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KENTTÄTYKTSTÖN
TARI(ASTAJANT
TER\IEHDYS

I(enttätyki s tön en simm äin en leiri Rovai ärvellä i är-
_-.r"_-

kesällä

ammunnet suoritetriin silloin tilapäis-
koordinaatistossa, koska alueelta oli kävtettävissä
vain rotaprintkartta 1:5t-) 0(l(), taloudellinen kartta
1:100 000 sekä leirialueiden ilmaliuvia.

Nfittauspatterin toiminta Rovajärr-ellä keskittvi al-
kur-uosina äänimittaukseen sekä kiintopistemitta-
uksiin. Mittauspatteri mitt:rsi ensimmäisellä leirillä
kaksi murtor,-i,ivaa, joiden piruuilet olirat vhteensä
50 ktlometriä. Niitä kär-tetriin l"lr-äksi vain rvhmä-
harjoituksissa, jolloin Leirin esikunra lakoi harjoi-
tuspattcristoillc pisteluettelor.r ja pciteptirroksen.

r\Iittauspatterin tehtär'ät 
'rmpumaleireillä kehittli-

r.ät nopeasti. \ruonna 1961 liitettiin varusmieskou,
lutukseen paikantamistutka j rr elektroniset välimat-
kanmittauslaitteet. Ensirnmäinen tutkatuienjohto-
kokeilu tehti-in \,1-ronna 19(r.1. \Iittauspatteri - N[it-
tauspatteristo on ollur aina kenrtänkistön tutkimus
- ja kokeilutoiminnan johtotä1rti.

Vuosi 1999 on kenttän-kistön juhlavuosi Rovajär-
vellä. Juhlatapahtumien huipentuma on 29.5.1,999,
jolloin Rovajärvellä esitetään kenttäfi,.kistön suori-
tuskykv cri tehtär,-issä. Tiedustelupatteri osoittaa täl-
löin taitonsa wkrstö- ja maalitiedustelussa parkan-
tamistutkilla, kaukotähr-swslaitteilla sekä erilaisilla
sensoreilla j a mahdollisuutensa maaston valvontaan.

Tiedustelupatteriston tehtävät kehitr).vät olennaises-
ti kenttärykistön iuhlavuoden aikana. Tiedustelulen-
nokkihanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Tiedustelupatteriston henkilöstön koulutus lennok-
kij drj estelmdlle aToitetaan ja toivottavasti mycis hank-
keen edellyttämä rakentamin en alkaa Niinisalossa.

Tiedustelulcnnokkihanke asettaa koko tiedustelu-
patteristori uureen asetelmaa. Tehtär,än toteuttami-
nen edellvttää uusajattelua ja henkilöstön määrää

mtstä ja kouluttamista uusiin tehtär.iin. Tämä ei ole
mahdollista, mikäli mistään ei luovuta.Jokaisen käv-

tössä olevan kaluston kohdalta on harkittava
- järjestelmän merkittär,rr,-ttä tvkistö- ja maa-

litiedustelun kannalta

- järjestelmän huolto-, kä,vtttr- ja kunnossa
pitokustannuksia sekä

- henkrlöstön riittäwvttä järiestelmän r.lläpi-
tämiseen ja kouluttamiseen.

Omeksi Tiedustelupatteriston henkilöstö on efl-
nakkoluulotonta sekä tutkimus- j a kokeiluhaluista.
Tämä mahdollistaa uuden kaluston käyttöönoton
sekä mahdollisesti helpottaa päätöksen tekoa tar-
vittaes sa luovuttaes sa vanhentuvasta kalustosta.

Tehtäessä päätöksiä kaluston käpöstä on otettava
huomioon koko koulutettu reservi, mittamiehet.
Uuden kalusto käyttöönotto laajassa mittakaavassa
ei ole mahdollista nykyisillä kertausharjoitusvuoro-
kausilla. F,raanå vaihtoehtona tulee haÅ<tta vapaa.
ehtoisia harjoituksia sekä kalustoon perehqqristä
killan koulutustilai suuksissa.

Toivotan Mittamiehille menestyksellistä j a tycin-
täyteistä vuotta ja toivon, että mahdollisimman
monella Mittamiehellä on mahdollisuus osallistua
kenttätykistön juhlavuoden tapahtum aan Rovalär-
vellä.

Kenttätyki s t ön tarkastaj a
Evetsti Jouko Alasjärvi
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TYKTSTOPRII(AATIN
KOMENTAJAN
TERVEHDYS

I

sen ml
mittamiesten

dostal

On alkamassa

teitä sen joh,

99 tulee kuluneeksi 75 r.uotta
tterin

kaatille käsketvt järjestelmätestaukset. Nvr on jär-
j estelmär,alinnan aika.

Prikaatin komentalana näen kuitenkin asian niin,
että kyseessä ei voi olla yksin Tiedustelupatteris-
ton eikä Tykistöprikaattnkaanprojekti. Sitä on tar-
kasteltava paljon laajemmassa mielessä, maavoi-
mien j a koko kenttätykistöfl pafl o stu sta vaaivana,
täysin uutenatehtåvåalueena. Vielä on monia han-
kalia esteitä raivattavana enflen kuin järjestelmä
saadaan koulutukseen saati operatiiviseen käyttöön.
Aika kuluu - ei ole enää visioiden vaarr toiminnan
aika. Toimintaan taritaan kaikkia taboja. Mitta-
mieshenkinen, mutta vähäväkinen Tiedustelupat-
teristo ei selvinne tulevasta yksin.

Tiedustelupatteristossa ovat perusrakenteet kun-
nossa, jos vertailukohtana on nykyinen tehävdkent-
tä. "Mittamieshenki" on edelleen vahva. Patteristo
on saavuttanut kuluneellakin koulutuskaudella hie-
noja tuloksia prikaatin varusmieskoulutuksen eri
osa-alueilla. Onnittelen niistä.

Toivotan Mittamiehille, Tiedustelumiehille ja Sdd.-

miehille tuloksellista ja onnekasta juhlavuotta 1999.

Tykistoprikaatin komentaj a

Eversti Olavi Rajala

Olen voinut seurara varsin läheltä noin 25 r-uoden
ajan mittamieskunnan edustaman kcnttä6,kisttjl[-
sen osan toimintaa, tapahtumia ia mr,ös sitä r.htei-
söä, johon te kuulutte. Näicien r-uosien kululie on
ol1ut leimalli sta monipuolinen teknis fr.minen, mut-
ta toisaalta m),ijs toiminnan painopisteen siirtlmi-
nen uusillc alueille. Valo- ja äänimittaustoiminta on
jäänrt taustalle. Topograafiset mittaustehtävät tark-
koine

vaihtunut mielestäni aivan perusrellusti Tieduste-
lupattedstoksi.

Edellisr,'uo sien Mittamies -lehdis sä on varsin laa j as-

ti visioitu lähitulevaisuuden muutoksia. Päätökset
hankittavan lennokkijärjestelmän sijoittamisesta
Niinisaloon on tehty. Tykistöprikaati on uuden ja

mittavan haas teen edes sä. Tiedustelupatteristo on
keskeisenä toimijana lahinnå vastaamassa tdhån
haasteeseen. Sen ammattitaitoinen, asiaan motivoi-
tunut ja innostunut henkilöstö toteutti hienosti pri-
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KILIAN
PUHETT§JOHTAJAN
TERVEHDYS

\tarusmiesrcn uusi pah'elusaikajärjestelmä on otettu
Lär-tttiön ja cnsimrr-räisiä liokcmnlisia sen toimivuu-
cles ta saanr me \-xr nr :t:1fl ki n kur-rlla r-iin-rei stään kil-
tanr 1ne r. r-i r i s ikokor-rksen r.htet'des sä. U skon varuLs

rniespalr-elusteafl suorittä\-ien oler.an parenrmin
moti\-()ituneita nr.kr-isin, kciska tvkkiniesten pah.c
lusaika on l1-hcnh.nr.t ja johtajat pääseliit kor_rlutta-

maan omia miebiään koko heidiirr "intti" aikarrsa
aj an. I(oko j rtukon rhtäail<ainen itotir-rtrr ntincn r-ar

niasti Lisää vl-rteenkuulr-r\-uLltt:l Cltti:ran T[-r, rir-ittus-
ten sij rrn .

Yapaaehtoisen maanpuolusruskoulutuksenkin koh
dalla on tulossa muutoksia. Kenraali Simolan tyo-
n-hmä on raporttinsa jättänlt ja jatkoneuvottelut
ovat käynnis sä. Maanpuolusrus j ärj estöj en keskuu-
dessä ei vielä ole päästr sopuun toiminnan uudis-
tamisesta. Olemme samas sa epämääräisessä tilan-
teessa kuin r,'uosi sittenkin. Kuitenkin koulutus jat-
kuu ja r-uosi 1999 viedään näiltä osin läpi entisiJlä
periaatteilla. Meidän kohdallamm e tämä tarkoittaa
sitä, että syksyn -99 mittaustiedustelun Lisäkurssi
toteutetaan. IQikki kiltamme jäsenet ovat oikeu-
tetfuia osallistumaari kaikkiin muihinkin mielenkiin-
toisiin kursseihin sekä tietenkin monella paikkakun-
ndla aloittaneiden paikallisl oukko j en toimintaan.

Nr-kviset puolustr-rsvc.,inrien r,ähäisct r-oimar.arat ci-
r'ät jr-rurikaan när-tä suosir-an kertar-rsharioitusten
j ärj estämisiä, j oten maanpr:olustushensen lL1äpitä-
miseksi tulee yhä enemmän r-apaaehtoinen roimirr
ta. Toir.ottar.asti cri osapr,rolet pääscr'ät hvvään iop
puturlokseen maanpr-utlustuskoulutuksen j är j cstel -

mää kehitettäessä.

Iiiltamrne toiminnan kehittämistä on monasti r-ri

tettv eril:risir-r toimin perentaa. ]iulunr-rr r-uosi rlLn-

tr-ri l<uitenkin meflnccn cntistä latua pitliir"r \-Lrt-rsi-

kokous, perinrrcpäir-ä ja leirivierailu. Näihin tapab-
tum i i n o sa] l i stuneet .r\-.lt \-arrllrlsti n.u-L ttineet tilai-
suuksista ia toistcnsa seuresta, mlLtta j()Lrklio haL-

\-enee \-do si r-ur.,c{e1ta. Suurimmak si ongcl r.naksi L rn

Loettu nuof,rcn ja alitiir.isten liiltalaisten r'ähäinen
n-viiilä. \iiteo saemme ailialrn toimintaa, johon tr_i-

lee lrusia 1äseniä n-u-rkaan? \'riosikol<ous jrirje stct:r;ln
Hclsincissii ja koliouksen jäilieen lähclctään lan.:l-
risteilrlle Tallinnaen. Näissä puirtcissa on rarkoirr-Ls

kriid ä i deoimaan ui-rsi a toimintamuoto j a killalleni -

mc. Siksi toivoisin mahclolLisin'iman runsasta osal
listumista, jotta olisimnte r.oimalias kilta r-ielä 2000-
luvullakin.

Xlittamies ja Ticdustelur
I{illan puheenjohtaja
Pekka Saarir.irta
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Matti SandelinEverstiluu

MUU
TAI(ANAPÅIN

VUOSI

l..r-r] urnut vr-ro s i on ol lut Ticdustelupattetistolr l-ristoti
assa vzrtsin merkitriir-li. Yuodcn ajkana on järlcsre trr-
varsin laajamirtaiset testit hankittar.ana olerille lennok
kijärjestelmille vaatir.issa olosr-rhreissa. Patrer:istt.r on
()ttanllt kät-ttiiön mr-riden puolustusvoirnicn r.arusmic-.-
ko r-Llurtu sta antar-i en j o r-rkkovk sililiö j cn kans sa uuden r.:r-

tuslnie skoulr-rtr-rsjiir:jcstclmän, ns. 6 9 l2 jrirjestcln-rän.

l"ähiir:r mlrlrtokscen liitn,en patteristo on laajcnrrnur
koulutuster-iiri ään n-n-iis llmar-oimien ptrolelie, si1lii aioi-
tctlilla sotilaspoLiisialiupseeriliurssciiia kor-Lhrtetaan hen-
lrilirstiiä myris ilmavoimien kär ttcicin.

l,ennokki h anlie on omalla se k torill:rar-r m erkittär.ä h an-
1<e, :riemman ajattclijan sanoje lnLrliaellen "pieni asliel
lentotoiminnallc, nruttrr merkittär'ä harppaus nr.r:l\1ri
mien teliniselle tiech,rsteiullc". S:rrraan aiiiaan on pu()
1rr stu sloimis s a k r-Liteni<in tapahturnut muitakin merkit-
trir.-iä asioita. Ikär.ät rLsiar. i{uten varu-sklrntien iakkar-Lt-

temincn o\rat saancer riittär.ästi jLrll<isuutta, mr-rtta j,.ir,

jestelmää kchitt:ir,ät muurokset cir-iit lrseinl<aan pääsc
uutisi r.

Tlr vc nr aar,'oimi en teknis en ti ecltrs tch-raian kehittämi
nen nvkt-aikaiseksi, tchokkaal<si hoiionaisur,Lclehsi on
edcllr-ttänr-t tictius telun kattarr-ruclen lisään-ri stä r.arsin
merl<i ttär-ä sti. Samalla tieclonliulurn nope utre j a kapasi -
teetlia ()n ollut tarve liasvattaa. Ånnettuihin r,aatimuk-
siin r-alittiin vastaukscksi miehittämättömien, m,nifur,
lisil1a sensorcilla varustcttujcn lennolikien kär-tttii.,not
t:rminen.

Lennolikihanke on kuluncen vuoclen aikar-ra eclennr.t

varsin voimakhaasti. Totcutctut resrir ja niistä laaditr-rt

r'.1portit ovat lohkzrisscct leijonan osalt mlrutamie n par-
teristolaisten tämän r,uoclen tr,cipanok.esta. Tt,ö on ollut
r-air,an arvoinen, sillä näin olemme 1-rankkineet ..rn ok
kaita kokemuksia lcnnokktjätjestelmistä ja uskoakseni
ob j ektiir.ista tictoa hankintapäätöl<scn perustaksi. Jo s

hanlie etenee edelleen suunnitellulla tar.alla, rrrinem-
me odottaa parin N{ittamiehen jälireen kokemusperäistä
artjkkelia lcnnokkien kär-töstä puolustusvoimien tek-
nisen ticclustelun eräänä järjestelmänä.

Lennokkihanlic ei toki ole petteriston ainoa näkir'ä
hanlie r-iime vLronna. Tärkeimpänä r.oidaar-r edelleen

pitää ko r-Llutr-rs s ektorilla s aav ute ttuj a tulok sia. I{ou1u-
tr-rs j är j e s telmän mittareiclen rnukaan i\Iitraustiecluste-
lupattcri on meflestynvt crilaisissa testeissä mal[liliaasti
saavuttacn mrrr. 2/ 9 8 saapumiserän ko r-rl uitr,Ls rarliastuli,
sessa selr,:in liakst,ri-svoiton ja joukkor-ksikkiimestatr-ru-

dcn. I{iitolisct tä,st:i ednomaises ta tvö stä s:r:rp un-riserän

kouluttajille .

S o til:rspoli i siko uI Lrtr-rliscr-r al oi ttaminen Tieclustelu j a

Siiäliorilussa oli haaste 2 / 'lg saapuTniscrän koLrlutuli,
sessa. I{aikeksi onnelisi sairnmc r-uhvennuksena l.,an-
kaanpäänpattcristosta ammattitaitoisen kouiuttajan
liiivnnistiin'rään l<oulutukscn ia antamaen tällc uudclle
lioulutussektotillc r-ankan perlrsrafl tr-Ller,aisur-rtta silmäl
lä pitäcn.

Kutcr-r otsikkotelisti'.rntaa lmmärtää varsi n fl opeatem-
p()isten mulitosten r-uosi on nyt talianepäin. l)atteris-
tolr jol-rto on r.aihtunut kr-,ln-iekertaa, onneltsi r-rin crsir-t

cikä totaaliscsti, liomentaja kaksi kertaa ja Ticcl-rstclu
Tckrriscn oseston johtaja kcrran. (Jnneksi patterist( )Lip-

seefi on e.1LLStanl1t jatkuvuurta ja siirtänvt pefiflflettä
mei1lc rlr-irhemmin tulleillc. FIenkiliisttir.aihcloksista
tarkemmin myiihemmin lehdessä.

N lt a] kanut toimintavuo si on r-r.rosi kr-rrrmefl efl r,ailiein,

kun aj attelemmc krj.r'tcis szi olcr-ia resut-s s e j a. Puolustus-
bncljetti on niukimmilla:rn. ()lemmc l<uitenl<in suun-
nannet katsccmme jo ensi vuosituhannelle ja lieskittä
ncet kä\'ti)ssämmc olcvat rcsurssit palvelemaan patte
riston tulevia I'raasteit'.r.

,.\lkaneen toirnintavuoclen merkittäyr-r'ttä korostaa cnst

liesiinä r,,,ietettävä TiedusteJr-rpatteristoll 75. pedmrepäi
lä. Pr,rimmc järjestämään päir.ästä an.okliaan ja mie
liinpainuvan kiitokseksi kaikille Pattcristossa ja sen

edeltäjä joukoissa pah.e1leille sekä näiden toimintaa tu-
kcneilie henkilöille ia r.hteisirille.

Parhainta iuhlar,,uotta 1 999 Patteriston henkilökunnal-
le, Tiedustelupatteriston, Mittamies ja tiedustelukillan
ystäville ia tukiioille sekä kaikille lehden lukijoille.
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I.,rltaveljet ja -sisaret

Hyr..ää alkutalr,ea Tei11e kaildlte.
Tätä-kifoittaessa paperille on vielä svksr.. puiclen leh_
det o-u'at jo hellastuneet ja kuolleet. Virmeisetkin lel.rclet
ovat putoamaisillaan mt,rsk1,n riepotellessa niitä.

Jotkut lehdet kuitenkin r-irkoar.at s\-ksyn tullen uuteen
kukoistukseen ja nousuun -\htkrin mr-rskr-t eir-ät tois-
taiseksi ole pr sn necr niir.i r.icp, ,rrcicnr.ran.

Tällainen lehti on mrn. ]litramies. Lehden ympärillä
alkaa syksr,llä hr-r-issä ajorn pvötiä patteriston asettama
toimjtuskunta, joka kcrää aineistoa lehteen, hankkii
vhtcisn-iikumppaneilta nrainoksia kattamaan painatus_
kuluja seka seh-ittää painon, jossa lehti saatetaan luet_
tavaan ja edustar.aan muotoon mahdrillisimman edul_
liscs ti.

I{uten hr-r,-in tiedämme, lehti tan,itsee aineistoa tc,imi_
akseen luktjoita kiinnostavana tiedottamisvälineenä.
Tätä aineistoa voittc Te hn ät lr-rkijat kartuttaa i<rrjoit_
tamalla omista kokemuksisranne i ir lä1-rertiimällä r.alo_
kur.ia lehteätrme rarten .

