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Tarkistettu koulutus-
järjestelmä 

Vuonna 1972 asetettu Rannikkopuolustustoimikun-
ta RPT-72 kiinnitti mietinnössään huomiota rannik-
kotykistön koulutusjärjestelmän rationalisoimiseen 
ja kehittämiseen siten, että se vastaisi suoritusky-
vyltään mietinnössä suositellun modernisoitavan 
rannikkopuolustusjärjestelmän 1970- ja 1980-
luvuilla nähtävissä olevia tarpeita. 

Aselajimme voimakas materiaalinen kehitys, 
maavoimien rauhanajan organisaatiouudistus, hen-
kilöstöpula ja supistuvat ikäluokat nopeuttivat kou-
lutusjärjestelmän tarkistamista. Rannikkotykistön 
tarkastaja edellytti, että nähtävissä olevien henki-
löstö- ja materiaalivoimavarojen puitteissa luodaan 
koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa rannikkoty-
kistölle käskettyjen sodanajan ja rauhanajan tehtä-
vien täyttämisen. Varusmiesjohtajien koulutustasoa 
ja erityisesti heidän käytännön johtamiskokemus-
taan tulisi parantaa. Samalla oli pyrittävä niukkojen 
henkilöresurssien entistä järkiperäisempään käyt-
töön. 

Uusittu koulutusjärjestelmä on tuottanut ensim-
mäiset tuloksensa ja saadut kokemukset on alusta-
vasti koottu. Kokonaistulos on selvästi myönteinen. 
Varusmiesjohtajien jatkokoulutuskurssien kohdalla 
on haparoitu jopa epäonnistuttu. Tehdyt virheet on 
korjattu kouluttajien ja koulutettavien yhteistyöllä. 

Katsottaessa tulevaisuuteen on tunnustettava kou-
lutushenkilökunnan jatkuva niukkuus, eräät mate-
riaali- ja tilaongelmat sekä korkeatasoisen teknilli-
sen materiaalin asettamat koulutusvaatimukset. 
Rannikkotykistön on käytössään olevilla voimava-
roilla koulutettava uudenaikaisen, teräksisen asela-
jin tarvitsema henkilökunta ja reservit. Ihmettä 
ei ole syytä odottaa avuksemme henkilöstön tai mui-
den koulutusresurssien osalta. 

Rannikkotykkiväen koulutustaso ja rannikkopuo-
lustusjärjestelmän tehokkuus riippuvat ensisijaisesti 
meistä itsestämme. 
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KAPTEENI PENTTI M U S T O N E N 
PE RANNIKKOTYKISTÖTOIMISTO 

Rannikkotykistön 
tarkistettu 
koulutusjärjestelmä 

Rannikkotykistön va-
rusmieskoulutusjärjes-
telmän kehittämiseen 
ovat vaikuttaneet mm. 
asteittain pienenevät 
saapumiserät 1980-lu-
vulla, kouluttajahenki-
lökunnan vajaus ja työ-
aikamääräykset, koulu-
tusmenetelmien kehitty-
minen, varusmiesjohta-
jien käytännön johta-
misharjoittelun tarve, 
kertausharjoitusten li-
sääntyminen ja ennen-
kaikkea rannikkotykis-
tölle määritetyt tehtä-
vät. Myös kouluttaja-
henkilökunnan, koulu-
tusvälineiden ja koulu-
tustilojen käytön uudel-
leenjärjestelyt ovat ol-
leet vaikuttavina teki-
jöinä. 

PERUSTEET 

Tarkistettu järjestelmä pe-
rustuu nykyiseen palvelusai-
kaan (Asevl 5.§) ja kolmen 
saapumiserän järjestelmään. 

Tässä järjestelmässä va-
rusmiesaika on jaksoteltu 
uudelleen siten, että voidaan 
lisätä varusmiesjohtajien 
käytännön johtamisen har-
joittelua. T ä m ä merkitsee 
entiseen verrattuna kasvavia 
tuloksia kouluttaja- ja esi-
miestaidoissa sekä varus-
miesjohtajien jatkuvaa pai-
kallaoloa eri toimintapisteis-
sä. 

Tarkistetun järjestelmän 
mukaisen koulutuksen pää-
määrä on kouluttaa rannik-
kotykistön varusmiehet 
maanpuolustustahtoisiksi , 
kuriin tottuneiksi, sään ja 
vuodenaikojen vaihteluita 
ja saariston olosuhteita tun-
teviksi taistelijoiksi. Omien 
erityistehtäviensä lisäksi 
rannikkotykistön varusmies-

ten on pystyttävä taistele-
maan jalkaväen tapaan, ky-
ettävä panssarintorjuntaan 
sekä osattava perusteet sissi-
toiminnasta saaristossa ja 
rannikolla. 

KOULUTUKSEN 
JÄRJESTELY 

Rannikkotykistön varus-
mieskoulutuksen jaksottelu 
on kuvan 1 m u k a i n e n . 

Kunkin palvelukseen as-
tuvan varusmiehen ensim-
mäisenä koulutusvaiheena 
on 8 viikon mittainen perus-
koulutuskausi. Sen tarkoi-
tuksena on kouluttaa ran-
nikkotykistön varusmiehet 
jalkaväkiryhmässä taistele-
maan pystyviksi sotilaiksi. 
Myös yleissotilaalliset pe-
rustiedot, sulkeisjärjestys 
joukon osana sekä liikkumi-
nen maastossa ovat tämän 
kauden oppiaiheina. 

Peruskoulutus annetaan 
pääsääntöisesti mantereelle 
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sijoitetuissa yksiköissä. 
Peruskoulutuskauden jäl-

keen koulutus eriytyy eri 
koulutusryhmien osalta 
(miehistö-, aliupseeri- ja up-
seerikoulutus). 

MIEHISTÖ-
KOULUTUS 

Miehistön jatkokoulutus kä-
sittää n. 2 kuukauden eri-
koiskoulutuskauden (E) ja n 
4 kuukauden valmiusyksik-
kökaudet (V 1 ja V 2). 

Erikoiskoulutuksen tar-
koituksena on kouluttaa pe-
ruskoulutuksen saaneet mie-
het oman päätehtävänsä hal-
litseviksi rannikkotykkimie-
hiksi. Sen lisäksi kaudella 
jatketaan yleissotilaallista 
koulutusta, kohotetaan fyy-
sistä kuntoa ja ylläpidetään 
sulkeisjärjestyksen taitoa. 

Miehistön erikoiskoulutus 
annetaan valmiusyksikössä, 
joka muodostetaan erikois-
koulutuksessa olevasta ja 
vanhemmasta saapumiseräs-
tä. Yksikön toistuvilla har-
joituksilla nuorempi saapu-
miserä totutetaan linnak-
keen tehtäviin. Vanhemman 
saapumiserän kotiutuessa 
vastuu tehtävistä siirtyy nuo-
remmille. 

Erikoiskoulutuksen saa-
neen miehistön palvelu lin-
nakkeilla mahdollistaa jat-
kuvan tykistöllisen toiminta-
kyvyn ylläpidon. Tarkoituk-
sena on lisäksi kouluttaa 
miehet linnakkeilla ja saa-
ristossa taistelemaan pysty-
viksi sotilaiksi. Kaikille kiin-
teän rannikkotykistön mie-
hille annetaan sellainen jal-
kaväkitykki ja raskas ko-
nekiväärikoulutus, että he 
osaavat käyttää näitä aseita 
tukikohdan taistelussa. Kau-
della täydennetään yleissoti-
laallista koulutusta, ylläpi-
detään fyysistä kuntoa ja sul-

keisjärjestyksen taitoa. 
Ilmatorjuntajoukkoosastot 

kouluttavat rannikkotykis-
tön ilmatorjuntamiehet. Eri-
koiskoulutuksen jälkeen 
joukko-osastoihin siirretyt il-
matorjuntamiehet palvelevat 
linnakkeilla valmiusyksi-
köissä. 

Vj- ja V2-kaudella käyte-
tään osa ajasta linnakkeiden 
taistelukestävyyden kohotta-
miseen pioneeritoiminnan 
keinoin. Aselajin erikois-
koulutuksen osuus on vähin-
tään 40 % koulutusajasta. 
Erikoiskoulutustaan vastaa-
mattomissa palvelustehtävis-
sä olevilla osuus on pienempi 
sisältäen pääasiassa ampu-
van patterin toimintaharjoi-
tuksia. 

ALIUPSEERIKOULUTUS 

Aliupseerikoulutus käsittää 
2 kk:n mittaisen reserviali-
upseerikurssin (RAuK), 4 
kk:n ryhmänjohtajien val-
miusyksikkökauden (RjV), 2 
kk:n ryhmänjohtajien alo-
kaskouluttajakauden (RjA) 
sekä 1 kk:n ryhmänjohtajien 
jatkokoulutuskurssin (RjJ). 

Aliupseerikurssi toimeen-
pannaan erikseen käsketyis-
sä joukko-osastoissa. Tar-
koituksena on kouluttaa op-
pilaat valmiusyksikön aliup-
seeritehtäviin pystyviksi 
ryhmänjohtajiksi. 

Aselajin erikoiskoulutuk-
sen osuus on noin 40 % kou-
lutusajasta. 

Ryhmänjohtajien 
valmiusyksikkökausi 

Reservialiupseerikurssin jäl-
keen ryhmänjohtajat toimi-
vat valmiusyksiköiden ali-
upseeritehtävissä. Tarkoi-
tuksena on kouluttaa ryh-
mänjohtajat siten, että he 
pystyvät johtamaan alaisiaan 

Kapteeni Pentti 
Mustonen aloittaa 
2/2-järjestelmää esitte-
levän numeromme sel-
vittämällä koulutus-
järjestelmän perusidean. 
Kirjoittajamme palvelee 
Pääesikunnan rannikko-
tykistötoimistossa toi-
mistoupseerina toimi-
alanaan koulutus. 
Kadettikoulusta valmis-
tuttuaan kapteeni Mus-
tonen palveli 
KotRPsto:ssa, josta 
siirtyi TykK:uun. RtK:n 
perustamisen jälkeen 
hän palveli siellä aina 
V:n 1980 loppuun. 
Kirjoittajamme suoritti 
MeripEUK:n 
MeriSK:ssa vv 
1978-79. 
Nykyisessä tehtävässä 
hän on toiminut tämän 
vuoden alusta. 

taistelussa linnakkeilla ja 
saaristossa. 

Tällä kaudella tapahtuu 
erikoistuminen sellaisille 
koulutushaaroille, joille re-
servialiupseerikurssi on an-
tanut vain perusteet, esimer-
kiksi tulenjohto, merival-
vonta ja mittaus. Aselajin 
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ulkopuolella aliupseerikurs-
sin suorittaneet toimivat pe-
rusyksikön oman erikoisa-
lansa aliupseeritehtävissä. 
Joukko-osastot noudattavat 
tätä järjestelyä sovellettuna 
paikallisiin oloihin. 

Merivalvonta-, vene- ja 
valaisualiupseereiksi koulu-
tettavat käyvät ensin oman 
saapumiseränsä reserviali-
upseerikurssin ja seuraavan 
saapumiserän mukana eri-
koiskoulutuskurssin. 

Aselajin erikoiskoulutuk-
sen osuus on vähintään 40 % 
koulutusajasta painottuen 
kauden alkupuolelle. 

Ryhmänjohtajien 
alokaskouluttaj akausi 

Kauden tarkoituksena on 
kouluttaa ryhmänjohtajat 
hyviksi esimiehiksi. He toi-
mivat kahta saapumiserää 
nuorempien peruskoulutus-
kauden ryhmänjohtajina. 
Määrättyjen erikoisalojen 
ryhmänjohtajat pysyvät kui-
tenkin omassa tehtävässään. 
Paikalliset olot voivat pakot-
taa soveltamaan tätä järjes-
telyä. 

Ryhmänjohtajien 
jatkokoulutuskurssi 

Kurssin tarkoituksena on 
kouluttaa ryhmänjohtajille 
valmius saamansa koulutuk-
sen pohjalta toimia sodan 
ajan joukossa aliupseeriteh-
tävissä. 
Kyvykkäimmille annetaan 
koulutusta tukikohdan ja 
jaoksen varapäällikön ja joh-
tajan tehtäviin. Kurssi toi-
meenpannaan joukko-osas-
toittain ja se on noin kuu-
kauden pituinen. Aselajin 
erikoiskoulutuksen osuus on 
noin 30 % koulutusajasta. 

RESERVIUPSEERI-
KOULUTUS 

Reserviupseerikoulutus kä-
sittää aliupseerikoulun jäl-
keen 2 kk:n reserviupseeri-
kurssin (RUK), 4 kk:n jaos-
johtajien valmiusyksikkö-
kauden (JjV), 1 kk:njaosjoh-
tajien jatkokoulutuskurssin 
(JjJ). 

Reserviupseerikurssi 

Kurssin tarkoituksena on 
kouluttaa upseerioppilaat 
valmiusyksikön upseeriteh-
täviin pystyviksi upseeriko-
kelaiksi. Maavoimien reser-
viupseerikurssin rannikkoty-
kistölinja toimeenpannaan 
Rannikkotykistökoulun re-
serviupseeriosastossa. 

Aselajin erikoiskoulutuk-
sen osuus on noin 60 % kou-
lutusajasta. 

Jaosjohtajien 
valmiusyksikkökausi 

Kurssin jälkeen upseeriko-
kelaat toimivat valmiusyksi-
köiden upseeritehtävissä. 
Kauden tarkoituksena on 
kouluttaa upseerikokelaat 
jaosjohtajiksi, jotka jaoksen-
sa lisäksi pystyvät johta-
maan tukikohdan taistelua. 

Valmiusyksikkökauden 
aikana tapahtuu erikoistu-
minen sellaisille aloille, joil-
le kurssimuotoinen koulutus 
ei vielä ole antanut riittävää 
harjaantumista. Aselajin eri-
koiskoulutuksen osuus kou-
lutusajasta on noin 40 % 
painottuen kauden alkupuo-
lelle. 

Jaosjohtajien jatkokoulutus-
kurssi 

Kurssin tarkoituksena on 
antaa upseerikokelaille val-
mius saamansa koulutuksen 

pohjalta toimia sodan ajan 
joukon upseeritehtävissä. 
Kurssi toimeenpannaan 
Rannikkotykistökoulun re-
serviupseeriosastossa ja se 
on noin kuukauden pitui-
nen. Aselajin erikoiskoulu-
tuksen osuus on noin 30 % 
koulutusajasta. 

Upseerikokelaat komen-
netaan joukko-osastoihinsa 
ennen kotiuttamista. 

