


Tulevaisuus on opiskelua 

Varusmiespalvelun luonne erityisesti 
SIRtR:ssä on jatkuvasti muuttunut. Tietojen ja 
käyttäytymisen ulkoaoppiminen on jäänyt taka
alalle. Vaikka fyysisen kunnon kohentaminen 
onkin aina tärkeää, on nyt päällimmäisenä uuden 
toiminnan opiskelu. 

Rannikkomme puolustamisvalmiuden ylläpito 
on tekniikan kehityksen myötä muuttunut yhä 
vaativammaksi. Samalla varusmiespalvelusta 
saa halutessaan yhä enemmän oppia myös sivii
lielämälle. 

On kulunut vasta viisi vuotta siitä, kun itse 
laskin mekaanisin apuvälinein ammunnan ballis
tisen valmistelun arvoja keskiössä. Tänään 
tilanne keskiössä on varmaan täysin toinen. Häi
riöhalko ja iloinen tunnelma lienevät sentään tal
lella. 

Tämän Linnake-lehden numero keskittyy kou
lutukseen. Haluamme antaa taustatietoja ja ajat
telemisen aihetta jokaiselle rykmenttimme toi- · 
minnassa mukana olevalle. Uuden ahkera opis
kelu sekä oman panoksen antaminen yhteiskun
tamme tulevaisuudelle olkoot vankkana perus
tana tulevaisuudellemme. 
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Ensimmäiset muistikuvani Suomen
linnan Rannikkotykistörykm en tistä 
ulottuvat lähes kolmen vuosikymmenen 
takaiseen aikaan. Tuolloin 1950-luvulla 

amentin tärkeimpänä tehtävänä oli 
.r-usmieskoulutus.. Kertausharjoituksia 

ei ollut o llenkaan ja varusmiehiäkin astui 
palvelukseen vain kaksi saapumiserää 
vuodessa. 

Sekä varusmiesten että kantahenkilö
kunnan asuintilat ja sosiaaliset olot oli
vat varsin puutteellisia . Yhteydet linnak
keilta mantereelle perustuivat vähälukui
seen ja melko heikkokuntoiseen aluska
lustoon ja olivat sen vuoksi hyvin haa
voittuvat. Monesti talvisaikaan varus
miesten lomamatkat linnakkeilta tapah
tuivat hiihtäen. 

Toimintavalmiuden perustana ollut 
rannikkotykkikalusto ja muu varustus 
olivat todella niukkaa. Pääosa sotienai
kaisesta aseistuksestahan oli rauhan tul
tua siirretty varikkoihin. 

Vertailu tämän päivän tilanteeseen 
osoittaa että muutos noista ajoista on 

Å,omenlinnan Rannikkotykistörykmen
'Wä ollut valtava. Tänä päivänä ryk

mentti suorittaa aluevesien valvontaa ja 
on valmiina alueellisen koskemattomuu
den turvaamiseen ilmeisestikin maail
man modernimmalla kalustolla. Ryk
mentti vastaa osaltaan siitä, että alu
eloukkaukset havaitaan ja tunnistetaan 
ja että torjuntatoimenpiteet käynnistyvät 
välittömästi ilmenevää uhkaa vastaa
vina. 

Rykmentinko111c111aja 

l'Vl'rsli Lahti 

Rykmentin henkilöstön; varusmies
ten, rese rviläisten ja kantahenkilökun
nan vastuulle on uskottu paljon : Sen on 
oltava pääkaupungin si lmänä ja korvana 
merelle päin ja uhkan ilmaantuessa sen 
asee llisena suojana ja turvana. Kulunee
nakin vuonna rykmenti n toimintava l
miutta on voitu käyttöön osoitetut 
resurssit huomioon ottaen tehostaa mer
kittävästi. Toivottavasti rykmentti saa 
pian kipeästi tarvitsemansa lisähenkilös
tön ja riittävästi rakoa linnakkeittensa 
välttämättömään kehittämiseen. 

Esitän parhaat kiitokseni kaikille kan
tahenkilökuntaan kuuluville, varusmie
hille ja reserviläisille Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentissä kansallisen tur
vallisuutemme parhaaksi tehdystä työstä 
ja toivotan Teille HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA . 
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A KOULUTUS RYKMENTISSÄMME A 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
kouluttaa 

Tämän lehden teemana on ko ulutus 
Rykmentissämme, minkä tiimoilta tah
domme antaa tietoa niin varusmies-, 
ka ntahenkilökunta- kuin rese rviläiskou
lutuksestakin . Monesta teemaa käs ittele
västä artikkelista voitte todeta, kuinka 
aselajimme voima kas kehittyminen ja 
teknistyminen asettaa oma t vaa timuk
sensa ko ulutusorga nisaa tiolle. Teknisty
minen tuo muka naan uudentyyppis iä 
tehtäviä , joita ho itamaan ta rvitaa n päte
vää ja asiantuntevaa joukkoa. Tehtä
viinsä hyvin ko ulutetut miehet muodos
tavat perusta n pysyvälle to iminta va lmiu
delle , mikä taas on edell ytys Suomen tun
nustetulle itsenäisyydelle. 

Suo menlinna n Rannikkotykistöryk
mentti ta htoo pa nostaa tulokselliseen 
kou lutukseen.. Jokainen· tekee omaa 
arvokasta työtä yhteisten tavoitteid~ 
saavutta miseksi. Linnake-lehti esit-tel~ 
teille tässä numerossa vain osan ka nta
henkilö kunna n ja va rusmiesten tehtävä~ 
tyypeistä koulutuksineen . Emme unohda 
myöskään rese rvil äiskoulutusta , minkä 
merkitys maamme puolustusvalmiudelle 
on ilmeinen . 

LI NAKE-LEHDE 
va rusmiesto imittaja 
korpr Pasi Moisio 

Rykmentin »koulutuskeskus» - esikuntapatteri. 

~ KOULUTUS RYKMENTISSÄMME /J. 

Upseerin ammatti 
koulutus puolustusvoimien kustannuksella 
Ylioppilastutkinto ja hyväksy
tysti suoritettu RUK ovat läh
tökohda t upseerin ammattiin. 

Jllliiilseerin vi rkat utkin to s uori-
1i91ian Kadetti koulussa . Ran

nik kotykistön eri ko iskoulu
tus a nnettaa n Ra nnikko tykis
tö ko ulussa . Kumpikin koulu 
sija itsee Helsingissä Sa ntaha
minassa. 

Kadettikouluun voi myös 
pyrk iä suoritettuaa n hyvin 
a rvosa noin Päällystöopiston 
to ise n ja kson . Kadettikoulun 

opetusohjelmaan lii ttyy soti
lasaineiden ohella opiskelu yli
opistossa , jossa suo ritetaa n 
mm . a rvosa na t va lti o-o pissa 
ja kasva tustieteessä se kä 
va linna nva ra is.:ssa vieraassa 
kielessä. 

Koko koulutus tapahtuu 
puolustusvoimien kustannuk
sella. Ylläpi too n sisältyy 
majoitus, vaa tetus, ruo ka, 
ta rveydenho ito ja opiskelu
ma teriaa li. Lisä ksi ma kse
taa n kadetille pä ivära haa . 

Erikoisupseerit 
alansa ammattimiehet 
lnsinööriupseerit 
Kelpoisuusehtona insinööriup

·n virkaan on joko diplomi
<iörin tai opistoinsinöörin 
into . l nsinöö riupsee rin 

pa lkka us va ihtelee tehtä
västä, opinnoista ja pa lkka
luo kasta V 25 a ina pa lkka us
luo kkaa n B 5. 

Teknikkoupseerit 
Kelpoisuusehtona teknikkoup
seerien toimiin vaadi taan puo
lustusvoimien tekninen ko u
lutus ta i toimeen soveltu va 
siviilissä suoritettu teknikon 
tutkinto sekä reservi upseerin 
tai -a liupseerin ko ulut us. 

Ra nnikk otykistön jo ukk o
osas to issa pa lvelee teknik
ko upseereja esim . tutk a-, las
kin-, ase- , sä hk ö- ja a uto tek
nikk o ina. Elekt ro ni ik kaa n 
perehtyneiden las kinteknik
kojen ta rve tulee tuleva isuu
dessa kasva maa n ra nnikko ty
ki stöase laj in kehittymise n 
myötä . 

Teknikko upsee rien pa lk
ka us va ihte lee pa lkk a lu o
kasta V 19 pa lkka usluo kkaan 
V 23, mikä on sa ma kuin kap
teenin pa lkka. Teknikk o up
seerin pa lkkauk see n li ittyvä t 
sa ma t lisä t , ko rva ukse t ja pä i
vära ha t kuin upseereilla ja 
to imi upseereilla. 

O piskelu ve lkaa ei ylee nsä ta r
vitse tehdä . 

J a tk o ko ulutu s ta pa htuu 
muuta ma n vuoden vä lein . 
Koulu tusajalla makse taa n 
täysi palkka ja sopimusten 
edellyttämät päivärahat. 

Upsee rin virkaa n liittyy 
»siirtopa kk o», mikä saa ttaa 
merkitä muuttoja ja pa lve lua 
ra nniko n eri va ruskunnissa. 
Täysi elä ke ma ksetaa n 25 pa l
ve lu vuoden jä lkee n. 

Teknikkoupsecriksi voi pyr
kiä suoraan siviilistä tai toi
miupseeritutkinnon kautta. 

Ala tarjoaa myöskin erin
omaiset mahdollisuudet jatko
koulutukseen se kä la itteiden 
tuo ttaj ien että puo lustusvo i
mien jä rjestä millä kursse illa . 
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A KOULUTUS RYKMENTISSÄMME ~ 

Toimiupseerin ammatti 
koulutus täydellä palkalla 
mahdollisuus edetä ammatissaan 
monipuolinen toimikenttä -Rannikko tykistössä pa lvele
vat toimiupseerit saava t no u
sujohteisen ko ulutuk sen 
omiin vaativiin erikoistehtä
viinsä. Koko koulutusajasta 
maksetaan täysi palkka sekä 
sopimusten edellyttämät päi
värahat. Esi tetyissä puitteissa 
nuoruk a isista ko uluuntuu 
aikaa myöten eri a lojen spesi
alisteja arvos te ttuj a 
ammattimiehiä. 

Palvelukseen hakeutuvalta 
vaaditaan peruskoulun tai vas
taavan oppimäärän ja reser
viupseerikoulun suoritus. 

Ra nnikkotykistö n toi
miupseeri voi koulutuksensa 
tai taipumustensa mukaa n 

· erikoistua joko koulutus- , 
hu olto- tai esik unta-a la lle . 
Kukin näistä toimia lo ista 
sisältää useita eri tehtävä
kenttiä, joista a lla muutamia 
esimerkkejä: 
- merivalvo nta-, tykki- , las

kin- ja tutk a tehtävä t, 
radio- ja puhel: na la, 

- a lusten ja veneiden päälli
köt , konemestarit ja perä
miehet, 

- to imisto- ja varastotehtä
vät , 

Mahdollisuuksia on useita. 
Jokainen voi etsiä itselleen 
sopivan toimialan. 

Ko ulutukse n ensimmäinen 
vaihe tapa htuu Päällys töopis
tossa La ppee nra nn assa. 
Tämän jä lkeen mää räytyy 
ko ulutuspaikka erikoisalan 
mukaa n. Valmiiksi ko ulute
tulla toimiupseee rill a ei 
yleensä ole ns. »siirtopakkoa
"· Hän voi halutessaa n pa l
veHa täytee n eläkkeseen 
oikeuttavat 25 palvelusvuotta 
samassa .jo ukko-osastossa. 

Siviilitoimeithaltijat 

Siviilito imenha ltijo iden pää
as ia llinen työkenttä o n varus
kuntakorjaa mojen ja varus
kuntien sekä linnak keiden 
kiinteistöhuo ll on piirissä. 

Asentajan, koneenhoitajan, 
huoltomiehen ja varastonhoi
tajan tehtävät ova t yle isi mpiä 
siviilito imenha ltijo iden ho i
tamia tehtäviä rannikon eri 
ko hteissa. 
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Yhä lisääntyvä lait teiden 
a utomatisoi nti , sähk öistämi
nen ja hydrauliikka edellyttä
vä t lähitulevaisuudessa 
a mmat tita itoisten asentajien 
työpaikkojen lisäämistä ra n
nik kotykistön pii rissä. 

Rannikkotykistön linnakkei
den ja mannervaruskuntien 
ruokalat tarjoavat emännän ja 
keittäjättären toimia alalle 
koulutetuille henkilöille. 

Siviilitoimenhaltijoiden 
palkkaus määräytyy tehtävän 
ja toimipaikan mukaan. Tarc 
vittavia tietoja se kä palk
kauksesta että työkentästä 
saa työvoimaviranomaisilta 
ja ra nnikkotykistön joukko
osasto ista. 

~ KOULUTUS RYKMENTISSÄMME i\ 

Värvätty henkilökunta 
tekniikkaa, huoltoa, tutkavalvontaa, 

Ra nnikk o tyki stössä pa lve
leva värvätty henkilö kunta 
to imii yhdessä siviilito imen-

~ltioiden ka nssa erilaisissa 
'9<nts1ssä huolto- ja kunnos

sa pito tehtävissä se kä erila is
ten veneiden, autojen tai keli
rikk oajo ne uvojen kuljetta 
jina . 

Kelpoisuusehtona värvätyn 
sotilaan toimeen on suoritettu 
asevelvollisuus sekä kutakin 
to inta varten erikseen määrä
tyt kelpoisuusehdot. Värvätty 
henkilökunta käsittää myös 
naisia, jo tka toimiva t taso
piirtäjinä, viestittäjinä, kes
kusten ho itaj ina se kä tutka
mittaajma. 

Kukin tehtävä ryhm ä tar
joaa mahdollisuuden jatko
ko lutukseen esim . toi miup
seerin uralle, jonka kautta 
kullak in henkil ö llä o n ma h
dollisuus pyrkiä etee npäin 
valitsemansa to imia la n puit
teissa. 

