tojen tulokset 

"Tulenjohtajan malja" 
1. Ltn. E. Raussi 2./VaaRPsto 
2. Ltn. J. Hakala HanRPsto 
3. Ltn. R. Hurme SIRtR 
4. Ltn. M. Mäki KotRPsto 
5. Ltn. J. Toiskallio TurRtR 

Raskaiden rannikkopattereiden kilvan tykis-
tönkenraali V. P. Nenosen kiertopalkinnosta 
voitti siis 2./VaaRPsto. 

"Alipäällystön Tulenjohtajan malja" 
1. Ylik. E. Orava SIRtR 
2. Ylik. J. Leppänen KotRPsto 
3. Ylik. K. Jokiaho VaaRPsto 
4. Ylik. M. Aaltonen TurRtR 
5. Vääp. O. Määttä HanRPsto 

Keveiden rannikkopattereiden osalta voitto ja 
RSHY:n kiertopalkinto meni näinollen Iso-
saareen. 

Joukko-osastojen kilpailu "Karhulan maljasta" 
1. SIRtR 
2. VaaRPsto 
3. KotRPsto 
4. TurRtR 
5. HanRPsto 

Onnittelemme voittajia, mutta ei muillakaan 
ole syytä huoleen, sillä kilpailuammunnat oli-
vat tuloksiltaan äärettömän tasaiset. 



Ltn 
J. T o i s k a l l i o 

(palkittu stipendillä koko 53. Kadkurssin par-
haasta tutkielmasta v. 1969) 

Alaisen psyykkisen ja fyysisen kannon sekä 
yksilöllisten piirteiden huomioonottaminen teh-
täviä annettaessa 

(Lyhennelmä TurRtR:n vuosipäivän juhlaesitel-
mästä.) 

Esimies on tarkkailija ja arviointien suoritta-
ja. Koska hänen suunnitelmiensa toteutuminen 
riippuu inhimillisistä suorituksista, on ihmisen 
käyttäytyminen suunnitelman olennainen sisäl-
tö. 

Varusmiehen palveluskelpoisuus arvioi-
daan Lääkärintarkastusohjesäännön perusteel-
la, mutta kaikki muu tarkkailu ja arviointi jää 
lähimpien esimiesten tehtäväksi. Ryhmän- ja 
joukkueenjohtajan on pystyttävä arvioimaan 
alaisensa fyysinen ja psyykkinen kestävyys, 
valppaus ja huomiokyky, sopeutuvuus kuriin, 
ahkeruus, valmius yhteistoimintaan, itsenäisyys, 
oma-aloitteisuus, kyky kestää yksinäisyyttä, 
käytös sekä yleinen sotilaallinen kehitys. 

Enemmän kuin laajat rauhan tai sodan puit-
teet vaikuttavat yksilöön hänen lähimmät ih-
missuhteensa: asema omassa pienryhmässä sekä 
esimies-alainen-suhteet. Pienryhmien vaikutus 
yksilöön on suurempi kuin organisaation, olipa 
tämän propaganda hoidettu kuinka hyvin ta-
hansa. Tätä tukee amerikkalainen tutkimus II 
maailmansodan ajalta, jonka mukaan yksityi-
nen sotilas teki parhaansa tovereittensa luotta-
muksen saavuttamiseksi. 

Selvää on, että jokainen esimies haluaa suun-
nitelmansa toteutettaviksi virheettömästi, no-
peasti, materiaalia säästäen ja ilman turhia vaa-
ratilanteita. Tällöin on erityisen tärkeää, että 
yksilö tuntee olevansa sekä taipumuksiaan että 
ominaisuuksiaan vastaavassa tehtävässä ja että 
hän osaa tehtävänsä suorittaa. Tehtäväänsä so-
veltumaton henkilö on haluton ja vastuuton, al-
tis oppositioon ja ympäristöönsä kielteistä mie-
lialaa levittävä. 

Johtamistoiminnalle luo vankan pohjan joh-
tajien onnistunut koulutus. Johtajan tulee olla 
valmiina tekemään mitä tahansa niistä tehtä-
vistä, joita alaisen tehtäväksi annetaan. Esimie-
hellä on oltava selväpiirteinen tahto ja henkistä 
voimaa, mutta nimenomaisena johtajuuden 
merkkinä on se, ettei tyydytä käsittelemään 
alaisia s Iäisinään, vaan pyritään tekemään 
heistä p; empiä, pyritään kasvattamaan ja ra-
kentamaan. Nämä seikat vaativat vankkaa am-
mattitaitoa ja kykyä opettaa. Mutta kaiken poh-
jana on oltava tarkka ihmistuntemus, jolle pe-
rustan antaa vain psykologinen tieto. 

