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Helsingin Reserviupseeripiirin rannikkotykistökerho 
Johtorengas täytti 50 vuotta. Onnittelut! 

Nimivalinta oli onnekas oivallus tykkimiehen älyl-
lä. Ammuksessahan johtorenkaan tehtävinä on tiivis-
tämällä antaa "puhtia", pitää ammus putkessa ja an-
tamalla kiertoliikkeen vaikuttaa ratavakavuuteen ja 
tarkkuuteen eli päämäärään pääsyyn. Rannikkotykis-
tökerho Johtorenkaalla on ollut tämänlaiset tehtävät 
jo puoli vuosisataa ja on edelleen. Jatka 50! 

Kerho on tiivistänyt rannikkotykistön reservin up-
seeriston yhteenkuuluvuutta, antanut sille puhtia, pi-
tänyt toiminnat radallaan, tähdännyt kauas ja päässyt 
päämääriinsä. Kerho sai alkunsa Helsingin Rannik-
kotykistösuojeluskunnan upseereiden aloitteesta ja 
sen kehtona ja kotina on pidettävä Suomenlinnaa, 
jossa juhlapäivää nytkin vietettiin. Johtorengas on 
maan vanhin aselajikerho. Kuuluttuaan aluksi itse-
näisenä Suomen Reserviupseeriliittoon se sittemmin 
liittyi Helsingin piiriin sen ensimmäiseksi alaosastok-
si, jotka myöhemmin itsenäistyivät. Johtorengas on 
näin toiminut aselajikerhojen tiennäyttäjänä ja niiden 
riippumattoman ja yhdenvertaisen aseman puolesta-
puhujana. Alusta alkaen se on myös kuulunut yhtei-
söjäsenenä aselajin toiseen johtorenkaaseen, Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistykseen. Rannikkotykistön 
reservin upseereiden hyvästä aselajihengestä sekä kit-
kattomista ja lämpimistä suhteista aktiiviupseeristoon 
on aselaji paljosta kiitollinen yhdistykselle. 

Hajasijoitetussa ryhmityksessä ja hajautetussa joh-
dossa toimiva monitoimiaselaji tarvitsee myös johto-
renkaansa. Korkeatasoisen reservin, erityisesti sen 
johtajien ohella on yhä välttämättömämpää omata 
yhtenäinen ja taitava ammattisotilashenkilöstö. 
Avaintehtävät voi hoitaa vain 100 % ammattilainen. 
Yhteiskunnassakin ennen synnyttiin, elettiin ja kuol-
tiin omien kesken — suomalaiset enimmäkseen sau-
nassa — nykyään mennään kohdusta hautaan am-
mattilaisten hoteissa. Näiden koulutuksesta aselajissa 
vastaa aselajikoulu, jonka vaikutus on kuin renkaat 
vedessä, tasaisesti etenevin sykäyksin joka suuntaan. 
Johtajien koulutukseen kannattaa panostaa, siihen si-
joitettu panos ei ole laukeamaton. 

Timo Sario 

Kirjapaino 
T A Sahalan Kirjapaino Oy 
Helsinki 1987 
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RT-KERHO JOHTORENGAS 

Täysosuma ja lento-
radan pätkiä 
Johtorengas 50 vuotta 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen pitämässä lämminhenkistä, reserviläistoimintaa ja 
rannikkotykistöaselajia kauniisti arvostanutta puhettaan Rt-kerho Johtorenkaan 50-vuotisiltajuhlassa 
Suomenlinnan Upseerikerholla 30.1.1987. 
Vasemmalta majuri K Ignatius, rouva Karvinen, majuri W Btihler, rouva Mattila, kenraali J Valtanen, 
vänrikki T Mattila, rouva Btihler, kenrm V Karvinen, majuri A Heimonen ja kapteeni O Nissinen. 

Reserviupseerien yhdistystoi-
mintaa 1930-luvulla edustivat 
Suomen Reserviupseeriliitto 
kerhoineen, joista Helsingissä 
toimi maan vanhin eli Helsin-
gin Reserviupseerikerho. Hel-
singin kerho on perustettu 
1925 ja Liitto vuonna 1931. 
Aselajia ei reserviupseeriker-
hoissa eroteltu tai yleensä-
kään toimittu aselajin puit-
teissa. Aktiiviupseerien piiris-
sä oli perustettu jo vuonna 
1925 Meriupseeriyhdistys ja 
1933 Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys, josta viime-
mainitusta lähti aloite perus-

taa reserviupseerien keskuu-
teen rannikkotykistökoulu-
tuksen saaneiden aselajipoh-
jalla toimiva yhdistys. 

Tammikuun 18. pnä vuon-
na 1937 kokoontui elokuva-
teatteri Glorian ravintolaan 
Pikku-Roobertinkadulla 18 
Helsingin rannikkotykistö-
suojeluskuntaan kuuluvaa re-
serviupseeria vahvistamaan 
viikkoa aikaisemmin pienem-
män ryhmän tekemää ehdo-
tusta rannikkotykistökoulu-
tuksen saaneiden reserviup-
seereiden yhteisestä aselaji-
pohjalla toimivasta kerhosta. 

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi res luutn Jonne Jahnu-
kainen ja sihteerinä res vänr 
Karl Ignatius. Perustettu ker-
ho sai nimikilpailun jälkeen 
aseopillisen nimen "Johto-
rengas", joka nimi on säily-
nyt kaikissa sääntömuutok-
sissa ja organisaatioissa. Ker-
hon ensimmäiseen hallituk-
seen kuuluivat res luutn J. 
Jahnukainen puheenjohtaja-
na, res luutn O. Luumi vara-
puheenjohtajana ja muina jä-
seninä ins luutn evp Y. Lahti-
nen, res ins luutn J. Reinholm 
(Riimu), res vänr A. Heimo-
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nen sekä luutn A. Valpasvuo 
aluepäällikön ominaisuudes-
sa. 

Näin perustetun rannikko •• 
tykistökerho Johtorenkaan 
tarkoituksena oli sääntöjensä 
mukaan 

— edistää yhteenkuuluvuutta 
rannikkotykistön reser-
viupseerien kesken sekä 
toimia näiden Rannikkoty-
k i s töupsee r iyhd i s tyksen 
yhdyssiteenä 

— ylläpitää ja tehostaa jäse-
nistössään ja ympäristös-
sään maanpuolustustahtoa 
sekä syventää reserviup-
seerien yhteenkuuluvuu-
den tunnetta yleensä 

— vaalia ja edistää meripuo-
lustuksemme ja erikoisesti 
rannikkotykistömme ke-
hittämistä. 

Säännöt edellyttivät Ran-
nikkotykistöupseeriyhdistyk-
sen jäsenyyttä, mutta eivät 
Helsingin rt-suojeluskunnan 
jäsenyyttä. Alkuvuosina RtUY 
myös avusti "a lakerhoaan" 
taloudellisesti määräsummal-
la. Johtorenkaalla ei tällöin 
ollut omaa jäsenmaksua. 

Toiminta 1937—1939 

Johtorenkaan toiminta alkoi 
suurelle yleisölle tarkoitetuilla 
tilaisuuksilla rannikkotykis-
tön tunnetuksi tekemiseksi 
rt:n näyttävimpien harjoitus-
ten eli tykistön kovapanosam-
muntojen seuraamistilaisuuk-
silla, joita järjestettiin silloi-
sen RT l:n eli nykyisen 
SlRtR:n suosiollisella myötä-
vaikutuksella vuonna 1937 
kaksi kertaa. Kummallakin 

kerralla yleisömenestys ylitti 
kuljetuskapasiteetin. Myös-
kin tekniikan ylioppilaille jär-
jestetty Kuivasaaren uudenai-
kaisen linnakkeen tutustumis-
retki syksyn sateissa keräsi 
260 osanottajaa. 

Omillekin jäsenilleen Joh-
torengas ehti järjestää vielä 
vuoden 1937 aikana 9 kerho-
iltaa yleensä RT l :n upseeri-
kerholla vaihtelevia aloja kä-
sittävine esitelmineen. Esitel-
mäaiheina olivat mm. Valli-
saaren räjähdysonnettomuus 
ja rt:n reserviupseerien koulu-
tus. Johtorenkaan jäsenmää-
rä oli tällöin 47 käsittäen noin 
neljänneksen Helsingin rt-
reserviupseeristosta. 

Toiminta jatkui esitelmälli-
sin kerhoilloin, 8 kerhoiltaa 
ja 2 illanviettoa sekä retki Oy 
Sytyttimeen ja lisäksi pistooli-

Päivävastaanotolla vasemmalta RtUY:n puheenjohtaja Torsti Lahti, SIRtR.n komentaja Juhani Niska, 
ESSl.n komentaja kenrl Keijo Tuominen, joka luovutti Johtorenkaalle Puolustusvoimain hopeisen ansio-
levykkeen, puheenjohtaja Tapio Mattila sekä selin Olavi Lyytinen. 
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ampumaottelu RT 1 :n upsee-
rien kanssa on mahtunut vuo-
den 1938 ohjelmaan. Johto-
renkaan jäsenet osallistuivat 
myös syksyn 1938 ylimääräi-
siin kertausharjoituksiin ja 
sitä ennen rt-suojeluskunnan 
valmiustehtäviin mm. vartio-
linnake Villingin miehittämi-
sessä. Esitelmän aiheita olivat 
Neuvostoliitto, Kannaksen 
kanava, väestösuojelu ja Ke-
mal Atattirk joitakin aiheita 
mainitakseni. Kerhoillat jat-
kuivat kesään 1939 saakka, 
myös pistoolikilpailu pidettiin 
huhtikuussa RT l:n upseereja 
vastaan, mutta suunniteltua 
syksyn suurta juhlaillan viet-
toa ei enää voitu pitää jäsenis-
tön joutuessa tärkeämpiin 
tehtäviin kuin Johtorenkaar 
toiminta oli. 

Vuodet 1940—1944 

Talvisodan jälkeen toiminta 
käynnistyi vasta syksyllä jäse-
nistön palattua siviilielä-
mään. Kokouksissa esitelmät 
liikkuivat paljon sotakoke-
musten parissa ja myös Meri-
voimien uutta organisaatiota 
käsiteltiin. Päätapahtuma oli 
toukokuussa 1941 tehty kah-
den päivän retki Mäkiluodon 
linnakkeelle ja Hangon kan-
nakselle ns. Harparskog-lin-
jalle, jota Johtorenkaan jäse-
nillä oli tilaisuus uudelleen 
ihailla vuonna 1979 RtUY:n 
retkellä. 

Johtorengas oli reserviup-
seerien järjestökentässä ollut 
"vill i" kuulumatta RUL:oon 
tai Helsingin reserviupseeri-
kerhoon ja pitäen pääasiassa 
yhteyttä "isäyhdistykseensä" 
RtUY:een. Helsingin kerho 
eli HRUK pyrki muuttamaan 
organisaatiotaan aselajiystä-
välliseen suuntaan ja toi-
voi Johtorenkaan liittyvän 
HRUK:oon sen aselajiryhmä-
nä. Johtorengas oli harkinnut 

myös liittymistä RUL:oon sen 
perusyhdistyksenä. Kehoituk-
sen saatuaan Johtorengas 
anoikin RUL:n jäsenyyttä ja 
RUL hyväksyi anomuksen 
6.4.1941. Liitossa oli tällöin 
71 jäsenkerhoa, joista yksi oli 
aselajikerho eli Johtorengas, 
kolmella paikkakunnalla oli 
muuten kaksi kerhoa ni-
mittäin suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen kerho. Johto-
renkaan itsenäisen kerhon 
asema jatkui vain vuoteen 
1945, jolloin RUL toteutti 
alueellisen perusyhdistysjär-
jestelmänsä, seuraus oli Joh-
torenkaan liittyminen Helsin-
gin Reserviupseerikerhon en-
simmäiseksi alaosastoksi 
9.10.1945 sotien jälkeisen 
sääntömuutosten mukaisessa 
organisaatiossa. 

Kevätkauden 1941 oli Joh-
torenkaan toiminta varsin vil-
kasta hiljentyäkseen jälleen 
sodan ajaksi. Rannikkotykis-
töupseeriyhdistyksen vuosi-
kokous 1943 pidettiin Petros-
koissa ja joillakin Johtoren-
kaan jäsenillä oli tilaisuus 
osallistua siihen. Johtoren-
kaan oma kokous pidettiin v. 
1944 10 jäsenen voimin ja 
myös tehtiin retki Mäkiluo-
toon ja Kannakselle vuoden 
1944 alkupuolella. 

Vuosi 1945 

Rauhanteon jälkeen Johto-
renkaan toiminta käynnistyi 
täysin muuttuneissa olosuh-
teissa vasta vuodenvaihteessa 
1944—45. Virallinen vuosiko-
kous pidettiin 1.2.1945 Kata-
janokan kasinon Karimosalis-
sa 35 jäsenen voimin. Kokous 
hyväksyi tilinpäätöksen vuo-
silta 1940—1944 ja myönsi 
vastuuvapauden samoilta 
vuosilta sekä toimitti puheen-
johtajan ja hallituksen jäsen-
ten vaalin ensimmäisen ker-
ran vuoden 1941 jälkeen. Pu-

heenjohtajaksi valittiin edel-
leen maj J. Jahnukainen jä-
senten ollessa uusia. Kokouk-
sen tärkein asia oli kuitenkin 
uusien vaatimusten mukais-
ten sääntöjen hyväksyminen 
ensimmäisessä käsittelyssä, 
toinen käsittely tapahtui 2.3. 
1945 tullen säännöt tällöin lo-
pullisesti hyväksytyiksi. Vuo-
sikokouksessa valittiin halli-
tuksen avuksi kolme kolmejä-
senistä toimikuntaa nimittäin 
huoltotoimikunta, urheilutoi-
mikunta ja huvitoimikunta. 
Johtorengas joutui muutta-
maan vielä toisen kerran 
sääntöjään saman vuoden ai-
kana aikaisemmin mainitun 
RUL:n organisaatiokaavion 
takia ja siis liittyessään Hel-
singin Reserviupseerikerhoon 
sen ensimmäiseksi alaosas-
toksi. Alaosastoja voitiin pe-
rustaa aselajin, kielen, alueen 
tai muun kerhon hallituksen 
hyväksymän perusteen mu-
kaan. Toinen alaosasto oli pi-
oneerit 25.11.1946 ja kolmas 
Meriosasto 10.1.1947. 

Johtorenkaan ensimmäi-
nen puheenjohtaja maj J. 
Jahnukainen luopui puheen-
johtajan tehtävistä ja uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin va-
rapuheenjohtajana vuoden 
1945 alun toiminut kapt Karl 
Ignatius 9.10.45. Vaikeasta 
ajasta huolimatta Johtoren-
kaalla oli v. 1945 viisi ko-
kousta ja kaksi retkeä Isosaa-
reen. Esitelmien aiheita olivat 
Merivoimien organisaatio ja 
rannikkotykistön uudet am-
pumamenetelmät, joita vii-
memainittuja selosti niiden 
kehittäjä maj T. Pesonen. 

