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Tykistoprikaatin 

komentajan 

tervehdys 

Tiedustelupattensto saavutti viime vuonna 70 
vuoden kunnioitettavan ian. Se on Tykistopri
kaatin joukkoyksikoista toiseksi vanhin. Vain 
Tykistokoulu, joka 7.2.1995 tayttaa 77 vuotta, on 
sita vanhempi. 

Tiedustelupatteriston Niinisalon vaihe on kes-
tanyt 45 vuotta. Sekin on huomattavan pitka 
aika ottaen huomioon joukon aikaisemman, 
varikkaan ja monia paikkakunnan vaihdoksia 
nahneen historian. Niinisalossa Mittauspatte-
risto/Tiedustelupatteristo on toiminut seka itse-
naisena joukko-osastona etta osana Tykisto-
koulua. Viimeisin ja toivottavasti pysyva jar-
jestely toi Tiedustelupatteriston 1.3.1992 lahtien 
Tykistoprikaatin joukkoyksikoksi. Tiedan, etta 
moni lukija on jyrkasti eri mielta kanssani 
tassa asiassa ja Tiedustelupatteristo haluttaisiin 
nahda itsenaisena. 

Tosiasia kuitenkin on, etta taman paivan puo-
lustusvoimissa jo yksin taloudelhsista syista ei 
ole mahdolhsta yllapitaa pienia itsenaisia jouk-
ko-osastoja. Hyvin pitkaaikaisen ja -janteisen 
paamaaratietoisen tyon tuloksena kenttatykis-
toaselaji on saanut todellisen koulutuskeskuk-
sen - Tykistoprikaatin, jollaista kaikilla asela-
jeilla ei tana paivana ole. Tykistoprikaatin jouk
koyksikoista vanhimmat, Tykistokoulu ja Tie
dustelupatteristo, ovat iastaan huolimatta tai 
ehka siitakin johtuen saaneet koulutustehta-
vansa ohella haasteellisiksi tehtavikseen kent-
tatykiston tarkastajan ohjauksessa vastata ase-
lajimme taktisesta ja teknisesta kehittamisesta 

seka ohjesaantotyosta. 

Tiedustelupatteriston erityisvastuualue on maa-
voimien teknisen tiedustelun kehittaminen. 
Sotatekniikan raju kehitysvauhti on kyseena-
laistamassa perinteiset mittaustiedustelun mene-
telmat, valo- ja aanimittauksen. Tiedustelupat
teriston tyo kaukotahystyslaitteiden, tutkamit-
tauksen ja sensoritekniikan sovellutuksissa on 
tuomassa uusia ratkaisuja talle alalle. Pintatie-
dustelulla on kuitenkin rajoituksensa. Naista 
rajoituksista paastaan irti vain nousemalla riit-
tavan korkealle maan pinnasta. Toivottavasti jo 
lahivuosina naemme ensimmaiset tiedustelu-
lennokit Niinisalon taivaalla. Valmiudet niiden 
vastaanottamiseen kyetaan varmasti luomaan 
hankinta-aikataulujen tahdissa. 

Mittauspatteriston Kilta on aktiivinen osa Tie
dustelupatteriston dynaamista yrityskuvaa. 
Vakaa kasitykseni on, etta tama kilta on todel-
linen joukko-osastokilta, joka kaikissa oloissa 
antaa merkittavaa tukea omalle joukolleen. Kil-
lassa on aina vallinnut oikea mittamies- ja mit-
taustiedusteluhenki. Toiminnan uudella vuosi-
Kymmenella tahan tulee liittya myos oikein 
ymmarretty tiedusteluhenki. 

Toivotan kaikille Mittamies -lehden lukijoille 
menestykselHsta ja tyontayteista vuotta 1995. 

Tykistoprikaatin komentaja 
Eversti Esa Tarvainen 
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Hyvat 

kiltalaiset 

Killan hallitus piti kokoustaan runsas kuukau-
si sitten Kankaanpaassa Sahkolaitoksen vieraa-
na. Kokous oli erittain hyvahenkinen ja saim-
me mielestani monia tarkeita asioita tyonnet-
tya palan matkaa eteenpain. 

Yksi tarkeimmista asioista oli mielestani killan 
nimikysymys, josta on nyt kayty keskustelua 
vuoden verran. Hallituksen jasenet olivat kukin 
tahoillaan pyrkineet kartoittamaan omien ala-
osastojensa syvien rivien tuntoja. Miellyttavan 
yksimielisesti voitiin todeta, etta patteristot ja 
organisaatiot muuttuvat, mutta Kilta sailyy eika 
ole mitaan syyta enaa jatkaa asian kasittelya. 
Kiltamme nimi on nyt ja jatkossa Mittauspat-
teriston Kilta, mikali se nykyisesta hallitukses-
tamme riippuu. Olen henkilokohtaisesti enem-
man kuin tyytyvainen tehtyyn, yksimieliseen 
ratkaisuun. 

Keskustelimme myos pitkaan palkitsemisasiois-
ta. Lahinna pyrittiin loytamaan periaatteelliset 
linjat ja suuntaviivat eri palkitsemismuodoille. 
Todettiin varsin selkeasti se, etta jopa kiltam
me omissa palkitsemismuodoissa on ollut epa-
selvyytta. Viela suurempaa hajontaa loytyy eri 
kiltojen valisissa tavoissa esittaa ja kayttaa val-
takunnallisia palkitsemismuotoja. Yhteenvetona 
kaydysta keskustelusta voidaan loytaa kaksi sel-
keata linjausta, joita pyrimme noudattamaan: 
Alaosastojamme "valtaa" ja esittamisvelvolli-
suutta pitaa lisata ja toisaalta kiltamme kriitti-
syytta valtakunnallisten palkitsemismuotojen 
kayttamiseen tulee vahentaa. Toisin sanoen 
tuli taysin selvaksi, etta monet killat esittavat 
huomattavasti helpommin omille jasenilleen 
kunniamerkkeja kuin mita me olemme tehneet. 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyo on tullut 

myos jaadakseen. Kuten aiemminkin on tullut 
esille Aallon Jorma oli viime kuukaudet tutki-
nut asiaa ja toi selkeita esityksia kiltamme paa-
tettavaksi. Paalinjauksena tullee olemaan se, etta 
vuosi 1995 kaytetaan "tupahommiin" eli val-
mistaviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi kou-
luttajien kouluttamiseen ja sitten vuonna 1996 
pyritaan jarjestamaan ensimmaiset vapaaehtoi-
set kertausharjoitukset. Valmistavien toiden 
osalta Kankaanpaan alaosasto suostui ottamaan 
melkoisen vastuun ohjelmien ja suunnitelmien 
kasaamisesta yhteistyossa patteriston kanssa. 
Kiitokset teille kaikille jo etukateen - tyomaa-
ra ei tule olemaan vahainen. 

Turun alaosasto on jatkanut vuosikokouksen 
valmisteluja kiitettavalla tavalla Orvo Haavis-
ton johdolla. Kaapit alkavat olla ojennuksessa 
ja vieraat voivat tulla. Toivon, etta kaikki kil
talaiset merkitsisivat kalenteriinsa toisaalla tassa 
lehdessa esiintyvan kokouskutsun ja saapuisi-
vat Suomen Turkuun kyseisena paivana. 

Sitten siirrymme vahan valtakunnallisempiin 

asioihin. 

Suomen historiaa voidaan kuvata muutamina 
elinkaarina. Kansalaissotaan paattyi yksi selva 
kausi, jonka tuloksena Suomesta tuli itsenainen. 
Talvi- ja Jatkosotaan paattyi myos selkea kaari, 
jonka tuloksena Suomeen istutettiin uusi ulko-
ja turvallisuuspoliittinen ajatus. Viimeisin kaari 
paattyi 31.12.1994 keskiyolla, Suomesta tul i 
EU:n jasen. Tama on oikeastaan ainoa kaari 
Suomen historiassa, joka ei paattynyt sotaan, 
toivokaamme ettei se ollut kaari, joka myos 
lopetti Suomen itsenaisyyden (jota niin monet 
painottavat). Tapaus on merkittavampi kuin 
moni edes tulee ajatelleeksi. 

2 



r 

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalevi 
Lamminen piti kiltamme Helsingin alaosaston 
glogitilaisuudessa esitelman Suomen ja EU:n 
turvallisuuspoliittisista nakokohdista, jota esi-
tysta varmasti toisaalla referoidaan enemman. 
Han painotti yhta tosiseikkaa: Meilla on edel-
leenkin y l i tuhannen kilometrin raja itaista 
naapuriamme vastaan, joka raja on nyt myos 
EU:n ja Venajan raja. Tuskin ongelmat nyt 
vahentyvat, mutta turvallisuutemme lienee 
lisaantynyt. 

Toinen Kalevia viime vuoden askarruttanut asia 
on ollut naisten vapaaehtoinen asepalvelus. 
Asiassa paastiin hyvin pitkalle. Lakiehdotus oli 
valmistunut ja Valiokunta antanut siita lausun-
tonsa. Oltiin jopa niin pitkalla, etta oli sovittu 
ensimmaisten "tyttojen" astuvan syksylla 1995 
laivaston palvelukseen. En tieda onko syyna 
naisministerin vaihtuminen mieheksi vai olisi-
vatko miessukupuolen edustajat alkaneet pela-
ta naisten "jyraysta", mutta talla hetkella asia 
nayttaa kuitenkin siirtyvan pidemmalle tule-
vaisuuteen. Minusta Tiedustelupatteristo olisi 
loistava palveluspaikka naisasevelvollisillemme. 
Toivon, etta ajatus viela joskus toteutuu ja 
avaa naisillekin mahdollisuudet upseerin 
ammattiin. 

Lopuksi haluan antaa pienen lukuvinkin. Hyva 
ystavamme, tykkimies ja eversti evp Matti 
Koskimaa kirjoitti vuosi sitten teoksen "Veit-
sen teralla", joka kertoo Tali-Ihantalan taiste-
luista. Tana syksyna julkaistiin hanen kirjansa 
"Murtajan tykisto", joka kasittelee lahinna 2. 
divisioonan vaiheita alusta loppuun paattyen 
Ayrapaa-Vuosalmi taisteluihin. Luin molemmat 
teokset Joulun pyhina ja voin vain suositella 
kaikille tykkimiehille (ja mittamiehille) naita 
dokumenttikirjoja. Luin jonkun paivalehden 
arvostelut kyseisista kirjoista. Arvostelun tekija 
paattyi toteamaan, etta jos joku haluaa lukea 
vain yhden teoksen Jatkosodasta, niin han suo-
sittelee "Murtajan tykisto":a. Yhdyn taysin 
arvostelijan nakemykseen. 

Toivotan kaikille menestysta EU vuonna 1995. 

Pentti Pohjola 
Killan puheenjohtaja 



Patteriston 

komentajan 

mietteita 

Hyvat kiltaveljet ja kiltasiskot -

arvoisat patteristomme tukijat. 

Kulunut vuosi oli meille tykkrmiehille yhta juh-
laa. Tulihan viime vuonna kuluneeksi 200 vuot
ta kenttatykiston perustamisesta maamme 
kamaralle. Viime vuonna tuli myos kuluneeksi 
50 vuotta tarkeiden torjuntavoittojen saavutta-
misesta Karjalan kannaksella. Voittojen, joiden 
merkitys ja kenttatykiston osuus niiden saa-
vuttamisessa on viimeistaan nyt kirkastunut. 

nan. Viela kaytossa olevalla analogiatekniikalla 
ei enaa kyeta suoriutumaan nykyisen taistelu-
kentan edellyttamista nopeus ja ulottuvuus vaa-
teista. 

Mikali aanimittausta ja valomittausta - kauko-
tahystysta kaytetaan myos tulevaisuudessa, on 
vaistamatta edessa siirtyminen pitkalle kehitty-
neeseen digitaalitekniikkaan, digitaaliseen tie-
donsiirtoon radiotiella seka erilaisten sensori-
tekniikoiden yhdistaminen kiinteaksi osaksi 
tykistotiedustelun kokonaisjarjestelmaa. 

Vuosi 1994 oli myos patteristomme kannalta 
merkittava. Tayttihan joukkomme perinteet 
kunniakkaat 70 vuotta. Esitankin viela kerran 
parhaat kiitokseni kaikille juhlavuotemme 
onnistumisen eteen tyota tehneille tahoille ki l-
talaisille kuin myos muille yhteistyotahoille ja 
tukijoillemme. Parhaat kiitokset! 

Patteristossamme on pyritty aktiivisesti pita-
maan ylla valmiuksia, jotta viimeistaan taman 
vuosikymmenen lopulla suoritettavat hankinnat 
voitaisiin toteuttaa. Meneillaan on selvittely ja 
tiedonhankintakausi, joka tahtaa ratkaisuissaan 
pitkalle ensi vuosituhannelle. 

Vuosi on vaihtunut ja olemme shrtyneet juh-
lasta arkeen. Kuluvana vuonna on edessamme 
jalleen kerran sopeutuminen uuteen - kahden 
saapumiseran koulutusjarjestelmaan. Heina-
kuun saapumiserasta alkaen tulee patteristolla 
olla valmiudet valita oikeat henkilot koulutet-
taviksi upseereiksi jo lyhyehkon noin kahdek-
san viikon peruskoulutuksen paatteeksi. Tama 
tulee edellyttamaan kouluttajilta valveutunei-
suutta ja tarkkaa harkintaa yhdistettyina oikei-
siin mittareihin. Tehtava ei ole helppo, mutta 
uskon, etta meilla on riittavat edellytykset suo-
riutua myos naista tehtavista. 

Meille taalla patteristossa palveleville on itses-
taan selvaa, etta teknisen tiedustelun, mittaus-
tiedustelun merkitys tulee edelleen kasvamaan. 
Meilla on ajettavana useita "janiksia", mutta 
"ajokoiria" - toteuttajia - on vain rajoitetusti. 
Toivottavasti meilla on oikeat janikset ajettavi-
na, kun paastaan pitkaan odotettuun laukaisu-
vaiheeseen - tuleviin hankintoihin. 