Mittamies- ja Tieduste-
lukillan sihteerin palsta

Killan asioista voi tiedottaa myös Tulikomentoja-leh-
den ja / tat Maanpuolustaj atJehden vdlityksellä. Ne j ul-
kaisevattapahttmakalentereita jaa:rrtld<el€rtakiltalai-
sia kiinnostavista asioista.

Haluaisin r-ielä muistuttaa jäsenistöä Resen,iläinen -
lehclen tilauksesta, että ko. lehteä haluar.zt maksaisivat
,s cn j äsenmaksun r,hte\.des sä hcti alkuvuodesta. Tällöin
lehti saaclaan rulemaan tilaajille heti l-uctden ensimmäi-
sistä nunteroista alkaen. Jcls maksu taas tulee r.asta esim.
sn-skuussa. rulee lehti vasta sykslistä alkaen .

C)soitteenmuutoksista haluaisin r.ielä mainita , että 1ä-

hettäkää osoitteenÅuutoskorti tai soittakaa sil-rteerille
kun olette muuttaneet. Näin lfittamies-, ja muut killan
kautta hoidetut lehdet ja jäsentiedotteet tulevat oike_
aan osoitteeseen.

Ntiillä sanoilla haluan toi\.ottaa Teille arvoisat lukijat
onnea ja menestvstä sekä toir.ottaa karktlie hrnää alka_
fiutta \-uotta.

Killan sihteeri
Onni Parviainen

MITTAMIES- JA TIEDUSTELUKILTA RY:N ToIMIHENKILÖT

I'\NKAÅNPAÅN
PAIKÅL]-ISOSÅSTO
Pekka Soini
I{auppatori 5
jE-lt I l\ \\l\\ \Np \ \
puh. k. 02-5121130

Htrl TiNGIN
' 
j 

, i iv\l,LIS()Sr\ST()
,r\ntcfo YJäkorpi
Iieltakuja B (i
01(r20 \ANTAÅ
puh. trö ,].')--\124)22

säh ki)posti: :rntero.r.laliorpi@hcl. tr.

Sihteeri lRaha-s to nh oltr I,r
( )nni Pan.iainen
Vesitorninkatu 10

38840 NIIN]S,I\I-C)
puh. k. 02-5787(r,15

sähköpr-rsti: onni.parviainen.

@pp.kolumbus.fi

JOUKK()YKSIKKöSr
Tiedr-rs tel Lrp atte ris to
I)L 5

38841 NIINISÅLO
puh.02-18162703

Puhcenjohtaja
Pekka Saarivirt;
I-uyian puistokatu zl B 2rr

28100 PORI
puh. tr.ii 02 6203000
sähköposti: pekka. saarir-irta ii cc. -.pt. fi

\rarapuheenjohtaj a

Ilatti Sanclelin

TieclPsto
PL5
38841 N]]NIS.\LL)
puh. fi-ö ()2 18162-()t)

'f .i l,.II']iiR Llf-.\
PÅ]I.I\I,]-IS( )SJ\STO
Pertti He:ikkilä
Rinne tic 1.1

33160 1i\r\IPF.ItF,
pLrh. k. ()3-3621047

TURUN
PAI]<ÅLLISOSASTO
()tvo Haavist<r

1täpellontie 26

20300 RLrsKo
puh. tr'ö 02-440621i

PORIN
PjUKAL]-ISOST\STO
()lavr Rantala

Juolukkatie 3

28220 PORI
puh. 1i. 02 6393578
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Tiedustelu- ia Sääkoulu
Timo Tapiola
Raimo Jyväsjätvi
Olli Hartikainen

KILI.AN STANDAARI
Seppo Harmälä
Matti Leppänen
Tapant Friman

Jorma Inkinen
Hannu Heinonen
E,sko Aho-Mantila

MITTAUSRISTI

Heimo Norclfor-s

Heikki Hulkkonen

-fari l{ii.e1ä

Timo Tapiola
Lrisa Nlustanoja
Petri Ptisö

\Iatti Sanclelin

Tr.kisttimuse«r

Juha-Nlattr Prilläncn
Elisa Hanhikangas

Hannu Salmi

N{auno I-assila

Ilona Ålander

Jukka-Pekka l{iilunen
Sami Eromäki

Jaakko Rainerma

MITTAMIESPLAKETTI
Ptonssinen
Petri I(arhumaa
Sami Teräväinen

Pdivi Kumpulainen
Sami Silventoinen
Ifopeinen
Jarkko Aho-Mantila
Hannu Viitasaio

Juha Jokinen
Pertti Hautamäki
Raimo Jyväsjätvi
Ikaalisten kylpylä

SAUNAN KUVAT
(uusi sauna)

Raimo Jyväsjärvi
Tykistökoulu
Lasse Yitala
Seppo Nutminen

Jad Raatikainen

Petri Lammi
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Toir.on, eftä tämä mukaansatempaava kcr:tomus innoit_
taa kiltaveljiä 'tarrtumaan kr-nään, ja ar.aamaan vr_rosicn
kuitaan-rat nruistot ja hertornaan niistä sekii meillc ettri
jälkipolr-i1Jc.

Uusi topografinen kartta ja polygonimittaukset

PerLrskartr,iruströ crcni omal rauhriran l.r s:t.rtiin pä.i
töliseen \.uoflna 1977. pnr.n kuin karttgjcn 2lianta_
saistus aloitettiin, oli jo sr.nrr.u-r t.lr\ c sarrcla sotilaille
r-rusi topctgrafincn kartta mirrakaar-ass:r 1:51 )U00. \/as_
taava karttahan oLi turtu sotaajalta. Sen r-nitrakaavasta
kä1-tirn aikanaan hr,l-inki n alia re e nti s ra ke s ku s telua fl .k
kimiesten kesken; uskaltaako sellaisen kaar.an perus_
teclla ampr-ra ? N{iten kr-seinen kartta sitten raaclittai-
siin ? Ratkaisu toiseen klsr.mr-kseen oli varsin r,ksin_
kertainen: pienennetään valokur-aamalla kartta 1 :20 OUt)
ja näin saadaan kuusi perustr;artan iehteä rhdellc uu_
delle l'59 gr )0 -mirtakaar an ich<Jelle.

Sotien aikana olilzt kiintopisteparit osoittautuneet enn_
omaisiksi mitausren iähtöpisteiksr; niistä saatiin riir_
tävän tarkat koordinaatit ja lähtosuunta. Nfutta mistä
pulttiparit ? Ne jäivät sinne jonnekin. päättjs uusien
monikulmiomittausten aloittamiseksi ei tuottanut vai_
keuksia. 'Raskaidett asejdea ijttåban tat*an1a nopean toi_
ruintarulniaden takaamiseksi tulisi kaikkia/la o//a etukateen
tu lnt ii n a i i ttcit ci n ti h e a s ti Li lt t öp i s te i tri 1 a - s u a n ti a, j o i d e n a tut /_
la ta/i-ja ta/enfohtoateruaf .raadaan nopeastila tarkasti mita_
ta ksi y b tenciiuen koordinaatisto on,. piitelueiteloiclan järjes_
telmällinen laatiminen oli aloitettu jo vaonna 1962.
Niidcn siirtäminen tietokoneelle alkoi vuonn a 1964.
Samalla päätettiin, että kokeillaan ml.cis ruiden paina_
mista omana elementtinä kartan päälle siten, että ne
kuvataan pieninä ymp1,röinä havainnolJistamaan sijain-
tiakartalla. I{un Hämeenlinnan topografinen 1:50 000

Mittamiesten arkipäivää

Toisen mittauskesän tulokset p ararivat olemais es ti, i a
käsittivät 1048 km monikulmio jonoja,oiisra trit.pl._
tettä 317 2 ja ptitttparcja 7 84 kpl. Reipas suoritus, sillä
kalusto oli vielä sama kuin Lapin mittaustciissä: sekun_
titeodoliitit, tellurometrit ja mittanauhat. Distomaatit

Mittamiehet kananteo s s a
Osa 2

Tnnnen .ut,r,t kiilo//i.tu,tta rrtir/e-r.tttni a//,t ,ttrkatttt /ii/iai-re.r_
itl 4tl.r.t.i, totesi f'r-xrmo kirjoitcttuaan tähär.r pä:ittn.äri
kertomuksensa'trIittamiehet kartante,,ssa,. ltr. r..,i,r
sanoa, että olisi ojlut särili jollei tämä ker.tomus olisi
sattunur 'oikeisiin liiisiin, ja sitä kautta tr_rllut osaksi
n-iittamie shis torizra. Iierromuk ses sa er()ttuvat selr_äs ti
f'uomon tekninen lsi,.rntuntemus, kerrottaessa mitta_
ulisiin liitrn-istä tel,riikoista ja laitrei,"ta sekä hänen r:u_
nolliset harrasruksensa kun _siirlr-tirin muisrelema:rn
'kc,mrncllukri.r jr r,,lkkLr,rrri.ir'.

liarttalehti vLronna 1965 1a Rengon karttalehti \-uotra
mr,ijh emn.rin, olir-at s aaneet kär.ttä j ät r-aliu r_rttun ci ksi
niid en tarpeelLis ur-rdesta j a opcr.atiivi s e s ta med<itr-ks es
tä, alk.ivat J aajcn-rmat sr-runnittelurr.cit koko r-artaki-ur-
nan alueeIla. NftrnikLrlmi, ur.rittaLrksct päritctriin mitata
maanreiden r.atsille steliii, miss:i per:u skartan aj anraseis
rus alkaa ja näin saacla n-rahdollisimman tuore karrtr_
pohia..lrillcen mittamiehct asiallt-:. Ensimmäisct nitta
r.rsrrhnr:ii lihtir.ät \:uonna 1969 \raasan ja Ilar.ninan -
Luum:ien rnipäristöihio hcti rzpun jälkeen. ()[i alka,
nut ulrsi sa\ ()rra j:r sitä tuli riittärnään aina ruotecn 19g5
saakka. llitrar-rsrr min jr.rhtajina toimir.at sotilastckni-
liot I-ino F. Suomalaincn ja S. Sjul<onen Topografikun-
nasta ja llittauspatterist()strl olivat komenncttLlina so_
tilasteknikho Yrjo y1äkorpi, r.äapclit \tikko Nferir.irta
ja Åarno Nfinkkincn seliä r.likersantri I teikl<i Åho_j\Ian_
tila j a mittamiehinä 25 r-aru srnic s r;i. Iiutn-aruskun taan
1l\ iini sakron mi ttausrr.hmät palasir-at 1 . 

g.

Ensimmäisen mirtauskesän tukrksina mitattiin moni_
liuhniojonoja 790 km. Taitepisteitä svnn-i 1720 kpl ia
niistä pulttipareja 488 kpl. Siin:i ,,li cnn, ,mrinen alkr_r
tal<tiilisenkartan 1 :50 000 uusille kiintopisrcticcloiile.
Nfittausrr-hmär maioittui\-at entisillc kensakouluille,
kokit valmistivat rr,fimällc ruoat ja alueen kr-lät sair,,at
uutta säpiflää, kun joukko r-arusmiehiä ilmest1.i iltaisin
kr,lien raitille. Siinä .kemiar, joutuivat koetukselle puo_
lin ja torsin. Seuraar.ana kesänä tahti kiihn,i ja mittaus_
n,hmiä perustettiin kolme. t\fukaan tu]ir.at sotilastek-
nikko Hannu Rajahalme ja vääpcli Jorma Eskola sekä
Nlittauspatteriston 43 varusmiestä. A,fittaustöitä jat,
kettiin l-ielä luumäen tienoilla ja uusina alueina tulir..ar
mukaan N{ikkeli, Ristiina, Suomussalmi ja liuusamo.
I{omennukselle iähdettirn \-apun jälkeen ja palattiin
l,ä1i11ä Rovajärr.-en leirille ja jatkettiin vielä srryskuun ajan.
Ifaastotöiden pituudeksi mu()t()utui neljä kuukauta ja
näin tuli vastaisuudessa jatkumaan. Vain Rovajän_en
leirit kesker.ttirrät maaston.öt, jolioin johtajina toimr_
neet topografikuntalaiset pitivät kesälomansa.
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oclottivat tuloaan. Nfittausrr,hmät o]i\,at saaneet toi-
minnalLisen kolioonpanon: rr-hmä oli iaettu kahteen
osaan siten, cttä suunnittelutrrhmä liikkui kuotma-au
to1la, rakcnsi pultit ja niille hakumerkit seld tritepis-
teet, piirsi pistekortit ja sur-rnnittcli sidontamittaul<sct.
Ser,uaavana tr-rlir at j allstamichet polkupr.tirilli pr sn-t

täen ]ahrsta taitcpisteille. I{u1mahar.'ainnot teki liaksi
rvhmää, jotka mittasivat sir.uien pituudet rlccnsä tel1u

ror.nctrillii ja a1le 15() m:n matkat nar-rhamittar-rksclla.

Rr.hrnät liikkr-rir,'at pisteeitä toiseilc pakcttiar-rto11a. Näin
r'r'l-imii eteni päir-lttäin tiestirstä riippr-rcn iivmrncnili ki-
1 ometre j ä. Ti'cjn iomas sa fl alrtittiin lounaaksi retl<ier.äitri

ja nä1kä oli kirkur-a, kun r:r.hrnä palasi päilalLise ksi ma-
japailikaansa. T\-öpäir.än kulliu oli sekin varsin liol-r
ton:

Flcrritr-s klo ;.00, jonka sr-roritti r-anhimpana \r-roru\-ii
koin oleva alikersantti. Iiävtiin aamr-rpcsulla saunassil

ja sitter-r punl<at kuntot.,n ja liiat r,'illakoit'.rt rr.iskakoriin.
Aamun kriskvnjaolle jiirjesnttrin, aivan kr-Lin Niinisa-
ion patterissa i1n-ioituksineen, j ossa r-nittar-r sr\-hmän j oh-
taja kertoi päivän trriit ja muut trrr-ittn-at esiat. Seuraa-

r.aksi svtrtiin ja sitten kalusto ajoncuvoihirr ja n.ratkaan.

Xlaastosta palattiin noin klo 1: aikoihin. Jos matkan
r.atrelle sattui huoltoasema, piipahdettln kahr-illa os-

tettiin limsaa, karkkia ja tupaliliaa. Tä11arsia kesäiset

tr,irpäir.ät olivat. Nlaisemat r.ail'rtuivat ja matkailu avar-

si. \hin runsassateisina päirinä ei 1ähdetn, maast(x)n

kastelemaan kalustoa ja har.aintokirjoja, koska ruden
kuirrattamisessa o[ omat ongelmansa. Si]loin e1r,r,ttiin.

Lähdettiinkö illalla sotkuun ! No ei, eikä liioin lähibaa-

riin, jonnc vleensä oli kilometrien matka, jopa kvmme-
nienkin. Polkupvörä oli tarvittaessa ahkerassa kär,tiis-

sä.

Tyoviikon pituus oJi yleensä kuusi päväa jalomalleläh-
dettiin laaantaina, jos ldhdettiin. I{otimatkojen pituus
tuli julkisilla ajoneuvoilla aikoineen ja matkoineen liian
pitkäksi, eikä niitä lomia liioin kenelläkään ollut. Pi-
temmät juhlapyhät toivat pelastuksen useampina lo-
mar,'uotokausina ia silloin matkustettiin kotiin ja kul-
lan luo. Posti ja kirjeet olivat silloin suosiossa. Lukemi-
nen, lentopallo ja kalastus olivat harrastuksia varsin
rankkojen työpäivien päätteeksi. Iltalomilla toki ajet-

tiin harvoilla omilla tai jopatalonautoilla kylille tai kau-

punkiin ia osoite oli yleensä aina sama - ensin 'yksi pit-
kä ja sitten toinen'ia niin edelleen. Iltalomaltapalattin
kiltisti hilpeällä mielellä sovittuun a)kaan, olihan seu-

nava qöp^iva edessä. Mutta olisihan vastoin tilasto-
tiedettä, ellei jotakin sattuisi, tosin hryin hatvoin. Hil-
peä mieli ja ne 'kemiat' kulmilla vieraalla paikkakun-
nalla aiheuttivat j o skus mittausryhmän 

i 
ohtaiille veren-

paineita, mutta sopuisasti niistä 'kemioista' silti selvit-
tttn lahyvallå huumorilla, kun poikia putkasta noudet-
tiin. I(oska oli hiliaisuus ? Se oli silloin kun kaikki nuk-

kuivat ia nukkr-rmaan mentiin air.an notmaahsri rr, ,-::

lJo 2l.t)0 Rvhmin varsinaiser roiminnat,,rSxni:',i-..:'
siten, cttä johaincn tiskasi r.uorollaan ja toimi tr-Lpapel

velijana. Sauna lämmitettiin joka ilta, ja näir-r se toimi
ainoana pesr"rpaikkana. Riittivätkö päir-ärahat ? I{vllii.
ja liun r-ic1ä muistamme, että tuoiloin jokaiselle mak-

settiin majoitus- ja muonarahaa, niin jotkut tuntr-rir-at

jopa tienaavan, koska tr-rhlar-rkseen ei ollut mahclolli-

s L1Lltt2l.

Ilaestott'irt oli\-ilt saeneet om:it muotonsa hallinrr,,n jr
huolkrrrsul-rteen n opeasti I-apin i<omeflfl usten pcrus-

teeila, asnttiinhan rl eer-r sri lakliar-rtetr-iilla ko uluill a i a seu-

lantalr., i11a. Henkiiijkur-rta as r-ri siinä opettai an äsunno s

sa ja varuLsmiehet lu,rkissa. Slijtiin samaa r,-rokaa sa

m:ran :rikaan, kär.tiin szmassa sallflassa iln-ran eritt isiä

hcnkilökr-rnnan r,uor:oja ja oltiinpa srcili iltapilsneriilä
samassa pailiass:r'r':r1-itimassa', t-riten pojat liärtt.it-n-
r,'rlt. \':rh'ova siln-li seurasi heitä 2,1 tuntia. liun n-hmä

ol i vaLikoitr-urutta j a n-öhijnsä inno str-Lnr-rtta materiaali

sista pLrlrtteista l'ruolimatta, alkoi sana liiiriä komennus-

hommista; sinne piti päästä ia se oli kunnia-asia.