Kapteeni Ignatiuksen 
puheenjohtajakausi 

Vuosi 1946 oli varmaan hiljai-
simpia kausia Johtorenkaan 
toiminnassa, johtuen tämä 
osittain henkisestä lamasta ja 
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sopivan toimintamuodon 
puutteesta RUL:n lakkautus-
uhan alaisuudessa. Kerhoillat 
olivat Suomenlinnan kerholla 
yhdessä RtUY:n kanssa, Iso-
saaren kuuluisassa saunassa 
kuitenkin ehdittiin kylpeä, 
kokousesitelminä alkoivat 
tulla muotiin matkakuvauk-
set, koska oli niin harvinaista 
päästä yleensä matkusta-
maan. Huoltotoiminnassa ol-
tiin tiiviissä yhteistyössä 
RtUY:n kanssa. Maj J . Jah-
nukainen kuoli 16.2.1947 jät-
täen jälkeensä Johtorenkaan 
perustajajäsenenä ja RtUY:n 
hallituksen jäsenenä sekä 
myös Johtorenkaan edustaja-
na RUL:ssa vaikeasti täytet-
tävän aukon Johtorenkaan 
tukipylväiden joukossa. 

Suomenlinnan 200-vuotis-
juhlien valmisteluihin osallis-
tui myös Johtorenkaan jäse-
niä samoinkuin Rannikkoty-
kistömuseon aikaansaami-
seen. Museo aukaistiin 5.12. 
1948 ja oli se alussa RtUY:n 
aselajimuseo siirtyäkseen 
pian Sotamuseon rt-osastok-
si. 

Toiminta etsi vielä muoto-
jaan ja ensimmäinen ammun-
tojen seuraaminen lienee ta-
pahtunut vasta 28.9.1948. Re-
serviupseerikoulutus alkoi uu-
destaan vasta vuonna 1948 ol-
tuaan keskeytyneenä lähes 4 
vuotta. Merivoimien reservi-
upseerikoulutus jatkui ensin 
Merisotakoulussa kurssinu-
meroin 1—48 eli vuoteen 1963 
saakka, jolloin koulutus siir-
tyi Tykistökoulun alaisuuteen 
kurssipaikan ollessa edelleen 
Merisotakoulu kunnes Ran-
nikkotykistökoulu perustet-
tiin ja sai haltuunsa Santaha-
minasta tilat myös reserviup-
seerikoulutusta varten. Joh-
torengas on pyrkinyt pitä-
mään yhteyttä ru-kursseihin 
tiedotustilaisuuksilla kahvei-
neen ja elokuvaesityksineen 

Tanskalaisammunnan kiertopalkinto 

ai leireillä olut- ja makkara-
arjoiluineen kertoakseen re-

serviupseeritoiminnasta yleen-
sä ja Johtorenkaan toimin-
nasta erityisesti. Kurssin päät-
täjäistilaisuuksissa on Johto-
rengas antanut muistolahjan 
rannikkotykistöaineiden par-
haalle, tätä toimintaa on jat-
kettu edelleen. Lisäksi koke-
laita on pyritty viime aikoina 
muistamaan kokelastilaisuuk-
silla ja lopuksi kotiuttamisti-
laisuudessa antamaan Perus-
kal l io-Maanpuolus tusmita l i 
tai muuta vastaavaa Suomen-
linnan rykmentin valitsemalle 
vasta ylennetylle vänrikille. 

Kapt Ignatius kävi Tanskan 
Kystartilleriföreningenin 40-
vuotisjuhlissa vuonna 1949, 
jonka vierailun seurauksena 
aikaansaatiin kotirata-ampu-

makilpailu pienoiskiväärillä 
Johtorenkaan hankkimasta 
kiertopalkinnosta, jonka ja-
lustan tanskalaiset lahjoitti-
vat. Kiertopalkinnosta kil-
pailtiin 11 kertaa viidentoista 
vuoden aikana, tanskalaiset 
voittivat viisi ja Johtorengas 
kuusi ottelua. Tanskalaiset 
luovuttivat v. 1967 eikä myö-
hempi yhteydenotto ole tuo-
nut tuloksia. 

Kerhoiltojen pito vakiintui 
neljäksi vuodessa ja lisäksi 
tehtiin retkiä Isosaareen, 
Miessaareen ja Suomenlinnan 
tykkihalliin ollen viimemai-
nittu koko Helsingin kerholle 
avoin ja juhlisti sitä vielä ev 
N. Sarion esitelmä rannikko-
tykistön kehityksestä Suo-
messa. 

Johtorenkaan täyttäessä 15 
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vuotta 18.1.1952 päätettiin 
järjestää näyttävät juhlat, 
koska 10-vuotispäivä oli jää-
nyt viettämättä. Juhla alkoi 
seppeleen laskulla kaatunei-
den muistotaululle Suomen-
linnassa ja jatkui Suomenlin-
nan upseerikerholla arvoval-
taisen kutsuvierasjoukon 
kanssa. Juhlaesitelmän piti 
" u k k o " Lyytinen, ev A.E. 
Lyytinen aiheenaan reservi-
upseerien panos rannikkoty-
kistössä viime sodissa. 

Kapteeni Heimosen 
puheenjohtajakausi 

Vuosikokouksessa 18.1.1954 
valittiin Johtorenkaan uudek-
si puheenjohtajaksi kapteeni 
Akseli Heimonen kapteeni Ig-
natiuksen kieltäytyessä uudel-
leenvalinnasta yli kahdeksan 
vuoden puheenjohtajuuden 
jälkeen. Hän jäi hallitukseen 
vielä neljäksi vuodeksi sen 
varapuheenjohtajaksi ja 
RtUY:n hallituksen jäseneksi 
aina vuoteen 1969 saakka. 

Kapteeni Heimosen astues-
sa remmiin Johtorengas oli 
selviytynyt sodanjälkeisistä 
vaikeista vuosista ja toiminta 
oli vakiutunut mm. ru-kurs-
sien suhteen, ampumaurhei-
lua harrastettiin muunkin toi-
minnan kuin tanskalaisam-
munnan yhteydessä. Johto-
rengas oli edustettuna aselajin 
eri tilaisuuksissa kuten lipun-
naulauksissa, Mäkiluodon 
muistopatsaan paljastustilai-
suudessa jne. 

Johtorengas oli pitkään et-
sinyt sellaista kilpailumuotoa, 
joka ei vaatisi ampumarataa, 
ei olisi koulutusta eikä vaatisi 
suuria fyysisiä ponnistuksia 
ja jota ei voisi tai ei tarvitsisi 
harjoitella vaan vaatisi ehkä 
vähän nokkeluutta, huumo-
rintajua ja aselajin tuntemus-
ta sekä mahdollisesti kävelyä 
raikkaassa meri-ilmassa. Ase-

lajituntemus ei myöskään 
saanut olla kovin määräävä 
seikka, koska kilpailu oli aja-
teltu käytävän yhdessä 
RtUYrn vakinaisessa palve-
luksessa olevien jäsenten 
kanssa. Kilpailuun hankittiin 
komea Nordenfelt-hylsy kier-
topalkinnoksi. Ensimmäinen 
merkintä on luutn O. Nissi-
nen 1953 ja viimeinen ev J. 
Niska 1986. Tämä herras-
mieskilpailuksi ristitty kisa on 
käyty tätä kirjoitettaessa 34 
kertaa ja Johtorenkaan jäse-
net ovat voittaneet 17 kertaa 
sekä aktiivit samoin 17 ker-
taa. 

Retkeilyt ja kerhoillat jat-
kuivat totuttuun tapaan, esi-
telmöitsijöinä mm. kenrm N. 
Sario, ev R. Aaltonen, Veik-
ko Vennamo ja Niilo Välläri, 
retket suuntautuivat linnak-
keille ja mm Porkkalaan jo 
syksyllä 1956. Teollisuuden 
työnjohto-opisto kuului myös 
vierailukohteisiin. 

Juhlallisia tilaisuuksiakin 
oli mm jatkosodan muistomi-
talien jakotilaisuus vuonna 
1957. Mitalien jakajana ja sa-
malla esitelmöitsijänä aihee-
naan puolustusvalmiuden ke-
hittäminen oli kenrm Niilo 
Sario. Talvisodan päättymi-
sen 20-vuotismuistotilaisuu-
dessa esitelmöi ev A.E. Lyyti-
nen Viipurinlahden rannikko-
taisteluista. Johtorengas vietti 
myös 20-vuotisjuhlia Suo-
menlinnassa 29.5.1957 15-
vuotisjuhlien tapaan. Juhla-
esitelmän piti evl Aake Merilä 
atomiaseiden vaikutuksesta 
rannikkojoukkojen toimin-
taan. 

Johtorengas osallistui myös 
RUL:n merikilpailuihin koti-
maisella tasolla vuodesta 1956 
lähtien. Pohjoismaisella ta-
solla osallistumisen estivät 
kilpailujen säännöt, jotka ra-
joittavat ne vain meriupseeri-
koulutuksen saaneiden väli-

siksi. Menestys on ollut vaih-
televa, kerran on voitto tullut 
kotiin kovista meriupseerikil-
pakumppaneista. Johtoren-
gas on myös osallistunut kil-
pailujen järjestämiseen yleen-
sä niiden maasto-osuudella, 
viimeksi Santahaminassa 
1984. 

Yliluutnantti Nissisen 
puheenjohtajakausi 

Vuosikokouksessa 27.1.1961 
valittiin Johtorenkaan uudek-
si puheenjohtajaksi yliluut-
nantti Olavi Nissinen kapt 
Heimosen pyydettyä 7 vuo-
den palvelun jälkeen vapau-
tusta puheenjohtajan tehtä-
vistä. Ylil Nissinen on ollut 
Johtorenkaan jäsenenä sen 
perustamisvuodesta lähtien 
toimien pitkään mm tilintar-
kastajana sekä varapuheen-
johta jana viimeiset kolme 
vuotta ennen puheenjohta-
jaksi tuloaan. 

1960-luvulla tapahtui Joh-
torenkaan kannalta kaksi 
merkittävää asiaa, nimittäin 
rannikkotykistön tuleminen 
jälleen täysivaltaiseksi asela-
jiksi ja saadessa oman tarkas-
tajansa, toinen merkittävä 
asia oli Helsingin reserviup-
seerikerhon uudelleen organi-
sointi. 

Rannikkotykistön tarkasta-
jaksi nimitettiin Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmen-
tin komentaja ev Väinö Kar-
vinen ja ylennettiin samalla 
kenraalimajuriksi 3.1.1967. 
Kenrm Karvisen täytettyä 60 
vuotta 27.11.1967 tuli hänen 
seuraajakseen ev Veikko Vuo-
rela ja vuonna 1969 ev Eero 
Veranen. 

Helsingin reserviupseeri-
kerho muutti ensin nimensä 
Helsingin Reserviupseerit 
ry:ksi ja toimintansa RUL:n 
piiriksi vuoden 1961 alusta. 
Kerhossa oli tällöin 13 aselaji-
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kerhoa, 7 aluekerhoa, Svens-
ka Sektion ja 2 ikään perustu-
vaa kerhoa sekä 4 työpaikka-
kerhoa, yhteensä lähes 5000 
jäsentä. Aluekerhoista van-
himmat ovat Tikkurilan ker-
ho vuodelta 1955 ja Tapiolan 
kerho vuodelta 1956. Organi-
saation yhtenäistämiseksi oli 
RUL:ssa löydettävä ne muo-
dot, joilla Helsingin seudun 
erikoisissa muusta maasta 
poikkeavissa olosuhteissa voi-
taisiin toteuttaa kaava rekis-
teröidyistä perusyhdistyksistä 
ja niitä yhdistävistä reservi-
upseeripiireistä. Aselajiker-
hojen vastustuksesta huoli-
matta aluekerhot, joita muu-
toksen tapahtuessa oli 12, 
katsoivat itsensä ainoiksi 
RUL:n hyväksymiksi perus-
yhdistyksiksi ja rekisteröityi-
vät sekä muodostivat Helsin-
gin Reserviupseeripiiri ry:n. 
Aselajikerhot ja työpaikka-
osastot, nuorten Upseerien 
osasto ja Veteraanikerho jäi-
vät piirin hallituksen hyväk-
symiksi harrastuspiireiksi, 
joille annettiin osa jäsenmak-
sua. Jokaisen tuli kuitenkin 
kuulua johonkin alueker-
hoon. 

Yhteistoiminnan merkeissä 
Kenttätykistökerho lahjoitti 
kapt von Pfalerin antaman 
Kannakselta talteenotetun 
ammutun kranaatin kierto-
palkinnoksi Kt- ja Krh- sekä 
Rt-kerhojen väliseen ampu-
makilpailuun pienoiskivääril-
lä ja pistoolilla. Joukkueet 
olivat 5-miehisiä ja kiertopal-
kinnon saa omakseen viidestä 
voitosta. Kt-kerho voitti kil-
pailun vuosina 1962—64 ja 
Johtorengas vuosina 1965— 
66, Vuonna 1967 kilpailu 
päättyi tasapeliin, joten kier-
topalkinto oli Kt-kerholla ja 
Johtorenkaalla katkolla. In-
formaatiokatkoksen takia kil-
pailu uusittiin 1970, jolloin 
Johtorengas voitti saaden 

Kuva 30-vuotisjuhlallisuuksiin liittyneestä Johtorenkaan lipun nau-
lauksesta Merisotakoulussa 18.5.1967. Naulaamassa parhaillaan ylil 
Pentti Huhanantti. Taustalla jo naulauksensa suorittaneet maj 
A Santavuori, kenrm V Karvinen, maj H Sysimetsä, evl J Hannula ja 
evl P Elomaa. 

kiertopalkinnon haltuunsa. 
Krh-kerho oli jäänyt kaikissa 
kilpailuissa kolmanneksi. 

Helsingin reservialiupsee-
rien Tykistöosaston rt-aliup-
seerien kanssa aloitettiin yh-
teistoiminta esitelmä- ja sau-
natilaisuuksin sekä pistooli-
kilpailulla. Saunailloissa tie-
tokilpailtiin joukkueina ali-
upseerien lahjoittamasta sau-
nakiulusta. Aliupseerit voitti-
vat sen ensimmäisessä kilpai-
lussa, Johtorengas seuraavis-
sa vuosina 1964—71. Pistooli-
ammunnassa kävi juuri päin-
vastoin. Johtorengas voitti 
ensimmäisellä kerralla ja ali-
upseerit kaikki seuraavat ker-
rat. Rt-aliupseerien ryhmän 
toiminnan loppuminen vuon-
na 1971 lopetti tämän yhteis-
toimintamuodon . 

Linnakeretkeilyt ja teolli-
suusvierailut vastasivat toi-
minnan vilkkaudesta vuosi-
kokousten ja esitelmätilai-
suuksien lisäksi. Esitelmäluet-
telossa on vuosilta 1961—67 

22 nimeä, joukossa aselajin 
silloinen johto ja Puolustus-
voimien nykyinen korkein 
johto. 

Johtorenkaan 25-vuotis-
juhla vietettiin perinteelliseen 
tapaan 11.5.1962 Suomenlin-
nassa juhlaesitelmän pitäjänä 
maj L. Kettunen aiheenaan 
maihinnousun tor junta . 