Toivotan omasta puolestani kaikille Mittamies-
lehden lukijoille hyvaa ja menestyksellista vuot
ta 1995. 

Perinteisten mittaustiedustelu menetelmien -
niin aanimittauksen kuin myos valomittauksen 
- osalta ollaan tultu tietyssa mielessa tien paa-

Tiedustelupatteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
Pentti Kuosa 
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IN MEMORIAM 

Kiltavel i 

MATTI RYTKONEN 

Kiltavelje n muisto a kunnioittae n 

Tiedustelupatterist o ja 
Mittauspatteristo n Kilt a 
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Jorma Aalto 

340 kurssia tana vuonna 
vapaaehtoisessa 

maanpuolustuskoulutuksessa 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen aloit-
tamisesta on kulunut kohta kolme vuotta. Tana 
aikana on koulutettu eri puolilla maata noin 12000 
kurssilaista erilaisissa opetustilaisuuksissa. Koulu-
tus suunnattiin alusta lahtien niin miehille kuin 
naisillekin. Tama oli varmasti oikea ratkaisu, 
koska nain on saatu yleinen hyvaksynta ja julki-
nen tuki eri ministerioiden taholta koko kansaa 
palvelevaan toimintaan.Kuten tiedetaan koulutus 
koostuu turva-, valmius-, erikois- ja lisakursseis-
ta. 

Turvakurssilla koulutuksen painopiste on kansa-
laisvalmiuksissa parantamisessa, jotka edistavat 
yksilon turvallisuutta. Turvallisuuspolitiikkaa ja 
maanpuolustuksen perusteita kasitellaan 13 tuntia 
ja kansalaisvalmiuksia noin 18 tuntia, kuten hata-
ensiapua, vaestonsuojelua, kodin paloturvalli-
suutta, itsepuolustusta, ja ihmissuhdekysymyk-
siakin. 

Valmiuskurssin koulutuskehyksena on kunta ja 
komppania. Reservilaisten kohdalla on tarkoitus 
yllapitaa ja kehittaa sotilaallisia taitoja. Muille kou-
lutetaan poikkeusoloissa tarvittavia muita tietoja 
ja taitoja seka niiden kehittamista. Kirjoitin edel-
la tarkoituksella muille, enka naisille, koska mie
hille, joiden reserviaika on loppumassa, on var
masti enemman hyotya muista poikkeusolojen teh-
tavien hallinnasta kuin ryhman toiminnasta puo-
lustuksessa. Poikkeusolojen koulutuksessa kasi
tellaan kunnan toimia ja suunnitelmia evakuoin-
nin, ensihuollon, majoituksen ja muonituksen seka 
vaestonsuojelun jarjestelyissa. Koulutuksessa saa 

hyvan kuvan oman kunnan valmiudesta vastata 
poikkeusoloissa esiin tuleviin ongelmiin.Samalla 
kuntalaisille selviaa, onko kunnassa tehdyt val-
mistelut riittavat ajateltavissa olevien kriisien kan-
nalta.Myoskin asianomaisille virkamiehille paljas-
tuu kuntalaisten toiveet suunnitelmien laajuudes-
ta ja tarkkuudesta seka saavat palautteen teke-
mastaan tyosta. 

Erikoiskurssilla tarkastellaan edella mainittuja asi-
oista laanin tasolla ja eri viranomaisten toimia laa-
nin ja kunnan poikkeusolojen jarjestelyissa.Eri-
koiskursseja jarjestetaan koulutustarkastajan joh-
tamina muutamia vuodessa ja alueille annetaan 
kiintiot, kuinka paljon oppilaita on mahdollisuus 
lahettaa kullekin kurssille. 

Lisakurssin ohjelmasta ei voidakkaan esittaa sel-
keaa koulutustavoitetta, koska niita on hyvin eri-
laisia useita kymmenia niin sotilaalhsista aiheista 
kuin muistakin. Yhteista on kuitenkin aikaisem-
min opittujen taitojen syventaminen. Lisakurssin 
pituus on 10 - 20 tuntiin, kun turvakurssin kesto 
on noin 40 tuntia ja valmiuskurssin noin 50 tun
tia. 

Naiden kurssien jarjestamisesta vastaavat alueel-
liset koulutuspaallikot yhdessa koulutusryhmien 
kanssa. Koulutus suunnitellaan vuosittain etuka-
teen, koska koulutuksessa tukeudutaan paljon 
puolustusvoimien apuun niin tilojen kuin kalus-
tojen ja kouluttaja- avun osalta. Yhteistoiminta 
edellyttaa molemminpuolista valmistelua riittavan 
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ajoissa rasitteiden pitamiseksi mahdollisimman 
pienena. 

Taman koulutuksen ohella on mahdollista jarjes
taa reservilaiskerhoissa ja killoissazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kerho-opetus-
ta, jolloin voidaan kasitella naiden haluamia aihei-
ta. Otsikossa mainittiin, etta tana vuonna jarjeste-
taan 340 erilaista kurssia ja niille oletetaan osal-
listuvan noin 8000 henkiloa. 

Viime vuoteen asti puolustusvoimien tuki on ollut 
"vapaaehtoista", mutta eraiden jarjestojen valitet-
tua toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. 
Eduskunta tarkensi puolustusvoimien tehtavia 
talta osin sisallyttaen lakiin puolustusvoimista teh-
tavan tukea vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta. Nyt toiminta on lakipohjaista ja eduskun-
nasta kantautuneiden tietojen mukaan viime vuo-
sien aikana mikaan lakiesitys ei ole kirvoittanut 
niin paljon puoltavia puheen-vuoroja kuin tassa 
tapauksessa tapahtui. 

Reservilaisille kertyy suoritetuista kursseista ker-
tausharjoitusvuorokausia turvakurssin kahdesta 
vuorokaudesta valmiuskurssin viiteen vuorokau-
teen. Lisakursseilla laskuperusteena kaytetaan sita, 
etta 8 opetustuntia vastaa yhta kertausharjoitus-
vuorokautta. Kurssien jalkeen kertausharjoitustie-
dot ilmoitetaan sotilaslaanien esikuntaan ja sivii-
likoulutuksesta kunnan viranomaisille niiden hen-
kiloiden nimet, jotka antavat tahan suostumuk-
sensa. Naisten kohdalla lasketaan vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus lisaansioksi pyrittaessa 
YK- joukkoihin. 

Kilta kouluttaa vai kouluttaako? 

Kuten juhlavuoden Mittamies- lehden numerossa 
killan puheenjohtajan kirjoituksesta selvisi, on 
killan piirissa selvitetty mahdollisuutta jarjestaa 
killan puitteissa reservilaisille koulutusta mittaus-
tiedustelun eri aiheista. Koska vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus on liitettava vuosittaiseen 
Maanpuolustuskoulutuksen koulutussuunnitel-
maan niin maanpuolustusjarjestoissa kuin puo-
lustusvoimienkin piirissa ja suunnitteluperiodi on 
kaksi vuotta, niin killan mahdollisuus kaynnistaa 
koulutus tana vuonna on ratkaistavissa kaytta-
malla hyvaksi killan omaa kapasiteettia aloitta-
malla koulutus kerho opetuksena. 

Kerho- opetus sopii myoskin siita hyvin, etta pai-
kallisosastot voivat kaynnistaa sen omilla alueil-
laan sopivana aikana eika tarvitse pyrkia yhdis-

tamaan toimintaa koko killan puitteissa. Paikal-
lisosastoissa pidettavalla koulutuksella voidaan 
luoda perusta myoskin killan jarjestamalle 
lis&rssille, joka taytyy jarjestaa joko Niinisalossa 
tai Rovajarven leirin yhteydessa, koska siina on 
tarpeen puolustusvoimien materiaali ja mahdolli-
nen koulutusapu, ainakin kouluttajien koulutuk
sessa. Killan hallitus on aloittanut koulutuksen 
valmistelut siten, etta Kankaanpaan osaston teh-
tava on laatia tarvittava koulutusohjelma, joka esi-
tetaan killan vuosikokouksessa. 

Kerho- opetus on ajateltu koostuvan noin 10 - 15 
tunnin opetus-paketista, jossa annetaan perusteet 
uusien valineiden kaytosta ja joukkojen kokoon-
panoista tarvittavilta osilta. Opetus tulee olemaan 
teoriapainotteista paikallisosastoissa, jolloin voi
daan ensi vuonna jarjestettava lisakurssi keskittaa 
uuden kaluston koulutukseen,ammuntaan ja ryh-
mien toimintaan maastossa. Lisakurssi voitaisiin 
pitaa yhden viikonlopun kestavana, jolloin voi
taisiin keskittaa toiminta ja saastettaisiin kiltalai-
set monilta matkoilta kurssipaikkakunnalle. Tie-
tenkin on mahdollista ajoittaa lisakurssi myoskin 
useammaksi viikonlopuksi, jos kiltalaiset halua-
vat esimerkiksi kerran kevaalla ja toinen kerta syk-
sylla. Molempien koulutusten aiheet tulee olla 
siten valittuja, etta ne sopivat seka upseerikoulu-
tuksen saaneelle etta miehistoon kuuluvalle. 
Kaluston kasittely on tarpeen jokaiselle sotilasar-
vosta riippumatta. Tahan kasitykseen paatyy var-
masti jokainen, joka on lukenut juuri ilmestyneesta 
Mittauspatteriston historiasta luvun Mittaustie-
dustelun kehittaminen ja kalustohankinnat. Kilta-
veli, ellet ole hankkinut historiaa, hanki se ja tar-
kista vaitteeni. Paikallisosastoissa voidaan kou-
luttajina kayttaa joko evp henkiloita tai koulutet-
tuja reservilaisia. 

Lisakurssin aiheita on tarjolla monia ja voidaan 
ajatella,etta vuosittain vaihdellaan niita. Pidetaan 
aanimittauskurssi, seuraavaksi kaukotahystys- ja 
tulenjohtokurssi, jne. Koulutettavaa on jatkuvaan 
vaihtelevaan opetukseen. Kun koulutusohjelma on 
laadittu ja killan hallitus on sen hyvaksynyt, 
tulee se esittaa Maanpuolustuskoulutus ry:lle ja 
koulutustarkastajalle hyvaksyttavaksi. Tama siksi, 
etta koulutuksen tulee olla Maanpuolustuskoulu
tuksen valvomaa ja hyvaksymaa, jotta kaikki tuki 
on mahdolhsta niin taloudellinen kuin toiminnal-
linenkin. Kurssilaisten saamisen kannalta on 
myoskin tarkeaa kayttaa piiriorganisaatioita tiedon 
jakamiseen kurssista niille mittamiehille, jotka 
eivat talla hetkella ole killan jasenia. Koulutuksen 
kannalta tarkeita alueita ovat Satakunnan, Varsi-
nais Suomen, Helsingin ja Uudenmaan seka 
Hameen eri alueet. 
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Muut kenttatykistokillat ovat lahteneet koulutta-
maan jasenensa muodostamaan kiltapatterin tai -
jaoksen joukko-osastojen toimeenpanemiin ampu-
maharjoituksiin. On tietenkin mahdollista ajatella 
muutaman vuoden jalkeen muodostaa mittaustie-
dustelupatterin jokin jaos kiltajaokseksi leirin lop-
pusotaan tai Tiedustelupatteriston johtamaan tais-
teluharjoitukseen. Toiminta ei vaadi kuin aktiivi-
suutta kiltalaisilta osallistua koulutukseen. 

Killalla on mielestani tuhannen taalan paikka 
uudistaa Mtatoiminta nuorten reservilaisten suun-
taan ja osoittaa kiltatoiminnan elinvoimaisuus 
myoskin tulevaisuudessa. Kilta kouluttamaan ja 
mittamiesten taidot esiin niin toistensa kouluttaji-
na kuin oppilaina maanpuolustusasioiden hallit-
semisessa. "Kilta kouluttaa" olkoon mottona seu-
raavina vuosina killan toiminnassa. 

Koulutuksella on myoskin mahdollista tukea puo-
lustusvoimia omaehtoisen toiminnan kaynnista-
mista. Luonnoksena olevan puolustusvoimien 
ohjeen mukaan on reservilaisten mahdollista osal
listua omaehtoisiin kertausharjoitukshn, joilla nos-
tetaan valmiutta ja parannetaan maanpuolustuk-
sen uskottavuutta. Tama toiminta on ajateltu toi-
meenpanna reserviyksikkokokoonpanossa ja killan 
tukemana ja toimintaan sisaltyy yhteydenpitoa 
joukko osastoon seka koulutusta yleisella tasolla. 
Yksikko voi osallistua myoskin lisakurssina jar-
jestettyyn koulutukseen. Ohjeessa annetaan killal-
le myoskin mahdollisuus kertoa varusmiehille 
tasta toiminnasta heidan viimeisella palvelusjak-
sollaan. Tata asiaa killan hallitus pohti viimeises-
sa kokouksessaan Kankaanpaassa ja paatti ryhtya 
jakaman tietoa kiltatoiminnasta tykkimiehille ja 
samalla paatettiin kehittaa killan jakama palkinto 
tykkimiestutkinnon suorituksesta. 

Kilta kouluttaa: 

1995 Perusteet ajantasalle 

1996 Lisakurssilla viestivalineet, 
aanimittauskalustot ja aseet tutuksi 

1997 Lisakurssilla kaukotahystysvalineet 
ja tulenjohto hallintaan 

1998 Kiltajaokset leirille 
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• I H B P 

Mittauspatteriston kil lan 
sihteerin palsta 

i 

Tervehdys 

kiltaveljet ja -sisaret 
Lehtea ilmestyy 6 numeroa, joista 2 on kaksois-
numeroa, eli kaksi lehtea ilmestyy kevatkaudella 
ja kaksi lehtea syyskaudella. 

