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LEHTEMME O N SAANUT TOIMITUSNEUVOSTON 

Lukijamme ovat varmaankin panneet merkil le lehtemme edellisessä nume-
rossa olleen merkinnän toimitusneuvostosta, joka on kuluneena keväänä muo-
dostettu oman johtosääntönsä puitteissa tukemaan ja edistämään lehden toi-
mitustyötä. Toimitusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsen-
tä. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat kummankin julkaisi jayhdistyksen, Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan puheenjohta-
jat, jotka yhdessä kutsuvat kolme (3) muuta jäsentä, kuten Helsingin Re-
serviupseeripi ir in Rannikkotykistökerho "Johtorenkaan" edustajan. Toimitus-
neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jona toimii rannikkotykistön 
tarkastaja, eversti Eero V e r a n e n . Toimitusneuvoston sihteerinä on leh-
temme päätoimittaja. Tämä organisatoorinen jär jestely on saattanut "Rannikon 
Puolustajan" toimittamisen aikaisempaa "turval l isemmalle" ja uusia toimitus-
näkymiä paremmin vastaavalle pohjalle. Täten se vastannee myös arvoisan 
lukijapiir imme intressejä. 

Uudella päätoimittajalla on tässä yhteydessä mieluisa ti laisuus kiittää edel-
täjäänsä majuri T L a h t e a siitä mittavaa jälkeä jättäneestä työstä, jota 
hän on lehtemme hyväksi tehnyt ja toivoo, että ne hyvät suhteet, jotka 
ovat hänen aikanaan vall inneet arvoisan lukijapiir in ja toimituksen kesken, 
edelleen säilyisivät julkaisumme tulevaisuuden vankkumattomana perustana. 

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

H Y V Ä Ä K E S Ä Ä J A V I R K I S T Ä V I Ä K E S Ä L O M I A 

RA N N I K K O T Y K I S T Ö N K O U L U T U S — I H M I S E N , 

T E K N I I K A N JA E R I K O I S O L O S U H T E I D E N 

M O N I V A I H E I N E N Y H D l STE L M Ä K E N T T Ä 

Nykyajan yhteiskunnassa on käytettävissä oleva t iedon taso se keskeinen 
perustekijä, joka li ittyneenä konkreett isi in tuotannon tekijöihin, määrää yhteis-
kunnan kehittämisen yleiset mahdollisuudet sekä tuon kehittämisen suunta-
viivat. 

Myös kansallisten turvall isuustarpeiden tyydyttämisessä — mitkä tarpeet 
ovat Suomen kansassa edelleen voimakkaina havaittavissa — voidaan odot-
taa nykypäivän ja tulevaisuuden nopean teknisen kehityksen sävyttämässä 
maailmassa ri ittäviä tuloksia vain jatkuvasti ponnistelemalla kohti uutta tietoa 
ja taitoa samalla kun entisiä on jatkuvasti syvennettävä, eriteltävä ja tarkis-
tettava. 

Rannikon puolustus nykyaikaisen maanpuolustuksen kokonaiskuvassa on 
monessa mielessä monitahoinen ja -säikeinen kokonaisuus, jossa jokaiselle 
yksi löl le ja joukol le lankeavien tehtävien kuva on vaihteleva, mielenkiintoi-
nen ja jopa värikäskin. Tämä johtuu ennenkaikkea toimintakentästä, meren 
ja mantereen li ittymäkohdasta, jossa vaaditaan taitoa käyttää hyväksi puolus-
tukselle edulliset tekijät, mutta myös voimaa ja taitoa voittaa moninaiset 
vaikeudet. Taito, kyky ja voima perustuvat edellä mainittuun tiedon tasoon 
sekä siihen kiinteästi l i i ttyvään yleiseen henkiseen ja fyysiseen suoritusky-
kyyn. 

Tieto ja suori tuskyky rakennetaan koulutuksen ja omakohtaisen asioihin 
paneutumisen ja harrastuksen avulla. Rannikkotaisteli jan kohdalla tämä mer-
kitsee, ei vain oman Canef in , tutkan, laserin, keskiön laitteen, tulenjohdon 
sääntöjen, taisteluyhteyksien kytkennän jne hallintaa, vaan myös, ja kaiken 
taitamisen yleisenä perustana sekä koulutuksen mielekkäänä kokemisen taus-
tana "s inuks i " tulemista ja siinä pysymistä meren, saarien ja mantereen 
reunan sävyttämän elementtikokonaisuuden kanssa. Tehtävä ei ole helppo, 
mutta se on yrittämisen arvoinen ja onnistuminen siinä tuo varmasti tyyty-
väisyyden tunteen, jolla on kantavuutta läpi koko elämän. Tässä, kuten 
kaikessa sotilaall isen valmiuden kehittämiseen tähtäävissä pyrkimyksissä, 
joukon hyvä henki on se avainilmiö, joka mahdollistaa mainitunlaisen syväl-
lisen omaksumisen ja ratkaisevasti määrää miten koulutustavoitteet lopulta 
saavutetaan ja mikä on se valmius, johon nykyaikaisen tekni ikankin aika-
kautena rannikon puolustuksemme ratkaisevasti nojaa. Tätä valmiusvaati-
musta koulutuspääll ikkö korostaa rannikkotykistöaselaj issa palveleville ja sen 
reserviläisi l le lehdessämme osoittamassaan tervehdyksessä. 

Rannikkotykistöaselajin viimeaikainen, uuden aikakauden avannut teknil l inen 
kehitys, joka on ulottunut pääaseistuksesta mittaus- ja laskinvälineistöön, 
koulutusorganisaation vakiintuminen oman aselajikoulun syntymisen kautta 
sekä lisääntyneet kertausharjoitukset ovat niitä konkreettisia virstanpylväitä, 
jotka tuttuun, koeteltuun ja tarkistettuun vanhaan pohjaan nojautuen ja liit-
tyen, merkitsevät myös koulutuksell isesti uutta vuosikymmentä. Mahdoll i-
suuksien paraneminen yhtyneenä valmiusnäkökohtaan merkitsee myös vaati-
mustason jatkuvaa kasvua. Tähän haasteeseen vastaaminen olkoon jatkuva 
yhteinen tunnuksemme ja ponnistelujemme kohde. 

Tämän "Rannikon Puolustajan" tarkoituksena on antaa lyhyt läpileikkaus 
rannikkotykistöaselaj in piirissä tapahtuvasta koulutuksesta ja sen kautta edis-
tää edellä tarkoitettua kokonaisuuden omakohtaista ymmärtämistä. Se on 
myös erityisesti tarkoitettu tervehdykseksi ja t iedon antajaksi niille reservi-
läisille, jotka kuluvana vuonna saapuvat rannikkotykistön koulutus- ja harjoi-
tuspaikkoihin syventämään ja lisäämään rannikon puolustusta koskevia tie-
tojaan ja taitojaan. 
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K O U L U T U S P Ä Ä L L I K Ö N 

T E R V E H D Y S 

Rannikkotykistön tärkeänä tehtävänä koulu-
tuksen kokonaiskentässä on yhdistää ja niveltää 
eri elementeissä tapahtuvat toimintavaiheet toi-
siinsa saumattomasti liittyväksi kokonaistoi-
minnaksi. Rannikkotykistö ja laivasto muodos-
tivat itsenäisen Suomen puolustusvoimissa so-
tien jälkeen tapahtuneeseen uudelleenjärjeste-
lyyn saakka oman yhteisen puolustushaaransa 
— merivoimat. Silloin tehdyn tilanteen arvion 
perusteella rannikkotykistö joukot liitettiin maa-
voimiin ja merellä tapahtuvasta liikkuvasta 
taistelutoiminnasta jäi vastaamaan aikaisempien 
merivoimien laivasto-osa rannikkotykistön tu-
kiessa tätä toimintaa mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Ratkaisun perustana oli muiden tekijöiden 
ohella mm. se, että tällä tavoin voitiin vastuu 
taistelun johtamisesta paremmin keskittää yh-
delle johtajalle ilman, että se mahdollisesti 
ratkaisevassa eli maihinnousuvaiheessa olisi 
jouduttu siirtämään johtajalta toiselle. 

Taistelukentän suorituskuvaan ei tämä muu-
tos aiheuttanut sen enempää lisäystä kuin vä-
hennystäkään suorittajien lukumäärän suhteen, 
mutta sillä saatiin aikaan työnjaon ja johtami-
sen koordinaatio, jossa toimintaa voidaan aikai-
sempaa paremmin johtaa jo ensi kosketuksesta 
aina ratkaisuunkin johtavaan taisteluun asti. 

Rannikkotykistö edustaa siis tämän muutok-
sen jälkeen aikaisempaa selvemmin puolustuk-
sen "etulinjaa" ja se merkitsee myös entistä 
suurempaa valmiusvaatimusta siihen kuuluville 
joukoille. Valmiudella tarkoitan tässä yhtey-
dessä suorituskyvyn valmiutta, sillä vaikka pit-
källä rannikollamme voidaankin selvästi näh-

dä vihollistoiminnan mahdollisuuksiin nähden 
eriarvoisia osia, on mahdollisella maahanhyök-
kääjällä kuitenkin puolustajaan nähden se etu, 
että se voi ainakin eri vaihtoehdoista valita sil-
le parhaiten sopivan. Puolustajalle se taas mer-
kitsee sitä, että sen valmistelut on jo alun al-
kaenkin tehtävä mahdollisimman joustaviksi ja 
että suunnitelmat ja niistä aiheutuvat toimen-
piteet on tarkistettava riittävän usein. 

Rannikkotykistö joutuu suorittamaan tehtä-
vänsä maavoimien muihin aselajeihin verrat tu-
na melkoisesti poikkeavissa olosuhteissa. Ta-
vanomainen varuskuntaelämä esim. varusmies-
ten vapaa-aikajärjestelyineen ei aina ole mah-
dollista ja kantahenkilökunnankin elämään 
palveluspaikka usein asettaa rajoituksensa. Jär-
jestelmämme nykyrakenne ei juuri mahdollis-
ta siihen muutoksia, mutta helpotuksia sen si-
jaan on aikaansaatavissa parannetuilla liiken-
neyhteyksillä, uusilla asunnoilla, sosiaaliolojen 
parannuksilla yms. Parannuksia tässä mielessä 
tapahtuu kaiken aikaa. 

Rannikkotykistön oleellisin toiminta-aika on 
nyt juuri alkamassa. Haluan käyttää "Ranni-
kon Puo,lustaja"-lehden minulle suomaa tilai-
suutta hyväkseni kiittääkseni koulutuspäällik-
könä kaikkia rannikkotykistön hyviin suorituk-
sin osallistuneita sekä toivottaakseni v 1971 
aikana palvelukseen astuville rannikkotykistön 
varusmiehille ja reserviläisille mitä parhainta 
onnea vaativassa ja vastuullisessa toiminnas-
saan pitkän rannikkomme valvomisessa ja sen 
puolustamis eksi. 

Kenraaliluutnantti P. Halttu 
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RA N N I K K O T Y K I S T Ö N K O U L U T U S J Ä R J E S T E L Y T 

Yleistä 
Rannikkotykistö on yleisaselajinimi niille 

rannikolla ja saaristossa toimiville joukoille, 
joiden rungon muodostavat liikkuvien pinta-
maalien tulittamiseen tarkoitetut kiinteät ja 
liikkuvat tykistöyksiköt. Muita rannikkotykis-
töön kuuluvia yksiköitä ovat 
—• ohjusyksiköt, 
— ilmatorjuntaosastot, 
— valvonta-, tiedustelu-, krh-, jvtykki- ja kk-
joukkueet, 
•—• pioneeri- ja pioneerityökonejoukkueet, 
— esikunta-, viesti- ja huoltomuodostelmat se-
kä 
— kuljetuksiin ja valvontaan tarkoitetut alus-
yksiköt eri tyyppisine aluksineen. 

Rauhanajan rannikkotykistöjoukkojen tehtä-
vänä on 
— alueen valvonta- ja alueloukkausten torjun-
ta, 
— alueensa puolustusvalmistelut linnoitustöi-
neen, 
— linnakkeiden (vast) huoltaminen sekä 
—- koulutus. 

Sodan aikana rannikkotykistö joukot laajene-
vat rannikkojoukoiksi, jotka rannikkoalueiden 
esikuntien johdossa vastaavat sotilasläänien 
rannikon puolustamisesta. 

Rannikkotykistön koulutus käsittää kaikkien 
em. yksikkötyyppien henkilöstön kouluttamisen 
sekä sodan että rauhan ajan tarpeisiin. Koulu-
tustehtävä on siis varsin laaja ja monipuoli-
nen. Valtaosa rannikkotykistön koulutuksesta 
tapahtuu rannikkotykistöjoukko-osastoissa ja 
Rannikkotykistökoulussa, mutta myöskin mui-
den aselajien sekä eri sotakoulujen eriasteisilla 
kursseilla ja opetustilaisuuksissa koulutetaan 
rannikkotykistön henkilöstöä melko runsaasti, 
varsinkin tiettyjä yhteistoiminta- ja erikoisteh-
täviä varten. 

Rannikkotykistön koulutusta johtaa rannik-
kotykistön tarkastaja, jonka työelimenä on 
Pääesikunnan koulutusesikuntaan kuuluva ran-
nikkotykistötoimisto. 

Rannikkotykistökoulu on suoraan rannikko-
tykistön tarkastajan alainen sotakoulu, mutta 
rannikkotykistöjoukko-osastot ovat sotilaslää-
nien esikuntien johdossa. 

Rannikkotykistön koulutus voidaan jakaa va-
rusmies-, reserviläis- ja kantahenkilökunnan 
koulutukseen. 

Varusmieskoulutus 
Varusmieskoulutuksen yleinen aika jaksottelu 

on rannikkotykistössä sama kuin muuallakin 
maavoimissa. Upseeri-, aliupseeri- ja eräisiin 
miehistön erikoistehtäviin koulutettavilla on 
palvelusaka 330 päivää ja muilla 240 päivää. 
Kunkin varusmiessaapumiserän koulutus ja-
kaantuu peruskoulutus-, erikoiskoulutus- ja 
joukkoharjoituskauteen. Kun varusmiehiä tulee 

joukko-osastoihin vuosittain kolmena eri saa-
pumiseränä, on aina samanaikaisesti käynnissä 
kahden ja ajoittain kolmenkin saapumiserän 
koulutus. 

Perus- eli alokaskoulutus kestää rannikkoty-
kistössä kaksi kuukautta ja sinä aikana kaikki 
rannikkotykistön varusmiehet saavat rannikko-
tykistöjoukko-osastoissa samat sotilaan ja ran-
niKkotykkimiehen perustiedot ja -taidot. 

Erikoiskoulutuskaudella koulutus tapahtuu 
koulutushaaroittain. Kunkin saapumiserän va-
rusmiehistä noin 25 % komennetaan oppilaiksi 
reservialiupseerikouluihin, joissa heille neljän 
kuukauden aikana annetaan koulutus rannikko-
tykistön aliupseeritehtäviin. Reservialiupsee-
reiksi koulutetuista komennetaan runsaat 20 % 
edelleen kolmeksi kuukaudeksi reserviupseeri-
kurssille, jossa heidät koulutetaan rannikkoty-
kistön perusyksikkötason upseeritehtäviin. Ali-
upseeri- ja upseerikoulutuksen saaneet varus-
miehet komennetaan ao kurssien päätyttyä ryh-
mänjohtajina ja upseerikokelaina joukko-osas-
toihin, joissa he toimivat kouluttajatehtävissä 
sekä saavat jatkokoulutusta sodanajan johtaja-
tehtäviä silmälläpitäen. 

Miehistön erikoiskoulutuskausi kestää neljä 
kuukautta. Koulutus järjestetään koulutushaa-
rajaon mukaisina koulutusryhminä siten, että 
rannikkotykistön ampumakoulutus tapahtuu 
linnakkeilla ns. koulutuspattereissa, mutta muu 
erikoiskoulutus joukko-osastojen järjestämillä 
erikoiskursseilla. Miehistön erikoiskoulutus-
haaroja on 

— tulipatterikoulutuksessa 8 kpl, 
viestikoulutuksessa 1 „ , 

— ilmatorjuntakoulutuksessa 2 „ , 
— merivalvontakoulutuksessa 2 „ , 
•— sääkoulutuksessa 1 „ , 
— mittauskoulutuksessa 1 „ j a 
•—• huoltokoulutuksessa 12 „ . 

Kun tähän vielä lisätään jalkaväen raskas-
asekoulutus (krh, jvtki, rs kk), joka rannikko-
tykistössä tapahtuu ylimääräisenä muun kou-
lutuksen ohella, voidaan todeta, että erikois-
koulutus tapahtuu kahtenakymmenenäkahdek-
sana eri koulutusryhmänä. Joukko-osastojen 
monista rauhanajan velvoitteista johtuen jou-
tuu pääosa varusmiehistä jo erikoiskoulutus-
kaudella koulutuksen edistyessä valvonta-, val-
mius- ja huoltotehtäviin niin, että suunnilleen 
puolet erikoiskoulutuskaudesta kuluu näissä 
käytännön toiminnoissa. 

Miehistön joukkoharjoituskauden pituus on 
kaksi kuukautta. Tänä aikana järjestettävillä 
rannikkotykistön ampumaleireillä toimivat va-
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rusmiehet koulutushaaransa mukaisissa tehtä-
vissä mahdollisimman paljon sodanajan olosuh-
teita vastaavissa tilanteissa. Täten heillä varus-
miespalveluksen päättyessä on kuva sodanai-
kaisen yksikkönsä toiminnasta ja taito toimia 
sen puitteissa omassa erikoistehtävässään. 