Vuosikokous tammikuussa 
1967 hyväksyi hallituksen eh-
dotuksen Johtorenkaan lipun 
hankkimiseksi ja päätti, että 
lippu naulataan ja vihitään 
Johtorenkaan 30-vuotisjuh-
lissa 18.5.1967. Lipun suun-
nitteli taiteilija Antti Salmen-
linna rannikkotykistöjoukko-
osastojen lippujen henkeen 
merensinisenä linnakekuvioin 
ja tykinputkin sekä johtoren-
kaalla varustettuna. Lipun 
naulasivat Merisotakoulun 
juhlasalissa RUL:n puheen-
johta ja maj A. Santavuori, 
rannikkotykistön tarkastaja 
kenrm V. Karvinen, HRUP:n 
puheenjohtaja maj H. Sysi-



metsä, SlRtR:n puolesta evl 
J. Hannula, TyK:n rt-osaston 
johta ja evl P . Elomaa, lah-
joittajien puolesta ylil P . Hu-
hanantti, taiteilija A. Salmen-
linna, Rannikkonpuolusta-
jain Helsingin killan puheen-
johta ja evl N. Simonen, vel-
jeskerhoista luutn N. Seppo 
Koskinen, TyK:n ru-kurssin 
johtaja maj M. Wähäjärvi, 
Johtorenkaan entiset puheen-
johtajat kapteenit K. Ignatius 
ja A. Heimonen, ups.oppilas 
T. Lipponen ja viimeisen nau-
lan Johtorenkaan puheenjoh-
taja ylil O. Nissinen. Naulaus-
puheen piti kapt J. Holma. 
Lipun vihkimisen suoritti 
naulauksen jälkeen Suomen-
linnan kirkossa kenttärovasti 
E. Alitalo. Lipun luovutuk-
sen jälkeen tehtiin sillä välit-
tömästi kunniaa kirkon sei-
nustan sankaritauluilla kuk-
kalaitteen laskun yhteydessä. 
Ilta jatkui juhlavissa merkeis-
sä Suomenlinnan upseeriker-
holla suuren kutsuvierasjou-
kon kanssa, jotka vieraat oli-
vat jo naulanneet lipun ja 
melkein uineet vuosikymme-
nen ukkossateessa Merisota-
koulusta kirkkoon. 

Johtorenkaan lipun pohjal-
ta taiteilija Salmenlinna suun-
nitteli vielä pöytästandaarin 
ja Johtorenkaan kolmeen 
luokkaan jaetun mitalin. En-
simmäisen kultaisen mitalin 
sai kenrm Väinö Karvinen 
siirtyessään eläkkeelle rannik-
kotykistön tarkastajan viras-
ta 27.11.1967, ensimmäinen 
standaari annettiin Suomen-
linnan Rannikkotykistöryk-
mentille 12.5.1968 rykmentin 
40-vuotispäivänä. 

Tykistökoulun perinneyh-
distys perustettiin Santahami-
nassa 25.5.1965. Silloisen kt-
rt-kihlauksen johdosta perus-
tajajäsenissä oli runsaasti 
myös Johtorenkaan jäseniä. 
Varapuheenjohtaja ylil P. Vä-

häkallio edusti Johtorengasta 
perinneyhdistyksen hallituk-
sessa aina vuoteen 1976 saak-
ka viimeisenä rt-miehenä. 

Kapteeni Vähäkallion 
puheenj ohtaj akausi 

Vuosikokouksessa 29.1.1968 
vastikään kapteeniksi ylen-
netty Nissinen luopui Johto-
renkaan puheenjohtajan teh-
tävistä ja uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin ylil Pentti Vä-
häkallio. Hänen toimikauten-
sa alkoi heti sääntömuutok-
sella, jolla virallistettiin jo 
käytössä ollut kerhosana 
osasto-sanan tilalle sekä muu-
tettiin toimikausi kalenteri-
vuodesta kesästä kesään, jota 
H R U P oli erityisesti vaatinut. 
Toimikauden muutos osoit-
tautui epäonnistuneeksi eten-
kin silloin, jos toimihenkilöi-
den vaihtuvuus oli suuri, oli 
vaikea päästä käyntiin syksyl-
lä. Uudet säännöt edellyttivät 
myös kahta kokousta eli syys-
kokousta ja kevätkokousta, 
joista toisessa valitaan toimi-
henkilöt ja hyväksytään ta-
lousarvio ja toisessa tarkaste-
taan tilit ja myönnetään vas-
tuuvapaus. 

Tärkeimpiä tapahtumia 
kapteeniksi v. 1968 ylennetyn 
Vähäkallion puheenjohtaja-
kautena ovat Rannikkotykis-
tökoulun perustaminen 1.9. 
1969 ja toisaalta Johtoren-
kaan suhteiden vakiintumi-
nen rannikkotykistön tarkas-
tajaan ja RtK:uun. Ev E. Ve-
ranen pitkäaikaisena tarkas-
tajana otti varsin paljon osaa 
Johtorenkaan toimintaan. 

Johtorengas pyrki autta-
maan voimiensa mukaan 
aloittavaa uutta koulua sen 
alkuvaiheissa. RtK:n lippu-
hankinnassa Johtorengas oli 
mukana alusta lähtien 
RtUY:n, RP-killan ja 

RSKY:n sekä NMKY:n kans-
sa. Lippu saatiin aikaan no-
peasti evl P . Elomaan kou-
lunj ohtaj akautena vaikkakin 
sen vihkiminen ja luovutus jäi 
evl E. Havon ajalle. Johto-
renkaan puheenjohtajalla oli 
kunnia luovuttaa lippu kou-
lulle vihkimistä varten ja 
myös antaa se juhlallisessa ti-
laisuudessa Linnassa Tasaval-
lan Presidentille edelleen kou-
lun johtajalle luovutettavaksi 
24.2.1971. Johtorengas lah-
joitti koululle myös perinteel-
liset päivystäjän kaulakilvet 
ja isokokoisen messinkisen 
joukko-osastomerkin kiinni-
tettäväksi koulun pääoven 
viereen. 

Merkittävä tapahtuma oli 
myös Rannikonpuolustaja-
lehden saaminen myös kaikil-
le Johtorenkaan jäsenille ja 
lehden toimitusneuvoston pe-
rustaminen v. 1971, jonka 
neuvoston puheenjohtajana 
on rt-tarkastaja. Johtorengas 
ei kuitenkaan rekisteröimät-
tömänä yhdistyksenä silloin 
voinut esiintyä julkaisijayh-
distyksien joukossa. 

Johtorenkaan retkeilyistä 
mainittakoon erityisesti mat-
ka Haapasaarille ja Rankkiin 
perheretkenä Kotkan Pston 
komentajan evl A. Hukarin 
kutsusta. ATK-pohjainen tu-
lenjohtolaitteisto oli nähty 
vuosikokouksen yhteydessä 
Kuivasaaressa v. 1969. Muita 
retkeilyjä tehtiin Upinnie-
meen, Isosaareen, Harmajan 
luotsiasemalle ja perheretke-
nä Hästö-Busöhön. Teolli-
suusretkeilystä pisimmälle oli 
varmaan Turengin Sokeriteh-
das Oy:öön tutustuminen 
juurikassokerin valmistuksen 
ollessa käynnissä ja lokakui-
sen illan ensilumen vaikeut-
taessa kulkuyhteyksiä. Val-
tion tietokonekeskukseenkin 
pääsi vielä vuonna 1970 va-
paasti kiertelemään koneiden 
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keskelle ja keskustelemaan 
koneenhoitajien kanssa. Per-
heretki Svartholman linnoi-
tukseen Loviisan edustalla oli 
mielenkiintoinen ja siihen 
osallistui enemmän väkeä 
kuin myöhemmin atomivoi-
malaitokseen tutustumiseen 
Svartholman naapurissa. 
KOP:n Kämpin pääkonttori-
osaan saimme tutustua helmi-
kuussa 1971 erityisen lukui-
salla osanottajamäärällä. 

Johtorenkaan 35-vuotis-
juhlia vietettiin Suomenlin-
nassa 23.3.1972 muuten ta-
vanomaisesti paitsi, että juh-
lat olivat illallistanssiaiset. 
Traditioita rikottiin nyt toisen 
kerran siinä mielessä, että 
edellisestä daamien mukaan-
kutsumisesta oli kulunut noin 
25 vuotta. 

Esitelmiä on vuosina 
1968—74 pidetty ainakin 15 
kpl, pitäjinä rt:n vakinaisessa 
palveluksessa olevat upseerit 
tarkastajasta jaosjohtajaan. 

Johtorenkaan aloitteesta 
on rykmentin ja koulun sekä 
Johtorenkaan upseerien kes-
ken saunottu HRUP:n majal-
la Spjutsundissa ja vuoroon 
Suomenlinnassa tai Santaha-
minassa tai ulkolinnakkeilla 
ja samalla pidetty kevyttä 
keskiarvoperiaatteista tieto-
kilpaa Johtorenkaan lahjoit-
tamasta löylykauhasta, jonka 
saa omakseen sen viisi kertaa 
peräkkäin voittanut yksikkö. 
RtK yritti ylläköllä saada sen 
omakseen voittamalla neljä 
ensimmäistä kilpaa, onneksi 
sen jälkeen voitot ovat ha-
jaantuneet ja kauha kiertää 
edelleen. 

Meriosasto lahjoitti Johto-
renkaalle pienoismörssärin 
35-vuotisjuhlissa kiertopal-
kinnoksi edistämään meren-
kulkutoimintaa ja merikilpai-
luja. Siitä on kilpailtu kuiva-
purjehduksella merikarttojen 
äärellä useita kertoja. 

Luutnantti Eravuon 
puheenjohtajakausi 

Kevätkokouksessa 7.5.1974 
Johtorenkaan puheenjohta-
jaksi valittiin luutnantti Veijo 
Eravuo kapteeni Vähäkallion 
pyydettyä eroa 7 vuoden kau-
den jälkeen. Luutnantti Era-
vuo oli toiminut varapuheen-
johta jana em. 7 vuotta ja hal-
lituksen jäsenenä vuodesta 
1965 ja sihteerinä pitkään jo 
1950-luvulla. 

Tärkein tapahtuma Era-
vuon puheenjohtajakaudelta 
on eittämättä Johtorenkaan 
rekisteröityminen ja HRUP:n 
uusi ilme aselaji- tai aluepoh-
jaisine perusyhdistyksineen. 
Piirihallituksen jäsenenä Era-
vuo totesi aselajikerhojen 
alistetun aseman rekisteröi-
mättöminä yhdistyksinä, joka 
oli heijastunut jo Rannikon-
puolustajalehden julkaisija-
kysymystä käsiteltäessä 1971 
ikävällä tavalla valtuuksien 
puutteena. Johtorengas teki 
aloitteen HRUP:n kautta 
Suomen Reserviupseeriliitolle 
sen sääntöjen ja käytännön 
muuttamisesta siten, että 
myös aselajikerhot voisivat 

olla RUL:n rekisteröityjä pe-
rusyhdistyksiä. Kirjelmässä 
viitattiin mm. siihen, että 
Helsingin olosuhteet poikke-
sivat muun maan olosuhteista 
jyrkästi erityisesti samaan 
aselajiin kuuluvien reserviup-
seerien suuren lukumäärän 
takia. Edelleen viitattiin sii-
hen, että itsensä toisen luokan 
kerhoiksi tuntevat aselajiker-
hot kuitenkin olivat 10 vuotta 
vanhempia kuin rekisteröidyt 
aluekerhot. Johtorengas veto-
si myös vuoden 1941 hyväk-
syntäänsä RUL:n jäsenker-
hoksi. RUL hyväksyi vuonna 
1977 aselajikerhotkin perus-
yhdistyksikseen. 

Syyskokouksessaan Fin-
nairin Ilmailuopistolla 12.9. 
1977 Johtorengas hallituksen 
esityksestä päätti rekisteröi-
tyä vanhana yhdistyksenä. 
Kokous valtuutti Veijo Era-
vuon, Matti Jäntin ja Pentti 
Vähäkallion toimimaan yh-
distyksen perustajina yhdis-
tysrekisteriä varten. Rekiste-
röinti tapahtui RUL:n kautta 
rypäleenä ja yhdistysrekisteri 
merkitsi Johtorenkaan rekis-
teriin 8.11.1979 numerolla 
128404. 

Johtorenkaan hallitus 15.2.1972. 
Vasemmalta J Rainesalo, VEravuo, E Tuokkola, M Wähäjärvi, J Sih-
vonen, P Vähäkallio (pj), T Paavola, O Nissinen, M Jäntti ja P Aalto. 
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Puheenjohtajat palkittiin RUL:n kullatuilla kalvosinnapeilla. Kerhon 
kultaiset ansiomitalit saivat A Heimonen, P Vähäkallio ja V Eravuo. 

Toinen huomattava suuri 
tapahtuma Eravuon aikana 
oli Rannikkotykistösäätiön 
aikaansaaminen aselajin kor-
keimman johdon aloitteesta. 
Ev Verasen jälkeen tuli ran-
nikkotykistön tarkastajaksi 
1976 ev Alpo Kantola. Hän 
alkoi a jaa voimakkaasti ase-
lajille, joka purjehti parla-
mentaarisen maanpuolustus-
komitean suositusten hyvässä 
myötätuulessa, tukijärjestöä 
joka voisi ja pystyisi hoita-
maan selvästi tarpeelliseksi 
osoittautuneen palkitsemis-
toiminnan, tutkimuksen ja 
julkaisutoiminnan tukemisen. 
Eversti, myöhemmin kenraa-
liluutnantti Alpo Kantolan 
ponnistelut johtivat Rannik-
kotykistön Perinneyhdistyk-
sen perustamiseen syksyllä 
1978, jonka päätehtäväksi tu-
li säätiöltä vaaditun perus-
pääoman kerääminen. Johto-
renkaan jäsenistä pääjohtaja 
kapt Pentti Huhanantti ja 
pankinjohtaja maj Eero Här-
kiä olivat avainasemassa pää-
oman kerääjinä ja maj K. Ig-
natius sääntöjen ja rekiste-
röinnin hoitajana. Rannikko-
tykistösäätiö rekisteröitiin 
17.10.1979 numerolla 2166. 
Luutn Veijo Eravuo on koko 
ajan kuulunut säätiön halli-
tukseen. 

Retkeilyistä mainittakoon 
Katajaluodon saunamatkat 
kokousten pitopaikkanakin, 
edelleen perheretki Porsön 
saarelle ev A. Hukarin isän-
nyydessä, perheretki Han-
koon Russarön linnakkeelle, 
jossa nähtiin Hankoniemen 
silmä myös sisältä. Gyltön 
retki oli kokonaisen päivän 
vaatinut kevään 1980 ensim-
mäisenä lämpimänä lauantai-
na tehty, joka matka-aikaan 
nähden oli yllätyksellinen, 
koska lauttojen jonotusaika 
oli kolmen tunnin luokkaa. 
Suomenlinna houkutteli 111 

osanottajaa perheretkelle 
15.4.1978 tutustumaan Vesik-
koon ja museoihin sekä tyh-
jentämään upseerikerhon 
muonavarat. 

Kertausharjoituksia onnis-
tuimme seuraamaan Upinnie-
messä 1977 nähden mm joh-
dinohjusten ammunnan. Am-
pujista tuli korpraaleja sa-
mantien. Kokouksissa pidet-
tiin Eravuon puheenjohtajuu-
den aikana 18 esitelmää vaih-
televista aiheista, joukossa 
mm rt-tarkastajan ja jalka-
väentarkastajan esitelmät. 