Värvätyn henkilökunnan 
mielenkiinto isin to imikenttä 
o n linna kkei ll a, missä heidä n 
vas tuullaan o n 
- va rtio linna kkeiden päälli

kö n te htävä t, 
- sähk öistettyjen tykkien, 

LVI-la itteiden ja kiinteis-
. töje n kunnossa pito Ja 

huo lto, 
- yhteysveneide n pää llik

kyys, 

- meriva lvo nta - ja vesi
kuu nteluase mien ka lusto 
ja toi minta, 

- tutkam ittaaja n tehtävä t, 
- vartio intitehtävä t. 

Esimerkkejä värvätyn hen
kilökunnan palkkauksesta on 
koottu taulukkoon sivulla 00. 

Ta rvittavia lisä tietoja ja 
ohje ita a ntaa lähin työvoi ma
to imisto, sotilas piiri tai ran
nikk o tykistön jo ukko-osasto. 

O ta tila isuudesta vaa rin ja 
käytä hyvä ksesi ra nnikko ty
kistö n suo mia ma hd ollisuuk
sia. Toimikenttä on laaja ja 
eteenpäinpääsyyn mahdolli
suudet riippuvat ensisijaisesti 
vain sinusta. 
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lJ. KOULUTUS RYKMENTISSÄMME ~ 

TEKNISTYVÄN RT:N SPESIALISTI 
Teknikkoluutnantti Markku Takanen 
Korpr Pasi Moisio 

Asesähköteknikko, teknik
koluutna ntti Markku Taka
nen o n Suomenlinnan rannik
ko tykistö rykmentin a la ti tek
nistyvän tykkikalusto n as ian
tuntija. Hä nen toimestaa n 
rykmenttimme raskaat torni
tykit pysyvä t sä hk ölaitteisto
jensa osa lta moitteettomassa 
toimintava lmiudessa j o ka 
hetki . Linna ke-lehti haas tat
t e li t e knikk o luutn a ntti 
Takasta erää nä marras kui
sena iltapäivänä SIRtR:n esi
kunnassa Sa nta haminassa. 
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Ma rkku Takanen muutti 
Helsink iin Ha minas ta pää
kaupungissa opiskelut aloit
tanee n vaimonsa »perässä». 
Nuoripari juurtui Helsinkiin 
ja SIRtR tuli kuvaa n työnan
taja na vuonna 1981. Varus
miespa lvelukse nsa teknikko
luutnantti Takanen suoritti 
kenttä tykistön rive issä Ka rja
la n Tykistö rykmentissä, joka 
sillo in toimi Lappeenran
nassa. Suunta utuminen säh
kö tekniselle a la lle nykyisissä 
tehtävissä perustuu Takasen 

ko hda lla koulutuksen luo
ma lle vankalle pohjalle A 
ede lleen viriävään miel., 
kiintoon työ tään kohtaan . 
Ennen varusmiespalveh.is
taa n hän oli käynyt ammatti
koulun sähköasentajalinjan 
ja täydensi opintojaan armei
jasta ko tiuduttuaan kolmi
vuotisella säätö- ja mittaus
tekniika n o pintokaudella tek
nisessä koulussa. Opiskelu
vuosiensa välissä Markku 
Takanen on toiminut puh
elinasentajana ja täten pitä
nyt yllä käytä nnön taitojaan , 
joita hänen nykyiset vaativat 
t e htävä nsä nimenomaan 
edellyttävät. Teknikkoluut
na ntti Takasen tehtävät vaa
tiva t vankkaa a mmattitaitoa, 
jota hän o n itselleen ammen
tanut muunmuassa Ammatti
enedistämislaitoksen järjestä
millä kurssei lla , joille t 
mahdollisuus osallistua 
lo in tä llö in ha istelemaan a, -
jen uusimpia tuulahduksia . 
Puolustusvoimissa työskente
levä nä , a ka nen on tietenkin 
käynyt myös erikoisupseeri
kurssin se kä useita aiheeseen 
liittyviä lyhyempiä vaimenta
via kursseja. 

Teknikkoluu/llantti 
.\1 Takanen. 

~ KOULUTUS RYKMENTISSÄMME ~ 

Teknikkoluutna ntti Ta ka
nen ko kee työnsä e rittä in 
mielenkiinto ise ksi ja a nto i
sa ksi etenkin työ n itse näisyy
den ja liikkuvuuden vuoks i. 
Juuri nyt hän on sa ngen työ l-
1 is t e tt y ry kmen ti ssä 111 me 
käyttöön o tettavien 130 milli-

-~ tristen automaa ttitykkien 
~ ia mutta pitää kaikes ta 

huo lima tta kiireistä työ tää n 
e rittä in moti voivana ja mie
luisa na. Ta ka nen o n a in oa 
asesä hköteknikko ra nnikk o
tykistössä, joten hä nen tehtä
väkenttä nsä o n hyvin laaja jo 
oma n rykmentin sisällä luo
den puittet liikku va lle ja 
va uhdikkaa lle työ lle. Pä tevä t 
asesä hk ötekniko t ova t va lta
kunna lli sesti kovin ha luttuja 
ja virkoja tulisik in ava ta lisää. 
Tällä kin hetkellä ova t Taka
se n tehtäviä vastaava t pa ikat 
a voinna sekä Ha ngo n että 
Turun Ra nnikk o pa tt e ri s
to issa. 

Kun teknikk o luutna ntti 
Ma rkku Ta ka nen on tä nään 
to iminut SIRtR :n asesä hkö
tek nikk o na ko lme ja puo li 
vuotta, o n kehit ys a la lla va r
sin nä kyvää. Uusiutuva 
kalusto a iheuttaa vä littö
mäs ti ta rve tta au to maa tio ta
so lle ja to imintava lrniusas
tee lle. Juuri nä mä se ika t kieh
tovat Takasta, joka to teaa 
la itteisto n muka na tuleva n 
koulutuksen o leva n herä t
teenä mielenkiinn olle. J o ka
isen työssä käyvä n ihmisen 
tavo in myös haas tateltumme 
löytää tehtävistään jo tain 
•✓a rj opuo li a. Linnak keilla ja 
saa ristossa liikkuessaa n hä n 
o n usein jo utunut kasvo kk a in 
esim. huonojen majo itusolo
suhteiden kanssa, mikä ei kui
tenkaan työhö nsä uppo utu
nee n ammattilaisen tehoa ja 
innostusta suurem malti las
kene. Liikkuminen saa ri s
tossa ja enna lta määräämä t-

tö mät poissao lo t perheen 
parista ha rmittavat myös hiu
kan. 

Teknisiä a ineita o piskel
le ille ja harras taneille teknik
koluutnantti Taka nen suosit
telee varauksetta tehtäviä 
myös puo lustusvoima in pa l
ve luk sessa. Hän eväs tää 
va rusmiehiä o hjeell a, joka 
kehottaa pitä mää n silmät 
a uki palvelusa ik ana - jospa 
va ikka se e lä mä ntyö löytyisi
kin täs tä firmas ta ... 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:n 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 
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i/2 KOULUTUS RYKMENTISSÄMME CJi 
•• 

TOIMIUPSEERINA RYKMENTISSA: 
Vääpeli Juha Hirviniemi 
Korpr Pasi Moisio 

Vääpeli Juha Hirviniemi 
on 25-vuotias paljasjalkainen 
helsinkil äinen poikamies , 
joka toimii kouluttajana ja 
jaosjohtajana Esikuntapatte
rilla Santahaminassa. Juha 
Hirviniemi astui palvelukseen 
vuoden 1979 helmikuussa ja 
vietti a lokasa ikansa Koulu
tuspatterilla Upinniemessä . 
Marssittuaan Hilan maas
tossa alokastaipaleensa Hir
viniemi valittiin Rykment
ti mme aliupseerikouluun 
Isosaaren linnakkeelle , missä 
hän myöhemmin toimi myös 
viimeisen linnakkeella järjes
tetyn a liupseerikurssin apu
kouluttajana. Silloisten apu
kouluttaja-aikojensa suomat 
po s itiiviset kokemuk se t 
herättivät Hirviniemen mie
lenkiinnon puolustusvoimien 
palveluk sessa toimimi sta 
kohtaa n ja täten vuonna 1980 
nähtiin Koulutuspatterilla 
upouusi va-kersantti. 

Jatkokoulutusta janonnut 
Hirviniemi on käynyt päällys
töopiston 1. kurssin (PO 1), 
joka antaa valmiudet ja mah
dollisuuden ylennyksiin aina 
vääpeliksi asti. PO 1 kurssi 
muodostuu kahdesta puolen 
vuoden pituisesta jaksosta, 
jotka yhdessä muodostavat 
niinkutsutun Toimiupseerin 
peruskurssin. Tällä perus
kurssilla kaikille päällystö
opistoon hyväksytyille toi-
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miupseereille annetaan va h
vasti ns. siviiliaineisiin perus
tuva yhteinen koulutus , joka 
käsittää mm. matematiikkaa, 
vieraita kieliä se kä kasvatus
tieteitä ja psykologiaa. Toi
nen puolivuosijakso muodos
tuu eriytyvästä koulutuk
sesta, mikä syvennyttää toi
miupseerit omien aselajiensa 
tietoihin ja taitoihin. Vääpeli 
Hirviniemen valinta eriyty
väksi koulutukseen oli tieten
kin Ra nnikkotykistökoulussa 
järjes tetty RT-peruskurssi , 
jonka yleispätevää luonnetta 
kuvaa mainiosti Hirviniemen 
la usunto : »Rannikkotykistön 
peruskurssin käynyt mies on 
saa nut valmiudet kaikkeen -
paitsi ehkä lentämiseen ». 
Päällystöopistossa opiskele
ville ma ksetaan koko kurssi
ajalta täysi palkka , johon lisä
tään vielä kurssipäiväraha. 
Niinikään suoritettu päällys
töopisto rinnastetaan opisto
tasoisen tutkinnon läpäisyyri. 
Päällystöopi stoon pyrkimi
nen tapahtuu käytännössä 
Rykmentin omissa valintako
keissa menestymisee n poh
jautuvien suositusten ja esi
tysten avulla. Vuosittain kol
mesa taa (300) opistopaikkaa 
tavoittelee noin seitsemänsa
taa (700) ha kijaa eli kursseille 
kelpuutetaa n noin 40-50 % 
pyrkinei stä . Joukko-osas
toilla on tarka t kiintiöt, jotka 
täy tetää n sopivimmiksi ka t
sotuilla kersa nteilla . 

Vääpeli Hirviniemellä, 
. kuten kaikilla työssään viih
tyvillä , on myös pyrkimyksiä •. 
edetä urallaan . Kahden vuo-
den kuluttua PO !-kurssista 
on toimiupseereilla mahdolli
suus hakea päällystöopiston 
toiselle (PO 2) opintokurs
sille, jolle pyrkiminen tapah-
tuu valta kunnallisten valinta
kokeiden kautta . PO !-kurs-
sin suorittaneet voivat hakea 
PO 2-kurssille kaksi kertaa ja 
kurssin suorittaminen antaa 
valmiudet ylenemiseen aina 
sotilasmestarin arvoon asti : 
Toimiupseereilla ei tule seinä 
vastaan vielä PO 2 ka uden
kaan jälkeen, vaan seuraa
vana etappina halukkailla on 
mahdollisuus hakea luut
nanttikursseille ja edetä soti
lasarvol taan kapteeniksi . 
Toimiupseerikapteeni, joita 
maassa mme on varsin vähän, 
eivät voi kuitenkaan toimia 
esim. yksikön päällikön teh- A s. 
tävissä vaan sijoittuvat eri-W 
laisten esikuntatöiden pariin. 
Sotilasmestariksi voi kivuta 
myös käymällä 4 kuukautta 
kestävän vääpelikurssin,joka 
periaatteessa pätevöittää yli
vääpelin arvoon. 

Esikuntapatterilla koulut- . 
tajana toimiva vääpeli Hirvi
niemi on erittäin tyytyväinen 
nykyiseen työhönsä. Tehtä
vien selkeys, johdonmukai~ 
suus ja itsenäisyys viehättävät 
häntä enemmän kuin paikal
laanolo ja istumalihaksia vaa-
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tlvat to1m1stotyöt. Koulutus
metodeissaan Hirviniemi pyr
kii selväpiirteisyyteen ja 
tehokkuuteen . J aosjohtajana 
vääpeli Hirviniemi ohjaa sekä 
alokkaiden että ryhmänjo h
tajien toimia ja pyrkii miesten 

Aimattoman yhteispelin luo
~ een. Juuri ryhmänjohta

jien toimintaa n hän kiinnittää 
erityistä hu omiota , koska he 
ovat lähimpänä jaokse n mie
histöä . Hirviniemen mieles tä 
aselajimme a liaupseerikurssi 
on niin lyhyt, että valitetta
vasti joko aselajikoulutus ta i 
johta mistaito jää vaillinai
seksi. Ryhmänjohtajan tehtä
viä varusmieskouluttaja na on 
hyvin vaikea ja vaativa, joten 
Hirviniemi tahtoo ohjata ja 
opastaa myös heitä . Jaosjoh
tajana Hirviniemi tahtoo 

Alokaskoulutus vie vääpeli 
Hirviniemen vuodesta melko 
ta rka lleen puole t eli ko lme 
kahden kuukauden perus
koulutuskautta. Toinen puo
lisko muodostuu mm . a lokas
jaksoja koskevasta suunnitte
pitää ko ulutuksen koulutuk
sena ja si vusei ka t si vusei k
koina - miesten tulee o ppia 
olenna isi mmat as ia t. Tänä 
pa1vana kouluttajan tulee 
kiinnittää yhä enemmän huo
miota miesten o minais uuk
siin , koska ko ulutushaaroje n 
ja tehtävien lisää ntyminen 
edell yttää kuhunkin soveltu
vimmat yksilöt. Miehiä ko n
trolloidaa n ta rka sti ja puolus
tusvoima in etujen muk a isesti , 
joskin varusmiesten omatkin 
toi veet pyritään o ttamaan 
huo mioon. 

lusta ja eri lais ista leireistä. 
Perusko ulutuskausien runk o
ohje lmat sekä yksityisko htai
set viikkoaikataulut täsmen
netää n yleensä huomattavasti 
ennen a lo kka iden saa pu
mista . Suunnitte lu- ja järjes
telytehtävät ova t Hirvin ie
men mukaa n mielenkiintoi
sia, mutta e ivä t vedä vertoja 
suunnite lmien to teu tusvai
heelle eli ko nkreettiselle toi
minnantäyteiselle koulutus
tapa htuma lle. 