Reserviläiskoulutus 
Muutaman vuoden kuluttua varusmieskoulu-

tuksen päättymisestä kutsutaan rannikkotykki-
miehet kunkin reserviläisen asuinpaikkakuntaa 
lähinnä olevaan rannikkotykistöjoukko-osas-
toon kertausharjoituksiin. Aivan kaikkia ran-
nikkotykistössä varusmiespalveluksensa suorit-
taneita ei asuinpaikan etäisyyden ym syyn ta-
kia voida kuitenkaan kutsua näihin vuosittain 
toimeenpantaviin koulutustilaisuuksiin. 

Kertausharjoituskoulutus toteutetaan peri-
aatteessa kaksivaiheisena. Ensin kutsutaan va-
rusmiehenä upseeri-, aliupseeri- ja tiettyihin 
erikoistehtäviin koulutetut omina ryhminään 
johto- ja erikoishenkilöstön koulutustilaisuuk-
siin, joissa heidät perehdytetään mm omien 
yksikköjensä johtaja- ja koulutustehtäviin, jot-
ta he kykenevät ottamaan johtoonsa ja kou-
luttamaan myöhemmin kertausharjoituksiin 
saapuvan muun henkilöstön. Näissä koko yksi-
kön käsittävissä ns joukkojen kertausharjoituk-
sissa koulutus etenee ryhmä-, jaos- ja patteri-
ym kokonaisuuksina tapahtuvien koulutusvai-
heiden jälkeen koko joukon käsittäviin yhteis-
harjoituksiin, joissa toiminta kovapanosam-
muntoineen tapahtuu mahdollisimman sodan-
mukaisissa olosuhteissa. 

Kertausharjoituksia pyritään järjestämään 
joukko-osastoissa niin usein, että henkilöstön 
koulutustaso vastaa ao joukon toimintavalmius-
velvoitteita. Yhden kertausharjoitustilaisuuden 
pituus vaihtelee 6—20 päivään ao henkilön teh-
tävästä riippuen. Saman henkilön kertaushar-
joituspäivien ylärajaksi määrää asevelvolli-
suuslaki upseereille 100 ja aliupseereille 75 se-
kä miehistölle 45 päivää. 

Kantahenkilökunnan koulutus 
Rannikkotykistön kantahenkilökunnan kou-

lutus on pääpiirtein samanlainen kuin maavoi-
mien muissakin aselajeissa. Upseerien perus-
koulutus jakautuu runsaat puolitoista vuotta 
kestäviin yleisjaksoihin Kadettikoulussa ja va-
jaan vuoden pituiseen aselajijaksoon Rannikko-
tykistökoulussa. Aliupseerien peruskoulutus ta-
pahtuu vastaavasti Aliupseerikoulussa yhdek-
sän kuukauden ja aselajijaksolla Rannikkoty-
kistökoulussa viiden kuukauden aikana. 

Keskimäärin viiden joukko-osastopalvelus-
vuoden jälkeen komennetaan upseerit oppilaik-
si Rannikkotykistökoulussa toimeenpantavalle 
vuoden kestävälle kapteenikurssille, jolla he 
suorittavat kapteenitutkinnon. Tämän jälkeen 
upseerit voivat pyrkiä oppilaiksi Sotakorkea-
kouluun, jossa opiskelu yleisen opintosuunnan 
linjoilla kestää kaksi vuotta ja teknillisen opin-
tosuunnan linjoilla kolme vuotta. 

Ne upseerit, jotka eivät suorita Sotakorkea-
koulun kurssia, komennetaan kapteenikurssin 
päättymisestä noin viiden vuoden kuluttua op-
pilaiksi esiupseerikurssille, jossa he suorittavat 
esiupseeritutkinnon. 

Aliupseerien jatkokoulutus tapahtuu aliup-
seerien erikoiskursseilla sekä Rannikkotykistö-
koulun mestarikurssilla, jonka hyväksytty suo-
rittaminen takaa muodollisen pätevyyden soti-
lasmestarin toimeen. 

Säännönmukaisen jatkokoulutuksen lisäksi 
järjestetään erityisesti uuden varustuksen j a / 
tai toimintamenetelmien käyttöönoton yhtey-
dessä vuosittain keskitetysti useita kantahenki-
lökunnan opetustilaisuuksia, joissa osa henki-
löstöstä perehdytetään uuteen varustukseen ja 
sen käyttöön niin, että he kykenevät toimimaan 
kouluttajina joukko-osastojen määräaikaisissa 
kantahenkilökunnan j atkokoulutustilaisuuksis-
sa. 

Lopuksi 
Rannikkotykistön tehtävien lisäännyttyä ja 

monipuolistuttua aselajin varustuksen ja toi-
mintamenetelmien kehittyessä on koulutus 
joukko-osastoissa jouduttu toteuttamaan viime-
aikoina huomattavasti aikaisempaa vähäisem-
mällä henkilöstöllä ja usein varsin vaikeissa 
olosuhteissa. Koulutusjärjestelyt eivät kaikin 
osin ole vielä kyenneet mukautumaan uuteen 
tilanteeseen. Mutta tämän päivän vaikeudet 
ovat varmasti voitettavissa. Kehittämistyössä 
tarvitaan ennakkoluulotonta asennoitumista ja 
ennen muuta paljon työtä kaikilla virka- ja 
toimipaikoilla. 

(TL) 

R ANNIKKOT YKKIMIE S — 
rannikkotykistön käsikirja 

Kirja sisältää rannikkotykistön toiminnan 
perustiedot sanoin, kuvin ja taulukoin. 
336 sivua. 
HINTA 9:— (H- postikulut) 
Saatavana yhteysupseereilta: 

Maj T Lahti Ylil J Vuohelainen 
PErttsto E/SIRtR 
P1 13025 Helsinki 19 
Helsinki 13 

Kapt M Suominen Kapt P Suorauma 
RtK E/TurRtR 
Helsinki 86 Turku 

Kapt J Savonheimo Ylil M Ranta 
VaaRPsto HanRPsto 
Vaasa Hanko 

Ylil M Mäki 
E/KotRPsto 
Kyminlinna 
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O P I S K E L U S O T A K O R K E A K O U L U S S A 

Sotakorkeakoulussa annetaan eri puolustus-
haarojen upseereille sotatieteellistä ja -teknil-
listä opetusta päämääränä yleisesikuntaupsee-
ritutkinnon suorittaminen. 

Sotakorkeakoulun oppilaat valitaan kaptee-
nin tutkinnon suorittaneista upseereista pääsy-
tutkinnon perusteella. Pääsytutkinnoissa, joi-
hin valmentautuminen vaatii usean vuoden 
johdonmukaisen itseopiskelun, on hakijamää-
rästä voitu hyväksyä oppilaiksi noin 25—35 %. 
Valmentautumisen ja tiukan karsinnan seura-
uksena on opintonsa aloittavilla riittävän kor-
kea, yhtenäinen lähtötaso. 

Opintoaika on yleisillä opintosuunnilla (joka 
toinen vuosi alkava maasotalinja ja yleensä 
vuorotellen joka neljäs alkavat merisotalinja 
ja ilmasotalinja) kaksi vuotta ja sotateknillisil-
lä opintosuunnilla (ase- ja ampumateknillinen, 
pioneeriteknillinen, viestiteknillinen, sähkötek-
nillinen, ohjusteknillinen, merisotateknillinen 
ja ilmasotateknillinen) kolme vuotta. Sotatek-
nillisen linjan opintosuuntien määrä ja laatu 
vaihtelee kulloisenkin koulutustarpeen mu-
kaan. Ensimmäisen puhtaasti teknillisen opin-
tovuoden jälkeen sotateknillisen linjan oppilaat 
siirtyvät 2. opintovuodeksi maa-, meri- ja il-
masotalinjoille. 

Rannikkotykistön upseereilla on aselajin 
luonteesta johtuen erittäin monipuoliset mah-
dollisuudet opintosuuntansa valintaan. Yleisis-
tä opintosuunnista he voivat opiskella joko 
maa- tai merisotalinjalla, jolloin merisotalinjal-
la olleista saadaan maavoimien aselajiin meri-
puolustuksen kokonaisuuteen ja erityisesti sen 
yhteistoimintakysymyksiin perehtyneitä ja eri-
koistuneita upseereja. Teknillisistä opintosuun-
nista voi rannikkotykistöupseeri rajoituksetta 
valita haluamansa, sillä aselajin teknillinen 
monipuolisuus, joka on vieläpä voimakkaasti 
kehittymässä, vaatii kaikkien teknillisten alo-
jen asiantuntijoita. 

Valintamahdollisuuksien moninaisuutta on 
tarkoituksenmukaista käyttää hyväksi. Käy-
tännössä tämä edellyttää opintosuunnan 
valintaa riittävän ajoissa, jotta voi tehokkaas-
ti suunnata valmentautumisensa ao alalle ja 
pyrkijöiden jakaantumista eri opintosuunnille 
kulloisenkin tarpeen ja nähtävissä olevan ke-
hittymisen edellyttämässä suhteessa. 

Sotakorkeakoulun opetuksessa käytetään 
mm luentoja, itseopiskelua, ryhmätyöskentelyä, 
esitelmiä, alustuksia, tutkielmia, keskusteluja, 
seminaareja, kirjallisia koulu- ja kotitöitä, so-
vellu tusharjoituksia (karttaharjoitukset luo-
kassa, johtamisharjoitukset maastossa ja har-
joitukset eriasteisissa esikunnissa), opinto- ja 
tutustumismatkoja, käytännöllistä harjoittelua 
(joukko-osastoissa, teollisuuslaitoksissa, labora-
torioissa ja vastaavissa) sekä erikoistiedustelu-
ja. Oppilaat suorittavat lisäksi itsenäisen sota-

tieteellisen tutkimustyön oppimiseksi diplomi-
työn. 

Esimerkkinä Sotakorkeakouluopiskelusta esi-
tettäköön seuraavaksi 1. 9. 1971 alkavan Meri-
sotalinja 100:n opetuksen suunniteltu järjestely 
pääpiirteisesti. Linjan teknillisten opintosuun-
tien oppilaat ovat jo aloittaneet opintonsa 1. 9. 
1970 sotateknillisen linjan ase- ja ampumatek-
nillisellä ja merisotateknillisellä opintosuunnil-
la ja ovat syksyyn mennessä suorittaneet pää-
osan teknillisistä erikoisaineistaan sekä teolli-
suusharjoittelujakson. 

Syyskaudella 1971 suoritetaan opiskelu pää-
asiassa luokkaopintoina. Operaatiotaidon ja 
taktiikan, yleisesikuntapalvelun, sotahistorian, 
strategian, aselajioppien ja sotatekniikan opin-
noilla luodaan perustaa käytännön harjoituk-
sille. Karttaharjoitukset aloitetaan prikaati-, 
rannikkoalue- ja lennostoharjoituksilla. 

Kevätlukukaudella harjoitukset jatkuvat pai-
nopiste meritaktiikassa. Kevään kuluessa suori-
tetaan ensimmäinen viikon mittainen kotityö. 
Diplomityötä tehdään muun opiskelun ohella. 

Kesäkausi on korkeakoulun ulkopuolella suo-
ritettavien harjoitusten aikaa, jolloin merisota-
linjakin liikkuu maamme eri osissa aina etelän 
merirajalta Rovaniemelle asti. 

Toisena opintovuonna opinnot jatkuvat har-
joitusten puitteiden laajentuessa prikaati-, lip-
pue suuruusluokasta armeijakuntatasolle ja 
edelleen aina valtakunnallisiin puitteisiin asti. 
Maa-, meri- ja ilmasotalinjoilla on monia yhtei-
siä harjoituksia, joissa toisaalta eri tehtävät 
voidaan miehittää ao alojen erikoistuntijoilla ja 
toisaalta eri linjojen oppilaita käytetään heille 
varsin vieraissakin tehtävissä, jolloin muodos-
tuu kokonaiskuva ja eri puolustushaarojen ja 
aselajien tuntemus luo perustan kitkattomalle 
yhteistoiminnalle. Meriupseeri panssariprikaa-
tin esikunnassa ja lentäjä laivasto-osastossa voi 
näyttää oudolta, mutta on todettu mitä tehok-
kaimmaksi yhteistyökoulutukseksi. Erilaisin 
koulutusmuodoin oppilaat perehdytetään 
maamme eri osiin ja niissä vallitseviin erilai-
siin olosuhteisiin. 

Kesäkausi on jälleen vilkas käsittäen mm. 
tutustumisen teollisuuteen, johtamisharjoituk-
sia sekä vaativat loppututkinnot. Diplomityö 
jätetään arvosteltavaksi kesäkaudella. 

Opinnot päättyvät 31. 8. 1973. Kurssin hyväk-
sytysti suorittaneet saavat diplominsa Sotakor-
keakoulun vuosipäivänä 3. 11. ja entiset op-
pilaat jatkavat palvelustaan yleisesikuntaup-
seerikoulutusta vastaavilla virkapaikoilla. Noin 
vuoden kestäneen palveluksen jälkeen heille 
voidaan antaa yleisesikuntaupseerin arvo ja 
tunnukset, jolloin vuosia kestäneen tiiviin opis-
kelun voidaan sanoa kantaneen hedelmänsä. 

(TS) 



M O O T T O R O I D U N R A N N I K K O T Y K I S T Ö N K O U L U T U S 

Näkymä VaaRPston nykyiseltä kasarmialueelta. Vasemmalla ortodoksinen kirkko, mikä Venäjän 
vallan aikana toimi varuskunnan kirkkona. Harjoituskentällä on tykkikoulutus parhaillaan käyn-
nissä. Sotilaskoti on kuvan oikeassa kulmassa oleva rakennus. 

Historiikki 
Iäl tään Vaasan Rannikkopatteristo on vielä 

varsin nuori. Sen perustaminen ei a iheutunut 
suinkaan hetken mielijohteesta, vaan oli tulok-
sena ja seurauksena pitkällisistä kokemuksista 
ja kokeiluista. Käydyt sodat mm osoittivat, et-
tä kiinteää rannikkotykistöä täydentämään tar -
vittiin myös moottoroitua rannikkotykistöä. 

Uudelle perustetulle joukko-osastolle annet-
tiin nimeksi 1. Erillinen Rannikkotykistöpatte-
risto, jonka sijoituspaikaksi määrät t i in histo-
riallinen Suomenlinna. 

Nimi muutet t i in joukko-osastojen uudelleen-
jär jes te ly jen yhteydessä 1. 1. 1957 Vaasan Ran-
nikkopatteristoksi. Nimenmuutos viittasi jo sil-
loin patteriston uuteen sijoituspaikkaan. Vih-
doin vuonna 1964 elokuussa patteristo siirtyi 
Suomenlinnan vaikeista olosuhteista nimikko-
kaupunkiinsa Vaasaan. 

Tasavallan Presidentt i vahvisti 20. 12. 1957 
Vaasan Rannikkopatteristolle joukko-osastoli-

pun, joka on rakenteel taan yhdenmukainen 
muiden rannikkotykistöjoukko-osastojen lippu-
jen kanssa. Lipun lahjoit t i nimikkopatteristol-
leen Vaasan kaupunki ja vihkiminen ja luovu-
tus tapahtuivat Helsingin senaatintorilla 4. 6. 
1958. 

Vuosipäiväänsä patteristo viettää l .ErRtPston 
perustamisen mukaisesti 1. 12. 

Varusmieskoulutus 
Vaasan Rannikkopatteristossa annet tavan 

koulutuksen päämääränä on kasvattaa pystyviä 
al i johtajia ja tykkimiehiä moottoroidun rannik-
kotykistön reserviä varten. 

Tätä koulutusta saamaan astuu palvelukseen 
vuosittain kussakin kolmessa saapumiseräs-
sä noin 250 alokasta, jotka tulevat pääasiassa 
maamme rannikkoalueilta. Suur imman osan 
kotikunta on maamme eteläisissä osissa. Kaik-
kiaan saapuu alokkaita kymmenen sotilaspiirin 
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alueelta. Samanaikaisesti palveluksessa olevien 
varusmiesten määrä vaihtelee ajankohdasta 
ri ippuen 300:sta 600:aan. 

Vaasan Rannikkopatteriston kokoonpano li-
sääntyi yhdellä perusyksiköllä 1. 3. 1971 tapah-
tuneen uudel leenjär jestelyn yhteydessä. Pat te-
riston kokoonpano käsittää näin ollen Esikun-
nan, Esikuntapatterin, Tiedustelupatterin, l.Tu-
lipatterin, 2.Tulipatterin sekä Reservialiupsee-
rikoulun. 

Alokkaiden peruskoulutus tapahtuu kolmessa 
perusyksikössä, nimittäin Esikuntapatterissa, 
Tiedustelupatterissa ja vuorotellen l.Tulipatte-
rissa ja 2.Tulipatterissa. Tämän 8 viikon jakson 
jälkeen alkaa erikoistuminen mitä moninaisim-
piin tehtäviin. 

Koulutussuhdelaskelman mukaisesti määrät-
ty osa siirtyy opiskelemaan patteriston Reser-
vialiupseerikouluun. Täällä koulutus tapahtuu 
kolmella eri linjalla. Tuliasemalinjalla koulu-
tetaan ali johtajia tulipattereita varten, tulen-
johto- ja mittauslinja valmistaa al i johtajia 
maa- ja meri tulenjohtotehtäviin sekä mittaus-
ryhmiin ja viestilinjalta saadaan radio- ja pu-
helinryhmien johtajat . Parha i ten menestyneet 
oppilaat ja tkavat opintojaan Rannikkotykistö-
koulussa Santahaminassa ja Reserviupseerikou-
lussa Haminassa täydentäen näin moottoroidun 
rannikkotykistön reservinupseeristoa. 