Jos haluat lehden, on ilmoitus ja maksu tultava 
helmikuun 8. paivaan mennessa killan til i l le. 

Koska eri palkitsemisesineiden saannoista ei kai-
killa jasenilla ole tietoutta, julkaistaan saannot 
toisaalla tassa lehdessa. 

Omasta puolestani toivotan lukijoille menestyk-
sellista Uutta Vuotta. 

Killan sihteeri 
Onni Parviainen 

MITTAUSPATTERISTON KILTA RY:N TOIMIHENKILOT 

Puheenjohtaja kankaanp zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAAn TURUN 

Pentti Pohjola ALAOSASTO ALAOSASTO 
Akatemiantie 23 A Pekka Soini Orvo Haavisto 

02700 ESPOO Kauppatori 5 Ristimaentie 3 C 

38700 KANKAANPAA 21290 RUSKO 

Varapuheenjohtaja 

Pentti Kuosa HELSINGIN PORIN 
Varuskunta ALAOSASTO ALAOSASTO 

38840 NIINISALO Antero Ylakorpi Pekka Saarivirta 

Keltakuja 8 G Luvianpuistokatu 4 B 20 

Sihteeri/ taloudenhoitaja 01620 VANTAA 28100 PORI 

Onni Parviainen 
Vesitorninkatu 10 TAMPEREEN 

38840 NIINISALO ALAOSASTO 

Pertti Heikkila 

JOUKKO-YKSIKKOSI Rinnetie 13 

Tiedustelupatteristo 33610 TAMPERE 

PL 5 
38841 NIINISALO 

Patteriston historia on saatu painetuksi ja jake-
luun. Teosta on viela saatavissa runsaasti. Otta-
malla yhteytta sihteeriisi tai paikallisosastosi 
puheenjohtajaan sinulla on viela mahdollisuus 
hankkia kirja itsellesi tai ystavallesi. 

Viime vuosikokous paatti jasenmaksuksi vuodel-
le 1995 50 mk ja jos joku haluaa tilata Reservi-
lainen-lehden maksaa jasenmaksun lisaksi 15 mk, 
eli yhteensa 65 mk. Muista merkita maksutosit-
teeseen Reservilainen-lehti kohtaan rasti, jos halua 
lehden tulevan killan kautta. 
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Palkitsemiset v. 1994 
PATTERISTON PIENOISLIPPU 

Pasi Raittila 
Antti Kivela 
Pv:n Materiaalilaitos 

YKSIKKOVIIRIT 

1. Mittaustiedustelupatteri 
Rami Saha 
Esa Tuokko 
Petri Viitanen 
Antti Kivela 
Jouko Huhtanen 
Henri Montonen 

2 Tiedustelu- ja Saakoulu 
Juha Marttila 
Hannu Merilaita 
PauU Perala 
Jouko Vainionpaa 
Petri Lammi 
Samuli Kivisto 

KILLAN STANDAARI 

Hameen Sotilaslaanin Esikunta 
Timo Kopra 
RT Koskinen 
Hameenlinnan upseerikerho 
Pasi Raittila 
Hannu Rajahalme 
Pentti Kuosa 
Pentti Tuomala 
Pentti Alppi 
Jukka Eskola 

MITTAUSRISTI 

Heikki Ahvenainen 
Hannu Bastman 
Jorma Eskola 
Jukka Kuusinen 
Juhani Lunden 
Matti Pukka 
Kari Uusitalo 
Hani Vikki 
Mika Westerlund 
Sami Antikainen 
Mikko Tammi 
Petri Lammi 
Jarmo Kangas 

Kari Kulovesi 
Juha Kellander 
Rauno Vaisanen 
Eija Koskenniemi-Saarivirta 
Eeva Aalto 
Timo Leismala 
Sami Peltonen 
Toni Kuusisto 
Antti Sarvana 
Janne Borg 
Juha-Pekka Nuutinen 

MITTAUSRISTI (PUUALUSTALLA) 

Pasi Raittila 
Sahkoteknillinen tutkimuslaitos 
Puolustusvoimien Tutkimuslaitos 
Jertec Oy 
ModTech Finland Oy 

MiTTAMIESPLAKETTI 

Kultainen 
Heikki Aho-Mantila 
Orvo Haavisto 
Jukka Heininen 
Pek.xa Kestila 
Kalevi Vallas 
Jyri Paulaharju 

Hopeinen 
Pentti Alppi 
Jukka Eskola 
Pertti Heikkila 
Ari Kujansuu 
Risto Koristo 
Matti Ollikainen 
Veikko Rantaniemi 
Tuomo Valkjarvi 
Antero Ylakorpi 
Pekka Saarivirta 

Pronssinen 

Tuomas Reku 
Mikko Ceder 
Jarno Leskrnen 
Mikko Tammi 

K1LTAMITTA 
Jari Rosnell 
Rami Koivunen 
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Killan 30-vuotisjuhlakokous 

Veteraanimittamiehet keskustelemasa illallisen jalkeen 
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Jari Vaara 

Kuvaustiedustelu 

tulossa 

uudelleen 

Digitaalitekniikan kehittymisen myota on kuvaus
tiedustelu saanut uusia ulottuvuuksia. Perinteisella 
tavalla valokuvauksella toteutetun kuvaustiedus-
telun nopeus ei ole enaa riittanyt nykyisen tais-
telukentan tilanteenvaihteluihin. Paperikuva on 
hyva dokumentointiin ja pitkalle vaikuttavien tie-
tojen analysointiin, kuten asetekniikan kehityk-
seen. 

Tiedustelun tehtavana on hankkia tietoa viholli-
sesta, maastosta seka toimintaan vaikuttavista 
muista tekijoista. Taistelukentan tilanteenvaihtelut 
ovat nopeita ja vaativat nain tiedustelultakin entis-
ta nopeampaa reagointia. Kuvaustiedustelu on osa 
tiedustelua ja uuden tekniikan ansiosta sen avul-
la on mahdollisuus seurata tilanteen kehittymista 
lahes reaaliaikaisesti. 

Kuvaustiedustelu ja sen tuomat mahdollisuudet 
antavat komentajalle mahdollisuuden nahda toi-
minnan painopisteet suoraan kuvaruudulta. Voi-
taneen todeta, etta tassa palataan aikaan, jolloin 
esimerkiksi Kustaa Adolf Breitenfeldin taistelussa 
syyskuun 7:na 1631 kykeni komentopaikaltaan 
nakemaan ja johtamaan taistelua. 

Tiedustelupatteriston suorittamaan kuvaustiedus-
teluun kuuluu pintakuvaus seka tulevaisuudessa 
lennokkiyksikolla toteutettava ilmakuvaus. Lisak-
si kuvaustiedusteluun kuuluvat kuvankasittely, 
tulkinta ja johtopaatosten teko seka tulosten jaka-
minen ja arkistointi. 

kaytossa kaukotahystyslaitteet, digitaalikamerat, 
still-videokamera seka kuvankasittelyyn tarkoitet-
tu tietokonepohjainen laitteisto. Kaukotahystys-
laitteessa on paiva-tvkamera seka lampokamera, 
jota voidaan kayttaa niin valoisalla kuin pimeal-
lakin. Digitaali- ja still-videokameroita kaytetaan 
kaukotahystyspaikoilla, joilta kuva voidaan toi-
mittaa talla hetkella levykkeella komentopaikalle, 
jossa suoritetaan kuvantulkinta. 

Kuvantulkinnassa kuvaa kasitellaan kuvankasit-
telyohjelmistolla siten, etta siita saadaan naky-
maan oleelliset asiat. Kasitteina kaytetaan havait-
semista, luokittelua, tunnistamista ja yksilointia. 
Havaitsemisessa havaitaan kohde, kun taas luo-
kittelussa erotetaan jo ajoneuvo, rakennus tai len-
tokone. Tunnistamisessa kohde maaritellaan esim. 
panssarivaunuksi, maastohenkiloautoksi tai tel-
taksi. Yksiloinnissa tunnistetaan jo eri tyypit ja 
tyyppimerkit tarkasti. 

Oleellinen osa kuvaustiedustelua on kuvansiirto. 
Talla hetkella yhtyman viestijarjestelmassa kyetaan 
siirtamaan still-kuvaa eh yksittaisia kuvia. Kuvan-
siirrossa ongelmana on lahetettavan kuvan tie-
doston koko. Kuvaa kyetaan pakkaamaan pie-
nemmaksi ja samalla Iyhentamaan viestitysaiko-
ja. 

Kuvaustiedusteluun on Tiedustelupatteristossa 
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Eero Rautajoki 

Jatkosodan aikaisen 

2. Mittauspatterin 

miesten lempinimia 

Patterissa tehdyt nimilistat olivat hieman erilaisia 
riippuen siita, koska ne oli laadittu. Pyorea saan-
to lienee se, etta patterissa oli noin 165 miesta ja 
muutama lotta. 

Miesten toisistaan kayttamat nimet kansantajuis-
tuivat ja yksinkertaistuivat. Aallon Lennartista tuli 
Lennu, Jutilan Viljosta Ville ja Saksan Reinosta 
Reska. Topografiryhman johtaja Laaksosen Tauno 
sai jostain nimen Taffa, joka miesten suussa muo-
dostui Tahvaksi.. 

Patterissamme oli vaapelina armeijan palkkamies 
kersantti Korpioksa. Han oli kouluttanut meita jo 
Hameenlinnassa ja tunnettiin mukavana ja rau-
hallisena miehena. Tiedossani ei ole kayttiko Kor
pioksa alkoholia, mutta sukunimi muuttui muo-
toon Korpiroju, joka tietysti tarkoitti pontikkaa. 
Hanen kohdallaan oli kyseessa vain yksinkertais-
tunut nimenmuutos. - Myohemmin han siirtyi 
koulutus- ja muihin tehtaviin. 

Juho Isomaki oli aluksi valomittausaseman ryh-
manjohtaja, sitten ns. rattimikko ja toimi muis-
taakseni patterin vaapelina loppuajan. Han oli 
perushamalainen, rauhallinen ja asioita kuuntele-
va kaveri. Loppusodasta hanelle kuuluivat myos
kin viinatilaukset, joita ylen harvoin saatiin rinta-
malle ostaa. Isomaen tapoihin kuului keskustelun 
aikana myontaa niinhan se on eli niin juu. Han 
sanoi taman lyhyesti muodossa niiju. Tasta lyhen-
nelmasta mies sai lempinimen Niiju ja sanottiin 
esimerkiksi: "Nii ju sanoi"... 

Eras karjalainen mies tuli patteriin ilmeisesti tay-
dennysmiehena. En enaa muista hanen nimeaan. 
Han oh hyva kirvesmies, jota tarvittiin silloin, kun 
rakennettiin vettavuotavien korsujen tilalle taloja. 
Meilla jokaisella on omat tapamme ja niin puheis-
sakin. Miehen kohtaloksi tuli sanonta: "Kyi mie 
tiijan." Hanen lempinimekseen tuli Kyi mie tiijan. 

Yksi fantastinen mies oli autoporukan Esko Vuo-
rinen. Esko oli omasta mielestaan jo vanha mies 
ja antoi meille nuoremmille ohjeita siita kuinka 
likkalasten kanssa tuli lomilla menetella, Naista 
isamaisyyksistaan kaveri sai lempinimen Isa-Vuo-
rinen. Mies ei ollut nimestaan ollenkaan pahoil-
laan ja mielestamme se sopi hanelle erittain hyvin. 

Uudenkirkon valtauksen yhteydessa saaliiksi saa-
massamme kuormastossa oli monenlaista huolto-
vaunua. Siihen aikaan ei venalaisten tavaroista 
oltu kiinnostuneita. Esimerkiksi leipa, ns. ryssan-
limppu, joka oh paistettu vuoassa tms., ei meille 
kelvannut. Mutta jonkun ajan kuluttua sita jaet-
tiin nakkileivan tilalle, eika se hassumpaa ollut-
kaan. 

Samoin kavi saippuan, jota kuormastossa oh run-
saasti. Venalaisten saippua oli kovasti aromirikasta 
ja rintamaoloissa sen hajun peseminen pois ihol-
ta kylmalla vedella ei onnistunut. Pojat sanoivat 
sen haisevan "puolitoista kilometria vastatuuleen". 
Saippuat heitettiin mannikkoon. 
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2. Mittauspatterin eradn korsun ovi Mainilassa 
vuonna 1943. (Perkjarvelta Niinisaloon) 

Topinassa oli Urjalasta kotoisin ollut Sulo Laak-
so. Hanelle kelpasivat Uudeltakirkolta saadut 
venalaisten uudet toppavaatteet. Kysyin Sulolta 
miksi nan otti venalaisten vaatteita. Sulo vastasi, 
etta kun han ajaa siviilissa tukkeja hevosella, ei 
perse jaady. Vastaus oli hyva ja asiallinen. Nykyi-
sinhan meillekin on topparattitavara tullut muo-
tiin parannetuin mallein. 

Sulo Laakso toimi patterissa myoskin suutarina. 
Joku tiesi kertoa, etta han olisi ollut siviilissakin 
suutari. Meille nuoremmille oli jaanyt sotaa edel-
taneilta komennuksilta puolipohjia pohjaamista 
varten. Sulo oli hyva suutari ja korjasi saap-
paamme ammattitaidolla. Tasta taidosta kiitok-
seksi Suloa nimitettiin Suutariksi ja jopa Sulo Suu-
tariksi. 

Oman ikaluokan upseerit ja patterista reserviup-
seerikouluun komennetut kuuluivat miesten sinut-
telemiin. Alkusodasta ns. jaosupseerit olivat mies
ten kanssa samassa teltassa, mutta sodan muu-
tuttua asemasodaksi heidat kutsuttiin keskusase-
man komentokorsuun. Nain keskusasemalla oli 
suhteettoman paljon upseereita, joita siella ei olisi 
ollenkaan tarvittu. Jotkut heista tiedettiin naisten 
miehiksi ja epaselvien tehtavien vuoksi aikaansa 

keskusasemalla tappavia nuoria esimiehia nimi
tettiin takanapain seurustelu-upseereiksi. 