Johtorenkaan 40-vuotis-
juhla vietettiin jälleen daa-
meineen totuttuun tapaan 
Suomenlinnassa seppeleenlas-
kuineen. Juhlaesitelmän piti 
RtK:n johtaja , evl Jukka Kar-
vinen reserviupseerien koulu-
tuksesta. 

Rannikkotykistön uusittu 
ru-koulutus jaksoineen suosi-
si ns. kokelastilaisuuksien jär-
jestämistä, ellei alueen koke-
laita olisi niin vaikeata saada 
kokoon yhdellä kertaa. 

Luutnantti Salmenlinnan 
puheenjohtajakausi 

Syyskokouksessa 27.10.1980 
valittiin varapuheenjohtajana 
toiminut luutn Antti-Jussi 
Salmenlinna Johtorenkaan 
puheenjohtajaksi Eravuon 
pyydettyä vapautusta puheen-
johtajan tehtävistä 7 vuoden 
jälkeen. 

Salmenlinnan puheenjohta-
javuosien merkkitapahtuma 
on RUL:n 50-vuotisjuhlat, 
joihin lippumme ja runsaasti 
jäsenistöämme osallistui osal-
la vasta hankittu reserviläis-
puku päällä. Päivät 22—24.5. 
1981 olivat kauniita touko-
kuisia päiviä, jotka hyvin so-
pivat RUL:n mahtavaan 
marssiin Senaatintorilta Jää-
halliin. 

Johtorenkaan suurtapahtu-
ma oli 12.6.1982 ev J. Karvi-
sen kutsusta tehty retki Öröön 
ja Bengtskäriin yli 40 miehen, 
naisen ja lapsen voimin. 
Bengtskärin majakan torni 
nousee 51 metrin korkeuteen 
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merenpinnasta ja on siellä 
parhaina aikoina asunut 37 
henkeä ja lehmä, nykyisin ei 
ketään majakan ollessa täysin 
automatisoitu. 

Perheretki Suomenlinnaan 
tehtiin jälleen suurella yleisö-
menestyksellä kävellen meren 
alitse huoltotunnelin kautta. 
Tutustumiskäynnillä Valtion-
rautateiden ohjauskeskukseen 
näimme elektroniikan riemu-
voiton liikenteen ohjauksessa 
vuonna 1983. 

Esitelmistä on mainittava 
kenr E. Heinrichsin adjutan-
tin, päätoimittaja E. Sutelan 
esitelmä Marsalkasta ja Pää-
majasta Kaartin pataljoonan 
killan järjestämänä. 

Johtorenkaan 45-vuotis-
juhlat pidettiin tavanomai-
seen tapaan Suomenlinnassa 
6.5.1982 ja juhlaesitelmän pi-
ti rt-tarkastaja ev Pentti Au-
laskari. 

Vänrikki Mattila 
puheenjohtajana 

Syyskokouksessa 25.11.1983 
valittiin vänr Tapio Mattila 
Johtorenkaan puheenjohta-
jaksi Salmenlinnan pyydettyä 
vapautusta tehtävästä ulko-
maisten työtehtävien takia. 

Toiminta on nykyisen pu-
heenjohtajan johdolla jatku-
nut tuttuun tapaan jonka li-
säksi on valmisteltu ja panos-

millainen 
paino, 

sellainen 
saalis! 

senioffeeb 
Puh. • (921) 693 311, PL 95, 20101 T u r k u 

tettu suhteellisen paljon Joh-
torenkaan 50-vuotisjuhliin 
30.1.1987. 

Tuoreista retkeilyistä mai-
nittakoon perheretki Upinnie-
meen Kajanuksen saunalle ja 
Merikappelille sekä edelleen 
Mäkiluotoon. 

Karjaalla käytiin tutustu-
massa Sisu-Auto Oy:öön ja 
nähtiin mm Pasi-filmi. Wärt-
silän Helsingin telakalla käy-
tiin tutustumassa autolautta 
Vellamoon juuri ennen sen 
valmistumista. 

Pentti Vähäkallio. 

Tämä kirjoitus on lyhennel-
mä Johtorenkaan 50-vuotis 
juhlajulkaisun kirjoituksesta 
ja perustuu osittain asiakirja-
aineistoon ja osittain kirjoit-
tajan muistikuviin 46 vuoden 
ajalta. 

Pentti Vähäkallio 
n 

RT ON TERÄSTÄ 
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EVERSTI 
MATTI LAPPALAINEN 

Rannikkojoukot 
— enemmän kuin aselaji 
miten vastata niiden 
organisoinnin haasteisiin 
Eräitä kokemuksia ja havaintoja 

Jokaisen aselajin organisoinnin perustekijöitä ovat 
tehtävät, toimintaolosuhteet ja käytettävissä olevat 
voimavarat. Niiden pohjalta tulisi löytää myös ran-
nikkotykistön ja muiden rannikkojoukkojen osalta 
se optimiratkaisu, joka parhaiten takaa tehtävien 
täyttämisen. Kaiken taustana on luonnollisesti val-
mistautuminen sodan ajan tehtäviin sekä rannikko-
tykistön keskeinen asema kriisinhallinnassa meri-
alueidemme sodan tarkoituksiin käytön estämiseksi. 

Niinkin perusolemukseltaan 
paikalleen sidottu aselaji kuin 
rannikkotykistö on vuosi-
kymmenien saatossa kokenut 
monia muutosvaiheita, joiden 
aiheuttajia ovat olleet jossa-
kin edellä mainituista peruste-
kijöistä tai niissä kaikissa ta-
pahtuneet muutokset. Tällöin 
viime sotien kokemukset, 
rannnikkosodankuvan muu-
tokset, merialueittemme soti-
laspoliittisen ja strategisen 
merkityksen uudelleen arvi-
ointi sotien päätyttyä, teknii-
kan voimakas kehitys sekä 
nykyaikaisen sodankuvan 
muotoutuminen ovat olleet 
keskeisiä punnuksia tämän 
päivän rannikkotykistöasela-
jia rakennettaessa ja ovat sitä 
vastakin aselajia edelleen ke-
hitettäessä. 

Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen perintö loi sellaisenaan 
jo vahvan perustan itsenäisen 
Suomen rannikkotykistön or-

ganisoimiselle varsin puhtaik-
si tykistöjoukko-osastoiksi. 
Luontevaa oli myös sotaa 
edeltäneissä olosuhteissa se, 
että rannikkotykistö muodos-
ti yhdessä laivaston kanssa 
puolustushaaran — merivoi-
mat. Keskeinen organisatori-
nen tapahtuma oli Merisota-
koulun perustaminen meri-
voimien opinahjoksi. 

Rannikkotykistö kehittyi 
talvisotaan mennessä tykistö-
teknisesti iskukykyiseksi ase-
lajiksi. Päätehtäviä olivat 
puo luee t tomuusva r t io inn in 
ohella valmistautuminen mai-
hinnousujen torjuntaan sekä 
maarintaman taistelujen tu-
kemiseen. Mikä jäi puuttu-
maan oli yhteistoimintakou-
lutus maavoimien kanssa sekä 
tarpeellisten rannikko-olo-
suhteisiin koulutettujen eri-
koisjalkaväkijoukkojen orga-
nisointi. Liikkuva rannikko-
tykistö oli myös vielä uinuva 

organisatorinen käsite. Lkp-
valmisteluissa kuitenkin näh-
tiin rannikkopuolustuksen 
laaja-alaisuus ja pyrittiin ot-
tamaan huomioon mm jalka-
väen tarve siinä. 

Joustavaa sopeutumista 
sodan vaatimuksiin — 
eräitä piirteitä rannikko-
joukkojemme tehtävistä 
ja organisoinnista viime 
sodissa 

Rannnikkojoukkojen sekä 
Pohjanlahden, Lounais-Suo-
men ja Laatokan Meripuolus-
tuksien perustaminen vuonna 
1939 puolueettomuusvarti-
oinnin aloittamisesta alkaen 
merkitsi perinteisen rannik-
kotykistön organisaation laa-
jentumista rannikkojoukoik-
si. Tämä nimitys säilyi sitten 
Merivoimissa vuoden 1940 
järjestelyissä. Aluejärjestö 
perusti rannikkopuolustuksen 
vahventamiseksi joukon eril-
lisiä pataljoonia sekä erillisiä 
konekivääri- ja polkupyörä-
komppanioita. Tämä perusta-
minen osoitti osaltaan rannik-
kopuolustuksen tehtävien laa-
ja-alaisuuden oivaltamista. 
Rannikkopuolustukseen kyt-
kettiin jo YH:vaiheessa myös 
muita maavoimien joukkoja . 
Tästä ovat hyvänä esimerkki-
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nä Ahvenanmaan puolustuk-
sen järjestelyt sekä Osasto 
Hanell. Kiireinen koulutus-
tehtävä syntyi maavoimien 
joukkojen kouluttamisesta 
rannikko-olosuhteisiin. Tässä 
oli ilmeinen alku sittemmin 
syntyneille erikoisjoukoille. 

Viime sotien olosuhteet 
muovasivat perinteistä ran-
nikkotykistöämme varsin lu-
jin ja kauaskantoisin ottein. 
Rintamavastuu edellytti kiin-
teän tykistön lisäksi jalkaväen 
tapaan saaristossa ja ranni-

kolla niiden erikoisolosuhteis-
sa toimintaan kykeneviä 
joukkoja . Syntyivät torjunta-
komppaniat, rannikkopatal-
joonat ja rannikkorykmentit. 
Lisäksi havaittiin tarvittavan 
moottoroitua rannikkotykis-
töä. Syntyneet rannikkojou-
kot puolustivat talvisodan ai-
kana rannikkolohkoina ja 
suurempina alueellisina me-
r ipuolustuskokonaisuuksina 
sekä jatkosodan aikana ran-
nikkoprikaateina merirajo-
jamme ja syviäkin rannikko-

alueita. Rannikkotykistö-
joukko-osastot säilyivät, 
mutta niidenkin vastuussa, 
organisoinnissa ja alistussuh-
teissa tapahtui mielenkiintoi-
sia ja ehkä yllättäviäkin jär-
jestelyitä. Rannikkotykistö-
rykmentti saatettiin alistaa 
maavoimien perusyhtymälle-
kin, kuten esimerkiksi Karja-
lan kannaksen rannikon puo-
lustuksesta vastanneen RTR 
2:n alistaminen Ratsuväkipri-
kaatille venäläisten suurhyök-
käyksen alettua. Mainitulle 

Rannikkopuolustus koetuksella. 
Rannikkotykistörykmentti 2:n pohjalle muodostettu Talvisodan Viipurin lohko helmikuun lopun kovissa 
taisteluissa. Pataljoonat Häyrinen, Kiveliö, Jussila ja Hällfors sekä Osasto Laaksonen koostuivat linnak-
keiden miehistä, rannikon suojeluskuntalaisista sekä laivaston matruuseista. Ne joutuivat aivan etulinjan 
mitä kovimpiin taisteluihin. 
Viipurin lohkon oltua Koiviston alalohkoa lukuunottamatta Merivoimien komentajan johdossa se alistet-
tiin 19.2. Kannaksen Armeijalle, joka alisti sen 27.2. 4. divisioonalle. 
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Johtosuhteiden muutoksia rannikonpuolustuksen kriisitilanteissa. 
28.2.1940 muodostettu Viipurin Rannikkolohko alistettiin 1.3. muo-
dostetulle Rannikkoryhmälle (Wallenius, Oesch). Haminan Ryhmän 
ja Taisteluosasto Paalun muodostamisen yhteydessä Viipurin lohkon 
joukot jakaantuivat niiden kesken. 

rykmentille puolestaan oli 
alistettuna jalkaväkijoukkoja 
(Täyd.P 13 ja Er .P 20). Sa-
maa rannikkotykistön jousta-
vaa sopeutumista kaikissa 
suhteissa rintamavastuullisiin 
olosuhteisiin osoittavat myös 
tapahtumat Äänisen Rannik-
koprikaatin alueella ja Itä-
Suomen Rannikkoprikaatis-
sa. Joutuihan ensiksi mainittu 
keväällä 1943 ottamaan Ääni-
sellä mainittavan rintamavas-
tuun VII AKE:n tultua lak-
kautetuksi. Kun vetäytymis-
vaihe alkoi tapahtui Äänisen 
Rannikkoprikaatissa mielen-
kiintoisia, erinomaista olo-
suhteisiin sopeutumista osoit-
taneita organisatorisia järjes-
telyjä. Muodostettiin Rannik-
kojalkaväkirykmentti 1, RTR 
4 muokattiin kenttätykistö-
rykmentin tapaiseksi ja oli 
sellainenkin erikoisuus kuin 
Rannikkoi lmator j untapat te-
risto 1. Tuskinpa aavistivat 
Ääniselle sijoitettujen kiintei-
den pattereiden tykkimiehet 
minkälaisia mullistavia orga-
nisatorisia järjestelyjä he jou-

tuisivat kokemaan puhumat-
takaan sitten maarintaman 
vetäytymistaisteluista. 

Huomattavia organisatori-
sia järjestelyjä tapahtui myös 
keväällä 1944 Viipurinlahden 
länsirannan puolustuksessa. 
Näistä mielenkiintoisimpia on 
Rannikkorykmentti 2:n (RR 
2) muodostaminen RTR 2:n 
pääosasta. Rannikkoryk-
menttiin kuului kivääripatal-

joona, kolme moottoroitua 
patteria, kaksi kevyttä ilma-
torjuntapatteria, ilmatorjun-
takomppania, taisteluvene-
komppania sekä huolto-osa. 
Kyseessä oli vakavan torjun-
tatilanteen sanelema nopea ja 
joustava organisatorinen 
improvisointi. 

Viipurinlahden saarista 
luopumisen jälkeen toteutetut 
rannikon puolustusjärj estelyt 
tuottivat jälleen uudenlaisen 
yhtymän, rannikkodivisioo-
nan ( l .RD), johon kuului 
kaksi rannikkotykistöryk-
menttiä (RTR 4 ja RTR 22), 
edellä mainittu Rannikkojal-
kaväkirykmentti 1 sekä divi-
sioonajoukkoja. 

Edellä lyhyesti esimerkein 
kuvattu osoittaa toisaalta nii-
tä moninaisia tehtäviä, joita 
rannikkojoukkojen osaksi tu-
li viime sotiemme aikana sekä 
toisaalta niiden joustavaa or-
ganisatorista ja toiminnallista 
sopeutumista tehtäviin, jotka 
olivat rannikkotykistöasela-
jille vielä 1930-luvulla varsin 
outoja. Näistä kokemuksista 
tuli ja oli hyvä ottaa oppia 
kun rannikkopuolustustam-
me järjestettiin ja edelleen 
järjestetään sodanjälkeisissä 
muuttuneissa olosuhteissa. 

Tykkiasema Soutjärvellä 1943. 
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Mikä eteen Suomen 
rannikkotykistö 
vuonna 1952? 
Edellä jo viitattiin rannikko-
tykistömme joustavaan so-
peutumiseen niihin toiminnal-
lisiin ja organisatorisiin haas-
teisiin, joita sodan koulu 
tuotti. Samaa sopeutumisky-
kyä aselaji osoitti joutuessaan 
vuoden 1952 uudelleenjärjes-
telyssä merkittävien organisa-
toristen muutosten kohteeksi. 
Sotien ja näiden tapahtumien 
väliin mahtuu vielä ihaltavaa 
sopeutumiskykyä osoittanut 
monivuotinen raskas miinan-
raivauskausi, jona rannikko-
tykistö vielä kuului merivoi-
miin. 