Puo lustusvoimai n henkil ö
kunnan täytyy varusmiesten 
lisäksi pitää huolta myös 
omasta fyys isestä kunnos
taan . Vuosittain suoritetta
va na on joko hiihto.ja lka- tai 
po lkupyörä marssi , amm un
na t, suunnistus ja cooperin 
tes ti , jotka yhdessä muodos
tava t nk . k-enttäkelpoisuus
luo kan. Tämän täy tyy joka
isella ka nta henkilöku ntaan 
kuuluvalla o lla vä hintään 
hyvä ja se va ikuttaa olenna i
sesti mm . ylennyksiin . Vää
peli Hirvi niemi toimii itse jal
kapalloerotuomarina 2. divi
sioonassa, joten kelpo fyysi
nen kunto pysyy hyvin yllä 
viheriö llä liikuttaessa . 

Vääpeli Juha Hirviniemi 
on kouluttaja, mutta saa itse
kin ko ulutusta. Rann ikkoty
kistö on erittä in voimak
kaast i kehittyvä ase laj i, joka 
edell yttää kantahenkilökun
na llekin järjestettäviä kurs
seja. Varusmiesten ja reservi
läisten kouluttajana Juha 
Hirviniemi kokee työnsä tä r
keäksi ja ennen kaikkea pitää • 
siitä. Ihmiselle o n tä rkeää 
löytää työ, jos ta saa tyydy
tys tä - vääpeli Hirviniemi on 
on nistunut siinä . 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
RESERVILÄISKOULUTUS 
MIELEKÄSTÄ TEHOKKUUTTA 
Korpr Pasi Moisio 

Rese rvil ä is ko ulutus e li 
reservin kerta usharjo itukset 
ova t erittä in tärkeä osa tekijä 
luo taessa maa mme jä rkk y
mä tö ntä puolustusvalmiutta . 
Suomen puolustusvoimat ja 
to iminta va lmius ova tkin tä nä 
päivänä hyvin pitkälle riippu
va isia ko ulutetusta, pä tevästä 
ja a mma ttita itoisesta reser
vistä. Rannikko tykistö tekni
senä ja a la ti kehittyvä nä ase
lajina panostaa voimakkaas ti 
reservin ko ulutukseen ja 
tuloksellisiin kerta usha rjo i
tuksiin , koska niiden merki
tys ja tä rkeys o n tiedostettu ja 
todettu . Reservin kapteeni , 
EHO Oy:n toimitusjohtaja ja 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistökillan hallituksen jäsen 
Juha ni Enkovaa ra tietää, 
mitä ovat kertausha rjoitukset 
ja tavoitteellinen reservin 
ko ulutta minen. 

Juha ni Enk ovaara o n »pa l
jasjalka inen » RT-mies, joka 
on suo rittanut varu smies pa l
vclukse nsa vuonna 1965 
Vaasa n Ra nnikko pa tteris
tossa . Ra nnikko tykistö o li 
tu o llo in tekniika ltaa n ja la it
teistoltaa n ymm ärrettäväs ti 
pa ljo n yksinkerta isempi ja 
kehittymätt ö mä mpi ascl aj i, 
jos kin Enk ovaa ra n mielestä 
JO erittä in mielenkiint oinen 
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Res kap1eeni Juhani Enko11aara. 

ja a nto isa . Omasta va rus
miespa lvelusajastaa n Enk o
vaara ll a o n hyvin paljo n 
pos1t11 v1sia ko kemuksia ja 
mukavia muistoja , mikä on 
ollut o miaa n inspiroimaan 
häntä a kt iivisee n toimintaan 
Ra nnikkotyki s tö n pari ssa 
a rmeija-aja n jä lkeen usea lla 
eri ta holla. Toimitusjohtaja 
Enkovaara o n merisota ko u-
1 un reserviupsee rikurssin No 

119 kasvatteja ja hänellä on 
todella kertausha rjoituskoke
musta . Rese rvin kapteenin 
ko koe lmi a ko mi s ta akin 
Merisota ko ulusta luovutettu 
Suo men reserviupseeriliiton 
kunnia miekka, mikä on 
merkkinä hänen aktiivisesta 
ja tulo ksellisen maa npuolus
tusta hto isesta työs tään . 

Juha ni Enkovaara to teaa 
Ra nnikko tykistön kerta us-

~ KOULUTUS RYKMENTISSÄMME A 
harjoitusten o leva n erittäin 
hyvin orga nisoituja ja toimi
via. Muista aselajeista poike
ten Ra nnikko tykistössä · on 
useita erityispiiriteitä, jotka 
luovat perustan todelliselle 
toiminta valmiudelle ja osaa
miselle. Ehkä tärkein em. eri
koispiirteistä ova t Rannikko-

4
kistö n kiinteät kerta ushar
tuspaikat , jo tka tulevat 

Jan myö tä reservilä isille 
hyvinkin tutuiksi ja siten toi-
miminen eri tilanteissa o n hel
pompaa. Onhan aiva_n selvää, 
että tehtävien organisointi ja 
pa lvelus o nnistuva t mutka t
tomasti tutussa ja kiinteässä 
ympäristössä. Toisena erit
tä in tärkeänä seikka na Enko
vaara pa inottaa kerta ushar
joituksissa käyvien miesten 
vähäistä vaihtuvuutta eli joka 
harjoituksessa toimii yhdessä 
sa ma tuttu joukko, joista 
monet o vat olleet jo varus
miesaika naa n sa massa palve
luspaikassa . Näin juuri ran
nikkotykistön kerta usha rjoi
tuksissa va llitsee a ina hyvä 
yhteishenki ja· joukkuepe
lei stä tuttu yrittä min en 
yhteisten , ystävyyssuhteiden 

A ittamien ta voitteiden saa
- tta miseksi. Vuosien var

rella rese rvilä iset ovat luoneet 
myös kantahenkilö kuntaan 
ja kouh.ittajiin erittäi•n lämpi
mä t suhteet , joita paljolti vaa
litaa n kerta usha rjo itusten 
vä livuosinakin . Ra nnikkoty
kistö muodostaa näin o llen 
muista aselajeista eroten san
gen yhtenäisen »tea min », 
joka puha ltaa yhteen hiileen 
innottajinaan kiintymys ja 
ylpeys o maa aselajia kohtaa n. 
Kertausharj oituksissa rese r
viläisiä motivoi vanhojen 

»Reserviläisk ou/u1us on välltämätöntä toiminta valmiutemme 
. ylläpitämiseksi;, 101eaa Enkovaara. 

ys tävien ka nssa to imimisen 
lisä ksi aselajin kiehtova tek
ninen kehitys, mikä a iheena 
ta rjoaa ja tkuvasti uutta o pit
tavaa. Rannikkotykistön ker
tausha rjoituksissa onkin a ina 
mielenkiintoista o hjelmaa 
läpi vuo rokauden ja pätevien 
kouluttajien avulla ha rjoituk
sista saadaa n täysipaino isia ja 
ase tetut tavoitteet täyttä viä . 
Lisäksi reservilä isiä palkitaa n 
jo ukko -osastoj en to imes ta 
ylennyksillä sekä ansio ris
teill ä ja vastaavasti RT-killan 
taholta jo lege ndaariseksi 
mu o d os tuneell a Mu sta ll a 
baretilla . Kertausha rjo itukset 
koetaa n tänään yleisesti mie
lekk äinä ja tarpee llisina jopa 
siinä määrin , että ra nnikkoty
kistön ha rj oituksiin on enem
män halukkaita kuin heitä 
voidaa n ottaa . Tä mä ku vas
taa ehkä parhaiten asela
jimme reserviläisko ulutuksen 
lu o nnetta . Rannikk o tykis
tö llä o n erittä in hyvät edelly
tykse t kerta usha rj o itusten 
jä rjes tä miseen ja a la ti uusiu-

tu va ka lusto sekä teknistyvä 
toimenku va ase ttava t reservi
lä iskoulutukselle moti voivia 
haasteita ja vaatimuksia. 

Suo menlinna n Rannikko
tykistö kilta o n jäse nineen 
o llut erittä in a ktii vises ti 
muka na rese rvil ä isto imin
nassa tukemalla kerta usha r
joituksia erila isin avustuksin 
ja kilta la isten siviilia mmat
tien ta rjoa mien mahdolli
suuksien puitteissa . RT-killan 
jäse nille on myös jä rjestetty 
tutustumisretkiä kerta usha r
joituksiin se kä erila isia pereh
d yttä misja ksoja kerta usten 
vä li vuosina. 

Yhteistoiminta puo lustus
voimien ja rese rvin välillä 
kantaa va rmasti hedelmää, 
mi stä voidaan pitää mainiona 
esimerkkinä kerta usharjo i
tusten o rganisointia rannik
ko tykistössä. Reservin ko u
lutta minen ja pitä minen aja n 
tasa lla on vä lttä mätö ntä, 
koska j uuri reservin varassa 
o n todell inen toi mintava l
miutemme. 
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VARUSMIESKOULUTUS RYKMENTISSÄ TÄNÄÄN 

Rannikkotykistön varusmies
koulutusjärjestelmä uusittiin 
viime vuosikymmenen lopulla. 
Ennätimme ensimmäisinä seu
raamaan nykyisten olosuhteit
ten vaatimuksia. Maavoimien 
koko varusmieskoulutusjärjes
telmää uusittaessa käytettiin 
meidän kokemuksiamme 
hyväksi. Merivoimatkin ovat 
juuri saaneet oman uudistuk
sensa valmiiksi. 

Toteutus rykmenteissä 
Rykmentissä toteutetaan 

varusmieskoulutus siten, että 
peruskoulutus a nnetaan Esi
kuntapatterissa ja Koulutus
pattterissa. Erikoiskoulutus
kauden kurssit pidetään Esi
kuntapatterilla se kä Iso-saa
ren ja Mäkiluodon linnak
keilla . Osa tykkimiehistä 
komennetaan erikoi sk urs
sei lle rykmentin ulkopuo lelle. 
Aliupseerikurssi toteutetaan 
Koulutuspatteri ssa. Tulen
johto-, keskiö- ja tykkimiehet 
koulutetaan linna kkeilla. 

Va lm iusyksikkökaudella 
on siten kurssit käyty ja pal
velus jatkuu linnakkeilla val
miusyksikön koulutuksessa 
tai erikoiste htävissä Esikun
tapatteri lla. Vain upseereiksi 
koulutettavat sekä muutamat 
ryhmänjohtajat jatkavat 
kurssi maisessa koulutuk
sessa. Valmiusyksikkökau
den aikana hoidetaan myös 
rykmentin jokapäiväisen elä
män ylläpitämiseen tarvitta
vat ns . komennustehtävät 
sekä parannetaan erilaisilla 
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P • peruskoulutuskausi 
E • erikoiskoulutuskausi } 
V1 • valmiusyksikkökausi I miehistökoulutus 
V2 • valmiusyksikkökausi U 

AuK • aliupseerikurssi 
RjV • ryhmänjohtajien valmiusyksikkökausi } 
RjA • - • - alokaskoulutt.ajakausi a liupseerikoulutus 
RjJ • - • - jatkokoulutuskurssi 

RUK • reserviupseerikurssi i' } reserviupseerikoulutus 
JjV • jaosjohtajien valmiusyksikkökausi 

~ ; leiri (1 • talvi- , 2 • kesä- ja 

työsuori tuksilla linnakkeiden 
taisteluvalmiutta. 

Ikäluoka n lyhyen palvelu
sa rjan miesten kotiutuessa 
siirtyvät ryhmänjohtajat nuo
rimman ikäluokan a lokas
koulutukseen ja upseerikoke
laa t ja pitkän palvelusajan 
tykkimiehet jatkavat val
miustehtävissä. 

Haittoja 
Koulutuksen jaksottelu 

aiheuttaa huomattava n mää-

3 • syysleiri) 

rän siirtoja jaksojen vai'1J 
teessa. Kuvassa 2 on esitetty 
esimerkki siirroista perus
koulutuskauden päättyessä. 
Tämä siirtojen runsaus o nkin 
järjestelmän varjopuolia. Ali
tuisesti yksiköstä toiseen siir~ 
tyvän varusmiehen on vai
keaa såmaistua yksikköönsä 
ja oppia tuntemaan esimiehi
ään. Toisaalta siirrot tietysti 
tuovat vaihteluakin palve luJ.c
seen. Runsaasti työtä ne joka 
tapauksessa a iheuttavat yksi
köissä. 

. 

Lopuksi 
Nykyisellä koulutusjärjes

telmällämme on saavutettu 
kiistattomia etuja : linnakei-

•
, n valmius on parantunut , 

rusmiesjohtaj ien käytän
nön kokemus on lisääntynyt 
ja rykmentin koulutusmah
dollisuudet käytetään tehok
kaasti hyväksi. 
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RT-KOULUN KASVATTI 
Kok P Nyberg 

Vuosi 1984 
Helmikuun 9. päivään 1984 

as ti kuuluin nostoväkeen . 
Sinä päivä nä olin 20-vuo tias 
tekniika n opiskelija Ota nie
mestä pää täynnä ma tema
ti ikkaa, fysiikkaa, ohjelmoin
tia . Seuraava na aa muna olin 
a lokas, tietä mätön ja ta ita
mato n aamukasa. 