Hameenlinnassa meita oh kouluttanut liki kaksi-
metrinen upseeri, joka Jatkosodan aikana toimi 2. 
Mittauspatterin tasoupseerina. Han oli Launo Hei-
nonen. Kun siihen aikaan (1940 - 1944) pitkat mie-
het olivat harvinaisia ja vain Heinonen ja mina 
olimme lahella kahta metria, sai Heinonen 
Hameenlinnassa lempinimen Pitka-Plussa. Sodan 
aikana kaikki asiat yksinkertaistuivat, paitsi vir-
kakoneistot, ja niin Heinosenkin nimi lyheni muo-
toon Plussa. 

Tietysti meilla oli monenlaista esimiesta ja monta 
muistoa heista kaikista. Patterin kolmantena paal-
likkona oh Veikko Tolamo. Han oh alusta asti -
jos kuka - topografi. Asemasodan aikana tama 
entinen akateeminen urheilija oli kova menemaan 
maastossa. Joskus han pysahtyi ja kysyi oliko 
vauhti liian kova. Miehilla oh kantamuksensa: teo-
dohitti, jalusta, valopistooli, vesurit, aseet jne. Kun 
vanhemmat miehet eivat paasseet nun kovaa, sai 
Tolamo lempinimen Mettahirvi. Se oh varsin sopi-
va hanelle eika ollut tarkoitettu pilkkanimeksi, 
korkeintaan arvosteluksi vauhdista. 

Lempinimia ei koskaan kaytetty Heinosesta ja 
Tolamosta heidan kuullen. Tuskin kaikki aliup-
seeritkaan saivat tietaa omia nimiaan. Mutta taval-
liset soldaatit ja reservialiupseerit kuulivat nimen-
sa paivittain, kuten Tahva ja Suutari. 

Sodan jalkeisten tietojen mukaan Heinonen, Kor-
pioksa ja Saksa poistuivat melko pian elavien kir-
joista. Nykyisin on hengissa olevien sotaveteraa-
nien prosentti ehka vain 30. 
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Mittaustiedustelupatterin paallikko 

Kapteeni Esa Koivu 

Mittamiehet 

murahtivat 

leijonassa 

Puolustusvoimain paasotaharjoitus pidettiin mar-
raskuussa 1994 paakaupunkiseudun alueella. Tie
dustelupatteriston mittaustiedustelupatteri osallis-
tui harjoitukseen noin viidenkymmenen miehen ja 
kymmenen ajoneuvon voimin. Harjoitusjoukon 
muodostivat patterin 1/94 saapumiseran tykki-
miehet apukouluttajineen ja johtajineen . 

Paikoillanne, ... 

Mittaustiedustelupatterin osalta valmistautuminen 
erikoiskoulutus-kauden tarkeaan harjoitukseen 
alkoi marraskuun ensimmaisella viikolla. Patteri 
harjoitteli toimintaa asutuskeskuksessa kolmen 
paivan ajan. Harjoituskaupunkina oh Kankaanpaa, 
jonka alueelle patteri harjoituksessa ryhmittyi. 
Komentopaikka naamioitui taydellisesti ni in 
Urheilukeskukseen kuin Eeronkadun kentalle met-
san laitaan. Kaukotulenjohtueet, joita kokoonpa-
nossa oli kaksi valvoivat kaukotahystyskameroin 
liikennetta Pori-Parkano tiella. Uteliaat kaupunki-
laiset seurasivat kiinnostuneina toimintaa niin 
Lohikon vanhainkodin kuin Kuntoutuskeskuksen 
alueella. Maastonvalvontatutkaryhma valvoi kau-
punkikuvaa mm Kankaanpaan vesitornista, Rau-
tatiesillalta ja Nuorisotalon rannasta. Maalitoi-
mintaa ei tutkalle tarvinnut erikseen jarjestaa, silla 
niin tiheaa ajoneuvohikenne alueen tiestolla koko-
ajan oli. Valmistavan harjoituksen paatyttya saa-
tettiin todeta, ao ennalta tosin aavistettavissa 
ollut asia) ettei MITTAMIES pelipaikkoja pelkaa 
kaupungissakaan. Viela ennen liikkeellelahtoa 
kohti paakaupunkia pakatthn ajoneuvot marssi-
valmiiksi ja kuunneltiin elokuvasalissa tanakat 
motivointi-puhuttelut kaikille harjoitukseen osal-

listuville varuskunnan joukoille. Jokaiselle taiste-
lijalle kerrottiin keskeiset asiat tulevasta harjoi-
tuksesta ja kaikille jaettiin posti/tuntokortit. 

Valmiit, ... 

Niin koitti viikonloppuvapaan jalkeen maanantai 
7.11.1994. Jo aamuhamarissa patteri katosi pako-
kaasupilveen moottorimarssille kohti ensimmais-
ta etappia eh Hyrylan varuskuntaa, jossa patteri 
huoltaisi itsensa ja saisi kaskyn ensimmaisesta teh-
tavasta. Moottorimarssi sujui vanrikki Rauno 
Vaisasen johdoUa sotmestari Ari Kallin vastatessa 
liikenneturvallisuudesta ilman isompia murheita. 
Hyrylassa joukolle jaettiin taisteluevasta, eh mie-
hille ruokaa ja autoille menovetta. Tkm Kiiski 
(oman ryhmansa koulutettu laakintamies) paatti 
heti Hyrylassa pohjustaa laakintahuoltojarjestel-
man toimivuuden testaamisen. Ajoneuvoon nous-
tessa Tkm Kiisken maihinnousukenka (koko 45) ja 
tmk Uiton silmakulma joutuivat samalle lentora-
dalle. Ao tormayksen myota tkm Uitto niitti jo 
seuraavana paivana mainetta koko patterille aina 
sensaatiohakuisen iltapaivalehdiston tempaistessa 
neljan palstan jutun kuvan kera alkuunsa kat-
kenneesta sotaretkesta. Onneksi tkm Uitto selvisi 
onnettomuudesta muutaman paivan sairaalareis-
sulla. 

Nyt,... 

Itse harjoitus paasi alkuun ongelmitta. Patteri ryh
mittyi kaskyn mukaan Paakaupunkiseudun lie-
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peelle tiedusteluasemiin. Turhaan pyrkivat merit-
se kohti rantaa vastustajan tiedustelijat saati lai-
vastoarmadat. Kaukotulenjohtueet ja maastonval-
vontatutka paikansivat liikenteen jo kansainvali-
selta merialueelta alkaen. Mikaan ei lipsahtanut 
ohitse, paitsi Uudenmaan Prikaatin "muonamik-
ko" mukanaan patterin kahden paivan taistelu-
muonat. 

Myos ilmatilaa/ lentokenttia ja keskeisia peltoau-
keita valvottiin 24 tuntia vuorokaudessa. Sotmest 
Kallin johdoUa Seutulan suunnalla paikannettiin 
pelkastaan yhden tunnin aikana keskella sysipi-
meaa yota seuraavaa: Linja-autoilla suoritettu 
maahanlasku, Finnairin vuoro Kanarialle, Kaksi 
kania pelolla (eivat olleet tyon touhussa), Kave-
lytiella mies ja nainen (lahes tyon touhussa). 
Komentopaikka kerasi koko harjoituksen ajan 
ala-asemilta tulleet tiedustelutiedot. Tarkkojen, 
mutta nopeiden analyysien jalkeen tiedustelutieto 
siirtyi lahes reaaliaikaisena kaikille tarvitsijoille. 
Kuten oletettavaa oli harjoitusjoukot saivat saivat 

kaikkialla liikkuessaan ja toimiessaan osakseen 
paikallisten asukkaiden mielenkiinnon ja huomi-
on. Ainakin aUe kymmenvuotiaan vaeston maan-
puolustusaktiivisuudesta voimme olla varmoja. 
Myoskin varttuneempi vaesto suhtautui jouk-
koon positiivisesti. Eras talonomistaja jopa vaati 
vanrikki Kari Nenosen tulenjohtueen kayttamaan 
voimakoneen sijasta omaa virran ulosottoaan kau-
kotahystysajoneuvon sahkoistamiseen. Kiitokset 
isannalle koko patterin (ja PV:n) puolesta! Koko-
naisuudessaan harjoitusviikko vierahti hyvien 
saiden vauitessa ilman ylitsepaasemattomia ongel-
mia. Paluumarssille patteri lahti torstaina 10. 
11.1994. Hameenlinnan kautta heitetty marssi sujui 
MITTAMIES-tyyliin ilman murheita. Takaisin 
"kotiin" palattiin hyvilla mielin ja monta koke-
musta rikkaanpina. 
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M o d T e c h F i n l a n d Oy 
on monessa mukana 

CANON ZOOM-OBJEKTHVlT HDTV-OBJEKTITVTr KAUKO-OHJATTAVAT KAANTOPAAT 
Zoomkertoimet: 

8x,12x,14x,15x,17x,18x, 20x, 25x, 45x, 50x, 55x 
Polttovalit: aina 2000 mm saakka. 

ModTech Finland Oy 

Kauppakartanonkatu 7 A (9 krs), 00930 Helsinki, puh. (90) 335 800, telefax (90) 335 605, NMT 949-606 066 
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HONEYWELL - JOHTAVA LASERHYRRAPOHJAISTE N 
PAIKANTAMISJARJESTELMIE N TOIMITTAJA . 

M odula r Azi mut h Posi t i o n Syst e m 
Reliable • Accurate • Rugged and Highest Operational Availability 

H o n e y w e l l 

Vehicle 
Motion Sensor 

Vehicle Dynamic 

Motion Reference 
Sensor Unit 

*m.ir..  -

® VAESALA 

A E G 

TELDIX navigointijarjestelma t 

• selke a ja nope a sijainninnaytt b -
edullise tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CoPilot GPS - karttanayto t 

• FNA/FOA - ajoneuvonavigointilaittee t 
• kurssi - ja pohjoistushyrra t 
• kuituoptise t kurssihyrra t 

AEG Finland Oy 
Erikoisjarjestelma t 
PL 147 
01301 Vanta a 

Puh. 90 - 83831 
Fax 90-8571588 
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"No pitkasta aikaa, 
onpa hauska kuulla..." 

Sydanta lahella olevat e i a m a n pienet ja suurei asiat vie penile 

1 0 9 - k a u k o p u h e l u . K o l m e n n a p p a i m e n val ima, joka tuo iloa 

langan k u m p a a n k i n paahan k a i k k i a l l a S u o m e s s a . Erityisen 

vaivatonta soittaminen on, k u n tilaat k a u k o p u h e l u i l l e s i auco-

maattisen o h j a u k s e n 1 0 9 - k a u k o v e r k k o o n . 

Kankaanpaan  Puhelin  Oy 

Keskuskatu 31, 38700 KANKAANPAA 

Puhelin 930-21 600 

Mittausohjelmie n 

ja 

paikkatietojarjestelmie n 

asiantuntij a 

MERIDIAN SYSTEMS OY 
PL 35 (Itatuulenti e 1) 

02101 ESPOO 
puh (90) 469 0500 
fax (90) 469 0501 

FIN 3110 LAND 
* Integrate d Ring Lase r 

Gyroscop e 
* Inertia l Navigato r 
* Globa l Positionin g 

Syste m (GPS) 

MACHINERY OY 

ERIKOISRYHMA 
Puh: (90) 772 2392, fax (90) 772 2474 
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Erikoisjarjestelmia 

maailman johtavilta 

laitevalmistajilta 

jo yli 20 vifftta 

ftti&iUankuja 5,02630 ESPOO 

Puh. 90-527U 

V a ta ja n k o s k e n S a hk o O y 
PL 12 

38701 KANKAANPAA 
Puh. 9 3 0 - 8 2 5 7 

F I N N Y A R D S O Y E L E K T R O N I I K K A 

Vedenalaise t akustise t 
valvontajarjestelma t 

Passiivine n ilmavalvont a 

Asiakaskohtaise t sovellutukse t 
avaruustoimituksist a hankitull a 
tietotaidoll a 

F I N N Y A R D S " 7 

ELEKTRONIIKK A 

Naulakat u 3 

33100 TAMPER E 

Puh. (931) 2450 111 

Fax (931) 2130 188 

K i r j a p a i n o  ̂

^UNOMUSTI 
Keskisenkatu 3 39500 I K A A L I N E N 
Puh. 933-4589 151, fax. 933-4586 870 

oy 
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JT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbront o 
^ u J S K 5 0 - I F T 

Oy Bronto  Skylift  Ltd 
Teerivuorenkatu  28 
SF-33300 Tampere 

® Finntand 
Tel. +358-31-442233 
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Tuomo Valkjarvi 

Matkoja historiaan 

Helsingin paikallisosasto on harrasta-

nut ja jarjestanyt historiallista matkailua 

useiden vuosien ajan. Olemme kayneet 

Perkjarvella jo vuonna 1990, matkailleet 

veljeskillan maille Inarille, tuoneet 

junallisen rosvopaistivieraita Rovajar-

velle ja bussillisen verran veljia Niini-

saloon kaksi kertaa. Ja matkailu jatkuu, 

eika se ole muotiasia. Mukana on ollut 

veteraaniveljia ja meita poikiakin. 

Minne seuraavaksi? 

Merivoimien aanimittausosasto? 

Vanrikki O Varsion johtamana toimi 1. Aanimit
tausosasto Hangon rintamalla Merivoimien esi-
kunnan alaisena. Mutkikkaan alkutaipaleen jal-
keen osasto oli mittausvalmiina Bromarvin loh-
kolla heinakuun 24 paivana 1941 kello 18.00. Han-
koniemen alueella suoritettiin runsaasti tykisto-
ammuntoja ja taisteltiin verisesti lahisaaristossa. 
Ensimmaiset kohteet paikannettiin 26.7.41. 