Ensisijaisesti merellisessä 
elementissä toimineet ja meri-
voimien tottuneet rannikko-
tykistömiehet ottivat ymmär-
rettävästi monin kysymys-
merkein vastaan rannikkoty-
kistön liittämisen maavoimiin 
vuonna 1952. Perustana tälle 
liittämiselle olivat ymmärret-
tävästi sodan ajan kokemuk-
set, joista edellä on eräitä viit-
teitä. Näitä kokemuksia täy-
densi sitten alueellisen puo-
lustusjärjestelmämme kehit-
täminen. Tärkeätä oli kaik-
kien osapuolien kannalta se, 
että organisaatiomuutoksista 
huolimatta yhteistoiminta 
rannikkotykistön ja supistu-
neiden merivoimien kesken 
turvattiin. Tämä on jatkuvas-
ti kehittämisen arvoinen asia 
organisaatiosta riippumatta. 

Sinänsä vuoden 1952 uu-
delleenjärjestely vakiinnutti 
luontevasti kiinteän rannik-
kotykistömme rauhan ajan 
organisaation kaksine kaksi-
patteristoisine rykmenttei-
neen ja kolmine erillisine pat-
teristoineen, joista yksi on 
moottoroitu (VaaRPsto). Vii-
meksi mainittu joukko-osasto 
samoinkuin Suomenlinnan 

Maihinnousuharjoitus Virolahdella 1941. 

Rannikkotykistörykmentt i in 
perustettu rannikkopataljoo-
na edustivat vahvasti sotien 
kokemusten oivaltamista. 
Varsin yllättävää oli Mies-
saaresta Upinniemeen siirre-
tyn ja rannikkojääkäripatal-
joonaksi muutetun rannikko-
pataljoonan irrottaminen or-
ganisatorisesta yhteydestään 
rannikkotykistöön. Onhan 
rannikkotykistön ja rannik-
ko- tai rannikkojääkäripatal-
j oonien toimintaelementti sa-
ma ja hyvin kiinteätä yhteis-
toimintaa vaativa. Tämä ei 
sulje pois rannikkotykistön 
(rannikkojoukkojen) ja maa-
voimien muiden joukkojen 
yhteistoiminnan jatkuvan ke-
hittämisen tarvetta. Siinä on 
jatkuvasti työtä. 

Kiinteän rannikkotykistön 
osalta vuoden 1952 uudelleen-
järjestely ei, vaikka se organi-
saation vakiinnuttikin, vielä 
tuonut selkeyttä sen tehtäviin 
ja niiden todellisiin suori-
tusmahdollisuuksiin voimak-
kaan taisteluvälinetekniikan 
kehityksen, johon meillä ei 
silloin paljolti näkynyt olevan 
mahdollisuuksia vastata, 
tuottamissa olosuhteissa. Tä-
mä murrosaika on jo pitkään 
ollut ohitse ja moderni kiinteä 
rannikkotykistömme on jo 
pitkään kyennyt omalta osal-
taan vastaamaan nykyaikai-
sen rannikkosodankuvan vaa-
teisiin. 

Sodanjälkeisen rannikkoty-
kistön koulutus joutui Meri-
sotakoulusta irrottamisen jäl-

m 

152 H 37 Suomenlinnan valleilla. 
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Nykypäivän rannikkojääkärit rantautuvat uiskosta. 

keen tekemään "syr jä loikan" 
Tykistökouluun. Sen jälkeen 
on oma ansiokkaasti toiminut 
Rannikkotykistökoulu osoit-
tanut itsensä erinomaisen tar-
peelliseksi ja samalla ollut 
aselajin yleisen merkityksen 
oivaltamisen ja arvostamisen 
symboli. Aselajin taktillinen 
ja teknillinen kehittäminen 
sekä vaativa koulutustehtävä 
ovat Rannikkotykistökou-
lumme suoritevaatimusten 
perusta. Avantgardistiset 
koulutus- ja kehittämistehtä-
vät ja niissä saavutetut tulok-
set ovat yleensä positiivisessa 
korrelaatiossa suorittajansa 
itsenäisyysvastuuseen ja ase-
maan organisaatiossa. 

Entäs nyt Suomen 
Rannikkotykistö? 

Tämän kirjoituksen alussa 
viitattiin niihin yleisiin perus-
teisiin, joihin rannikkotykis-
töaselajin ja sen ympärille ra-
kennettujen rannikkojoukko-
jen organisaation tulee perus-
tua. Näissä perusteissa tapah-
tuu muutoksia, joihin on so-
peuduttava. Erityisesti viime 
sotiemme kokemukset osoitti-
vat tuon sopeutumisen tar-
peen sekä myös kyvyn siihen. 

Rannikkojemme puolustus 
vaatii merivoimien ja kiinteän 
rannikkotykistön lisäksi mo-
nia muita joukkoja . Näistä 
ovat viimeksi mainittuun lä-
heisesti liittyviä rannikkojal-
kaväki ja moottoroitu rannik-
kotykistö. Tämä läheisyys 
määrittää myös optimaalisen 
organisaatiopohjan. Paikal-
laan on myös, että organisaa-
tion nimet heijastavat mah-
dollisimman osuvasti joukko-
jen toiminnan kokonaisuutta 
ja sisältöä. On syytä odottaa, 
että mahdolliset tulevat orga-
nisaatiomuutokset syntyvät 

luonnolliselta toimintojen yh-
teyspohjalta, jolloin ne kaik-
kien osapuolien piirissä on 
helppo omaksua samaa reali-
teettien ta jua ja sopeutumis-
kykyä osoittaen, joka on ollut 
rannikkotykistöllemme tun-
nusomaista. Organisaatio-
malleilla on aina useampia 
puolia. Keskeistä on, että va-
littu malli versoaa luontevasti 
primääristen tehtävien ja nii-
den optimaalisen suorittami-
sen edellyttämän yhteistoi-
minnan vaateiden pohjalta. 

• 

Reserviläiset ampuvat 130 mm:n tornikanuunalla 1986. 

18 

VAMMAS 
tiehöylät 

ja kaivurikuormaimet 
Suomea rakentamaan 

KUN TULEE MERI MIELEEN 
c 1 

Särkiniementie 18 
00210 HELSINKI 
©670366 



TEKNIKKOKAPTEENI 
RAIMO TIHULA 

Linnakkeen 
linnoittaminen 

Linnake ja sen 
tehtävät 

Linnake on yhden tai useam-
man rannikkotykistöpatterin 
sekä ilmatorjunta- ja lähipuo-
lustuselimien muodostama 
puolustuskeskus, joka on ai-
nakin pääosiltaan kantalin-
noitettu. Linnake on yleensä 
niin varustettu, että se pystyy 
taistelemaan eristettynäkin. 

Linnakkeen puolustustais-
telu on sarja samanaikaisia 
tai peräkkäisiä tapahtumia. 
Niitä voivat olla mm: 

— Ilmahyökkäysten torjunta 
— Maahanlaskun tor junta 
— Päätykistön ammunnat vi-

hollisaluksia vastaan tai 
ammunnat naapurilinnak-
keen taistelun tukemiseksi 

— Suojautuminen vihollisen 
tulelta ja taisteluaineiden 
vaikutuksilta 

— Työt taistelukyvyn ja val-
miuden palauttamiseksi 

— Taistelu maihinpyrkivää 
tai maahanlaskettua vihol-
lista vastaan. 

Linnoittaminen 

Linnoittamisella tarkoitetaan 
niitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on maaston 
muuttaminen rakenteellisin 
keinoin taisteluun sopivaksi. 

Rakenteita kutsutaan linnoit-
teiksi. Taktisin- ja teknisin 
perustein linnoitteet jaetaan 
pika-, kenttä- ja kantalinnoit-
teeksi. 

Rannikkotykistön joukko-
jen tuliasemat ja kantalin-
noitteet rakennetaan jo rau-
han aikana. Tämän mahdol-
listavat nykyiset maaomistus-
suhteet linnakesaarilla ja Ra-
kennusasetuksen 6 §, jossa sa-
notaan, että Puolustusminis-
teriö saa rakentaa ilman ra-
kennusviranomaisen lupaa 
linnakkeen ja sotilaslentoken-
tän alueella sekä harjoitus-
alueella. 

Linnoittaminen peitteettö-
millä pienehköillä linnakesaa-
rilla on erilaista kuin vaihtele-
vassa maastossa kaivettavissa 
olosuhteissa. Mantereella 
puolustaja voi useasti valita 
sopivan maastonkohdan lin-
noitteelleen, kun linnakkeen 
linnoitteet joudutaan joskus 
tekemään taktisista syistä vai-
keisiinkin maastoihin. 

Suuria linnoitteita ajallaan 
olivat maalinnoituksista Ma-
ginot-linja Ranskassa ja Iwo 
Jiman saarilinnoitus Japanis-
sa. Maginot-linja rakennettiin 
1929—36 Ranskan itärajalle. 
Se oli kantalinnoitettu puo-
lustusasema, joka sai nimensä 
töiden alullepanijan A Magi-
not 'n mukaan. 

Maginot ei ollut yhtenäinen 
linnoitettu linja vaan käsitti 
kuusi eri kokoa olevaa maan-
alaista linnaketta. Tulivoi-
man heikkous ja maastoutta-
misen kehnous olivat sen rat-
kaisevia puutteita. Saksalaiset 
valtasivat sen 2. maailmanso-
dan alkuvaiheessa tuhoamalla 
sen maanpäälliset osat. 

Amerikkalaiset valtasivat 
Iwo Jiman saarilinnoituksen 
ankarissa taisteluissa suurta 
ylivoimaa ja aikaa käyttäen. 
Offensiivi tuotti hyökkääjälle 
erittäin suuret mies- ja kalus-
totappiot. 

Varautuminen 
lähipuolustukseen 

Linnakesaarille on varattava 
linnoitusmateriaalia rauhan 
aikana pitkän ajan tarvetta 
varten. Peitteettömille ulko-
linnakkeille on varattava 
myös hiekkaa niin betonira-
kenteita varten, kuin hiekka-
säkkien täytteeksi. Linnake 
tarvitsee hiekkasäkkejä mm: 

— Kantalinnoitteiden suo-
jaustason täydentämiseen 

— Linnakkeen aseiden suo-
jaamiseksi 

— Linnakkeelle elintärkeiden 
kohteiden ja laitteiden 
suojaamiseksi 
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— Yksittäisen taistelijaparin 
lähipuolustuspesäkkeen ra-
kennuselementeiksi 

On tuomittavaa kouluttaa 
tukikohdan puolustajia siihen 
uskoon, että hyvä ja riittävä 
lähipuolustusasema on kalli-
olla parin lohkokiven takana 
maaten saatu suoja. Se on 
taistelijan hylkäämistä oman 
onnensa varaan mahdollises-
sa tulivalmistelussa. 

Hiekkasäkkien tarve lin-
nakkeella on kymmeniätu-
hansia ja tarvittava hiekka-
määrä ainoastaan näihin on 
noin 1000 tonnia. Muu linnoi-
tusmateriaali valmisosineen 
on varmasti samaa kokoluok-
kaa tonneissa. Kaikkiaan lin-
noitusmateriaalin kriisiaikai-
nen varaus linnakesaarille on 
mittava suoritettavaksi rau-
hankin aikana. 

On otettava huomioon, et-
tä rannikkotykistön päätehtä-
vä on meriammunta, joten ai-
nakin osa miehistä on pidettä-
vä siinä tehtävässä, vaikka 
linnakkeella käydään jo lähi-
puolustustaisteluj a. 

Linnakkeen lähipuolustus 

Linnakkeen lähipuolustusta 
johtaa linnakkeen päällikkö. 
Puolustuskeskuksia linnak-
keella on yleensä yhdestä kol-
meen. Niiden päälliköiksi 
määrätään linnakkeen yksi-
köiden päälliköitä, varapääl-
liköitä tai jaos- ja joukkueen 
johtajia. Linnakesaaren muo-
dostaessa vain yhden puolus-
tuskeskuksen sen päällikkönä 
on linnakkeen päällikkö. Re-
servin johtajana on linnake-
komppanian päällikkö, vara-
päällikkö tai joukkueen joh-
taja . Tukikohtien päälliköiksi 
määrätään sen joukkueen tai 
jaoksen johtaja , josta tuki-
kohdan henkilöstö pääosin 
muodostuu. 

Linnakekoulutus-
tukikohta 
Koulutustukikohdan 
suunniteltu käyttö 

Koulutuspäällikkö antoi käs-
kyn 11.6.1983 laatia suunni-
telma koulutustukikohdan ra-
kentamisesta jollekin rannik-
kotykistön koulutuslinnak-
keelle. Ensisijaisena päämää-
ränä on kouluttaa rannikko-
tykistön upseerien ja toimiup-
seerien perusopetukseen liit-
tyvää rannikkolinnakkeen 
taktiikkaa, taistelukoulutus-
ta, ase- ja ampumakoulutus-
ta, sekä pioneerioppia. Ra-
kennettavaa koulutustuki-
kohtaa käytetään myös ran-
nikkotykistön kantahenkilö-
kunnan jatko-opetuksessa ja 
varusmieskoulutuksessa, sekä 
muiden aselajien ja sotilas-
opetuslaitosten koulutustar-
peisiin. 

Suunnittelutavoitteet 

Suunnittelussa oli otettava 
huomioon mm seuraavia nä-
kökohtia: 

— Tukikohdan on oltava tak-

tiselta ryhmitykseltään ja 
tuliteknisiltä mahdolli-
suuksiltaan taisteluolosuh-
teisiin suunniteltu ja ope-
tusesimerkiksi soveltuva. 

— Tukikohtaan on voitava si-
joittaa mm seuraavia asei-
ta; rynnäkkökivääri, kevyt 
konekivääri, raskas kone-
kivääri, kevyt sinko, kerta-
sinko ja jalkaväkikanuu-
na. 

— Tukikohdan taisteluun liit-
tyen on voitava käyttää ke-
vyen kranaatinheitinjouk-
kueen tulta ja suora-am-
muntatulta ilmatorjunta-
ja rannikkotykeillä. 

— Tukikohdan toimintaan 
liittyen on voitava harjoi-
tella linnakkeen reservin 
käyttöä ja maahanlaskun 
torjuntaa. 

— Pesäkkeiden tulee raken-
teeltaan edustaa erilaisia 
linnakkeella käyttökelpoi-
sia ratkaisuja esim louhitut 
asemat, teräskuvut, beto-
nielementit, hiekkasäkit ja 
hirsikehikot. 

— Tukikohta varustetaan eri-
laisin estelaittein ja maas-
toutetaan. 

— Tukikohdassa on voitava 
kouluttaa sulutteiden käyt-
töä. 

Koulutuspäällikkö kenrl Raimo Viita ja pioneeritarkastaja ev Hurme-
rinta antavat ohjeita evl Luostariselle ampumasektorin valinnasta 
taistelijaparin poterossa. Taustalla seuraa inskapt Lampinen. 
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Betonilaattakorsu on rakennettu 16:sta betonielementistä. Käytävä-
osan liittymä on myös tehty betonielementeistä, eikä puusta niin kuin 
kuvassa. Kaikki elementit on betonoitu työmaalla. 