AMPUMALEIRIT 

Rannikkotykistössä toi-
meenpannaan vuosittain ku-
van 1 mukaisesti 
- talvitoimintaleiri tammi-

kuun lopulla joukko-osas-
toittain viikon pituisena, 

- kesäleiri toukokuun lo-
pulla yhteistoimintaleiri-
nä n. 10 vrk:n pituisena ja 

- syysleiri syyskuun lopulla 
n 10 vrk:n pituisena jouk-
ko-osastoittain. 
Ampumaleirille osallistu-

vat kunkin saapumis-
erän erikoiskoulutusvaihees-
sa olevat ja vanhemman saa-
pumiserän valmiusyksikkö-
kausi 2:11a olevat miehet 
sekä valmiusyksikkökaudel-
la olevat ryhmänjohtajat ja 
upseerikokelaat. 

Näiden leirien lisäksi jär-
jestävät joukko-osastot mie-
histölle ja aliupseerikoulut 
aliupseerioppilaille 2-3 päi-
vän mittaisia leirejä (patteri-
harjoituksia). 

KOKEMUKSET 

Tarkistettu koulutusjärjes-
telmä otettiin käyttöön syk-
syn 1979 saapumiserästä al-
kaen. Järjestelmä on osoit-
tanut voimassaoloaikanaan 
toimivuutensa. Kokonaisuu-
tena on todettava että koke-
mukset ovat olleet erittäin 
myönteisiä. Kun ajattelee 
rannikkotykistön tehtävää, 
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on suuri etu, että aina on 
käytettävissä koulutettu 
joukko eri toimipisteissä 
niin miehistön kuin myös 
aliupseereiden osalta. Myös 
johtamiskoulutusta ajatellen 
tuo järjestelmä mukanaan 
mahdollisuuden käytännös-
sä harjaantua johtamistoi-
mintaan. Varusmiesjohta-
jien saapuessa linnake(vast) 
palvelukseen voidaan myön-
teisinä tekijöinä mainita 
mm; he ovat saaneet 
erikoiskoulutuksen, heidän 
koulutuksensa on nousujoh-
teista ja heille voidaan antaa 
vastuullinen tehtävä. 

Em seikat aiheuttavat sen, 

että johtajat kokevat koulu-
tuksensa mielekkäänä ja tun-
tevat itsensä pystyviksi ja 
vastuunalaisiksi johtajiksi. 
Näin ollen myös joukon hen-
ki on huomattavasti parempi. 

TULEVAISUUS 

Rannikkostykistössä tullaan 
jatkamaan koulutusta ns 
"kaksi-kaksi"-järjestelmällä. 
Lähivuosina heijastunee jo 
uuden koulutusjärjestelmän 
tulokset pidettävissä ker-
tausharjoituksissa. Näissä 
voitaneen reserviläisjohtajil-
le antaa jo alunpitäen huo-
mattavasti suurempi koulu-

tusvastuu nykyiseen käytän-
töön verrattuna. Tämä me-
nettely lienee osittain myös 
pakon sanelemaa, sillä ker-
tausharjoitukset tulevat huo-
mattavasti lisääntymään, 
kuten PPK III mietinnös-
sään suosittaa, mutta kou-
luttajakantahenkilökunnan 
määrä ei lisäänny. 

Uskomme, että järjestel-
mä on hyvä ja katsomme 
luottavaisina tulevaisuuteen. 
Kunhan viimeisetkin epäilyt 
järjestelmän toimivuudesta 
saadaan kitketyiksi pois, 
saamme yhä paranevia kou-
lutustuloksia. • 

Kaikki mukaan Mäkiluotoon 
22.8.1981 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N PÄIVÄÄ vietetään 
tänä vuonna Mäkiluodon linnakkeella lauantaina 
22.8 .1981. Samalla muistellaan niitä jännittäviä vaiheita, 
joissa linnake oli mukana 40 vuotta sitten. 

Kokoontuminen tapahtuu Upinniemessä klo 11.00. Portilta on 
opastus laiturille. Kuljetus linnakkeelle lähtee 11.30. 

Upinniemeen pääsee Helsingistä Wickströmin linjan bussilla lai-
turista 63 klo 10.00 lähtevällä vuorolla. Omallakin autolla voi tie-
tysti tulla. 

Värikkään ja monipuolisen ohjelman jälkeen palataan Upinnie-
meen noin klo 16, missä on mahdollisuus jatkaa illanvietolla varus-
kuntakerholla. 

Kenttäruokailun ja kuljetusten järjestämiseksi ilmoittautumiset 
10.8. mennessä Kauko Pyyskänen puh. 90-8012230 tai Viljo Mark-
kanen puh. 90-309501. 

Tervetuloa viettämään koko perheen merellistä ja RT-henkistä 
päivää ulkolinnakkeelle! 
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• reput • rinkat • lannelaukut 
• karttalaukut • suksipussit 
• vyöt • nahkaremmit 
• asekotelot • aseremmit 
• patruunakotelot 
• tavarapeitteet • erikoispeitteet 

Männistönkatu 10, 26100 Rauma 10, FINLAND 
938-11 333, Telex: 65-122, Peiteala, LvvR 300 412-48 

Vesivoima-
laitokset 
• kotimaista, 

saasteetonta, 
uusiutuvaa energiaa 

Suunnittelee ja toteuttaa 
Insinööritoimisto: 



P O R A H U O L T O O Y 
Olemme kehittäneet uuden kotimaisen käsikäyttöisen kallioporakoneen. 

Merkki Termit 68 A. Kone toimitetaan painoineen. 
Soveltuu myös erinomaisesti maanporaukseen. 

Edustamme myös SEGOROK-louhintakalustoja. 

PORAHUOLTO OY 
Tapiolantie 11, 04230 Kerava 3, puh. 90-244841 

J O H T A V A E T E L Ä - P O H J A N M A A N 
M E T S Ä T E O L L I S U U D E N V I E N T I - J A 

H U O L I N T A LIIKE. 

KASKISTEN PUUTAVARA OY 
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MAJURI 
HEIKKI TIILIKAINEN 

Majuri Heikki Tiili-
kainen käsittelee ar-
tikkelissaan 2/2-
järjestelmän reservi-
aliupseerikoulutusta. 
Aliupseerikoulutus -
kurssin lyhyys ja kii-
reys - tiedettiin jo etu-
käteen koko järjestel-
män kriisikohdaksi. 
Jatkuva koulutuspaine 
- peruskoulutus -
RAuK - asettaa myös 
kantahenkilökunnalle 
voimakkaita vaati-
muksia. Kirjoittajam-
me tuo ilmi ongelma-
kohdat esittäen samal-
la niihin käytettävissä 
olevat ratkaisut. 
SIRtR:n koulutuspat-
terin nykyinen pääl-
likkö majuri Tiilikai-
nen on MeriSK:n jäl-
keen v 1963 toiminut 
Kirkonmaan linnak-
keen päällikkönä, 
Ruotuväki-lehden pää-
toimittajana, useam-
paan otteeseen YK:n 
tehtävissä - myös 
opettajana sekä RtK:n 
kadettikurssin johta-
jana. 

Reservialiupseeri-
koulutus 
2/2-j ärj estelmässä 
Tarkastelen tässä kir-
joituksessa niitä 2/2-jär-
jestelmän myötä esiin 
nousseita haasteita, jot-
ka se ja sen myötä mer-
kitsevästi lyhentynyt 
koulutusaika ovat ran-
nikkotykistön reservi-
aliupseerikurssille aset-
taneet. 

2/2-järjestelmän reser-
vialiupseerikurssin kou-
lutussuunnitelma mää-
rittää aliupseerikoulu-
tuksen päämäärän näin: 

"Oppilaat on koulu-
tettava valmiusyksikön 
aliupseeritehtäviin si-
ten, että he 
- hallitsevat koulutus-

haaransa aseiden ja 
välineiden käytön, kä-
sittelyn ja huollon 

- osaavat alaistensa kä-
sittelyn ja kouluttami-
sen sekä ryhmän joh-
tamisen perusteet ja 

- tuntevat linnakkeen 
tai moottoroidun ran-
kistöpatteriston ko-
koonpanon" 

Avainsanana a ika 

Ylläesitetty sangen vaativa 
päämäärä on saavutettava 
alle kahden kuukauden ai-
kana 300 koulutustunnin 
puitteissa. Tehtäviä on pal-
jon ja aikaa vähän. Voidaan-
kin sanoa, että kurssin me-
nestyksekäs läpivienti riip-
puu aikaisempaa selvästi 
enemmän sen ajankäytön 
onnistumisesta. 

Vilkaisu kalenteriin ker-
too, että kurssille voi osua 
yhdeksänkin viikonloppua, 
joista useat saattavat olla 
juhlapyhien pidentämiä. 
HL-päivät, joukko-osaston 
yhteiset tilaisuudet ja muut 
kurssiin suoranaisesti kuulu-
mat tomat tekijät johtavat 
siihen, että kurssin teholli-
nen koulutusaika saattaa 
jäädä alle nel jänkymmenen 
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vuorokauden. Näihin sitten 
ahdetaan nuo 300 tuntia, 
joista 37 % kuuluu rannik-
kotykistön erikoiskoulutuk-
seen ja lopusta ajasta menee 
järjestelyihin sekä liikunta-
ja huoltokoulutukseen lähes 
puolet. Kun kaikkeen tähän 
lisätään vielä muu tama sai-
raspäivä tai peräti influens-
saepidemia niin ajankäytön 
ongelmat on helppo hah-
mottaa. 

Tilastot eivät siis rohkai-
se. Käytännössä tilanne on 
toki toinen. Suomalainen so-
tilaskoulutus on aina näyttä-
nyt voimansa haasteiden 
edessä. Oppilaat haluavat 
oppia, kouluttajat tahtovat 
tehdä sen mahdolliseksi. 
Seurauksena on usein pit-
kiksi venyviä palveluspäiviä 
ja lähes ympärivuorokauti-
nen puur taminen patterihar-
joituksissa ja leireillä. Tätä 
kaikkea pohjustaa vapaa-
aikana ja jopa lomilla jatku-
va omatoiminen opiskelu. 
Syntyy kurssihenki. 

Aikaan liittyvänä ongel-
mana lähinnä kouluttajien 
puolella on kurssin ja tkumi-
nen peruskoulutuskauden 
jälkeen - ja päinvastoin - il-
man minkäänlaista hengäh-
dys- ja valmistautumistau-
koa. T ä m ä on joudut tu 
Koulutuspatterin kursseilla 
hoi tamaan lepo- ja valmis-
tautumisvuorojärjestelmän 
puitteissa, joka puolestaan 
asettaa vaatimuksensa kou-
luttajien määrälle. 

Henki entistä tärkeämpi 

Edelläolevan perusteella on 
selvää, että joukkohengen 
muodostuminen aliupseeri-
kurssilla on entistä ratkaise-
vammassa asemassa. Edelly-
tykset hyvän hengen luomi-
selle eivät ole niin heikot 
kuin pelkästään kurssin ly-

hyyttä katsoen saattaisi aja-
tella. Oppilasaines on erit-
täin korkeatasoista ja aina-
kin Suomenlinan Rannikko-
tykistörykmentissä pääosa 
jatkaa kurssillaan entisten 
alokaskouluttajiensa ohjauk-
sessa. Kun näitä myönteisiä 
perustekijöitä vahvennetaan 
oppilaskunnan toiminnan 
nopealla käynnistämisellä ja 
tehokkaalla sisäisellä tiedo-
tustoiminnalla, päästään täs-
sä suhteessa suorastaan yl-
lättävän hyviin tuloksiin. 
Tiedotustoiminta on Koulu-
tuspatterilla hoidettu pää-
asiassa oppilaskunnan toi-
mit tamin monistetuin tie-
dottein, joissa selvitetään 
mm. opiskeluun, vapaa-ai-
kaan ja sosiaaliasioihin liit-
tyviä kysymyksiä. 

Koulutusmenetelmät punta-
riin? 

Kaikki yritykset hyvän hen-
gen luomiseksi ovat tunne-
tusti turhia, jollei itse pää-
asiaa, koulutusta, koeta mie-
lekkääksi ja kovaksi. 

Mielekkääksi aliupseeri-
oppilas kokee koulutuksensa 
silloin, kun hän havaitsee 
joutuvansa käyttämään koko 
oppimiskapasiteettinsa täy-
simääräisesti hyväkseen. Tä-
hän ei näin korkeatasoisen 
aineksen kyseessä ollen aina 
perinteisin sotilaskoulutus-
menetelmin päästä varsin-
kaan erikoiskoulutuksessa. 
Opetuksen suuntaaminen 
joillakin osa-alueilla nykyai-
kaisten aikuiskasvatusop-
pien tielle näyttää väistä-
mättömältä. Kouluttajien ja 
koulutettavien vuorovaiku-
tusta jouduttaneen lisää-
mään. Tietyt oppiaineet, esi-
merkiksi johtamiskoulutus, 
voidaan usein tehokkaim-
min viedä läpi lisäämällä ca-
se-tyyppistä ongelmanrat-

kaisutekniikkaa. Ohjat tu it-
seopiskelu siihen liittyvine 
kyselytuokioineen on mo-
nissa tapauksissa hyvääkin 
oppituntia, saati sitten luen-
toa tehokkaampaa koulutus-
ta. 

Selvät kurssi- ja osasuori-
tusvaatimukset selkeine 
opiskeluohjeineen ovat vält-
tämättömiä. Erityisen tär-
keänä astuu tällöin esiin 
vanhempien varusmiesjoh-
tajien, lähinnä upseerikoke-
laiden merkitys opintojen 
ohjaaj ina ja alati käsillä ole-
vina apukoulut taj ina. 

Koulutusvälineistöön, 
koulutusmateriaali in sekä 
tämän tuottamiseen ja mo-
nentamiseen tarvittavaan 
konttoritekniikkaan on suh-
tauduttava välttämättö-
myyksinä, ei satunnaisina 
apukeinoina, välttäen vää-
rissä paikoissa säästämistä. 
Laivan ei pitäisi antaa upota 
puut tuvan tervalitran takia. 

Suoritusten mittaaminen 

Kurssin lyhyys aiheuttaa pa-
himmat tekniset ongelmat 
suoritusten mittaamisen ja 
niihin perustuvien valinto-
jen alueella. Tutus tuminen 
erityisesti yksikön ulkopuo-
lelta kurssille saapuneisiin 
oppilaisiin jää pakostakin 
rii t tämättömäksi. Vähäinen-
kin sairaus tai loma saatta-
vat aiheuttaa kierteen, jossa 
epätoivoisesti rästejään sel-
vittävän miehen todelliset 
kyvyt saattavat jäädä pii-
loon. 

Kun yksikön leiri osuu ai-
van kurssin loppuvaiheeseen 
on kokeet käytännössä pi-
dettävä ennen leiriä, jotta 
valinnat ja niiden pohjalta 
käynnistyvät toimenpiteet ja 
ilmoitukset voitaisiin suorit-
taa ajoissa. Vaikeudet ovat 
ilmeiset ja vaikeat poistaa. 
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Harjoituspatteriammunnat ja käytännön tuliasemakoulutus on sovitettava rau-kurssin tiukkaan ryt-
miin. Ensimmäisten kurssien haparoinnin jälkeen on tältäkin osin päästy rytmiin kiinni ja pystytty so-
vittamaan koulutus myös rt:n pääampumaleirien tavoitteisiin. 