Alokas 
Näin lä hes 300:n aa mun 

jälkeen en pa ljo n muista a lo
kasajasta ni yksityisko hti a. 
Pää llimmäisenä on mielessä 
tunne, jo ka puo les taa n ei ole 
h e lp os ti kuv a tt av issa. 
Va paa n ja rieha kkaa n 2,5-
vuo tisen opiskelijaelämän jä l
keen armeija tuntui va rsin 
Orwellin kuvaa ma lta ympä-
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ristöltä, enkä pitä nyt sen joh
ta mishiera rki aa o ll enkaa n 
jä rkevänä ehdottamine to tte
levaisuusvaa timuksineen. 
Va ikka minussa heräs i voi
ma kkaita systee min vastais ia 
tunteita, hava itsin yrittävä ni 
mo nissa tila nteissa parhaa ni 
ja pä rjääväni hyvin . Lisäk si 
tajusin eläneeni to isaalta va r
sin suoja ttua elämää. Käyty
ä ni oppikoulun, lukio n ja 
välittömästi a lettuani opis
kella, en suoraan sanoe n tien
nyt no rmaalin ikäluo kan 
koostuvan tä lla isista ihmi
sistä. Työttömyys ja muut 
o ngelmat eivät olleet kosket
taneet minua a ikaisemmin. 

Synda le ni ssa s uo ritta 
ma mme yhdeksän pä ivä n ta l
vileiri maaliskuun alussa oli , 
ro uta iseen maa ha n kaixe t
tuine poteroineen, a lo kasaj~n 
mielee npa inuvin seikka. Rk
a mmunnoista ja rä ttirum
basta niinikään on jäänyt 
muistoja. 

Alokasa ikani tuvasta a lun
perin 11 :stä ka ksi siirrettiin 
E-luokkaa n kahdeksi vuo
deksi jo a lokasaikana, ja vielä 
yksi lisää muuta ma n kuuka u
den päästä. Mei tä lähti kolme 
Auk:uun , joista yksi erotet
tiin ennen kuin ensimm äinen 
kuuka usi ku rssia o li kulunut. 

Oppilas 
Kun olin kuitannut palve

lusaja kseni 11 kuukautta tein 
lopullise n pää tö ksen, että 
suoritan reservin upseerikurs-

sin. Tä mä olikin motivaatio ni 
kurssin ajan. Kurssiaika tun
tui paljon 1:iopeammalta. kuin . 
vastaava n pituinen a lok. 
aika ja ensimmäisen kerr 

. . 
saa to in tuntea osaa va ni 
jotain a rmeijassa . Toimin 
Auk :n oppilaskunna n pu
heenjohta ha na ja tä mä vei 
minut yhteyteen RTTK:n 
ka nssa. Rutiinite htä vi e n 
ohella puheenjohtajuus ta r
josi mielenkiintoisia organi
sointi- ja edustustehtäviä . 
Aliupsee rikurssin puo liksi 
M ä kilu o d o n linn a kk ee n 
kanssa jä rjes tämä o maisten
päivä sekä kurssijuhla oliva t 
tälla isia. 

Upseerioppilas 
Alokasaikani jaoksesta (n . 

35 alo kas ta) meitä lä hti 
lopulta va in ka ksi RTK:ulii; 
RU-kurssille. Ensivaiku. 
ma ni o li »upseeri ja herras
mies» tasoa. Superlon-patjoi
neen , verhoineen , klubeineen 
RTK va ikutti lupaa valta . 
Myö hemmin ensiva ikutelma 
muuttui , kun osoittautui, että 
kurssi on vaativa ja a inakin 
laskinl inja laisella on paljon 
ilta töitä. Koulutus itse o li 
miel e nkiint o isinta mitä 
a rmeija o li siihen mennessä 
ta rjonnut. PDP l l/34A lait
teiston operointi a ntoi hyvän 
kuvan tietokoneesta , jo ta en 
aikaisemmin ollut käyttänyt. 

.., 

A KOULUTUS RYKMENTISSÄMME A 
13-viikk o ises ta kurss ista 

olimme noin neljä viikk oa e ri 
leireillä , jo ista jo ka inen o li 
oma lla tava llaa n mielenkiin
toine n . »Ammatilli sessa» 
mielessä Kirko nmaz lla Ko t
kassa pidetty meria mmunta 
o li a nta isin, mutta va ikutta
vin oli kuitenkin jo ukkuee n-

~tajaja kson tukiko ~da n tst
"!'ll!l!I' sissileiri Jussarön såa rella 

joka perinteisine Ryskärin 
marsseineen kesti 11 vuoro
kautta . 

Upseerikokelas 
Ra nnikkotykistössä ko ke

lasa ika on muihin aselajeihin 
nähden pisin , yli 4 kuuka utta 
- se on myös minun oman 
varusmiespalvelukseni pisin 
jakso. Ensimmäisen 1,5 kuu
kautta to imin aliupsee rikurs
sin keskiölinja n ko uluttaja na. 
Koin tä män aja n varsin kiin
nosta va ksi, sillä kurssilla 
kokelaa t vas taavat melko pit
källe oppila id.en sisäisestä 
hengestä ja kurista se kä myös 
a rvostelusta . ·Tehtäviä riitti : 
kokeiden suunnittelua, pitoa 
ja ko rjaa mista, oppituntien 

•tämis tä, ko ulutt a mi s ta, 
-skiöupseerina to imimista. 

Lisä ksi usea t jo hta mis- ja va l
vo nta tehtävä t kohdi stui va t 
juuri ko kela iden vas tuulle. 

Va paa-a ikaa ei pa ljo n jäänyt, 
muta koska tehtävä tuntui 
mielekkäältä, en pitänyt tiuk
kaa a ika ta ulua liia n ylivo i
maise na . 

Ennen kuin ikä luo kka 3/84 
alo itti pa lve luksensa, sa in 
siir ro n Mä kiluodo n linna k
keelle, missä o len tä tä kirj oit-

-taessa ni. Täällä o n ko kelaa n 
rooli huo ma ttavas ti to ise nlai
nen : tä rkein työ ko kelailla o n 
linn a kk ee n p ä i vys t ävä n 
upseerin tehtävi en hoita mi
nen. Tä mä rajoittaa etenkin 
lomia, koska vaa timukse na 
o n ka hden ko kelaa n ja tku va 
läsnäolo. Täällä o llessa ni 
o len ko ulutta nut oman keski
öjaoksen , jo lla kokoo npa
n-olla on myös kova pa nosa m
muntoja viety läpi . Va rsi
naista ko ulutustani (las kin
upseeri) en juurikaan ole 
päässy t hy ö d ynt ä mää n . 
Vapaa-aikaa tää llä »kive ll ä» 
on enemmä n, jo ten olenkin 
ehtinyt a lo ittaa opi skelunikin 
uudestaa n. Viimeiseksi pa lve
lu s ku uk a ud e kse n i pa laa n 
Ko ulutuspatterille ko ulutta-

maa n 3/84 a liupsee rio ppil
a ita. 

Reservin vänrikki 
3. 1.1985 tulee va rmas ti o le

maa n henkil ö kohta inen juh
la pä ivä ni , jo nka tulen muista
maa n jo ka vuosi. Silti en tule 
muistelemaa n va rusmiesai
kaa ni mitenkää n pa ha lla -
usko isin . Nyt aja tellessa ni 
mit ä olen saa nut a rmeija lta, 
pa nen vaa ka kuppiin se uraa
via as io ita: 
- PDP 11 / 34:n o perointiko

kemus, jo ta voin hyödyn
tää es im . ha kiessa ni töitä. 

- Johta mista idon ka rttumi
nen. 

- Itseluotta muksen lisää n
tyminen; o pin myös mui
den suo riutumista omista 
tehtävistään . 

- Opettaja- ja ko uluttaja ko
kemus. 

- Ihmistuntemus. 
On vaa ka kupin to ise lla kin 

puo lella as io ita, joita en o lisi 
suonut kokevani enkä oppi
va ni . Kuitenkin ka tso n, että 
etenkin rese rviupsee rikurssin 
suo ritta mi sesta ja siihen liit
tyvistä palvelustehtävistä o n 
hyötyä jo palve lusa ika na . 
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RT-PASTORI Varusm past alik G Tanskanen 

ja ko tipai ka n sijainnin per 
tee lla . A llekirjoittanut sai 
pa la ta sotilasuransa a lkusi
joille Esikuntapa tteriin Sa n
taha minaa n , m1ssa va rus
mi e pa lve lun -lo ppu a ik a 
kul uu varusmiespa pin tehtä
vissä sotilaspasto ri Erkkilän 
a pula isena ja hänen ohjauk
sessaa n. 

Alik L Tanskanen. 

Va rusmiespapin työ on 
hyödyllistä ja mielekäs tä pa l
velustove reiden ja erityises ti 
nuorempien saapumiserien 
parissa. Kaiken toiminnan 
keskeisimpänä as ia na o n tulla 
tutuk s i m a hd o lli s imma n 
mo nen va rusmiehen kanssa ja 
luoda luo tta muksellisia suh
teita heihin , sa moin kuin ka n
tahenkilökuntaankin . Vaikka 
itse ra uha najan asepalvelus ei 
nykyää n aih euta monelle
kaa n suurempia o ngelmia 
luo tta muksellisen keskuste 
yhteyden ja -toverin olemas
saolo on tä rkeä tieto varus
mi e hill e . Va ru smi es pa pin 
kanssa voi keskustella jo pa l
velukse n suo ritta miseen liit
tyvis tä käytä nnön pulmista ; 
mutta va rsinkin ka ikista 
mieltä · pa inavista as io ista. 
Use immiten juuri sivii lielä
mä n ongelma t se uraavat 
muka na a rmeijaan ja ta hto
vat su urentua pa lvelusaika na 
kuten huoli oma isista, to i
meentulosta ta i epäva rmuus 

Syyskuun a ikana Ranni kko
tykistö ko ulussa Santa ham i
nassa so tilaspappi- ja sotilas
dia ko nik urssi 2/84. Kurssin 
seitse mä ntois ta osa no ttajaa 
tuli va t e ri joukko-osastois ta 
eri puolilta maata , pisimmät 
lomama tka t o li va t erää llä 
Rova ni emell ä pa lveleva ll a 
ko rp raa lilla . Va rusm iespa
piksi ta i -d ia koniksi pääsyn 

18 

ede ll ytyk se nä o n ennen 
va rusmiespa lvelua a loi tetut 
teologia n tai mu un kirkolli
sen a la n opinnot, minkä 
vuoksi tähä n ja loon virkaa n 
ei a ina ri itä lä heskää n ta r
peeksi ko ulutettavia kentä n 
ta rpeita aja te llen . Kurssi laise t 
sijoi tettiin ti iviin ko ulutusvai
heen jä lkeen uusiin pa lvelus
paik koihin ken tän kysynnän 

., 

,, 

~ KOULUTUS RYKMENTISSÄMME t:\ 

omasta itsestä ja suo riutumi
sesta . Tä llö in voi pelk kä asi
oiden käsittely yhdessä to isen 
ulk o pu o l ise n , til a nn e tt a 
ymmä rtävä n henkilön ka nssa 
selve ntää aja tuksia teho k
kaa mm in kuin jos ha uto isi 
as io ita yks ikseen. Se , että 
va rusmies pa ppi liikkuu ja 

iaiikuttaa pa lve lustove r_eiden 
'1!!!11111l'eskellä tai käy ta paa massa 

heitä a restipa ik oilla ja sa iraa
lo issa, o n enemmä n pinnan 
a lla tapa htuvaa työtä , mutta 
sa malla se o n tä rkei n ja ko n
k ree t t is in var us mi es te n 
hyvä ksi ko itu va osa papin 
aja nkäytöstä. Työ on taas 
nä kyvintä sillo in , kun pa ppi 
pitää ilta harta uksia ta i kir
kollisen työ n oppitu nteja 
yksiköissä . Va rsinkin sotilas
rippiko ulun osanottaja t oppi
va t tuntemaan va rusmiespa
pin ka ksik ymmentu nti se n 
rippiko ulun a ika na . Papin 
oma viikko-o hjelma määräy
tyy so tilaspastorin hyvä ksy
mä n toi min tasuunnitelman ja 
joukko-osastokohta isen ki r
ko llisen työn ko lmannesvuo
sikäskyn mukaa n . Tä llö in ei 

.iilllllliina viikko-ohje lmaa n jää 
'9ovinkaan paljo n a ikaa ns. 

se urustelun sa kra mentin eli 
henkil ökohta ise n suo ran va i
kutta mise n osa lle nä kyvien 
velvo ll isu uksien lisä ksi. Siltä 
vara lta, ette i pa ppi löydä kää n 
va rusmiesten keskeltä ka ik 
kia neuvoja ta i keskustelu
a pua ta rvitsevia , o n hänellä 
myös vi iko tta iset ki in teä t vas
taa no ttoaj a t Santa ha mina n 
sotilaskod in hilja isessa huo
neessa, jonne kukin vo i 
ha keutua o ma to imisestikin . 
Samassa pa ikassa ko koo ntuu 
to rs ta is in varusmiespa pin 
johdolla varuskunna n alu
eella asepa lve lustaa n suo rit
tavien kristittyjen ryhmä , 
j oka käytännö n ekumenian 
pohja lta po ht ii kristill isen 
elämä nka tsomukse n kysy
myksiä. 

Va rusmiespa pin pa lvelus 
o ri siis leima ll isesti kirko ll ista 
työ tä . Kaik illa heillä o n luo n
no llisesti taka naa n no rmaa li 
so til a s k o ulutu s, e räid e n 
osa lla myös o ma n aselajinsa 
ryhmänjo htaja n ta i reservin 
upseerin ko ul utus. Kirko ll i
sen työn eri tyistehtäv issä ei 
perusteell isempi ta istelut ila n
teiden tuntemus kuitenkaa n 
mene hu kkaa n . Va rusmiespa-

• ••• 

peille o n annettu ko ulutusta 
myös soda naja n tehtäviä va r
ten e li heillä o n o ma se lkeä ja 
tä rkeä työsa rka nsa ta istele
vien jo ukkojen muka na. Tä l
lö in kirko ll isten pa lvelujen ja 
sie lunh o ido n o hella pappi 
johtaa myös kaa tuneiden 
huo ltoa se kä kantaa vas tuun 
soti la iden henkisestä hyvin
voinnista . Vuodesta 1957 lä h
tien o n teo logia n opiskelijoi ta 
ko ulutettu va rusmiesa ik a na 
papi n tehtävi in puo lustusvo i
mien ta rpeita silmä llä pitäen. 
Myös rese rvin ha rjo itukset 
heidän osa ltaan kes kittyvä t 
nim eno maa n sot ilas pa pin 
to iminna n ha rjo itteluun kri i
sin a ik a na . On pa ika llaa n 
todeta, että va rusmiespa p
pien pa lve lusmoti vaa tio ja 
pa neutuneisuus o miin tehtä
viin o n korkeinta luo kkaa 
ase pa lvelu staa n suo rittavien 
miesten joukossa. Tämä joh
tu u tietenkin puo lustusvo i
mien ta rjoa masta ma hdo ll i
suudesta pa lve ll a vapaas ti 
o ma n maa ilmanka tso muksen 
ja sivii lik o ulutukse n muka i
sissa e rityistehtäv issä, mik ä 
ko it uu sa ma lla kai kk ie n pa r
haa ksi. 