Maastosuunnittelu 

Suunnittelukohteeksi valittiin 
Örön linnake. LSSlEpiontsto 
ja TurRtR aloittivat tukikoh-
taehdotuksen suunnittelun 
välittömästi. Kaikkien annet-
tujen vaatimusten täyttämi-
nen oli lähes mahdotonta. 
Erityisesti tuotti vaikeuksia 
lähipuolustusasemien sovitta-
minen 50—100 m:n etäisyy-
delle rantaviivasta ja samalla 
kvkrh:n tulen saaminen sa-
malle maalialueelle, sekä säi-
lyttää varomääräyksen mu-
kainen 200 m:n etäisyys lä-
himpään taistelijaan kranaa-
tin lentoradan osalta. 

Väliesittelyjä oli mm 6.10. 
1983 LSS1 komentajalle ja 
13.10.1983 koulutuspäälliköl-
le. 

Koulutuspäällikkö tuli tar-
kastamaan laaditut koulutus-
tukikohtasuunnitelmat maas-
toon 22,—23.11.1983. Jatku-
vasta räntäsateesta ja voi-
makkaana puhaltaneesta tuu-
lesta huolimatta kaikki tuki-
kohdan osalinnoitteet käytiin 
maastossa läpi. Parasta tuli-
aluetta ei kyetty saamaan yk-
sittäisille taistelij äpäreille, 
mutta kokonaisuutena loppu-
tulos oli hyvä. 

Valmistelevat työt 

PElinntsto otti suunnittelu-
vastuulleen ns tukikohdan 
päällikön kukkulan suunnit-
telun. Tähän tuli sisältyä tu-
lenjohtopaikka joka samalla 
toimii taistelun johtopaikka-
na, miehistösuoja ja 76 ItK 31 
RT tykin pesäke. Kaikki ra-
kennetaan kantalinnoitettuna 
aikaisemmin louhittuihin 
paikkoihin lisälouhinnoin. 

Myöhemmin kukkulalle li-
sättiin vielä kk-pesäke, joka 
rakennettiin myös kantalin-
noitettuna, varustettuna n 5 
tn painavalla valurautaisella 
kk-kuvulla. 

Rakentamisen valmistelut 
aloitettiin TurRtR:n osalta 
välittömästi. Koska oli nähtä-
vissä rahoituksen osalta niuk-
kuutta, joukko-osasto suun-
nitteli PElinntston suunnitel-
man mukaisille betonihirsi-
elementeille muottisarjan. 
Yhteistoiminnassa Säkylän 
Kmon kanssa rakennettiin 9 
erillistä muottia, joista kerta-
valulla saadaan tst-parin po-
teron tarvitsemat 46 kpl hirt-
tä. Muotit tehtiin teräksestä 
ja muottivanerista kuten 

joukko-osaston aikaisemmin 
tekemät betonilaattakorsun 
muotit. Kaikki muotit siirret-
tiin avovesikauden alettua 
1984 Öröön. 

Työosasto 

LSSlEpiontsto kokoaa keväi-
sin linnoitustyöosaston, jo-
hon siirretään III saapumis-
erän ryhmänjohtaj ia ja I saa-
pumiserän miehistöä. Luo-
vuttajina ovat olleet yleensä 
PorPr , SatTR ja TurRtR jo-

Taistelijaparin betonihirsipoteron betonihirsien valu käynnissä. Etu-
alalla betonilaattakorsun muotteja odottamassa vuoroaan. Takana 
käytäväosan liittymän betonielementtejä. 
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kaisesta 1 + 10. Lisäksi ovat 
pioneerikoneenkäyttäjät ja 
ajoneuvojen kuljettajat. Lin-
noitustyöosasto kotiutetaan 
syksyisin siltä linnakkeelta, 
jossa toiminta on pääasiassa 
sinä kesänä ollut. Ammatti-
koulututkinto on suoritettuna 
keskimäärin yli puolella siir-
retyistä. Kaikki osaston va-
rusmiehet ovat poikamiehiä 
ja lähes kaikki ovat vapaa-
ehtoisesti hakeutuneet linnoi-
tustyöosastoon. Osastolla on 
kesän aikana työkohteita ko-

ko Saaristomeren alueella. 
Osaston koulutukseen kuuluu 
lisäksi yleissotilaallista koulu-
tusta vähintään kahdeksan 
tuntia viikossa. 

Työt alkavat 

LSSlEpiontston kokoama 
linnoitustyöosasto aloitti 5.5. 
1984 koulutustukikohdan ra-
kentamisen valmistelut muun 
k a n t a l i n n o i t u s t y ö o h j e l m a n 
ohessa. Tavoitteena oli val-
mistaa tarvittavat betonihir-
ret ja betonilaattakorsun ele-
mentit ennen Pioneerileirin 
alkua 7.8.1984, mikä onnis-
tuikin. 

Pioneerileirin kaksi komp-

paniaa osallistuivat koulutus-
tukikohdan rakentamiseen 
rakentamalla 4 kpl tst-parin 
poteroa ja jvk:n tuliaseman 
betonihirsistä, sekä betoni-
laattakorsun. Pioneerileirillä 
oli myös muita sulutus- ja lin-
noituskohteita saaressa, mut-
ta ne eivät suoranaisesti liitty-
neet koulutustukikohdan oh-
jelmaan. 

Maalilaitteet ja tehosteet 

Syksyllä -84 aloitettiin ohjel-

man mukaisesti maalilaittei-
den suunnittelutyöt. Maali-
laitteiksi päädyttiin esittä-
mään Janter 60 harjoitusmaa-
lilaitteita, jotka ovat tarkoi-
tettu kääntyviä rinta- ja syök-
syjäkuvioita varten. Toisena 
tyyppinä esitettiin hankitta-
vaksi Janter 600 liikemaalive-
ne, joka on tarkoitettu maali-
veneeksi lyhyille ampumaetäi-
syyksille. Itse maalivenettä -
voidaan ampua vain rynnäk-
kökivääreillä, mutta sen vetä-
mää liukulauttaa voidaan am-
pua tukikohdan kaikilla aseil-
la. Lisäksi tulevat merelle 
ankkuroitavat maalit. 

Tehosteiden nopean ja häi-
riöttömän käytön varmista-
miseksi esitettiin hankittavak-
si 10-parinen esim vanha vies-
tipuolen merikaapeli, joka ve-
detään tj-paikasta metrin sy-
vyisessä kaapeliojassa pitkin 
rantaviivaa. Kaapelikaivossa 
kaapeli nousee ylös yhdellä 
parilla ja jatkaa eteenpäin. 
Näin saadaan myös suluttei-
den käytön koulutukseen ja 
näytöksiin riittävä nopeus, se-
kä asennukset ovat helpom-
pia. 

•m g i 

Taisteluhaudan lujitustyö käynnissä. Yläpuoliset välituet ovat tilapäi-
siä. 
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Työt jatkuvat 

Vuoden 1985 linnoitustyö-
osasto tuli Öröön 2.6.85, käy-
tyään sitä ennen muualla tie-
ja laituritöissä. Osasto aloitti 
työohjelmansa mukaiset lin-
noitustyöt ja ohjelmassa oli 
myös jatkaa koulutustuki-
kohdan rakentamista. Pää-
työmaaksi muodostui päälli-
kön kukkula kuten v 1986. 
Työn laajuudesta kertoo se, 
että miehistösuojaan meni 48 
m3 betonia ja tj-asemaan 52 
m3 betonia. 

Kaivuu ja louhintatyöt 

Linnoitteiden kaikki kaivaus-
työt tehtiin sillä periaatteella, 
ettei kaivuumassoja nostettu 
kaivantojen reunoille, vaan 
traktorin lavalle, joka siirsi ne 
aluksi läjityspaikalle n 100 
m:n päähän. Toisessa vai-
heessa, kun osaan kaivettui-
hin sijoihin oli rakennettu vie-
märöinti ja betonielementti-
linnoite, siirrettiin traktorilla 
kaivuumassat toisista kaivet-
tavista kohteista suoraan 
täytteeksi täyttövaiheessa ole-
viin kohteisiin. 

Pääosan louhinnoista suo-
ritettiin ns päällikön kukku-
lalla. Louhintatyöt muodos-
tuivat vaikeiksi, koska kuk-
kulalla oli aloitettu louhinta 
jo välirauhan v 1940 aikana 
eri suunnitelman mukaan. 
Mikään rakentaminen ei ollut 
edennyt louhintaa pidemmäl-
le ja oli sekin jäänyt osittain 
kesken. Tällainen kallio on 
"ryöstöalt ista" ja vaikeaa pi-
tää sinkoilua kurissa ilman 
painopeitteitä. 

Myös silloiset louhinnat oli 
ilmeisesti tehty vahvemmilla 
aineilla ja runsaat heitot oli-
vat taanneet vähäisen louheen 
tyhjentämisen vaivan. Nämä 
kaikki vanhat louheet kerät-

tiin pääosin miesvoimin pois 
linnoitteita paljastamasta. 

Linnoitetyypit 

Linnoitetyyppeinä on koulu-
tustukikohdassa LinnO I:n ja 
LinnO VI:n mukaisia linnoit-
teita. Miehistösuojat ovat 
varustetut puulämmitteisillä 
korsukaminoilla ja makuula-
vereilla ja ne tullaan myös 
sähköistämään, sekä niihin 
vedetään kiinteät viestikaape-
lit. 

Linnoitetyyppejä ovat mm: 

— Louhittuun kallioon beto-
noitu ryhmän miehistösuo-
ja, 

— Kaivettuun maaperään val-
misosista ryhmälle raken-
nettu betonilaatta-, betoni-
rengas- ja halkaistusta te-
räsprofiilisesta tierummus-
ta rakennettu korsu, 

— Tulenjohtopaikka, 3 ' ' 
tykkipesäke ja kk-pesäke 
kantalinnoitettuna, 

— Kaivettuun maaperään ra-
kennettu tst-parin potero 
betonihirsistä, 

— Louhittua yhteiskäytävää, 
— Kaivettuun maaperään ra-

kennettua tst-hautaa ilman 
yläpuolista kitapuuta, luji-
tusmateriaaleina osakoko-
naisuuksina 100x100 mm 
painekyllästettyä sahata-
varaa, 0 130 mm painekyl-
lästettyä pyöreää puutava-
raa ja sinkittyä sekä muo-
vipinnoitettua teräsprofii-
lipeltiä, 

— Kaivettuun ja osin louhit-
tuun maaperään rakennet-
tu JvK pesäke, käyttäen 
kahta betonihirsistä tst-
parin poteroa ja väliin jää-
vä osa on katettu betoni-
lankuilla, 

— Hiekkasäkeistä rakennettu 
kvkrh:n pesäke kallion 
päällä ja 

— Lujit tamatonta ryömintä-
hautaa maaperään kaivet-
tuna ilman lujitusta, sekä 
lujitettuna teräsprofiilipel-
lillä ja katettu ryömintä-
haudan osa. 

Esteet 

Estetyyppeinä ovat mm: 

— Rantavesieste, joka on hit-
sattu kolmesta kahden 
metrin pituisesta ratakis-
kosta ristiin. 

— Panssarieste, johon on 
käytetty VR:n käytöstä 
poistamia ratapölkkyjä. 
Ratapölkyt ovat mallia 2 
m:n teräsputki, jonka päi-
hin on betonoitu kiinnitys-
alustat kiskolle. Kolme ra-
tapölkkyä on hitsattu tuki-
paloilla ristiin. 

— Piikkilanka- ja piikkinau-
haesteinä ovat lieriö- ja 
kompastusesteet. Näistä ei 
tehdä kaikkia, vaan vain 
mallikappaleet. 

Sulutusmateriaali 

Miinatyyppeinä koulutetaan 
tehon erittelynä TM 65 77, 
KM 73, PM 43 68 ja SM 65. 

— Telamiinaa käytetään ve-
den alla 0—1 m syvyydel-
lä, sekä rannalla maastou-
tettuna 

— Kylkimiinaa käytetään ke-
vyesti panssaroituja mai-
hinnousuveneitä vastaan. 
Niille valmistetaan miina-
sija, jota voidaan käyttää 
myös viuhkamiinalle 

— Putkimiinat kiinnitetään 
pääasiassa harjateräksen 
pätkistä tehtyihin vaajoi-
hin, jotka ovat kiinnitetty 
kalliolle porattuihin reikiin 

— Sakaramiinat sijoitetaan 
kallioille prattuihin 0 34 
mmm reikiin, joiden sy-
vyys on 70 mm. 
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Betonirengaskorsun rakentaminen alkuvaiheessa. Käytäväosan liitty-
mä tehdään laudoittamalla ja betonoimalla. 

Tilapäisvälineinä ovat eri-
tyisen vaikuttavat vedenalai-
nen panos 100—200 kg syvyy-
dellä 5—10 m ja kivimiina, 
jossa panoksena on hävitys-
panos 20 kg ja heitteenä 2 m3 

kiviä suunnattuna vihollisen 
elävää voimaa vastaan. 

Tst-harjoituksissa käyte-
tään tulenkuvauskenttiä käyt-
täen sähkösytykkeitä tai puo-
lisekuntinalleja hidastustar-
peesta riippuen. 

Kokeilukäyttö 

Koulutustukikohdassa suori-
tettiin taisteluammunta n:o 1 
18.6.1986 PionK/PorPr ja 
LinnOs/TurRtR voimin. Am-
pumassa oli ryhmä kerral-
laan. Maalilaitteiksi oli lai-
nattu osumasta kaatuvia 
syöksyjäkuvalla varustettuja 
SAAB BT 18 harjoitusmaali-
laitteita, sekä ilmapalloja, 
jotka oli kiinnitettynä erilli-
seen selkänaruun. Narusta ve-
tämällä saatiin pallot nouse-
maan katveesta 1 m:n kor-
keudelle maasta. Jo näillä yk-
sinkertaisilla järjestelyillä ja 
ammunnanjohtajan elävästi 
kovaäänislaitteilla selostaessa 

saatiin taistelusta erittäin mie-
lenkiintoinen ja ennakkokäsi-
tys siitä, mitä se tulee myö-
hemmin olemaan tukikohdan 
kaikkien osien valmistuttua. 

Rynnäkkökivääriammunnat 
olivat ainoat jotka suoritettiin 
ko tukikohdasta. Myöhem-
mässä vaiheessa tulevat mu-
kaan myös tukikohtaan sijoi-
tettavat 76 I tK/RT, 45 JvK, 
23 ItK, kvkrh, kertasko ja kk. 
Kaikkien näiden aseiden tuli 
tulee tukikohdan päällikön 
käyttöön. 

Puolustajan linnoitustyöt 

Hiekkasäkit ovat hyvä ratkai-
su yksittäisen taistelijan har-
joitella linnoitteen rakenta-
mista ja vaurioiden korjaus-
ta. Nykyiset kankaiset hiek-
kasäkit ovat sopivankokoisia, 
mutta teknillisiltä ominai-
suuksiltaan kertakäyttöisiä. 
Kosteilla rannoilla ne hauras-
tuvat nopeasti. Jos ne aina 
tyhjennetään ja täytetään 
harjoitukseen ryhdyttäessä, 
menee siihen kohtuuttomasti 
aikaa, eikä silti ole tiloja tyh-
jien säkkien kuivattamiseen 
ja varastoimiseen. 