Tulipatterin miehistökoulutus annetaan tuli-
pattereissa, joiden opetus jakaantuu tykki- ja 
keskiökoulutukseen. Tykkikoulutukseen mää-
rätylle annetaan kaikki ne tiedot ja taidot, joi-
ta tarvi taan tykin tulitoiminnassa. Keskiössä 
opetetaan määr i t tämään tykkien ampuma-arvot 
sekä johtamaan niiden tuli toimintaa tulenjoh-
ta jan komentojen mukaisesti. 

Tiedustelupatterin koulutuksen päämääränä 
on tehdä pystyviä tykkimiehiä maa- ja meri-
tulenjohtoryhmiin. Tämän lisäksi t iedustelupat-
terissa annetaan mittauskoulutusta. Osa tulen-
johtokoulutukseen määrätyis tä saa jatko-ope-
tusta Hangon Rannikkopatteristossa pidettä-
villä mittauskursseilla erikoistuen tutka- ja si-
säkantamittaaj iksi sekä Turun Rannikkotykis-
törykmentissä toimeenpantavilla valonheitin- ja 
voimakonekursseilla valmistuen valonheitin-
miehiksi. 

Esikuntapatteri koulut taa radio- ja puhelin-
henkilöstön sekä patteriston autonkul je t ta ja t ja 
komentaa osan varusmiehiä venemies-, asesep-
pä-, lääkintämies- ja keittäjäkursseille. Koulu-
tuksen saatuaan he palvelevat käytännön teh-
tävissä Esikuntapatterissa. 

Eri koulutushaarojen saatua erikoiskoulutuk-
sen, si irrytään yhteisharjoituksiin, joissa hio-
taan yhteen tulenjohto-, keskiö- ja tykkitoimin-
ta sekä viestitoiminta ja mittaustoiminta. Sovel-
letut asemiinajo- ja yhteistoimintaharjoitukset 
toimeenpannaan Vaasan ympäristössä. 

Tykistön kovapanosammunnat, jotka muo-
dostavat varusmiesten koulutuksen huipentu-
man, suoritetaan nykyään Reilassa, Lohtajal la 

ja Raippaluodossa. Viimeksi mainitussa käy 
pääasiallisesti patteriston Reservinaliupseeri-
koulu kolmesti vuodessa. Keskimäärin kerran 
vuodessa patteristo osallistuu jonkin kiinteän 
rannikkotykistöjoukko-osaston yhteiseen am-
pumaleiriin ja aika ajoin kenttätykistön jouk-
ko-osastojen mukana Rovajärven ampumalei-
rille. 

Tykkikalustona on patteristolla tällä hetkel-
lä kevyt kanuuna (76 K 36) sekä raskas hau-
pitsi (152 H 37). Kuljetus- ja vetokalustona 
patteristolla on kuorma-autoja ja tela-alustalla 
varuste t tu ja tykin vetäjiä. 

Kyllä keinot keksitään. 

Kertausharjoituskoulutus 
Vaasan Rannikkopatteristo on vuosittain kou-

lut tanut reserviin vaihtelevan määrän mootto-
roidun rannikkotykistön päällystöä ja alipääl-
lystöä. Tästä niin sanotusta erikoishenkilöstös-
tä mainittakoon muun muassa patteristojen ko-
mentajat , patteriston esikuntien henkilöstöt, tu-
lenjohto- ja tulipattereiden päälliköt, mittaus-
ja viestiupseerit sekä alipäällystöä, kuten esi-
merkiksi taso- ja keskiöaliupseerit sekä patte-
reiden vääpelit. 

Erikoishenkilöstöjen kertausharjoi tukset si-
joit tuvat yleensä patteriston tavanomaisten 
ampumaleirien yhteyteen, joten reserviläiset 
lyhyen, mut ta tiiviin teoreettisen opetuksen 
jälkeen ovat toimivina johtaj ina ammuntoja 
suorittavassa harjoituspatteristossa, jonka mie-
histön muodostavat varusmiehet. 

Joukkojen kertausharjoituksissa suurin sa-
manaikaisesti koulutet tu kokonaisuus on ollut 
joukkoyksikkö. 

Koulut taj ina toimii kantahenkilökunta, jo-
ka ensin kouluttaa ennen miehistöä palveluk-
seen astuneen ja tehtäviinsä sijoitetun päällys-
tön ja alipäällystön. Miehistön astuessa palve-
lukseen antavat tä ten koulutet tu reservin pääl-
lystö ja alipäällystö oman alansa koulutuksen 
miehistölle. 

( Ja tkuu sivulla 29) 



H Y V Ä L U K I J A 

Haluatteko edelleen lukea tätä lehteä? 
Jos vastauksesi on KYLLÄ, pyydämme Sinua 

lukemaan seuraavan. 
Myös RANNIKON PUOLUSTAJAN toimitta-

minen, painatus ja lähettäminen maksaa. Toi-
mittaminen tosin tapahtuu ilman palkkiota. 

Kustannukset pyritään peittämään ilmoitustu-
loilla. Tulos riippuu kuitenkin usein ilmoitus-
hankkijan onnesta. 

Tästä syystä myös SINUN panoksesi on tär-
keä. Jos olet Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tyksen tai Rannikon Puolustajain Killan jäsen 
ja suoritat j ä s e n m a k s u s i määräaikana, 
olet täyttänyt osuutesi, sillä osa jäsenmaksusta 
käytetään lehden kustannuksiin. 

Jos et ole edellä mainittujen yhdistysten jäsen, 
pyydämme Sinua suorittamaan tilausmaksusi, 
4 mk/vuosi, Rannikon Puolustaja-lehden posti-

siirtotilille 464138-4 ja merkitsemään myös osoit-
teesi tarkistusta varten. Kenties tuttavasikin 
haluaisi lehden. Myös tilaaminen käy em tavalla. 
Tilillepanokorttiin pyydetään merkitsemään 
"Uusi tilaus". 

Rannikon Puolustajain Kilta ry pyytää tiedot-
tamaan: Paikalliskillat keräävät jäsenmaksut, 7 
mk/vuosi, kesäkuun loppuun mennessä. Jos jo-
kin paikalliskilta (esim. Hanko) ei kerää mak-
suja, voit taata jäsenyytesi ja lehden saapumisen 
maksamalla jäsenmaksun suoraan Rannikon 
Puolustajain Killan postisiirtotilille 464107-0. 
Muista myös mainita osoite. 

H Y V Ä L U K I J A — toimitus toivoo 
myös Sinun panostasi takaamaan lehden jatku-
van ilmestymisen. 

KUN RAKENNATTE tai UUSITTE 

Teidän 
kannattaa hankkia 
OSY-vesi- ja 
lämpöjohtokalusteet. 

Alan liikkeet 
ja suunnittelijat 
antavat Teille 
tarkempia tietoja. 

TOPSILENTA 390 p/6741 

AMMUS-SYTYTIN OY 
RAUMA 

Matkustamisen turvallisuus, 
ajamisen helppous, 

taloudellisuus — tärkeitä seikkoja, 
jotka ovat ominaisia kaikille Fiateille. 

Viimeisteltyä työtä. Alusta loppuun, 
kuten Fiatilta voi odottaa. 

luotettava 

Seitsemän palkintoa ja 
kunniamainintaa eri puolilta 

Eurooppaa. 
Etuveto. 55 hv/DIN. 
2-ovinen 4-ovinen farmari 
Myynti ja huolto Fiat-verkosto 
Maahantuoja A I J T O N C J V O o y 
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KI INTEÄN R A N N I K K O T Y K I S T Ö N RESERVIALIUPSEERIKOULUTUS 

Kiinteän rannikkotykistön reservialiupseeri-
koulutus annetaan tällä hetkellä Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin Reservialiupseeri-
koulussa Isosaaren linnakkeella ja Turun Ran-
nikkotykistörykmentin Reservialiupseerikou-
lussa Uudenkaupungin Janhualla. Vuosittain 
koulutetaan yhteensä yli viisisataa eri alojen 
ryhmäjohtajaa. 

Koulutuksen päämäärä 
Kasvattaa oma-aloitteisia ja vastuuntuntoisia 

aliupseereita, jotka pystyvät esimerkillisesti te-
kemään kaiken sen, mitä heidän alaiseltaan 
miehistöltä vaaditaan, johtamaan koulutushaa-
ransa edellyttämiä elimiä taistelussa, toimi-
maan koulutushaaransa erikoistehtävissä ja 
tarvittaessa tyydyttävästi kivääriryhmän johta-
jana sekä oikein käsittelemään ja ohjaamaan 
alaisiaan ja huolehtimaan heistä. 

Koulutukselle annettu päämäärä osoittaa sel-
västi, että reservin aliupseeri koulutetaan krii-
siaikoja ajatellen ryhmänsä johtajaksi taistelu-
kentällä. Tämän tehtävän vaativa ja kunniakas 
velvoite ei kuitenkaan pienennä rauhanaikai-
sen kouluttamistaidon merkitystä. Nuoremmal-
le ikäluokalle annettavan koulutuksen asialli-
suus ja mielekkyys ovat hyvin suuressa määrin 
riippuvaisia juuri ryhmänjohtajien taitavuudes-
ta ja oikeaotteisuudesta. Samat vaatimukset tu-
levat vielä korostetummin esille reservin ker-
tausharjoituksissa, jolloin lyhyemmän ja pitem-
män siviilissä olon jälkeen on nopeasti pystyt-
tävä ryhmänsä erikoiskouluttajaksi. Tässä suh-
teessa viime vuosina saadut kokemukset ovat 
olleet hyvin myönteisiä. 

Aineryhmät ja tuntijako 
Tämänlaatuisessa kirjoitelmassa kuivien nu-

merotietojen käyttämistä olisi mielestäni väl-
tettävä. Teenkin sen ainoastaan kahdesta syys-
tä. 
1. Selvittääkseni koulutuksen koko rakenteen 

ja siinä pääaineiden saaman arvostuksen. 
2. Erottaakseni puhtaasti peruskoulutuskauden 

opetusta kertaavat ja täydentävät aineryh-
mät. 

Tunti- Tästä 
määrä kertaus-

(t) tunteja 
I Yleissotilaallinen koulutus 27 12 

II Sulkeisjärj estys 50 15 
III Yleinen taistelukoulutus 65 18 
IV Ase- ja ampumakoulutus 34 14 
V Yleinen rannikkotykistö-

85 25 
VI Liikuntakoulutus 40 

VII Kansalaiskasvatus 17 3 
VIII Huoltokoulutus 37 3 

IX Erikoiskoulutus 260 — 

Yllä esitetyt kertaustunnit ovat lähinnä käy-
tännön sanelemia ja voivat eri kursseilla vaih-
della peruskoulutuskauden tasosta riippuen. 
Varovaisestikin otettuna niistä koostuu 2—3 
viikon tuntimäärä. Peruskoulutuskaudella an-
netaan myöskin toimintavalmiuden edellyttämä 
erikoiskoulutus. Useissa tapauksissa tämä an-
netaan "pikakoulutuksena", josta reservialiup-
seerikurssin opetusta ajatellen ei saada tunti-
määrän edellyttämää hyötyä. Tämän vuoksi 
reservialiupseerikoulun koulutusohj elmassa 
oleva erikoiskoulutuksen (lähinnä tykistölli-
sen) tuntimäärä 260 tuntia onkin käytettävä 
kokonaisuudessaan 
— hyvän tykkimiehen luomiseen ja vasta sen 

jälkeen 
— oppilaan kouluttamiseen aselajissa erikois-

tehtävien ryhmänjohtajaksi. 
Vaikkakaan näitä kahta ei voida kokonaan 

erottaa toisistaan on ensiksi mainitun osuus 
pelottavan suuri — ehkä 3/4 koko tuntimääräs-
tä. Tämän haitta ilmenee lähinnä koulutta ja-
ja kasvattajaopetuksessa. 

Opetuksen toteuttaminen 
Rannikkotykistön erikoiskoulutus reserviali-

upseerikoulussa sisältää niin monia koulutus-
haaroja, että aivan ensiarvoisen tärkeitä onnis-
tumiselle ovat 
— hyvät harjoitusmahdollisuudet harjoituspat- | 

tereineen ja harjoitusluokkineen 
— riittävä ja tarpeeksi pätevä kouluttajahen- I 

kilöstö, jotta opetus pienissä ryhmissä mah- I 
dollistuu 

— huomattavan runsas opetusvälineistö. ' 
On luonnollista, ettei määrätynlaista teoreet-

tista opetusta luokissa voida välttää. Tulisi 
kuitenkin aina pitää kirkkaana mielessä, että 
rannikkotykistönkin ryhmänjohtaja syntyy asi-
allisissa käytännön harjoituksissa. Näitä suun-
niteltaessa ja toteutettaessa on lisäksi muistet-
tava aina koko linnakkeen taistelua. Oppilaan 
on tajuttava kokonaisuus. Pelkkä patterin am-
munta soveltuu lähinnä korvatulppien käyttö-
harjoitukseksi. Uskon, että liika teoreettisuus | 
on edelleenkin monen reservialiupseerikurssin | 
vitsaus. Yksi syy tähän on asiallisten koulutus-
mahdollisuuksien puuttuminen ja vähälukui- . 
nen ^koyluta^lienkilöstö. (PitäisiköhärTTunmlS-
taa "on ennenkin koulutettu ja hyvin sodat ' 
pärjätty" — fraasin vaarallisuus). 

Jos tarkastelemme erikoiskoulutuksen pää-
määrää linjoittain, niin toteamme kiinteässä 
rannikkotykistössä koulutettavan ryhmäjohta-
jia seuraaviin päätehtäviin. 

Tuliasemalinjalla tykinjohtajiksi, keskiöali-
upseereiksi sekä eri laitteiden johtajiksi. 

Tulenjohto- ja mittauslinjalla tulenjohtoali-
upseereiksi ja mittausaliupseereiksi sekä mui-
den elimien johtajiksi. 
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Viestilinjalla valmistuvat viestiryhmän joh-
tajat — pääpaino valitettavasti vahvasti kenttä-
kaapeleissa ja puhelimissa sekä tulenjohto vies-
tityksen osalta radioissa. 

Rannikkotykistön ampumajärjestelmien luon-
teesta johtuu, ettei jyrkkää ainejakoa eri 
linjojen välillä voida toteuttaa, vaan tuliase-
malinjan tuleville ryhmänjohtajil le on opetet-
tava tulenjohdon ja viestipuolen aakkosia ja 
vastaavasti tulenjohto-, mittaus- ja viestilinjan 
ryhmänjohtajil le tuliasemalinjan ja toistensa ai-
neita. Tämä niin sanottu sivuaineiden opetus 
verottaa osansa erikoiskoulutukseen varatusta 
tuntimäärästä ja asettaa kouluttajat entistä 
tiukemmalle päälinjan etsimisessä. 

Valitettavana seikkana koulutuksessa on pi-
dettävä sitä, että uudet ratkaisut ja kalustot ko-
vin hitaasti ilmestyvät kouluttajien käsiin. Lä-
heisen tulevaisuuden vaatimukseksi on asetetta-
va, että ryhmänjohtajakoulutukseen saadaan 
mahdollisimman nykyaikaista välineistöä. Me 
kouluttajat tiedämme, mikä merkitys sillä on jo 
luottavaisen maanpuolustushengen luomisessa. 

Kurssin aikana pystytään suorittamaan eri-
laisia tykistöammuntoja aina kevyen patterin 
taisteluammuntoja myöten. Kun tulenjohtolin-
jan oppilaan johtamana tykistön tuli ryöppyää 
maalilautan molemmin puolin — nopeana —• 
tarkkana — on se luonnollisesti jokaista oppi-
lasta ja kouluttajaa rohkaiseva näky. Näin 
valmis ryhmänjohtaja siirtyy käytännön kou-
lutustyöhön rohkaistuneena ja omiin kykyihin-
sä luottaen. 

Pimeäammunta on reservialiupseerioppilaalle 
jännittävä ja mielenkiintoinen elämys. 

Voitaisiinko toisin menetellä? 
Osallistuminen ja kritiikki. Siinä kai ovat 

tämän hetken kaksi tärkeintä muotisanaa. Re-
servialiupseerien koulutusta koskevan kirjoitel-
mankin tulisi mielestäni antaa aihetta jonkin-
laiseen pohdiskeluun. 

I? Edellä on epäsuorasti tullut ilmi, ettei re-
servialiupseerikoulussa olla oikein tyytyväisiä 
peruskoulutuskauden ohjelmaan sen vuoksi, et-
tä normaalia miehistökoulutusta joudutaan jat-
kamaan tarpeettoman pitkälle. Varusmiehestä-
hän tulisi kouluttaa "linnakkeen taistelija", jo-
ka tykistöllisen päätehtävän lisäksi taitaa myös 
oman paikkansa puolustamisen ja oman tehtä-
vänsä mahdollisissa vastahyökkäyksissä. Tämä 
koulutus annetaan luonnollisesti myös linnak-
keella. Peruskoulutuskauden jälkeen joudutaan 
kuitenkin miehet jakamaan koulutusryhmiin ja 
lähettämään huomattava osa pois linnakkeelta, 
mm. reservialiupseerikouluun. Linnakkeelle 
jäävien osalta — useasti ulkopuolisia täyden-
nyksiä suorittaen —• jatkuu erikoiskoulutus. 
Kärsitään miespulaa. Jatkamalla suoraan pe-
ruskoulutuskauden ohjelmaa erikoiskoulutuk-
sella joukko-osastoittain myös reservialiupsee-
rikurssille myöhemmin siirrettävien kohdalla 
ainakin yhdellä kuukaudella, voitaisiin olettaa, 
että tykkimies on muovautunut edellä mai-
nit tujen vaatimusten mukaiseksi "linnakkeen 
taistelijaksi". Esimies tuntee hänet ja osaa va-
lita ryhmänjohtaja-aineksen. Tämän jälkeen 
annetaan ryhmänjohtajakoulutus joko erillises-
sä Reservialiupseerikoulussa tai joukko-osas-
tossa eräänlaisena "pikajatkokoulutuksena". 
Tällaiseen ajatukseen olen tullut katsellessani 
nykyistä koulutusjärjestelmää ja puolustuslai-
toksen "kurssikeskusmaisuutta", josta luonnol-
lisuus on jollain tavoin hävinnyt. 