Työt jatkuvat

Kun valtakunnallinen ajantasaistus oli 27 pituusasteen

kaistan itäpuolella, mittaustyöt suuntautuivat vuosiksi
Itä-Suomeen j a Kainuun alueille. Maastotycikaudelle

1971 perustettiin jdlleen kolme mittausryhmaä. Johta-

iina tapaamme entiset topografikunnan sotilasteknikot

)a Mittauspatteristosta olivat uusina komennettuna
kersantit Anteto Väkorpi ja Rainet Rajamäki. Varus-
miehlä oli mitta-apulatstna 42. Rovaiärven leiri keskeltti
atna valslla maastotycit, mutta niitä jatkettiin aiempien

vuosien tapa n slyskuun ajan. Kun tiedämme, miten
ratkaiseva merkitys on mittausalueen tiestöIlä ja maas-

tolla, eivät eri r,-uosien tulokset ole aivan sellaisenaan

vertailukelpoisia. Ednomaisena tulokserla ofl todetta-
va, että murtoviivaa mittamiehet mittasivat tuona ke-

sänä1.476 km, iossa 3643 taitepistettd ja1027 pulmpa-
ria. Oliko opittu iotain uutta johtamiskulttuutia vai jo-
tain muuta, koska kalusto oli vielä sar.i, a) mutta tulok-
set Iisääntyivät olennaisesti. 'Hyvä pojat' , saattoi sanoa

mittausosaston iohtaja insinöörimajuri Jaakko Serenius.

Topografikunnassa oli alkanut kiivas pistekarttoien
tuottaminen ja mittaustulostefl arkistointi atklle. Mit-
tausten laskutyot työllistivät mittausryhmien johtaiia
afr..a seuraayan vuoden helmi- maaliskuulle asti.

Seuraavan kesän maastotöiden valmistelu aloitettiin vä-

littömästi ja niissä tiitti puuhaa yllin kyllin. Kun vuon-
ta 1.962 helikopterit ja tellorumetrit mullistivat mitta-
ustyotä, niin tapahtui myös vuonna 1,972. Tulivat dis-

tomaatit ja siirryttiin mittaustekniikassa aivan uudelle
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aikakauclelle, -\ Ii ttar-r sn-hmän wö j är j es6,s organisoitiin
uudellcir 1: r'run lähdettiin uudelle tekniikalia ja voi_
;:r,:t .,..,,:,'',: i.ln. llittausaiueet olivat siirtvneet ylä_Sa_
' :: r-. I{:rinuun pohjoisosaan sekä aivan .eteläiseen,

.-.:- : -:.t Ranualle. Llutena mittausrt,hmäniohtajana tuli
T,;,,grafikunnastasotilasteknikko Tapani Lindberg ja
:r.inen kanssaan aloitin silloisena r.,likersanttina maas_
ton-öt ja siitä alkoirat mittaus\-uote ni aina He ttaan asti
\uonna 1992. Opiskeluni ajoittuu r.uosille 19 r-3 _ 1916
ja valmistuimme t ieretl,stefl maanmirtaustcknikoiksi
\,stä\äni Antero Yläkorl.en kanssa. Hän osallistui maas_
totöihin srdänsavon marlla Sulkavalla liesäkauden 19- 1 .

Nlittausrr,hmiä perustettiin kaksi j a r.arusmichiä osal_
listui mittan-riehinä 28 henkilijä. Hallinto ja liuolto toi_
mivat aikaisempien r-uo sien repaan. \.iidakkorr_rmmut
maastotöistä olivat kijlineet ja \ arusmiesten joukcrssa
olihin useita teckkareita ja maanmittausalalla harjt.,itte_
lijoina olleita nuorukaisia. OI odotetra\dssa mielenkiin_
toinen maastowökausi, olivathan edellvtykset hvr-ät _

uusi kalusto ja valikoitunuLt r.arusmiesjoukko. Saattoi_
pa er.äinä olla hieman kilpaiiuhenkeäkin. Nfutta, tulok_
sct puhuvat puolestaan: mitattiin 1176 krn, jossa 2g60
taitepistettä ja B7(r pulttiparia kahdella rr-hmällä. NIikä
oli uuden tekniikan ja r.arusmiesren osuus ? Se oli rat_
kaiser.a. Uusi kalusto ja entisestään r-alikoitunut r.ar_
rusmiesaines tekir-ät vuodesta tulosten kannalta erin_
omaisen. 'Hrwä pojat', sanoiJaakko Serenius j:rllecn ja
oli tuloksiin §\.fir.äinen. Samojn oli l,.rr_rnn, rLhscsti ]lit_
tauspatter-iston kot'n en tai el.ln er r ::s :r..,r-r tr-r : r-itri I{alevi
Yal1as r icr:ll-c:s.r...;t ::t:ltir,-sr, hr:l::.r. L rclen tekniikan
l-1t,,'i)ti nt')rt1iLlll]]iolttit:.,._-.,.;: i-...._, )t:Lti\ at uSeikSi r-uo
r - - r 1. \ {1;.-.1;1i j a j onokrl or:r c :r-r :.r .-cr,n"i t:rsaiseen tahtiin
., ::,,:t p,.ritlpareja n. §l lI lr1.1.111, ,n ol,autta liohden.

Raskaan tuien ja mittaustrcclusrclLLn rerpcet kiintopis_
tcidcn osalta olivat eclennect r-l.rciessri n-ruiden laitosten
mittausten hvödlntänriscn nl\(lr.i mcrUttär-äksi. N,Iit-
taussa\-otta, jonka tuloksena saat:risiin r.li 900 hartta_
lchteä n-iittakaar,'assa I:51I 0(l) kiinr,pistcriecloin oli
hrr.ä11ä alulla ja sama tahti jatkui. Iiarttojen ajantasais
tuksen mr'ötä maastotviit siirtr-ir-ar iclemmäs. zrina itä
rajan trrntun-raan - Pogostan pr_roiclle. Nlaisemat muut_
tuir.at, murteet muurtnir.at, l<ulttuureissakin oli eroja.
I{otimaan kasr.ot all<oir-at saada muotoaan, koska maas_
totr.tralueet r:aihtuirr:rt kesäisin. NIitä idemmäs eclctdin,
sen kauemmas jäi iroti ja ltotir.aruskunta. Niinisaloon
palattiin vain siiloin, kun _Nlittauspattedsto tär.tti tas.r
kr,mmeniä r.uosia. Osallistuttiin juhlapäivän paraariin
uljaasti marssien ja muihin tila.isuulisiin, kunnes r.iilion
loppuloman jä1keen palattiin maestotöihin sinne jon-
nekin. X{itcn niin uljaasti marssien ? Varusmiehillä oli
mittar-rskomennuksella r.ielä tuolloin mukana henkilö_
kohtaisct 'pvstt,korr-at', 1a nlttä sulkeisia ja marssihar_
joituksia pidettiin sopir.in välein koulun pihalla ja ky_

län rarulla. Oh siinä krLäläisillä ihmettelemistä ja pikku-
pojilla uteliaat ilmeet, kun mittamiehet recskentelivät,
kuinka htr-in ne ascotteet hallitaan jamarssi sujuu, vaili-
ka ollaankin komennuksella. Sitä riitti aikansa ja r.ii-
mein aseer jätettiin varuskuntaan. Is,läläiset siinä uu-
distuksessa menettiyär huvinsa ia pikkupojat nauruflsa
ja kosketuksen armeiiaan aikansa kutakin. Tvön tcke-
mistä uudistettiin siten, että lomamatkojen rasitus kor_
vattiin pidemmillä lomilla ja sirhen kaikkt olii,at rrr,fi_
r.äisiä. \/uosien mvötä kasvoi mr.ös uusi henkilökun
nan mittamicspolvi. Joukkoon tulir.at r.,arusmiehinä
maastotaiissä olleet r.iikersantit NIJ \,riitanen ja \,.cikko
Rantaniemi vuoflna 1975. trrikoisupseerikoullitusta
voitiin hvödvntää maastottiis sä säännöllisesti vuocles-
tt 1 91 6 alkaen. Ilrihois upseerikokclaiclen pano s l.almii-
na n-Laanmittausinsinööreinä tai maisteteina oli maas
totöiden allrsra\.asse laskennassa ja mvöhemmin sisä
töisssä erinomrinen ja helpotti tuler,,ien vuosien fi-ijn
suunnittelua.

Tekmllinen kehin's kaluston osaita oli vasta alussa ja
tul i j atkumaan Hihtrr'ällä r'auhdilla. In frapuna-aaltoon
perustur-r,-ia mittauskojeita tuiri markkinoille j a pien_
laskimet tekivät rrrimakasta tuloaan. Niitä karkkra i«ti_
tiin hvtidr.ntää ja hankittiin rarpeen mukaan tekniikan
kehittvessä. Samalla maastotöiclen monipuolisur-rs li-
sääntr,i, kun suurikaavainen kartoitus akritettiin linna_
kesaarilta ja ne siirtvirzit Puolustusministeriön crirvi_
silisi tyiikohteiksi r-uoclesta 1981 alkaen.

Puolustusr-oimien ajoneur-okanta ei o1e koskaan voi-
nut olla maastottjille sopiva. Jolio liian järeirä tai pientä
j a huonokuntoisiakin. Toclellinen eclisrr-s tapahtui, kun
r.oitiin r-uokrara tarkoitukscen sopivia pakerti je maas_
tohenkiliiautoja r-uoclesta 1977 alkaen. Ratkaisu hel
Potti monen varuskumran ajoner-rr-otilannetta ja poisti
samalIa ku1jcttajaongelman. Åiemn-rin SA-autoja saivat
aj :ra r,ain r-ar r-rsmicskulj etra j at. \rain hatvoilla henkilij_
kr-urtaan kr-u-rlur-i11a oli SÅ,autorr ajoon tan.ittava pr_xtl_
iustusr-oimien ajokortti. \ruokratuilla ar-rtoi11a vr.ritiin scn
sijaan ajaa r.oimass..r oler.alla siviilikortilla. Åjcttr-rjcn ki_
lomcttien mäiirä kasr-oi tursaisesti autoa liohclen. polt_
toainect rlrotiin tr-nnr.reissä r-arusl<unnista ja sirniikin
oji orr:rt ongelmensa. Luottokortit olir-at harvin:risia,
mlrtta niiclen aika tuli mvcihemrr-rin. I.,er-riiset lqrsah-
dukset ojaan liclirilikoisilla sorateillä olivar ainoar on_
netromuuclct 

1a niist:i selr.ittiin aina omin roinin. Nlaas_
toriritri jatkcttiin suuremn-ftta vuosl-
k\.mmenen taitteesecn asti,
()n maastotYot nluuttlvat siten, että tou-
kokuun ajan tehtiin mittauksia ja tu-
kipistevaaituksia. N,Iuiden hytr-
dvnnettiin ja monikulmiomittauksiinkäytettiin lrrodes ta
enään kaksi kuukautta. Maastotöitä organisoitiin koh_
dentamalla niitä samalle alueelle ja nunmittausryhmät
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\.oitiin koota samaan paikkaan. Näin mvös päii-ittäi-
nen muonitus helpottui, kun suurelle ioukollc loidin
tehdä ruokaa edul[sesti. Itse muonituksessa tapahtui

ratkaiserra muutos, kun maioitus ja muonitusrahan
malisamisesta luor.uttiin sr-1isvl1ä yuonna 1977. Tuon
ajan iälkeen 'ta1o' tarjosi tär-clen ,r-lirspidon, ellei oltu
varuskunnassa. 'I{tir.htr-ä sae, ffrutta ei laihtua' ja niin
rl«rkakulttuuri parani siten, että'laihtuminen' maasto-

toissii loppui, kun olimme omissa mr.rt-,nisse. Ruokaa
,,lr riittär äsd jr sc o[ hr r iä.

Yhteiskunnalliset muutokset toirzt tr-rllcs saan mr j,,itus-

ongelmia, kr-rn monikulmiomittaukset siirtvir.ät 1..cs1ii-

Suomeen. Svntvi pu1a majoitr"rspaikoista, lioslia r-:rnhat

koulut oli mtr-tr rnatkailutarkoituksiin, mutte samalla

asumisen taso ia r.iihnr,rr-s paranivat melkoisesti, kos-

ka kcskuksct olir,at pcruskorj2lttu nvkr-aikaisiksi.

Tr.rltaes sa 1 9 80-1tn,u1le, mi ttaustek nii kan kchitvs ] atkr-ri

kiihnr.ällä vauhdilla. (Jsattiin odottaa uusia laittcirr jr
sellrattiin tuler.aa kehin,stii tarkasti. Lir-rtta mittauska-

hrstoa hankittiin ja samalla uusittiin pienlaskimia oh
jelmistoineen. Ur-rsina miehinä tulivat maastotöihin
r'ääpeli Seppo Nr-rtminen \-uonna l9li, rliketsantti I I.

\Iedlaita yuonfla 1978, vriripeli S. trIarin vuonna 198(l

ia rilketsantti .[. \IäkLnen vuonniL 1982, j«rtka aicmnin
olleiden kanssa vuc.rrottelivat maastotr'ökauclella mit-
tausupseereina.

Tr-rli r-uosi 1982, ioka muutti ratkaiscr,asti ja enteelli

sesti maastotijicien luontee n. Oli aloitettava Lapin r-an

hojcn topografisten [xp11,jcn ejentaseistr.rs uudisliar
toituksena. Tehtrir.ä ),hclessä puolustusministeriiin häs-

kemien suurikaavaistcn kattoitusttiiclen kanssa r.ä1rcn-

si monikulmiomittauksia siinä määrin, että viirnc mai-

nittuja n'ritattiin vain neljän kuukauclen ajan aiemnan
kahcleksan kur-rkauden sijaan. Toinen rvhmistä teki tou-

ko - l.reinäkuussa puolustusminister:iiin ia I-apin tciitä

ja sn-skuun ajan monikulmiomittausia. Toinen n'hmä
teki vr:t.rr:o staan toukokur-rn miristeriijn maastotiritä j a

loppuliesän monikulmiomittauksia. N äin alkc,ivat r.rr,r

clenlaiset maastot\'ö1<auclet ja moniliulmiomittauksiin
paneucluttiin vain enää svvskuussa. l.Iuut katttalaitoii-
set mitt:rsivat samalla kalustoll'.r, atkjäricstelmä kehittr-i

entisestään, koorclinaattimur-Lnnokset kaistalta toiselle

sa:Ltlin oheistulolisina, kartta 1: 50 (l(X) valn"ristui aial-

laan ia sen kiintopister.ersiota kehitettiin tuotennon
osalta atk-al.usteiseksi. Nlonikulmiomittaukset olil-at
kulkenect tiensä päähän mxastotöiden osalta. Ne pää

tettiifl lopettaa tarpeettomina vuoden 1985 svksr-n

maastotöiden jälkeen. Se o1i Topogr:afikunnan silloi-
senpäällikirn e\.ersti l\Iatti l(oskimaan ennakoiva ia
pcrusteltu päätos.'Ka Lt de.r.r a k'1, ru nt e n e ss a ta o de s sa o /i tap a h -

tunat se//ttinen kehi4,.r 14 se .fatktu, ettri klassisesti uilate tt

ruskaan fu/en tarpeitd utrten niitri ei enäii tan,ita', sanoi tvk-

kimies ja oikeassa oli. C)mien ja muiden laitostcn mr:

tausten r,htevdessä saadaan riittär,ästi kiintopisteiur t.-

kun ne atkistoidaan, ne ovat siellä pahrmman varallc.

Niitä on Suomessa paljon, mutta niitä här,iää rakenta

misen mviitä mrös runsaasti.

Scitsemäntoista mittar-rskesän tuloksena kirjattiin niin-
raskaan tulen, kuin mittaustieclustclun tarpeisiin m«.,-

nikulmiojonoja 13100 lim, niissä taitepisteitä 319{)0 irpl
ja pulttipateja 9300 kpl tasaisesti lioko Slromen alureel-

la. I-apissa oli peruskartoituksen aikana mitatr.rt moni-

liulmiojonot ja ne saivat kelr.ata vielä hetken aikaa. Sinne

sur-rnniteltiinkin toisenlaisia mittaulisia, jotka aloitettiin

\-Lronna 1 9 82. Iiiintopisteiclen hoorclinaattitictoi a hvi)

drr-rsiviit eri laitoliset omissa mittauksissaan ia kartoi

tuksissaan runseasti ja nirtä tatr,itaan vielä tänäänkin.

Se, että ne tehtiin vatusmiest\-örrcimalla, säästj r-hteikr-n-

nan varoja paljon. Ne olir-at samalla operatiiyiscsti tär-

kcitri tiiitä. \'arusmichet saivat maastottritler-r ohessa

ralrtaiselr mittrursiioulutuksen 1a sitä he saattoir at hr-ii

dvntäri tr-kkir-nicsten mittauksissa niin Rovajärve1lä kr,rirt

aikanaan reserr.iläisinä. NIaastotiiillä oli siten merkittä-

r-ä kor-rlutuksellinen an't.r.

I{iintopiste ei ole lioskaan ikuinen - saati monikul-
miopiste. Teimmekii turhaa tvtrtä ? Irmmc, ne pistcct
oLir.at tarkoitetut omelle ajallccn, joLloin tuli- ja tulcn-
johtoasen-rat mitattiin klassisin keinoin. Toisin on nvt,

kun uusimmat mittaustchniikat ovat liiir tiissä. Tästä

huolmatta niitä pultteja tatvitaan eclelleen lähtöpistei-
nä.

Suurikaavainen kartoitus ja erikoisia mittauksia

Suomessa on rLLnsaasti pctinteisiä r-arusliuntakaltpun-

keja. Niiclen kasarmit ja hatioitlrsalueetliin o[r-et rir-tn
kaupr-rngin LiepeilLi aikanaan. Niitä olivat mm. \''iipuri,
Lappeenranta, I Ielsinkj, Tutku, Hämeenlinna, I{uopio,
Vaasa ja Oulu. Tänääfl oststa .rn \'rin nruisto jäliellä.

Punatiiliset ja puiset r.urosisaclan r-aihtccn molemmin

puolin rahennetut raliennr-rliset o\-at mlllls sa kät-täs s ä.

Enää ci ähseerata Fielstgrn keskustassa, ei Iiu,,pir,ssl
ja kohta ei muissakaan kaupungeissa. \raruskuflna ovat

siirtr.irneet loitommalle ja korprin. Nfillä kartalla tai kar

toilla ne aikanaan sijoitettrn ja suunniteltiin. ()liko suun

nitteli j oi1la tämän päivä r.aatimukset vastaavia kattoj a

mittakaavassa 1: 1000 tai 1:2000. Närn ei ollut todclla

asianlaita. Iiär-tettär,issä o[ vain suurennoksia ia ioh-
dannaisia muista kartoista, kuten peruskattastal :20 000.

Tarve r.arr.rskuntien suutikaavaiseen liartoitukseen o]j

siten air.an ilmeinen, si11ä kaupungit hasvoir.at ja siviili-

asutus kaavoituksineen 1äheni kasatmialueita.

Oli syntynyt uusien kaftastoien tar.veiajostain oli aloi-

tettaya. Linnakesaatet, joita Suomenlahdella, Saaristo-
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merellä ]a Pohianhh.lclL:rkrn i)n runseasti, oLivat oival-

lisi:.r al, ritush,,L:.r :.1, \ e,,Lrr at pieniä, eir,ät1iä r-aatineet

sur-rr:., ::r.,.-,..: : ::., 
"-.L.utuksineen. 