Koulutuspatteril la kokeil-
tiin näiden haittojen vähen-
tämistä järjestämällä n. 40 
tuntia yhtäjaksoisesti kestä-
nyt loppukoe, joka kasvavan 
rasituksen myötä käsitti kol-
mekymmentä eri koetta, tes-
tiä, taidonmittausta ja fyysis-
tä suoritusta, mukana mm. 
sotilaspsykologien kehittä-
miä johtajuus- ja rasituksen-
sietoinventaareja. Vaikka 
koe oli suuritöinen ja uuvut-
tava niin kouluttajille kuin 
oppilaillekin, se muodosti-
kuitenkin mieli inpainuvan 
loppurepäisyn ennen leiri-
vaihetta ja poisti lähes täy-
dellisesti koulutusta aiem-
min pahasti haitanneen koe-
kierteen, tuottaen samalla 

yhteismitallisia tuloksia suo-
raan arvostelussa käytettä-
viksi. Ongelmaton tämäkään 
menetelmä ei ole mutta näil-
tä alueilta ratkaisua olisi il-
meisesti yritettävä hakea. 

Osa kokonaisuudesta 

Reservialiupseerikurssia ei 
voi tarkastella irrallisena ta-
pahtumana. 2/2järjestelmäs-
sä se painotetusti niveltyy 
osaksi eräänlaista koulutus-
putkea, joka tässä kurssivai-
heessa antaa edellytykset 
harjaantumisvaiheelle tai 
jatko-opiskeluille. Erilaisten 
muuttuvien häiriötekijöiden 
vaikutukset kurssiin saatta-
vat olla suorastaan ratkaise-

vaa laatua ja ne on opittava 
saamaan hallintaan, mut ta 
ennen kaikkea uusi järjestel-
mä edellyttää myös aliup-
seerikurssin päämäärien, lä-
piviennin ja tuloksien tar-
kastelussa uudenlaisia asen-
teita. On selvää että kaikista 
ponnistuksista huolimatta 
esim. johtamisote ja siihen 
liittyvä yleinen varmuuden 
kasvu eivät ehdi samalle ta-
solle kuin oli laita entisten 
pitkien kurssien aikana. On 
muistettava että uuden 
aliupseerikurssin loppuessa 
mies ei ole ollut palvelukses-
sa vielä neljääkään kuukaut-
ta - aikaa jää yllinkyllin ra-
kentaa nämäkin asiat kun-
toon ennen neljän kuukau-
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den päästä alkavaa alokas-
ryhmänjohtajavaihetta. 
Tämä puolestaan edellyttää 
tarkkaa työnjakoa eri jakso-
jen välillä, mieskohtaisen 
edistymisen seuraamista eri 
koulutusvaiheista vastuussa 
olevien henkilöiden yhteis-
työnä, niin että esimerkiksi 
sairastelusta johtuvat "pai-
kot" voidaan hoitaa seuraa-
valla koulutuskaudella. 

2/2-järjestelmän puitteissa 
tähän asti järjestetyt aliup-
seerikurssit ovat ainakin 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentissä antaneet 
viitteitä siitä, että riittävän 
kovan haasteen edessä suo-
malainen varusmies on val-
mis hylkäämään "ei-mark-
kaakaan-kiinni" -asenteen ja 
kaivamaan esiin sellaisia voi-
mavaroja, joiden ei aina ole 
uskottu suomalaisessa nyky-
nuorisossa säilyneenkään. • 

Rannikko-
tykistö 
kouluttaa 
alansa ammatti-
miehiä 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Marssit, retkef9 urheilusuoritukset 
saattavat olla terveydellesi vaaraksi, jos saat haavoja ja 
hiertymiä etkä hoida niitä. 
Kun haavoihin tai hiertymiin pesiytyy bakteereja, ne 
kipeytyvät ja paraneminen hidastuu. 
Paranemista edistetään käyttämällä laastarin tai siteen 
alla laajakiijoista antiseptistä BETADINE voidetta, joka 
suojaa saamaasi vammaa bakteeri-infektioilta. 
Vaihda side ja voide vähintään 
kerran päivässä ja aina, 
jos vamma kastuu. ^ 

' " " " 1 2 ? 

B e t a d 
• l n e@ 

haava-, palovamma-ja ihottumavoide 

S R AU MA-R E RO LA 
UUSIKAUPUNKI 
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MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PI 117, 07901 LOVIISA 

Wanha kunnon 

HOTELLI JA RAVINTOLA 

Suomen pienimmässä kaupungissa, 

Osoite: Raatihuoneenk. 41-43 
64260 KASKINEN 
puh. 962-27771 

• 22 huonetta (suihku, radio, puhelin) 

• Sauna ja kabinetti 

• TV-huone 

• Ravintola, 210 paikkaa 

• AV-välineistöä 

• Hyvät kabinetti-tilat 

Välitämme mm. tennistunteja (Etelä-Pohjanmaan 
urheiluhalliin) ja Finn-Surfing-välineistöä 

SOITA TAI KIRJOITA 
TEEMME RÄÄTÄLINTYÖNÄ 
OHJELMAN JUURI TEILLE. 

Kesä-
boolin aika 
6 pul loa Whi te Cap omenasiideriä 
1/2 pul loa Rose's Lemon si truunamehua 
omena-, appelsiini- ja sitruunapaloja 

Kaada sitruunamehu hedelmäpalojen 
päälle ja anna seistä pari tuntia. Lisää 
hyvin jäähdytetty siideri juuri ennen 
tarjoilua. Tähän perusbooli in voit lisätä 
valkoviiniä tai maustamatonta viinaa 
makusi mukaan. 

Marli 

Täydellinen 
luonnontuote. 

Ja leima 
takaa tuoreuden. 

f Munakunnan "j 
kultamunat 

V - / 

Muna jos mikään on 
luonnonmukaista ruokaa. 

Ravinnoltaan yhtä arvokasta 
kuin liha tai kala. 

Edullinen ostaa, nopea laittaa. 
Taatusti tuore, kun se on 
Munakunnan Kultamuna 

Munakunta 

15 



SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
maan vanhin kiinnitysluottolaitos 

toimii vuodesta 1861 alkaen kiinteistöjen ja maatalouden rahoittajana. 

Omakotitalojen rakentamisen rahoittamista koskevissa laina-asioissa 
kääntykää seuraavien pankkien konttoreiden puoleen: 

HELSINGIN OSAKEPANKKI 
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
POSTIPANKKI 
SUOMEN YHDYSPANKKI 
ÅLANDSBANKEN 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
Yrjönk. 9, postios.: PL 509, 00101 Helsinki 10 

Vaihde 90-647401, telex 123646 

Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Koi II is järvi 

Tornionlaakson Sähkö Oy 
Ylitornio 

Koillispohjan Sähkö Oy 
Pudasjärvi 

Rovakairan Sähkö Oy 
Rovaniemi 
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MAJURI MIKKO SAARINEN 
RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Rannikkotykistön 
reserviupseerikoulutus 

Majuri Mikko Saarinen, kuvassa oppilait-
tensa keskellä, tilittää kokemuksia RtK:n 
reserviupseerikurssilta. Kokemukset eivät 
ole pelkästään myönteisiä. Varsinkin koke-
laiden jaosjohtajakurssi on osoittautunut 
ongelmalliseksi. Ratkaisu ja kurssin linja 
ovat kuitenkin jo selkiintymässä. 

Ru-kurssin johtaja maj Saarinen on 
MeriSK:n jälkeen v 1963 palvellut SIRtR:n 
ja RtK:n eri tehtävissä sekä ollut YK-
palveluksessa. Ru-kurssin johtajana kirjoit-
tajamme on toiminut vuodesta 1978. 

Tärkeimpänä tavoittee-
na 2/2-järjestelmää luo-
taessa on ollut kohottaa 
linnakkeiden kykyä 
täyttää niille käsketyt 
tehtävät. Järjestelmällä, 
joka mahdollistaa varus-
miesjohtajien pitkäai-
kaisen käytön linnak-
keilla ollaan tähän ta-
voitteeseen ilmeisesti 
pääsemässä. 

Reserviupseereiden kou-
lutus 2/2-järjestelmässä nou-
dattaa kaavaa: 2-2-2-4-1. 
Kolme viimeistä numeroa 
osoittavat reserviupseeri-
kurssin, jaosjohtajakauden ja 
jaosjohtajien jatkokurssin 
kestoajan. Reserviupseeri-
kurssilla annetaan upseeri-
oppilaille valmius johtaa 
jaostaan sen koulutushaaran 
edellyttämissä tehtävissä. 
Jaosjohtajakausi linnakkeel-
la har jaannut taa upseeriko-
kelaita jaoksensa johtamises-
sa ja jaosjohtajien jatkokurs-
silla annetaan perustiedot re-
serviläisistä koostuvan yksi-
kön perustamisesta sekä 
koulutetaan upseerikokelaat 
to imimaan johtaj ina linnak-
keen puolustustaistelussa. 
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TAVOITTEET 
KOULUTUKSEN 
ERI VAIHEISSA 

Rannikkotykistön reserviup-
seereiden koulutuksen ta-
voitteet varusmiesaikana 
ovat seuraavat. 

Reserviupseerikurssilla 
oppilaat on koulutettava si-
ten, että he 

- hallitsevat jaoksen aseiden 
ja välineiden käytön ja 
huollon sekä niiden kou-
luttamisen, 

- osaavat perusteet alueelli-
sen koskemattomuuden 
turvaamisessa, 

- tuntevat perusteet koulu-
tushaaransa taisteluteknii-
kasta ja -taktiikasta sekä 

- tuntevat koulutushaaransa 
jaoksen yhteistoimintata-
vat ja -suunnat muiden 
aselajien ja puolustushaa-
rojen yksiköihin. 

Valmiuslinnakej aksolla 
upseerikokelaat on koulutet-
tava siten, että he 
- harjaantuvat toimimaan 

koulutushaaransa mukai-
sissa upseeri- ja koulutta-
jan tehtävissä, 

- harjaantuvat vaativiksi ja 
esimerkillisiksi esimiehik-
si, 

- osaavat toimia tukikohdan 
päällikköinä (ml panssari-
torjunta ja suojelutoimin-
ta) ja 

- osaavat perusteet sissitoi-
minnasta saaristossa. 

Jaosjohtajien jatkokurs-
silla upseerikokelaat on 
koulutettava siten, että he 
- ymmärtävät sotilaallisen 

maanpuolustuksen osuu-
den turvallisuuspolitiikas-
samme ja rannikkopuo-
lustuksen merkityksen 
valtakunnan puolustuksen 
osana, 

- osaavat sodan ajan joukon 
perustamisessa kyseeseen 
tulevat upseeritehtävät, 

- osaavat johtamansa sodan 
ajan joukon pikakoulutta-
misen ja 

- harjaantuvat tukikohdan 
päällikön tehtäviin ja 
alaistensa johtamiseen sis-
sitoiminnassa saaristossa. 

KOULUTUS-
JÄRJESTELYT 

Reserviupseerikoulutuksessa 
lähdetään siitä, että koulu-
tettavat ovat omaksuneet pe-
ruskoulutuskauden ja reser-
vialiupseerikoulun opetus-
suunnitelmien sisältämät 
asiat. 

Reserviupseerikurssi 

Reserviupseerikurssin ope-
tuksessa on selvä painopiste 
oman koulutushaaran eri-
koiskoulutuksessa. 

Kurssilla on neljä linjaa: 
tulenjohto-, laskin-, tykki- ja 
viestilinjat. Viestilinja toi-
meenpannaan vain vuoden 
ensimmäisellä kurssilla. Las-
kin- ja viestilinjat on toteu-
tettu vain kerran. 

Kurssin alkuvaiheissa 
opiskellaan erikoiskoulutuk-
sen perusteita ja meriam-
muntoja sekä jonkin verran 
turvallisuuspolitiikkaa, joh-
tamistaitoa, toimintaval-
miusoppia sekä kasvatus- ja 
opetusoppia. Kurssin loppu-
viikkoina erikoiskoulutus si-
sältää maa-ammuntakoulut-
usta sekä harjoittelua tuliyk-
sikköinä ja rannikkoryk-
mentin osana. Taktiikan pe-
rusteiden opetus ajoittuu 
kurssin loppupuolelle. 

Moottoroidun rannikko-
tykistön ampumaharjoitus ja 
kurssin viimeisen viikon 
ampumaleiri antavat mah-
dollisuudet taitojen sovelta-

miseen kovapanosammun-
noissa. 

Linnakejakso 

Linnakejaksolla upseeriko-
kelaille on koulutettava ne 
asiat, joita peruskoulutus-
kaudella, reservialiupseeri-
kurssilla ja reserviupseeri-
kurssilla ei ole voitu opettaa, 
ja joita linnakkeella tarvi-
taan tai jotka upseerikoke-
laiden on erilaisten pysy-
väismääräysten mukaan 
osattava. Erikoiskoulutuk-
sen täydentämisen lisäksi 
linnakkeiden koulutusvas-
tuulle jäävät taistelukoulu-
tus, ase- ja ampumakoulu-
tus, suojelukoulutus ja kan-
salaiskoulutus. Upseerikoke-
laiden tulee linnakejaksolla 
toimia vastuullisina jaosjoh-
tajina. Alokaskouluttajina 
heitä ei 2/2-järjestelmän pe-
rusteiden mukaan tulisi 
käyttää. 

Jaosjohtajien jatkokurssi 

Jatkokurssin painopiste on 
taktiikassa, johtamistaidos-
sa ja toimintavalmiuskoulu-
tuksessa. 

Erikoiskoulutuksen osuus 
on varsin vähäinen. Kurssin 
ohjelmaa on jatkuvasti kehi-
tetty niin, että se täyttäisi 
asetetut tavoitteet sekä myös 
aktivoisi kokelaita, jotka 
ovat toimineet linnakkeilla 
itsenäisinä johtajina, ja joi-
den ajatukset alkavat jo as-
karrella kotiuttamisen tuon-
puoleisissa asioissa. Koke-
laita käytetään haijoitusten 
suunnitteluun ja valmiste-
luun. Lisäksi ryhmätyösken-
telyllä on merkittävä osa 
koulutuksessa. 

Kolme viikkoa kestävän 
kurssin ensimmäisellä puo-
likkaalla käsitellään linna-
ketaktiikkaa tukikohdan, 
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puolustuskeskuksen ja lin-
nakkeen osalta luentoina ja 
kehyshaijoituksina, opete-
taan yksikön perustaminen, 
suunnitellaan jaoksen pika-
kouluttaminen, pidetään sis-
sitoiminnan johtamisesta 
karttahaijoitus sekä opiskel-
laan turvallisuuspolitiikkaa. 