Loppusanat 
Nykyiseen taistelukentän kuvaan sijoittuu 

ryhmänjohtaja erittäin vaativalle, jopa itsenäi-
selle paikalle. Vaatimukset kasvavat. Palvelus 
rintamavastuussa toimivassa rajavarti jajoukos-
sa — rannikkotykistössä — asettaa myös rau-
han ajan vaatimukset korkealle. Me pystymme 
kouluttamaan omat ryhmänjohtajamme tavoit- . , , — 
teiden mukaisesti. Me pystymme myös kehit-1 UaVxx 
tämään koulutusta. Vain syyllistyminen tyyty-
väisyyteen pysäyttää kehityksen. 

/ g f i l t t f c i k * 

v r e < ~ . 
'bj&cuM. Lvmw  

^ o l t 
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Kapt Asko Kilpinen 

R U O T S I N R A N N I K K O T Y K I S T Ö N K O U L U T U S . 

A S K E L E E N E D E L L Ä M E I T Ä ? 

Ruotsin rannikkotykistön edustajien vierailu 
Hangossa kesäkuussa 1970 antoi jo suppean ku-
van naapurivaltiomme sisaraselajin monipuoli-
sesta koulutuksesta. Perehtyminen vierailun 
aikana saatuihin vaikutteisiin sekä auliisti jaet-
tuihin värikkäisiin esitteisiin, loi vaikutelman 
tehokkaasta ja tutkimisen arvoisesta rannikko-
puolustusjärjestelmästä. Johtosuhteiden harkit-
tu selvyys sekä järjestelmän teknillinen vii-
meistely rannikon puolustuksessa asettaa kor-
keat vaatimukset koulutuksen järjestelyille 
Ruotsin rannikkotykistössä. 

Tarkastelen tässä kirjoituksessa lyhyesti lä-
hinnä Ruotsin rt:n asevelvollisilleen jakamien 
esitteiden ja meidän "Miesten Koulua" vastaa-
van kir jan antamien viitteiden perusteella kou-
lutuksen järjestelyä naapurimaamme rannikko-
joukkojen piirissä. 

Rannikkotykistön tehtävät ovat samat kuin 
meillä 

Ruotsin kuningas on vahvistanut valtiopäi-
vien hyväksymät tehtävät Ruotsin puolustus-
voimille. Näistä on ensimmäiselle sijalle ase-
tettu riskikynnyksen nostaminen niin korkeal-
le, että Ruotsia vastaan suunnatun hyökkäyk-
sen aiheuttamat uhraukset eivät vastaa saavu-
tettavaa hyötyä. Ruotsin puolustusvoimien tu-
lee kyetä torjumaan painopistesuunnilla merit-
se, ilmoitse ja maitse maahan tunkeutuva vi-
hollinen sekä samanaikaisesti pystyä sitkeään 
viivytystaisteluun toisarvoisilla alueilla. Tehtä-
vän asettelussa on maihinnousun torjunta mai-
nittu ensin. Tämä asettaa merivoimille, joihin 
myös rannikkotykistö kuuluu, erittäin suuret 
vaatimukset. Rannikkotykistön osalta on tehtä-
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vä yksilöity seuraavasti: Rannikkotykistön tu-
lee yhteistoiminnassa laivastoyksiköiden, maa-
voimien ja ilmavoimien kanssa puolustaa eri-
tyisen tärkeitä rannikkoalueita maihinnousu-
hyökkäyksiä vastaan, suojata tärkeitä satamia, 
tukea ja suojata laivastoyksiköitä sekä osallis-
tua meriliikenteen suojaamiseen. 

Kuva 1 tuo selvästi esiin tehtävän määritte-
lyn mukaisen rannikkopuolustuksen painopis-
teasettelun Ruotsin tärkeimpien rannikkoaluei-
den edustalla. 

Kuva 1 

keskittää rannikolla ja saaristossa tapahtuvat 
toiminnat (pl pelkistetty laivaston toiminta) 
saman koulutusjärjestelmän alaisuuteen. 

Koulutus tapahtuu pääosin rannikkotykistön 
joukko-osastojen alaisissa koulutuskeskuksissa. 
Koulutuksen tehokkuuden sekä henkilökunnan 
järkevän käytön kannalta järjestely lienee tut-
kimisen arvoinen myös Suomessa. Eriasteinen 
johtaja- sekä teknillinen koulutus on keskitetty 
alan kouluihin tai erillisyksiköihin. 

Operatiivisesti maanpuolustusalueen tai puo-
lustusalueen alainen rt-joukko-osasto on kou-
lutuksen osalta merivoimien esikunnan alai-

Marinkommandon: 
M K N Härnösand 
M K O Stockholm 
M K S Karlskrona 
M K V Göteborg 

Örlogsdepåcr: 
Gustafsvik 
Hårsfjärden 
Gullmaren 

Örlogsvarv: 

Stockholm 
Göteborg 

örlogshamn: 
Karlskrona 
Kustartilleriförsvar 
och -förband: 
SK ( K A I ) Vaxholm 
BK (KA 2) Karlskrona 
GK (KA 3) Fårösund 
GbK (KA 4) Göteborg 
NK (KA 5) Härnösand 

Utbildningsanstalter, 
bl a 

KSS Näsby (vid 
Stockholm) 

BÖS Berga 
KÖS Karlskrona 

/ 
Härnösand 

Stockholm 
Hârsf järd^^^^ 
(Berga)-

" l 
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Koulutustavoitteet on asetettu korkealle 
Erityisesti rannikon puolustuksessa on yh-

teistoiminnalla eri puolustushaarojen ja asela-
jin kesken korostettu merkitys. Tämä lyö sel-
västi leimansa Ruotsin rannikkotykistön asetta-
miin koulutustavoitteisiin, ilmeten iskulauseen-
omaisina toistoina käytetyssä lähdeaineistossa, 
kantahenkilökunnan koulutuksessa sekä varus-
mieskoulutuksen monipuolisuudessa. Ruotsalai-
sen rt-miehen on kyettävä taistelemaan kaikin 
tekniikan ja paikallistuntemuksen suomin väli-
nein ja eduin rannikolla, saaristossa ja merellä 
sekä osittain myös ilmassa. 

Vaatimukset eivät ole outoja myöskään suo-
malaiselle rt-miehelle. Käytettäväksi annettu 
organisaatio sekä välineet poikkeavat kuiten-
kin jonkinverran toisistaan. 

Koulutus suuntautuu selvästi merelle 
Ruotsin rannikkotykistö kuuluu merivoimiin 

kuten jo aikaisemmin mainitsin. Koulutus 
suuntautuu selvästi myös enemmän merellisiin 
toimintoihin kuin Suomessa. Tähän vaikuttaa 
selväpiirteinen tehtävän asettelu, joka asettaa 
etusijalle yhteistoiminnan laivaston kanssa. 
Myöskin on havaittavissa voimakas pyrkimys 

Varusmieskoulutus, harkittua valintaa 
Varusmieskoulutus jakautuu useaan koulu-

tushaaraan, jotka jaetaan tarpeen mukaan eri 
linjoihin. Koulutuksen jako koulutushaaroittain 
ilmenee taulukosta. Kuva 2. 

Huomattavimmat eroavaisuudet verrattuna 
Suomessa tapahtuvaan rt-koulutukseen ovat 
miina- ja rannikko jääkäri- sekä sukeltajakoulu-
tuksen kohdalla. 

Erikoista huomiota kiinnitetään lisäksi va-
rusmiesten teknilliseen koulutukseen. Koulu-
tuksen korkea taso mahdollistetaan asevelvol-
listen huolellisella testauksella sekä koulupoh-
jaan tai ammattikokemukseen perustuvalla tar-
kalla valinnalla. 

Palvelusaikojen joustavuus varmistaa 
yhteistoimintaharjoitukset 

Palvelukseenastumisaikojen sekä kotiutta-
misajankohtien tarkalla porrastuksella on mah-
dollistettu sa-kokoonpanoisten joukkojen yh-
teistoimintaharjoitukset. Päällystöaines vali-
taan etukäteen vapaaehtoisesti koulutukseen 
haluavista ja kutsutaan aikaisemmin palveluk-
seen. Näin mahdollistetaan meidän sotaharjoi-
tuskautta vastaavana ajankohtana myös varus-
miespäällystön osallistuminen sa-kokoonpa-
noisten joukkojen harjoituksiin. Meillähän 
esim kokelaat kotiutuvat juuri ennen yhteis-
harjoitusten alkua. Palvelusajat sekä porras-
tus järjestelmä ilmenevät kuvasta 3. Upseeri- ja 
aliupseerikoulutus poikkeaa oleellisesti meidän 
käyttämästämme koulutusjärjestelmästä. Pää-
osin vapaaehtoisuuteen perustuva päällystökou-
lutus on melko perusteellinen ja jakautuu 
useamman palvelusjakson osalle. Koulupohja 
ja siviiliammatti näyttelevät ratkaisevaa osaa 
alipäällystön koulutushaaravalintaa suoritetta-
essa. 

Kertausharjoitukset valmiuden ylläpitäjinä 
Ruotsin rannikkotykistön valmius sekä saa-

vutettu koulutuksellinen taso ylläpidetään 
säännöllisin kertausharjoituksin. Kertaushar-
joitukset jaetaan kolmeen eri luokkaan tai la-
jiin. 

Tärkein kertausharjoitusmuoto on joukkojen 
kertausharjoitus. Harjoitus käsittää sa-kokoon-
panoisen joukon tai yksikön. Harjoitus pyri-
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Kuva 2 

Koulutuksen jako koulutushaaroihin ja linjoihin 

Tykistökoulutus Viesti- ja tka-
koulutus 

Miinakoulutus Rannikko j ääkäri-
koulutus Teknillinen ja 

huoltokoulutus 

1 2 3 4 

Teknillinen ja 
huoltokoulutus 

A. Meririntama-
tyk 
1. Kiinteä 

tykistö 
2. Liikkuva 

tykistö 
3. Rs-tykistö 
4. Kv- „ 
— tykkilinja 
— keskuslas-

kinlinja 
— mittaus-

linja 

B. It-tykistö 
C. Ohjukset 

— rsohjus 
— kv „ 

A. Viestilinja 
1. Puhelin-

koulutus 
2. Radio-

koulutus 

B. Tutkalinja 
1. Tutka-

koulutus 
2. Johtokes-

kuskoulutus 

Huom: 
Koulutukseen 
sisältyvät myös-
kin optiset vies-
tintävälineet 

A. Alusiin ja 
1. Kansi-

koulutus 
2. Kone-

koulutus 

B. Miinalinja 

C. Raivaajasukel-
tajalinja 

Huom: 
Koulutetaan 
Suomessa meri-
voimissa 

A. Yleinen jääkä-
rilinja 

B. Krh-linja 

C. Rynnäkkösu-
keltajalinja 

Huom: 
Koulutetaan 
Suomessa 
RannJP:ssä 

A. Teknillinen 
koulutus1) 
aloille 1—3 

B. Konekoulutus 
1. Voima-

koneet 
2. Laiva-

koneet 

C. Huolto 
1. Talous-

huolto 
2. Lääkintä-

huolto 
D. Erilliset 

kurssit2) 

Huom: 1. Koulutus viedään läpi teknikkotasolla 

2. Lähipuolustus-, moottoriajon-, sotapoliisi,- suojelu,- ja esikuntakurssit 

Kuva 3 

Palvelusaikojen järjestely 
Svensk Soldat 1967 

Miehistö G 

Erikoishenkilöstö F 

Alipäällystö 

Aliupseerit 

Upseerit 

251 vrk 

300 „ 

330 „ 

450 „ 

540 „ 

• Palvelukseenastuminen Kotiuttaminen -
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tään aina päättämään laajahkoon yhteistoimin-
taharjoitukseen muiden puolustushaarojen ja 
aselajien kanssa. Harjoitus kestää 3—5 viikkoa 
ja toimeenpannaan neljän vuoden välein. Ku-
kin asevelvollinen osallistuu kolmeen tai use-
ampaan kertausharjoitukseenn. Toimeenpano 
ilmoitetaan asevelvolliselle etukäteen yleensä 
jo kotiuttamisen yhteydessä. 

Toisena kertausharjoitusmuotona käytetään 
erikoishenkilöstön kertausharjoitusta. Harjoi-
tukset toimeenpannaan yleensä neljän vuoden 
välein porrastettuna kuitenkin niin, että edel-
lisistä joukkojen kertausharjoituksista on kulu-
nut noin kaksi vuotta. 

Erikoishenkilöstö voi lisäksi osallistua omis-
sa tehtävissään joukkojen kertausharjoituksiin. 
Näin saattaa teknillinen henkilöstö joutua ker-
taamaan taitojaan jopa kahden vuoden välein 
3—5 viikkoa kerrallaan. 

Liikekannallepanohar j oitukset rinnastetaan 
1—2 vuorokauden kestoajastaan huolimatta 
kertausharjoituksiin. Näillä harjoituksilla pyri-
tään ylläpitämään perustamisvalmiutta sekä 
kokeilemaan käytännössä laadittujen aikatau-
lujen ja suunnitelmien paikkansapitävyyttä. 
Koska harjoitukset toimeenpannaan lyhyellä 
varoitusajalla, antavat ne melko realistisen ku-
van todellisesta perustamisvalmiudesta. Sään-
nölliset kertausharjoitukset takaavat myöskin 
sen, että eri asteiset johtajat eivät joudu yl-
lättäen ja kouluttamattomana käsittelemään 
suurempia joukkoja kuin mitä heidän koulu-
tuksensa edellyttää. Tämä koskee myöskin 
kantahenkilökuntaa. 

Virkaura uudenaikaisen tekniikan parissa? 
Valitse tekniikka, liity rannikkotykistöön. 

Kun on mitä esittää kuvina, voi myös luvata? 
Tämä tulee ainakin mieleen selaillessa Ruotsin 
rt:n lähinnä kantahenkilökunnan värväykseen 
tarkoitettuja julkaisuja. Kantahenkilökunnan 
ja ennenkaikkea upseeripulan olemassaolo lie-
nee se kimmoke, joka on saanut Ruotsin rt:n 
kehittämään kantahenkilökunnan koulutuksen 
mahdollisimman monipuoliseksi. Mainittakoon 
esim rinnastukset siviilitutkintoihin ja mahdol-
lisuus opiskella ylioppilaaksi puolustuslaitok-
sen kouluissa sekä tähän niveltyvä ylenemis-
mahdollisuus virkauralla. Rt:n henkilökunta 
koulutetaan puolustushaaran (meriv) tai ase-
lajin omissa kouluissa. Upseereiden ylempi jat-
kokoulutus tapahtuu Sotakorkeakoulun meriso-
talinjan yleisellä kurssilla, mistä parhaiten 
menestyneet (noin 50 %) jatkavat SKK:n me-
risotalinjan yleisellä tai teknisellä opintosuun-
nalla. Valmistuneista noin 25 % nimitetään 
ye-kokelaiksi, joille myönnetään myöhemmin 
ye-arvo. 

Otettaisiinko opiksi? 
Paljon väriä, kauniita kuvia. Tekniikkaa, tu-

linopeutta, kantamaa ja välissä selväpiirteistä 
johtamista. Ehkä tässä on osa riskikynnyksen 
nostamiseen tähtäävää hyvin suunniteltua tie-
dottamista. Kuitenkin voidaan rivien ja kuvien 

seasta poimia monta huomionarvoista ja ehkä 
meilläkin toteuttamiskelpoista koulutusratkai-
sua. Kannattaisi ehkä pohtia asevelvollisten 
koulu- ja ammattipohjan järkevää hyväksi-
käyttöä tai saaristosodankäyntiin koulutetta-
vien joukkojen koulutuksen saattamista keski-
tetyn johdon alaiseksi ja tätä tietä vähitellen 
myös yhteistoimintakykyisiksi rannikkojoukoik-
si. Toisiakin aiheita olisi esim: upseerikokelaat 
ja kotiuttamisaika, lkp-harjoitukset, kertaus-
harjoitukset, merivoimien ja rt:n palvelukseen-
astumisaikojen yhtenäistäminen jne. Verrates-
sa Ruotsin rt:n ja meidän oman rt:n teknillistä 
ja koulutuksellista tasoa on kuitenkin syytä 
palauttaa mieliin meririntamapuolustuksen ase-
ma Ruotsin valtakunnan puolustusvoimissa. 
Maihinnousun torjunta on asetettu tehtävän 
määrittelyssä ensimmäiselle sijalle. (Svensk 
Soldat 1967 siv 18 Målsättning). Tämä edellyt-
tää myöskin rannikkopuolustuksen jatkuvaa ja 
monitahoista kehittämistä. 

Muistettakoon kuitenkin, että myöskin Ruot-
sin rt-miehillä on aihetta kadehtia meitä aina-
kin kahdesta asiasta, kuten eräs ruotsalainen 
luutnantti mainitsi viime kesänä Hangossa, ja 
ne ovat: Varusmiesten lyhyt tukka ja esimies-
temme sotakokemus. 