I{uin tilaukse sta pää-

e.r.. -.::::.,:: :.,:::rr^kiIn-kistötoimisto esitti ptvnntin tä-

rrr.,: .- i-:-.: i:rrtoituksesta ja niin l.uoden 1978 t1'ö-
'. ......rr :isäilr tettiin Utön. Öri1n. Russarön.

: ., \läkiluodon linnakesaatet. Saatet näk1wöi-

- -:l :.ru1-rtikuussa ja ruflko mitattiin mr,öhcmmin ke-

, . -r. ilmar«rimat su()rittivat kartoistuslennot hcti maas-

: ,ririclen valmistuttua ja ilmakuvat valmistuirat ennen

kesää. I{artoituksen seuraa\ra r.aihe siirtvi stereoko jeil_

le. Näin oiivat alkaneet uuden kartaston maasto§-öt ja

niitä tuli riittämään. Alku oli opettelua karkilta puolin,
olihan mittakara air.an toinen, johon oli totuttu perus-

kartoituksen r-htevdessä. Siirrr ttiiessä sitten mantereelle

kartoitettavat alueet laajenir:rt ja mr,Lkaan liitettiin r-a-

ruskuntien j a varikko j en kunnallistcknirkka. I{nrtoitct-
tar.ille alueille tufi monia kuvausjonoia ja nirden peitto-
alueiden tukipister.aaitukset vaativatkin tarkkuudeltaan

air.an toisenlaisia sulhr-rvirheitä, kuin mihrn oli aiem-

rlin totuttu. Samoin oli mittausten laita. \'raadittiin li-
sää prstertä. Niiden tuli tär,ttää tietr.t tarkkuusvaatimuk-
set, jotta runko kelpaisi maanmittaushallitultsen tarkas-

tajille. I{arttojen tuli tzivttää kaar-oitr-rsmittausasetuksen

vaatimukset riippumatta siitä, että puolr-rstusr-oirnat telii
niitä r.ain itselleen.

Yhterstl-ir s sä Puolustusmini-sterilrn ki r nttr s to j a raken-

nllsosaston kanssa laaclitriir'r su,-Ln:ri tel nr rt kart.ritetta-
r.ista alueista r ,.r.,sitttirt. ( )rr-t:..i^ lrs.rr.:.1 toivat uusien
alucider-r tilLLsk;1rtt()r-:r 1lr.).-L:i :.. ,l '.r :o]r jrrkartan 1:

5(ll )il \r:ttintat kinteisr,):-:r rr-:t )tr:1.i1(ltnnit e[ näkv-
1',r )r i: :irris c t. \ uo sikr-n-rr-rr r- :1. :t :.:- t:u c s s :1 oLi linnakesaar

tarl lraestott-öt saatn r aLllri.l. Prr:io.sin tt-trt tehtiin
hcnkiltikunnan voimin jrr ,rrut,,',roimana oli aina kr,-

sciscn linnakesaaren r-alusr-ruc:rL.r, \-,-Locle,st'.r 1 982 al-

kaen alkoivat v'.rrsinaisct \.1r,-r'r-r.rrrrlcrr i.r r arikkojen
kattoitusfi.öt. ,§ö. tahti oL iiur rs. Tr opäir-ien pituus
lruhti - toukokuussa oli r-rsein 1l L6 turrtia. Tr-iitä teh-
tiin urakalla, jotta ehditdin niikn.rjittä:i kailiiii tarpcelli-
nen ennen kr-rin lehti ehti puhjcta puihin; klinteistijra-
jat, kunnallitekniikka, kolmiopisteet ja paritteeksi tuki-
pistevaaituksct aikaisemman ki-Lr llrli-sen pcrusteella.
Tyirt orgarisoitiinmahdollisimman tehokkaeksi, iotta
jälkeä syntvisi koko ajan - 1a sitä sr-ntr-i.

Vatusmiesten motivaatio oli loistava. Kunnallisteknii-
kan kaivoia maalattin taskulampun valossa, eikä tyo-
pävien pituutta valitettu. Mittausryhmät toimivat kuin
pataskin konsulttifirm a 1käån. Jokaiselle oli tarkka teh-
tava ja ioukossa ei ollut yhtåan t:r.haa miestä. Sama

koski myos hentilökuntaa. Paikkakuntaa vaihdettiin heti
kun edellinen oli saatu valmiiksi. Vatuskuntiin saavut-

tiin myohäisen illan tunteina jaaamulTa jatkui kova mit-
taustahti. Se oli reipasta touhua, jota sir,rrlliset katseli-

vat hämmäsfi'neinä. Rajansa oli mr,ös tr'ön teolla. I{cr

tona kär-tiin sopir.asti fi,tirupeaman iälkeen, joka oli noin

12 paivaa. N'Iiten kaikki tämä oL mahdollista ? Helppo

vastaus. Suurikaar.aisia tiiitä vartefl oli rakennettu tlt'
ganisaatio ja henkilöstö kalustoineen, aioneur-oineen,

ruokailuineen, majoituksineen ia lomineen, ionka esi-

miehet hr.r,äks),ir.ät tietäen miten arvokkaasta t\r'lstä on

kvsymr,s. Atvokasta se olikin. E,simerkki vuoden 1987

maastotöi stä osoittaa s en ht-r''in: mittaustulosten rahal-

linen an-o Q.7 milj mk, henkilökunnan ia -n'arusmiesten

trron arr-o 0.9 mili mk, aioneul-ot, matetiaalit m1 he[-
kopterit 2.2 milj mk. Jos saman tr,tjmäätän olisi tehnvt

samassa aiassa'sir-iili', laskennalliset kustannulist olisi-

r-at olleet 4.3 mili mk. Laskuperustcita on toki monefl-

Lrrsir. Sur-rrikaavaisten maastotöiden arvo oli m,vös toi-
saaLla: r'arusmiehet saivat erikoislioulutusta ja kartoilla

o[ aina mviis valmiusasioihin liitt1.r''ä tärkeä an-o, j,-rra

ei mitata rahassa. Sirnä oli motlvia ttiille.

Nfittausrvhmät siirn-rr-ät ker'ään edetessä aina pohjoi-
semmaksi ja kesä- heinäkuussa mittamiehet olivat jä1-

leen Lapissa. Silloin jatliettiin eclellisinä r-uosina aloi-

tettuja uuden taktillisen liart:rn 1:5(l (X)(-) ajantasaistuk-

sen r.aatimia maastotöitä uudiskartoituksina. Nfaasto-

tl.ot olivat tekniikaltaan samoja, paitsi valiroisten ris-

tien koko oli huomattar.asti suutempi. Tr'öalue ukrttui
lopulta Haltille astr ja tukrpiste-\-aaituksia n'ritattiin j,,

kir.arsi s sa j a tunturikoivikois sa milj ardren sääskien scu

rassa.

I{olmiopistcidcn mittauksissa siirrr,ttiin satelliittiail<aar.r

liesän 1 987 jälkeen. Tulr.ir.ien tr-rntr-rrij okien r,litr-kset

olir-at r.aarallisia j a äkilli set säänmr-rutokset h^ittasi\-xt

tr.trtä melkoisesti. Sään aucttua pelastuksen toi hcliliop-
teri, jolia nor-rti mittamielrct majapaikkaan. Siellä odot-
ti ruoha ja 1ämmin sauna. Patit iltapilsnerit päälle ja

sitten nukuttiin väsr-mvliset pois.

Sanotaan, että 'hartta ofl \.aflha jo r.almistr-rcssaan'. Tot-
ta, ja siksi niitä ajantasaistetaan sopir.in välein riippuen
kaup:rllisista näktikohclista. I{un muistamme, että To-
pografikr-rnnan \rastuulla on cdelleen Laptn pohjoisin
osa ja r.aruskunticn suurikaavaisten karttojen rjanta
saistus, j outuvat mittamiehet r-astaisuudessakin matkallc

pohjoiseen.

Kaikille tutulla Rovajärvellä suoritettiin erikoisia mrt-
tauksia tellurometrien flilon myotä. Niiden monipuo-
linen käytto mitatessa pitkiä sir,-uja monikulmiojonoon
toi jonomittaukseen tykkirniesten leiman. Näin saatiin
helposti uusia jonopisteitä alueille, jossa niitä ei aiem-

min ollut. Rovajärvellä olivat ne tunnetut \-uo stlta 1.949

ja 1.950 olevat kolmiopisteet, latvametkit ja vähän mo-
nikulmio j on oja. T armokas mittamies kapteeni Heimo
Alastalo osallistui maastotöihin \ruonna 1.9 62 l{ltttlan
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- Muonion - Enontekiön alueella, jolloin helikopterit
ja tellurometrit tulivat. Niinpä jo saman r,rroden elo_
kuussa hän suoritti mittauskokeilun, jossa suurmoni-
kulmiojonomittausta hyväksikäyttäen Rovaj ärvelle,ha-
ettiin koordinaattt' Ounasvaaralta Rovaniem eltä ja mi-
tattiin uusia pisteitä ampumakentän alueelle. I(okeilu
onnistui hyvin ia sen seurauksena mittausjaoksen ko-
koonpanoa organisoitiin uudestaan uuden kaluston
tultua käyttöön. Edellämainittu esimerkki osoittaa hy_
vin sen, että mittamiehet ovat aina olleet aktiivisia uu-
den kaluston ja mittaustapojen kokeilijoita, jotta tykis-
tölliset mittaukset olisivat ajant^s^lla uudistuvan tek-
niikan myotä. Niin on tänäänkin. Kesdllä 1980 mitat-
tiin Rovajärven alue kokonaan uudestaan. Tycihön osal-
listui kaksi mittausryhmaä, jotka mittasivat koko alu-
eelle uudet monikulmiojonot ja silloisen Mittaus- ja tie_
dustelukoulun kurssi'korjasi' harjoitustyonä kaikki
vanhat latvamerkit kokeilutoiminnan pisteiksi. Aluee-
en uudiskartoituksen yhteydessä \noffia 1989 mitat_
tiin alueelle Iisää kolmiopisteitä GpS-satelliittimittauk-
silla ja näin Rovajärvi oli liittynyt uusimpaan mittausai-
kaan. Samalla alueen kaikki kiinteistörajat näky,vciitet-
tiin helpottamaan tilusten lunastustoimin taa. Rovajar-
vi on näin ollut aina )ohtavaleirialue mittausten osalta.
Tutka on morien toiminnan origo. Laivat, lentokoneet
ja lentokentät ovat vafustettu mitä monipuoJisimmilla
jätjestelmillät una nistä löyqry jokin tutka. Suunta ja
etäis),ys koordinaatistossa ovat ne avaimet, joita tutka
mm. kertoo tarpeen mukaan. Jotta yhtenäisko ordinaa-
tisto toimii, nrlee kaikkien järjestelmien olla nivelletty
s^maafl koordinaatistoon. Niiden mittaaminen onkin
ollut edttäin mielenkiintoista ja osoittaa samaila miten
erikoisia mittauksia tarifiaanja kuka ne tekee. Mitta-
miehet 'vastaavat siitä, että kaikki järjest elmat laputket
osoittavat tarvittaessa samaan maa)iiir^, oltakoon sitten
maalTa, merellä tai ilmassa. Vastuu tuloksista on suuri.

Kun puheJin on mykkä, voi kaapeJi olla poikki I Tieto
kulkee ilmoitse ja kaapeleiden kautta, jotka on kaivettu
maahan. Johtokartat kuuluvat sähkölaitosten ja puhe-

linyhdistysten arl<tpåivdån. Niitä johtoja on paljon ja
samoin on karttojen latta.Tamåhn alue kuuluu mitta-
miesten työnkuvaan kesäkausina ja sitå qöta rittää
moniksi r,-uosiksi, samoin j ohtokarttojen ajantasaistusta.

Erikoismittausten luonteeseen kuuluu, että niiden mit-
taaminenja tulosten laskeminen ot aTna oma lukunsa.
Ne suunnitellaan erikseen ja maaitetään tarvittavat
tarkkuusvaatimukset. Mittausket tekee kantahenkilö-
kunta javarusmiehet ovat fliin sanottuifla apumiehinä.
Mittauskalustoa on hankittu huomioiden myds erikois-
mittaukset ja tarittavat ohjelmistot atk-laskentaa var-
ten.

Nlittamiehet voivat olla edkoisia, mutta niin ovat mit-
tauksetkin.

SINULLE MITTAMIES JA LUKIJA

I{uinka hwin osuukaan mitramiessukupoh.'ien taipa-
leeseen professori Veikko Antero I{oskenniemen \non-
na L934 kirjoittaman runon ' Sotar.anhus ' eräät sä-
keet-

"Vactsndat, yuadet mihtau

Jn s//uat katoaa,

mut' Suomen kansa

kautt'aikan yae/taa

ja kuinka kcitintynytkin

on ratas kohta/on,

tu fi , sotatufi h u s, ti e //ciä n

se aina nribnyt on

.la aina askthesi

ne tzei//eja/istaa:

oo t,altrhi//a, Suctmi

oo ua/aeltil/a, maa

Ah, kansas yddnestci

.rwn bamos baihdu ei -

maan laalajista parh aat

.jo sinat sinne uei

X.Pos ition Oy o L4,altfrÅ4lnr 4latu,\,r,,,1,

t Digitaalinen fotognarnrnetnia
[Carl.Zeiss]

I Venkkotasoitusohjelrnistot
{Xo PositionJ

I Digitaalinen kuvankåsiwely
IER tY4apperJ

o GPS-paikannusEekniikka
[GarrninJ

XoPOSitiOn Oy Tckniikanriee.r cl FL=isa oalscl Erpoo
puh. cl9-544c' O4Cl6
fax O9-EiEl.]O O4Ci€,
www.xpoaltlon.fi
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N{a j uri }Iarkku Haapasalo

KOULUTUKSEN
MOTIVOITUMINEN

K\-SEL\N PERUSTEET

I{r,selr. tehtiin Tr.llstöpnkaati 19E saapr_rmiserän ali_
upsecrilioulujen oppilaillc. Oppilaat olir.at l<r.seir.n
ajankohtanzr olleet koulutulisessa koko peruskoulu
tuskar-rclen ja alir-rpscer-ikurssin aian. I!t,seh. totcutet
tiin kahtena lrr-selr.nä, jr-,iirin osallistui r.hteensä g2

Åuk / SarTR:n sekä Tied ja SääK / Ticclpsto:n op-
pilasta..Jokainen r.astaaja oti kanraa 121:een eri viiit_
t:int:rrrn. \raltaosa r-astar-rlisista oli t-iisiportaisia r"äit
tän-riä, joistn r-ksi oii neutraali, lial<-si negatiii-istl jr
kaksi positiir.ist..r r-äittämäii. I{aikr-.sr r-riitrrir:r:rchclois_

-s:i jokaincn r-iiittär-nä sai puir-ro:rir,,.-:r llrk.,r.r-r on I_5

K\-SE L\-IN VASTA.\\ E I D E N
SIVIILITAUSTAT

Vastanneiden ikäj akaum a o solttaa että aliupseedkurs_
sin oppilaat ovat iän perusteella homogeenista jouk_
koa ja naiset oyat keskimäärin ranhempia kuin mie_
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VASTÅAJAN IKÅ PALVTLUK§EN ALKA§§SA

l-rct. lkäc'ro rin kuitenkin i-ähäinen, eikä se toclennri-
koisestr r-rrikr-rra näirä kahta rvhmää erottelevasti.
Naistcn iällirren -,-'rnhemmuus ci siis nr.kvisin o1e enää
niin sLrulj kurn rttLrrrr.rrr-.t r u,,:i silrcn.
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KOULUTIJ§TA§O

lJuu

Oppilaidcn i<oulutausrat ja keslien olevar opisl<elut
nouclattclivat ticdossa olcvia mallcja. Lukion kävnci-
clen määrä on sur-rri. I{csken olc\-r1r opislielllr ()soji-
talat amnt,r,ttikoulun tai arnmattikorkeakoulun oIe
r-an rlcisin ke sken olcr.a kor_rl-rrr_is. r-arsinkii,r mict-rillli.
Ii'selrln \-astanneilla o1i kuitenliin r.ain sclr-ä11ä i,-ä-

hemmistöllä r-lcensäkään kcskeneräisiä opiskeluja.

h,i ole lieskcn 78,5 ,l,rn

Lukio on keshen 1.,3 ol

Åmmattikoulu on keslicn 3,8(){r
Ammkk tai opisto on keslien 1.3,9 o/o

I{rrrkeakoulu on kesken 2,5 o/o

TAULUKKO 1 OPISKELUJEN KESKEN_
E,RAÄISYYS ASE,PALVE,LUKSEN AIKAE,SSA
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1 = fn h*rrasla 3 = Joskr-is 5 = Harrestin påtcn

YaPaa-aian kär'tttjä ennefl r.arusmiespalvelusta se1

r.ittzir.ä kr,rs1,pl,s521ia antoi mielenkiintoisen tuloksen.
\rallal1a olevat väittämät siitä, että kaikki u.krpäivän
varusmiehet istur-at tictokoneiden ääressä kaiket päi-
rät ja or.at huonokuntoisia eir,ätkä harrasta mitään,
eir-ät saancct tukea oppilaiden vastauksista. Poliittr-
nen toiminta ia seurakuntatt-ö sair,at r.ain minimatrl
lisen r-olrl-min. I{uvan tarkastellessa on huomioita-
r a, että \-astausten keskjan ot jäir.ät kaikissa krsvffrissä

asioissa alhaisiksi.

VASTAAJAN HENKILÖKOHTAISET TUN-
TEMUKSET ARMEIJAN KÄYMISEEN JA
ARMEIJAN AIKAI SIIN KOKEMUKSIIN

§sellyn vastanneiden varusmiesten maanpuolustus-
tahto oli kotkealla jo ennen armeljaa. Armeijan ai-

kainen urakehitys ja saadtt kokemukset kohottivat
ennestäänkin maanpuolustustahtoa. Nuoren ihmisen
paikkakuntasidonnaisuus on selvästi nähtävissä siitä

miten halukkaasti varusmiehet hakeutuivat palveluk-
s een Tykistöprikaatiin.

§sptäessä mieJipidettä sidosryhmiin oli havaittavis-
sa se ilmiö, että ritta pienempi joukko sitä parempi
henki. Siinä miten varusmies mielsi itseään käsitel-
lyn oli havaittavissa selviä eroja. Henkilökunnan asen-

noiturninen alokaskauden koulutukseen mielletään

tulevien ryhmänjohtajien mielestä teiluksi ja asrdl:,-

seksi. Tarkastelussa on tietenkin huomioitava se, että

vastaajat ovat olleet alusta asti motivoituneita jaha-
keutuneet järj estelmän esittämiin tehtäviin. Yeiskä-
sityksenä saadusta palautteesta voidaan todeta, että
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ÅLOKÅ$AJAI{ HENK}L*K§HTA!§ET TUNTEMUK§ET

Tykis töprikaatis sa aliup s eedkoulutuks een valittu j en

mielestä valLitsi alokaskaudella hy'vä ja asiallinen hen-
ki.