Esimiehen olennaisessa tehtävässä, alaisten 
arvioinnissa, on suurin vaikeus objektiivisuu-
den saavuttaminen, sillä tässä pyrkii vaikutta-
maan ns. sädekehävaikutus. Jos jostakin syystä 
pidämme jotakin alaistamme pätevänä, pyrim-
me arvostamaan häntä kaikilla muillakin aloil-
la. Tästä virhetekijästä vapaudutaan vain pal-
jastamalla ne piirteet, jotka eniten ovat subjek-
tiivisille tulkinnoille alttiita. 

Motivointi on sisäisten voimien liikkeelle 
saattamista. Tunnettuahan on, että ihminen uh-
raa helpoimmin energiansa asialle, joka on hä-
nelle läheinen. Jos tehtävä annetaan niin, että 
alainen jää epätietoiseksi sen tarkoituksellisuu-
desta, on usein seurauksena haluttomuus, kyl-
lästyminen ja väsymys. Sotilasjohtaja ei voi 
päästä maksimaaliseen suoritustehoon, mikäli 
hän ei tunne inhimillisen suoritustehon lisää-
mismahdollisuuksia, informaatio- ja kommuni-
kaatiotoiminnan lainalaisuuksia, työn psykolo-
gista perustaa eikä oppimisprosessin rakennetta. 

Ihminen on psykofyysinen olento: psyykkis-
ten ja fyysisten ominaisuuksiensa muodostama 
kokonaisuus. Ruumiillinen kunto määritellään 
kyvyksi tehdä säännöllistä työtä. Suorituskykyi-
sen elimistön ominaisuuksiin puolestaan kuu-
luvat kyky toimia tehokkaasti, suuret reservit 
ja mukautumiskyky. Koska fyysinen kestävyys 
on hengitys- ja verenkiertoelinten suoritusky-
vystä riippuva, on johtajan oltava tarkoin sel-
villä alaistensa kunnosta: onhan todettu, että 
varusmiesten ainoa yhtenäinen kuolinsyy on 
verisuoniston synnynnäiset ja hankitut viat. 

Sotilaan on toteltava, hänen on pystyttävä 
alistumaan. Kärjistetysti voimme sanoa, että 
esimies on käskyjä antaessaan aina oikeassa. 
Mutta ihminen ei ole kone, hän saattaa tehdä, 
mitä hänen käsketään tehdä; tämä ei kuiten-
kaan takaa käsketyn suunnitelman täysipainois-
ta täyttämistä. Johtajalla on oltava positiivinen 
asenne johdettaviinsa — odotukset on mitoitet-
tava alaisen kapasiteetin mukaisiksi. Johtajan 
on herkästi tajuttava alaisensa niin henkinen 
kuin fyysinenkin kunto, sillä väsymys ja paine 
muokkaavat ihmisestä varhaiskantaisemmalla 
tasolla reagoivan. Milloinkaan ei saa unohtaa 
sitä totuutta, että työn tulee olla sopusoinnussa 
tekijänsä älyllisen tason kanssa: liian vaikea 
samoin kuin liian helppo tehtävä masentaa. 

Sotamarsalkka Montgomery on sanonut: 
"Johtaja, joka unohtaa inhimillisen tekijän, on 
tuomittu epäonnistumaan." 

N E S T E O Y 

MUISTAKAA OMAA, 
YSTÄVÄNNE JA 
LÄHIMMÄISENNE 
TERVEYTTÄ — 

OSALLISTUKAA KERÄYKSEEN 
ELÄMÄN PUOLESTA SYÖPÄÄ 
VASTAAN 

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS JA 
SYÖPÄSÄÄTIO 

Postisiirtotil i 19 560 
(Lahjoitettu ilmoitus) 

OY MERIKIITO AB 

Helsinki 

OY LARS KROGIUS AB 

Helsinki 

L INJA-AUTOL I IKE O. VILKAS 
K O T K A 

VALTION PUKUTEHDAS 

Hämeenlinna 
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HELSINGIN SATAMALAITOS 

K O K K O L A N K A U P U N K I 

R A U M A N K A U P U N K I 

VAASAN K A U P U N K I 

PORIN K A U P U N K I 

V A A S A N S A T A M A L A I T O S 

K O T K A N S A T A M A L A I T O S 

R A U M A N SATAMALAITOS 



YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 

V A A S A 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OY 

H E L S I N K I 

V I H U R I - Y H T Y M Ä 

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

K A R H U L A N KAUPPALA 



SUOMEN TANKKILAIVA OY 

Helsinki — Kulosaari 

OY JULIUS TALLBERG AB 

Helsinki 

OY STEVEDORING AB 

Helsinki 

RAUMA-REPOLA OY 

V A R A T T U 

OY KOTKA STEVEDORING 

Ahtausliike 

Kotka 



^ Q a n n i k o n p u o l u ö t a j a - l e l t t i 

t o i v o t t a a L u k i j o i l l e e n 

g ^ t y v ä ä j o u l u a 

O n n e l l i s t a C U u t t a d u o t t a 

Helsinki 1969. Kunnal l i spaino 
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