Lähdeaineisto 
Svensk Soldat 1967 
Örlogsboken 1964 
3 kpl Ruotsin rt:n julkaisuja vuodelta 1970 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄN 
OHJELMA 

28. 8. 71 Kotkassa 

Lähtö Rankkiin klo 10.00 
Kirkkokadun itäpäässä sijaitsevasta Ranta-
laiturista. 

Saapuminen Rankkiin n. klo 11.00 
Tervetulotoivotus 
Linnakkeen esittely 
Kenttälounas 
Tutustumista uusiin aseisiin 
Ilmakivääriammuntaa 

Päiväjuhla alkaa klo 13.00 
Ohjelmassa mm 
Sotilassoittoa 
Tervehdyssanat 
Musiikkiesitys 
Juhlaesitelmä ev K Mikola 
Sotilassoittoa 
Tervehdykset ym 

Maihinnousun torjuntaa kuvaava taisteluam-
munta n. klo 14.30 

Ammunta suoritetaan keveillä rannikkoty-
keillä ja lähipuolustusosaston aseilla 

Päiväkahvi n. klo 15.00 
Lähtö Kotkaan n. klo 16.00 

Kunnianosoitus sankarihaudalla Kotkan 
kirkkopuistossa n. klo 17.30 
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K E V Ä Ä N K U U L U M I S E T 

SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ-

RYKMENTTI 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti toi-
votti 15. 3. 1971 uuden komentajansa eversti 
Pentti Elomaan tervetulleeksi. Uutena jäsenenä 
rykmenttiin tuli myös luutnanttti Erkki Olavi 
Manninen, joka 12. 3. 1971 on nimitetty kadetti-
kurssinsa priimuksena luutnantin virkaan. 

Koulutusrintamalla on tahti ollut tavanomai-
sen kiihkeä. Henkilökunnan jatkokoulutus on 
ollut vilkkaasti käynnissä talvikauden aikana. 
Reservin aliupseerikurssi päättyi maaliskuun lo-
pussa ja uusi kurssi alkoi koulun johtajan maj 
M Wähäjärven täyttäessä 50 vuotta 13. 4. Sa-
mana päivänä alkoivat myös erikoiskurssit. 

Kesäkauden harjoitusten valmistelu on ollut 
kaikilla toiminta-aloilla ahkeran työn kohteena. 
Ensi kesänä rykmentti järjestää tavanomaisten 
leiri- ja ampumaharjoitusten lisäksi patteriston 
kertausharjoituksen sekä muodostaa torjunta-
pataljoonan ESSlEn kevätsotaharjoitukseen. 

Rykmentti sai vieraakseen Helsingin hiippa-
kunnan piispan Aarre Lauhan, joka suoritti 22. 
4. 1971 piispantarkastuksen Suomenlinnassa ja 
Isosaaressa. Tilaisuuden ohjelmaan kuului-
vat kirkkojuhla Suomenlinnassa, kirkkokahvit 
MeriSK:n ruokalassa sekä hengellinen juhla Iso-
saaren uusitussa varuskuntaruokalassa. Laajat 
linnoitus-, taisteluväline-, viesti- ja sähkötek-
nilliset työmaat käynnistyvät jälleen vesien 
auettua. 

Ylennetty 

Evl P Elomaa everstiksi 26. 3. 1971 
Ylil Y K Rehnbäck kapteeniksi 20. 3. 1971 
Ltn S I Autio yliluutnantiksi 26. 2. 1971 
Ltn M A Majaniemi yliluutnantiksi 26. 2. 1971 
Ltn V P Louhimies yliluutnantiksi 26. 3. 1971 
Kadkers EO Manninen luutnantiksi 24. 3. 1971 
Ylik P Pölkky vänrikiksi reservissä 26. 3. 1971 

Nimitetty 

Lääkkapt C M v Bonsdorff sotilaslääkäriksi 
Inskapt E Ewart 3 1 sotilasinsinööriksi 
Tkatekn L Kivelä 1 1 sotilasteknikoksi 
Laskintekn N Laiho 2 1 sotilasteknikoksi 
Konetark T Bäckström 2 1 sotilasteknikoksi 
Sähkötekn M Palander 2 1 sotilasteknikoksi 
Asentaja U E Pääkkönen ap vanhemmaksi 

asentajaksi 
Ylik V T Sorjonen 2 1 taloudenhoitajaksi 

Talhja E J Peltonen 1 1 taloudenhoitajaksi 

Siirrot ja komennukset 
Talhja E J Peltonen HämLstoon 27. 2. 1971 

Talhja V T Sorjonen Huoltokoulutuskeskuksesta 
SlRtR:n I Pston taloudenhoitajaksi 

Ltn V P Louhimies l.Ptrista I Pston esikun-
taan 

Ltn K Tynkkynen RAuK:sta RE:n Kntotston 
päälliköksi 

Ltn J Voipio RE:sta RAuK:n opetusupseeriksi 
Ltn E O Manninen KadK:sta l.Ptrin opetus-

upseeriksi 
Ylik. P Pölkky RtKsta ru-kurssin suorittanee-

na 1. Patteriin 
Vääp O J Vattulainen R tKs t a mestarikurssin 

suorittaneena 1. Patteriin 
Vääp T A Viipuri I Psto:sta Eptriin 
Vääp Y K Virtanen 2.Ptrista I Pstoon 
Kers R O Pyykölä EPtrista 2.Ptriin 
Vääp R Koivusaari 2.Ptrista I Pston esikun-

taan 
Ylik Orava E / I Pstosta 2.Ptriin 
Ylik J K Härkönen RtK:un ru-kurssille 
Kers T J Mäkilä RtK:un ru-kurssille 

Palvelukseen tulleet 

Reskers J T Lehkonen 5. 2. va kersantiksi 
Reskers K M Purhonen 5. 2. va kersantiksi 
Resvänr I O Mollberg 1. 3. va kersantiksi 
Reskers J E A Katajamäki 15. 3. va kersan-

tiksi 
Resalik H I Korhonen 1. 3. II lkm värvätyksi 

apuasentajaksi 
Rva R A Artell 1. 4. II lkm värvätyksi tkamit-

taajaksi 
Rva A-M K Laakso 1. 4. II lkm värvätyksi tka-
mittaa jaksi 

L Ä H D E L O M A L L E 

V I I K O N L O P U K S I 

Hotelli Heinolanhovi ihanalla näköala-

paikalla Heinolan siltojen luona odot-

taa palveluksineen. Puhelin: 910-2066. 
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HANGON RANNIKKO 
PATTERISTO 

VAASAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

Hangon Rannikkopatteristo valmistautuu 
muiden kiireidensä ohella 50-vuotisjuhlien viet-
toon 1. 8. 1971. Toivomme kaikkien patteris-
tossa palvelleiden liittyvän tuolloin seuraam-
me. Vuosipäivän ohjelmaksi on suunniteltu: 
08.00—• Lipunnosto 
08.15 Seppeleenlasku Hangon sankarihau-

dalle 
09.15— Paraatikatselmus Raatihuoneen puis-

tossa 
10.00— Juhlajumalanpalvelus Hangon kirkos-

sa 
11.45— Kenttälounas EPtrilla 
14.00—- UudPr:n esittämä maanpuolustusnäyt-
17.00 tely Tehtaanniemen alueella 
14.00— Juhlavastaanotto kaupungintalon läm-

piössä 
15.00—- Päiväjuhla kaupungintalon juhlasalis-
16.30 sa 
17.00 UudPr:n esittämä taistelunäytös: isku-

osaston maihinnousu Tehtaanniemessä 
19.00 Iltajuhlat Casinolla 
20.00 Varusmiestanssiaiset 
24.00—• Yöbaarit avoimina sotilaskerhoilla 
04.00 

Osallistumisesta kenttälounaalle EPtrilla 
11.45 sekä iltajuhlaan Casinolla pyydetään il-
moittamaan viimeistään 23. 7. 1971 osoitteella 
Hangon Rannikkopatteristo, Juhlatoimikunta, 
10900 Hanko tai puhelimella 911-7676/maj Sa-
ramo, ylil Ranta tai ylik Stähl. 

Henkilötietoja 
Palvelukseen on otettu 

Rva Ritva Strandberg 4. 1. 1971 toimistoapu-
Isis eksi 
V-kers Timo Suomalainen EPtrille 1. 3. 1971 

Kers Matti Vartiainen 2.Ptrille 11. 3. 1971 
Rva Maija-Leena Österlund 1. 4. 1971 toimis-

toapulaiseksi 

Erot 
Vänr Kimmo Mäkipeska 20. 3. 1971 
V-tkm Ahti Mikkola 1. 5. 1971 

Siirrot 
Kers M Vänni Karjalan Lennostoon 26. 2. 

1971 
Kers Markku Sipovaara 1. 3. 1971 Pohmlt-

Pstoon 
Rva Ritva Strandberg UudPr:iin 21. 3. 1971 
Kers Simo Hämäläinen Joensuun Sotilaspii-

rin esikuntaan 1. 4. 1971 

Nimitykset j a ylennykset 
Yliluutnantti Heikki Rinne kapteenin virkaan 
21. 1. 1971 

Täälläkin pohjoisessa kevät tekee tuloaan 
vaikkakin hitaanlaisesti. 

Merkittävämpää ei varsinaisesti patteristos-
samme ole tapahtunut. Erikoistuminen perus-
koulutuskauden jälkeen on aloitettu tähtäimis-
sä kevätleiri, joka vuorostaan toimeenpannaan 
j lohtaj an Vattajanniemellä kesäkuun ensim-
mäisellä viikolla. 

Tykistömme tarkastaja kävi patteristossa tar-
kastusmatkalla 21—22. 4. tutustuen mm koulu-
tustiloihin ja koulutukseen. Juhlallinen tilai-
suus oli patteristolle hänen suorittamansa pal-
kintojen jako kasarmin kentällä, jossa hän mm 
ojensi "Karhulan Maljan" patteristomme ko-
mentajalle evl O Aspinjaakolle. 

Eräässä mielessä patteristo jälleen elää 
eräänlaista murrosvaihetta kasarmien joutues-
sa vuorotellen peruskorjauksen alaiseksi. Tästä 
oli seurauksena, että Reservinaliupseerikoulu 
muutti entiseen tiiliseen esikuntarakennukseen. 
Majoitus- ja koulutustiloja on näin ollen entis-
tä niukemmin, mutta muuten ollaan tiloihin 
tyytyväisiä. Koululle kuuluva kerros on kuin 
uusi korjaustöiden päätyttyä. 

Tulevasta toiminnasta mainittakoon Teuvan 
maatalousnäyttely,2) läänin sotaharjoitus ja1) 
osallistuminen kenttätykistön joukkojen muka-
na Rovajärven ampumaleirille. 

Henkilötietoja: 
Upseerin virkatutkinnon on mm suorittanut 

luutnantti Alssi Pauli Teodor Niskanen mää-
rättynä patteristoomme. Ltn Niskanen toimii 
Tiedustelupatterin päällikkönä. 

Luutnantti Martti Juhani Hamunen on ko-
mennettu PohmSlE:an toimistoupseeriksi 16. 3. 
— 16. 6. 71 väliseksiajaksi. 

Mestarikurssin suorittivat vääpeli O M Joki-
nen ja ylikersantti J V Saarimäki. 

Kapteeni Timo Sario majuriksi 26. 2. 1971 
Luutnantti Mauri Ranta yliluutnantiksi 1. 3. 71 
Yliluutnantti Heikki Rinne kapteeniksi 20. 3. 71 

Ylik Jorma Mäenpää vänrikiksi 26. 3. 1971 
Vääp Asko Vesterinen ylivääpeliksi 1. 5. 1971 
Ylik Markku Peltomaa vääpeliksi 1. 5. 1971 
Kers Oiva Manninen ylikersantiksi 1. 5. 1971 

Vääp Pauli Vaitinen virkavapaana 16. 1. 1971 
alkaen toistaiseksi palvellessaan YK:n Suomen 
osastossa Kyproksella 

Kapteeni Rauno Laakso Tvälups kurssilta 
27. 2. 1971, määrätty Teknillisen toimiston pääl-
liköksi. 
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TURUN RANNIKKO-

I TTKISTORYHMENTTI 
KOTKAN RANNIKKO-
PATTE R E STO 

Jokavuotinen ilmiö kelirikko sivuutettiin tänä 
vuonna nopeasti ja sen haitat olivat melko vä-
häiset. Kuitenkaan ei tänäkään vuonna sääs-
tytty kylmiltä kylvyiltä saaristomerellä. Mm 
tykkimiehet Seppo Laitinen, Markku Inkilä ja 
Olavi Suomela pelastivat 7. 4. Gyltöön sisälah-
dessa pilkkimässä olleen ja jäihin vajonneen 
Ensio Tiilikaisen. Tiilikainen oli jo aivan kyl-
män kangistama kun pelastajat pääsivät avan-
nolle. Jään heikkouden ja jäihin vajonneen 
kangistumisen takia oli tykkimiesten maattava 
jäällä ja pidettävä toista aina nilkasta kiinni, 
jotta saivat Ensio Tiilikaisen vedettyä avan-
nosta. Tämä tykkimiesten reipas toiminta pelas-
ti ihmishengen ja toi pojille kolmen vuorokau-
den kuntoisuusloman. 

Länsirannikolla on viime kuukauden aikana 
tehty havaintoja useista tavallisuudesta poik-
keavista valoilmiöistä, ufoista. Kuuskaj askarin 
merivalvonta-asema mm on havainnut useita 
väriä vaihtelevia "sitruunapuristimia" ja "huo-
pahattuja", joiden merkki ja vuosimalli on kui-
tenkin jäänyt epäselväksi. 

Henkilötietoja 
Rykmenttiin on astunut palvelukseen luut-

nantti Esa Tiainen öröseen, kersantit Kari Vai-
nio ja Jouko Virtanen Gyltöseen. 

Rykmentin monivuotinen palvelija maj Juha-
ni Simonen siirtyi eläkkeelle 3. 4. Monet kiitok-
set ja mukavia eläkepäiviä. 

Kapteeni K A Friberg siirtyi LSSlE:an pal-
veltuaan rykmenttiä 10 vuotta. 

Luutnantti U Lipponen siirtyi RAuK:un ja 
luutnantti J. Toiskallio rykmentin koulutus- ja 
jä r j estelytoimistoon. 

Kersantti Mauri Mutta ylennettiin ylikersan-
tiksi 9. 2. 

Mestarikurssilta palasivat ylivääpeli Tauno 
Setälä, vääpelit Isto Lehtinen ja Jussi Kuusa-
mo. 

Ylikersantti Heikki Haaparannan mestarikurs-
si päättyy kesäkuussa. 

Kulunut talvi muodostui varsin poikkeuksel-
liseksi ja vaikeaksi linnakkeiden huoltoyhte-
yksien hoitamisen kannalta. Jää ei kantanut 
raskaampia ajoneuvoja, joten mitään varsinai-
sia jääteitä ei voitu rakentaa. Jääliikenne ta-
pahtui moottorirekiä ja -kelkkoja sekä hevosia 
käyttäen. Patteriston käytössä olevan hydro-
kopterin ajotuntimäärä jäi eläkekelpoisten lu-
mirekien käyttötuntien tavoin varsin vähäisek-
si mm epäedullisten jääolosuhteiden vuoksi. 
Moottoriajoneuvojen korjaushenkilöstön työ-
tuntimäärä sitävastoin oli välillä jopa "yläkan-
tissaan". 

Viime syksynä käyttöön otettu uusi koulutus-
järjestely on osoittautunut varsin myönteisek-
si. Koulutusjärjestelyn mukaan peruskoulutus-
kausi ja erikoiskoulutuskauden I jakso toi-
meenpannaan Kirkonmaan linnakkeella sekä 
erikoiskoulutuskauden II jakso ja joukkohar-
joituskausi Rankin linnakkeella. Nykyisin Ran-
kin linnakkeella koulutettava merivalvonta-
kurssi siirtyy Kirkonmaahan tarpeellisten ope-
tustilojen valmistuttua sinne. 

Patteristossa valmistaudutaan kiireisesti ke-
vätleiriin, joka pidetään 24.—28. 5. Kirkon-
maan—Rankin alueella. 

Henkilötietoja 
Taloudenhoitaja Pekka Mustonen on 1. 5. 

siirtynyt Karjalan Tykistörykmenttiin. 
Uudeksi taloudenhoitajaksi on tullut talh 

Markku Ilmonen. 
Ltn Heikki Kiviranta ja ltn Mikko Mäki on 

ylennetty yliluutnanteiksi 1. 3. 
Vääp Raimo Torkkel ja ylik Matti Torkkeli 

ilmoittautuivat patteristossa 7. 4. rt-mestari-
kurssin suorittaneena. 

Yliv Eino Nykänen on siirtynyt eläkkeelle 
5. 4. ja ylik Matti Skippari on eronnut pal-
veluksesta 30. 4. 

V-alik Sulo Julkunen ja v-alik Torsti Hag-
man on otettu palvelukseen. 

SUURKULUTTAJILLE 
taloudellisimmat pesu- ja puhdistusaineet 

Oy L U M I V A L K O Ab 
TURKU, Rautatienkatu 9—11 

Puh. 302 022 

VARSINAIS-SUOMEN 

OSUUSMEIJERILIITTO 

ja jäsenyhteisöt 
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RANNIKKOTYKISTÖ-
KOULU 

12. 3. elettiin Rannikkotykistökoulussa kevät-
talven tapahtumarikas päivä. Tuolloin päättyi 
koulussamme Maavoimien reserviupseerikurssi 
135:n rtlinja, evl P Elomaa luovutti koulun joh-
tajan tehtävät seuraajalleen evl E Havolle ja 
55. Kadettikurssin rtkadettien aselajikausi päät-
tyi. 