Maastoharjoituksessa 
suunnitellaan työryhminä 
linnakkeen taistelua. 

Aiheina ovat 

- linnakkeen johtaminen 
- tulenkäyttö 
- puolustuskeskuksen tais-

telu 
- tukikohdan taistelu 
- reservin taistelu 
- yksikön perustaminen 
- linnakkeen huoltojärjeste-

lyt 
- ilmatorjunta ja 
- sissitoimintaan siirtymi-

nen. 
Maastohaijoituksen jäl-

keisenä viikkona harjoitel-
laan käskynantoa, tutustu-
taan merivoimiin ja rannik-
kotykistön kehittämiseen. 

KOKEMUKSIA 
JÄRJESTELMÄSTÄ 

Kolmen ikäluokan reser-
viupseerit on nyt koulutettu 
uudella järjestelmällä. Ko-
kemukset ovat pääosin 
myönteisiä. Upseerikoulutus 
lieneekin järjestelmän selvä-
piirteisin ja nousujohteisim-
min toteutettava osa. 

Oppilaiden lähtötaso re-
serviupseerikurssin alkaessa 
on heikompi kuin vanhan 
järjestelmän aikana, mutta 
antaa kuitenkin riittävän 
pohjan opiskelulle kurssilla. 
Kurssin aikana opiskelutahti 
on tiukka ja pakostakin teo-
riapainotteinen. Kurssilla 
kyetään kuitenkin antamaan 
kokelaille tarvittavat val-

miudet selviytyä linnakejak-
son jaosjohtajatehtävistä. 

Linnakejakson aikana ko-
kelaat ovat omasta mieles-
tään selviytyneet varsin hy-
vin koulutushaaransa mu-
kaisesta jaosjohtajatehtäväs-
tä. Mainittavimmat vaikeu-
det ovat olleet taistelukoulu-
tuksen ja ase- ja ampuma-
koulutuksen kouluttamises-
sa ja johtamisessa. Nämä ai-
heet edellyttävät järjestel-
män mukaan kokelaiden li-
säkouluttamista linnakkeel-
la. 

Kokelaita ei ole suunnitel-
tu käytettäväksi peruskoulu-
tuskaudella. Oman kerto-
mansa mukaan he ovatkin 
kokeneet suurimmat vaikeu-
tensa juuri silloin kun ovat 
joutuneet alokaskouluttajik-
si. 

Yleensä kokelaat ovat ko-
keneet linnakejakson työte-
liäänä ja vastuullisena oman 
koulutuksensa mukaisissa 
johtajatehtävissä. 

Jaosjohtajien jatkokurssi 
on osoittautunut ehkä ongel-
mallisimmaksi vaiheeksi 
rannikkotykistön reserviup-
seerikoulutuksessa. Upseeri-
kokelas, joka on pitkään toi-
minut linnakkeella itsenäi-
senä ja vastuullisena johtaja-
na jonka kotiuttaminen on 
lisäksi varsin lähellä, ei ole 

motivoitavissa lisäopiske-
luun kurssilla kovin helposti 
eikä ainakaan samoilla kei-
noilla kuin upseerioppilas. 

Ensimmäisistä jatkokurs-
seista on opittu aika paljon. 
Tarkistettu opetusohjelma ja 
koulutusjärjestelyt ottavat 
nyt paremmin huomioon 
upseerikokelaiden taustan, 
aseman, hienoisen opiskelu-
väsymyksen ja lähellä ole-
van siirtymisen reserviin. 

Koulutuksessa pyritään 
pitämään kokelaat aktiivi-
sesti mukana mm. ryhmätöi-
den avulla, keskitytään vain 
oleellisiin asioihin sekä käy-
tetään tuntiopettajia ja avar-
retaan ja täsmennetään kou-
lutettavien kokonaiskäsitys-
tä rannikkotykistöstä ja puo-
lustusvoimista sekä reservin 
upseerin tehtävistä sodan-
ajan yksikössä. 

LOPUKSI 

2/2-järjestelmä on aina-
kin reserviupseerikoulutuk-
sen osalta osoittautunut 
käyttökelpoiseksi. Se tuot-
taa rannikkotykistön reser-
viin jaosjohtajia, joiden kou-
lutus on ainakin yhtä hyvä 
kuin aiemminkin, mutta joh-
tajakokemus selvästi parem-
pi. • 

AND. AUVINEN 
OSAKEYHTIÖ 
PUTIKON SAHA 

5 8 5 5 0 PUTIKKO 9 5 7 - 3 1 5 1 0 3 — 3 1 5 2 0 0 
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KAPTEENI SEPPO KAIPIA 
SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 

Isosaaren linnakkeen 
päällikkö kapteeni 
Seppo Kaipia esittelee 
artikkelissaan 2/2-
järjestelmän ajatusten 
soveltuvuutta jokapäi-
väisen käytännön puit-
teisiin erikoiskoulutusta 
antavalla linnakkeella. 
Erityisesti hän kiinnit-
tää huomiota kokelaiden 
jatkokoulutukseen ja 
ryhmänjohtajien jatko-
koulutuskurssiin. Kir-
joittajamme välittämä 
kuva saaduista koke-
muksista on selvästi 
myönteinen. 
Kapteeni Kaipia on 
KadK:n jälkeen v. 1969 
toiminut Hästö-Busön 
linnakkeen päällikkönä, 
kouluttajana RAuK 
/SIRtR:ssä ja nykyises-
sä tehtävässään alkaen 
vuodesta 1978. SIRtR:n 
komentaja ojensi hänel-
le 12.5.1981 ns "Ken-
raalin kannun"tunnus-
tuksena ansiokkaasta 
toiminnasta Isosaaren 
linnakkeen päällikkönä. 

Kaksi/kaksi 
ja palvelu 
Isosaaren 
linnakkeella 

Vuoden 1979 loppu oli 
Isosaaren linnakkeelle 
melkoinen muutos. 
MARO toi tullessaan 
RAuK:n lopettamisen 
sekä henkilökunnan 
muutoksia. Samoihin ai-
koihin astui voimaan 
rannikkotykistön uusi 
koulutusjärjestelmä, jo-
ka muutti palveluksen 
perusteellisesti. 

Peruskoulutus siirtyi ko-
konaisuudessa mantereelle. 
Linnakkeesta tuli rannikko-
tykistön erikoiskoulutusta 
antava perusyksikkö. Eri-
laisten kurssien, kuten meri-
valvonta- ja ryhmänjohta-
jien jatkokurssin, koulutus 

siirtyi linnakkeen vastuulle. 
Nuorempien ryhmänjohta-
jien pääosan jatkokoulutus 
siirtyi myös linnakkeen har-
teille. Sama koski upseeriko-
kelaiden käytännön koulu-
tusvaihetta, joka on eräs tär-
keimmistä, mutta samalla 
työllistävimmästä vaiheista 
linnakkeen koulutuksen jär-
jestelyissä. 

Ryhmänjohtajien jatko-
kurssin järjestäminen kol-
mesti vuodessa muodostaa 
oleellisen osan Isosaaren lin-
nakkeen koulutuksen järjes-
telyissä. Tämän kurssin 
onnistunutta läpivientiä pi-
dän tärkeänä, koska sitä hel-
pompaa meidän on jäljestää 
kertausharjoituksia ja sitä 
valveutuneempaa meillä on 
reservin alipäällystö reser-
vissä, mitä paremmin kurssi 
viedään läpi. 
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KOKELAAT 

Uuden koulutusjärjestelmän 
alussa kokelaiden koulutus 
jakaantui kahteen osaan lin-
nakepalvelun osalta. Ensim-
mäiset kaksi kuukautta kaik-
ki kokelaat palvelivat lin-
nakkeilla, jonka jälkeen suu-
rin piirtein puolet siirrettiin 
peruskoulutusta antaviin yk-
siköihin alokasjaoksien 
kouluttajiksi. Tämä järjeste-
ly ei osoittautunut hyväksi, 
koska kokelaat saivat näin 
erilaisen koulutuksen. Kos-
ka henkilökuntatilanne alo-
kasyksiköissä parani siirryt-
tiin kokelaiden osalta järjes-
telyyn, jossa kaikki kokelat 
palvelevat linnakkeilla koko 
neljän kuukauden linnake-
palvelu-ajan. Mielestäni 
tämä järjestely on parem-
pi-

Ensimmäinen vaihe 

Ensimmäiset kaksi kuukaut-
ta kokelaiden koulutusaiheet 
pyörivät lähes kokonaan eri-
koiskoulutuksen ympärillä. 

Tämähän on ymmärrettä-
vää, koska kokelaat saapu-
vat vaiheessa, jolloin alkavat 
V2-kausi ja E-kausi. Koulu-
tusvaihe huipentuu leirei-
hin, joiden aikana ammu-
taan kilpailuammunnat. 
Koulutettavina heillä on 
oman ikäluokan ryhmänjoh-
tajat ja tykkimiehet sekä E-
kaudella tulleet nuoret tyk-
kimiehet. 

Kokelaat toimivat jaos-
johtajien tehtävissä. He pitä-
vät lähes kaikki harjoitukset 
ja oppitunnit kouluttajiensa 
valvonnassa. Näihin he val-
mistautuvat tekemällä jokai-
sesta aiheesta aina etukäteen 
oppitunti-, tai harjoitus-
suunnitelmat. Erittäin työ-
lästä aikaa kokelaille. 

Välittömästi linnakkeelle 

tulonsa jälkeen kokelaille 
määritetään hälytystehtävät. 
Heille annetaan kirjalliset 
ohjeet toimenpiteistä häly-
tyksen sattuessa. He pitävät 
jatkuvasti huolen oman teh-
tävänsä edellyttämien lait-
teiden, varusteiden ym. toi-
mintakuntoisuudesta. Lisäk-
si kokelaat huolehtivat alus-
ta alkaen yksikön valvojan 
tehtävistä. 

Toinen vaihe 

Kolmannen ja neljännen 
kuukauden eli V j -kauden 
koulutuksen painopiste on 
linnakkeen taistelussa ja 
johtamisessa. 

Koulutusosaston muodos-
taa pääosin juuri RAuK:n 
päättäneet nuoret ryhmän-
johtajat. Koulutuskohteina 
ovat tukikohdan puolustuk-
seen liittyvät aiheet, linnak-
keen organisaatioon kuulu-
vien aseiden opetus, yleis-
koulutuksen aiheet ja tieten-
kin erikoiskoulutuksen ai-
heet. Kuten edellisessäkin 
jaksossa niin myös tässä jak-
sossa kokelaat pitävät lähes 
kaikki harjoitukset ja oppi-
tunnit kouluttajiensa valvo-
mina. Valmistautuminen ta-
pahtuu myös kuten edellä. 
Käytännön maastoharjoi-
tuksia (väh 1 vrk) on kerran 
viikossa ja V\-kauden päät-
teeksi pidetään 4 vrk:n mit-
tainen linnakkeen taisteluun 
liittyvä harjoitus tykistöam-
muntoineen. Vielä paria kol-
mea päivää ennen 240 pvä 
palvelevien kotiutumista pi-
detään ns. "linnakeharjoi-
tus", joka kestää pari päivää. 
Kaikissa edellä mainituissa 
harjoituksissa kokelaat ovat 
toimivina johtajina. 

Hälytystehtävien edellyt-
tämät velvoitteet, valvonnat 
ja päivystykset jatkuvat 
myös tällä jaksolla kokelail-

la, ehkä entistä tiiviimmin. 

RYHMÄNJOHTAJAT 

Vj-kauden aikana koulutuk-
sen painopiste on linnakkeen 
taistelussa, johtamisessa ja 
yleiskoulutuksessa. 

Ryhmänjohtajat saapuvat 
linnakepalvelukseen Vi kau-
den alussa, ja he muodosta-
vat kauden koulutusosaston 
rungon. Ryhmänjohtajien 
kohdalla tämä tarkoittaa sitä, 
että heillä jatkuu RAu-kurs-
silla opetettujen asioiden so-
veltaminen käytäntöön. He 
joutuvat edelleen jatkokou-
lutuksen aikana pitämään 
harjoituksia toisilleen. Pidet-
täviä harjoituksia ovat esim. 
asekäsittely-, sulkeisjärjestys, 
taistelukoulutus ja erikois-
koulutus. 

Ryhmänjohtajat käyvät 
läpi samat harjoitukset ja 
ampumaleirit kuin kokelaat. 
He toimivat ryhmänjohtaja-
tehtävissä ja osin myös tyk-
kimiestehtävissä. V2-kauden 
alussa monet ryhmänjohta-
jat siirtyvät jatkokursseille 
ja osa muihin yksiköihin, 
esim. EPtri:in ryhmänjohta-
jatehtäviin, koska vanhem-
mat ryhmänjohtajat siirtyvät 
ryhmänjohtajien jatkokurs-
sille. Tämä on ehkä eräs 
heikkous, koska toisille ryh-
mänjohtajakoulutus jää mui-
ta vajanaisemmaksi. 

V2-kaudella ryhmänjohta-
jien koulutus keskittyy pel-
kästään erikoiskoulutuk-
seen. 

Eräänä tavoitteena on 
mahdollisimman hyvä me-
nestyminen kilpailuammun-
noissa. V2-kaudella myös 
ryhmänjohtajilla on johdet-
tavia ja opetettavia, koska 
samaan aikaan alkaa nuo-
rempien tykkimiesten E-
kausi. 

Ryhmänjohtajat käyvät 
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Erikoisalojen ryhmänjohtajat saavat oman toimialansa koulutuk-
sen rau- kurssin jälkeen alkavilla erikoiskursseilla. Lopullinen kou-
liintuminen tapahtuu omassa erikoistehtävässä. Erikoisalojen ryh-
mänjohtajat eivät yleensä osallistu ryhmänjohtajien jatkokoulutus-
kurssille - käytäntö vaihtelee kuitenkin joukko-osastoittain. 

tällä kaudella läpi samat lei-
rit kuin kokelaat. V a k a u -
den päätyttyä ryhmänjohta-
jat siirtyvät neljän kuukau-
den käytännön harjoit telun 
jälkeen alokasryhmien joh-
tajiksi. Uskoisin, että tarvit-
tava pohja tähän tehtävään 
pitäisi olla kaikilla. Ryh-
mänjohtaja t palaavat alokas-
koulutuksen jälkeen takaisin 
linnakkeelle, jossa he suorit-
tavat viimeisen koulutusvai-
heen, ryhmänjohtaj ien jat-
kokurssin. 

R Y H M Ä N J O H T A J I E N 
JATKOKURSSI 

RjJ:n tarkoituksena on an-
taa reserviin siirtyville ryh-
mänjohtajille valmius saapua 
kertausharjoituksiin tai krii-
sin sattuessa suoraan perus-
tettaviin yksiköihin. 