HYVAA UUTTA 
VUOTTA 

1985 
Linnake-lehti toimitus 
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RYHMANJOHTAJAKSI: 
Suomen puolustusvoimissa palve le

vista va rusmiehistä no in 25 % va litaan 
aliupseerikursseille ko ulutetta va ksi ryh
mänjohtaja n tehtä viin . Suoritettuaan 
aselajista riippuen ka hdes ta neljään kuu
kautta kestävän a liupseerikurssin nämä 
'tuoreet' ryhmänjohtaja t , sotilasa rvol
taa n a li kersantteja ja ko rpraaleja, to imi
vat esimiehinä ja va rusmieskouluttaji na. 
Ryhmänjohtaja n tehtävissään pa rha iten 
kunnosta utuneet va rusmiehet ylenne
tää n sitten va rusmiespa lve luksensa 
ehtoopuolella kersanteiksi. SI Rt R:ssä 
aliupseerikurssi on lyhyt, va in ka ksi kuu
ka utta , mutta työteliäänä ja a ikata ulul
taa n erittäin tiukka na vaa tii oppila iltaan 
reippa utta ja ylenmäärin henkisiä voima
va roja. Ra nnikkotykistön aliupseeri
kursseilla ryhmänjohtajia opetetaa n nel
jän eri koulutushaa ra n as ia ntuntijo iksi. 

Alikersa ntti' Pertti Olavi Lehtimäk i 
Esikuntapa~terilta o ri käynyt SI RtR:n 
Aliupseerikurssin I/84 tykkilinja n Upin
niemen Koulutuspatterilla, mistä hä n on 
a lokasajaltaa n kotoisin. .Alikersantti 
' Mälli' Lehtimä ki on suunnitellut jää
mistä puolustusvoimien palve lukseen, 
mutta pyrkiminen poliisiopistoon va rus
miespalve luksen jälkeen tuntuu hänestä 
vielä tässä va iheessa mieluisa mmalta 
vaihtoehdolta. 

Aliupseerikurssin jä lkeen Lehtimäki 
lähti nuo rempa na ryhmä njohtaja na 
Isosaa ren linnakkeelle. Kaksi ensim
mäistä kuukautta nuoremma t ryhmän
jo htaja t opetteleva t toimimaan oman 
toiminna n ohella (OTO) käytettävien 
ase iden pa rissa sekli tutustuva t linna ke
pa lvelun hienouksiin. Saapumiserän 
II/84 nuorempien tykkimiesten saavut
tua linna kkeelle Lehtimä ki sa i vastuuna-
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la isen tehtävän tykkikoulutuksen tii
moilta . Linna kkeilla ryhmänjohtaja t 
vastaava t pitkälti tykkimiesten linja koh
ta isesta koulutuksesta sekä pitä vät yllä 
yleissotilaa llista kuria ja jä rj es tystä . 

Linna keka utensa jälkeen a likersant · 
Lehtimä ki siirtyi Esikuntapatterille San
ta ha minaa n koulutta maa n saa pu.mise
rä n III/84 a lokkaita . Alokaskoulutuk
sessa ryhmä njohtajille on va rsin oleelli
nen tehtävä miesten muokkaa misessa 
perustiedoiltaan ja -taido iltaan suoma
la isiksi sotilaiksi. Peruskoulutuska uden 
aika na ryhmänjohtaja t tutustutta vat 
a lo kkaa t rynnäkköki vääriin tela miinan 
osista alkaen a ina liikkumiseen epäs uo
ra n tulen vaikutuksen alaisena. Alik. 
Mä lli toteaa ryhmänjohtajan roolistaan 
se uraavaa : »Alokkaille opetetaan perus
koulutuskauden a ika na hyvin paljon 
uusia asioita eikä ylimää räinen ' rumba' 
a ina kaan helpo ta niiden oma ksumista , 
senpä ta kia itse o len pyrkinyt keskitty
mään ensisija isten asioiden opetta mi
see n.» 

Peruskoulutuska uden jälkeen alik 
Lehtimä ki siirtyy · vielä kuuka udeks· 
Isosaaren linna kkee lle ryhmä njohtajie 
jatkokoulutusjakson pariin . Nä in kuluu 
11 kk eli 330 vuorokautta ryhmänjohta
ja n mielenkiintoisessa tehtävässä. 

.. 

" 

Mercedes-Benz on korke
an laadun vertauskuva 
kaikkialla maailmassa. 
Sen henkilöautomallisto 
tarjoaa taloudellisuutta ja 
edustavuutta jokapäiväi
seen käyttöön . 
Mercedes-Benz on Euroo
pan suurin hyötyajoneu
vojen tuottaja. Tarkoituk-

•nmukaisessa mallistossa 
~n valinnanvaraa. Paket

tiautoja, kuorma-autoja 
eri painoluokkiin ja lin
ja-autoja sekä erikoisajo
neuvoJa. 
Mercedes-Benzin menes
tys on taloudellisuudessa. 

'1EIIO 
piirieduscajineen ja 

sivuliikkeineen 

JOHTOTAHTI 
KAIKILLA . . 

TEILLA 
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MIEHISTO KURSSEIN 
MERIV ALVOJAKSI 
Korpr Pasi Moisio 

Kehitettäessä rannikonpuolustusta on 
syytä kehittää myös merialueiden va l
vontaa ja seurantaa, Nykyisin käytössä 
oleva RA VAL-järjestelmä eli Rann ikko
tykistön valvonnan ja ammunnan laskin
järjestelmä tarjoaa o iva t mahdollisuudet 
luotettavaan ja täysipainoiseen merival
vontaan, 

Merivalvonta-asemien havainnot ja 
tiedostot on mahdollista sii rtää automa
attisesti Merivalvonnan a luekeskukseen 
Santahaminaan. 

Linnake-lehti piipa hti Loviisan edus
talla sijaitseva lla Orrengrundin merival
vonta-asema lla tutustumassa merivalvo
jien koulutukseen ja a rkeen. 

Merivalvontamiehen koulutus alkaa 
heti perusko ulutuska uden päätyttyä 
Isosaaren linnak keella järjestettävillä 
kursseilla, joiden kestoai ka o n noin 5 
viikkoa . Kurs in aika na miehistö tutus
tutetaan tehtävässä käytettävään laitteis
toon ja harjoitellaa n toimimista valvon
tat ilanteissa ottaen huo mioon eri o losuh
teet. 

Meri vai von ta kurssin jäi keen tuo reille 
valvoji lle järjestetään kolmen vi ikon 
pituinen tutka kurssi Ko tka n Rannikko-
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patteristoon kuuluvalla Kirkonmaan lin
na kkeella . Va lmiit valvojat sijoittuvat 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmen
tissä joko Mäkiluodon, Isosaaren ta i 
Orrengrundin linnakkeille. Saapumise~ 
rä n 1/84 merivalvojista lukien tämän 
miehistötehtävä n pa lveluspituudeksi on 
määrätty 330 vuoroka utta, jona a ikana 
meriva lvontatorni eli »tolppa » tulee san
gen tutuksj. Merivalvoja n työ on tark
kuutta sekä keskittymiskykyä vaativaa 
puuhaa, ja vastuunalaisuus on tehtävä lle 
varsin olennainen piirre. Uudet merival
voja ka ndidaa tit kartoitetaan uusista saa
pumise ris\ä a lokaisa ika na järjestettävil 
stereonä kötesteillä. 

Linnakkeiden meriva lvontaryhmiin 
kuuluvat myös ryhmänjohtajat, jotka 
ko ulutetaan Ha ngon Ra nnikkopatteris
to n järjestämillä merivalvonta-a liupseri
k ursseilla. 

Merivalvojan tä ytyy ja kanna ttaa olla 
työssään tarkkana -'-esimerkiksi mainit
ta koon tkm Pitkäputki Orrengrundista , 
joka hava ittuaan hätäraketin selvitti 
ripeällä toiminnallaan vaaratilanteen ja 
ka rtutti samalla omaa kuntoisuusloma
va ra ntoaa n. 

1 
1 
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Orre11 valvojal 1184. 

ORRENGRUND 
Orrengrund Loviisan ulkosaaristossa 

kuuluu alueen muiden vartiolinnakeiden 
ohella suoraan rykmentin esik unnan 
johtoon. 

Orrengrund o li tunnettu luotsiasema 
jo 1700-luvulla ja saa ri o n nykyäänkin 
ka uppa meriliik enteen hermokeskus: 
saarella toimii luotsiasema, joka o hja il ee 
Itäisen Suomenlahden meriliiken nett ä. 

Vartiolinnake käsittää rauhan ai kana 
miehitt ä mätt ö mä n rannikkopatterin 
lai tteineen ja ja tkuvatoimisen meri va l
vonta-aseman. 

Valvonta tapa htuu Santahaminassa 
sij ai tseva n meri va lvonta-a l uekesk u ksen 
johdolla yhteistyössä merivartioston ja 
luo tsiaseman kanssa. 
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RANNIKKOSOTILASKOTIYDISTYS 
ESITTÄYTYY 

Yhdistyksellämme ja ryk
mentin sekä kantahenkilö
kunnalla että varusmiehillä 
on kulumassa olevan vuoden 
aikana ollut - kuten 66 men
neenäkin yhteistoimintavuo
tena - paljon monitahoista 
kanssakäymistä. Upinnie
messä, Mäkiluodossa ja Isos
aaressa on pidetty lukuisia 
alokasiltoja ja eri laisia varus
miestilaisuuksia, oltu ker
tausharjoituksissa ja leireillä, 
neuvoteltu eri tasoilla siitä, 
miten RSKY voisi parhaalla 
mahdollisella tavalla tukea 
varusmiesten vapaa-ajan viet
toa, kunnostettu varusmies
ten vapaa-ajan tiloja sekä -
Kuivasaaren leirisotilaskoti. 
Normaalirutiiniin kuuluu tie
tenkin tavanomainen sotilas
kotitoiminta. 

Edellä mam1tu1ssa paikal
lisosastoissa on noin 700 soti
laskotisisarta ja toiminnassa 
on 18 sotilaskotia : Kirkon
maa, Rankki, Kyminlinna, 
Isosaari, Merisotakoulu, 
Upinniemi, Mäkiluoto, Häs
tö-Busö, Russarö, Hanko, 
Skinnarvik , Gyltö , Örö, Utö, 
Pansio, Linnankasarmi 
(Turku), Janhua (lopettanut 
toimintansa 1.7.84) ja Kuus
kajaskari . Meillä on kolme 
vakinaista · leirisotilaskotia: 

Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen toiminta ei kuitenkaan 
rajoitu ainoastaan SIRtR:n 
yksikköihin, vaan se ulottuu 
Kuuskajaskarista Kirkon
maahan ja tällä alueella pal
velemme myös laivastoa ja 
rannikkojääkäreitä . Yhdistys 
kuuluu Sotilaskotiliittoon 
niin kuin 43 muutakin maas
samme toimivaa sotilaskoti
yhdistystä. 

Kotipaikkamme on Hel
sinki, missä myös hallituk
semme kokoontuu kolmen 
viikon väliajoin, mutta pit
källä rannikko- ja saaristo
alueella yhdistyksellä on 
kymmenen paikallisosastoa: 
Kyminlinna, Loviisa, · Hel
sinki, Suomenlinna, Pork
kala, Hanko, Korppoo, 
Turku, Uusikaupunki ja 
Rauma. 
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Kuivasaari, Miessaari ja 
Reila, kymmenen kanttiinia : 
Katajaluoto (lopettanut toi
mintansa 30.9.84), Orren
grund, Jussarö, Vallisaari, 
Rauman Etappi (1.7 .84 
alkaen) sekä laivat ja lisäksi 
kaksi sotilaskotiautoa. 

Toimipisteissämme työs
kentelee 53 vakinaista työnte
kijää (sotilaskodinhoitajat ja 
apulaiset, kanttiininhoitajat, 
leipurit sekä toimistohenkilö
kunta). 

Kirjastoja on 17, joissa on 
yhteensä noin 13.000 nidettä. 

Vuonna 1983 tehtiin 29.000 
vapaaehtoista, siis palkatonta 
työtuntia, ja varoja käytettiin 
varusmiesten hyväksi : 
- ilmaistarjoiluun mk 

38.952:-
- lehtitilauksiin mk 51 .604:-
- kirjastojen kartuttamiseen 

mk 16.000:-
- urheilu- ja harrastustoi

mintaan mk 13.936:-
- viihteeseen (televisiot · 

radiot ym.) mk 86.885:-
- vapaa-ajan tilojen kun

nostukseen ym . mk 
65.886:-
Kiitän kuluneesta vuodesta 

ja toivon, että yhteistyömme 
jatkuu edelleenkin kitkatto
masti . Iloitsen siitä, että 
voimme tulevanakin vuonna 
tehdä ja kehittää sotilaskoti
työtä suomalaisen varusmie
hen hyväksi. 

Eila Walden 
RSKY:n puheenjohtaja 

RT-miehen tietolaari 

Numerossa 1/85 avaa Linnake-lehti a an uudentyyppisen palstan,jonka teh
~änä on auttaa rykmentin varusmiehiä 

heidän ongelmissa:an sekä kartuttaa pal
velustaan suorittavien yleistä tietoutta. 
Palstalle »RT-miehen tietolaari» voi 
jokainen varusmies lähettää kysymyksiä, 
joihin vastataan seuraavan lehden puit
teissa. Kysymyksiin vastaavat niiden 
sisällöstä riippuen joko kantahenkilö
kunnan tai RTTK:n jäsenet, jotka 
kokoontuvat määräajoin pohtimaan 
kertyneitä kysymyksiä. 