Voidaanko asemat nykyisin paikantaa, mita kaik-
kea muuta Hankoniemella tapahtui, koska osas-

tosta tuli 11. Mittauspatteri ja runsaasti muita 
historian liittyvia kysymyksia? 

Hankoniemelle 20.5.1995 

Matkoista ensimmainen tehdaan Hankoniemelle 
bussimatkana Helsingista. Retken asiantuntijana 
toimii kv Jyri Paulaharju, joka on tutkinut Han-
koniemen taisteluihin liittyvia asioita perusteelli-

sesti. 

Retkella tutustutaan Raaseporin linnaan, Har-
parskogin linnoitteisiin, tehdaan kiertoajelu Drags-
vikin varuskuntaan, kaydaan Lappohjan museos-
sa, perehdytaan mittaustiedustelun tapahtumiin, 
suoritetaan kiertoajelu Syndal - Taktom - Hanko 
ja suoritetaan paluumatka Skogbyn kautta Hel-
sinkiin. 

Matkalle lahdetaan Paapostin edesta siten, etta 
maakunnan vaki ehtii junilta sopivasti. Matka kes-
taa n. 9 tuntia ja maksaa kuljetuksen osalta n. 50 
mk henkilolta. Matkan sisaanpaasyliput ostetaan 
ryhman koon mukaisina hintoina ja ruokailut 
maksaa jokainen itse. 

Ajankohdan mukaan kesa on juuri tulossa tai 
kevat on kauneimmillaan. Siksi toivomme, etta 

Vuokkiniemen kylamaisemaa 
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Rohon rantaa Sini-sillan luona 

mahdollisimman moni osallistuu ja tuo mukanaan 
laheisensa ainutlaatuiselle historian retkelle koti-
maassa. Erityisesti toivomme, etta osastossa pal-
velleet veteraaniveljet voisivat osallistua retkelle 
runsaslukuisesti. Heidan osallistumisensa sitoo 
meidat nuoret historiaan. 

Hameenlinnasta Uhtualle? 

Miksi 5. Mittauspatteri lakkautettiin ja aloitti toi-
mintansa Hyrynsalmen kautta Uhtuan puolus-
tuksessa 8.6.1942? Mita patteri teki 4.3.1944 saak-
ka Uhtualla ja purettiin Valkjarven asemalla osal-
Ustuakseen Kannaksen puolustukseen ? 

Kuten Hangon retken, Helsingin paikalhsosasto 
on suunnitellut myos retken Pohjois-Vienaan 16 -
18.6.1995. 

Matka suoritetaan, mikali vahintaan 30 henkiloa 
osallistuu matkalle. Matkan sotahistorian asian-
tuntijoina toimivat tunnetut veljet ja auktoriteetit 
Jyri Paulaharju ja Ilmari Hakala. 

Varsinainen matka aloitetaan Kajaanista, jonne 
saavutaan junalla 16.6 aamulla. Matka jatkuu bus-
silla Vartiuksen - Kostamuksen - Vuokkiniemen 
- Vuonisen Eldakka- ja Kis-Kis-jarvien kautta 
Uhtualle. Uhtualle saavumme illalla, jossa majoi-
tumme joko karjalaistaloihin tai paikalliseen hotel-
liin. 

Matkalla ruokailemme kahvistellen ja paivallinen 
nautitaan Uhtualla. Lauantaina teemme paivaret-

ken Rohon - Soh janan - Kiestingin kautta aina 
Louheen, mikali aika antaa myota. Illaksi palaam-
me Uhtualle. Sunnuntaina aloitamme paluumat-
kan ja perehdymme taistelupaikkoihin tarkemmin. 
Kotimatkalle lahdemme Kajaanista yojunalla ja 
olemme Helsingissa maanantaiaamuna. Matkalla 
kahvistelemme ja illallinen nautitaan Kajaanissa. 

Matkan yksityiskohtainen suunnittelu jatkuu myo-
hemmin kevattalvella; majoitukset, ruokailut, kul-
jetukset, viisumit yms asiat. Matkan hinta riip-
puu osallistujamaarasta, mutta on n. 1000 -1200 
mk. 

Erityisesti toivomme, etta veteraaniveljet, jotka 
palvelivat 5. Mittauspatterissa, voisivat osallistua 
matkalle. Nain saisimme autenttisia kertomuksia 
ja kokemuksia patterin toiminnasta Uhtualla. 

Molempien matkojen kaytannon asioista vastaa kv 
T Valkjarvi. Yksityiskohtaisiin ohjeisiin ja seikkoi-
hin palaamme osallistujien kanssa myohemmin. 

Toivon, etta soitatte, kirjoitatte ja faxaatte sito-
via ilmoittautumisia mahdollisimman pian. 

Puh: 90 -161 4780, tyo, 90 -161 4789 
fax, 90 - 6846310, koti, 
osoite: Santahamina Rak C35 C 14 
00860 HELSINKI. 

Hyvaa kiltamatkailua ja 
runsasta osaanottoa toivoen. 

Santahaminassa 28.12.1994 / TV 
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Leena Perala 

Tuliko 

paloruisku 

mukaan? 

Muisteluksia leirillelahdosta 30 v sitten 

"ROVAjARVI" - mika kaiku sanalla tykistovaen 
keskuudessa onkaan! Jo leirivalmistelut ja pak-
kaamispaivat olivat tunnelmaltaan tavallisesta pai-
varutiinista poikkeavia. 

Nuorelle, juuri palvelukseen tulleelle naiselle pelk-
ka ajatuskin tyosta leiriolosuhteissa toi mieleen 
monenlaista jannitysta. Miten selvita oudoissa, 
ennennakemattomissa tyotiloissa, mista saa apua, 
jos tenkkapoo painokoneen kanssa yllattaa... 

Hammentynytta iloa sensijaan toi ajatus viikon, 
parin lomasta nimenomaisesta perheenaidin arki-
rutiinista; ei ruuanlaittoa, ei pyykkipaivia... Luon-
nollisesti mielessa oli myos huoli lasten selviami-
sesta leiriajan ilman isaa ja aitia. Sijaiskodin han-
kinta oli edessa. Ikavakaan ei ollut vieras ajatus. 

Leirivalmisteluj a 

Mittauspatteriston kuvalaboratoriossa leirivalmis
telut alkoivat jo viikkoja ennen leiria. 

Sota- ja ampumaharjoituksen tilannekartat seka 
erilaiset, useana kappaleena tarvittavat taulukot 
painettiin jo kesakuun puolella. 

Paivittainen taistelu vanhan ROTAPRINTIN kans
sa oli jatkuvasti voimia koettelevaa. Ilkikurinen 
ystavani oli jo niellyt telojensa valiin kesapusero-
ni msettisolmion ja tyotakkini hihan seka purais-
sut parsimiskuntoon kaksi sormeani. Ja samanlai-
nen mokoma odotti leirilla-huh! 

- Naytas vahan karttaa, onko FAARAO merkitty 
kovin ryteikkoiseen paikkaan kauas tiesta? - Siir-
rapas vahan kohdistusmerkkeja ja tipauta tutka-
vanhus sellaiseen paikkaan, ettei FAARAON JA 

YRJON tarvitse rampia itseaan vasyksiin! 

Painohuoneen oven takana kavikin useita koput-
tehjoita, jotka muka halusivat tietaa, minkalaisia 
tilanteita harjoituksiin oli suunniteltu. Luotta-
muksellisuuden kaikki toki tiesivat, mutta pieni 
kiusoittelu aina piristi tyopaivaa. 

Pakkaamisurakka 

Ajatus l o m a s t a karsiutui jo siina vaiheessa, 
kun naki sen laatikkomaaran, mika leirille kuului 
asianmukaisesti pakata. - Veljet, montako laatik-
koa te olette pakanneet leirijunaan? Kuvalabora-
toriosta lahti 60-luvulla 13 puista leirilaatikkoa 
joko junan tavaravaunuun tai kuorma-auton laval-
le. Selvaksi siis tuh, etta leirille mennaan t 6 i -
h i n! 

Minulle oh kotikeittiossa kerrottu, etta kuva labo-
ratorioparakissa on pressulla peitetyt ROTAP-
RINT- painokone ja "junanraiteilla" kulkeva 
HOHLUX- jaljennoskamera painavine kasettei-
neen. Eh sama painpkalusto, kuin Niinisalossakin, 
mutta oheislaitteet, kuten valotuskojeet, erilaiset 
lamput ja altaat oli vietava mukana. 

Siispa painokoneen A3 ja A4-kokoiset telastot, pai-
nolevyt, -paperit, -levyt seka tarvittava kemia tayt-
tivat muutaman laatikon. 

Jaljennoskuvausmateriaah kemioineen taytti seu-
raavat pari laatikkoa. Unohtaa ei sopinut ampa-
reita, joilla kuljettaisin Rovajarven vetta ees-taas! 

Painotoiminnan lisaksi tehtaviini kuuluivat leirin 
esikunnan kaskemat valokuvaustyot. Seuraava laa-
tikkoera tayttyikin valokuvauskalustosta ja -mate-
riaalista. Kolhiintumisen estamiseksi tarvittiin 
laatikoihin pehmusteeksi useita huopia. Selitys-
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taitoni olikin koetuksella varusvarastolla, kun tiva-
sin kuitille useamman, kuin yhden huovan! Eraal-
la talvileirilla huovat olivatkin suurempaan tar-
peeseen, mita olin tullut ajatelleeksi. Peitoksiko? 
Ei tietenkaan, vaan seinien verhoiluksi liian voi-
makasta ilmastointia vastaan! 

Kun kaikki 13 laatikkoa oli pakattu ja moneen ker-
taan tarkastettu avaimet ja lukot saatu tasmaa-
maan, ei ollut ihme, etta kakkureseptit ja laati-
koiden sisallytluettelot pyorivat yhtena myllakka-
na paassani! Laatikoiden seassa oli myos oma 
pieni leirilaatikkoni - eihan vai pyykkinaru unoh-
tunut... 

Ylimaaraista huolta 

oli siita; ymmartavatko laatikoiden kasittelijat siir-
taa niita varovasti, seka suojata sateelta, kuten olin 
vakuutellut. Eivat aina uskoneet, ja harmia tuli. 

Adrenaliini tirisi suonissa ja kiukunkyyneleet kir-
velivat silmia, mutta - SE OLI ELAMAA SE! 

Roolinvaihto 

oli silloin, kun lahtoaamuna litterat laukussa sil-
masin tyhjaa ja hiljaista kotia. Onneksi junamat-
ka ROVANIEMELLE kolisevassa kolmannen luo-
kan makuuvaunussa antoi pitkan ja virkistavan 
unen. Lapin maisemien rauhallisuus ja koskemat-
tomuus helpottivat roolinvaihtoa elamyksiin, jotka 
leirilla odottivat. Odottivat viela 29 vuoden jal-
keenkin! KIITOS KAIKISTA NIISTA! 

Ps. Paloruisku - mikas se onkaan 

Isa ja diti leirilla 
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Tapahtumia vuoden varrelta 

Evl Pentti Kuosa 50 v. 
Ritva ja Pentti vastaanotta-
massa patterin muistamista 
Luovuttaja maj Jari Vaara 

Hannu Rajahalme 50 v. 
*Z Irmelija Hannu vastaanotta-

massa Killan muistamisia. 
Luovuttaja maj Jari Vaara 

Pohjoismaiset kent
tatykiston tarkasta-
jat tutustumassa 
mittaustiedusteluka-
lustoon 
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Tapahtumia vuoden varrelta 

Patteriston komentaja evl Pentti 
Kuosa tervehdyskdynnilla ylil evp 
Pekka Kukon luona 

Kapteeni Antti Kivela saa MTiedPtrin yksikko-
viirin 

Leena Perala jddmdssd joululomalle ennen eld-
kepdividan 

28 



Kertausharj oitus 
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Heikki Aho-Mantila 

Sauna- ja takkakuulumisia 

Niinisalosta Rovajarvelle 
Ja erityisesti varaavasta 
takasta. Varaava takka on siis 
lammonlahde, joka luovuttaa 
lampoa erittain tehokkaasti 
pitkaksi aikaa. 

Mutta palatkaamme ajatuk-
sen alkulahteelle, vuoden -93 
"kenttatykiston kesapaiville" 
Rovajarvelle. 

Viettaessamme perinteista 
saunailtaa Niemennokan sau-
nalla Rosvopaistin lomassa, 
syntyi allekirjoittaneelle aja
tus takan seka takkahuoneen 
lattian uusimisesta mittaus-
patteriston killan toimenpi-
tein. Mista rahat? Aloitin sys-
temaattisen vieraiden kiusaa-
misen, selvitin ajatuksen ja pyysin rahaa. Myon-
teisia lupauksia tuli niin etta innostuttiin ajatuk-
seen. Tammikuussa tuli hetki lunastaa lupaukset, 
jotka sitten lunastettiinkin hetken harkinnan jal-
keen - melkein poikkeuksetta. 

Retkikunta perilla 

Rahaa tuU. Sitten alkoikin tarvikkeiden hankinta 
ja hintojen tinkiminen. Tiilet ja lattialauta hankit-
tiin rakennuspaikalle Rovaniemelta Risto Ohman-
nin toimenpitein. Muu tarpeisto hankittiin mukaan 
Kankaanpaasta. 

Muurari ja repsikkana 
toiminut rautapuoskari 
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Perjantaina 25.2.1994 voimalla 7 miehen; 
- Sorjo Heinonen Muurari 
- Pentti Hanhikangas Rakennusmies 
- Arto Mettala 
- Seppo Nurminen 
- Reino Valisalo 
- Jorma Alanen 
- Heikki Aho-Mantila 

Sahkoasentaja 
Rautapuoskari 
Poperoitsija 

Lahti Niinisalosta retkikunta kohti Rovajarvea. 
Perille saavuttiin saman paivan iltana 19.00, jonka 
jalkeen majoituttiin, saunottiin ja nukuttiin. 

26.2. 