Kuten jo alussa totesin, 
tämä koulutusvaihe on eräs 
tärkeimpiä (vastaavasti jaos-
johtajakurssi kokelaille 
RtK:ssa). Tärkeyttä kuvas-
taa sekin, että kouluttaj ina 
toimivat rykmentin komen-
tajasta lähtien kyvykkäim-
mät kouluttajat. Ajallisesti 
kurssi sattuu huonoon ajan-
jaksoon. Samaan aikaanhan 
on meneillään V2-kausi ja 
E-kausi ja muut kurssit. 

Pidän kuitenkin RjJ-
kurssia kauden tärkeimpänä 
tapahtumana, johon kaik-
kien on annettava tukensa. 

TYKKIMIEHET 

Tykkimiesten koulutukseen 
on uusi koulutusjärjestelmä 
tuonut vähiten muutosta. 
Tykkimiehiä näyttää riittä-
vän jatkuvaan koulutukseen 
entistä vähemmän. Ne, jot-
ka käyvät läpi koko koulu-
tussarjan: E-kausi, Vi- ja 
V2-kaudet, ovat myös saa-

neet perusteellisen koulutuk-
sen. Vi- ja V2-kausilIa on 
linnakkeen tykkimiehiä vain 
erikoiskoulutusta vaativissa 
tehtävissä kuten esim. etmit-
taajina, i tmiehinä jne. Kes-

kiö-, tykki - ja tulenjohtomie-
hiksi määrätyt siirtyvät 
yleensä E-kauden jälkeen lu-
kuisiin komennus - j a huolto-
tehtäviin. T ä m ä on ehdoton 
heikkous. 
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YHTEENVETO 

Esitän muutamia näkemyk-
siä ja kokemuksia järjestel-
mästä. En erottele hyviä tai 
huonoja puolia erikseen 
vaan esitän vapaassa järjes-
tyksessä ranskalaisin viivoin. 
Luettelo ei ole myöskään 
paremmuusjärjestys. 
- kokelaiden pitkä linnake-

palvelus antaa heille joh-
tamisvarmuuden, täydelli-
sen aselaji tuntemuksen ja 
paljon työtä. Tätä ovat tu-
keneet jo useamman saa-
pumiserän kokelaiden jät-
tämät myönteiset lausun-
not koulutuksesta, 

- kokelaat vapauttavat osin 
henkilökuntaa muihin 
tehtäviin, 

- kokelaiden valmennus ja 
opastus vaatii kouluttajil-
ta erittäin tarkkaa paneu-
tumista asiaan ja henkilö-
kunnan ehdot toman tuen 
kokelaille, 

- henkilökunnan on ym-
märrettävä tarkoin koulu-
tusjärjestelmä, 

- useiden samanaikaisesti 
tapahtuvien koulutusryh-
mien koulutuksen suun-
nittelu ja johtaminen vaa-
tii l innakkeen päälliköltä 
ja kouluttajil ta erittäin 
paljon, 

- ryhmänjohtajien koulu-
tuksen järjestämisen vai-
keus Vi-kaudel la , koska 
osa tykkimiehistä on ko-
mennustehtävissä, 

- RjJ:n (JjJ:n) huolellinen, 
täsmällinen ja mahdolli-
s imman hyvä läpiviemi-
nen, 

- kuntoisuuslomien sopeut-
taminen uuteen koulutus-
järjestelmään. Varsinkin 
kokelailla linnakkeelle 
tullessaan saattaa olla jopa 
15 vrk pi tämättömiä kun-
toisuuslomia, 

- järjestelmän tuomat lukui-

sat miehistön siirrot, jotka 
vievät palveluspäiviä ja li-
säävät yksikön hallinnolli-
sia töitä huomattavasti , 

- erilainen ja eritasoinen 
koulutus eri yksiköissä ja 
joukko-osastoissa. Yhte-
näiset koulutusohjeet ovat 
vält tämättömiä. 

Kokonaisuutena järjestelmä 
on lähtenyt käyntiin hyvin 

Isosaaren linnakkeella. Se 
on kuitenkin vaatinut lujasti 
työtä, omaksuntaa henkilö-
kunnan keskuudessa ja kou-
lutusjärjestelmien sopeutta-
mista uuteen järjestelmään. 
Kokelaiden ja ryhmänjohta-
jien antamat erittäin positii-
viset lausunnot tukevat uu-
den järjestelmän toimivuut-
ta. • 

Linnakkeen kykyä toteuttaa käsketyt tehtävät kokeillaan hälytys-
harjoituksin, jotka antavat kuvan koko järjestelmän toimivuudesta 
sekä tilanteeseen että aikaan verrattuna. Tulenjohtomiehet ryntää-
mässä asemapaikalleen. 

LI Tl 11) 11 a v K J I M I O I M - O L J Y a b 
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TÄHTÄIMESSÄ 
Northrop KD2R-5 
maalikone 

P Ä Ä K O N T T O R I 

H Ä M E E N T I E 1 0 5 
0 0 5 5 0 H E L S I N K I 5 5 
V A I H D E 9 0 7 1 7 4 8 8 
T E L E X 1 2 4 8 0 9 mac sf 

M A C - T U O T A N T O . 
H U O L L O T J A 
N O U T O M Y Y N T I 
V A L U R A U D A N T I E 1 
0 0 7 0 0 H E L S I N K I 7 0 
V A I H D E 9 0 3 7 1 0 5 5 

K E S K U S V A R A S T O 

0 5 4 0 0 J O K E L A 
V A I H D E 91 4 8 2 0 6 1 

M Y Y N T I N Ä Y T T E L Y 

K I E R T O K A T U 3 
2 8 1 3 0 P O R I 13 
P U H . 9 3 9 - 2 1 2 5 3 
T E L E X 2 6 2 4 3 m a c p o s ' 

M Y Y N T I N Ä Y T T E L Y 

S A M M O N K A T U 6 6 B 
3 3 5 4 0 T A M P E R E 5 4 
V A I H D E 9 3 1 - 6 1 4 5 5 0 
T E L E X 2 2 4 8 3 m a c r e sf 

• Northrop on valmistanut 
miehittämättömiä maalikoneita 
jo vuodesta 1934 

• KD2R-5 koneita on käytössä 
20 maassa 

• Northrop on valmistanut jo yl i 
70.000 konetta 

Ne varmat la 
taloudelliset 
Ahti- ja Kaspia-
moottorit 

Ahti-sarjassa on kolme 
taloudellista perämoottoria 
— Ahti 8, 12 ja 23 — jotka 
on suunniteltu ja raken-
nettu kestä-
mään kovassa 
käytössä. 
Ahti-moottoreissa 8 ja 12 
ovat varustettuja elektro-
nisella sytytyksellä. 

Isompiin veneisiin 
Kaspia-meridieselit. 
23 tai 55 hv. Kestävyyttä, 
suorituskykyä ja käyttötalou-
dellisuutta, yhdistyneenä 
edulliseen hankintahintaan. 
Ahti- ja Kaspia-moottoreilla on 
kahden vuoden täystakuu. 
Ota yhteyttä. Se kannattaa. 

oy ab 

Lönnro t inkatu 25, 00180 HELSINKI 18 
Puh. 645 011, telex 12-1237 
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EVERSTILUUTNA NTTI 
TIMO SARIO 

Edellisissä artikke-
leissa selvitettiin 
2/2-järjestelmän ra-
kennetta ja sovelta-
mista käytäntöön Iso-
saaren linnakkeella. 
HanRPsto:n komen-
taja everstiluutnantti 
Timo Sario aloittaa 
puheenvuorollaan eri 
joukko-osastoissa saa-
tujen kokemusten tar-
kastelun. 
Everstiluutnantti 
Sario on palvellut lin-
nakkeen päällikkönä 
ja patteristoupseerina 
SIRtR:ssä, esikunta-
päällikkönä 
TurRtRrssä sekä 
opettajana 
MeriSK:ssa ja 
SKK:ssa. Hän suoritti 
Merikadettikurssin v 
1959 , tykistön kaptee-
nikurssin v 1 9 6 5 , 
SKK merisotalinjan v 
1969 sekä kapteeni-
kurssin ja SKK:n 
maasotalinjan Rans-
kassa vuosina 1964 ja 
1 9 7 6 - 7 8 . 

Uusittu koulutus-
järjestelmä 

- mitä sanovat 
joukko-osastot 
R a n n i k k o t y k i s t ö j o u k k o -
o s a s t o n t eh tävänä o n 
ja tkuvas t i y l läp i tää y k -
s ikö i tä , j o t k a j o rauhan 
a i k a n a to imivat ta i s te lu-
a s e m i s s a a n , k y e t e n tä-
t en j o k a he tk i toteutta-
m a a n ni i l le määräty t 
tehtävät . T ä h ä n t u o t o k -
s e e n tähdäten k o u l u t a m -
m e h e n k i l ö k u n t a a j a va-
r u s m i e h i ä er i la i s i in teh-
tävi in s i i r täen he idät s i t -
t en m a h d o l l i s i m m a n h y -
v in koulute t tu ina reser-
v i y k s i k ö i h i n . 

Uusi koulutusjärjestelmä 
palvelee hyvin näitä tavoit-
teita. Eri tehtäviin koulutet-
tuja miehiä varusmiesjohta-
jineen on aina käytettävissä 
ja uskon erityisesti varus-
miesjohtajien siirtyvän entis-
tä valmiimpina reserviin. 

Eri koulutusjaksoja ja 
kursseja leimaa kuitenkin 
selvästi kiire niiden ollessa 
nyt tietoiskun omaisia. Tästä 
seuraa väistämättä vaatimus 
ajankäytön maksimaalisesta 
tehokkuudesta. Siihen voi-
daan päästä vain selkein pää-
määrin ja ohjelmin. 

Vaikeaa ei ole määrittää 
mitä kaikkea tulisi osata, 
vaan mihin tulee keskittyä. 

Rannikkotykistölle omi-
naisesta pienryhmäkoulu-
tuksesta huolimatta tulisi 
kaikille opetusryhmille saa-
da erikoisopetustilat ja 
-välineet. Kaikessa koulu-
tuksessa tulee suosia lop-
puun asti suunniteltuja ja 
hiottuja vakioharjoituksia. 
Pienryhmät kootaan koko-
naisuudeksi yleensä päälli-
kön johtamissa patterin ke-
hysharjoituksissa ja linnak-
keen taisteluharjoituksissa 
sekä eri leireillä. Järjestelmä 
mahdollistaa erityisesti VI 
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(Valmius 1) kaudella myös 
linnaketyöt, joilla vallitse-
vasta kivi-kivi ja lauta lähi-
puolustusvalmiudesta pääs-
tään parempaan tilantee-
seen. 

Linnakkeen elämä muis-
tuttaa parhaimmillaan so-
dan ajan yksikköä. Eri tehtä-
viinsä koulutettuna se yllä-
pitää harjoittelemalla taito-
jaan, kehittää niitä jatko-
koulutuksella, linnoittaa 
asemiaan, huoltaa itsensä ja 
syöksyy hälytyksellä taiste-
luasemiinsa päivällä tai yöl-
lä, ruokailusta tai saunasta. 

Erityisesti varusmiesjohta-
jien motivaatio on parantu-
nut. Vastuullisina johtajina, 
kouluttajina ja "nokkamie-

Samaan aikaan kun siirryt-
tiin kaksi-kaksi järjestel-
mään, tulivat meillä näky-
viin myös MARO:n (Maa-
voimien rauhanajan organi-
saatio) vaikutukset. Erityi-
sesti MARO vaikutti koulut-
tajien määrään ja saapumi-
serän vahvuuteen. 

Erikois ja 
valmiusyksikkökoulutus 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton saapumiserän pienuu-

hinä" heidän panoksensa 
kokonaistavoitteiden saavut-
tamisessa on merkittävä. 
Tämä on tärkeää, sillä uusi 
järjestelmämme on uusien 
välineiden käyttöönoton 
ohella eittämättä lisännyt 
kantahenkilöstön työtaak-
kaa ja heille asetettavia vaa-
timuksia. Jokaisen sotilas-
henkilön tulee olla rannik-
kotykkimies, johtaja ja kou-
luttaja. 

HanRPstossa järjestelmä 
esittäytyy erittäin selkeästi. 
Perus- ja samalla jalkaväki-
taistelijan koulutus nimi-
kuulussa jalkaväkijoukossa 
Porin Prikaatissa, RAuK 
Hästö-Busössä, kurssit 
EPtri:ssä Hangossa ja linna-

desta johtuen valmiusyksik-
kövaiheessa on koulutukses-
sa pääosin nuorempia ryh-
mänjohtajia. Nuoremmat 
tykkimiehet koulutetaan eri-
koiskoulutuskauden alkaes-
sa valmiusyksikkökauden 
miesten mukana. Vanhem-
mat tykkimiehet opastavat 
ryhmänjohtajien ohella nuo-
remmat tehtäviinsä. Ryh-
mänjohtajat toimivat kaikis-
sa ampuvan yksikön tehtä-
vissä. Kokelaat ovat vastuul-
lisiajaosjohtajia. 

kekoulutus Russarössä mah-
dollisimman täydellisenä. 
Koulutustilat ja -välineet 
vain odottavat kohennusta. 

Eräänä leimallisena piir-
teenä on varsinaisten ran-
nikkotykkimiesten vähyys, 
joka ei sallisi heidän käyttä-
mistään koulutushaaransa 
vastaamattomiin tehtäviin 
edes nykyisessä määrässä. 
Asiantilaa voidaan korjata 
vain lisäämällä palkattua 
henkilöstöä. 

Kokonaisuutena järjestel-
mä on jo nyt toimiva, hyö-
dyntää kehittynyttä välineis-
töämme sekä tuottaa turval-
lisuuspalveluja käsketyissä 
puitteissa. • 

Yliluutnantti Jarmo 
Suominen on ollut 
Kirkonmaan linnak-
keen päällikkönä 
6.12.1980 alkaen. 
Ylil. Suominen on 
suorittanut Kadetti-
koulun vuosina 
1970-73 ja jalkavä-
en kapteenikurssin 
1977-78. 

YLILUUTNANTTI JARMO SUOMINEN 
KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 

Kaksi/kaksi 
Kirkonmaan 
linnakkeella 
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Dronningholm 

hillot suurkeittiöille 

Ryhmänjohtajakoulutus 

RAuK:sta tulevat ryhmän-
johtajat ovat kurssin lyhyy-
destä (2 kk) johtuen johtaji-
na "vihreämpiä" kuin van-
han koulutusjärjestelmän ai-
kana. "Ampuvan" yksikön 
ryhmänjohtajatehtäviin heil-
lä on jo parempi valmius, 
joka lisääntyy edelleen kun 
kaikki yksikön tehtävät sel-
kiintyvät. Alokasryhmän-
johtajiksi siirtyessään he 
ovat omaksuneet ryhmän 
johtamisen taidot. 

Ryhmänjohtajien jatko-
koulutuskurssi keskittyy 
johtajantaitojen lisäämiseen 
ja ryhmänjohtajien tehtäviin 
joukkoja perustettaessa. 