Palstalle voivat varusmiehet niinikään 
lähettää asiallisia mielipiteitään tai vaik
kapa kertomuksia mieleenpainuneista 
kokemuksista palvelusaikanaan. RT
miehen tietolaari on ideoitu palvelemaan 
niin varusmiehiä kuin kantahenkilökun
taakin pyrittäessä kartoittamaan ryk-
mentissä esiintyviä jokapäiväisiä ongel-

~ a ja niiden ratkaisumalleja. 
9RTTK järjestää jokaiseen yksikköön, ___ ., 

!aari-laatikon, johon kysymykset, ideat, 
kertomukset ja mielipiteet voidaan jät
tää. Aineistoa voi myös lähettää rykmen
tin sisäisen postin välityksellä osoitteella: 

SIRtR/RTTK 
Esikunta 1 
Santahamina 

! 
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TST:tä JÄÄKENTILLÄ 

Korp Pasi Moisio 

»Olalle vie!» 

Suomenlinnan Rannikkotykistöryk

mentille on ominaista, että se aivan vili
see kuuluisia ja lahjakkaita varusmiehiä. 

Yksi heistä on Esikuntapatterilla palve

leva ja varuskunnan hammaslääkäriapu
Jaisena toimiva tykkimies Kim Jakob

son. Tuo nimi on eräittäin tuttu ainakin 
kaikille taitoluistelun ystäville. Kim 

Jakobson on moninkertainen Suomen 

mestari niin henkilökohtaisessa taitoluis

telussa kuin jäätanssissakin. Vuodelta 
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1982 Kimin palkintokaappia koristaa 

niinikään Pohjoismaiden mestaruusmi

tali . Samaisena vuonna hän edusti Suo

mea myös Euroopan- ja maailmanmesta
ruuskisoissa. Jäätanssi on Kimin päälaji, 

jota hän harjoittelee tiiviisti parinsa, 1 
vuotiaan kaunottaren ·Susanna Pelto! 

kanssa. Pari viimeistä kautta »Jaakopin

poika» on kärsinyt polvi vammasta, mikä 

on estänyt aivan täysipainoisen harjoitte

lun. Nyt Kim on jälleen terve ja motivaa
tio sekä tavoitteet korkealla . Varusmies-

. palveluksensa aikana on Kim Jakobson 

saanut pienistä alkuvaikeuksista huoli
matta mielestään mukavasti harjoitusva

paata. Kim siirtyi syyskuussa SlRtR:iin 

KarPr:sta Vekarajärveltä eli ylennettiin 

jääkäristä tykkimieheksi . Harjoitustah
tia Kim aikoo tiivistää helmikuussa, kun 

siviiliauringon kehrä kuultaa kevättai
vaalla. 

Katse oikeaan päin! 

SOTILAS KOTI 

TOIVOTTI 

TERVETULLEEKSI 

,,,,.[_o perinteiseen tapaan pitivät RSKY 

.pinniemessä ja HNMKY Santahami
nasssa 15.10. tulojuhlat saapumiserän 
l///84 alokkaille. Linnake-lehti oli seuraa
massa Santahaminan juhlaa. 

Tulojuhlassa olivat läsnä Esik untapat

terin alokkaat ja kantahenkilökuntaa 

patterin päällikön, kapteeni Hyytiäisen 

johdolla sekä Sotilaskodin sisaria. 

Ohjelma alkoi HNMKY:n puheenjoh
tajan tervehdyssanoilla. Hän kertoi soti
laskotitoiminnan historiasta sekä Santa

haminan Sotilaskodin palveluista ja toi
min ta periaatteista. 

Musiikkiviihdettä saatiin duettoina ja 

yksinla uluina, jota avittivat Helsingin 

va ruskun tasoittok unnan puhaltajat. 

Läsnäolijoiden _iloksi oli NMKY 
onnistunut saamaan Eemelin poikkea

maa n Santahaminassa matkallaan Flori

daan . Eemeli muisteli sota-aikana koke

miaan kuumia paikkoja - leipomossa 

- sekä teki ja teetti vekkuleita temppuja. 
Niin alokkaille kuin muillekin läsnäol

leille jäi hyvä ja iloinen mieli. On hienoa , 

että sotilaskotisisaret jaksavat ja viitsivät 

nähdä vaivaa tällaisten tilaisuuksien 

vuoksi. 
Tkm Helge Finnberg 
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RANNIKKOTYKKIMIESTOIMIKUNTA 
ELI RTTK 

Monille on vieläkin epäsel
vää, mikä on varusmiestoimi
kunta. Onko se jokin epämää
räinen nakertajaporukka, vai 
mistä on kysymys? Tämän 
artikkelin tarkoitus on lyhyesti 
selvittää, mistä todella on 
kysymys. 

Varusmiestoimikuntien 
historia juontuu 60-70-luku
jen vaihteeseen,jolloin yhteis
kunnassa tapahtui kaikenlai
sia muutoksia. Yksi näkyvim
piä muutoksia oli nuorison 
vaatimus saada osallistua 
heitä koskevista asioista päät
tämiseen. Puolustusvoimissa 
huomattiin muutoksen tuu
let, eikä suinkaan jääty odot
tamaan mitä tuleman pitää, 
vaan haluttiin ohjata paineet 
armeijan kannalta positiivi
seen suuntaan. 

Varusmiesten vaikutuska-
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navaksi ja sosiaalisten olojen 
kehittämiseksi perustettiin 
joukko-osastoihin Varus
miestoimikunnat osaksi Puo
lustusvoimieh organisaatiota . 
Toimikunnat työskentelevät 
joukko-osaston komentajan 
alaisuudessa, komentajan 
määräämän ohjaajan valvon
nan alaisena . Päämääränä on 
edistää maanpuolustus'tah
toisten ja tehtäviensä taita
vien sotilaiden kasvattamista 
kehittämällä varusmiesten 
sosiaalisia oloja, yhteenkuu
luvuuden tunnetta ja viihty
vyyttä. 

Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin varusmies
toimikuntana toimii Rannik
kotykkimiestoimikunta, 
RTTK. Toimikunnassa on 
kolme toimihenkilöä: pu
heenjohtaja, työ-, opinto- ja 

sosiaaliasiamies sekä työsuo
jeluasiamies, joka toimii 
samalla Linnake-lehden toi
mittajana: Lisäksi edu·stav 
varusmiehiä kunkin perusylc 
sikön edustajat. 

Toimikunta kokoontuu 
noin kolmen viikon välein. 
Kokouksissa käsitellään 
meneillään olevia, ajankoh
taisia asioita ·samoin kuin 
yksikköedustajilta, muilta 
varusmiehiltä sekä kantahen
kilökunnalta saatuja aloit
teita. Pääasiassa keskitytään 
harrastus- ja vapaa-ajantoi
mintaan, kuten harrastusväli
neiden hankkimiseen, kilpai
lujen järjestämiseen samoin 
kuin urheilukilpailuissa, 
näyttelyissä yms. käyntien 
järjestämiseen. 

Menneenä syksynä on 
RTTK:n toiminta ollut pää
asiassa alokkaisiin keskitty
nyttä. Alokkaille on pidetty 
oppitunteja sekä tehty työ- j 
harrastuskyselyjä. Esikunt 
patterin alokkaille järjestet
tiin lisäksi saunailta Pirtti
mäen ulkoilualueella. 

RTTK:n toimihenkilöt 
ovat tehneet myös yksikkö
vierailuja. Viimeksi on käyty 
Orrengrundissa ja Mäkiluo
dossa, jossa pidettiin samålla 
uusien yksikköedustajien 
vaa lit. Linnakkeilla palvele
ville varusmiehille on marras
kuun aikana myös järjestetty 
mahdollisuuksia käydä jää
kiekko-otteluissa Helsingin 
jäähallissa. 

Viimeisin suurempi tapah
tuma olivat Varusmies kysyy 
-tilaisuudet, joissa KoulPtrin 
ja EPtrin alokkaat saattoivat 
tehdä päällystölle kaikenlai
sia palvelusta koskevia kysy
myksiä. Tilaisuuksisa olivat 
arvovaltaiset vastaajat, kun 
jopa rykmentin komentaja, 
eversti T Lahti oli tullut vas
taamaan kysymyksiin . 

Sosiaalisessa toiminnassa 
ovat päällimmäisiä työpaik

,.,ihin ja opiskeluun littyvät 
~gelmat. Varusmiehille väli

tetään tietoa avoimista työ
paikoista ja opiskelumahdol
lisuuksista sekä annetaan 
yksilöllistä neuvontaa. 
Lisäksi tarvittaessa järjeste
tään käyntejä ammattinvalin
nanohjaukseen Helsingin 
työvoimatoimistoon . 

Kaiken kaikkiaan on Ran
nikkotykkimiestoimikunnan 
työsarka monipuolinen. 
Varusmiehiin su unnatun toi
minnan lisäksi on tärkeää olla 
yhteydessä merkittävimpiin 
sidosryhmiin, kuten Rykmen
tin kantahenkilökuntaan, 
muihin varusmiestoimikun
tiin, Helsingin NMKY:een, 
Rannikkosotilaskotiyhdis
tykseen, RT-kiltaan. Töitä on 
runsaasti, mutta kun työn 

4
ntee mielekkääksi ja tar
elliseksi, tekee sitä mielel
an. 

Työsuojeluasiamies ja Linna
ke-lehden toimittaja korpr 
Pasi Moisio. 

RTIK:n KOKOONPANO 

Puheenjohtaja 
Työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies 
Työsuojeluasiamies 

Isosaaren ryhmänjohtajien edustaja 
tykkimiesten edustaja 

Mäkiluodon ryhmänjohtajien edustaja 
tykkimiesten edustaja 

Kokelaiden edustaja 
Koulutuspatterin ryhmänjohtajien edustaja 

alokkaiden edustaja 
Esikuntapattein a lokkaiden edustaja 

Ohjaaja 

29 



PUOLUSTUSVOIMAIN 
KOMENTAJAN 
LAUSUNTO .. 
V 1985 BUDJETTIESITYKSESTA 

Hallituksen 1985 budjet
tiehdotuksessa on sotilaalli
seen maanpuolustukseen esi
tetty 4 669.8 miljoonaa mark
kaa. Kasvu kuluvan vuoden 
varsinaiseen menoarvioon 
verrattuna on 11 . 7 prosenttia. 
Nousu on käytännössä sama 
kuin koko budjetin noin 10 
prosentin kasvu. Lisäykses
tämme noin kahta prosentti
yksikköä vastaava summa 
käytetään aikaisemmilta 
vuosilta periytyvien palk
ka usmenojen oikaisuun. 
Tilanne on silti puolustuspo
litiikkamme uskottavuuden 
kannalta tyydyttävämpi kuin 
kuluvana vuonna. Tänä 
vuonna kasvu oli näet 5 pro
senttiyksikköä pienempi kuin 
menoarvio keskimäärin. On 
myös syytä todeta, että kulu
valle vuodelle myönnetyt 
määrärahat ovat samalla 
tasolla kuin vuoden 1983 
tilinpäätöksen menot. Mai
nittu 11. 7 prosentin kasvu on 
siten käytännössä kahden 
vuoden hintojen nousun 
kompensointia. 

Puolustusvoimien menot 
ovat 5 prosenttia budjettieh
dotuksen loppusummasta. 
Pyrkimys valtion menojen 
kasvun rajoittamiseen on jäl
leen merkittävästi heikentä
nyt mahdollisuuksia toteut
taa kolmannen parlamentaa
risen puolustuskomitean vuo
sille 1982-86 valmiiksi tinki
miä kehittämissuosituksia. 
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Tyydytyksellä on kuitenkin 
todettava, että yli kaksi kol
masosaa uusien tilausval·
tuuksien rahoituksesta nyt 
ehdotetaan suunnattavaksi 
maavoimien kehittämiseen. 

Puolustuskykymme kehit
tämisen kannalta tärkeinä 
hankkeina ja budjetin myön
teisinä piirteinä. totean, että 
hallitus ehdottaa maavoimien 
suojajoukkojen ajanmukais
tamiseksi ja suorituskyvyn 
parantamiseksi kahta uutta 
tilausvaltuutta, joiden avulla 
joukkojen pimeätoiminta-, 
tulenjohto- ja mittauskykyä 
sekä erityisesti panssarintor
junnan tehoa voidaan merkit
tävästi kehittää. Ilmapuolus
tuksen ja aluevalvonnan toi
mintaedellytyksiä ja tehoa 
myös elektronisesti häiri
tyissä olosuhteissa voidaan 
lisätä. Puolustustarviketeolli
suuden tuotantovalmiuden 
kehittämisen Jatkamisella on 
huomattava kriisin kesto
amme vahvistava merkitys. 

Budjettiesitys lisää palkat
tua henkilöstä vain 68:lla hen
gellä. Myös kertausharjoitet
tavien reserviläisten määrässä 
on jälleen jouduttu tinkimään 
parlamentaarisen puolustus
komitean suosituksesta. Ker
tausharjoitusaikojen tarpeel
lista pidentämistä ei voida 
vieläkään aloittaa . Vaikka 
puolustusmateriaalin hankin
tamäärärahat ovat noin sata 
miljoonaa markkaa suurem-

mat kuin kuluvan vuoden 
menoarviossa ovat ne kuiten.
kin samalla markkamäär" · 
sellä tasolla kuin vuosi 
1982 ja 1983. Komitean suosi
tukseen verrattuna kokonais
rahoituksen jälkeenjäänei
syys on vuosina 1982-85 noin 
700 miljoonaa _markkaa. Ase
velvollisten päivärahaan 
ehdotetaan vain markan · 
lisäystä. Komiteasuosituksen 
tavoitteisiin pyrittäessä sen 
olisi pitänyt olla kaksin-kol
minkertainen. Kolman
nen parlamentaarisen puolus
tuskomitean kehittämissuosi
tukset ulottuvat ensi vuosi
kymmen puoleenväliin. Ne 
edellyttävät kuitenkin toteu
tuakseen, että eri keinoin 
kurotaan kiinni syntyneet 
vajeet. Tarvittavat voimava
rat ovat oloissamme sitt_enkin 
sangen vaatimattomat, var
rattiinpa niitä budjetin koko
naismenoihin tai sotilas 
noihin muissa maissa . Käsi
tykseni mukaan meillä on 
varaa huolehtia puolustus
voimien tarpeista hyvinvoin
timme siitä kärsimättä. Puo
lustusvoimien kehittämisessä 
on kyse sellaisen kriisejä 
ennalta ehkäisevän puolus
tuskyvyn ylläpitämisestä, 
joka tukiessaan rauhantah
toista turvallisuuspolitiik
kaamme osaltaan luo edelly
tyksiä yhteiskuntamme 
muulle kehittämiselle. Se ei 
ole tuottamaton investointi . 