,\liupseerikurssin aikana pain<itr.rksissa tapah ruu pic-
niä muutoksia. Iiol<claat lisäär.ät a1-\'ostustean mui

ilcn rt,hmieri kl1staflnuksella. I.-okelrriclen omakor-r-

lutusn,tmi mahclollistaa patemmin osallistr,rmiscn ali

upseerilioulr-rtul<scen kuin alokasl<or-rlutul<scen. ÅLi-

upsccrikoulun rr-hmänjohtajilla trrikenttriän pereh-
t),minen on helpointa, koska he rtrirzt jääclä siihen

],mPäristciön, jossa hcidät on koulutcttu. I{enl<ilökun
nan asiallisuus r-rihenee seh.ästi. Nlahdollisra sr.itä hen-
kilökunnan asiallisuuden laskuun lör.tn, useita.

Yksi syy voi olla se, että aliupseerikurssin oppilaat
eivät edusta enää norrnaaltjakawmaa. Kurssilaiset oli-
vat alokasaikan a omafl j oukkonsa keskiarvoa parem-
pia edustajia, nlt osa on selvästi alle joukon, eli ali-
up s eerikurs sin, keskiatvon. Alokasaj an menestystä ei
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Halukkuus Ruk Hyotyö Upskok1sia$i61a Oppilaälffiiallsia

Rj:t ffi,altrsia

ALIUPSEIRIKURSS1N I-IENKILÖKOHTAISET TUNT§MUKSET
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ole helppoa roistaa aliupseerikurssilla. Epäonrustu-
n-r<rcr-r jrr saamansa huonomman palauttecn takia kou-
ir-rr.r:run aniot l.oil'at olla kditusempiä kuin alokas-
I :. r:1.1. Tämä r-äittämä r.aatisi ehdottomasti tuekseen
--.-imuksen niiden varusmiesten keskuudessa, iqg-

.-.r eir.ät «rle sijoittuneet johtajakoulurukseen.

5rlnä r,oi olla mt ös se, että alokaskaudella on jo kiin-
nl,rtfy 66iin kouluttaji,in ja perusvksikön taporlln. ÅLi-
upseerikurssin kouluttajien erilaiset r.aatimustasur ja
aliupseerikouluj en tapo j en erilai sr,rus verratt una pe-
rusvksikktiön r.oi ai1-reutraa arvioinnin tulostcn las-

kua. Tämän perusteella arvioinnin laskun pitäisi hei-
jastua mr,ös muihin johtajarvhmiin, näin ei kuiten-
kaan ole. Toisaalta sitoutuminen omaan jaosjohta-

iaan on varmasti erilainen kuin sitoutuminen omaan
ryhmänjohtaiaan.

Suorimpana johtopäätöksenä voisi päätella, etta alt-
ups eerikurs sin kouluttaj at ovat epäasiallisempia kou-
futtaJia kuin perusyksikon alokaskouluttaj at. T ämä
våittamå on kuitenkin ainakin osittain väärä, koska
osa kouluttajista toimii molemmissa

Oppilaan I{ouluttajar-r Erotus 1 Erotus 2
ha ka

Luottan-ruksen herätvs

T.rr-,'ittaessa nopeita päätöksiä

i:-ri-rostaa omalla esimerkillään

Prtää huolta alaisista

( )soittaa luottar-ansa alaisirnsa

Kuunrelee rlaisrr j,,ill.L , rn rsir.r

I{ehittää alaisen r-airvuuksia

1{r,rnnioittar.at toisia

I§kenee ennakoimaan

4 8c)R7 ,+,5000 + t).398- + 0.00,+0

4,7722 4,2500 + 0.5222 + 0.1275

4,4430 4,3750 + 0.0680 + 0.326,-

4 17q7 4,0000 + 0.3737 + O.O21o

4,1646 4,5000 - 0.3354 - 0.7301

4,1392 3,6250 + 0.5142 + 0.1195

4,000 3,0625 + 0.9375 + 0.5428

4,0633 3,8125 + 0.2568 - 0.1379

3,9741 3,31125 + 0.6622 + 0.2675

Åurraa alaisrr henkilij-
kohtaisissa asioissa

3,8354 4,0625 - 0.2211 - 0.6218

()soittaa i<cskeisen tar.oittecn 3,BB(r1 2 q37q + 0.948(r + 0,5539

Ilahr-nottaur uusia ja erilaisia
malleja

3,7849 i t250 + 0.6598 + 0,2657

Uskoo siihen mitä tekee 3,5696 3,2500 + 0.319(r - 0,0751

Hallitsee kokonaisuudet 3,3797 2,5625 + 4.u72 + 0,4225

Useimmiten innostunut 7 \1q1 3,37 50 + 0.(:)047 _ 0,3900

TAULUKKO 2: RYHMÄNJOHTAJAN OMINAISUUKSISTA ANNETTUJEN ARVOJEN \IERIAILU
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RYHMÄNJOHTAJAN ROOLIN
SISÄISTÄMINEN

Tässä kohdassa kär,tettiin majun \,resa Nissisen laati-
mta johtamistaidollisiar.almiuksia mittaar.ia kvsr,mr.k-

siä. Oppilas r-astasi kystmr-ksiin se perusteella, mi-
ten hän hcnkilökohtaisesti mielsi kr.sr.mr.shetkellä

n-hmäniohtaian roolin. Yastaar.a kvst mvssarja esitct-
tiin aliupseerikoulujen kouluttajilie ja he r.astasir-ar

il'svmi.ksiin sillä pcrusteella, miten tärkcäksi he kcr

kivat kr,s\.tvt ominaisuudet rthmänjohtajan roimin
nassa.

Iar-rlukossa 2 kr-sr-n'rt'l<set on n-hmitcltl niin, että nc

or-at oppilaiden Yastausten perusrcclla sYntYne.sse

tärko'sjiirjestr-kscssä. Jokainen r-astaaia on aflranut
r'äittän-rälle an.on 1 - 5. \'ätttämrin oppilailta saama

arv() on sat:akkeessa " Oppilaan ka ". I.'ouh-rttajien

r-astaukset kuvaavat sitä miten t:irlieirnä he prtiiirit
r-äittän'iiin esittämää ominaisr-rutta rr-h män j o1r ta j an
toiminnassa. Nzimä aryot o\,at sarakkeessa "I{oulut-
tajan lia ". I{ouluttajien r.äittämiin antamat r.astauk
set olivat oppilaiden antamia r-astauksia ktiitr.isern-

piä. Iidittiss.s näkrr. siinä, että r-äittämien keskian-o
o1i kouluttajilla 0.3947 numeroa alhaisempi kuin ,,p-
pi1ai1la. Taulukossa "Erotus 1" liuvaa suoraa erotus-
ta kukin väittämän osalta, oppilaiden kcskiarr.osta cin

r.ähennettr, kouiuttaiien keskian.o. "Erorus 2" on
saatu r,ähentämällä erotus 1 :stä lukuan-o 0.3947, eli
kouluttajien kruttisempi asenne on pr,rittv huomioi-
maan.

Taulukosta voidaan paåtellå, että väittämissä " Aut-
ta afaTstaafl henkilökohtaisissa asioissa " ia " Osoit-
ta lwottavansa alaisiinsa " esiintnr vastaajaryhmien
vdlillä selvää edlaisuutta. Molemmissa näissä vaittå-
missä kouluttajat antavat väittämdlle huomattavasti
suuremmarr painoarvon kuin oppilaat. Muissa väit-
tämissä vastaajaryhmien kannanotot ovat hyvin yh-
tenevdis et. Vastauks et ryhmittyivät kolmeen o sio on.

I(aikkein tätkeimmiksi koettiin luottamuksen herä-
tys, nopeiden päätösten tekeminen, omalla esimer-

killä innostaminen ja huolenpito alaisista. Vähiten
vastaajien mielestä taryitaan kokonaisuuksien hallin-
taa ja innostuneisuutta sekä uskoa siihen mitä tekee.

I(eskimmäiseen arvoasteikkoon asetfuivat ennakoin-
tikyky, alaisten vahl'uuksien kehittäminen, alaisten

kuunteleminen ja toisten kunnioittaminen.
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§AATU I ANNETTU PALAUTE

JÅRJESTELMÅSSÅ LIIKKUvA PAI-AUTE

Palauttcclla on aina ar\ro\.araus. Palaute l.oi olla joko

positiivrsta tai negatiivista. Palautteen antaia et atna

tiedä antar.ansa palautetta ja annettu palaute ei aina

kohtaa palautteen kohdetta. Näistä sr.istä palautetta
ja scn arviointia on pidettär-ä r-aikeana. Palautteen

antajista korostuu esimiesten rooli. Palvelusto\-erei-

den kanssa tapahtunutta kanssakär.mistä ei sinäilään

picletä palautetilais r-ruksina. Åpukoulutta jien r.uoro-
kaudet r.mpäriinsä kestär.ä läsnäolo ei lisää heiclän

antarransa palautteen maa,raa. Tämä voi johtua siitä,

etteir-ät apukouluttaiat anna palautetta tai hcidän pa-

lautetaan ei mielletä palautteeksi. Oppilaallehan voi
o11a epäseh'ää, että ur-rclcllccn järjcstvmincn iltapäi
rän pah,eluksccn on palautetta, samoin m],ijs se, ettii
j:irjc:trmisrä si lrttsita.

JÅRJESTELM]IN KEHITTÅMINEN

Haastattelus sa vastasivat viimeis et vanhamuotois en

aliupseerikurssituksen saaneet varusmiehet. Uusi-
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Esimiesten arttama palaute on koeffu merkittäväksi.

Vaikka komentaiat ja päälliköt sekä koulunjohtajat
eivät olekaan paikallalåheskään niin paljon kuin kou-
htttalat, niin heiltä mielletään saata-var' paljon pilav
tetta. Se miten palaute kulloinkin anr'etaan ja saa-

daan on muuttuva kokonaisuus. Palaute voisi olla
mieleenpainuvampi, jos esimies toteaa yksittäiselle

oppilaalle positiivisen seikan kuin että esimies antaa

paraaakentä)7ä po sitiivista p alawtetta koko j oukolle
kokonaissuorituksesta. Tietenkään kumpikaan edel-

lä esitetyistä tavoista ei voi kokonaankorvata toista.



rr,L()t(risesse koulutuksessa korostur-at r.arusmicsjoh
ilicn r.asruu, tilanteenmukaisurus, fvr.sisn.s ja johta-

.Luden r-mmärtäminen. Nämir seik..rt ovat osin uusizr
.i osin jo ii<iranhoja. Ir,r-sclr. osoitti, että vanl,rat asiat

ir rrilitaan j a tieto siirtr.r. kor-rluttajilta r-ar.usn-riehi11c:
larsin tchokkaasti. ()piskelci-a aincs r-rn hlr-äras,,ista
ja ntotiroitunutta.

, ,.---ir..rksen läpir-ienti on muurokser.r
.. .,.-r 1.,,,r1,rt,-r]<scr-t r)n \-tstetta

I{aikl'i jririesteimää kei-rittiir-ä kolrl urlrs on sLllrnnar
tava :rll<ur.aihecssa irenkilökunnan kouiutukscen,
Henkilökunn arr rooii r-ar.usm ics j oh taji cn oh j aaj ina j a

valmcntajina as L-tt:1rl kou i utusorgani s aatioon ku r,r1u

r-ille tvijntektjöillc -suuna haasteita. I{un kor-rluttaja
srsärstää asiar-r rriin uusi koulurr-rsjärjestelmii iro itscnsä
1äpi pa.rissa saapuniserässä. Jos kouhrttrjie ei saacla
sitouturnaan muurokseen, niin jirjestelmä ei kr>skaan
toimi muuten kuin käsliettr.nä j ärj esteln"irinä.

Iioui uttajien e simiehillä on lähi tuler,zisuucles sa suu_
ri onqelma ja r,aikeus hankkia se tietotaito ja resurs_
rrt. :r,illa liouiutusorganisaatio saaclaan kchitr-kseen

Nlotiroituneen joukon saavurus ,
VOITTO II /98 saapumiserän
koulLrtu 

-s tarka s tuk s e s sa

I

1,7

.e"-: !i;;,ll



Matti Syyrakki

Mittaustiedustelun
lisäkurssi Niinisalos sa 4.G-9. 19gB

Ensimmäinen päivä: Jälleennäkemi nen, teoriaa ia
telaketjuien jako

"Nditä portaita on muuten joskus juostu moneen ker-
taan." Srryskuisena periantai-iltana ilmoittautui 14 maan-
puolustushenkistä mittamiestä Tvkistöpdkaatin Tieclus-
telupattcristoon Niinisaloon r-apaaehtoiselle mittaus-
tiedustelun lisäkurssille. Nlukana olleet olivat kaikki
tesetr.iläisiä ja r,htä lukuunottamatta Tiedustcluparte_
risrossa palvelleita. Tälle ftdellekin miehelle olir..at to_
sin paikka ja kalusto ennestään tuttuja, joten yli5illisLi
sesti päätettiin hänen olevan oikeutettu mittamiehen
arrrcnimeen. Joukko jakaantui kuin itsestään viikonlo-
pun aikana kahteen rr.hmään: nuoriin, e[ alle 70-r.uoti-
aisiin ja nuotempiin, alle 30-r-uotiaisirn. Toisilia oli jcr

varusnicspalr.eluksesta jopa vuosikl,mmeniä kun taas
muutamilla oli tuskin
ehtinytoman rynnäkkö-
kivdärin valmistenume-
ro unohtua. Yhteishen-
ki oli alusta lähtien hyvä,
miksipä ne rauhanajan
atmeijajutut olisivat

tuneet.

I{utssin avasi majuri
Mad Sandelinajantasu-
sella turvalli s uuspol iri.ik-
kaluennolla. Yleisistä
lin joista siirryttiin mitta-
u sdedustelupatterin ny-
kyhetkeen ja nrJevaisuu-

densu unni telmiin. Tule-
va-isuutta edusti pameris-
toon siirrynyt deduste-
lulennokkitoiminta
j oka herätti kuulij ois sa kysymyksiä. Tiedustelup a tteds -
tossa on testattu useita konetyyppejä. Koneet lähete_
tään'imaan katapultilla tai ne nousevat omin voimin
kentältä kuten isoveljensä. Yleisin laskeutumistapa on
ilmatrynyillä vaimennettuna laskuvarjon varassa, mut-
ta jotkut konety'ypit os^ .vat laskeutua suksilleenkin.

Opimme myds, että tiedustelulennokin etuja miehitet-
tyyn lentotoimintaan verrathr.fla ovat Tentajan y^ararl
välttämisen Iisäksi mm. edullisemmat kustannuksetj a
riippumattomuus ihmisen fysiologisista rajoituksista.
Lennokin lentoratavoidaan ohjelmoida etukäteen, jol-
loin se suorittaa tehtävänsä automaattisesti ilman ra-
dioliikenteen t^ryetta. Tällöin kerätty tieto putetaan
vasta lennon jälkeen.

Tiedustelulennokki lentää niin korkealla, etta it-t:ilt ja
kevyet it-ohjukset eivät ole sitä vastaan tehokkaita. Sen
lisäksi se lentää niin hitaasti, että sen to{unta nopealla
hat-ttta1allä on vatkeaa. Sen tuottama lämpö voidaan
hilottaaniin tehokkaasti, että lämpöhakuinen ohjus ei
sitä vdlttämättä löydä ja pienen kokonsa ansiosta se ei
näy hlwin tutkassa. Lennokilla voidaan suorittaa mui-

takin kuin tiedustelutehtäviä, kuten håintttåa ja harhau-
tuksia. Siviilimaailmassa lennokki a voidaan kayttåa et-
sintätehtävissä. Lennokkeja on Niinisalossa ollut vasta
testeissä, joten nastä isojen poikien leluja emme pääs-
seet luonnossa näkemään. Ehkäpä jollain seuraavista
lisäkurs seista tämäkin asia korj aantuu. Teoriaosuuden
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i.:r melile jaettrin maastopuvut ja muut maastossa

:. ::.r\.rt verusteet, sisältäen tzivdellisen,vöpvmisr-a-
: -..isen: huopa ja makuualusta mallia telaketju. Si-

-:rr pii11,t pääsimme pesemään upseetikerhon sau-
' ,.rn. Ensimmäinen vö vietettiin telaketjun sijasta tu-
-rssa patterissa kahdessa tuyassa. Siis ainakin se ()sa

i-ostä, mikä r.anhasta muistista vietefi-n iltaloman jä1-

keen jäi jälielle. \rarusmiehilläkin o[ kiinniolovuoro,
j,,rcn clämää ir tunnc)maa riirri.

Toinen päivä Viestintää ia arnrrrlrfitaa

"l{oulussa herätr.sl". Ai ruin, tämähän oJi aliupseeri-
kouh-rn ketros. Itseohjattujen aamutoimien jä1kecn oli
\ruorossa maistuva aamiainen vatuskunnan ruokalas-
sa. Päir.än teemafla oli r.iestilioulutus. LV2 1 7NI "vent-
ti sciskan" kär-ttij pai aurui pian mieleen, sanomalaitteen
tornrinror alikk, rja jousLri

hienrtn rlLristelemarrr.

Tcksrir icsrir srlriin siI

läkin pian kulkenraan,
rrrikk:r nriin CS.\l ailia

katrtlcl]l srnla hicnran
(,s,.1.1( )rrtviA hr ntr iä sei

kirt ,,.,11.66n. här riin
f ,ipi nrrö: r icsdliikcnnc-
perust cita ir ra,Li,,liilicn .

rern järlcsrclr 1i. "Nr lle
p)-s»r', totcsi Itn I{u1o
vesi piirtcttliiän raciion

teleointikär tön periaat-
teen luol<an taululle
spriitussilla.

T{us,,rr kuiictrua pakrr-
riin r ieturnet orlotta
maan iltaa ja siitrr.ttiin
pist,,,,liammunnan px-
riin. TLrrr.allisuuskoulutuksen jälkeen tutusturtiin am-
munnoissa kävtettzivään 9 mm FN 80 pistooliin. I{aik-
ki saivat pistooiinsa mvös koottua, joten voitiin siirn,ä
itse ampumiscen. Ammunnoihsi oli ralittu sotilaspis-
tooliammunfl t 2 1^ 4. r\mmunta 2 tarkoittaa laukauk-
sia omaan tahtiin paikallaan oleviin tauluihin 25 met-
rin etäisndcltä. I{akkonen oli lälrrnnä harjoittelua nc,
losta varten, joka on kahden laukauhsen sarjoja kään-
tlwtin tauluihin. Åmpujalla on kaksi lipasta, toiseen li-
pastetaan kuusi ia toiseen neljä panosta. Taulut ovat
näl<r'vissä viisi kertaa 3 sekuntia ja piilossa väleissä 7
.:kuntia. funa kun taulu tulee näkr,viin, tävffi ampu-
-..:r -rr-rkaista kahden laukauksen sarja. I{olmen sarjan

:.:-.r;c:r vaihdetaan lipas. Vain osumat lasketaan, e-i nu-
ma:, ,1:1.