Jaosjohtajakoulutus 

Kokelasajan piteneminen on 
perusyksikön kannalta kat-
soen myönteinen asia. Noin 
viikon pituisen perehdyttä-
misjakson jälkeen kokelaita 
käytetään myös linnakkeen 
päivystäjinä, jolloin kanta-
henkilökuntaa on enemmän 
töissä, koska päivystystehtä-
vien aiheuttamat vapaapäi-
vät vähenevät. 

Kokelaat toimivat vas-
tuullisina jaosjohtajina yksi-
kön koulutuksessa siten, että 
heillä on yleensä vain yksi 
kantahenkilökuntaan kuulu-
va "päällepäsmärinä". Näin 
kokelaat joutuvat koulutta-
maan jaokselleen ne asiat, 
jotka tulevat esiin myös re-
serviläisjoukkoa koulutetta-
essa. Kokelaiden koulutusta-
so on ollut korkea. 

Lopuksi 

Uuden järjestelmän suurin 
haitta on se, että jatkokoulu-
tuskurssi palvelusajan vii-
meisenä kuukautena on var-
sin irrallinen tapahtuma. 

Reserviupseerikurssin tu-
lisi olla 3 kk:n mittainen. 
Uusi koulutusjärjestelmä ei 
ole muuttanut perusyksikön 
elämää suurestikaan. Hyvä-
nä asiana on nähty alijohta-
jien aiempaa pidempi palve-
lus yksikössä. • 

RT ON TERÄSTÄ 
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UPSEERIKOKELAS PERTTI JÄÄSKELÄINEN 
UPSEERIKOKELAS KAI WALLGREN 
ISOSAAREN LINNAKE 

Upseerikokelas, 
kaksi/kaksi ja 
linnakepalvelu 
Linnakepalvelu on 2-2-
järjestelmän pisin ja 
varmasti myös antoisin 
koulutusjakso kokelail-
le. Alokaskoulutus, 2 
kk RAuK:ssa ja 2 kk 
RtK:ssa ovat antaneet 
kokelaalle riittävät val-
miudet jaos- tai vara-
jaosjohtajina toimimi-
seen ja käytännön har-
joitteluun. 

Jalkaväkiyksiköiden johta-
minen, mikä RtK:n RU-
kurssilla on jätetty vähem-
mälle, opitaan linnakepalve-
lukaudella - näin ainakin 
Isosaaren linnakkeella. Kun 
jalkaväkikoulutukseen ni-
menomaan linnakkeen tais-
telua silmällä pitäen pala-
taan vielä RtK:n jaosjohta-
jien jatkokurssilla, on uuden 
järjestelmän kokelas reser-
viin siirtyessään pätevämpi 
käytännön johtaja kuin van-
han järjestelmän kokelas. 
On nimittäin paljon vai-
keampaa johtaa ja opettaa 
tykkimiehiä kuin oppilasto-
vereita, joiden tiedon määrä 
on toinen ja johtaminen käy 
liki käskemättä. 

Jos "pilliin puhalletaan" 
on reservijoukkojen johtajal-
le arvokkainta se kokemus, 

minkä hän on saanut niissä 
olosuhteissa ja niiden jouk-
kojen parissa, joita hän krii-
sitilanteessakin joutuisi joh-
tamaan. 

RAuK:n ja RtK:n RU-
kurssin lyhyys näkyy ennen 
muuta siinä, että linnakkeel-
le tullessaan tuore kokelas 
pystyy pätevästi toimimaan 
vain omassa - tulenjohto, 

Upseerikokelaat ja ryhmänjoh-
tajat oppivat ja kouluttavat tyk-
kimiehille linnakkeen taiste-
luun sisältyvät jalkaväkitaiste-
lun tiedot ja taidot linnakejak-
solla. Uudistuksesta huolimatta 
jää tämä koulutus edelleen liian 
vähälle. Tekniikka toimii vain, 
jos linnake pystytään pitämään 
myös sen joutuessa jv-hyök-
käyksen kohteeksi. 

keskiö tai tykki - jaokses-
saan. Toisaalta pitkä linna-
kepalvelukausi tarjoaa mah-
dollisuuden myös vaihto-
koulutukseen. 

4 kk:n palvelu johtajana, 
valvojana ja koulut tajana 
linnakkeella, jossain määrin 
sulkeutuneessa ilmapiirissä, 
on usein henkisesti raskasta. 
Tämän vuoksi on kokelai-
den työmotiivin ja vireyden 
kannalta erittäin tärkeää, 
että kokelailla on riittävästi 
lomia. Isosaaressa kokelai-
den loma-asiat olivatkin 
kunnossa, mut ta joillakin 
linnakkeilla on tässä suh-
teessa a iheutunut turhautu-
mista. 

Kaiken kaikkiaan uskom-
me - ja tunnemme - uuden 
järjestelmän antavan hyvät 
valmiudet tuleville reservin 
johtajille. • 
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PUNTALAN MUOVI 
PL 18 55801 IMATRA 80 

puh. 954-32811 

Valmistamme lujitemuovituotteita: 

- rajapaaluja 
- erityyppisiä rajamerkkejä 
- sekä vapaa-ajan viettoon kanootteja, 

ahkioita ym. 

SOITTELE! 

" M VENEILIJÄT! 
TELAKKA TOIMII 

JÄLLEEN 
LOVIISA "VARVET" 

Täysin uudistettu venepalvelukeskus tarjoaa 
kaikkea alaan liittyvää palvelua kuten 

— veneiden ja moottoreiden 
korjaukset ja huollot 

— edustukset ja huolto 
VOLVO-PENTA 
MERCURY 
GM-DETROIT DIESEL 

— SHELL jakeluasema 
— liikkuva huolto (auto-vene) 
— veneiden ja moottoreiden 

talvisäilytys 
— em. liittyvät huoltotyöt 
— kuljetuspalvelu trailerilla 
— hinauspalvelu veneellä. 

Olette tervetullut tutustumaan paikkaan tai soit-
takaa Olavi Juntuselle, puh. 915-565 317. 

VENEOSASTO 
Varvet, 07900 Lovi isa 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Lännen 
paras maitojuoma! 

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

O U T O K U M P U O Y 
Kokkolan tehtaat 
Malmeista metalleihin 
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Niille. 
jotka arvostavat 
aitoja materiaaleja 
perinteitä 
ammattitaitoa 

Puukkotehdas 
Iisakki Järvenpää oy 

= K A U H A V A -

HAUTANIEMI 
B U L E V A R D I 3 
LÖNNROTINK. 19 

Puh. 61 1243 
Puh. 64 70 46 

KOKO PERHEEN 
TAVARATALO 

O _ / ) o _ 

RIHKAMAK. 2 PUH. 142122 
PORVOO 

TOIJALAN APTEEKKI 
Valtatie 12, 37800 Toijala 

puh. 937-21632 

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

LAHTI 
Puhelin 918-339 933 

© Lipsanen • a 
AUG. LIPSANEN OY 
Satakunnankatu 31 
28130 Pori 13 
Puh. (939) 19321 

JOHNSON 
PUMP OY 

PUH. (90) 177383 
Mariankatu 24, 
PL 211 00171 Helsinki 17 
TELEX 12-2188 JP OY SF 
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ALIKERSANTTI ESA BURI 
T U R U N RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 

Järeästi 
saaristomerellä 

Kun sain tehtäväkseni tä-
män kiijoituksen laatimisen, 
kaikki sanottava tuntui ole-
van helposti esitettävissä. 
Määrätyt asiat nousevat var-
masti jokaisen Örössä ja 
Utössä koulutusta saaneen 
mieleen, kun kysytään mie-
lipidettä uudesta ns "kaksi 
/kaksi" järjestelmästä. Tar-
kemmin kiijoituksen aihetta 
mietittyäni tajusin kuitenkin 
perustavaa laatua olevan 
vaikeuden artikkelin laati-
misessa: t ie tämättömyyden 
aikaisemman koulutusjärjes-
telmän luonteesta. Ni inpä 
otinkin ensimmäiseksi sel-
vää niistä syistä, joiden joh-
dosta uuteen järjestelmään 
siirryttiin. Sain kuulla, että 
nykyisellä systeemillä pyri-
tään parempaan toimintaky-
kyyn rannikomme valvon-
nassa ja puolustuksessa sekä 
tähdätään vähemmän teo-
reettiseen käytännön koulu-
tukseen. 

Alokkaana keskustellessa-
ni ryhmänjohtajani kanssa 
aliupseerikoulutuksesta sain 
kuulla ensimmäisen kerran 
myöhemmin todeksi osoit-
tautuneen väitteen siitä, että 
rannikkotykistössä Reservi-
aliupseerikoulun kesto on 
"lyhentynyt kolmesta kuu-
kaudesta neljään. Tässäpä on 
ensimmäinen keskustelua 

herättänyt asia. Kun varsi-
nainen R A u K Kuuskajaska-
rin linnakkeella päättyy, saa-
vat ryhmänjohtaja t aliupsee-
rikoulun todistuksen. Kui-
tenkin siirryttyään myöhem-
min nk.Jatkokurss i l le Utö-
seen ja Öröseen heidän ase-
mansa on hyvin epäselvä. 
Jopa kouluttajille tuntuu 
olevan epäselvää, mitä nämä 
RAuK:sta "valmistuneet" 
alikersantit ja korpraalit 
ovat. 

Palvelusmotivaation kan-
nalta olisi tärkeää, että kou-
lutettavalle on selvää, mi-
kä on hänen asemansa 
RAUK:n jälkeen. 

Yleinen mielipide jatko-
kurssien koulutuksesta on 
nähdäkseni positiivinen. 
Varsinaisessa RAuK:ssa 
edettiin opinnoissa mieliku-
vituksellista vauhtia. Ratto 
(RtAO = rannikkotykistön 
ampumaohjesääntö) luettiin 
muutamassa viikossa lähes 
kannesta kanteen kaiken 

muun lisäksi. Jatkokurssilla 
asioihin paneudutti in syväl-
lisemmin. Miinuksena jat-
kokurssin koulutuksessa 
näen koordinaation puutteen 
RAuK:n kanssa. Samoja 
asioita opetetaan, joskus jopa 
hieman eri tavalla, toiseen 
kertaan. 

Kertaus on tietenkin opin-
tojen äiti, mutta koulutuk-
sessa tulisi välttää ristiriitai-
suutta ja jatkokurssi pitäisi 
mielestäni kiinteämmin liit-
tää aliupseerikoulun nousu-
johteiseksi jatkeeksi. 

Jatkokurssin erääksi osak-
si tulisi myös ilman muu-
ta ottaa kokonaisvaltainen, 
"poikkitieteellinen", kaikkia 
eri linjoja valottava opetus, 
joka nykyisestä rannikkoty-
kistön aliupseerikoulusta 
puut tuu. Tulenjohtajana oli-
si mukava tietää miten an-
netut tiedot ja käskyt kes-
kiössä jalostetaan ja tykeillä 
to imeenpannaan. 

Lopuksi lienee paikallaan 
paneutua varusmiehen kan-
nalta tärkeimpään kysymyk-
seen eli siihen, miten aamut 
kuluvat. Rannikkotykistössä 
tätänykyä ryhmänjohtaj ien 
aika tuskin tulee kovin pit-
käksi. Tähän vaikuttaa luon-
nollisesti "kaksi/kaksi" kou-
lutusjärjestelmä. 

Lyhyet koulutusjaksot ja 
siirtymiset linnakkeelta toi-
selle antavat aamuille siivet 
ja ennen kaikkea tekevät pal-
veluksen mielekkäämmäksi. 

• 
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Koulutusupseereiden kannanottoja 
/2-j arj estelmaan: 

Mitä voidaan parantaa? 

KAPTEENI TAPIO VIRKKI 
HANGON RANNIKKOPATTERISTO 

Koulutusupseerin kannalta 
"kaksi/kaksi"-järjestelmä on 
varsin selvästi parempi jär-
jestelmä verrattuna aikai-
sempaan. Koska koulutus-
järjestelmä tulee tässä leh-
dessä olevista artikkeleista 
tutuksi monine etuineen, kä-
sittelen ehkä sen hankalim-
min toteutettavaa osaa -
koulutuksen suunnittelua ja 
päiväpalveluksen järjestä-
mistä. 

Koulutuksen suunnittelun 
perustana 3-viikkoisjaksoina 
ovat opetussuunnitelmat, 
opetettava joukko, koulutta-
jamäärä sekä opetustilat ja 
-välineet. 

Erikoiskoulutuskausi (E-
kausi) vaatii paljolti jatku-
vaa oman koulutushaaran 
mukaisen opetuksen anta-
mista. V2-kaudella (Valmius 
2) hiotaan kokonaisuutta ja 
annetaan koulutus 2. tehtä-
vään. Tästä seuraa, että kou-
lutusta annetaan yhtäaikai-
sesti kahdelle saapumiseräl-
le sekä erikseen useana kou-
lutusryhmänä että yhdessä 
jaoskokonaisuuksina. 

Kun vielä todetaan, että 
E-kauden opetusryhmiä on 
5 (tjmiehet, etäisyydenmit-

taajat, keskiö- ja tykkimie-
het sekä suuntaajat) ja 
V2-kauden ryhmiä 9 sekä 
ryhmänjohtajien koulutus-
ryhmiä 11, on ongelma val-
mis. Linnakkeella on näet 
kouluttajina (samalla tietysti 
myös koulutettavina) 10 ko-
kelasta ja n. 20 ryhmänjoh-
tajaa. Kouluttajati lannetta 
kohentavat juuri apukoulut-
tajat, mutta tämä puolestaan 
asettaa heille sekä koulutuk-
selle suuret vaatimukset. 

Suunnittelussa törmätään 
em. seikkojen lisäksi ylityö-
kysymyksiin, vapaapäiviin, 
vain kahteen käytettävissä 
olevaan luokkatilaan ja lin-
nakkeen muiden tehtävien 
hoitamiseen. 

Koulutusupseeri sitoutuu 
lähes tyystin laatimaan ja 

tutkimaan koulutuksen eri-
laatuisia seurantamenetel-
miä, jotta hän pysyy selvillä 
koulutuksen kehittymisestä. 
Ellei näin tapahdu, muodos-
tuu koulutuksesta päivittäin 
irrallinen tapahtuma ilman 
johdonmukaista askeltamis-
ta kohti päämäärää. 

Päiväohjelman laatimisen 
pulma edellisen jälkeen on 
saada koulutustilat, koulut-
tajat ja välineet riittämään. 
Mikäli jakkaroita kannetaan 
käytäville ja polvi on pöytä-
nä, ovat ulkoiset olosuhteet 
ainakin päämäärää vastaan. 