Herattiin, valmistettiin aamupala, syotiin ja lah-
dettiin saunalle tutkailemaan tyomaata. Ja siitahan 
se alkoi Sorjo nappiin tiilikivia rinnan perakkain 
seka paallisin, nokilasku- ja suuluukut paikalleen, 
tuhkasolat ja niihin tulipesakin alkoi hahmottua. 
Lekarina toimi kuka ehti. Jorman leikellessa tiilet 
vinoon seka poikki, Heikin valmistellessa sisaren-
kaan taytetta. Taytteen valmisrutrua syotiin. Sau-
nan lammitti saunamajuri, saunottiin, paistettiin 
makkarat seka nautittiin saunaolut. Tietenkin paik-
kakuntalaista! Kuunneltiin uutiset ja sitten nah-
kat silmille. 

27.2. 

Paivan kulku paapiirtein sama kuin edella. 

Heikki ja tyonjohtajana toiminut Risto lahtivat 
Rovaniemelta hakemaan sauma-ainetta, mutta 
kuten aina, retki oli saamaton. Iltapaivalla Reijo 
teki sahkotyot seka johdatti etta kytki lampopat-
terit. Pentti ja Arto ryhtyivat uuden lattian tekoon. 
Heikin toimiessa lautapoikana. N i i n taas tu l i 
ehtoo; pojat syomaan ja saunaan. Sorjon jalka, pol-
vesta, alkoi vihotella ja turvota (leikkauksen jal-
kimaininkeja), mutta ennen retken loppua oli teh-
tava ja tehtiinkin pieni kalottikierros, josta ei kir-
jailtavaa! 

3.3. Aamu; 

Sorjon polvi todella kipea. Suunnitelman mukaan 
kotiutuminen piti tapahtua 4.3., mutta sita aikais-
tettiin paivalla, joten Pentti Kemijarvelle kannen 
kiristykseen. Mutta taaskaan ei onnistunut. Arto 
ja Heikki menivat viimeistelemaan lattian seka 
Reijo tyomaasiivoojaksi. Klo 10.00 Arto, Sorjo ja 
Reijo kotiutettiin Pentin ja Heikin purkaessa lei-
rin, joka luovutettiin tyonjohtajalle klo 13.15. Jonka 
jalkeen luovuttajat kotiutettiin. 

Yhteenvetona retki oli tyontayteinen, antoisa ja 
ennenkaikkea monen eri alan ihmisen (elakelai-
sen, sahkoasentajan, sotilaan, kirvesmiehen, rau-
tapuoskarin, muurarin) hauska, toimehas viikko. 
Jalkimaininkeihin jai pukuhuoneen takka seka lat
tia. 

28.2. 

Hommat jatkuivat ja savukin tuprusi, joten oli 
aika savuviinojen, jota varten Pentti ja Heikki 
lahtivat Kemijarvelle hankintoihin (sita ja sitten 
poron karistysta). Sit me pojat soimme, saunoim-
me, rakensimme sanoin aina aamupuolelle asti. 

1.3. 

Nukutti pitkaan. Lieko johtunut mista. No herat
tiin kuitenkin. Suoritettiin aamuun kuuluvat toi-
met. Ruokittiin "kuukkelit" 

Kahdella nimittain, Sepolla ja Jormalla talkooloma 
loppui. Me jaavat toivotimme hyvaa kotimatkaa. 
Puuhastelu tyomaalla jatkui, Sorjo alkoi saumata 
takkaa. Arto ja Pentti purkaa takkahuoneen. Hei
kin kantaessa romut pois. Htaan ehdittaessa ylla-
tyksia; saumausaine loppui kesken ja toinen ros-
sipermanto oli poissa, joten kosteus oli tehnyt 
tuttujaan monen m 2 alueella. No oli ilta, joten syo
maan, saunaan ja mietintamyssy paahan. Niin oh 
unohtua; Reijo, hanella oh "vapaapaiva". 

2.3. 

Saimme herata kuulaan kirpeaan pakkasaamuun. 
Mietintamyssy pois ja toimeen. Pentti ja Arto teki-
vat uuden rossin ja korjasivat lampoeristyksen. 

Suurkiitokset kiltasaunan tukijoille. 

Takka ja lattia ovat valmiit 
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Antero Ylakorpi 

Kiltatoimintaa 

mittamies-

hengessa 

Ollessani Niinisalon Lantisen kansakoulun ala-
luokilla kiltatoimintaa aloiteltiin seuraavan, killan 
historiasta lainaamani, lauseen hengessa. 'Huo-
lestuneisuus maamme tulevaisuudesta synnytti 
viimein ajatuksen koota vanhojen kokemukset ja 
nuorten voima ja tulevaisuudenusko yhteen' Nyt 
vajaa neljakymmenta vuotta myohemmin valta-
kunnan paalehdessa otsikoidaan 'suomalaisten 
maanpuolustusintoa ei hillitse enaa mikaan'. 
Tulenkin paikallisosaston puheenjohtajaksi aika
na jolloin, perinteisten rutiinitapahtumien lisaksi, 
killan toimintaa tulevat vireyttamaan matkat 
sodan-ajan mittauspatterien alueille, siita Tuomo 
Valkjarven kirjoitus toisaalla lehdessa, seka vapaa
ehtoinen maanpuolustuskoulutus keulamiehenaan 
killassamme Jorma Aalto Turusta. 

Kulunut vuosi painottui selvasti killan ja patte
riston juhlatapahtumien viettoon joten oh luon-
nollista, etta paikallisosaston toiminta keskittyi 
tulevan suunnitteluun. Avasimme toimintavuoden 
osalhstumalla turvalhsuuspohittiseen seminaariin 
ja ent. Kadettikoulun auditorio oli taasen Top-
puunmyyty'. Juhlavuoden aikana muistimme mm. 
paikallisosastomme paivansankareita, T J Kukka-
maki 85 v. (11.10.1994), Jaakko Ollaranta 60 v. 
(13.07.1994) ja Pauli Ahvenainen 50 v. (03.08.1994) 

Yhteistyota on ollut mm. Topografikillan kanssa 
joka jarjesti kiltojen yhteistapahtumana matkan 
Tarttoon seka yhyonongintakilpailun Santahami-
nassa. Uudenmaan kiltapiirin ideoimana Tiedo-
tuskilta jarjesti tiedottamisen kertausharjoituksen 
jossa meidankin kiltaveljet saivat asiantuntevaa 
oppia tiedottamisesta. 

Tata kirjoittaessani odotamme paikallisosaston 
perinteista pikkujoulua, jolloin luvassa on hoy-
ryavan glogin lisaksi puolustusvaliokunnan 
puheenjohtajan Kalevi Lammisen esitelma. 

Lopuksi rohkaisen kiltaveljia tulemaan mukaan 
akthviseen kiltatoimintaan, ainakin minulle on toi
minta tassa rehdissa mittamieshenkisessa joukos-
sa antanut paljon mukavia kokemuksia ja muis-
toja naiden yh 20 vuoden aikana jotka olen ollut 
mukana. 
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"Eurooppa on muuttunut 
turvallisemmaksi, kun vas-
takkainasettelu on loppu-
nut", sanoi kiltaveli ja tyk-
kimies. 

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja ja kv Kalevi Lamminen saapui suoraan Pariisis-
ta kertomaan tuoreintmat EU-kuuluntiset kiltaveljille. 
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Porin paikallisosasto 

Kiitokset killalle, 
etta mekin olemme paasseet 
tasta kaikesta osallisiksi. 
Kun elokuussa -93 alkoi Kankaanpaassa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen valmiuskurs-
si 3/Satakunta noin 45 henkilon voimin, seisoim-
me me kiltasiskot mukaanlukien rivistossa katse 
tiukasti eteenpain suunnattuna. Vuosia mielen-
kiinnolla miestemme (miesten) puuhia sivusta seu-
ranneina - huom. pysyttelemme tassa nyt maan-
puolustusasioissa - oli ilmeisesti todettu taktises-
t i turvalliseksi toimenpiteeksi ilmoittaa myos 
meidat mukaan. Kurssin anti oli erittain moni-
puolinen ja mielenkiintoinen. Alusta lahtien loy-
tyi hyva yhteishenki, ohmmehan kaikki periaat-
teessa samalla "aaltopituudeUa". Myoskaan jakoa 
hameellisiin ja housullisiin ei esiintynyt, tasa-
arvoisuus raumiillistui henkiloina. Kurssilla pereh-
dyttiin mm. ajankohtaiseen turvallisuuspolitiik-
kaan, maanpuolustuksen eri alojen jarjestelyihin ja 
valmiuksiin seka varautumiseen poikkeusoloissa. 
Naista aukesi syvallisempi nakokanta tiedotusva-
hneiden seurantaan esim. suuronnettomuuksista 
ja opimme miten suojautua aseiden ja ydinsaas-
teiden vaikutuksilta. Maastokoulutuksessa kerrat-
tiin kartanlukua ja suunnistusta, harjoiteltiin pelas-
tustoimintaa ja hataensiapua tilapaisvalinein seka 
kadonneen etsintaa. Nama ovat ensiarvoisen tar-
keita taitoja liikuttiin sitten kaukana kairaUa tai 
tutulla lenkkipolulla. Miesten keskittyessa erikseen 
kaskynantoharjoituksiin - mika meilta naisilta taas 
sujuu luonnostaan - me syvennyimme liikkuvaan 
sotilaskotitoimintaan, joukkomuonitukseen ja 
majoitukseen, itsepuolustuskoulutukseen ja tutus-
tuimme kenttalceitinkalustoon. Taisteluvahneiden 
kasittelyharjoituksessa jatettiin kauhmet pois, ryn-
nakkokivaari mukautui kateen aivan yhta hyvin, 
vaikkakin muutamille kurssilaisille selvisi ammun-
nan perusteet ja aseenkasittely vasta ensimmaista 
kertaa. Mielenkiintoista meiUe armeijaa kaymat-
tomiUe oh myos viikonlopun pituiset tutustumi-
set varuskuntiin. Niinisalohan toki on " tut tu" 
paikka monessa suhteessa aiemmilta vuosilta 
muutenkin kuin kerhon nakokannasta katsottuna, 
mutta nyt myos Porin Prikaati Sakylassa tuh tar-
kastettua. Kalustoesittely molemmissa paikoissa 

Tuula Rosendahl, liris Salmenranta ja Eija Kos-
kenniemi-Saarivirta Karvian putkassa Jdakurs-
silla tammikuussa 

veti hetkeksi mielen hieman haikeaksi, kun sai 
vain katsoa muttei koskea kunnolla. Olisi ollut 
niin mukava kerran jyshayttaa... Mutta laastarina 
naille "haavoille" oli paivan ruokailuhetket. 
Armeija marssii vatsallaan, sanotaan. Me lievasti 
syoppoyteen taipuvaisina emme marssineet het-
keen minnekkaan, silla ruoka oh todella hyvaa ja 
sita oh enemman kuin riittavasti. Kaikki hauska 
loppuu aikanaan, nhn valmiuskurssi 3:kin, mutta 
mukavaa jatkoa oh luvassa uusien kurssien muo-
dossa, joihin innolla olemme osalhstuneet resver-
vinupseerien naisten erityisesti Eeva Liisa Kainu-
laisen kanssa. Komppanian puolustuskurssi Huo-
vinrinteella elokuussa 1994 Talla kurssilla sain 
syventaa tietojani mita olin oppinut valmiuskurs-
silla - luulen, etta jotkin asiat menivat jarjestyk-
seen. Risto Aikia komensi ryhmamme vetamaan 
puhelinjohdon esikunnan ja komppanian valille -
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Naisten jotos Joutsijarvella tuoko-
kuussa. Matkan varrella joukkuei-
den piti tehda varsiluuta 

siita sitten menoksi ja kela selkaan - seuraavana 
paivana purku ja ilmoitus, etta tyo tehty on, var-
muudeksi toiselle esimiehelle. Ristolta sain sitten 
nuhteita: "Onko tyo tehty?" Virheista oppii, nyt 
ei sitten tarvitse enaa miettia, kenelle ilmoittau-
tua tehtavan jalkeen. Ennen (nuorempana) ajatte-
l in ettei ikina mitaan "epamukavaa" elamaa 
mokilla, vahintaan pitaa oUa mikro ja astianpesu-
kone. Ja kuitenkin kevaalla ilmoittauduimme Iirik-
sen kanssa jotokselle Vammalaan, reservilaisten 
jarjestamalle "Kevatyon keikaukselle". Lahties-
samme meilla oli taysvarustus selasssa: teltta, 
makuupussit, kirves ja raskas 20m:n koysi killu-
massa kaiken komeuden pisteeksi - siis matkaan. 
Alkutaipaleella saimme kolme tyhjaa filmipurk-
kia mukaan. Niihin pit i kerata linnun jatoksia, 
(teeri, metso ja pyy), tullessa purkeissa oh hirven 
ja peuran paskaa ja kolmannessa kysymysmerkil-

la varustetussa teeren ja metson jatokset, nyt tie-
damme! Samalla reissulla opimme paljon muuta-
kin, ennustamaan saata, sytyttamaan tulen ilman 
tulitikkuja ja paljon muuta. Vasyneena ja onnelli-
sina saavuimme kotiin ja eikun odottelemaan 
uusia haasteita - ja niitahan on riittanyt (katso 
kuvat). Ystavamme Kainulaisen perheessa isanta 
on kova retkeilemaan ja ahkera reservilainen, nyt 
kuitenkin reservin kapteeni laittaa puvun paalle 
ja harjaa kissan (Paronin) kiiltavaksi ja lahtee kis-
sanayttelyyn ja samanaikaisesti emanta pukee 
maastopuvun paalle ja vetaa kumisaappaat jal-
kaan, repun selkaan ja maastoon. Onneksi on 
yhteisiakin jotoksia. 