Ä RYKMENTISSÄ TAPAHTUU .f~~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU /.\ 

NIMITYKSET JA YLENNYK
SET 

• Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 
nro 10/84on nimitetty puolustusvoimien 
luutnantin virkaan ylennettynä luutnan
tiksi 29.8.1984 lukien 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmen
tissä 
- kadettikersantti Pentti Juhani Mietti
nen 

Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan 
esikuntapäällikkö on nimittänyt 
1.9.1984 lukien 

- ylikersantti Juha Hirviniemen puolus
tusvoimien toimiupseeri 5 lk:n toimeen ja 

i ntä~yt vääpeli_ksi komennettuna pysy
sest1 Suomenlinnan Rannikkotykistö
menttiin, 

- ylikersantti Pertti Kalevi Siivosen 
puolustusvoimien toimiupseeri 5 lk:n toi
meen ja ylentänyt vääpeliksi komennet
tuna pysyväisesti Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmenttiin. 
l. 10.1984 lukien 
- vääpeli Markku Jarmo Paatelaisen 
puolustusvoimien toimiupseeri 4 lk:n toi
meen ylennettynä ylivääpeliksi, 
- vääpeli Juha Aarre Hakalan puolus
tusvoimien toimiupseeri 4 !k:n toimeen 
ylennettynä ylivääpeliksi. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa 

- vääpeli Seppo Olavi Salon puolustus
voimien toimiupseeri 4 !k:n toimeen 
ylennettynä ylivääpeliksi komennettuna 
pysyväisesti Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmenttiin. 

MÄÄRÄYKSET 
1.9.1984 lukien 

- yliluutnantti Aulis Olavi Minkkisen 
Koulutuspatterin yksikön varapäälli
köksi, sijoitettuna opetusupseeriksi toi
mipaikkana Upinniemi. 
Ylil Minkkinen on ilmoittautunut 
1.9.1984 ja ryhtynyt hoitamaan tehtävi
ään, 
- yliluutnantti Risto Sakari Rautavan 
Koulutus- ja järjestelytoimiston toimis
toupseeriksi toimipaikkana Santaha
mina. Ylil Rautava on ilmoittautunut 
1.9.1984 ja ryhtynyt hoitamaan tehtävi
ään, 
- yliluutnantti Kaarlo Olavi Saarimäen 
teknillisen toimi~ton · toimistoupseeriksi , 
- luutnantti Pentti Juhani Miettisen 
Koulutuspatterin opetusupseeriksi. 
Ltn Miettinen on ilmoittautunut 
1.9. 1984 ja ryhtynyt hoitamaan tehtävi
ään, 
- luutnantti Mikko Usko Juhani San
tavuoren Mäkiluodon linnakkeen ope
tusupseeriksi toimipaikkana Mäkiluoto. 
Ltn Santavuori on ilmoittautunut 
1.9.1984 ja ryhtynyt hoitamaan tehtävi
ään. 
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A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ 

RYKMENTTI KUNNOSTAUTUI 
KULUNEEN KAUDEN 
KILPAILUAMMUNNOISSA 

Vuoden 1984 rannikkotykistön kilpai
luammunnoissa säilytettiin edellisinä 
kausina saavutettu korkea taso . Ilok
semme voimme jälleen todeta Suomen
linnan Rannikkotykistörykmentin 
menestyneen varsin mainiosti kilvoitte
lussa muita joukko-osastoja vastaan. 
Suurimman meriittinsä rykmenttimme 
saavutti kilpailussa »Kenraaliluutnantti 
A A Kantolan tykki », jonka tarkoitu
kena oli selvittää paras yksikkö rannik
kotykistön taisteluammunnoissa. Huo
mion arvoisia olivat myös yliluutnantti 
Rannan ja sotilasmestari Katajamäen 
upeat saavutukset setvittäessä rannikko
tykistön parasta tulenjohtajaa. Kaiken 
kaikkiaan hieno menestyminen voidaan 
katsoa kiitokseksi kaikille Suomenlin
nan Rannikkotykistörykmentissä toimi
ville ja palveleville henkilöille . Kova työ 
ja korkeatasoinen koulutus eivät ole 
m~nneet hukkaan - vie!' on Slörtti voi
missaan. 
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Vuoden 1984 rannikkotykistön kilpailu
ammuntojen tulokset: 
l. Rannikkotykistön paras joukko
osasto (Karhulan malja) 

l. TurRtR 78. 75 
2. VaasR Psto 75.80 
3. SlRtR 69.97 
4. KotRPsto 49.93 
5. HanRPsto 41.43 

2. Paras raskas rannikkopatteri (Tykis
tökenr V P Nenosen kiertopalkinto) 

l. VaasRPsto 88.29 
2. TurRtR 85.26 
3. KotRPsto 70.18 
4. S!RtR 47.41 
5. HanRPsto 41.88 

3. Paras yksikkö rannikkotykistön tais
teluammunnoissa (Kenraaliluutnantti A 
A Kantolan tykki) 

1. S!RtR 
2. TurRtR 
3. VaasRPsto 
4. HanRPsto 
5. KotRPsto 

4. Paras tulenjohtaja 
malja) 

92.5. 
72. 
63.30 
40.98 
29.68 

(Tulenjohtajan 

1. vääp P Hiltunen TurRtR 95.25 (T2) 
2. yli! R Ranta SIRtR 95.06 (Tl) 
3. sotmest J Katajamäki SIRtR 90.99 (T2) 

14. yli! H Rantala SIRtR 45.62 (Rl) 

-f;J,, RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄ TAPAH"'fUU .flJi 

NYT KILPAILLAAN 

RYKMENTISSÄMME 

• »KOULUTTAJAN KALVASTA» 

Saapumiserän 3/84 alokasjaokset, 
joita Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentissä on tätä nykyä kymmenen 
kappaletta, aloittavat perinteeksi muo-• 
dostettavan kilvan parhaan jaoksen kun
niasta ja sen symbolista - »Kouluttajan 
kalvasta». Kilpailun tarkoituksena on 
keskittää niin kouluttajien kuin alokkai
denkin tarmo ja mielenkiinto peruskou
lutuskauden tärkeimpiin sekä tavoitteil-

~an ensisijaisiin koulutussaavutuksiin. 
. osten välinen paremmuus eli kilpailu

s1joitus määräytyy menestymisessä nel
jässä osasuorituksessa, jotka ovat: 

l. Kirjallinen koe sisältäen 10-20 kysy
mystä peruskoulutuskauden keskeisim
mistä aiheista . Osasuorituksessa jaoksen 
sijoitus määräytyy keskiarvon mukaan . 
2. Kouluammunnat, joissa luokkasuori
tusten määrä (vähintään kolmas luokka) 

· prosentteina antaa jaoksen sijaluvun 
kyseisessä osasuorituksessa. 
3. Taistelijan tutkinto, jonka läpäissei
den taistelijain määrä prosentteina jaok-

sen miesten lukumäärästä sijoitta jaok
sen tuloslistalle. 
4. Fyysinen kunto , jota mitataan van
halla tutulla Cooperin testillä siten, että 
viimeisen kymmenen vuorokauden 
aikana suoritetun rynnistyksenjaksottai
nen keskiarvo määrää osasuorituksen 
sijoitukset. 

Kilpailun lopulliset tulokset muodos
tuvat eri osasuoritusten sijalukujen sum
mana. »Kouluttajan kalpa » luovutetaan 
voittoisan jaoksen johtajalle kunnes seu
raavan saapumiserän mestarijaos on 
valittu vastaavalla . taistolla . Kilpailun 
voittaneen jaoksen miehet saavat palkin
noksi uurastuksistaan kuntoisuusloman 
sekä voittanut perusyksikkö kruunataan 
kunniakirjalla. 

Täten selvitetään näppärästi Ryk
menttimme jyvät sekä akanat ja anne
taan uusille RT-taistelijoille mahdolli
suus paljastaa todelliset taitonsa. Toivo
kaamme tiukkoja taisteluja ja rehtiä yri
tystä tähtäimessä »Kouluttajan 
kalpa». 
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ESITTELYSSÄ RYKMENTIN 
HIIHTO V ALMENNETTA VAT 

Korpr Pasi Moisio 

Urheilullisen Suomenlin
nan Rannikkotykistörykme
nin kilpailullinen päätavoite 
on tänä talvena menestymi
nen Puolustusvoimien mesta
ruuskilpailuissa, jotka ajoit
tuvat maaliskuun alkupäi
viin . Tätä koitosta varten on 
rykmentin kuusimiehinen 
joukkue aloittanut tiukan 
valmistautumisensa jo loka
kuussa -84 harjoitustahdin 
vain tiivistyessä kohti varsi
na ista taistoa. Joukkue , 
jonka valmentajana sekä 
yhtenä kilpailijajäsenenä toi
mii Koulutuspatterin tun
nettu urheilumies yliluut
nantti Matti Kopra, koostuu 
kahdesta kantahenkilökun
nan edustajasta ja neljästä 
2/84 aliupseerikurssin kasva
tista . Yliluutnantti Kopran 
lisäksi SlRtR:n väreissä kil
voittelevat sotilasmes tari 
Hämäläinen Esikuntapatter
ilta, a likersantti Ma rtti 
Alanko sekä korpraalit Juha 
Soikkeli , Jykä Kalpala ja 
Pertti Heiskanen kukin kou
lutuspa tterin nuorempia ryh
mänjohtajia . 

4.-7.3.1985 järjestettävien 
Puolu stusvoima in mesta 
ruuskilpailujen ohjelmistoon 
kuuluu kilpailukalenterin 
ensimmäisenä päivänä henki
lökohtainen ampumahiihto. 
Seuraavan päivän a ikana 
taistellaan pa ikasta aurin
gossa suomalaisten rakasta
massa kansallislajissa eli tui-
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kitavallisessa murtomaahiih: 
tokilvassa ja kolmannen päi
vän teemana on vaa tiva n 
rankka pa rtiohiihto , johon 
kukin joukko-osasto nimeää 
kahdesta kantahenkilökun
nan jäsenestä sekä kahdesta 
va rusmiesedustajas ta koostu
van joukkueen. Näistä osa
suorituksista muodostuva 
ko ko na is tulos mää ritt ää 
joukko-osastoteamin lopulli
sen kailpailusijoituksen, mikä 
a inakin SlRtR:n joukkueella 

on tavoitetasolle ase tettuna 
erittäin korkea. Työtä teh
dään tavoitteen saavuttami
seksi taukoamatta yliluut
nantti Kopran ammattita i
dolla suunnitteleman harjoi
tusohjelman turvin ja jo mår
raskuun alkupuolella joukku
een varusmies jäsenet antoivat 
positiivisia lausuntoja fyysi
sen peruskunnon vahvasta 
no ususta va lmennusohjel
man säntillisen noudattami
sen avulla. 

Korpr Ka/pa/a. 

Kovan ha rjoittelun lisäksi 
joukkueen jäseniltä vaadi
taa n tietenkin urheilullista 
lahjakkuutta sekä tahtoa to i
mia liikunnalisen työnsä 
parissa. Yliluutnantti Kopra , 
joka mm. on voittanut ryk
menttimme ampumahiihto
mesta ruuden, on tunnettu ja 
innokkaa ksi todettu urheilu
mies. Hänen ha rrastamistaan 

,Aeista mainittakoon vaik
'l1111191pa kara te, hiihto, ammun

ta, maastojuoksu sekä useat 
joukkuepelit. Teamin varus
miesjäsenet ova t niinikään 
a ktiiviurhjeilijoita, joilta ei 
meriittejä puuttune. Aliker
santti Alanko pelaa kasvavaa 
suosio ta nauttivaa amerikka
la issyntyistä baseball ia mes
taruussa rjatasolla . Korpraa
lit Heiskanen ja Soikkeli ovat 
harras taneet yleisurheilua 
sekä hiihtoa pienestä pitäen ja 
korpraali Kalpalan ansio ina 
ova t a lppihiihdon SM-mitalit 

nuorten sarjoissa. Todetta
koon lisäksi, että Kalpa lan 

·soveltu vuutta RT-miehen 
rooliin lisää edelleen hänen 
pitkäaikainen purjehdushar
rastuksensa . 

Mutta pelkkä intervallive
tojen ha rj oittelu ja pohja kun
non hienosäätö eivät kuiten
kaan riitä joukkueen va lmis
tautuessa kauden päätavoit
teeseen, vaan osana va lmen
tautumisohjelmaa ovat luku i
sa t piirikunna llisen tason kil
pailut ta lven aikana . Kilpai
lukokemus ja joukkueen 
vahva yhteishenki ova tkin 
teamin jäsenten mielestä ensi
arvoisen tärkeitä tekijöitä, 
kun lähdetään monipä ivä i
seen vahvoja sekä fyysisiä että 
henkisiä ominaisuuksia vaati
vaan koitokseen. Yhteishen
keä joukkue vahvistaa viettä
mällä yhdessä ka ksi vi ikkoa 
Sodankylässä järjestettävä llä 
va lmennusleirill ä ma rras-

Alik Alanko & Soikkeli. 

kuun loppupuolella . Muita 
tärkeitä jaksoja joukkueen 
valmentautumisessa ovat: 

- ESSL:n peruskunt oleiri 
joulukuussa 

- ESSL: n pa rtioleiri tammi
kuussa 

- ESSL: n ta lvimesta ruuskil
pa ilut se kä Pirkan hiihto 
helmikuun a ikana 

- Viikon kestävä viimeiste
lyleiri juuri ennen Puolus
tusvoimain mestaruuski
soja: 

Tottahan jouk kueen va rus
mies jäsenistön muodostaville 
nuoremmille ryhmänjohta
j ille on vara ttu myös inspi roi
vaa keholl is ta työtä aina 
halonhakkuusta ka ton kor
jaa miseen. Toivo kaa mme 
SlRtR-tea mill e pa rh ai nt a 
menestystä tulevan talven 
kovissa koitok issa . 
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RANNIKKOTYKISTÖ KILTA 
MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ 

RT-KILLASSA? 