Nelosessa kär.tiin kurs sinme s taruusk-ilpailu j a elvir.,i-

tiin tulokset pu()lustus\.()imien asteikolla. I{aikki saa-

r-uttivat r.ähintään tudr.tt:il'än tuloksen, e1i neljä osu-
maa k\-mmenestä, r,aihka joukossa oli mvös ensimmäis
tä kertaa pistoolia käsitelieitä. Ammunnan vaikeusas

tetta \rci atvioicla anfletun ohieistuksen perusteella:
'Ammunta suoritetaan kahdella kädellä seisten". Illan
hämärtr,es sä pakattiin r-arustus j a taisteLii at maastokuor-
ma-alrton lar.alle ja suunflattiin kohti Hämeenkangas-
ta. Varusmiesten huolella ja kiireellä pakkaamien telt-
tojen pvstl.tr.s sujui rutiinilla, aamuun mennessä toi
nenkifl teltoista oli jo 1ähes kuiva. Viesti),hte\.det laitet-
tiin kuntoon ja viestintää testattiin mtos kaukoparti<r
ÅarneAarneX,fobiilin r.irkeillä sanlaraporteilla \riiclen-
ticnr i-ster-ksen tuntumasta. Toinen kaukopartio kär.i
turhaan kolkuttelemassa kerhon ovia. Loppuillasta lei-
rinuotion leiskunta hcij astui t\rycnecn \ralkiärr-en pin-

Kolmas päivä: Tekniikkaa vuosien varrelta

"Oli hauska katsella, kun kaikki hiljalleen kuoriutu
makuupusseista kolmannen täyden kamiinallisen jäl-
keen." Enemmän tai vähemmän tasalämpöisen yon
jdlkeen pakkasimme dpeästi leirin, nautimme nopean
aatnapaTan maastossa ja siirryimme takaisin patreriin
tutkakoulutusta varten. Palauttelimme luokassa mie-
liimme tutkamittauksefl pedaatteet Tutkalla mitataan

taan. Tävsipainoisen päir.än tapahtumia sai kuhin rau
hassa miettiä reilun tunnin kipinär-uorollaan. \raihto,
lämptristen teltassa tosin loppuvön kipinästä taisir-at
vastuun ottaa taistelupari Hackman ja Sorsakosl<i.
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Tutl<an toimintakuntoon laitto tapahtur_r 1*4 r.ahr.ui_
s ella n.hmällä tiukan j är j estehnälli sesti. Joka r-aih ees sa
rvhn'uin jäscnet iln-roittalzt suoritulisensa, esim.,,Täii
jurttr-L on n\.t täällä alhaalla." Tutkat saatiin kuitenkin

toimintakuntoon j a r.oimakoneet kävntiin. \rilpitöntä
rhailua aiheutti tutkan ohjaus .,tietokone,,, johon turs_

kin elektronisen sodankär.nnin keinot purisir-at. Tut-
kajärjestelmän tekniikka on 6ll,luvulta ja viimciset
modifikaatiot on tehtv parisenkl,mmentä \ru()rra sitten.
\ranhahtavasta ulhomuodostaan huolimatta larte pvö_
rävtti simulaattoriharjoituksessa maalin koordinaatit
ripeästi näkr-r,iin. Nimenomeln pr-irräytti koorclinaat
ticn nävttö kun muistuttaayanhaa auton matkamitta,
ria. Tutkakalusto on mvös uudistuslistalla, murta se
rahoitus. Ratkaisuksi esitettiin sponsorointia:,,Tämän
tlrtkan teille tarjoaa Atria".

Tutka-asemien perllstamiseen tarr.i taan kootclinaatti_
mittauksia, joten luonter.ana jatkona tutkakoulutukseen
tlrtustui mme aut()maeftihy r Ään 1a aj one ut-opaikanta
mislaitteeseen.,,\uromaattihr.rrii on nimensä muliaisesti
hr,n:ään perustuva laite, jolla saadaan määritettr,ä poh-
joissuunta. ,\[a11i SKI{ 3 mittaa tär-sin automaartisesti
napir-r painalluksella, kunhan kär.ttäjä p\rst\.ttää ja tasaa
sen. FIrrää kär-terään tcocloliitiin tai sr_runtakehän suun
nastarli-scen.

'feldix-a j on er-nopaikan-

tanrislaitteet on asefi-
1lettu nlazistopakettian-
toil-rin. Paikantan-rinen
perustuLl l<'ulkusuuLntaa

mirtl.rr.t,rrt luro1l1.1211j .

hvtr:ä:in j :r aj oner:r,or-r

r.aihtcistosta matkaa
r)lllf.r,l\ .1.il1 .iltr rrIrin.
Åjoneur-o :i1 ctran ensin
tunnetullc j ril-rtt')pi steelle
ja asetetaan pisteen
1., ,, ,rciirtr.rtit iriltrc:t t n.

Timän i:illiccn r jont u-

r r,n Lrilikrrc.sr lrite när t

r.ii ko,,r.lin.rrrit nunrc
roirra jr sij.rinnin l<rrrll-
la. Kal ttana kiir-te tään
tavallista papedkarttaa,
jonka mittakaa\ra on va

littar.is sa. Tarkkuuden parantamis eksi paikantami sen
kuluessa tär-6r' säännöllisin r,älcin varmistaa sijaintt käp
mällä tunnetuilla pisteillä.

Viikonloppu lähcni loppuaan ja jäljellä oli enää varus-
teiden luor.,utus ja harjoituksen päättäminen. Saappai-
ta ja miehistöWötä luor.r1tettaessa ei tunnelma ollut ai-
r.an r.htä riehakas kuin joskus kerran. Harjoitus todet-
tiin yhtcen ääneen ht'r,-in onnistuneeksi ia silIe asetetut
tavoitteet tär,'tewksi. Ensi vuoden atheeksi suunnitel_
tiin alustavasti säätoimintaa. Sitten ei muuta kuin keyvt
öljv taistelijoihin ia ensi vuotta odottamaan.

kaksi pistettä nousevan ammuksen lentoraclalta ja mi
den avr-illa lasketaan tuliaseman sijainti. Teorian jä1keen
pääsimmc tositoimiin Ct-mbeline paikantamistutkan
kimppuun.
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l\rl I HtNEFly Oy
Erikoisryhmä
Puh.09 89551, Fax 09 8955 3474

FIN 3110G
Land Navigation System

Inefiiat Measurin! Llnit (IMU)

@EG-Matconi
DelenceSystems

ELESCO
Erityisosaamista vuodesta 1 975
luotettavatta järjestetm ä- ja
laitetoimitta

Elescon kaukovalvontajärjestelmän työasema

Erityisosaamisen aluect:
. Akustiikka ( t- ----
. Elektromagnetismi
. Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin
. Sovellusohjelmointi
. Järjestelmäintegrointi

Tuotteet:
. Herätemiinojen raivausjärjestelmät
. M agneettisuoja usjä rjestelmät
. Herätemittausradat
. Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät
. Johtokeskus- ja esi§sjärjestelmät
. Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät
. Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät
. Digitaaliset puheensalauslaitteet
. Siirrettävät laitesuojat
. Tutkajärjestelmien apulaitteet

Elesco Oy
PL 128 PL 198
(Luomannotko 4) (Kampikuja 4)
02201 ESPOO 78201 VARKAUS
puh. (09) 52s 9060 puh. (017) 366 5100
fax (09) 525 90660 fax (017) 366 5111
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KOKOUSKUTSU
l.littamies- ja Tiedr-rstelukilta rr.:n sääntömääräinen r-r,rosikokous picletään (r. päir,änä helmikuuta 1999 l{atajanokan
kasinolla, Lair.astohatu 1, I{enraali salissa.

Ohjclma:

I-ar-rantai 06.02.1999

I{lo 13.00

13.30 - 14.00

Tulokahvi/haudutettlr tee ja voileipä
N'Iaanpuolustuskiltojen Liiton puheen\-uoro
1. r,arapuhecnjohtaja I{ad I{ailonen
Vuosikokous / I{enraali sali

\tapaata seurustelua

Siirtr-minen l{atajanokan terminaaliiin
Siirn'mincn Finnjet'iin, I{atajanokan terminaali
Lähtö l{iltaristeilrlle Tallinnaan
risteilr,ohjelma viereisellä sivulla.

TERVETULOA !

1,1.00 - 16.00

16.00 - 18.0t)

18.00 - 18.15

18.30 - 19.00

19.00
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Lauantai 06.02.1999

18.00

18.15

18.30

19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

Sunnuntai 07.02.1999

06.30 09.30

08.00

KILTARISTEILYOHJELMA

Siirtl'minen I{ata j anokan terminaaliin
Ntatkalippujen jako, r\ntero Yläkorpl
Siirn minen laivaan ja majoittuminen
FinnJet lähtee Tallinnaan
Tcrimintapalaveri

A 1a carten rllallinen

MUIS714, PASSI

13.00

13.1)0

16.30

Aamiainen
Lair.a saapuu Tallinnaan / Reisisadam/ keskusta
mahdollisuus maihin menoori, bussit satamasta
Lair.a 1ähtee Tallinnasta
Lounas seisor.asta pöydästä
Laiva saapuu Helsinkiin

- maioitus 2 hh seaside luokan hvtissä, ikkunahytit
- ä la carte illallinen
- aamiainen ja lounas

Ilmoittautumiset:
I{okoukseen ja risteilflle 15. tammikutta 199c) mennessä
Anterc Yläkoryi puh. koti 09-878 4179 gsm 0500-,+15 308
email: - puh. t-ö C)9-7312 4222

Risteilymaksu tilille: Merita 200118-27 4881, Antero yläkorpi

Kiltavelj et seuralaisineen j oukolla mukaan tälle edellisessä
kokouksessa toivotulle risteilylle lll

Hallitus

RISTEILYASIAA: Risteilyllä tarvitaan PASSM !

. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaall nimi,
-paikka sekä tieto maihin menosta.
fusteilyn hinta 500 mk/henkilö, sisältää:

ja
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Tupahtumia
vuoden

vartelta

'.

NIaj Pctri Larnn-ri hrovr-rttaa TieciPstoir rlai i\latti
SancleLinillc 1.i. 1 998 \iinisalossa..

I{esäleirin liikuntatuokio: suopotkupalloa Rovajärvellä. Ratsastaen reserviin 1.5.1998 ltn Seppo Nurminen
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P
a aaa aoeflnnepatYafi
kuvasatoa

Seppeleerilursku sar-rkariri s tille

Kursurieraita j a pameriston heni'-ilö stöä.

Scppeleenlasku sankaritauluille

I

( )l avr Rantala pall<ittiin hopeisclla liiiteri sti Ll'i
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Edellisen komenta)an "ulosliputtaminen"
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SotaYangeista
Eeto Rautajoki

de s a n t e i s t a

Jatkosoclan aikana olir.at asiat r.leensä h),r.in suunni-
teltu. r-r.rutta niin sotavankren kuin desanttienkin jär-

le,stelvissä oli erilaista kävtäntiiä. Näh jälkikätcen rär'-

nr ihmetellä ihmisten erilaisia kohtaloita. Nluutamat
tietooni tulleet tapaukset kur-aavar sota-ajan r.allan-
kär.tijn kirjavuutta.

IIvökkär.svaihecn aikana joutui meidän haltuummc
ainut inlieriläinen sir.iiliperh c Perkj är\rcn mäasto s s a.

Siihen lruuluir.at: isä, äiti, 2 3 lasta, koira ja r.uohi
(Stalinrn lehmä). Heitä r,arten ei olhrt huoltoa tai l<ul
jetusta, mutta perhettä kehotettiin kulliernaan nr2len

tietä pitkin eteenpäin kohti r-apaata Suomc,,r. \-:rr-
maankin joliu kokoarnislicsl,r-rs rnrs. otti hcicl,ir hu, r:
taaflsa

Sodan alussa suomalaiset sair-at puna-armeljalaisia
runsaasti sotarangeiksi \-arsrnkin Liltulan luostarin
Ll-ennapa) tienoilla heitä tuli \?sraan pitkrssä ko1-

mii onois sa useita sato j a. Raj ai oen takana Pohj ois-In-
kerissä Uuden Alakylän maasrossa saatiin 1isää van-
keja. Heidät ohjattiin taaksepäin la koottiin vankilei-
reihin mm. rawtatien varteen Mustamäkeen. Myö-
hemmin vankeja sijoitettiintyotehtäviin jopa sotatoi-
mialueella esimerkiksi polttoaineasemalle sekä taloi-
hin karjalaisten avuksi. Sotavankeja oli kaikkiaan 64
1 88.

Åsema-sodan aikana 2. Nlittauspatteri (2/108.1) o1i
j aettu H el zrkcskusas emaan j a mittau srr.hmiin. tr hkri-
pä micsr-ahvuuclcn lisään-iisei<si oli Punainen r-alo-
mittaus ja Iia11e äänimittausasemat r,hdistet§,. Toi-
nen sotilas krikaroi puussa viholliscn tr.kinlciskahcluk-
sia ia toinen hrtrteh ns. unkarilaista pataa, jolla ääni-
maaleia mitattiin. Porukka oli majoitettr-r samaan relt
taan la tuoka haettiin Helasta r.hclellä ..rstialia. I{er-
ran tuli metsälinjaa pitkin leirimme ol'ri r-artiomies ja

toistakr,rmmentä sotavankia. Jciukossa oli noin 30-
r-uotias venäläinen nainen. Häne11ä oli sotilaspusero

je hame, eikä nainen tuntunut pclkäär,än sotavanke-
utta. ]Ieille miehille tuli mieleen llLinata tr.ttölasta sai-

kankeittri j äksi. Lupasimme vartiomiehelle viedä likan
rnröhcmnlrt Pict.rrin licn r rrrccn. mutt,1 \ lltiomies
oli kovaa poikaa ja kieltär.tr.i luor-uttamasta r-ertioi-
tavaa meille.

Ilr,svessämme mitä hän tekisi. jos ottaisimmc likan
rir,-istä r'äkisin, oli r.astaus: ar aisin tu1en. Näjn sirten

Vuosi 1941 syksy: I(allen ja Punaisen soturit Valkea-
saaren Uuden A.takylän metsässä.

a
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hr.r,äs sä kurinalaisur-rdes sa j ätimmc r-an gin tauh aan.

Nlihinkähän tämäkin nainen lopulta ,joutui?

Erns rnkelläinen r.stär-äni kertoi kerran minulie tati
nansa. Pr-rna-armcijan sotila'.rna 1rän oli antautunut
r-anqiksi merdrin -sotilaillemme ios sain Itä-iiarj aias -

sa. llatkaila vankileirille mies puhui vartiian kanssa

1a lierroi Sr:Lomcssa oicr.asta scLkustaan, jonka piti ollzL

ui:i1lä oappina. Vartiomies ei tienni't muuta ku-in :crr..

ettii s:lmannjn-rincn sorijaspappi oli hcjciär-r patzrlioo-

n:lsslian. Iliall:i scrkut sittcn tapasirat ia l;r-rulustclu

alk,ri. l.,esti kauan eonenkuin pappi rlneisi itsensä

r angjlk:. \tatmasti ilo oii moiemmir-rpuoiinen.

Scuraalan'.r päir-iinä pappi tor :rnomuirsen r-angi11e ja

tänra allekirjoitti paperii-r. Norrr r-iikr.,n kuiuttua r-an-

ki pLrl<i suot'nalaiscn sotilespulun päällccn, tcki soti-
lasvalan ja oli Suomcn '.rrmcijan sotilas. IIäncn tch
tär-änsä oli hoitaa cräitä varastoja. trlies sai es-trrie-

heiiseen alueen paikallispää1iikön, joka asui soclan jä1-

keen Tampereella. llpzivarmois sa olois samme rar-rhan

tr-rltu'.r ant'.rlrtunut sotilas j outui pakenem'.ran Ruot-
siin. Iierran r-uosia mr-öhemmin eräänä iltana sau-

nassani olir.at paikallispäällikkri, entinen \-anki ja minä.

Paar.o \rilianet-r toimi ns. Pajarin eli 18. clir..isioonan

sotilaspappina ia oli sotilasan-oltaafl liapteefli. Hän
piti vksiktrssämme ainakin pan kenttähartautta. Tu-
tustuin häneen sodan jälkeen ja meistä tuli hrr-ät vs-

rär är, koska olimmt kiinnosrunccr samoi.ra lsioi.ra.
Puna-armeijan tapana oli 1ähcttää suomenkielentai-
toisia miehiä desanteiksi tiedustelemaan ja pahojaan
tekemään suomalaisten selustaan. Åsessoti \riljanen
kertoi inkeriiäisesta miehestä, joka o1i piclätettv sota-

aikana Länsi-I{annaksella clcsanttina. I{ävtr-ään rr
paemassa useamman kerran r.ankia oli tulos se, etti
mics kertoi tehtärränsä ja k:irjoitti r.iimeisen katuma-
liirjeen omaisilleen. I{irie oli päir-ättr- 26 01 1912, ell<a

sitä tiettär,ästi saatu koskaan toimitettuLa perille.

\riijanen koetti pelastaa desantin hengen ja kär.'i kak-
si kcrtaa kcnraalimajuri ,\aro Paiann puheilla. ()li-
han mies suomalainen, l'rarhaanjohdettu ja katui te

kojaau. NIutta Pajarin \-astaus oli suunnilleefl: suo-

mzrlainen, rr.ssä tai inkeriliiinen, tuomio trivtäntöön.
I\äin l)rjari pääsi cro,,n \ xnqi5tl.

Kiriassa Teppo Sudenniemi "Salaisen soclan r.ariot"
kerrotaan mm. eräiistä Inkerin veniokelaisesta mie-

\uosi 19,11 sr'1isr': aLik. Aarno Totr-lrnen. rrinl. Tcini
I{alsta, kers. Juho Isomäki.

hestä. Hän o1i oprskellut Pietarin opettaiateknikumis-

sa ja oLi hrlin etel.ä. Hänen tapoihinsa ei kuulunut
politikorda. Nfics r.almistui opettajaksi vuronna 1937.

Sen jälkeen hän toimi opettajana Itä l{arjalassa. Su

r.ussa ei tiedetä olleen kommur-risteja.

Des:rntin tehtär.ästä ci voinut kieltärn ä ]a niin temä-

kin hcr"rkilcj oli r-alittu siihen tehtär äär'r. Jos sotiias

kiinni ]ouduttuaan puhui hikaa tehtär'ästään tms., ai-

nahan i:.GR:11ä oli mahciollisr-rr-rs kostaa omaisille,
jotka olir.at panttina kotimazrssa. Nlies pudotettiin len-

tol<oncesta Tutr-rn seudulle. Pian hän kr-ritenkin jou-

tui prd:itetvksi. Sotilas ilmoittt rain henkilötictc-,nsa.