Nun muuttuu maailma... 

kiltasiskot Iiris Salmenranta ja 
Eija Koskenniemi-Saarivirta 

1 

M r 
Kotona teflonkattila 
tuntui pienelta. 
Kenttakeittid-kurs-
silla Sdkyldn Huo-
vinrinteella maalis-
kuussa Eeva-Liisa 
Kainulainen ja Iiris 
Salmenranta 
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Orvo Haavisto 

Aiheita maailman 

turuilta ja Turusta 

Kuten Roomalainen Augustus jo sanoi "festina 
lente", nain myos meilla Turkulaisilla joskus 
tapahtuu, eli kiiruhda hitaasti. 

Kulunut vuosi on ollut merkittava monessa suh-
teessa. On tapahtunut paljon seka poliittisella 
etta historiallisella puolella. Ei tietenkaan voida 
vaheksya sita mita kiltamme juhlavuonna on 
tapahtunut. 

Varsinais-Suomessa kiltaelama meidan osalta on 
soljunut tai paremmin sanottuna ollut suvanto-
vaiheessa. Tottakai olemme osallistuneet, par-
haan kykymme mukaan, paatapahtumiin, 
Hameenlinnassa 30 v juhlakokoukseen, ja Tiedus
telupatteriston 70-vuotispaivan viettoon 10.6 Ni i -
nisalossa. Molemmat tilaisuudet ovat oUeet mie-
leenpainuvia ja todella hyvin jarjestettyja. 

Paikallisosaston kevatkokous oli 27.4 Kellarira-
vintolassa. Muita varsinaisia omia tapahtumia ei 
kevaan ja kesan aikana ollut. Sita enemman kyl-
lakin tilaisuuksia, joihin kiltalaisilla oli mahdolli-
suus osalhstua. Naista mainittakoon Samppalin-
nan kesateatterissa jarjestetty aseveli-illat "Paa 
pystyyn" ja jatkosodan 50-vuotisnayttely. Syysko-
kous pidetthn 24.10 Kellariravintolassa. Kokouk-
sessa esitelmoi Evl Jukka Lira Viron maanpuo-
lustuksesta. Esitelma oli sangen mielenkiintoinen. 

Syksylla Turun seudulla jarjestettun useita tilai
suuksia, joihin kiltaveljet ja -sisaret voivat osalhs
tua. Mainitsen naista vain yhden; Laivaston kon-
serttitanssiaiset, joka pidetthn Turkuhallin Elysee 
Areenalla. 

Vuosi on ollut myos perheen vuosi. YK korostaa 
"pienemman demokratian luomista yhteiskunnan 
sydameen". Miten sitten Suomen taloudellinen 
ahdinko ja yhteiskuntapolhttiset, varsinkin perhe-
pohittishn vaikuttaneet linjaukset, tulonsiirrot ja 
palvelujarjestelmien heikentaminen seka verotuk-
sen kiristaminen vaikuttivat perheisiin? Oliko 
vaikutus heikentava vai vahvistava, sita on vai-
kea sanoa. Nuorten kulttuuriharrastukset ja vapaa-
ajan kaytto muuttui, kun he oppivat kayttamaan 
hyvinvointivaltion kulttuurituotteita, taivaskana-
via, musiikkivideoita, tietokonepeleja jne. Tasta 
tulee vain joskus mieleen etta nuoret ovat joten-
kin passivoituneet! Oli miten oli voidaan vain 
todeta se mita Quintilianus jo kauan sitten sanoi: 
" In omnigus fere minus valent praecepta quam 
experimenta" kun yritetaan saada nuoria aktivoi-
tumaan, eh kokemus on lahes aina parempi kuin 
neuvot. 

Samalla toivotan mita parhainta uutta vuotta 1995 
kaikille kiltasisarille ja -veljille. 

Korjaus 

Juhlavuoden Mittamiehessa 
oheisessa kuvassa oli virheel-
lisesti ilmoitettu henkiloiksi 
Antti Suviranta ja Matti 
Makinen. Matti Makisen pai-
kalla on Eino Ala-Korpela. 

Toimitus pahoittelee virhetta. 

36 



Pekka Soini 

Kankaanpaan paikallisosas

ton kuulumiset ja tekemiset 

Pentti Alpin luona. Vas. 
Pekka Soini, Jarkko Aho-
Mantila, Heikki Aho-Manti-
la, isantd itse, Pertti Poso ja 
Seppo Nurminen 

Toimintavuosihan alkoi tammikuussa, missa alle-
kirjoittanut valittiin pienen elakkeellaolon jalkeen 
puheenjohtajaksi, jota vielakin hieman ihmette-
len. Mutta hienossa seurassa on tosi hyva toimia, 
porukka on ollut aktiivista, mista kiitokset. 

Helmikuussa olimme isolla joukolla vuosiko-
kouksessa Hameenlinnassa. Maaliskuulla pidim-
me johtokunnankokousta kiltaveli Kauko Juhan-
talon vieraana Kankaanpaan Kuntoutuskeskuk-
sessa, missa hyvan ruoan, juoman ja saunan lisak-

Ruunahovin alueella vasem
malta Matti Leppanen, Veik-
ko Merivirta, Armas Virta, 
Pekka Saarivirta, Pentti Han-
hikangas, Eija Koskenniemi-
Saarivirta ja Seppo Nurminen 

si teimme myos hyvia paatoksia, joista toteutim-
me ehka vuoden tarkeimman projektimme. Kut-
suimme vieraaksemme muut Kankaanpaan Reser-
vilaisjarjestot; upseerit - aliupseerit seka tykisto-
killan jasenet kunto-, taito ja tietokilpailuun. Tilai-
suus pidetthn Ruunahovissa ja paikalla oli n. 30 
henkiea, jota pidan hyvana saavutuksena. Palau-
te on ollut hyvaa ja jatkoa seuraa. Tykistomuse-
oUa kavimme talkoissa ja saunoimme paalle. 

Perinnepaivana oli meita vanhoja kutsuttu ker-
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tausharjoituksiin 8 henkea hernevellin keittoon,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Merkkipaiviaan ovat viettaneet: 
mika Aho-Mantilan Heikin johdolla onnistui todel-
la hyvin. 

Hannu Rajahalme ja Pentti Alppi 50v ja Pentti 
Tuomala 60 v., joita olemme Nurmisen Sepon 

Syksylla vietimme kokousta Alpin Pentin vieraa- k a n s g a k tervehtimassa. 

na Venesjarvella, missa perinteiset ruoka, juoma 

ja sauna kuuluivat mukaan vahvasti. 

Vuosi on ollut osastolla hyva ja antoisa, josta viela 
kiitos kaikille 

Porilaiset ohvat vieraanamme Ruunahovissa, jonne 
vieraat patikoivat ja isannat jarjestelivat makuu-, 
sauna- ja ruokapuolta kuntoon. 

Pdivdnsankari Pentti Alppi Use oikealla 
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Mitalien, plakettien ja 

ristien saannot 

Koska jasenistolla on ollut epatietoisuutta jaetta-
vien huomionosoitusten saanndista, julkaistaan ne 
yleison pyynnosta tassa yhteydessa tiivistettyna. 

Sotilasansiomitali 

Sotilasansiomitali voidaan myontaa pv:n palve-
luksessa olevalle henkilolle osoituksena erityises-
ta kunnostautumisesta palveluksessa, erityisesta 
neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta tai pelot-
tomasta toiminnasta vaaratilanteessa. 

Puolutusvoimiin kuulumattomalle henkilolle puo
lustusvoimien hyvaksi tehdysta erityisen ansiok-
kaasta tyosta. Sotilasansiomitalin myontaa pv:n 
komentaja joko omasta aloitteestaan tai esitykses
ta. Esityksia voivat tehda puolustusministerio, 
paaesikunnan paallikko, paaesikunnan esikuntien 
paallikot, maanpuolustusalueiden seka meri- ja 
ilmavoimien komentajat joko omasta tai alaisiltaan 
saamiensa aloitteiden perusteella. Esitys voidaan 
tehda aina kun siihen katsotaan olevan perustel-
tua aihetta. 

tavalla ansiokkaasti tyoskennellyt edella olevien 
tarkoitusperien edistamiseksi. Jarjestoon kuulu
mattomalle Suomen kansalaiselle, joka on ansiok
kaasti ja pitkaaikaisesti toiminut maanpuolustuk-
sen seka jarjeston saannoissa ja periaateohjelmas-
sa ilmaistujen tavoitteiden hyvaksi seka merkitta-
valla tavalla tukenut jarjeston tyota. Kilta-ansio-
mitalin myontaa puolustusministeri jarjeston hal-
lituksen esityksesta. KUta-ansiomitalia kannetaan 
nauhassa kunniamerkin tapaan. 

Hopeinen kiltaristi 

Voidaan myontaa MPKL:n jasenkillan jasenelle, 
joka on vahintaan 10 vuotta ollut killan jasen ja 
toiminut erityisen ansiokkaasti MPKL:n tai sen 
jasenkillan hyvaksi ja tarkoitusperien edistami
seksi. Kiltaristit myontaa MKL:n halhtus kiltaris-
titoimikunnan esityksesta. 

Pronssinen kiltaristi 

Sotilasansiomitalit myonnetaan paasaantoisesti 
kesakuun 4. paivana. Esitysten tulee olla paaesi
kunnan henkiloosastossa huhtikuun 1. paivaan 
mennessa. 

Sotilasansiomitalia kannetaan nauhassa kunnia
merkin tapaan. 

Kilta-ansiomitali 

Tunnustukseksi Maanpuolustuskiltojen liitto ry-
nimisen jarjeston paatavoitteina olevien maan-
puolustustahdon, maanpuolustustietoisuuden 
levittamisen ja maanpuolutusharrastuksen edista-
misen hyvaksi tehdysta vapaaehtoisesta maan-
puolustustyosta voidaan antaa kilta-ansomitali. 
Kilta-ansiomitali voidaan myontaa jarjeston jase-
neUe, joka vahintaan viidentoista vuoden ajan on 
vastuullisissa tehtavissa tai muuha merkittavalla 

Voidaan myontaa MPKL:n jasenkillan jasenelle, 
joka on vahintaan 4 vuotta ollut killan jasen ja toi
minut ansiokkaasti MPKL:n tai sen jasenkillan tar
koitusperien edistamiseksi. Kiltaristit myontaa 
MPKL:n hallitus kiltaristitoimikunnan esityksesta. 

Kilta-ansiomitalia ja kiltaristeja voivat esittaa kil-
lat ja kiltapiirit. Killan paikallisosaston tehdessa 
esityksen tulee esitykseen liittaa paakillan lau-
sunto. Esitykset tehdaan vahvistetulle lomakkeel-
le, joita on saatavana killan sihteerilta tai MPKL:n 
toimistosta. 

Esityksien jattoajat 

Kunniamerkkiesitykset MPKL:n toimistossa v i i 
meistaan 

- 4.6 jakoon 15.1. 

- 6.12. jakoon 15.5. 
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Kilta-ansiomitaliesitykset 31.3. 

Pronssiset ja hopeiset kiltaristit 

- kevaan jako 15.5. 

- syksyn jako 30.11. 

Esitykset tulisi jattaa killan sihteerille viimeistaan 
2 viikkoa ennen edella olevia maaraaikoja. 

K I L L A N OMAT 

H U O M I O N O S O I T U K S E T 

Mittamiesplaketti 

Kultainen plaketti voidaan myontaa joukko-osas-
toille, laitoksille, yhdistyksille tai henkiloille pit-
kaaikaisista ja erittain merkittavista ansioista Mit-
tauspatteriston Killan hyvaksi. 

Hopeinen plaketti myonnetaan joukko-osastoille, 
laitoksiUe, yhdistyksille tai henkiloille erittain mer
kittavista ansioista Mittauspatteriston Killan 
hyvaksi tai toiminnasta killan tai paikallisosaston 
hallituksessa tai killan valtuuskunnassa seka pit-
kaaikaisesta ansiokkaasta palveluksesta Tieduste-
lupatteristossa tai sen edeltajissa. 

Pronssinen plaketti myonnetaan Tiedustelupatte-
ristossa palvelevalle varusmiehelle, joka palvelus-
aikanaan ahkeruudelleen, taidoillaan ja esimerkil-
laan on vaikuttanut myonteisesti palvelusympa-
ristossaan tai joka on erityisesti kunnostautunut 
sotilaallisissa tehtavissa. 

Kultaista ja hopeista plakettia voidaan jakaa kaksi 
kertaa vuodessa, patteriston perinnepaivana ja kil
lan vuosikokouksessa. Pronssinen plaketti jaetaan 
yleensa kotiuttamistilaisuudessa. 

Kultaisen ja hopeisen plaketin myontaa Mittaus
patteriston Kilta, hallituksen tai paikallisosaston 
esityksesta. Pronssisen plaketin myontaa Tiedus
telupatteriston komentaja perinnetoimikunnan esi
tyksesta. 

Mittausristi 

Mittausristi voidaan myontaa Tiedustelupatteris-
tossa palveluksessa olevalle tai olleelle ansiok

kaasta ja nuhteettomasta palveluksesta. Tieduste-
lupatteristossa palveluksessa olevalle varusmie
helle Mittausristi voidaan myontaa vain erityisen 
ansiokkaasta ja nuhteettomasta palvelusta. Mit
tausristi voidaan myontaa myos Mittauspatteris
ton killassa ansiokkaasti tyoskentelevalle henki
lolle. 

Mittausristi voidaan myontaa Tiedustelupatteris
ton tai Mittauspatteriston Killan hyvaksi, erityisen 
ansiokkaasti tyoskennelleille tai toimineille henki
loille, yhteisoihe tai laitoksille. Talloin Mittausris
ti yleensa myonnetaan alustalle kiinnitettyna omis-
tuslaatalla. Mittausristi myonnetaan paasaantoi-
sesti Tiedustelupatteristossa palveleville ja sen 
hyvaksi tyoskennelleille patteriston perinnepaiva
na. Killassa ja sen hyvaksi toimineille Mittausris
t i jaetaan vuosikokouksessa. Risti voidaan myon
taa myos erityistapauksessa aiheen ilmaantuessa. 
Mittausristin myontaa killan hallitus, hallituksen 
jasenen tai paikallisosaston hallituksen esitykses
ta. Patteriston komentaja myontaa Mittausristin 
perinnetoimikunnan esityksesta. 