Karhennettu lasikuitukan-
kaasta valmistettu nykyisen 
kokoinen hiekkasäkki, joka 
olisi valmiiksi ruskeansävyi-
nen sekä kääntöpuoli valkoi-
nen olisi niin kouluttajien 
kuin maastoutuksesta vastaa-
vien toive. Ei mikään ole pal-
jastavampaa kuin auringossa 
kuivunut, tuulen levittämä 
hieno hiekka, joka on levin-
nyt maastoutetuille kallioille 
mädäntyneistä hiekkasäkeis-
tä. 

Lopuksi 

Tulevalla linnoitustyökaudel-
la v -87 koulutustukikohta 
valmistuu lopulliseen valmiu-
teensa, jos määrärahoja saa-
daan töiden jatkamiseksi. 

Kaapeleiden kaivuutöihin 
ei ole ryhdytty, koska kaikkia 
tarvittavia kaapeleita ei ole 
saatu hankittua. 

Harjoitushalliksi vapautuu 
v -87 koulutustukikohta-
alueelta puurakenteinen va-
rastorakennus, joka on pinta-
alaltaan 200 m2. 

Kun maalilaitehankinnat 
on tehty voidaan tukikohta 
ottaa palvelukäyttöön. 

Käyttövuoroesitykset tulee 
tehdä vuosittain Turun Ran-
nikkotykistörykmentille. Pää-
esikunnan rannikkotykistö-
toimisto hyväksyy vuorot 
koulutuskäskyssään. • 

»V* 
RANNIKKOTYKISTÖ 

ON TERÄSTÄ 
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MAJURI 
J-V TAKALA 

Rannikon suluttamisesta 
Linnoittamisen ja maas-
touttamisen ohella on 
myös suluttaminen ensi-
arvoisen tärkeää linnak-
keilla. 

Suluttaminen ranni-
kolla vaatii suluttajalta 
muutamien mantereen 
olosuhteista poikkeavien 
menetelmien omaksu-
mista. Niitä tutkittiin 
mm pioneerileirillä Örön 
linnakkeella vuoden 1984 
elokuussa. 

Kirjoitus on aiemmin 
julkaistu Hakku-lehdes-
sä. 

Valmistelut 

Tärkeintä suluttamisessa ran-
nikolla ovat valmistelut ja ni-
menomaan rauhan aikana 
kaiken varalta tehdyt yksityis-
kohtaisen tarkat suunnitelmat 
sekä niiden toteutus järkevän 
pitkälle. 

Näitä valmisteluja ovat 
— materiaalin varaaminen ja 
varastointi kohteelle tai niin 
lähelle kohdetta kuin on mah-
dollista varomääräysten puit-
teissa, 
— suunniteltujen sulutteen 
osien merkitseminen jollakin 
pysyvällä järjestelyllä, 
— sakaramiinojen sijojen po-
raaminen valmiiksi kallio-
maastossa, 
— lankamiinojen käytölle 
edullisten alueiden valinta ja 
tarvittavien vaajojen kiinni-

tyspaikkojen poraaminen j a / 
tai vaajojen kiinnitys, 
— kivimiinojen sijojen ja 
kaapeliojien tekeminen sekä 
lohkareiden varaaminen koh-
teelle, 
— vedenalaisten tähysteisten 
panosten sijoitusmahdolli-
suuksien tutkiminen ja tarvit-
taessa kaapeliojien tekeminen 
sekä 
— telamiinojen vedenalaisen 
käytön valmistelut varaamal-
la kiinnitysmateriaalia. 

Em valmistelut ovat perus-
ta henkilöstön harjoittamisel-
le toteuttaa suluttaminen so-
vitussa kiireysjärjestyksessä 
tarvittaessa vähäiselläkin 
miesmäärällä. 

Lisäksi on varmistaudutta-
va siitä, etteivät miinoitteet 
tai yksityiset panokset paikal-
leen asennettuna aiheuta 
omalle toimintavapaudelle ra-
joituksia. Tämä koskee erityi-
sesti lanka- ja kivimiinojen si-
joittamista. 

Suluttamisen yksityiskohtia 

Hyviksi havaittujen SULO 
I:n menetelmien lisäksi on 
rannikon olosuhteissa otetta-
va käyttöön jatkossa esitettä-
viä asioita. 

Polkumiinat 

Miinoittamisen valmistelun 
ensimmäinen tehtävä on po-
ran terän merkitseminen. 
Merkki on ilmeisesti tehtävä 
hitsaamalla terään metalli-

möykky kärjestä 7 cm pää-
hän. Maalilla tehty merkki 
saattaa peittyä kivipölyyn ja 
aiheuttaa jatkuvasti liian sy-
vien miinasijojen teon. Liian 
syvä miinasija vaatii täytettä 
ja vähentää tehoa. 

Miina ei räjähtäessään 
" k o r k k a a " , koska lauetes-
saan miinalla on ilmeisesti 
" t äkk i " päällä. 

Miinan laukeaminen rajus-
sa tulivalmistelussa on uskon 
asia niin kauan kun sitä ei ko-
keilla. 

Sakaramiinojen sijojen po-
raamisessa joudutaan käyttä-
mään olosuhteiden mukaan 
sekä traktorikompressoria ja 
porakoneita että moottoripo-
rakoneita. Reikien teko no-
peutuu ilmeisesti parhaiten si-
ten, että joukkueenjohtaja — 
ryhmänjohtaja merkitsee mii-
nojen paikat kallioon liituris-
tillä. Miinojen paikan valinta 
on tehtävä katsoen asiaa kut-
sumattoman tulijan kannalta 
sija sijalta. Tavanomaiseen ri-
vimiinoittamiseen on harvoin 
mahdollisuuksia. 

Lankamiinat 

Keskeisin periaate asennet-
taessa lankamiinoja rannikon 
kohteilla on seuraava: 

Siellä, missä itse ei haluta 
liikkua eikä haluta muiden-
kaan liikkuvan, käytetään 
lankamiinoja. 

Toisin sanoen käyttökoh-
teina ovat tähystykseltä suo-
jassa olevat metsiköt, edulli-
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Kuva 1. Miinaryhmän sijoittaminen. 

set maahanlaskualueet ja en-
nen kaikkea katveet taistelu-
asemien alueilla. 

Miinojen ja laukaisulanko-
jen kiinnittämiseen tarvitaan 
vaajoja . Vaajan, johon miina 
kiinnitetään tulee olla n met-
rin pituinen. Laukaisulangan 
kiinnittämiseen riittää usein 
pelkkä porattu reikä, johon 
lanka kiilataan. Laukaisulan-
kana käytetään 0,6 mm pak-
sua metallilankaa. Avoimilla 
paikoilla olevien miinojen 
laukaisulankojen palaminen 
napalm-hyökkäyksessä on 
otettava huomioon ja varau-
duttava nopeasti kunnosta-
maan vaurioituneet miinoit-
teet. 

Tyypillinen asepesäkkeen 
ja rantaviivan väliin raken-
nettava miinoite on polku- ja 
lankamiinoista koostuva mii-
naryhmä. Kuvassa 1 on esi-
merkki miinaryhmän ja mii-
nojen sijoittamisesta kallioi-
selle rannalle. 

Telamiinat 

Telamiinojen käyttö manner-
tapaan on rannikollakin vaki-
ojär j estely. Telamiinojen 
käyttökohteita on rannikolla 
olevissa saarissa yleensä vä-
hän, mikä sinänsä on etu. Te-
lamiinaesteitä tai -ryhmiä ra-
kennetaankin paikkoihin, 

joissa rantautuminen on mah-
dollista ajoneuvoin ja joissa 
yhdistyy puolustajan koko tu-
ienkäyttö. Tor junnan tehos-
tamiseksi on telamiinoja 
asennettava myös rantave-
teen. Ennen rantaviivaa mii-
naan ajanut ajoneuvo miehis-
töineen joutuu erinomaisen 
tukalaan tilanteeseen ja sehän 
on aina tor ju jan tarkoitus. 

Merellisissä olosuhteissa 
tuulee tunnetusti usein ja tuu-
li aiheuttaa aallokkoa, joka 
siirtelee rantavedessä isoja ki-
viäkin. Veden alla erään 
kreikkalaisen mukaan isokin 
mies painaa suhteellisesti vä-
hemmän kuin pinnalla ja tä-
män takia telamiina on kiin-

nitettävä pohjaan, jotta se py-
syisi paikallaan ja oikeassa 
asennossa. Kiinnittämiseen 
tarvitaan kaksi vaajaa ja ku-
milenkki. 

Telamiinojen asennus ran-
taveteen vaatii kylmissä olo-
suhteissa sukellus- tai pinta-
uintipuvun käyttöä. Itsestään 
selvää on, että rantaveteen 
asennetut miinat liittyvät aina 
maalle asennettuihin ja kuu-
luvat samaan esteeseen tai 
ryhmään. 

Telamiinan asentaminen on 
ilmeisesti mielekkäintä tehdä 
seuraavassa järjestyksessä: 
— kiinnitetään vaajat poh-
jaan mittatikkua apuna käyt-
täen, jotta saadaan sopiva vä-
li, 
— asennetaan sytytin, sulje-
taan korkki ja kannetaan mii-
na vaajat asentaneelle pionee-
rille sekä 
— kiinnitetään kahva toiseen 
vaajaan ja kiristetään kumi-
lenkki miinan yli painokan-
nen molemmin puolin vaajoi-
hin. 

Vedenalaiset tähysmiinat 

Uhanalaisissa kapeikoissa ja 
selvästi todennäköisillä mai-
hinnousurannoilla joudutaan 

Kuva 2. Telamiinan kiinnitys pohjaan. 
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tor juntaa tehostamaan myös 
tilapäisvälinein. Tällaisia tila-
päisvälineitä ovat veteen 
asennetut panokset, joita val-
mistetaan 20 kg hävityspa-
noksista tai työräjähdysai-
neella täytetyistä tynnyreistä. 

Panoksen asentamiseen 
vaikuttavat 
— panoksen suuruus ja laatu, 
— veden syvyys ja pohjan 
laatu, 
— panoksen ja tuhottavan/ 
vaurioitettavan kohteen kes-
kinäinen etäisyys sekä 
— kohteen lujuusominaisuu-
det. 

Panoksen teho saadaan las-
ketuksi kaavasta 

, V L a = k x , jossa 
M J 

a = vaikutusetäisyys metrejä 
(vakavia vaurioita) 

k = räjähdysainekerroin 
(vaihtelee 1—1.4) 

L = räjähdysaine kiloja ja 
M = kohteen vastustus- (lu-

juus) kerroin. 
Käytettäessä käytännölli-

sen tapaan nyrkkisääntöä, 
voidaan asia pelkistää 100 kg 
T N T = 10 m VAIKUTUSSÄ-
DE 200 kg TYÖR-AINE = 1 0 
m VAIKUTUSSÄDE 

Panoksen sijoittamisvaati-
mukset ovat 
— veden syvyys em panoksil-
la alle 10 m, jotta kohde voi 
olla muutamia metrejä sivus-
sa, 
— pohjan on oltava ehdotto-
masti kova ja 
— väylän/ajoreitin tulee olla 
kapea tai karien pakottaa 
kohde tietylle reitille. 

Panos asennetaan tähys-
miinaksi esimerkiksi seuraa-
vasti: 
— panos kuljetetaan rantaan 
ja upotetaan rantaveteen si-
ten, että kiinnitysköysi voi-
daan pujot taa kuvassa 3 ole-
van panoskehikon läpi, 

n » Ŝ m̂ nkMt pois 
käytettävät köytt« v«rt«n 

2 

pltuu» 125 en 
•liinltt» 25>25 eo 
lauta 100x22 

k.Hlkon pM»ll« 

Kuva 3. Panoskehikko. 

— tasataan kiinnitysköyden 
päät yhtäpitkiksi (12 + 12 m) 
ja sidotaan panos veneen keu-
laan kellumissyvyydelle, 
— kuljetetaan panos kohteel-
le ja vedetään laukaisukaape-
lit mukana, 
— ankkuroidaan vene koh-
teelle, 
— vedetään laukaisukaapelia 
upottamissyvyyttä vastaava 
määrä veneeseen, 
— kiinnitetään mallit kaape-
leihin ja sen jälkeen panok-
seen, 
— panoksen on voitava riip-
pua kaapelien varassa, nalli-
johtimiin ei saa tulla vetoa, 
— lasketaan panos pohjaan 
antaen riittävästi löysää kaa-
peleista sekä 

— vedetään kuljetuksessa ja 
pohjaan laskemisessa tarvittu 
köysi kehikon läpi veneeseen. 

Laukaisukaapelien kokeilu 
on tehtävä rannalla ja seuraa-
va kokeilu panoksen ollessa 
pohjassa asentajien poistut-
tua paikalta. Kaapelin ja säh-
könallin johtimien liitos on 
tehtävä niin huolellisesti, ettei 
" töppöi ly jä" tule. 

Asentamiseen tarvitaan 
neljä (4) pioneeria, joiden 
tehtävät ovat 
— yksi soutaa tai käyttää 
moottoria, 
— toinen avustaa panoksen 
kiinnityksessä veneeseen ja 
laskee ankkurin, 
— kolmas kiinnittää panok-
sen veneeseen, nallit kaapelei-
hin ja panokseen sekä laskee 
panoksen pohjaan ja vetää 
köyden pois sekä 
— neljäs hoitaa kaapeleiden 
käsittelyn. 

Laukaisupaikoilla (kolme) 
olevat miehet määrittävät pa-
noksen paikan ja piirtävät 
paikantamista varten varat-
tuun korttiin kiintopisteet ja 
suunnat. 

Kivimiinat 

Rannikon tärkeillä kohteilla 
kivimiinoilla on kaksi käyttö-
tarkoitusta 

Kuva 4. Kivimiinat. 
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— ampua laakana kiviä jal-
kautuvan hyökkääjän sekaan 
rantaviivan tuntumassa ja 
— ampua kiviä ilmaan uhan-
alaisilla maahanlaskualueilla 
hyökkääjän ollessa laskeutu-
massa. 

Kivimiinan rakenne on il-
meisesti lukijoille tuttu, mut-
ta esitetään kuitenkin esi-
merkki malliksi kuvassa 4. 

Kivimiinojen sijat louhitaan 
kallioon valmiiksi ja tehdään 
kaapelioja. Louhimalla sijan 
muoto voidaan tehdä siten, 
että osumatarkkuus paranee 
verrattuna luonnon järjestä-
miin kuoppiin ja onkaloihin. 

Linnake 

Linnake on taistelusuunnitel-
maa tehtäessä jaettava aluei-
siin, joita ovat 
— pääasejärjestelmän tulen-
johto- ja tuliasema-alueet, 
— linnakekomppanioiden tu-
kikohtien alueet ja linnak-
keen huoltopaikat, 
— alueet, joilla liikkuminen 
estetään suluttein, 
— reitit, joita pitkin oma liike 
on mahdollista ja 
— ALUEET, JOIHIN KAIK-
KI KÄYTETTÄVISSÄ OLE-
VA TULI (SUORA, EPÄ-
SUORA, SULUTTEET) 
VOIDAAN KESKITTÄÄ. 