Edellä todetut vaikeudet 
saadaan poistettua henkilös-
tön kouliintumisen, lisätilo-
jen sekä eri harjoitusten ja 
koko koulutusjärjestelmän 
vakioitumisen myötä. • 

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

puh. 90-171644, telex 121489 
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KAPTEENI ARTO HIETA 
TURUN RANNIKKO 
TYKISTÖRYKMENTTI 

Uudesta koulutusjärjes-
telmästä saadut koke-
mukset ovat voittopuoli-
sesti olleet myönteisiä. 
Selviä parannuksia ai-
kaisempaan verrattuna 
ovat ensinnäkin varus-
miesjohtajien lisäänty-
nyt osuus eri kurssien ja 
koulutusjaksojen apu-
kouluttajatehtävissä. 

Heidän opetustaitonsa on 
kehittynyt ja palvelusmoti-
vaationsa säilynyt. Toiseksi 
koulutusvastuuta on kyetty 
jakamaan entistä tasaisem-
min rykmentin yksiköiden 
kesken. Tämä on samalla ko-
hottanut joukko-osaston ky-
kyä täyttää sille käsketyt teh-
tävät, koska uloimpien lin-
nakkeiden vahvuus on kas-
vanut ja henkilöstörakenne 
muuttunut. 

Eräs huomattava seikka 
on lisäksi se, että upseeri-
kokelaat saadaan nyt mu-
kaan ampumaleireille har-
jaantumaan käytännössä 
omiin tehtäviinsä. 

Negatiivisena piirteenä on 
koettu varusmiesten voi-
makkaasti lisääntyneet siir-
rot, jotka sekä lisäävät kan-
tahenkilökunnan työmäärää 
että vähentävät koulutusai-
kaa. Järjestelmälle ominai-
nen kiivas ja tauoton koulu-
tusrytmi on osaltaan aiheut-
tanut ongelmia henkilöstön 
komennusten ja vuosilomien 
järjestelyissä. 

Yhteenvetona voidaan 
saatujen kokemusten perus-
teella todeta uuden koulu-
tusjärjestelmän soveltuvan 

TurRtR:n olosuhteisiin hy-
vin. Koulutus on muuttunut 
luonteeltaan enemmän käy-
tännön voittoiseksi ja saavu-
tetut tulokset osoittavat tä-
män suunnan oikeaksi. Ryk-
mentin kantahenkilökunta 
ja varusmiehet ovat ymmär-
täneet "kaksi/kaksi" koulu-
tusjärjestelmän tarjoamat 
haasteet positiivisesti ja 
esiintyneet vaikeudet on ky-
etty yhteisin voimin selvittä-
mään. • 

KAPTEENI 
MARKKU JÄRVI 
VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

'Kaksi/kaksi' -koulutusjär-
jestelmä tuli käyttöön loka-
kuussa 1979, joten ensim-
mäiset kokemukset ovat saa-
tavissa. 

Kokemuksia voidaan tar-
kastella normaalin perusyk-
sikön kannalta koulutusjak-
soittain. Alokasajan koulu-
tus on aina ollut selväpiirtei-
sintä, eikä siinä mitään mul-
listavaa tapahtunut nytkään. 
Kuitenkin on huomioitava, 
ettei erikoiskoulutusta ole 
kuin murto-osa aikaisem-
masta. Toinen seikka - ja 
erittäin positiivinen sellai-
nen - on se, että upseeri-
kokelaita on käytettävissä 
heti ensimmäisestä alokas-
päivästä lähtien jaoksen va-
rajohtajan tehtävissä. 

Tämä auttaa vähäistä kou-
luttajavoimaa etenkin kesäl-
lä, jolloin osa kouluttajista 
on aina vuosilomalla ja ko-
kelaat saavat tehokasta käy-
tännön johtamis- ja koulu-
tuskokemusta. 

Erikoiskoulutuskaudesta 
voi näin Vaasan horisontista 
'karrikoidusti' sanoa, että 
mitään suurempia muutok-
sia jakson osalla ei tapahtu-
nut. 

Erikoiskoulutuksen voi-
makas painotus jakson I 
puoliskolle on selviö, koska 
Vaasan rannikkopatteristo 
ampuu 3-tulipatterisena lei-
reillä ja nuorempi saapumis-
erä muodostaa aina yhden 
tulipatterin. Edelleen posi-
tiivisena seikkana on jälleen 
todettava kokelaiden jatkuva 
mukanaolo erikoiskoulutuk-
sessa. 

Valmiusyksikkökaudella 
on aina ollut runsaasti usean 
yksikön harjoituksia, mutta 
uudessa järjestelmässä on se 
ero, että nyt on voimakkaas-
ti mukana myös 4.Ptri, jon-
ka riveissä nuoret ryhmän-
johtajat hankkivat ammatti-
taitojaan. 

Lopuksi voidaan todeta, 
että Vaasan rannikkopatte-
ristossa ollaan varsin tyyty-
väisiä uuteen järjestelmään, 
jonka suurin etu on upseeri-
kokelaiden käytön voimak-
kaalla tehostumisella. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

116 



Huht ikuun kymmenes mer-
kitsi sekä oppilaille että kou-
lulle jälleen yhden vaiheen 
päättymistä. 

Runsaan puolen vuoden 
opiskelun loppuun saatta-
neet esiupseerikurssilaisem-
me saivat juhlallisessa pää-
töstilaisuudessa todistuksen-
sa ja parhaat palkittiin. Nyt 
on jälleen edessä arki ja saa-
tujen oppien soveltaminen 
käytännön työssä. 

Kurssilla vallinnut henki 
ja opinnoissa saavutetut po-
sitiiviset tulokset oikeuttavat 
luottamaan siihen, että tehty 
työ tulee kantamaan hyvää 
hedelmää. 

Kurssin priimukseksi sel-
vitti itsensä kapteeniluut-
nantti E Isosomppi, joka 
palkittiin Maanpuolustuk-
sen kannatussäätiön ja Meri-
sotakoulun stipendirahaston 
stipendein. Meriupseeriyh-
distys luovutti hänelle myös 
"kipparin kellon". 

Meripuolustuksen 
esiupseerikurssi 6 
päättyi 10.4.1981 

Kurssilla toiseksi selviyty-
nyt ja paras rannikkotykistö-
upseeri kapteeni M Mäki 
palkittiin Rt-säätiön stipen-
dillä sekä RTUY:n kiika-
rilla. 

Hyvästä menestymisestä 
kurssilla sai kapteeniluut-
nantti B Gottberg RSKY:n 
kirjalahjan. 

Pääopettajien kiertopal-
kinnon, "Poker ipalkinnon" , 
ojensi sen edellinen haltija 
kapteeniluutnantt i E Kalan-
ti kapteeni J Ojapellolle tun-
nustuksena hyvästä yhteis-
toimintakyvystä ja kurssi-
henkeä rakentaneesta suh-
tautumisesta sekä esimiehiin 
että kurssitovereihin. 

Hyviä purjehdusilmoja! 
Kale Rehnbäck 

Kuvat ylhäältä: Isosomppi, 
Mäki ja Gottberg. "Pokeripal-
kinnon" luovutus kapt J Oja-
pellolle. 
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Kaijalasta 
kajah 

Meiltä saat varmasti 
sen mitä kuvatessasi 
tarvitset! 
FOTO-NYBUN 
Foto-Nyblin Oy Ab:n myymäläpaikkakunnat: 

Helsinki 
Vantaa 
Lahti 
Kouvola 

Kuopio 
Oulu 
Tampere 
Seinäjoki 

Jyväskylä 
Turku 
Hämeenlinna 
Uusikaupunki 

TIISKERI 
l i 

HILJAINEN 

Valmistaja ja yksinmyyjä 
HEINLAHDEN VEISTÄMÖ 
49200 HEINLAHTI 
PUHELIN 952-201244 

T E K S T I I L I V Y Ö R E N G A S 
edullinen, mukava ja varma 

Barum on kehitetty 
ja testattu Tshekkos-
lovakian vaikei l la 
vuoristoteillä, kuivilla 
ja märi l lä - Barum 
kestää. 
Säästäkää tekin ren-
gashankinnassa. 
Verratkaa rengas-
hintoja ja tutustukaa 
Barumiin. A jakaa 
mukavast i ja var-
masti - Barumil la. 
Myynti: 
E-HUOLTAMOT ja 
alan li ikkeet. 

Maahantuoja 

OY MOTOZETOR AB 
Ormuspellontie 5, 00700 Hki 70, 

O R 6 puh. 90-354 544, 
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Eräs yhdysside 
Rannikkotykistöaselajin 
luonteesta johtuva hajasijoi-
tus hajoittaa myös henkilö-
kunnan pieniin yksiköihin 
pitkin pitkää rannikkoam-
me. Näissä oloissa kokoa-
van, päivän palvelustehtä-
vien ulkopuolelle suuntau-
tuvan järjestö- ja yhdistys-
toiminnan edellytykset eivät 
ole parhaat mahdolliset. Pai-
kallinen kerho- ja kiltoimin-
ta tosin saattaa olla vil-
kastakin, mut ta se yhdis-
tää yleensä vain pientä, sa-
maan henki löryhmään kuu-
luvaa joukkoa, ja esim sivii-
litoimihenkilöt jäävät usein 
tämänkin ulkopuolelle. 

Aselaj imme piirissä on 
kuitenkin muuan kaikille 
henkilöryhmille kaikkialla 
avoin yhteistyön ja keskinäi-
sen tuen muoto , josta vali-
tettavan monet eivät ole 
edes tietoisia. Tarkoi tan 
Rannikkotykistön hautaus-
apurengasta. Ennen kuin lo-
petat lukemisen tähän tode-
ten, ettei asia näinä hyvin-
vointiyhteiskunnan tarjoa-
mien eläke-etujen ja sosiaa-
liturvajäijestelyjen aikana 
kiinnosta, tarkista kuitenkin 
tiedätkö oikeastaan, mistä 
on kysymys. Ellet tiedä, kan-
nattaa varmaankin jatkaa. 

Rannikkotykistön hautau-
sapurengas on aselajissa pal-
velevien kaikkien henkilö-
ryhmien keskinäisen tuen ja 
yhteishengen toimintakana-
va. Se ei ole vakuutus. Se ei 
ole rahasto eikä säätiö. Se on 
yhteisö, joka auttaa jäsen-
tensä omaisia heti tiedon 
saatuaan, i lman hakemuksia 
tai mitään muodollisuuksia 

selviytymään usein tilapäi-
sistä rahavaikeuksista, joita 
lähes jokaisessa perheessä 
syntyy etenkin äkillisen kuo-
lemantapauksen yhteydessä. 
Ja apu otetaan vastaan il-
man nöyryytystä tai kiitolli-
suudenvelkaa, koska kaikilla 
jäsenillä on samat oikeudet 
ja velvoitteet. 

Rannikotykistön hautaus-
apurengas perustettiin vuon-
na 1955, ja sen hall innon 
hoito uskottiin tuolloin 
Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen hallitukselle lä-
hinnä siitä syystä, että yhdis-
tys ainoana aselajin sisäise-
nä, koko toiminta-alueen 
kattavana järjestönä omaa 
tarpeellisen yhdysmiesorga-
nisaation ja voi hoitaa toi-
minnan tehokkaasti mah-
dollisimman pienin kustan-
nuksin. Renkaan talous ja ti-
linpito hoidetaan kuitenkin 
täysin erillisinä, ja suurin 
osa jäsenistöstä on yhdistyk-
sen ulkopuolelta. 

Hautausapurengas toimii 
siten, että jäsenet suorittavat 
ennakolta renkaalle annet-
tuna lainana yhtä tukisuori-
tusta vastaavan maksun. 
T ä m ä suo mahdoll isuuden 
avustuksen maksamiseen vä-
littömästi seuraavan kuole-
mantapauksen sattuessa, ke-
räyksen tulosta odottamatta. 
Kunkin jäsenen osuus on 
nykyisin 3 mk kuolemanta-
pausta kohti. Omaisille 
maksettava summa on 1.300 
mk. Keräyskulut ovat noin 5 
% kertyneistä maksuista, ja 
suoritus tapahtuu vaivatto-
masti asiamiehen kullekin 
jäsenelle lähettämällä siirto-

lomakkeella. Näiden maksu-
jen lisäksi ei jäsenillä ole mi-
tään mui ta velvoitteita. Hen-
kilömaksun ja avustussum-
man suuruus ovat ymmärret-
tävästi riippuvaisia renkaan 
jäsenmäärästä. 

Nuori ja kenties vielä per-
hevastuista vapaa henkilö ei 
useinkaan pidä tällaisen tur-
van hankkimista erikoisen 
ajankohtaisena. Mutta jou-
kostamme äkkiä poistuneen 
palvelustoverin, aseveljen 
tai -sisaren omaisia kohtaan 
tällä tavoin osoitettu ystä-
vyys on toki aina ajankoh-
taista ja kauniilla tavalla yh-
teenkuuluvuut tamme vah-
vistavaa. Ja useimmille 
meistä koittaa ennemmin tai 
myöhemmin aika, jolloin 
tietoisuus tällaisesta järjeste-
lystä on omakohtaisestikin 
mieluinen. Pienet maksut-
kaan tuskin ketään todella 
rasittavat. 

Oletko Hautausapuren-
kaan jäsen? Jos olet, varmis-
tu siitä, että oikea osoitteesi 
on renkaan asiamiehen tie-
dossa ja että omaisesi tietä-
vät, miten kuolemantapauk-
sen sattuessa on meneteltä-
vä. Kirje tai soitto asiamie-
helle riittää tuomaan avus-
tuksen paluupostissa. Ellet 
vielä ole jäsen, niin liity. Jä-
senen si toumuslomakkeen ja 
lisätietoja saat joukko-
osastossasi Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen yh-
teysupseerilta tai suoraan 
Hautausapurenkaan asia-
mieheltä. 