Päivän aloitti reserviupseerikurssin päättäjäis-
tilaisuus, jossa nähtiin kutsuvieraina mm ran-
nikkotykistön tarkastaja ev E V e r a n e n , 
Suomen Reserviupseeriliiton, RtUY:n, Reservi-
upseeriliiton rt-kerho "Johtorenkaan", NMKY:n 
ja RSKY:n edustajat. 

Kurssikronikassaan maj L R a n n i s t o to-
tesi tyytyväisyydellä, että kaikki kurssille 26. 11. 
1970 komennetut 71 oppilasta olivat suorittaneet 
kurssin hyväksytyin arvosanoin. Suurelta osalta 
tämä oli ollut oppilaskunnan omaa ansiota, joka 
tavanmukaisen toimikenttänsä lisäksi on nähnyt 
kaikkien oppilaiden menestymisen kurssilla ole-
van erään tärkeän päämäärän hyvän yhteis-
hengen luomisessa. Epäitsekästä työtä tehneen 
opintosihteerin ponnistelut eivät näin ollen ol-
leet menneet hukkaan vaan kantaneet kauniin 
sadon. 

Kurssin priimukseksi selviytynyt oppilas H 
Särkilä sai vastaanottaa Suomen Reserviupseeri-
liiton lahjoittaman kunniamiekan. Maanpuolus-
tuksen Kannatussäätiön stipendin sai t j- l injan 
parhaana oppilas J Lehtinen. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja oppilas T Vuo-
rio lahjoitti kurssinsa puolesta koululle piirto-
kuvaheittimen reserviupseerikurssien koulutuk-
sessa käytettäväksi. 

Klo 11.45 järjestyivät koulun henkilökunta, 
kapteeni-, kadetti- ja mestarikurssit sekä huol-
tojaos koulun harjoitushalliin, jos evl P E l o -
m a a luovutti ja evl E H a v o vastaanotti kou-
lun johtajan tehtävät. 

Luovutuspuheessaan evl P Elomaa kiitti kou-
lun henkilökuntaa, oppilaita ja varusmiehiä 
sekä lausui mm: "Tänään voimme oikeutettua 
iloa ja ylpeyttä tuntien todeta, että koulu on 
lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa ran-
nikkotykistön sotakouluna ja joukko-osastona." 

Evl Havo korosti vastaanottopuheessaan te-
hokkaan koulutuksen tärkeyttä erityisesti tä-
mänhetkisten materiaalisten puutteiden takia 
ja lausui mm: 

"Puolustuslaitoksen ja tämän koulun henkilö-
kunnan tehtävänä on koulutuksen lisäksi kas-
vattaa ja vaalia oikeaa maanpuolustushenkeä. 

Nyky-Suomessa esiintyy suuntauksia, jotka 
pyrkivät tietoisesti romuttamaan työmme tulok-
set hämärtämällä maanpuolustuksen kokonais-
kuvaa ja herättämällä, jos ei suorastaan viha-
mielisyyttä, niin ainakin varsin varauksellista 
suhtautumista koko maanpuolustusajattelua 
kohtaan. 

Äskettäin maassamme vieraillut Neuvostolii-
ton marsalkka Andrei Gretshko kehoitti meitä 
suomalaisia kasvattamaan hyviä ja kovia mie-
hiä, jotka pystyvät puolustamaan Suomen riip-
pumattomuutta. — Rehti ja miehekäs kehoitus 
näin ammattisotilaan mielestä. 

Ottaessani nyt vastaan koulun johtajan tehtä-
vät tiedän, että voimme jatkaa tärkeää koulu-
tustehtäväämme ja että tukenamme on se Suo-
men kansan hiljainen enemmistö, joka ei pidä 
itsestään kovaa ääntä, vaan jokapäiväisellä työl-
lään rakentaa tätä suomalaista yhteiskuntaa. 
Pitäkää tämä totuus mielessänne, se auttaa Teitä 
vaikeinakin aikoina." 

Klo 12.15 kokoontui koulun opettajakunta 
uuden koulun johtajan johdolla kokoushuonee-
seen, jossa pidettiin spartalaisen yksinkertainen 
kahvihetki 55. Kadettikurssin rtkaaeteille näi-
den päättäessä aselajikauden opiskelunsa Ran-
nikkotykistökoulussa. 

Kurssin luutnanteiksi ylentäminen tapahtui 24. 
3. 1971 Presidentin linnassa. Kadettikersantti E 
Manninen selvisi koko 55. Kadettikurssin prii-
mukseksi ollen näin ensimmäinen rtkadetti, joka 
sai nimensä Kadettikoulun kunniatauluun. Hän 
sai myöski vastaanottaa RtUY:n lahjoittaman 
priimusmiekan. Stipendeillä palkittiin kadetti-
kersantti E Manninen ja kad A Niskanen. 

Pt:n mestarikurssi 1 on päättynyt. 

Istumassa kurssin johtaja kapt V Nurmi ja ylil 
M Majaniemi. Seisomassa (vas) vääp I Lehti-
nen, vääp K Mälkki, kurssin vääpeli V Vainio, 
vääp R Torkkel, vääp V Määttä, yliv E Setälä, 
ylik J Saarimäki, vääp J Kuusamo, vääv O Vat-
tulainen, vääp O Jokinen ja ylik M Torkkeli. 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N R I V E I H I N 24. 3. 1971 

A S T U N E E T U P S E E R I T 

Kad A Niskanen Kadkers E Manninen Kad E Tiainen 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N L I P U N L U O V U T U S 

Tasavallan presidentti luovutti RtK:n lipun evl E Havolle 24. 3. 71. Lipun lahjoittajien edustajat 
oikealla. (Vas.) Prof P Vähäkallio, RSKY:n pj nti S-L Hintikka, evl N Simonen ja pääsihteeri 
M Virtanen. 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N K I L T A 

Rannikon Puolustajain Killan vuosikokous pi-
dettiin 11. 3. 71 klo 19 alkaen Laulu-Miesten 
ravintolan juhlahuoneistossa. Pääosa osanotta-
jista (37) oli Helsingin Killasta, jonka vastaa-
va kokous pidettiin klo 18, mutta myös Tu-
runmaan ja Kymenlaakson Killat olivat edus-
tettuina. 

Killan puheenjohtaja, Erkki Tuuli, käsitteli 
avauspuheessaan laajasti kiltatoiminnan tarkoi-
tusperiä ja toimintamuotoja myös valtakunnal-
lisen Maanpuolustuskillat ry:n kannalta. Ko-
kous kunnioitti edesmenneitten kiltaveljien A 
Lyytisen ja H V Seppälän muistoa hetken hil-
jaisuudella. 

Puheenjohtaja luovutti johtokunnan myöntä-
mät hopealevykkeet Helsingin Killan Aune 
Hannulalle ja Kymenlaakson Killan Pentti 
Brunilalle, joista tosin kumpikaan ei ollut hen-
kilökohtaisesti vastaanottamassa huomionosoi-
tusta. 

Kun kokous oli todettu päätösvaltaiseksi, pu-
heenjohtajaksi valittu kokouksen avaaja, sih-
teeriksi T Linna ja pöytäkirjaa tarkistamaan 
Y Heinonen ja O Nissinen, päästiin varsinai-
seen asiaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös 
eivät aiheuttaneet kommentteja. Sen sijaan toi-
mintasuunnitelma vuodelle 1971 "puhutti" osal-
listujia melkoisesti. Kymenlaakson Killan pu-
heenjohtaja P Orasmaa toivotti kiltalaiset ter-
vetulleiksi Kyminlinnaan Rannikon Puolusta-
jan Päivän viettoon (28. 8. klo 10.00 alkaen). 
Monissa puheenvuoroissa esitettiin toivomus 
Killan 10-vuotisjuhlan järjestämisestä juhlavis-
sa puitteissa 1972. 

Killan osallistumisesta Rannikon Puolustaja-
lehden kustannuksiin käytiin pitkä keskustelu, 
jonka tuloksena päätettiin erityisesti tehostaa 
jäsen tarkistusta siten, että vain todella jäsen-
maksunsa suorittaneet saavat lehden jäsenetui-
hin kuuluvana. 

Jäsenmaksut vahvistettiin seuraaviksi: 
— varsinainen jäsen 7 mk/vuosi, josta 4 mk 

paikalliskillalle ja 3 mk keskuskillalle, 
— ainaisjäsen 70 mk kertamaksuna, joka ja-

kaantuu vastaavasti kuin edellinen 40 ja 30 
mk, 

— kannattava jäsen vähintään 70 mk ja jae-
taan suhteessa 4:3. 

Paikalliskiltojen tulee kerätä jäsenmaksut ja 
tilittää keskuskillan osuus 30. 6. mennessä. 

Killan johtokunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin yksimielisesti edelleen Erkki Tuuli ja joh-
tokuntaan kuuluvat edelleen N Simonen, Y 
Heinonen, M Jäntti, R Vauhkonen ja R Ma-
linen. Killan sihteerinä on T Sario ja talou-
denhoitajana T Linna. 

"Virallisten" kokousasioitten jälkeen majur i 
T Lahti piti runsain kuvin havainnollistetun 
esitelmän "Ohjuksien yleisistä käyttöominai-
suuksista". 

Lopuksi esitettiin filmi "Katsaus Viipurin 
vaiheista jatkosodan ajalta". 

HELSINGIN KILTA 
Rannikon Puolustajain Helsingin Killan vuo-

sikokous pidettiin 11. 3. 1971 Helsingissä ravin-
tola Laulumiehen suojissa. 

Kokouksen avaussanoissa Killan puheenjoh-
taja N S i m o n e n kosketteli kiltatoiminnan 
näkymiä ja herätteli ajatuksia toiminnan akti-
voimiseksi. 

Kokous kutsui yksimielisesti kiltaveli E B 
L i u s v a a r a n Rannikon Puolustajain Hel-
singin Killan ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 

Killan puheenjohtajaksi v 1971 valittiin edel-
leen N Simonen sekä johtokunnan jäseniksi 
erovuoroisina uudelleen S V ä r t ö , J K o k -
k o n e n , T S a d e m i e s , M J ä n t t i ja 
V M a r k k a n e n sekä uusina R T e 1 a r a n-
t a j a J S a l i n . 

Kokouksen eväistä tulevalle toimintavuodelle 
mainittakoon pyrkimys, että toimintaa suunna-
taan entistä enemmän varusmiehiin ja nuorem-
paan polveen. 

Kokouksen aikana eräs kiltaveli, joka ei ha-
lua nimeään julkisuuteen, lahjoitti Killalle toi-
minnan tukemiseen 200.—. 

Ps. Johtokunta katsoo, että ensimmäinen ak-
tiivisuuden osoitus jäseniltä Kiltaa kohtaan on 
jäsenmaksujen entistä huolellisempi suoritus ja 
uusien jäsenten hankinta. 

Kiltaveli, jos et ole vielä maksanut jäsen-
maksuasi viime vuodelta, niin tee se viipymät-
tä. Kuluvan vuoden jäsenmaksua varten jae-
taan tilillepanokortit lähiaikoina. Tämän mak-
sun yhteydessä voit luonnollisesti maksaa myös 
viime vuoden unohtuneen jäsenmaksun. Helsin-
gin Killan postisiirtotilin numero on 144742-6. 

Muista myös ilmoittaa, jos osoitteesi muuttuu. 
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TURUNMAAN KILTA 
Rannikon Puolustajain Turunmaan Kilta ter-

vehtii kaikkia rannikkomme puolustajia aina 
Vaasasta -— Virolahdelle! Täällä Saaristome-
ren tuntumassa odottelemme kesää ja yritäm-
me viritellä toimintaamme entistä tehokkaam-
maksi. 

Turunmaan Killan vuosikokous pidettiin Tu-
run Upseerikerhon suojissa 4. 3. 1971 ev 
A Kurjen toimiessa puheenjohtajana. Killan 106 
henkinen jäsenistö osoittautui hieman passiivi-
seksi, koska läsnä oli vain 17 henkeä, mutta 
päätökset saatiin silti tehdyksi. Killan puheen-
johtajaksi valittiin edelleen Reijo Malinen ja 
johtokuntaan tulivat valituiksi A Cajander, A 
Heino, O Karlsson, H Peltonen, J Reilamo, P 
Saarinen, M Schäfer, J Simonen, K Sokajärvi 
ja P Väyrynen. Evästykseksi johtokunta sai jä-
senhankinnan tehostamiskehoituksen. 

Helsingissä pääkillan kokouksessa käytiin 
neljän miehen voimalla, joten ainakin tässä 
asiassa osoitimme aktiivisuutta. 

Vuosikokousta huomattavasti tehokkaam-
maksi houkuttimeksi kokoontumiseen osoittau-
tuivat "Kevättanssiaiset", jotka pidettiin Turun 
Upseerikerholla 16. 4. 1971. Kun Turun Rannik-
kotykistörykmentti vielä onnistuneesti ajoitti 
maj J Simosen ja kapt K Fribergin lähtiäis-
juhlat samanaikaiseksi ja valitsi saman juhla-
paikankin, oli yleisömenestys suorastaan hyvä. 
Hauskan ohjelman, innokkaan tanssin ja vilk-
kaan seurustelun merkeissä kuluikin ilta var-
sin rattoisasti. 

Kesällä on päätetty tempaista tavalla tai toi-
sella. Aika näyttää mitä saamme aikaan. Ran-
nikon puolustajien päiville olemme joukolla tu-
lossa, jos vain saamme eräät käytännön kysy-
mykset ratkaistua. Suurin näistä kysymyksistä 
lienee raha, mutta toivottavasti sitäkin löytyy 
niin meiltä kuin muiltakin. 

Tunnuksella "Kotkassa tavataan" päätämme 
nämä uutiset. 

KAIKKIEN TIETOON VIELÄ 
RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLASTA 

Killan tarkoituksena on maanpuolustushen-
gen kehittäminen ja ylläpitäminen, rannikko-
tykistön ja rannikko jalkaväen joukko-osastojen 
sekä rannikon väestön lähentäminen toisiinsa, 
toiminta jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä, 
rannikon puolustuksen piiriin kuuluvien histo-
riallisten perinteiden ja yhteisten muistojen 
vaaliminen, rannikkotykistössä ja rannikkojal-
kaväessä palvelevien varusmiesten palvelusalt-
tiuden kannustaminen, yhteishengen edistämi-
nen sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraa-
nien tukeminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää 
perinneaineistot, julkaisee rannikkopuolustusta 
käsitteleviä painotuotteita, elävöittää historialli-
sia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, kes-
kustelu-, retkeily-, tutustumis- ym. samantapai-
sia tilaisuuksia, mikäli mahdollista yhteistoi-

minnassa muiden samaan päämäärään pyrki-
vien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 

Toimintamuotoja ovat mm yhteiset, ohjelmal-
liset kiltaveli-illat, joissa on mahdollisuus tava-
ta eri ikäluokkien edustajia, vaihtaa kuulumi-
sia ja muistella yhteisiä asioita, näin esimerkik-
si ylläpitäen varusmiesaikana syntyneitä sitei-
tä. Tutustumiskäyntejä paikalliskillat järjestä-
vät esim rannikkolinnakkeille sekä liike- ja 
teollisuuslaitoksiin. Vuosittaisia merkkitapauk-
sia ovat Rannikon Puolustajain Päivä, jolloin 
kiltaveljet maan eri osista kokoontuvat yhteen 
tapaamaan toisiaan ja tutustumaan aselajinsa 
kehitykseen sekä paikalliskiltojen pikkujoulu-
ja vastaavat juhlat. Toimintaa ei kuitenkaan ole 
sidottu mihinkään kaavaan, vaan kunkin jäse-
nen toivotaan esittävän omia ideoitaan ja aja-
tuksiaan toiminnan kehittämiseksi. Automaat-
tisesti Killan jäsenille lähetettävä Rannikon 
Puolustaja-lehti kertoo viimeisimmät kuulumi-
set rannikkotykistön piiristä. 

Kiltaan voi liittyä joko kotiuttamistilaisuu-
dessa tai koska tahansa ottamalla yhteyttä 
asianomaisen paikalliskillan sihteeriin tai mui-
hin toimihenkilöihin kirjeitse tai puhelimitse. 
Vaikka ei olisi vielä liittynytkään Kiltaan, voi 
aina saadessaan lehdistöstä tai ystäviltään tie-
tää Killan järjestävän jotain kiinnostavaa toi-
mintaa, mennä tervetulleena mukaan joukkoon. 
Näin voi saada tietää ja kokea, mitä Killan pii-
rissä tapahtuu ja katsoa vastaako se odotuksia 
ja toivomuksia. 

Vuosittaisena jäsenmaksuna, johon sisältyy 
Rannikon Puolustaja-lehden tilausmaksu, on 7 
mk. 

Rannikon Puolustajain Killan vuotuinen 
suurtapaus RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄ vietetään tänä vuonna elokuun 
28:na päivänä Rankissa. Varaa aikaa ja 
tule mukaan sukulaisten ja tuttavien 
kanssa! 

Osoitteita, joihin esimerkiksi voi ilmoittautua: 
Killan sihteeri: 

Timo Sario 
Pohj .Hesperiankatu 37 A 8 
00260 HELSINKI 26 
Puh: 491 496 

Helsinki Kotka 
Norman Simonen Paavo Orasmaa 
Porintie 2 E Aurantie 12 
00350 HELSINKI 35 Kvminlinna 
Puh: 55 23 10 «„„«.o 
Kauko Pyyskänen ^ ^ P i i r o i n e n 

Hirsikatu 6 A Kivihaantie 9 
00310 HELSINKI 31 
Puh: 58 16 49 Vaasa 

Turku Reino Vierros 
Reijo Malinen Vaasanpuistikko 6 B 14 
Uudenmaankatu 0 B 60 
TURKU 2 
Heikki Peltonen 
Rykmentintie 64 I 118 
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I N M E M O R I A M 

S U L O V Ä R T Ö 
f 4. 4. 1971 

Pääsiäisviikolla levisi murheellisena viesti-
nä Sulo Värtön omaisille, ystäville ja tuttavil-
le tieto, että lyhyen ja ankaran sairauden mur-
tamana hän oli jättänyt meidät. 