Patteristossa palvelevalle henkilolle Mittausristi 
voidaan myontaa kolmen vuoden palveluksen 
vahimmaisajan taytyttya. Varusmiehelle palve
luksen jalkeen tai erityistapauksessa aiheen 
ilmaantuessa. Tiedustelupatteriston komentajalle 
Mittausristi luovutetaan hanen ottaessaan tehta-
vansa vastaan. 

Killan poytastandaari 

Standaari voidaan myontaa joukko-osastolle, lai-
tokselle, yhdistykselle tai henkilolle merkkipaiva-
na. Joukko-osastolle, laitokselle, yhdistykelle tai 
henkilolle, joka on merkittavasti tukenut Mittaus
patteriston killan tai sen paikallisosaston toimin
taa tai toiminut sen paamaaran hyvaksi. Standaa
r i voidaan myontaa vain kerran. 

Kunniajasen 

Killan kokous voi hallituksen esityksesta kutsua 
killan kunniajaseneksi Killan tarkoitusperaa huo-
mattavalla tavalla edistaneen henkilon. 

Kunniajasen ei maksa jasenmaksua. 
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KO KO U S KU T S U 

Mittauspatteriston Kilta ry:n 

saantomaarainen vuosikokous 

pidetaan 18.2.1995 Turussa 

Turun Upseerikerholla 

12.00 Killan palkitsemiset ja kahvitarjoilu 

13.00 Vuosikokous 

14.30 Kiertoajelu Turussa 

16.30 - Omien ja vieraiden sotilaiden jalkia 

Turussa 

17.00 Veljesillallinen 

- Kerhon juhlapoyta a 90 mk 

Ennakkoilmoittautumiset 10.2. - 95 mennessa puh. 921- 234 2320 

Jorma Aallolle tai Orvo Haavistolle puh. 921 750 217 (tyo) tai 

432 2941. 

Ohjelma: 

Klo 

Yhteydet: Helsingista junalla saapuville kokouspaikka on Kupittaan ase-

malta kavelymatkan paassa. Turun rautatieasemalta paasee busseilla nro 

10 ja 20 (Lauste) Uudenmaankadulle Itaisen Pitkankadun kulmaan, josta 

kavellen perille. Linja -autoasemalta paasee m m bussilla nro 2 (Kurala, 

Kohmo) Hameenkadulle Kiinanmyllynkadun kulmaan, josta kavellen 

edellista katua ylos kerhon ovelle. 
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Oppilas Vaittisen (PKarPr) ja saaaukin 

mietteita Tiedustelu-ja Saakoululta 

Saamienena 

Mittamiesten joukossa 

Pari kuukautta on nyt AUK 1 :n paatyttya tullut 
katseltua Tiedustelupuolen jatkien ryynaysta ja 
yhtaan ei harmita olla saapuolella. Tunteet on 
monasti olleet kaytavan toisella laidalla taysin vas-
takkaiset: kateellista huutelua on tullut Iyhyem-
pien ja kevyempien marssien johdosta ja ties mista 
kaikesta. Myos neiti AuKiksi ovat nuo tietamat-
tomat mittatikut kurssiamme nimitelleet. 

Tahan saakka mitta-AuKista on jaanyt sellainen 
kuva, etta pojat selvasti yrittavat paasta sotilas-
uraUaan eteenpain. Siina kun SaaAuKssa on hie-
man pelonsekaisin tuntein pohdittu, kuka joutuu 
lahtemaan RUK:uun, on TiedusteluAuK:ssa las-
kettu taulukkolaskentaohjelmalla pisteita yhteen ja 
kilpailu Haminan paikoista on ohut todeUa rai-
vokasta. IUalla TV- ja lukuvapaalla SaaAuKkilais-
ten katsellessa videoita mittatikut ovat pantanneet 
"mielenkiintoisia" opuksiaan nena kirjassa puo-
leenyohon. Jopa Arabian poshini-istuimella kykit-
taessa on tiedustehipojilla ohut kirja auki. 

Paljon kovempia sarmaajiakin mittatikut nayttavat 
olevan. Se voi toisaalta olla myos peruja Niinisa-
lossa vietetysta morttikaudesta, silla SaaAuK:uun 
muualta tuheet oppilaat ovat huomioineet useita 
epakohtia Niksulan meiningissa ja rotvays on 
usein sen mukaista etta saannoissa ohsi toivomi-
sen varaa... 

Myonnettakoon, etta meilla saapuolella on kak-
sinverroin helpompaa ja hauskempaa kuin mitta-
pontolla, mutta ei se SaaAuKissakaan aina ole 
ruusuilla tanssimista. Esimerkkina olkoon mar-
raskuisen Tykistokoulun ampumaleirin kolmas 
paiva: Taivas tayttyy paksusta Nimbostratus peit-
teesta joka alkaa syytaa hyvin vetista rantaa n. 20 
mm tunnissa. Pian nhn toimisto- kuin majoitus-
teltankin sisalla sataa vetta kesaisen ukkoskuuron 
voimaUa eika keUaan ole enaa todehakaan kivaa. 
Sitten maksimoidaan kurjuus: kahvi, polttopuut ja 
sahko loppuvat yhta aikaa. Lisaa tarvikkeita voi
daan lahtea hakemaan vasta pari tuntia myo-
hemmin ammuntojen tauottua. Kouluttajat jou-
tuivat nukkumaan jatesakissa ja poydan alia ja 
oppilaat puolen metrin syvyydessa hyisessa vedes-
sa. Eika tassa vaiheessa oltu paasty luotaamaan 
viela kertaakaan... 

Kokonaisuutena tarkasteltuna Tiedustelu- ja Saa-
koulusta huomaa paallepain, etta taaha koulute-
taan Special Force, Suomen Puolustusvoimien 
Todelhset Erikoisjoukot. Kyha naita koulutushaa-
ramerkkeja kehtaa hihassaan kantaa. 
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Tiedustelupatteristonp 

Patteriston 70-vuotispaY: 



nperinnepaiva kuvina 

ivaa vietettiin 10.06.1994 



Tiedustelupatteriston 

henkilokunta 10.6.1994 

Takarivissa vasemmalta: Vanr Heikki Lehtinen, vanr Rauno Vaisanen, vanr Kari Nenonen, ylil Hannu 
Merilaita, Itn Seppo Nurminen, Itn Pertti Ristijoki, Itn Jouko Vainionpaa, ylil Pasi Saarikoski, vanr 
Oskari Niemi, Itn Juha Kalliomaki, sotmest Pertti Hautamaki, vanr Juha Kellander, ylil Onni Parvi
ainen, kers Marko Mikkola, teknltn Antti Leppaniemi 

Eturivissa vasemmalta: ylil Jarmo Kangas, FL Ossi Ojanen, kapt Markku Haapasalo, valokuvatekn 
Sinikka Kinnari, evl Pentti Kuosa, tstosiht Leena Kulmala, maj Jari Vaara, teknkapt Hannu Rajahal-
me ja kapt Petri Lammi 

Kuvasta puuttuvat: Valokuvatekn Leena Perala, ylil Esa Koivu, ylil Keijo Paukkonen, Itn Jaakko 
Makinen, Itn Raine Lehtonen, Itn Matti-Jussi Viitanen, Itn Jouni Vuorela, Itn Reijo Miettinen, teknyo 
Keijo Kostiainen, sotmest Pauli Perala, sotmest Taito Koota, sotmest Juhani Hietakangas, sotmest Ari 
Kalli, vanr Raine Lauhanen, vanr Jarmo Ahde, vanr Kari Kulovesi ja vanr Jarmo Poutala. 

Patteristosta siirtyneet: 
Kapteeni Petri Lammi 1.9.1994 
Yliluutnantti Janne Sarpoma 6.1994 

MPKKuun 
Tykistoprikaatiin 

Patteristoon siirtyneet: 
Vanrikki JarmoAhde 1 7.1994 MPO:sta 
Kersantti Marko Mikkola 1.3.1994 Reservista 
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Tiedustelualiupseerikurssi 
111/93 

Ylarivi vasemmalta Lauri Krug, Mikko Salonen, likka Sainio, Aki Saarela, Mika Isoviita, Mikko Tammi, 
Henri Montonen, Janne Suominen, Janne Sahla, Marko Kortetmaki, Teemu Aaltonen 

Keskirivi vasemmalta Touko Joutjarvi, Anssi Simojoki, Timo Leismala, Risto Lehtimaki, Toni Kuu-
sisto, Antti Sarvana, Jani Vasama, Janne Lauros, Antti Seppanen, Jani Peltonen, Mika Siikarla, Mikko 
Saario, Mika Marjalaakso 

Eturivi vasemmalta alik Juha Marttila, kok Riku Mattila, Samuli Kivisto, vaap Heikki Lehtinen, ylil 
Jarmo Kangas, kapt Markku Haapasalo, Itn Seppo Nurminen, Itn Jouni Vuorela, Jani Rosnell, vaap 
Pertti Hautamaki, alik Pasi-Matti Koivisto. 

amp 
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Saaaliupseerikurssi 
111/93 

Ylarivi vasemmalta Tomi Blomqvist, Timo Rajaoja, Jani Haavasoja, Jussi Hirvela, Tommi Ripatti, Mika 
Keronen, Tommi Simula, Sami Peltonen, Jani Kupari 

Keskirivi vasemmalta Sero Salminen, Sami Karkkainen, Tomas Kuusela, Marko Sinkkonen, Jari Koi-
vula, Klaus Oksiala, Vesa Sainio, Juha Koskenoja, Juha Sjoblom 

Alarivi vasemmalta alik Kai Jamsa, kok Antti-Jussi Maki, vaap Reijo Miettinen, Itn Jussi Kalliomaki, 
kapt Markku Haapasalo, Itn Seppo Nurminen, kers Toni Ollikainen, alik Jussi Kauppi 

Kuvasta poissa: Jukka Suomela 
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Saamieskurssi 

111/93 

Ylarivi vasemmalta Mark Erholtz, Samu Lehtolainen, Jarno Sointusalo, Juha Alasaari, Sami Koivula, 
Rami Lehti, Tommi Gronberg, Rami Lahti, Pate Ikola, Jaakko Kallio 

Keskirivi vasemmalta Roni Riska, Petri Purtilo, Ville Heinonen, Jan Vendelin, Tero Uitto, Jarno Lii-
ten, Sami Lintunen, Osmo-Tapio Puurunen, Sami Niinimaki, Jani Edman, Jari Juvonen 

Alarivi vasemmalta alik Kai Jamsa, kok Antti-Jussi Maki, Itn Pertti Ristijoki, ylil Keijo Paukkonen, 
kapt Markku Haapasalo, Itn Seppo Nurminen, kers Toni Ollikainen, alik Jussi Kauppi 
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Tiedustelualiupseerikurssi 
1/ 94 

IV rivi vasemmalta Jari Granqvist, Mika Malinen, Miikka Kokkonen, Rami Koivunen, Sami Heikki, 
Turkka Makipaa, Toni Collander, Juha-Pekka Nuutinen 

III rivi vasemmalta Timo Mulju, Mikko Mustanoja, Jussi Makela, Tommi Jarvinen, Sami Anttonen, 
Manu Salonen, Pasi Ylitalo, Janne Borg 

II rivi vasemmalta Juha Hamalainen, Sami Kallio, Sami Rantala, Toni Harjumaki, Jukka Zuvela, Simo 
Syrjanen, Jarkko Mattila, Marko Nieminen, Pasi Kastari, Jussi Hakala 

I rivi vasemmalta Alik Toni Kuusisto, kok Samuli Kivisto, sotmest Pertti Hautamaki, Itn Seppo Nur
minen, kapt Markku Haapasalo, ylil Jarmo Kangas, vanr Kari Nenonen, vanr Heikki Lehtinen, alik Mika 
Siikarla 
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Saaaliupseerikurssi 
I /94 

Takarivi vasemmalta 

Matti Jussila, Marko Tolonen, Jukka Alanen, Mika Rokka, Pasi Veilamo, Jani Lehti, Mikko Saksi, Jari 
Kraft, Mika Peltonen, Ville Vanha-Rauvola, Marko Majuri, Petri Veltheim, Jarno Salimaki, Jari Hells-
ten (RUK), Sami Rajala, Marcus Celvin, Jan Storgards 

Eturivi vasemmalta 

Kers Vesa Sainio, kok Timo Rajaoja, Itn Juha Kalliomaki, Itn Seppo Nurminen, kapt Markku Haa 
pasalo, Itn Pertti Ristijoki, kok Mika Keronen, kers Sami Peltonen 



Saamieskurssi 

I / 94 

Takarivi vasemmalta Tkm Erpo Pakkala, tkm Petri Honkilahti, kok Mika Keronen, alik Sami Pelto
nen, tkm Vesa Hakala, tkm Sami Koivisto, tkm Juha livonen, kapt Markku Haapasalo, tkm Tero 
Larikkala, tkm Jari Korppas, tkm Markus Melamies, tkm Teijo Tiirikka, tkm Ville Virkkunen, tkm 
Patrik Wiik, tkm Marko Eronen, Ylil Keijo Paukkonen 

Eturivi vasemmalta Tkm Juha Lehmusvaara, tkm Juhani Seppala, tkm Turo Malmivaara, tkm Janne 
Pirkkalainen, tkm Mika Karvonen, Itn Reijo Miettinen, tkm llkka Keppo, jaak Sami Kinnunen, tkm 
Saku Juola, tkm Jukka-Pekka Ranki, tkm Eero-Matti Ikonen, tkm Poju Antsal 
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Kurssikaverini 

Osoite: 



Kurssikaverini 

Osoite: 
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