Sotaoikeus langetti kuoicmantuomion. l)e santrlla oli
sisar ja tr-rttar-ia Suomessa, mutta kcncstäkään ei o1-

lut apua. Presiclentti Risto Rvtj sai armonanomuk-
sen, mutta kicltävtvi sitä mr'öntämästä. X'Iies ammut-

tiin Turussa ja haudatttin flämeenlinnaan.
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HENKILONOSTIMET

TELESKOOPPINOSTIIVIET 1 O-25 M
KORJAU KSET JA TARKASTU KSET

SAH TÖHYD RAU LISET ERIKoIS LAITTEET
SU U NNITTELU, VALIVIISTUS JA IVIYYNTI

JJ.ASENNUS OY
Lehtimäenkatu 1, NOKIA

P. (03) 3422005, FAX. (03) 3421 006

AEG AEG Finland Oy

LITEF . TELDIX
navi goi ntijärjestel mät

LLN-G1
3-Axis lnertial System/Hybrid System

3 FOGs
3 Accelerometers
Gyro Compassing

RS-422 / MIL-BUS 1553 B

AEG Finland
Erikoisjärjestelmät
PL 147
01511 VANTAA

Puh. 09-8700270
Puh. 09-87002728

rt5K
Puh. 0400-722 400

Sotiloskuvouksen ommottiloiset
?EEHI .JA F!AM? 

=?L?åF.IEFI
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Hyrrästabiloitu
rnultis ens orii ärie s telmä
tiedustelu- ja tulen-
käyttölaitteena

Yiluutnantti Jaakko Mäkinen

Elekronisten ja elektro-optisten sensorciden kehitr-s

80 ja 90Juvuilla on luonut pohian reaaliaikaisten tä-

hr.str stiedustelui är j estelmi en kchittämiselle.

Tiedr.rstelupatteristossa asiaan on pcrchdvtn 80 lur-un

alkupuoielta lähticn, jolloin liel'ritettiin ensimmäinen

protoversio kaukotähr.sfi-s jär j cstelmäksi.

Järjestelmän perusaiatr-rksena oli tuottaa reaaliaikaista

kur.aa sensotir'l< s il<iiLl ä, i o ka r-ro stcttiin laitenostimella

peitteisn-den r'1äpr,rolelle. Ålkur.aiheessa jätjestelmä

käsitti oh j ain-rlisikön, päir.äkan-ieran j a monitorin.

Tehokkaampien sensotien mr'ötä r'almi-stettiin nvkr{-

set, mvos koulutuskär'tössä oler.at kaksi protoiäries-

telmää. Järjestelmät sisältär.ät päiväkameran, 1ämpö-

kameran ja laseretäisn'smittarin sekä r'alr-omokontin

oheislaitteineen. Samalla parannettiin Iaitteiston maa

linpaikantamis- ja tulcnjohto-ominaisuuksia liittamä1-

lä iäriestelmään tulenjohtolaskin.

Tiedustelulennokkihankkeen talr-itcstiveiheen aikana

tammi-huhtikuussa r=98 saatiin uuttri tictämr st.i sta-

bikrrtujen multisensoreiclen osalta. Tä1lirin toclettiin

mal-rclollisur-rs kär'ttää s amant\.\'pPisiä stabi loitu j e . r n

sorijärjcstelmiä mr-ös uudessa kehitteillä olevassa iiau-

lior ähr st r siirjcstclnrässi.

Iiul'assa IÅI TÅXIÅNlin
(lsracl Aitctaft Industries LTD)
r.almistan ra hl,rrästabiloitu käär'rtirpää

MOSP (Multi-mission Optronic Stabilized Puylo-
ad).

1. Lämpökamera
2. Videokamera
3. Laser etäisyysmittari
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Hyrrästabiloitu multisensorijärjestelmä

Hvrrästabiloituja multisensorijärjestelmiä kävtetään
ilma-aluksissa, laivoissa, maa-ajoneur-oissa sekä kiin-
teinä asennuksina esimerkiksi rajar-artioston kävtössä.
Sensotikokoonpano r.aihtelee tehtär-än, rähr.sfi'sctäi-
s,vyksien j a tarkkuusr.aarimus ren mukai s e sti. Pääsen-
soreina kär,tetään r-ideokameraa, lampökamcraa ja 1a-

seretäis\l,smittari:r. S ens ori r on asennetru hr-rrästabi
loituun asennu salus ta.an, j ota r.oidaan kaukokär.ttää 1 5-
20 metrin etäisr r dcltä.

Hvrrästabilointi on roteurettu mekaanisilla, joissa-
lrrn lrrrlestelmissä m1-ijs kuituoptisilla htrrillä, joilla saa-

clarrn poistettua äsennusalustan (lail.a, masto, lennok-
ki) tärinästä ja huojunnasta johtuva vätinä tuotetussa
kur.assa.

Stabilciintitarkuus on noin 15 20 miktoradiaanra ja
käänttrpään pvstv j a vaakakulm anlukuantureiden asen-
totarkl<uus on noin 1 miiliracliaani (1mrad - 1 piiru).
I{äänttipäätä r'oiclaan ohjata vaakasuunnassa tä1.den

vmpr-rän (n x360') ja prrstysuunnassa -30"->+55o.

Sensoriperhe: videokamera, lämpökamera, laser-
etäiswsmittari
\.ideokameral la suoritetaan räh\-st\-srehtar,ät päir,äokr-
suhteissa.

Lämpirkamera helpottaa har aitserrista priir-ä11ä, ntutra
on pääsääntöisesti tarkoitettL] rrihrst\-sr-älinecksi pime-
ä11ä ja huonoissa näkr.rl'r'solosuhreissa. On kuitenkin
muistettava, että sääolosuhteet (sade, sumu, pö11) ra-
joittar.at mJ,ös lämpökameran havainntiintikvkr.ä.
I- a s c r etäi syr,s mittarilla mitataao e täi s r.r.det havai ttui-
r i l.r j a pai kannettar.-iksi r-al ittuihin krihteisiin.
\-ideokamera ofl varustettu 20-280 mm tai 120-i7O
.-'r' :-:likalla kär'ttötarkoituksesta ja -r,aatimuksista
:- '-:- .. -- I.,:Lnterar'lisikkii on mustavalko tai väri CCD-
.,.,::'-: -::r-qe(loubleDer.ice).
P,r.:: ::.r.,,rkentänkokomahclollistar.atkol-rteen
har'.r:::;---- .-:- '... tr-rnnistamisen alla oleran taulukon
muk;r.t: L'):r I- , :.--, .tln'ristajan iimoittama)

Lämpökamera @LIR=Foward Looking Infra Red)
on nykyisissä sensorijäriestelmissä yleensä 2. sukupol-
ven lämpökamera, joissa lämpökameran tunnistinele-
menttien mdfuåå on I-isdtry 1. sukupolven kameroihin
verrattuna. Elementtien maard, vaikunaa ldmpökame-
ran kykllrn muodostaa havaituista lämpötilaeroista
muodostettavaa videokuva.

Nr.kl.isten lämpökameroiden tuottama kur.a on laa-
duitaan lähes mustavalkovideokameran kuvaa.

Järj estelmästä riippuen lämpökameran i nfrapunaikku-
na on joko 3-5 m:n tai9-12 m:n aallonpituusalueella.
L.rlmissä r'mpäristöolosuhteissa (<uten Suomi) on to
dettu parcmmaksi kdvttää järiesteimiä, joissa lämpö-
kameran aallonpituus on 8-12 m.

Lämpökameras sa kär.tctään pää sääntöises ri usean ava-
uskulman optiikkaa, jorclen näkiikenttien koot vaihte-
levat käyttötarpeiden mukaisesti r.hdestä asteesta usei-
siin asteisiin. Tämä helpottaa kohteen havaitsemisen
laajemmalla näkijkentdllä ja tunnistamisen kapeammal-
-[a nakokentalla.

Seuraavassa taulukossa on esitetq.lämpokameran suo-
ritusanoja kahdella eri näktrkentän alueella talviolo-
sul'rteissa. (Valmistajan ilmoittama)

Laser etäisr,\.smittaril1a mitataan etäisn det paikannet-
tar.iin kohteisiin jopa vli 40 kilometln etäisvvdelle jopa
5 metrin tarkkuudella.

Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaåntöpåån
ohjaus- ja elektroniikkayksikot, käytölaitteenmonito-
rit sekä kaapelointi ohjausyksikorykäåntöpäån ja mui-
den [isälaitteiden välillä.

Maali
Har.aitseminen

(Km)

Näkcikcnttä 3,8o

Tr-rnnistaminen

0<-)
Näkökenttä 1,1o

Henkilö 3 6

Maastohen-
kilöauto

5,5 10

I{uorma-
auto

8,4 15

Rakennus 16 20

NIaaLr
Hal-aitseminen

(Km)
Näkökenttä 1,0o

f'unnistaminen
(Km)

Näkökcnttä 0,36'
Iienkilö 6
Nlaastohen-

kilöauto
14 10

I(uorma-
auto

1- 15

Rakennus 2t) 20
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Seutaavas sa kaaviokur.as sa ()n esimerkki stabil oi dusta

n-rultiscnsotijärjestelmästä, joka voidaan ascntea esi-

merldk si tclakuotma autool-i.

HYRRÄSTABILOITU
KÄÅNTÖPÄÄ

Video sighaalin ulo§ulo

Sarjäväylä muihin
iårjestelmiln

Järjestelmän ohjausmoodit

Järi es telmää r-oi ciaan ohi :rta manuaalisesti l<ääntuimäl-

1ä kaukokär'ttijvksikijssä olevaa ohjaussaur-aa, auto

maattiseurennalla (tracket), esioh jclmoicluilla suunnan-

mur-rtosohielmilla (scan), iärjesteln-iän ulkopurolisella

tietokoncella (slave) tai toisen sensotivksiliirn paik:rn

nustulosten mukaisesti (esin-r t'.rtka) osoittamalla jär-

] estelmälic priliannr-rs sr,runta i a etäis\r-s.

I{okonarsrLutena stabiioitr-r sensoliiärjestelmä on he1-

postosti integroitar is,sa kirr ttäiär-r r aatimusten mukai-

sesti kilnteäksi rai Lirkkr-u-a1'si. n'raa-. meri tai rlmape-

rusteiseksi tähr-sn-s-, tiedustelu- tai r.r1cnjohtoasemaksi.

Grafiikka

Tracker

Video

Hontrolli yksikko

Sero ohjaimet

Moottorien ajurit

Video"
kamera

MATL
Tekniseen laskentaan ja visualisointiin

o tekniseen laskentaan
o visualisointiin
r signaalinkäsittelyyn
. kuvankäsittelyyn
o säätötekniikkaan
o tilastolaskentaan
. simulointiin
. mallintamiseen

IVIATLAB on tehokas

.ia helppokäyttöinen
työkalu teknisen las-

kennan tarpeisiin.
MrrLreissa yhdis-

tyvät nopea grafiikka
ja helppokäyttöinen

ohjelmointikieli. MATLAB on eri-

nomainen ympäristö testaa-
miseen ja omien sovellusten

luomiseen. IvlArLABin sovellus-

alueille suunnatut Toolboxit
laajentavat ohjelman käytet-
tävyyttä erikoisalueiden tar-
peisiin.

7il
:ä

Computer Solutions Europe Oy
Lauttasaarentie 52
OO2OO HELSINKI
P. (09) 455 0055 . Faksi (09) 4ss 005
inlo@comsol.li . www.comsol.f i

It's about
communication

between people.

The rest is technology.

ERTCSSON ,
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Vuoden 1967

kesän alokkaiden
Teksti ja kurat:
Toivo Vanhanen

Markku -luhola

Elokuun ensimmäisenä r-iikonr-,u r rr clr kLr koontui aiun
toisellell-mmene 1le noussui '.r-ik\o r-r,roden 1967
l,littPston alokkaita r hteise e:r t;lp;r:1nxse en \iinisaloon.
\-iikonr,-aihdetta r.ierettirl :trmciti aikaisia tapahtumia
kcrrare s s a, kuulumisia r-aihta en, poissaolleita valoku-
r ista tunnistaen ja muistaen sekä muutenkin luonnos-
ir il r hdessaolosra nauttien.

N{istä sitten moinen sai alkunsa? }Itkä oii sr.y kolmen-
kvmmenen vuoden tauon iälkeen viisikymppisten äi-
jänköriläicien viikonlopun viettoon atmeiiamaisemis-
sa? Ja vieläpä vapaaehtoisesti. Saattoihin moni siiviiliin
p:iäsn-äiin luvata itselleen, ettei koskaan enää Niinisa-
1oon.

Aika kultaa muistot

Sanotaan, ettii aika kr-rltaa muistot. Niin tässäkin tapa
uksessa. \-iikonloppu o1i kaikinpuolin onnistunur ja

muistoihin iäävä. I{iitos idean alullepanijoille Yrjö I(-
viselle ja Antu Kir-istirlle. Hc sair-at päähänsä suitraa
silloiselle patterin päälliköIlc, majuri Pekka Termalalle

ia tiedustella, r-oisiko hän i.st:ivällisesti ar.ittaa lu-u,an

saamiseksi "r.apaaehtoiselle kertausharjoitukselle" sekä

osoitetietojcn hankinnassa kutsuien lähettämiseksi.

ttkertaush arioitusrr

I{ertauskurs silai s et rr-hmäkur-as sa.

Tetmalan kautta asiat alkoir,at rullata niin, että icieasta

tuli tosi.

Llieman oli olo jännittvnr.t, aivan niinkuin silkrin 30

vuotta sitten, kun Niinisalon porttia ensimmäisen ker-
ran 1ähesni. Portin eteen oli ketäänq,nvt joukko har-
maatukkaisia herasmiehiä, iotka osoittautuivat oler,an-

sa tlrlossa samaan tapaamiseen. Joidenkin ulkonäkö oli
muuttunut niin, että vaikka kadulla olisi vastaantullut,
niin tuntematta olisi jäänyt.\'uodet tekerät vaaJaamat-

tä tehtär,äänsä.

Tapaamisen puuhamiehet olivat 
i 
ärj estäneet asiaankuu-

luvaa ohjelmaa. Pääsimme kokeilemaan luutnanttiJuha
I{ellanderin ja kokelas Jussi Sarinin opastuksella ryn-

kikahveista. Munkit olleet muuttr-rneet,

ruoka sen sijaan oJi huomattavasiparcmpaa kuin 30
vuotta sitten. Samoin itse ruokalakin oli paljon..iihqo-
sämpi itsepalvelulinjoineen, päytäliinoineen, kukkasi-
neen, taustamusiikkineen ia muine somistuksineen.
Puuttui irtoastaan äla carte-hsta javiJinitarjoilu. Myös
mittausvälineissä on tapahtunut huomattavaa kehitys-
tä - silloiset välineemme ovat jo museoituina §kistö-
museossa.
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Iitaa r-ietimme upseerikerhon saunatikrissa r.hdessä sil-

loisten kouluttajiemme, sotilasmestarien N{etir.irta,
Vestetinen, Tuomala hanssa saunoen, armeija aikaa

muistellen ja asiaankuuluvia r.itvokkeita nauttien. Yön
vietimme luonnollisesti lämpöisessä puolijoukkuetel-
tassa.

Mitä tapaaminen antoi?

Joukkomme edusti hwin 1äpileikkausta kunnollisista
suomalaisista perusmiehistä, ioilie perusaryot olivat
kunaiassa. T\,ö, kou, isänrnaa,,\,stävät ja ten'evs tun-
tuivat olevan kaikille tirkeitä. Oli mieluisaa ta.f^tav^L-
ho]a vstär.iä, joiden kanssa oli tullut l,ietefi,ksi nuoruu-
dessa lähes vuosi. Niinikään oli mukava kuulla, miten
kukin omilla tahoillaan ja omista lähtiikohdistaarr on
ollut rakentamassa omaa elämääosä. Ijskomme r-ah-

r-istui siitä, että myös meidän sukupolvemme osaa an-

t^ atvon isiemme uhrauksille maamme itsenäisnden
puolustamisessa. R1.hmämme iäsenistä iäi se käsi§-s,

että osaamme arvostaa kotkealle tämäo päivän m an-

puolustustr ön tärkeänä ),hteiskunnan toimintona.

Mahdollisuus tavata flyt reservissä olevia kouluttajiam-
me oli kunniakysymys. Se antoi samalla hyvän esimer-
kin siiä, miten huolehtiminen omasta terveydestä on
tärkeää ja ettå sijhen auttaa mm. luonnossa liikkumi-
nen. Samalla se antaa vireyttä ja puteyta. Tapaaminen

antoi myös hywän mahdollisuuden antaapalautetta kou-
luttaiillemme ikäänkuin kaverihenges sd,. Tätå mahdol-
lisuuttahan ei ollut armeijassa oloaikana. OJi myos haus-

ka kuulla sitä elämänviis^Dtt^i^ kokemusta, mitä kou-
luttajillemme oli monien koulutusl,uosien varrella ker-

qnytia ott^a si-j.tä opiksi myös itselle. Ihminenhän op-
pii koko elämänsä ilannin halutessaan.

Mitä jatkossa?

Mieluisten kokemusten siir-ittäminä aloimme suunni-

tella jo seuraavaa tapaamista. Yksi tällainen mahdolli-

suus on osallistua ensi kesänä }littaus- ja Tiedustelu-
killan kesäpäiville Rovajätve1lä. Samoin ehdotettiin r-as-

taavanlaista oman ikäluokan tapaan-ri -.ta kvmmenen
vuoden päästä. Itsellemme jäi ainakin se runne, että

tapaaminen ei iäänr-t viimciseksi.

Lopuksi haluamme kiittää Yrjö Iivistä ja.\ntti Ilir.is-
töä idean toteuttamisesta ja majuri Pekka Tetmalaa ta-

paamisen kziytännön jarjestelvistä sekä mukana olemi-
sesta samoinkuin \resteristii, Nlerir-irt ae la Tuomelaa.

Paras kiitos järjestelijöi1le on se, ettri kun jotkut or.at

nähneet suurta vitvaa, niin kutsu otetaan r.astaan je

osallistutaan. On helppo rulla valmiiseen, toisten jär-

jestämään tapahtumaan.

T^y^t^afl Rovajärvellä kesällä 99. Kutsu on käynJt.