Sulo Värtö tunnettiin pätevänä liikealan asi-
antuntijana ja markkinointitehtäviin perehty-
neenä spesialistina. Vuodesta 1964 alkaen hän 
toimi Oy Mainos-TV-Reklam Ab:n markkinoin-
tijohtajana. Toimintatarmoisena ja työteliäänä 
tunnettu johtaja sai vaikean sairauskohtauksen 
työpöytänsä ääressä, ja sen jälkeen seurannut 
lyhyt ankara kamppailu sairaalassa elämästä 
ja kuolemasta päättyi jalon sydämen hiljenty-
miseen. 

Sulo Värtö tunnettiin toiminnan miehenä, 
jolla riitti aikaa yhdistystoimintaan ja hänen 
sydäntään lähellä oleviin harrastuksiin. Hän ei 
koskaan kieltänyt apuaan sieltä, missä sitä tar-
vittiin. 

Asevelvollisuutensa Sulo Värtö suoritti ran-
nikkotykistössä. Palvelus alkoi Rannikkotykis-
törykmentti 2:ssa vuonna 1938 ja päättyi vasta 
jatkosodan jälkeen. Kyvykkäänä ja hyvänä or-
ganisaattorina hänet kutsuttiin Merivoimien 
esikunnan komentotoimiston esikuntavääpelik-
si. Tässä vaativassa tehtävässään hän saavutti 
niin esimiestensä kuin myös alaistensa kunni-
oituksen ja arvonannon. 

Rakkaus ja kiintymys omaan aselajiinsa 
esiintyi Sulo Värtössä voimakkaana. Silloin 
kun Rannikkotykistön Killan toimintaa suun-
niteltiin, se sai hänestä innokkaan kannattajan 
ja puolestapuhujan. Hänen toimintansa Helsin-
gin Killan ensimmäisenä puheenjohtajana oli 
hyvin merkittävää alkuaikojen vaikeuksissa 
Killan etsiessä toimintamuoto jaan. Innostajana, 
loistavana puhujana ja selvänäköisesti päämää-
räänsä pyrkivänä henkilönä hänellä oli juuri 
ne ominaisuudet, joita silloin tarvittiin. Pu-
heenjohtajan tehtävistä luovuttuaan hän toimi 
edelleenkin hyvin aktiivisesti Killan johtokun-
nassa ja oli sen varapuheenjohtaja. Hän oli 
myös Kiltaliittojen Valtuuskunnan jäsen. 

Olemme menettäneet Sulo Värtössä ystävän 
ja toverin, joka eli elämänsä isänmaansa, ys-
täviensä, työnsä ja kotinsa hyväksi. Menetys 
on ollut suuri myös omaisille, joiden suruun 
tahdomme ottaa osaa. 

Tuonen viikate on leikannut kultaista viljaa. 
Suuri on se ystävien, työtovereiden ja asevel-
jien joukko, joka jäi kaipaamaan kesken pa-
rasta elämäänsä poistuneen elämänmyönteisen 
miehen muistoa. Rannikon Puolustajain Kilta-
veljet tekevät kunniaa Sulo Värtön viimeisen 
iltasoiton soidessa. 

Tauno Sademies 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 
2: N K A S V A T T I N A vv. 1936 —37 

Sotmest evp A Kangas 

"Minkä numeron saappaat" huusi vääpeli 
Miikki Koivistolla pston esikunnan akkunasta? 
Vastasin 43, jolloin minulle heitettiin saappaat, 
jotka olivat eri paria, toinen oli 42 ja toinen 
46. Niinpä kapteeni Käyhkön aika pyrki mene-
mään asennon korjailuun sulkeisharjoittelussa, 
kun toisen saappaan kärki jäi asennossa sei-
soessani huomattavasti pidemmälle kuin toi-
nen, jolloin kapteeni Käyhkö potki saappaiden 
kär je t samalle tasalle, ja kun hän kulki rivin 
takana huomasi hän, että toinen kantapääni oli 
liikaa takana ja potki kantapäät samalle ta-
salle. Ryhmänjohtajallani korpraali Villalla oli 
tietenkin hauskaa, koska hän tiesi saappaiden 
olevan eri paria, mutta pitipä tuon omana tie-
tonaan. 

Kun olimme saaneet varusteet sekä pakan-
neet ne tornistereihin, niin lähdimme marssien 
n. 10 km päässä olevalle Humaljoen linnak-
keelle. Lunta oli n. puolisen metriä. Kaikki 
selvisivät kuitenkin urakasta kaikella kunnial-
la. Harjoituskenttä tasaantui kovaksi ja tasai-
seksi sulkeisharjoituksissa, joihin siihen aikaan 
kuului myös maahanmeno. 

Ompeluseurat perustettiin myös heti muiden 
riemujen lisäksi, sillä varusnumero piti ommel-
la jokaiseen varusesineeseen, samoin patjapus-
si oli ompelukohteena koko alokasajan. Vanhat 
masit kyllä auttoivat patjojen täytössä ja om-
pelussa pienestä maksusta, mutta olkien se-
kaan saattoi silloin erehdyksessä joutua piikki-
langan pätkiä ja joskus jopa halkokin. 

Tukan leikkuu oli myös eräs hupailun koh-
de, alokkailla piti näet olla lyhyt tukka. Jot-
kut kaverit olivat ajattaneet tukkansa lyhyeksi 
jo siviilissä ennen palvelukseen tuloa, mutta kyl-
lähän ryhmänjohtajat sen jekuksi huomasivat 
ja niin heiltäkin ajettiin tukka lyhyeksi. Tu-
kan leikkuu oli kuitenkin vain hyväksi, sillä 
tukka vahvistui ja pään pesu oli hyvin help-
poa. 

Humaljoella "vietetystä" alokasajasta jäi kui-
tenkin vain miellyttäviä muistoja. Ruoka oli 
hyvää, vahvaa ja sitä oli riittävästi. Kantahen-
kilökuntaan kuuluvat olivat asiallisia ja huu-
morin kyllästämiä, sekä ryhmäjohtajat riittä-
vän aktiivia, eipä siinä koti-ikävä päässyt yl-
lättämään. Alokasajan päätyttyä siirryimme 
Saarenpäähän aselajikoulutukseen. Vanhem-

man ikäluokan miehet kertoivat kauhutarinoi-
ta ko linnakkeesta, keskeisimpänä henkilönä 
tarinoissa esiintyi "tykkiukko", joka tarkoitti 
tykkimestari Näräkkää. 

Kun vääpeli Mäkelä ilmoitti ensi kerran jou-
kot tykkimestari Näräkälle, niin olin varautu-
nut kaikenlaisiin yllätyksiin, mutta huomasin 
pian, että tarinat olivat vain tarinoita. Todelli-
suudessa tykkimestari Näräkkä paneutui tehtä-
viinsä täydellä innolla, sekä oli vaativa, karski 
sotilas, niitä hyviä harvinaisuuksia. 

Tykkikoulutus keskittyi Saarenpäässä lähin-
nä "kympin" koulutukseen, jota johti lähinnä 
tykkimestari Näräkkä jämerällä tyylillään. Sii-
hen aikaan ei ollut keskiötä, vaan kaikki kor-
jaustoiminta suoritettiin tykillä, tykkikohtai-
sesti, niinpä tykillä (kympillä) piti olla pari-
kymmentä miestä. Suuresta miesmäärästä oli 
seurauksena hälinä, joka taas vaikeutti keskit-
tymistä omaan tehtävään. Niinpä kerran sattui, 
että toimiessani lukkomiehenä eräässä harjoi-
tuksessa, koulutuksen alkuvaiheessa tapahtui 
pieni haaveri. Lukkomiehellä oli varsin kiire, 
lataussilta piti kääntää latausasentoon, kiertää 
ammus latauskouruun, latauskouru takaisin 
laukaisuasentoon, suorittaa kääntökammen 
kiinnitys ja sulkukappaleen kääntäminen kiin-
ni, sekä kammen irroittaminen. Kun toiminta oli 
yleensä kilpailuluonteista, ja kellon kanssa 
otettiin aikoja, niin latausrytmin parantamisek-
si olisi tahtia pitänyt kiristää tasaisesti joka 
pisteessä. Nyt tässä tapauksessa tykkimestari 
Näräkkä karjaisi korotuksen kääntäjälle tkm 
Hilskalle, että mikä on kun korotus ei pyöri 
reippaammin.., jolloin tkm Hilska riehaantui 
vääntämään korotusta niin nopeasti, että minä 
en ehtinyt poistaa kääntökampea, jolloin ylätela 
meni poikki. Tästä oli seurauksena se, että mi-
nun katsottiin tehneen rikkomuksen, josta tie-
tenkin piti rangaista. Sain 7 vrk. ya:a. Ihmeel-
lisintä asiassa oli se, että tykkimestarin apu-
laisena toiminut kers T Klubb sai samasta asi-
asta 3 vrk. ya:a, vaikka hän ei millään tavoin 
voinut vaikuttaa asioiden kulkuun. Tuo vahin-
kokaan ei mitenkään tavaton ollut. Vääpeli 
Airikka hitsaili aikansa ja kyseinen osa oli 
taas kunnossa. 

( jatkuu sivulla 29) 
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M E R K K I P Ä I V I Ä 

60 V U O T T A 

Eversti 
Rauhaniemi S V R 
30. 5. 1971 
Turussa 

Sotilasteknikko 
Suonsyrjä Y O 
22. 1. 1971 
Helsingissä 

50 V U O T T A 

Everstiluutnantti 
Tirronen E O 
21. 5. 1971 
Turussa 

Sotilasteknikko 
Peltomaa A 
29. 4. 1971 
Helsingissä 

Majuri 
Wähäjärvi U M 
13. 4. 1971 
Suomenlinnassa 

Ins-Everstiluutnantti 
Häkkilä V A 
28. 5. 1971 
Helsingissä 
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Reijo Telaranta 

A A M U K A M M A S T A K O K O N A I S N Ä K E M Y K S E E N 

Aamukampojen aikaan elettiin päivä kerral-
laan. Elettiin, nypittiin kampaa piikki kerral-
laan harvemmaksi, opeteltiin asia kerrallaan 
komennon mukaan rannikkotykistön moninai-
sia opittavia ja odoteltiin siviiliin pääsyä kuin 
kuuta nousevaksi. 

Uusia asioita, monipuolista koulutusta ja ou-
toja seikkoja valui enemmän tai vähemmän ko-
viin kalloihin lyhyenä varusmiesaikana sellai-
nen määrä, ettei kokonaisuus ennättänyt kum-
memmin hahmottua. Monien opittujen yksityis-
kohtien päälle tahtoi väkisinkin jäädä päällim-
mäisenä keikkumaan tuo loputtoman kiinnos-
tuksen kohteena ollut, aamu aamulta vakaasti 
harvennut aamukampa. 

Mitä enemmän aamuja ennätti kulua sivii-
liin siirtymisestä sitä vähäisemmäksi jäi myös 
aamukamman merkitys. Yksityiskohdat asettui-
vat oikeisiin mittasuhteisiin, koulutuksen pää-
määrät ja merkitys alkoivat hahmottua ja mo-
net aikoinaan karvaimmilta maistuneet tapahtu-
ma taisivat jopa saada eniten miltei romanttista 
hohdetta ympärilleen. Oli kestetty ja opittu jo-
tain. Oltiin myös jotain. 

Tähän taustaan tipahti keltainen kortti posti-
luukusta. Tuli kutsu kertausharjoituksiin. 

Kun jälleen asteltiin Suomenlinnan mukula-
kivetystä kohti varusvarastoa samaan tapaan 
kuin oli asteltu viitisen vuotta aikaisemmin ei 
mikään enää ollut kuin ennen. Siviilivarusteita 
armeijan varusteisiin vaihtamassa ei enää ollut 
tulevaisuudestaan epätietoinen, hirveillä jutuil-
la peloiteltu ja kaikkeen oudoksuen suhtautuva 
joukko, vaan tuttuihin ympyröihin tietoisesti ja 
vastaan hangoittelematta tullut itsetietoinen 
joukko. Oli ennätetty hankkia taustaa niin sivii-
lissä kuin aikoinaan jo armeijassakin. 

Tuolta pohjalta oli mukava aloittaa kertaami-
nen. Ryhdikkyys ei ollut pelokkuutta, oppimi-
nen pakkoa tai maastossa eläminen epämiellyt-
tävää. Päinvastoin. Kaikki tämä oli normaalin 
ar jen lomassa virkistävää vaihtelua, johon oli 
mukava paneutua tavallisen leivänhankinnan 
jäätyä hetkeksi syrjään. 

Ja ihme tapahtui. Kaikki aikoinaan vaivalla 
opittu ei ollutkaan kadonnut. Ei ainakaan lopul-
lisesti. Pienellä kertaamisella ja yhteisellä poh-
diskelulla palautuivat vanhat opit nopeasti. Ja 
nyt kaikella näytti olevan selvä päämäärä. Tie-
dettiin oma henkilökohtainen paikka ja tehtä-
vä. Tiedettiin, että jos ajat muuttuisivat oikein 
huonoiksi, olisi juuri tämä koko ja tämä asema 
se paikka, jossa lopullisella mitalla punnittai-
siin opitut asiat. Tämän tietoisuuden takia hei-

tettiin lapiollinen ylimääräistä maata asemaa 
rakennettaessa tai luettiin muutama sivu enem-
män ohjekirjaa kuin mitä olisi ollut välttämä-
töntä. Oli muodostunut Meidän Linnake, Mei-
dän Joukko, Meidän yhteinen tehtävämme, jo-
tain joka muutti siviilistä temmatun joukon 
yhtenäiseksi ja yhteistyön oivaltavaksi. 

Jos tarkastellaan kertausharjoituksia reservi-
läisten koulutuksen kannalta, huomataan selviä 
eroavaisuuksia varusmiesaikaan. 

Kertausharjoituksissa koulutetaan äärimmäi-
sen lyhyenä aikana äärimmäisen monissa asiois-
sa, Kaiken on oltava tarkoituksenmukaista ja 
tiivistettyä. 

Kertausharjoitusaikana paitsi saadaan koulu-
tusta myös itse koulutetaan itseä. Tällaista itse-
näistä ja monelta osin oma-aloitteista itseopis-
kelua ei liene kovinkaan runsaasti havaittavissa 
varusmiesaikana. 

Kertausharjoituksissa ei muotoseikkoihin tar-
vitse enää kiinnittää huomiota samalla tavalla 
kuin alokasaikana. Jokaisella on jo oma tehtä-
vänsä, joten pohjustavaa yleissivistystä ja pun-
nitsemista ei enää tarvita. Ei liioin sotilaallisuu-
den korostamista. 

Mikäli näihin seikkoihin nojataan, menee kou-
lutus hyvin perille. Mikäli yritetään lähteä sa-
masta pisteestä kuin aikoinaan alokaskoulutuk-
sessa ajetaan varmasti karille. Reserviläinen 
tuntee nimittäin jo omankin arvonsa. Hänellä on 
useimmiten oma ammattitaito, oma perhe, oma 
taustansa ja oma käsityksensä elämästä. Hän 
tietää jo mitä on vastuu ja hänelle on elämän 
koulussa kertynyt tavallisesti sitä ns. tervettä 
järkeä ja suhteellisuuden tajua. Mikäli tätä ei 
oivalleta ei oivalleta mitään. Juuri siksi onkin 
mielestäni tarkoin harkittava keitä ja kuinka 
monta määrätään reserviläisten kouluttajiksi. 
Pelkillä napeilla tai raidoilla ei nimittäin vält-
tämättä ole auktoriteettia, sillä sisuuntunut mies 
kestää kyllä parin viikon kertausharjoituksen 
passiivisen arvokkaasti vaikka päällään seisten. 
Kestää, ellei häntä saada oma-aloitteisesti mu-
kaan asiaan. Ja mitä useampi kokki on koulu-
tuksessa niskan takana hengittämässä, niin sitä 
huonompi on soppakin oleva. 

Kertausharjoituksen tärkein tehtävä onkin 
nähdäkseni antaa puitteita opitun soveltamiseen 
ja kertaamiseen. Auttaa itse mittaamaan vas-
tuulliseseti omien siipien kantamiskykyä ja 
omaa pätevyyttä. Tähän vaaditaan kouluttajalta 
sekä tilanteen että taustan oikeaa oivaltamista 
ja riittävää luottamusta. 
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VARUSMIEHEN AJATUKSIA 
KOULUTUKSESTA 

Ryhdyttäessä pohdiskelemaan koulutus-sa-
nan sisältöä voitaneen suorittaa seuraavanlai-
nen erittely. On olemassa tietty tehtävä, jota 
suorittamaan on saatava määrätyt henkilöt. 
Ko. henkilöt on motivoitava tähän tehtävään, 
heille on annettava teoreettiset perustiedot ja 
mahdollisuus käytännön harjoitukseen. Sotilas-
koulutuksesta kyseen ollen on muistettava, et-
tä tehtävien suoritus aina edellyttää tiettyä 
fyysistä kuntoa. Koko koulutuksen tarkoituk-
sena on siis luoda valmius määrätyn tehtävän 
suorittamiseen. Kun verrataan edellä sanottua 
niihin ennakkoajatuksiin, joita asevelvollisilla 
on varusmiespalvelusta, voidaan todeta seuraa-
va: Varsin heikosti tiedostetaan se, että varus-
miesaika on koulutusta. Hallitsevana on ajatus 
jostakin vastenmielisestä, epämääräisestä, jota 
on siedettävä määrätty aika. Motivaatio järjes-
telmän tarpeellisuudesta on jäänyt heikoksi. 
Vaikka ennakkoajatukset ovatkin olleet sisäl-
löltään negatiivisia ja sekavia, voi itse varus-
mieskoulutuksen saatuaan todeta, että aseelli-
nen palvelukin on todella koulutusta. 