Rt- veteraani 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
johtokunta ja yhteysupseerit 
Ev O Lyytinen 
p u h e e n j o h t a j a 

Ev T Lahti 
va r apuheen joh t a j a 

Ev Y Pohjanvi r ta 

Evl A Tuk ia inen 
t a loudenho i t a j a 

M a j J Perkki 

M a j P Vähäkal l io 

Kapt E Raussi 
T u r T r T 

Kapt T Virkki 
H a n R P s t o 

Kapt E Rä ihä 
PE 

Kap t R Kur t to 
V a a R P s t o 

Kapt A Vehkomäk i 
K o t R P s t o 

Kap t S Kaipia 
S IR tR 

Ylil S -G Grönbe rg 
sihteeri 

Leppäker tun t i e 2 G Scan-Auto 
02120 E S P O O 12 S turenka tu 27 
90-463381 00550 HKI 55 
925-66154 (Mökki) 90 -7310244 

M a r u n a k u j a 6 C 67 Suomen l innan Rannikkotyk is tö rykment t i 
00840 HKI 84 PL 5 
90 -6980643 00861 H K I 86 
913-47206 (Mökki) 90-68601 

T a m m i t i e 20 A 
00330 HKI 33 
90-481207 

03150 H U H M A R I H a u t a u s a p u r e n k a a n 
90-269451 asiamies 

Vuor ika tu 22 B 48 12600 L Ä Y L I Ä I N E N 
00100 HKI 10 914-45015 
90-638301 

Sotkatie 8 A 2 T K K 
00200 HKI 02150 O T A N I E M I 
90-675967 90 -604200 tai 

90 -4512717 

V a n h a Hämeen t i e 110 A T u r u n Rann ikko tyk i s tö rykment t i 
20540 T U R K U 54 PL 361 
921-376040 20101 T U R K U 10 

921 -304500 

Etel. Pal lbontie 18 Hangon Rann ikkopa t t e r i s to 
10900 H A N K O PL 46 
911-81531 10901 H A N K O 

911-83411 

C 9 as 1 Pääes ikunta 
00860 HKI 86 PL 919 
90-686685 00101 HKI 10 

90-625801 

Ran taka tu 14 C Vaasan Rann ikkopa t t e r i s to 
65120 V A A S A 12 PL 61 
961-122435 65101 V A A S A 61 

961-114361 

Koskenniskant ie 5 C Kotkan Rann ikkopa t t e r i s to 
48400 K O T K A 40 PL 5 
952-25947 48701 K Y M I N L I N N A 

952-21333 

Isosaari Suomen l innan Rann ikko tyk i s tö rykment t i 
00860 H K I 86 PL 5 
90 -68608203 00861 HKI 86 

90-68608311 

C 33 as 5 Rann ikko tyk i s tökou lu 
00860 HKI 86 PL 8 
90 -686270 0861 HKI 86 

90-6860252 

» SORASEULA OY OMP Y H T Y M Ä OY 
KAJAVILLE 

Puutarhakatu 8 3 3 2 1 0 TAMPERE 21 
Vaihde 9 3 1 - 3 4 4 4 0 

PL 311. 90501 OULU 50 
puh. 1981) 346 344, telex 32335 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

Arvo Aaltonen Oy 

Oy Alkas Ab 

ATA Osakeyhtiö, Tampere 

Oy Atlas Copco Ab 

Aurajoki Oy 

Auraprint Oy 

Aurayhtiöt 

Oy Bensow Ab 

Oy Elektro-Diesel Ab 

Keskuskunta Enigheten 

Etelä-Suomen Sanomat 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

Joensuun kaupunki 

Kodak Oy 

Kotkan Puhelinyhdistys 

Kristiinankaupunki 

Oy Leverindus Ab 

Kuljetusliike A. Lehtinen 

Veneveistämö Tuure Lindström 

Machinery Oy 

Maitotuote Oy 

Makeis ja Mehu Oy 
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Marco California Ky 

Mercuri-lnstituutti Oy 

Meijeriosuuskunta Milka 

Oy Mölnlycke Ab 

Parkanon Jalkine Oy 

Piippo Oy 

Insinööritoimisto Olavi Pohjalainen 

Rakennuspartio Oy 

Rauta ja Konetarve Oy 

Oy Saab-VaImet Ab 

Satahämeen Osuusteurastamo 
Karjaranta 

Sunila Oy 

Suomen Hansa Oy 

Ömsesidiga Försäkringsbolaget 
Svensk-Finland 

Oy Tools Ab 

Tornio Shipping Oy 

Valtion Polttoainekeskus VAPO 

Veitsiluoto Osakeyhtiö 

Verdandi Henkivakuutusosakeyhtiö 

Oy Wärtsilä Ab 

Suomalainen 
vieraanvaraisuus 

tekee raittiina olemisen 
ongelmaksi 

Tunne vastuusi, älä tyrkytä.^ 
ALKO 



= T O I M I N T A A RT:n JOUKKO-OSASTOISSA JA KILLOISSA = 

Meriyalvonnan 
perusopetustilaisuus 

RANNIKKOTYKISTO-
KOULU 

Parikymmentä merivalvon-
nan ammattilaista tai sellai-
siksi suunnitel tuja koottiin 
maalis-huhtikuun vaihteessa 
Rannikkotykistökoululle 
viikon opetustilaisuuteen. 
Päämajamestarin, kenraali-
majuri Matti Vanosen 
avauspuheenvuoro korosti 
merivalvonnan merkitystä 
osana val takunnan alueelli-
sen koskemattomuuden tur-
vaamista. 

Viiteen pitkään työpäi-
vään oli ahdettu aiheita läh-
tien merivalvonnan perus-
teista aina käytännön har-
joit teluun. Yhteistoimintaan 
valvonnan suorittajien kes-
ken saatiin perusteita mo-
nien asiantuntijoiden luen-
noista - kateederilla esiintyi-
vät rajavartiolaitoksen, me-
rivoimien ja ilmavoimien 
edustajat rannikkotykistön 
omien "t ie täj ien" ohella. 

Ajanpuutteesta johtuen 
joudutt i in t inkimään erityi-
sesti käytännön harjoittelus-
ta ja opettavaisista ryhmä-
töistä. Alunpitäen kaksiviik-
koiseksi suunniteltu opetus-
tilaisuus joudutt i in "budjet-
tisyistä" ahtamaan yhteen 
viikkoon. Viikossa ehdittiin 
toki an tamaan läpileikkaus 
merivalvonnan oleellisim-
masta asiasisällöstä ja näin 
pohjatietous itseopiskelulle 

ja käytännön perehtymiseen 
omissa tehtävissä. 

Opetustilaisuuden päätös-
sanoissaan rannikkotykistön 
tarkastaja, eversti Pentti Au-
laskari totesi merivalvonnan 
olevan rannikkotykistön 
kaikkea henkilöstöä koske-
vaa toimintaa. Varsinkaan 
linnaketasolla ei saisi olla 
henkilöstöä, jolle merival-
vonnan käytännön suorituk-
sessa on epätietoisuutta. Me-

rivalvontatehtävissä toimi-
vat varusmiehet suoriutuvat 
tehtävistään vain ammatt i -
taitoisten esimiestensä kou-
luttamina ja johtamina. 

Palautteet opetustilaisuu-
desta olivat voittopuolisesti 
positiivisia. Syksyllä 1982 
päästäneen kaksiviikkoisen 
"kurss in" puitteissa tämän-
kertaista paremmin paneu-
tumaan myös käytännön 
merivalvontaan. • 

Merivalvonnan perusopetustilaisuuden osanottajat. 
Eturivissä vasemmalta: vääp Pihlman (SIRtR), vääp Bruun 
(HanRPsto), ylik Suomalainen (KotRPsto), yli k Salomaa 
(HanRPsto), kap t Malmberg (kurssin johtaja RtK.sta), v-kers 
Widell (KotRPsto), ylik Lahti (TurRtR), pursim Keinänen (VKesk 
4), vääp Kaivola (Vkesk 3)ja ylik Salo (SIRtR). 
Takarivissä vasemmalta: vääp Tuomaala (HanRPsto), ylik Halmet 
(TurRtR), vääp Nuutinen (SIRtR), vääp Luhtasela (HanRPsto), ylik 
Sjöblom, ylik Kurun ja ylik Lusa (TurRtR), pursim Ruuska (VKesk 
2) sekä ylik Lusa (TurRtR), pursim Ruuska (VKesk 2) sekä ylik 
Skyttä (SIRtR). 
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T U R U N RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Talvikauden merkittävin 
henkilöstötapahtuma on ol-
lut rykmentin esikuntapääl-
likön vaihdos vuoden alussa. 
Everstiluutnantti T i m o Sa-
rio siirtyi HanRPston ko-
mentajaksi ja hänen paikal-
leen rykmentti in määrättiin 
majuri Heikki Luostarinen 
PE:sta everstiluutnantiksi 
ylennettynä. 

Esitämme parha immat 
kiitoksemme evl T i m o Sa-
riolle joukossamme palvel-
luista vuosista ja toivotam-
me menestystä uudessa teh-
tävässä. Lausumme samalla 
evl Heikki Luostarisen, ran-
nikkopuolustuksen monitoi-
mimiehen, tervetulleeksi 
rykmentt i imme. 

T a m m i k u u n 15 päivänä 
Utön karikkoon ajelehtinut 
peräportt ialus Algot antoi 
myrkkylasteineen ja öljy-
tankkeineen päänvaivaa ja 
torjuntavalmisteluja ryk-
mentin öt-organisaatiolle, 
erityisesti Utön ja Gyltön 
linnakkeille. Tällä kerralla 
haaksirikko ei aiheut tanut 
ympäristöhaittoja, vaan alus 
saatiin pelastusyhtiön ja 
MKH:n toimenpitein irroi-
tetuksi 28.2. " eh jänä" karil-
ta ja siirretyksi Turkuun . 

Ylennykset ja nimitykset 

1.11.1980 
Lehtinen Isto yliluut-

nantiksi, Gyltö 

Ake Jorma luutnantiksi, 
Turku 
Arkivuo Osmo sotilasmesta-

riksi, Turku 
Ilmanen Ta rmo sotilasmes-

tariksi, Gyltö 
Kareniemi Markku sotilas-

mestariksi, Kuuskajaskari 
Nummela Jaakko sotilas-

mestariksi, Turku 
Suominen Seppo sotilasmes-

tariksi, Turku 
Autio Matti ylivääpeliksi, 

Turku 
Hiipakka Martti ylivääpe-

liksi, Gyltö 
Kantonen Aaro ylivääpelik-

si, Utö 
Kuusinen Heikki ylivääpe-

liksi, Turku 
Lindegren Kai ylivääpeliksi, 

Uusikaupunki 
Pulkkinen Risto ylivääpelik-

si, Kuuskajaskari 
Salakari Lauri ylivääpeliksi, 

Gyltö 
Makkonen Tuula värvätty 

erikoisammattimieheksi, 
Turku 

Liski Lasse v-kersantti eri-
koisammattimieheksi, 
Uusikaupunki 

1.12.1980 
Andersson Jari ylikersantik-

si, Gyltö 
Halmet Jarmo res vänr t-

ups 6.1k, Örö 
Kuru Arvo ylikersantiksi, 

Gyltö 
Lahti Hannu res vänr t-

ups 6.1k, Utö 

Lusa Jari ylikersantiksi, Örö 
Sjöblom Hannu ylikersan-

tiksi, Utö 

1.2.81 
Tuure Ismo nimitys yliluut-

nantiksi, Örö 

1.3.81 
Koli Paavo sotilasmestarik-

si, Turku 
Malhonen Markku ylivääpe-

liksi, Turku 
Eskelinen Paavo vääpeliksi 

Örö 

Siirrot 

1.10.81 
Yliv Koli Paavo Turkuun 

Kuuskajaskarista 
Yliv Kaukonen Valto Öröön 

Turusta 
Yliv Pyykkö Kari RLaiv: 

oon Turusta 
Yliv Reinikainen Teppo 

Kuuskajaskariin Turusta 
Yliv Susi Matti Turkuun 

Gyltöstä 

1.1 .81 
Evl Sario T imo 

HanRPstoon Turusta 
Maj Luostarinen Heikki 

Turkuun PE:sta 

30.1.81 
Vääp Junttila Olli Kuuska-

jaskariin Utöstä 

rakennusvalmiste oy 
FORSSA. 9 1 6 / 1 1 8 8 1 

S 
R A I S I O S T A 

RAISION TEHIMT OY 
Raisio 
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1.2.81 
Vääp Hyppönen Kuuskajas-

kariin Oröstä 
Vääp Hiltunen Turkuun 

Öröstä 
Em Kivinen Liisa Gyl-

töön Kuuskajaskarista 

Erot 

Kers Erkkilä Arto 1.12.80 
Gyltö 

Kers Kupiainen Jari 1.12.80 
Utö 

Palkitsemiset 

Sotilasansiomitali 6.12.80 
evl Timo Sariolle 

Palvelukseen 

Nti Nurmi Tarja 1.10.80 
Turkuun 

Nti Heikkinen Päivi 1.10.80 
Gyltöön 

Kers, res vänr Lahti Lassi-
Pekka 1.11.80 Kuuskajas-
kariin 

Varastokirjanp Latvasalo Ei-
la 12.12.80 Turkuun 

Toimistoap Kiuru Ritva 1.1. 
81 Gyltöön 

Värv Laakso Stina 1.1.81 
Gyltöön • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

VOITA LADATTAVA 
BRAUN-PARTAKONE 
tai äänilevyllinen 
komeita marsseja 
Helsingin Rannikkotykistökilta julistaa jä-
senilleen suuren jäsenhankintakilpailun. 

KILPAILU ALKAA HETI ja päättyy 
15.9.1981, jonka jälkeen kaikkien osallis-
tuneiden kesken arvotaan Braun Intercity 
parranajokone (arvo yli 300 mk!) sekä 2 
kpl Hakkaa päälle LP-levyjä. 

KILPAILUUN OSALLISTUU JOKAI-
N E N KILLAN JÄSEN, joka on kilpailuai-
kana hankkinut uuden jäsenen. Jokaisesta 
hankitusta jäsenestä saa arvontaan mukaan 
yhden arpalipun. Hankkimalla esimerkiksi 
viisi uutta jäsentä olet mukana viidellä ar-
valla. 

OSALLISTU NÄIN: Värvää uusi jäsen 
ja ilmoita hänen nimensä ja osoitteensa Vil-
jo Markkaselle, Kontulankaan 11 C 89, 
Helsinki 94, puh. 309501. Ville lähettää tä-
män jälkeen uudelle jäsenelle jäsenmate-
riaalin sekä tilillepanokortin jäsenmaksun 
suorittamiseksi. Kun suoritus on tullut 
Killan tilille, merkitään uusi jäsen hankki-
jalle arvontaan oikeuttavaksi suoritukseksi. 

Tulokset julkaistaan syksyn jäsentiedot-
teessa ja Helsingin Reservinsanomien kilta-
palstalla. 

HYVÄÄ JA TULOKSELLISTA KIL-
PAILUA! 

L O I M A A N A L U E E N 
S Ä Ä S T Ö P A N K I T 
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• MERITEKNOLOGIA • VEDENALAISET 
TOIMINNAT • TYÖ- JA ERIKOISALUKSET 

NOPEA P A R T I O V E N E M W 1 0 . 2 0 

PITUUS 10.20 M KONE 2 x VOLVO AQAD 40 

LEVEYS 3.00 M NOPEUS 25 SOL 

SYVÄYS 0.80 M LUOKITUS LRS CER.CR.CERT. 

I n s i n ö ö r i t o i m i s t o 
Malmari & Winberg Oy 
MENNINKÄISENTIE 5 A 
02110 ESPOO 1 1 



l l p k - a J u h a n ! 

K a i j t r . a i a f e s n p l k : 3 A l 

0 0 8 2 0 ' H K I 3 2 

SINUNKIN VERESI VOI 

PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN 

VERIPALVELUUN 

Suomen Punaisen Ristin 
Veripalvelu 

Kivihaaritie 7, Kivihaka 

puh. 570 105, 578 822/122 