Hauskaa yhdessäoloa varuskuntakerholla
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T I E D U STELU PATTE RI ST ON
HENKTLOI(UNTA:

Takerii:::.,: I --' L-,'rr- ' \-.,-'.,:-;::. \.,,,,r-n:..tckn Petri Salonen, YLil Pertti Risttjokt, Sotmest. Ari I{ä11i, Ltn Raine
Lauhanen. \-.:- -r..:l, ... l-:l,l -.r-. K.llanclcr, \1ilHannuNferilaita, Sotmest pauliperälä

I{eskirivi: l-tn Reijo }Iir:r::r:r. \ -ri -\Iatti- Jussi Viitanen, Ltn Heikki Lehtinen, ylil 
Jaakko Ntäkinen, Ltn Jarmo

Poutaia, Ltn l{ari Kulor-csr. I.:r: I{;rr-i Nenonen, Ltn C)skari Niemi, \IhlJouko Vainionpää

E'turivi: Ylil Tero Heikkilä, -\Iaj \ csa Siltakorpi, Tstosiht Leena I{ulm ala,NIal Matti Sandelin, Maj Tapio palmunen,
Maj Matkku Haapasalo, Teknk:ipr Flannu Raiahalme, ylil pasi Saarikoski

Henkiiöstijssä tapahtuneet muutokset vuonna 1998:

lähteneet:

1.2. Evl
1.4. Ins

tulleet:

1.3 Ntaj

18.6 Vänr
17.8 Y[]
28.8 Maj

Raimo Jpäsjärvi
Jar-i Raatikainen

Seppo Nurminen
Tero trIäenpää

Petri I-ammi

,|almo I{angas

Ilatu Sandclin
Åntti Pihlajamäki
\7eli Pcltola

Tapio Palmunen

aa

NIaavE

MPKK
reser-u'iin

SatTR
Pli kt os

Esir,rps kurssi

Pr I.,K
Ilaanpuolustusopisto
IianPsto
X,IPKK

1 .5. Ltn
.8. Ylil
.9. M"l
1.9 Kapt

1

1

1,

E
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Teerivuorenkatu 28 33300Tampere

03 -27 27 lll Telefax 27 27 300
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Tiedustellr- ia Sääkoulu

Tiedu-stelu ia S:iäkoulun ar aintulokset vuonna 1998

ovat ollcrt .i;,,rrurkclpoiscn. motitoiruneen ja am-
mattirairoisrer.r rr l-rmänj«rhtajien, säämiesten ja sori-
laspoLi:rcn kr,ulr-ritaminen. Eri kursseilla uudet kou-
lurussuunnireLmat on otettu käyttöön heinäkuun saa-

pumiserasta alkaen. Flysistä koulutusta on lisätt1, ja

r-aru s nrie s ten j ohtaj a- j a kouluttaj akoulutusta ori tar-
kennettu.

Upseerikokelaille järjestettärzi tiedusteiu-upseerikurs-
si järjestettiin Tied- ja SääIi:ssa toistaiseksi viimeistä
kertaa heinäkuussa. Jatkossa kenttätykistön tiedus-
teiu upseerit saavat peruskoulutuksen l,hdess å ialka-
väen kutssin kanssa Haminassa. Vuonna 1998 tie-
dustelualiup seerikurssien koulutus on painottunut
komentopaikka- ja kaukotähvstys-koulutukseen.

Sotiiaspoliisikoulutus siirtyi Vaasasta Tykistoprikaa-
tin. Tiedustelu- ia Sääkoulussa iärjestettiin ensi ker-
taa sotilaspoliisialiupseed- ja sotilaspoliisimiehistö-
kurssit saapumiserälle 298. Ttla- ja koulutuskalusto-
ongelmien selvitryä koulutus pyst'Tttiin toteuttamaan
hyvin.

Sääaliupseeri- ia säämieskurssit on toteutettu yuon-

na 1 998 kahdelle saapumiserälle. Jatkossa miehistö-
kurssit h'henerzit neljään r-iikkoon, koska palvelusai-
ka on kuusi kuukautta ja kurssien on loputtava en-

nen aiemman saapumiserän kotiuttamista. N{iehis-
tön koulutusta tullaan iatkossa painottamaan palve,
luspaikan r,,aatimusten mukaan.

Tiedustelu- ja Sääkouhrn kokoonpano 
f 
a henkikikunta

r,'uoden 1998 a:kana

KOULUN IOHTAIA
Maj Vesa Siltakorpi

KOULUN VIIÅPELI
Sotmest Petti Hautamäki (198)

Ylil Hanrru Meitlatta Q9B)

s rirlxre TIEDUSTELULINJA SOTII.ASPOLIISILINJA QgBdK)

r;nianiohtaja
Ylil Hannu Merilaita (198)
YIil Pertti Ristijoki (298)

I-.tnianjohtaja
Ylil Tero Heikkilä

I-;tnlaniohtaja
Ylil Veli Peltola

Sää^liupseerikurssi
Ltn Rauno \'fisänen
Säämieskurssi

Lm Juha Kalliodiki (298)

Tiedustelualiup seerikurs si

Ltn Heikki Lehtinen
Ltn Kari Nenonen
Sotmest Ari Källi

Ltn Raine Lauhanen

Sotmest Timo Vilavuo
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Päivä
Tiedustelulini alila

,\amu 06.00: "Tiedusteiu-]a sääkoulussa hetätvs' Aa-

mulenkrlle lähtöön atkaa 3 minuuttia""'

Pakollisten aamukuvioiclen jälkeen alkaa atkinen aher-

tus oppituntien metkeissä'N{eitä koulutetaan uudel-

la sryänjohtamisen mallilla, loka painottuu vuoro-

o-"ikr.t.irorrteen rvhmän]ohtaian ia ryhmän \'älillä

Tuntien ]älkeen siirtvmme ulos hieman t1r'slsempaan

tvöhön. Jatkamme komentopaikanpvstl'q'ksellä"'

LOUNAS ! ! !

tosta. Tutuksi tuievat itä-ja länsikalusto' Tunnlstamls-

taitoa kattutamme tarkkailemalla vmpäristöä herkeä-

mättä...?l

pervÄruNEN ! ! !

111a11a siir«ruspah'elun suoritettuamn-re saamme. läh-

teä sotilaskotiin, urheilemaan ]a muuten Yaln Yletta-

måänvapaa'aikaa ( ]ota on ruhtinaalliset 3h)' Pätws-

tä]än piåetq'ä vahr''uuclentarkastuksen j a taistelijoi-

a." f.åina iltop.rollu, koittaa klo' 22'00 Tjedustelu-

ia sääkoulussa hiliaisuus'

KROOHPYYH...Päir.ä iatkuu sulkeisilla: "I{omentohat joittelun aihee-

fla asento, leprl, käännökset""' Toimimme iokainen

rrro rollamme ri'hmäni oh talana 7a pääsemme nävttä-

mään taito mme sulkeis t en pitai art'ilP ääs tr' ämme

"mars mars"-tahdin kr1'dittämänä takaisin kasarmil-

le, edessä on tunnistamiskoulutusta vihollisen l<alus-

PS. Tässä oli kuvaus liniamme hohdokkaasta atkic-

losta kasatmilla.

"P elastakaa sotamie s Oialal" Toimintaa
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Tiedustelulinia
touhuaa...

Po j at keskitqwät tasotr-cin

saioihin luonnonhelmassa

Ltn. Lehtinen kertaa oppilail
lc "r enrtjs.iskan" r, rimirrr,,jr.

tri taicla telijat tietiiii "laku-
]<ilomet ricn" tr-rlcr rr mäirää...

Puhehnryhmä koollal .' -

E
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sÄÄ-eur
-SUMUSSA, SAYUSSA JA SE :rSBMÄN
PULLON SIMASSA

Sääaliup seerikurs si, kuten muutkin aliup seerikuts sit,

aikoi elokuun 28. päir.änä. Yli puolet kurssilaisista

tulir.at eti r.aruskunnista ympäri Suomea - paikka o1i

siis monillc uusi ja outo. "Paikalliset" vrittivat epa-

toir.oisesti kouluttajien ja apukouluttaiien iohdolla ta-

koa Niinisalon tapoia "vietaileville tähdille". Jo cn-

simmäisen vi,ikon aikana rupesi ,vhteishenkeä sYnfi'

maån,esimerkiksi ensimmäinen maastoharioitus Pio-

ncerilaaksossa lähensi kummasti! I{urssin sisä1tä lör'ti'i

i os j onkinmoisia persoo nia - 2 / 9 B saäaliupseerikurs -

silaisista saisi aikaan vai.kka kokonaisen romaanin,

mutta seLä kirioittajaa että lukiiaa säälien ofl parasta,

ainakin toistaiseksi' §'v§ä r'ain l1'hvehköihin kuva-

uksiin...

I{un saimme käsiimme AUi{ 1:sen kurssiohielman,

monet kauhistelivat, että metsää tulisi olemaan lähes

]oka viikko. NIutta loppuien lopuksi leiri toisensa iäl-
keen r,ain paransi )'hteishenkeä; vmpäri l'uotokau-

den samat rT am t - siinähän sitä pikkuhil]aa rupeaa

eri tupienkin väet tutustumaan toisiinsa r''hä parem-

min. Oli sclvää cttä kuudentoista ihmisen rykelmä

muodosti oman persoonallisen sää-auk kurssin. Jopa
joitakin traditioitakin kehkevtvi; esimerkiksi ns lava-

lauluihin vhtr''ivät lähes kaikki, laulutaidosta trj sen

puutteesta huoli-
mattal N{uuten niin
puuduttavat moot-
torimarssit saivat ai-

r.an uusizt ulottu-
r-uuksia näiden ri1-

luttelujen mr'ötä!

Jokunen sana tielä
sääopista, sääauk:ssa

kun kerta rtliaan!
Niin, sääopin liokcet

tunnctaafl jo liianHn

hr.r.in - lusmuilemal-

Ia niistä ci läpi pääs-

tä, tai jos päästään-

kin niin juud rimaa

hipcien... Sr,nopit siis

lenteler,ät edelleen-

k-in tiuhaan tahtiin pilot- ia luotauspalloista puhumat-

takaan! Cirrus ia cumuluspih-et ovat jo suht hans-

kassa, joten tdvttä häkää eteenpäin - tie vrepi sääase-

ma1le. Tuler..asta \.oisi mainita sen verrafl, että rank-

kaa tulee olemaan, mutta kYllä sääaliupseerikurssi-

laisetkin sitkeästi mukana pvsn'ät, r'aikka meitä toi-

sinaan turhaan aliarr-ioidaankin.. N{eiltä löYql mo-

nia erinomaisia tetsaaiia, tnaratonvalvoji.a, lintu-up-

seereita )a pari naistakin on mukaan "ekst'nvt"l

Kers. Pasanen

SOTILASPOLIISILINJA
vÅnIXÄS KURSSIN ALKU

Nrinisalon !'kistöprikaatin historian ensimmäiset so

tilaspolirstkurssit niin miehrstij kuin aliupseerioppi-

laiden osalta kävnnisg'i 28.8 1998. Yk:lta lainattui-

hin tiloihin maj oittautui 1 8 miehrrsttjkurs silaista,4 koi-

nnohjaaja- ja 1 6 soulaspoliisialiupseerioppilasta iorsta

suurin osa oli 1ähtöisin muista varuskunnista.

SotilaspoJiisilinjalla fuysisyys korostui koulutuksessa
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Å1koi melkoinen sor.eltaminen r.ärikkään joukon
kanssa uloissa jotka kieltämättä varsinkin alkur,ai-
heessa oli\-at puutteelliset. Jokaisella oli hieman eri-
lainen tausta, eri )oukko-osastojen omat kä\'tännor
ja tar.at sekoittivat pakkaa cntisestään.

KURSSIN HENKI JA SISÄLTÖ

Nlonipuolisen, vaikkakin fir'sisesti ja hcnkisesti ras,

kaan koulutukscn alettua, tämä huomattavan moti-
r«ritunut joukko hitsaantui ).hteen.

Ko\-ulltta, kdytännön o s aamista, rrittämistä j a l,hteis-
-rrrlieä korostetiin jatkuvasti. Vaikka lenkit,
i -rr::1 )piirit,tst- ja lähitaisteluharjoitukset veivätkin
:r-.-i -.:s::i 'ta vhde stä naisesta) mehut, kukki terve huu-
:r, :- .,,:'-, jlraisin kokeisiin lumn lomassa. Miehet ym-
ir-.,r: -, .,: :t.:r trlkuunsa, ettei sotilaspoliisi voi suorit-
t'.ra tci::.,., :.,.rr rln.ran flittå-vaä kdvtännön harjoittelua.
Hehän r--,-., ..i s,,:,-rrirtarnaan todellisia tehtäviä jo pal-
r.elus aikan ;.rr:. i, * r iillrur \.asta hari oittelevat todelli-
sia tehtär-rä \'.ir r- it. T irmrr huomioitiin koulutukses sa

ia mvös kurssiLaistcn .rscnne muokkautui sen mukaan.
I(dytännön har j oi mk s i.r 1,rr e s tetdin kasarmilla ja eten-
kin koulutushaaran muk.risfll.r leireillä, iotka jäivät taa-

tusti elär,zisti jokaisen kurssilaisen mieleen. Ttlantei-
den luomisessa pl.rittiin mahdgllisimman pitkälle iär-
jestämään todenmukaisia tilanteita, jotta oppilaille

sotilastaitoja hiottiin mr.iis tauoilia

s,ynt\{si todenmukainen kur.'a siitä, miten vaikeaa esi-

merkiksi iuoppohullun eliminoimrnen todellises sa ti-
lanteessa on.I(äskvttäminen, käsi- ja jalkaiukot, rau-
doittaminen ia taryat^rkastuksen tekeminen tulir.at
kaikille tutuiksi. \rälillä intoa ja energla o)i niin pal-
jon, että maalimiesten lisäksi leirillä joutui rautoihin
erään kerran myös leiripaikaile i,6p1.mään saapunut

luutnantti-

MUUTTO TIED- JÄ SÅÄKOULULLE

Viiden viikon tiiviin koulutuksen fdlkeen siirtyi mie-
histri suorittamaantehtävää, johon heidät oli koulu-
tettu. AU-kurssi jatkoi opiskelua Tiedustelu- ja Sdd-

koulun tiloissa muiden aliupseerilinjojen kanssa. Eri-
laiseeen menoon tottuneilla oppilailla oli aluksi hie-
män vaikeuksia totuttautua uuden yksikön tavoille.
Kaiken lisäksi kurssilaiset tiesivät olevansa varmasti
kaikkien mielenkiinnon kohteena. Paineita ei kuiten-
kaan otettu, vaikka huomion keskipisteenä oleytt-'-'
nen ei aina helppoa olekaan. Ripeästi ja tehok(aasti
toimiva joukko erottui edukseen missä ikig,ä olivat-
kaan. I)njan hengen mukaisesti oli hiukpetkin lei-
kattava lyhyiksi, joten yhdenmukaisuutta löytyi va-

rustuksen lisäksi korkeintaan 3 millimetrin
siilsitä.Tdmä viimeistään takasi sen, ettei kenellekdän
jääny epäselväksi mistä linjasta oli kysymys.

E

41



teflLrt kä\re11essäni oman joukkoni rinnal

la. I{aveda ei jätetä henlrr eli lioko kuts-

sin aian. I{ouluttajat, apukouluttaia ja op-

pilaat muodostivat vhden suuren ia triviin

],r.rk.',r-t, joka taatusti saa hakea vertaistaan'

Iicrs F{attikainen

Apukouluttai arra

Armeiiassa

Apukouluttaiien valinta

\puk,rulurrriilisi r alrt.rrrr'tlt ]r rctcrr ir"tl'r

scerikor-rlun pathaimmisto, ]oten air-an ar-

papeLillä ei kukaan apukouh-rttajaksi pää-

i.. Uttrir-t menesfi'lisen Lisä1isi vaaditaan

mvtjs halukkuutta ls seiseen tehtävään'

mutta halukkarta kvllii liiln'r-' "San tsarin"

homma on \rarrne,qti rnielekkäämpää ia

ar\rostetumPaa kuin tr-kkin-riesten f al<i<-

kaiden kouiuttaminen' I{osk:r tehtär'ä «rn

r aariva la llaasrar:r. rninliäin rstciseetr

"gonahtamiseen" ei ole varaa' Tvö on

otettava tosissaan,\uI{:n alkamisestasen

loppumis een. Htryin suoriutunect n'h

mänjohtaia t vleensä vlcnnetään kersan-

Kersantti Hatti.kainen nävttämässä mallisuoritusta

häirikön raudoittamisesta

teiksi, ioten ilman palkkiota aPukoulut-

taiuuttakaan ci tarvitsc suorittaa. \raikka Ylcnemlstä

ei tu[sikaan on aPukoulutta ]a varmasti saanut Palion

hvviä kokemuksia ia vastuuta, loka taas on h1,öd,vksi

flrlevas sa reservielämäs sä'
APUKOULUTTAJANA SPOL-LINJALLA

Historian ensimmäisten sotilaspoliisikurssien läpi-

vienti onnistui kertakaikkisen loistavasti, vaikka kou-

luttajien måara oli hlwin pieni' Koko atkal:ralnialla

oli käpössä än vitn kaksi kouluttilaa ia heillä apu-

naan yksi apukouluttaja. Kouluttaiien ia apukoulut-

ai^fl qötaal<kaakevensihuomattavasttaiatuksenlailla

tolmlva joukko, ]onka asennetta ia työmoraalia eivoi

olla kehumatta' Apukouluttaiana täma on ollut va-

rusmiespalvelukseni hienointa, loskin välillä melko

oskasta a7kaa. Ammattitaitoisten kouluttajien kans-

sa työskentely on ollut antoisaa ia ot varmaa' että

tämänkurssin myotä valmiudet toimia karussa sivii-

limaailmassa ovat kasvaneet huomattavasti' En voi

kiistää myöskään sitä ylpeyden tunnetta, iotaolen tun-

Apukoulut taian tehtävät

Äpukouluttaia tekee ldhes samoja asioita kuin kou-

luttajatkin. Me valmistelemme ia pidämme oppitun-

teja sekå kokeita, teemme harjoitusten l'Jpivientisuun-

nitelmia, tarkkailemme oppilaiden tekemisiä ia au-

tamrte, kun oppilaille tulee ongelmatilanteit.a omis-

sa koulutus aiheissaan. Monille oppilaille on helpom-

paa kysyä epäselvä asia apukouluttajilta kuin kou-

i"ro1ir". Oppilaiden ia apukouluttaiien väli1lä vallit-

,.. hyra yhåith.ttkl, ioka varmastl a.uttaa kurssin

läpivientiä hankalina ia nskatna hetkinä'

42



Oppilaiden kehittymistä seurataan

Oppilaiden seuraaminen ja tarkkaileminen
on apukouluttajien tärkeimpiä tehtdviä. I(un
oppilaat harjoittelevat johtamista korjaam
me ja puurumme heidän tekemiinsä r.irhei-
siin. Pathaamme mukaan annamme neu\ro-
ja ja rÅtamme esimerkillämme atttaa heitä
yhä parempiia suorituksiin. Ei yksinomaan
negatiirinen rzan myds positiivinen palaute
ketrotaan suoraan oppilaalle. Palautteen
osuus onkin tehtävissämme suuri.

I{ersantti Laurinaho valr,omassa kouluttaj a -koulutus rastia.
Rastilla oppilas Vuotinen när,ttää l-rkon irroittamista.

Ticdustelu- ja Sä.ikor,riu ;,r:is kilkkaimman "kruunun" rasraanr)rossa. Tä11ä kertaa VOITTO sotilas-
taitokilpailussa (ent. massrrpatio , Kuvassa I{oulunjohtaja maj \resa Siltakorpi, voittaia partiofljoh-
talallona Älander ja pardon r-arajohtaja opp. Erkka I{aukonen.
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