MIKÄ RT-KILTA ON? 
Maassamme toimii lukuisa joukko vapa

aehtoista maanpuolustustyötä tekeviä 
järjestöjä; reservin upseereilla ja aliup
seereilla on omat yhdistyksensä ja liit
tonsa, useilla muillakin ryhmillä on omat 
yhdistyksensä. 

RT-kiltakin on vapaaehtoista maan
puolustustyötä tekevä reserviläisjärjestö. 
Sen tarkoituksena on toimia yhdyssi
teenä entisten ja nykyisten RT-miesten 
sekä heidän kouluttajiensa välillä. Tästä 
syystä se on tarkoitettu kaikille rannik
kotykistössä palvelleille tai palveleville 
sotilasarvosta riippumatta. 

MITÄ RT-KILTA TEKEE? 
RT-kilta tukee ja täydentää Suomen

linnan rannikkotykistörykmentin suorit
tamaa koulutustehtävää jakamalla asial
lista tietoa jäsenilleen RT-aselajin kehit
tymisestä ja laitteiden ja menetelmien 
käyttöönotosta, pitämällä tiivistå 
yhteyttä rykmentin henkilöstön ja kilta
laisten välillä ja tarjoamalla mahdolli
suuden osallistua erilaisten koulutusta
pahtumien ja harjoitusten seurantaan . 

Tukemalla RTTK:n (Rannikkotykki
miestoimikunta) toimintaa Kilta auttaa 
varusmiespalvelustaan suorittavien 
miesten sopeutumista vaativiin linnake
olosuhteisiin. 

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ 
RT-KILLASSA? 

Killan toiminta on jaettu oheisen kaa
vion mukaisesti kuuteen eri osa-aluee
seen. 
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Jokainen hallituksen jäsen toimii jon
kin osa-alueen vastaavana vetäjänä -
nam taataan hallit_uksen pä~tösten 
toteuttaminen tehokkaimmin tarkoite.·
tulla tavalla. 

Voit osallistua kaikkeen killan toimin
taan ja valita vapaasti ne toimintamuo
dot, jotka sinua eniten kiinnostavat ja 
joissa haluat toimia. 

Voit siis osallistua linnakkeille suori
tettaville retkille, tutustumiskäynneille 
kertausharjoituksiin ja seurata ammun
toja sekä erilaisiin koulutus- ja tiedotus
tilaisuuksiin. 

Voit suunnitella ja valmistella edellä 
mainittuja tapahtumia tai kehittää uusia 
toimintamuotoja ja -kohteita. 

Kaikkein tärkeintä: voit antaa oman 
henkilökohtaisen panoksesi killan työ
hön. 

MITÄ KILLALTA SAA? 
Jäsenmaksua vastaan kiltaan kuulu 

saa Rannikon puolustajat-lehden 4 ker
taa vuodessa, 14 kertaa vuodessa ilmes
tyvän Reservin Sanomat sekä Linnake
lehden kiltanumerot. Näiden lisäksi 
jäsentiedotteita ja muuta ajankohtaista 
asiaa ja materiaalia. 

Henkisellä puolella saa lisäksi miellyt
täviä kokemuksia, jotakin aina myös 
oppii. Saataviin voi hyvällä syyllä lisätä 
myös rehdin yhteishengen ja tunteen 
siitä, että on voinut omalta osaltaan olla 
mukana kehittämässä RT-kiltaa ja edis
tämässä sen tavoitteita. 

MITÄ KILTAAN 
KUULUMINEN MAKSAA? 

Vuosikokous vahvistaa vuosittain 
jäsenmaksun, joka tällä hetkellä on 50,00 
markkaa vuodessa. Siltä vuodelta, jonka 
aikana on ollut varusmiespalveluksessa 
ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Retkille 
osallistuvilta on peritty kuljetuksista ym. 
sellaisesta kuluja vastaava koraus. 

YHTEENVETO 
~enkilökohtaiseen kokemukseeni 
,.doten voin kert-oa , että vaikka olen 

kuulunut Helsingin Reservin Aliupseerit 

ry:hyn jo vuodesta 1969 eli siitä.lähtien 
kun siirryin reserviin ja kuulun edelleen
kin, olen kuitenkin vasta RT-killan toi
minnasta löytänyt sen »oikean » tavan 
tehdä maanpuolustustyötä vakaasti ja 
kiihkottomasti kaikki reserviläiset 
yhdessä. Kehotankin nyt varusmiespal
velustaan suorittavia keskustelemaan 
RT-killasta keskenään ja liittymään sii
hen heti. Näin taataan se, että kilta ei 
pääse »ukottumaan » vaan vireä ja aktii
vinen kausi, jota parhaillaan killassa ele
tään jatkuu edelleenkin. 

Pekka J.Mellavuo 
talousjohtaja, vääpeli 

HELSJNGIN RANNIKJO'fYl'JSTÖKILTA 
TOIMINTA- J.t\ OJGANISAATIOSUUNNITELMA 1984 

JOHTOKUNTA 

1 +6 

Sihteeri 
Toiminnanjohtaja 
T,jiloudenhoitaja 
Tiedottaja 
Yhteyshenkilöt SIRtR ja Rt-koulu 
Varusmiesten cdustaiat 

1 1 1 1 '· 
JÄRJESTÖTOIMINTA RESERVILÄIS- VARUSMIES- TALOUS KIINTEISTÖT JA KOULUTUS 

TOIMINTA TOIMINTA MATERIAALITOll'.1. 
: kokouk,e1 - jii,enh•nkin1a/re, - jäsc:nhankinta/vm • kträyk!liel - Kajanubcn 1auna - jlirj.koulu1u, 

- rc1kct • kcrtauiharjoi1uksct - oppilaskunnal - myyn1i - muut tilat - kurssi1 

- tutustumiskäynnit - alueellinen toiminta · RTTK - ilmoi1usmyyn1i - kiinteistöt · kilpailut 

• saunaillat - asclaji1icl0us •· linnakc-lchli - paino1uoucct - kalus101 - urhcilutoim. 

- lippuvaniot - kchilyslc>iminta • kirjaslo - saunan lalous - hankinnat - kuntoliikunta 

- paraatit - palkitsemlSCt/vm • investoinnit 
• palki1semi,e1/jiis 

• jiiricslövhtcistvö 
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HELSINGIN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN 
BARETTISÄÄNTÖ 

l § 
Killan jäsenistön yhteisenä tunnuk

sena käytetään mustaa barettia ja siihen 
kiinnitettyä hopean väristä killan merk
kiä. 

2 § 
Killan jäsenet hankkivat baretin itse. 

Reserviläinen tai varusmies joka ei ole 
killan jäsen liittyy baretin ostaessaan 
samalla jäseneksi. 

Baretti voidaan myös lahjoittaa killan 
hallituksen päätöksellä varu~miehelle ta! 
reserviläiselle. Henkilöstä, Jolle barettI 
on lahjoitettu tulee heti killan jäsen. 

3 § 
Barettia ovat oikeutettuja käyttämään 

killan jäsenet yhteisissä tilaisuuksissa tai 
edustaessaan kittaa jonkin muun maan
puolustusjärjestön tilaisuudessa . Baretin 
saanut tai ostanut varusmies saa käyttää 
barettia kotiuttamispäivänä siviilias'unsa 
yhteydessä. 

4§ 
Kilta lahjoittaa kunkin SlRtR:stä 

kotiutuvan varusmiesikäluokan neljälle 
hyvin menestyneelle varusmiehelle bare
tin viikkoa ennen kotiuttamista yksi
köissä järjestettävissä tilaisuuksissa. 
Muut kotiutettavat varusmiel)et voivat 
tämän tilaisuuden jäikeen ostaa ba~et. 
Barettia ei saa käyttää ennen kotmtta
mispäivää. 

Samoin kilta lahjoittaa SlRtR:ssä jär
jestettävien joukkojen kertausharjoitus
ten päätösparaatissa baretit reservin 
päällystön, alipäällistön ja miehistön 
a·ktiivista maanpuolustushenkeä osoitta
neille edustajille. 

5 § 
Barettia ei saa käyttää sotilaspuvun 

yhteydessä muulloin kuin luovutustilai
suuden aikana. 

Kiltalaiset voivat ostaa barettia Pekka 
Ahtolalta (p 801 8931) hintaan 100 mkja 
varusmiehet sotilaskodeista hintaan 70 
mk. 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
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SOTILAS LÄÄNIN 
V ARUSMIESTOIMIKUNNAT 
DRAGSVIKISSA 

Lokakuun 2.-3. päivä kokoontuivat 
Etelä-Suomen Sotilasläänin varusmies
toimikuntien puheenjohtajat koulutus

Å neuvottelupäiville Uuden~a~n Pri
"llllllllratiin, Tammisaareen. T1la1suuden 

isäntänä toimi paikallinen varusmiestoi-
mikunta, jonka omassa talossa (!) oli 
hyvät puitteet työskentelylle. 

Päivät avasi ESSI:n komentaja, ken
raalimajuri Keijo Tuominen, joka 
puheenvuorossaan käsitteli päivien tar
koitusta sekä varusmiestoimikuntien 
asemaa Puolustusvoimissa. - Päiville 
kokoonnutaan joidenkin tiettyjen tee
mojen ympärille tekemään aloitteita ja 
esityksiä. Samalla voivat toimikuntien 
puheenjohtajat vaihtaa keskenään aja
tuksia kokemuksia ja ideoita . 

Ken'raalimajuri Tuominen muistutti 
varusmiestoimikuntien asemasta Puo
lustusvoimissa toteamalla ,että toimi
kunnat ajavat varusmiesten parasta, 
mutta eivät etujärjestönä vaan joukko
osaston osana ilman vastakkainasette-

C ämänkertaisilla päivillä oli kolme 
työryhmää, joissa käsiteltiin aloitteita, 
Varusmiehen sosiaaliopasta ja Ohi on
julkaisua. 

Ohi on 
Nykyinen kirjanen esitettiin korvatta

vaksi kokonaan uudella julkaisulla, joka 
olisi Panssariprikaatin varusmiestoim!
kuntien toimittaman julkaisun kaltai
nen. 

Muutosta perusteltiin sillä, ettei nykyi
nen julkaisu ole aktiivisessa käytössä 
eikä sen sisältö kosketa varusmiestä. 

Aloitteita syntyi 
Neuvottelupäivillä syntyi aloitteita 

seuraavista aiheista: 
Siviilikoulutuksen huomioiminen 
varusmiespalveluksessa 
Palvelushelpotuskäytännön yhte
näistäminen 
Varusmiestoimikuntien määräraho
jen kaksinkertaista minen 
Ennen varusmiespalvelusta sattu
neen vamman hoidon korvaaminen 
palvelusaikana 
Ulkosuomalaisten varusmiesten ase
man parantaminen. 

Sosiaaliopas ja ulkosuomalaiset 
Sosiaalioppaaseen esitettiin lisättä

väksi kattavampi esittely varusmiestoi
mikunnista . Samoin oikeudellisia kysy
myksiä esitettiin käsiteltäväksi laajem
min. Lisäksi oppaan ulkoasuun t01vot
tiin parannuksia. 

Ulkosuomalaisille esitettiin tehtäväksi 
erillinen »Suomi-Info». Siinä kerrottai
siin yleisesti Suomesta, täkäläisestä hin
tatasosta yms. usein (ikäviä) yllätyksiä 
aiheuttaneista asioista. 

Ajatuksia vaihtui 
Päivien virallisen ohjelman ulkopuo

lella käytiin vilkkaita keskusteluja toimi
kuntien asemasta , toimintatavoista ja -
mahdollisuuksista. Ajatustenvaihdon 
seurauksena varmaan kaikki toimikun
nat saivat uusia eväitä toimintansa kehit
tämiseksi. 

Tkm Helge Finnberg 
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111/84 ALOKKAIDEN 
V ALA KIRKKONUMMELLA 

Esikuntapatteria vastaano11aa kenr Valtonen. 

Koulutu!>pallerin taidonnäy te. 
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Sähköinen PRINTI'I 
keskustelee 
kanssasi reaaliajassa 
- tähän ei mikään 
muu lehti pysty 
tänä . . . . . . . ' pa1vana. 

11rr11rr 

,n~n~r, 
lJ ·"'' t,ti paP 

kirjoiuajia: Harri 
rsli, Tapani Slipa ja · 
nel muul pitkåUe ehti• 

ei ha1Tastaja1 ovat luki
tien palveluksessa. 

Tosiaikainen lehti ensimmäisenä Euroopassa 
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VIIKON 
TARJOUS 

UNIONILLA 
Tule Unionille. Tämän tunnuksen alta 
löydät viikon hyvät tarjoukset asemalta ja 
kahvilasta. 
Kioskimyymälästä elintarvikkeet myymälä-
hintaan iltamyöhään ja viikon- • 
loppuisin. _... 

UDIDD 
Nähdään Unionilla! ~ 

11 Puolimatka-yhtymä Oy 

juo~~ 
hyvaan 
menoon 

Vahva kotimainen 

.. 

Gyproc. Kätevän 
mietien remonttilevy. 

Remontoi talosi Gyprocillå. Sillä on helppo oikoa vanhat 
sisäseinät ,·a -katot. Samalla nostat talosi energiatiiviyden ja 
paloturva lisuuden uudelle tasolle. 

PL 44 GYPROC 02401 KIRKKONUMMI 
PUH. (90) 298 5011 