Alokasajalla on perustavaa laatua oleva mer-
kitys sille suhtautumistavalle, jonka asevelvol-
linen omaksuu varusmiespalvelukseen nähden. 
Koulutustarkoituksen saavuttaminen taas on 
suoraan riippuvainen siitä asenteesta, minkä 
koulutettavat ovat ottaneet. Rt:ssä on koulu-
tusohjelma sisältönsä puolesta monipuolinen. 
Säännöllinen päiväjärjestys, toverielämä ja 
fyysinen rasitus sellaisinaan muodostuvat te-
hokkaaksi koulutukseksi vaikkeivät ne kulje-
kaan minkään tietyn oppiaineen nimellä. Vaik-
ka ohjesäännöt luovatkin koulutukselle vankan 
rungon, jää ohjelman toteuttaminen käytännös-
sä ihmisten harteille. Tämä kysymys ratkais-
taan armeijassa samoin kuin siviilielämässäkin 
•—• kouluttajien taso vaihtelee. Negatiivisista 
momenteistaan huolimatta on alokaskoulutus 
tehokasta, koska sotilasuralla etenemiseen tar-
vittavat tiedot on omaksuttu. Yleisesti ottaen 
koulutus on monipuolinen ja riittävä paitsi ns. 
erämiestaitojen osalta, joiden opetus rt:ssä on 
lapsipuolen asemassa. Tästä voi sotilasuransa 
alussa oleva tykkimies aavistella aselajinsa teo-
reettisuuden. Aliupseerikouluun tultuaan ha-
vaitsee rannikkosotilas joka tapauksessa, että 
teoriaa tämä aselaji tarvitsee runsaasti. Nykyi-
sellään jää ryhmänjohtajakoulutus niukahkok-
si johtuen erikoiskoulutuksen runsaudesta. Jal-
kaväkitaitojen opetus jääkin aina vaan vähäi-
semmäksi rannikkosotilaan edetessä urallaan 
ru-kurssille asti. Aliupseerikoulun opetusohjel-
ma on asiasisällöltään asiallinen. Melkoista pai-
kallista vaihtelua kuitenkin esiintyy, koska ru-
kurssilletullessaan saattaa joku t-as-linjan oppi-
las omata melkoiset tiedot keskiöstä, kun taas 
toinen ei ole keskiössä koskaan käynytkään. 
Aliupseerikoulutuksella on koko varusmiespal-
velulle niin suuri merkitys, että sen pitäisi olla 
ehdottoman asiallista. Valitettavasti valvonnas-
sa, varsinkin epäoleellisista seikoista kyseen ol,-
len, mennään usein liiallisuuksiin. Tällainen 

asenne haittaa myöhemmin opiskelua ru-kurs-
silla. Onneksi suomalainen sotilas on valmis 
nopeasti käyttämään hyväkseen mahdollisuu-
det omatoimiseen toimintaan sikäli kuin niitä 
tarjoutuu. Armeija pyrkii kouluttamaan sotilai-
ta, jotka kykenevät noudattamaan käskyjä eh-
dottomasti ja nopeasti. Toisaalta jokainen yksi-
lö pyrkii toiminnassaan mahdollisimman itse-
näiseksi. Mielestäni olisikin pyrittävä koulutta-
maan itsenäiseen toimintaan kykeneviä taiste-
lijoita. Käskyjen noudattamisen ja itsenäisen 
toiminnan välillä vallitsee kuitenkin vielä ko-
vin suuri jännitys. Aliupseerikoulu on juuri se 
paikka, missä tämä jännitys pitää optimoida. 

Ru-kurssilla ovat varusmiehen palvelualttiu-
teen vaikuttavat motiivit jo toiset kuin aikai-
semmin. Ollaan huipulla, ylemmäs ei voi pääs-
tä. Tässä vaiheessa alkaa vaikuttaa haitallises-
ti palvelukseen nähden omaksuttu epäitsenäi-
nen asenne. On huomattava, että tämä asenne 
syntyy yksityisen sotilaan omien mielipiteiden 
ja ohjesääntöjen keskeisestä kompromissista. 
Ru-kurssilla syvennetään ja laajennetaan ase-
lajissa tarvittavaa runsasta teoreettista ja tek-
nistä koulutusta. Perin myönteisenä seikkana 
on todettava, että ru-kurssilla pyritään luo-
maan ja säilyttämään herrasmieshenki. Ilman 
sitä olisikin teoreettisesti näin työlään kurssin 
läpivieminen epävarmaa. Upseerikokelaan koh-
dalla tullee selvimmin näkyviin ristiriita, joka 
vallitsee koulutuksen ja tehtävien välillä. Ko-
kelaat joutuvat varsin monenlaisiin tehtäviin, 
usein juuri sellaisiin, joissa tarvitaan jaos johta-
jan tietoja. Ru-koulutus rt:ssä antaa kuitenkin 
suhteellisen niukat eväät jaosjohtajan tehtä-
viin. Edellä mainittu probleemi ei liene näil-
lä näkymillä ratkaistavissa. 

Armeijassa koulutuksen probleemi on johta-
mistaidon probleemi. Rivimies on tehtävissään 
jatkuvasti johtamisen alainen — useat varus-
miehet saavat johtajakoulutuksen. Riittävää 
johtajakoulutusta ei varusmiesaikana ehdi saa-
da. Varusmiesten keskuudessa esiintyy kyllä 
sellaisiakin mielipiteitä, että koulutukseen käy-
tetty aika on turhan pitkä verrattuna opittuun 
asiamäärään. Tosiasia on, että koulutusohjelmat 
sekä RAuK:ssa että ru-kurssilla ovat varsin 
tiiviit. Ru-kurssin ohjelmaan ei tällä hetkellä 
voi lisätä mitään lisäämättä samalla tuntimää-
rää. Johtaminen on yhteistyötä. Esimiesten ja 
alaisten välisessä yhteistyössä esiintyvät suu-
rimmat hankaluudet armeijassa kuten yleensä-
kin elämässä. Varusmiehen kannalta asiaa kat-
sottuna jää sellainen tuntu, että turhan paljon 
tapahtuu energiahukkaa yhteistyön puutteen 
tähden. Asevelvollisten joukko edustaa erittäin 
suurta energiamäärää. Armeijan tulisi entistä 
paremmin käyttää hyväkseen tätä energiaa. 
Kysymystä, miten on koulutettava, ei kaiketi 
ole lopullisesti ratkaistu. Metodien on oltava 
jatkuvan kehityksen alaisia ja yhä uudelleen 
on suoritettava tilanteenarviointi. Masin silmä 
tähyilee toiveikkaana siviilimaailmaan. Sinne 
pitää kouluttajankin tähyillä, jotta hän saisi 
todellisuuteen perustuvan kuvan koulutettavis-
taan. Upskok Veikko Kaskinen 
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M E R E L L Ä JA M A A L L A 
Rannikkotykistön taistelu tapahtuu toinen 

jalka merellä, toinen maalla. Rannikkotykistö 
on erikoisaselaji. Meidän täytyy oppia toimi-
maan sisseinä saaristossa, samalla kun saamme 
koulutusta mm raskaan keskiön salaisuuksiin. 

Rannikkotykistö tarjoaa tykkimiehilleen mie-
lenkiintoisen "työpaikan". Kosketus sekä saa-
ristoon sen eri elämänmuotoineen että mante-
reeseen monipuolistaa koko palvelusajan huo-
mattavasti. Nimenomaan näihin olosuhteisiin 
liittyen katsoisin koulutuksessa erityisen tär-
keäksi saaristosissitoiminnan lisäämisen. 

Sulkeisharjoitusten merkitystä on mielestäni 
täydennetty järkevästi. Hienosti suoritetut pa-
raatiliikkeet voivat olla vaikuttavia, mutta va-
litettavasti sulkeisharjoittelu sittenkin on osoit-
tautunut paremmaksi pikemmin pelkän yhtä-
aikaisuuden kuin taistelukunnon kohottajana. 
Sulkeisharjoittelun ohella on varsinaisilla fyy-
sisillä harjoituksilla merkittävä osuus: jalka-
ja hiihtomarssit, huippukohtanaan suorittamam-
me 30 km:n marssikilpailu, ovat taistelukoulu -
tuksen lisäksi omiaan luomaan lujaa kuntoa, jo-
ka sinänsä alkaa olla nykyajan ihmiselle vie-
ras käsite. 

Sotilaan on osattava alistua ja totella. Tästä 
syystä joukon jokaisen jäsenen tulisi ymmärtää 
annetun käskyn sisältö. Johtajan tulisi saada 
alaisensa ymmärtämään käskyn tarkoitus ja ne 
syyt, miksi käskyn tarkka täyttäminen on vält-
tämätöntä. Saavuttaakseen tämän päämäärän 
on esimiehen pystyttävä hankkimaan alaisten-
sa ehdoton luottamus. Yleinen mielipide on, 
että mitä ryhdikkäämpi ja vaativampi johtaja 
on, sitä suuremmat mahdollisuudet hänellä on 
ajan mittaan onnistua. 

Yhdistelmänä edellä mainitusta katsoisin 
erittäin tärkeäksi jo peruskoulutuskaudella an-
taa runsaasti sissikoulutusta nimenomaan saa-
riston olosuhteisiin sovellettuna. Edelleen pi-
täisi mielestäni jo peruskoulutuskaudella antaa 
nykyistä runsaammin varsinaista tykistöllistä 
koulutusta muutamine kovapanosammuntoi-
neen. Samoin olen jäänyt kaipaamaan muuta-
mia suurehkoja jalkaväkiharjoituksia. Kohdal-
leni on sattunut yksi tällainen vuorokauden 
mittainen harjoitus. 

Rannikkotykkimiehen on hallittava varsin 
useita erilaisia aloja ja teoreettista tietoa jou-
dutaan saamaan paljon. Mutta varmaan oppi-
tuntien kustannuksella voitaisiin antaa enem-
män käytännön kokemusta. 

Kannatan fyysisesti kovaa koulutusta, sillä 
koulutus kokonaisuudessaan varmasti kärsii 
kunnon puutteesta. Siis yleiskunnon kohotta-
minen tulisi asettaa aivan ensisijaiseksi. 

Rannikkotykistön hengen vaalimiseen tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota. Tähän päästään 
vain sillä, että jokaiseen tykkimieheen luodaan 
korostunut käsitys siitä, että rannikkotykistö 
on erikoisaselaji, joka vaatii lujaa henkistä ja 
fyysistä kuntoa. 

Tkm Thomas Thesleff 

jatkuu sivulta 25 

Tykkikoulutus päättyi aikanaan ammuntaan, 
jossa toimin laukaisijana. Oli varsin jännittä-
vää nykäistä ensimmäistä kertaa laukaisuna-
rusta. Silloin nim. käytettiin kitkanallia ja ny-
käistessäni ensikertaa en kuullut minkäänlais-
ta ääntä, joten nykyisin nuudelleen ja kun olin 
nykäisemässä kolmatta kertaa, niin silloin tyk-
ki laukesi ja minä säikähdin vähän pirusti. 
Tykkimestari moitiskeli vähän, että ei sitä tar-
vitse nyhtää sillä tavalla, sehän syttyi jo ensi 
nykäisyllä. Oli ollut ns. myöhäissyttyminen, 
muut lähtivätkin sitten normaalisti. Ammunta 
suoritettiin n. 30 sek. rytmillä. RT 2 oli minun 
tietämäni mukaan tykistökoulutuksellisesti aja-
tellen kenties kehittynein koko aselajia ajatel-
len. 

RT 2:n komentajana toimi siihen aikaan 
eversti Lyytinen, joka sai asiat rullaamaan se-
kä sai alaisensa yrit tämään parastaan. 

Kiltaterveisin A Kangas 

jatkuu sivulta 9 

Harjoituksen huipentuman muodostavat re-
serviläispatteristolla tai vastaavalla suoritettu 
moottorimarssi ja tykistön kovapanosammun-
nat. 

Kaiken kertausharjoituskoulutuksen tarkoi-
tuksena on valmentaa reserviläiset tehtävien-
sä mukaiseen itsenäiseen toimintaan heille ja 
heidän joukoilleen tulevilla välineillä ja sota-
varustuksella. 

Ainutlaatuisena joukko-osastona puolustus-
voimissamme on Vaasan Rannikkopatteristo ol-
lut haluttu joukko eri puolilla Suomea pidet-
täviin sotaharjoituksiin, joissa suoritetaan tais-
telutilanteen mukainen yhteistoiminta tuetta-
van jalkaväen kanssa. 

Vaasan Rannikkopatteristolle Vaasassa vie-
tetty aika on ollut alusta alkaen miellyttävää 
lähinnä väestön maanpuolustusystävällisen 
asenteen sekä elävän ja virkeän maanpuolus-
tushengen johdosta. Tätä ilmentää mm maa-
kunnan väestön osoittama mielenkiinto taiste-
lunäytöksiin eri näyttelyjen yhteydessä ja ty-
kistöammuntoihin Reilassa, Lohtajalla ja Raip-
paluodossa. 

R A l ) M A - R E P O L A O Y 
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LABORATORIOTUTKIMUKSIA 
YHTYNEET KLIINISET LABORATORIOT OY — 

DE FÖRENADE KLINISKA LABORATORIERNA AB 
Helsinki 12, Fredrikinkatu 20 A II kerros 

Avoinna klo 8.00—19.00, pyhäaattoina klo 9.00—13.00 
P u h e l i m e t : 
Vaihde 13 388 
toim.joht., lääket. lis. PAULI MERIKALLIO 

myös suoraan 652 475 654 312 
teknill. joht., f i l.kand. ESTERI KALERVO 

myös suoraan 637 520 
S U O R I T T A A 

— hormonitutkimuksia 
(fil.kand. RAKEL KARTTUNEN) 

— isotooppitutkimuksia 
(dos. ELJA PITKÄNEN) 

— irtosolututkimuksia 
(prof. SAKARI TIMONEN ja dos. EERO SAKSELA) 

— kliinisen kemian tutkimuksia 
(fil.kand. BIRGITTA KURONEN) 

— mukopolysakkaridoositutkimuksia 
(tri CLAES-ERIC FRIMAN) 

— serobakteriologisia tutkimuksia 
(tri OLLI-VEIKKO RENKONEN) 

— veriryhmä (ABO + Rh) -tutkimuksia 
(tri SIRKKA KONTIAINEN) 

—- virus-serologisia tutkimuksia 
(dos. LEEVI KÄÄRIÄINEN ja tri C-H von BONSDORFF) 

NORDIC 81 
moottoripurjehtija 
sanomalehdistön ja tyytyväisten 
omistajien arvostama vene. 
Uutuus vuodelle 1971 moottorivene Pacific 27 
kaksoisetukabiinilla. Myös suosittuja perheystä-
vä II isiä moottoriveneitä Pacific 25 ja Pacific 22 
voidaan vielä toimittaa edessä olevaa kautta 
varten. 

thure lindströmin 
• • • e • 

V C X l C V C l S t ^ l l X l O PORVOO, KRÄKÖ. puh. 915-44088-44009 
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SUOMEN HÖYRYLAIVA Oy 

Helsinki 

O U L U N R A K E N N U S Oy 

A S E M A K A T U 18 P U H E L I N 

O U L U 23 5 8 8 



Veitsiluodon ikkunat ovat 
Lapin mäntyä! 

Siksi ne ovat niin kysyttyjä! Sillä Lapin mänty on hidaskasvuista 
ja tiheäsyistä puuta, kaunista ja kestävää. Siitä Veitsiluoto tekee 
moduulimitoitettuja, yksiosaisia ikkunoita ja tuuletusluukkuja. 
Niitä yhdistelemällä saatte satoja sovellutuksia. 

Rakennus-
puusepänteoll isuus 
r.y:n yhteisömerkki 
takaa laadun 

i i i KOLME KUUSTA — LAATUTYÖN MERKKI 

^ VEITSILUOTO OSAKEYHTIÖ 
Veitsiluoto, puh. Kemi 3651 vaihde 

Myyntivarasto: Rovaniemi, Aittatie 10, puh. 2176 

Y H T Y N E E T 
M U O V I T E H T A A T OY 

V A A S A 

P u h . 2 4 3 100 

M U O V E J A 
r a k e n t a j i l l e , t e o l l i s u u d e l l e , k o t e i h i n 

A l u e k o n t t o r i t : 

H e l s i n k i — K o k k o l a — K u o p i o — 

O u l u — P i e t a r s a a r i — T a m p e r e — 

T u r k u — V a a s a 

onnittelu 

Sotainvalidi-adressil la 
on huomaava i suuden osoitus 
joka a ina muis te taan . 
Adresseja saat te pankeis ta , kir-
j a - j a paper ikaupois ta , osastois-
t a m m e k a u t t a m a a n sekä suo-
raan mei l tä . 

S O T A I N V A L I D I E N V E L J E S L I I T T O 
Kukkas rahas to 

Kasarmik . 36, Hels inki 13 p u h . 669008 ja 627 366 

S U O M E N T A N K K I L A I V A O Y 

A r k a d i a n k a t u 21 . A 

H e l s i n k i 10 

Helsinki 1970. Kunnallispaino 