Kuvassa 5 on esimerkki su-
lutteen rakenteesta linnake-
saaren alueella. Sulutteiden 
määrän ja laadun ratkaisevat 
saaren tai niemen maaperä, 
rantojen laatu, mittasuhteet 
jne. Oleellista on suluttami-
sen ja sulutteiden selkeä pai-
nopiste puolustuksen kannal-
ta tärkeillä alueilla. 

Suluttajan on korotetusti 
muistettava määrittää jokai-
sen yksityisen miinan paikka 
ottaen huomioon ennen kaik-
kea hyökkääjän oletetut kul-
kureitit ja suojaa-antavat kat-
veet. 

Kuva 5. Sulutteen osat. 

Maihinnousurannat 

Rannikkomme olosuhteet ei-
vät suosi suurin joukoin teh-
tävää "perinteellistä" mai-
hinnousua. 

Alueet rantaviivan tuntu-
massa voidaan jakaa karkeas-
ti kolmeen tyyppiin eteläran-
nikollamme esiintymistihey-
den mukaisessa järjestyksessä 
1. Jyrkät ja kallioiset. 
2. Matalat, liejuiset ja kivik-
koiset. 
3. Tasaiset -sora- ja hiekka-
rannat. 

Suluttajan ongelmana on 
tyyppi 3. Jo kilometrin levyi-
nen hiekkaranta aiheuttaa 
täyteen sulutettuna materiaa-
likulutuksen, joka ei ilmeises-
ti ole tarkoituksenmukaista. 

Periaatteena tuleekin olla, 
että 
— rantaviivan tuntuma häi-
rintäsulutetaan ja 
— ranta-alueelta rannikon sy-
vyyteen johtavat urat/t iet sul-
jetaan torjuntasuluttein. 

Satamat 

Satamien puolustustoimenpi-

teet aloitetaan niiden sulkemi-
sella. Sulkeminen voi tapah-
tua ennen suluttamista tai sa-
manaikaisesti sen kanssa. Sul-
kemisella tarkoitetaan niitä 
toimenpiteitä, jolla estetään 
suora a jo satamaan ja sata-
malaitteiden käyttö. Sulke-
miskäskyn tultua kohteelle 
— siirretään tai poistetaan sa-
tamaan ohjaavat merimerkit, 
— sijoitetaan merimiinoja 
suunniteltuihin kohteisiin, 
— siirretään esteeksi valittu 
alus tai uiva telakka upotta-
miskohteelle väyläkapeik-
koon, 
— tehdään satamanosturit 
käyttökelvottomiksi, 
— siirretään kontteja tai 
muuta raskasta materiaalia 
peräporttipaikoille ja 
— siirretään puutavaraa tai 
kontteja satama-alueella sul-
kemaan satamasta lähtevät 
tiet. 

Toimenpiteiden määrän ja 
laadun ratkaisevat sataman 
olosuhteet kussakin tapauk-
sessa erikseen. 

Suluttamisperiaatteet ovat 
seuraavat: 

©epäsuoran tulet) 
maalin keskipiste 

CTPl vedenalainen tähysteinen panos 

1. • 60 • 
2. o «0 i 
3 . + 1 0 
il. D M 
5. o 6 0 
6. . 10 

H 310 
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— valmistellaan sikamaisten 
laiturien katkaisu, 
— tehdään panostilat laituri-
alueelle 100—200 kg panok-
sille, jotka laukaistaan joko 
tähysteisesti tai aikasytytyk-
sellä, 
— rakennetaan torjunta- tai 

häirintäsulute varsinaiselle sa-
tama-alueelle, 
— rakennetaan torjuntasu-
lutteita satamasta sisämaahan 
johtavalle tiestölle, 
— asennetaan vedenalaisia 
tähysteisiä panoksia tai meri-
miinoja satama-altaaseen se-

kä 
— rakennetaan ajan salliessa 
häirintäsulutteita sataman 
ympäristössä oleviin niemiin 
ja saariin. 

Kuvassa 6 on esimerkki sul-
kemis- ja suluttamistoimenpi-
teistä satama-alueella. • 

SATAMA-AM EEH SliLKEMlNEH OA SUtUTIAMINEH 

STCKBSINEH ( S I : n k ä s k y ) 
- Tiitat ja t a u l u t 
- nosturien sähkölaitteet 
- valmistellaan alusupote kiinnitys ml\\--

(venttiilit auki n 6 h) 
(räjäytys n 1 b) 

- valmistellaan merimiinojen 
lasku satamaan (tuotava maitse) 

- valmistellaan panostilat 

Kuva 6, 
« L 

4- u l omnaAs i 
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KAPTEENI 
HANNU RANTALA 

Rt-upseerit rauhaa 
turvaamassa 
Etelä-Libanonissa 

Joulukuussa tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun suomalaiset aloittivat mukana-
olonsa YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Tämän johdosta Rannikon Puolustaja 
julkaisee YK-aiheisen artikkelin, joka käsittelee tilannetta ja olosuhteita Etelä-
Libanonissa. Artikkelin kirjoittaja, kapteeni Hannu Rantala (32), on palvellut 
elokuusta 1986 lähtien UNIFILin Libanonissa toimivan suomalaisen valvonta-
joukon Esikunta- ja huoltokomppanian varapäällikkönä. Aikaisemmin kaptee-
ni Rantala on palvellut SIRtRrssä vuosina 1978—1984 ja RtKrssa vuodesta 1984 
lähtien. 

Taustaa Unifilista ja 
Etelä-Libanonista 

Suomi pitää Yhdistyneitä 
Kansakuntia ensisijaisena vä-
lineenä rauhan ja turvallisuu-
den ylläpitämisessä ja on ak-
tiivisesti tukenut maailman-
järjestöä sen rauhanturvaa-
mistehtävässä osallistumalla 
kaikkiin YK:n rauhanturva-
toimiin tähän mennessä. Suo-
mi on luovuttanut joukkoja 
YK:n käyttöön että antanut 
rahallista avustusta YK:lle. 
Osallistuminen YK:n rauhan-
turvatoimintaan kuvastaa 
omaksumaamme aktiivista 
roolia kansainvälisen rauhan 
ja turvallisuuden ylläpitämi-
sessä YK:n puitteissa. Suo-
men tasapuolinen suhtautu-
minen alueellisten kriisien 
osapuoliin sekä maamme 
puolueettomuus ovat aikaan-
saaneet, että kriisin osapuolet 
ovat aina hyväksyneet suoma-
laiset valvontajoukot osaksi 
YK:n rauhanturvajoukkoja. 

ESIKUNTA 

Knto-os H-os 

ESIKUNTA- JA 
HUOLTOKOMPPANIA 

Knto- ja 
EsikJ 

ViestiJ Knto- ja 
EsikJ 

ViestiJ 

LääkJ HuoltoJ LääkJ HuoltoJ 

KmoJ KuljJ KmoJ KuljJ 

PionJ T Ä J J PionJ T Ä J J 

HQUNIFIL 

ESIKR 

SPOL-OS 

1. J AAKARI КОМ PP AN IA 

Knto- ja 
HuoltoJ 

I J 

I IJ 

Suomen pataljoonan kokoonpano Etelä-Libanonissa. 
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GHAN 
В А Т Т 

Litani 

YKSL on sijoittunut Litani joen eteläpuolelle. 
IRISH 
ВАТТ 

UNIFIL (United Nations 
interim force in Lebanon) pe-
rustettiin Turvallisuusneuvos-
ton päätöksellä n:o 425 ope-
raatio Litanin seurauksena Is-
raelin hyökättyä Etelä-Liba-
noniin maaliskuussa 1978. 
UNIFIL :n tehtäväksi tuli Is-
raelin vetäytymisen valvomi-
nen ja normaaliolojen palaut-
taminen Etelä-Libanoniin. 
Tehtävänsä UNIFIL on to-
teuttanut vaihtelevalla menes-
tyksellä. Kesäkuussa 1982 Is-
rael hyökkäsi uudelleen Etelä-
Libanoniin. "Operaatio Rau-
ha Galileaan" ulottui aina 
Beirutiin asti. Hyökkäys suo-
ritettiin UNIFILm vastuu-
alueen läpi. YK-henkilöstölle 
ei aiheutunut tappioita hyök-
käyksen aikana. Saman vuo-
den syyskuussa tulivat julki-
suuteen Sabran ja Shatillan 
pakolaisleirien verilöylyt. 

Lokakuussa 1982 YK:n 
pääsihteeri pyysi Suomen 
hallitukselta joukkoja UNI-
FILein sieltä poislähtevien 
Nigerian ja Nepalin pataljoo-
nien tilalle. Suomen hallituk-
sen myönteisen päätöksen jäl-
keen Suomen pataljoona otti 

operatiivisen vastuun joulu-
kuussa 1982. Koko-
naisuudessaan UNIFIL-
joukkojen vahvuus on vajaat 
6000 miestä. Suomalaisten li-
säksi operaatioon osallistuu 
pataljoona Norjasta, Irlan-
nista, Nepalista, Ghanasta ja 
Fizi-saarilta. Esikunta- ja 
huoltoyksiköitä ovat asetta-
neet Ranska, Ruotsi, Italia ja 
Norja . 

Tilanne — rauhallinen? 

Etelä-Libanonia alueena on 
pidettävä epävakaana, rau-
hattomana ja täysin ennalta 
arvaamattomana. Jokainen 
päivä voi tuoda tullessaan 
edeltä käsin arvaamattomia 
vaaratekijöitä. Tästä ovat 
osoituksena väkivaltaisuudet, 
jotka kohdistuivat kuluneena 
syksynä ranskalaisia vastaan. 
Israelilaisten vetäydyttyä on 
selvästikin käynnissä valta-
taistelut. Osapuolina ovat 
mm. shiamuslimien taistelu-
järjestö AMAL ja israelilais-
ten tukema SLA. Lisäksi ns. 
resistanssiliikkeet ovat aika-
ajoin nostaneet päätään UNI-

FILin alueella. Erityisesti 
kiihkoislamilaisten muodos-
tama Hezbollah on suoritta-
nut kosto- ja itsemurhaiskuja 
israelilaisia ja heidän myötäi-
lijöitään vastaan. 

UNIFIL on kuitenkin vai-
keuksistaan huolimatta ollut 
merkittävin rauhoittava teki-
jä alueella. Siitä on osoitukse-
na mm. alueen väestön muut-
toliike takaisin kotipaikal-
leen. Väestön kasvu on ollut 
n. 20000:sta 400000:een. 
Suomen pataljoonalla on alu-
eella olevan väestön varauk-
seton hyväksyminen. Tämän 
päivän tilanne on edelleen 
rauhallinen, joskin vaara on 
aina olemassa. Erehdyksessä 
tai tahtomattamme saatamme 
joutua aseellisen toiminnan 
kohteeksi, vaikkakin toimin-
nan painopiste on siirtynyt 
sotilaallisesta lähinnä poliitti-
seksi. AMAL:n ja PLO:n yh-
teenotot Tyren alueen pako-
laisleireillä ovat olleet lähes 
päivittäisiä. AMAL:n on tar-
koitus neuvotteluin saada hal-
lintaansa kaikki pakolaislei-
rien aseet oman toimintansa 
turvaamiseksi. 
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AMAL:lla ja UNIFIL:llä 
on hyvät suhteet. Tämän il-
menee usein AMAL:n kan-
nanotoista, joissa he ilmoitta-
vat " tukevansa" UNIFIL:ä. 
Esiintyminen alueella on tie-
tysti sen mukaista. 

Finbatt — hyvähenkinen ja 
tehtävänsä hallitseva 
pataljoona 

Suomen pataljoona on va-
kiinnuttanut asemansa yhtenä 
UNIFILin parhaimpana ja 
toimintakykyisimpänä jouk-
kona. Patal joonan tehtäviä 
Etelä-Libanonissa ovat mm.: 

— miehittää ja turvata UNI-
FILin käskemä vastuualue 

— valvoa öin ja päivin alueel-
le johtavia tunkeutumis- ja 
soluttautumisreittej ä 

— estää kaikki tunkeutumis-
ja soluttautumisyritykset 

— estää luvattomien aseistet-
tujen ryhmien liikkuminen 
alueella 

— osoittaa läsnäolollaan 
UNIFILin toimintakykyi-
syys alueella sekä 

— antaa humanitääristä apua. 

Tällä hetkellä tehtävää on 
täyttämässä 521 miehen pa-
taljoona. Miehet vaihtuvat 
huhti-, elo- ja joulukuussa. 
Joulukuun rotaation vaihto-
päivä oli 10.12.86. Pataljoo-
nan komentajana on toiminut 
huhtikuusta lähtien eversti Si-
mo Mäkipää. Hänen komen-
toonsa kuuluvat esikunnan li-
säksi Esikunta- ja huolto-
komppania sekä 1. ja 2. Jää-
kärikomppania. Joukot on 
koottu vapaaehtoisuuden pe-
rusteella terveistä hyväkun-
toisista suomalaisista miehis-
tä ympäri Suomea. Joukossa 
on paljon erittäin korkean 

ammattitaidon omaavia mie-
hiä. Heitä tarvitaan autonkul-
jettajina, moottoriajoneuvo-
jen huoltajina, kokkeina, sai-
raan- ja terveydenhoitotehtä-
vissä jne. Viimeksi mainittu 
ryhmä on erittäin tärkeä, kos-
ka paikalliselle väestölle an-
nettava humanitäärinen apu 
työllistää sairaalahenkilöstön 
yli puolella omien miesten 
tarvitsemaan apuun verrattu-
na. 

Rannikkotykkimiehet ovat 
jakautuneet eri yksiköihin ta-
saisesti. 1. Jääkärikomppa-
nian päällikkönä on majuri 
Mauri Ranta HanRPstosta. 
Hän on ollut toimialueella 
huhtikuusta lähtien. 2. Jääkä-
rikomppanian varapäällikkö-
nä on joulukuusta alkaen toi-
minut kapteeni Raimo Ranta 
SlRtR:sta. EHK:n varapääl-
likkönä on toiminut kapteeni 
Hannu Rantala RtK:sta elo-

Rt-miehet ovat kokoontuneet yhteen jouluaattona 1986. Vasemmalta lukien maj M Ranta, sotmest E Lu-
miaho, kapt R Ranta ja kapt H Rantala. 
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kuusta lähtien. Esikunnan 
kirjanpitotehtävistä on huo-
lehtinut joulukuusta lähtien 
sotilasmestari Eero Lumiaho 
RtK:sta. Tarkkailijana vuo-
den toiminut kapteeni Hasse 
Rekola kotiutui lokakuun lo-
pusta palaten RtK:uun, enti-
seen joukko-osastoonsa. 

Palveluspaikkoina Libano-
nin yksiköt ovat niin johtajil-
le kuin johdettaville työntäy-
teisiä. Aika kuluu nopeasti ei-
kä yksitoikkoisuutta tehtävis-
sään tarvitse pelätä. Kahta sa-
manlaista palveluspäivää ei 
nimittäin ole. Toimialueella 
palveluksessa ollaan 24 h vuo-
rokaudessa. Varsinainen pal-
velus ja siihen liittyvä koulu-
tus suoritetaan klo 07.00 ja 
15.30 välisenä aikana. Mie-
het, jotka eivät ole välittö-
mässä lähtövalmiudessa viet-
tävät aikaansa kuntoillen, 
lento- tai jalkapalloa pelaten, 
lukien, videoita katsellen sekä 
tietysti saunoen. Iltaisin on 
mahdollisuus tavata messissä 
muitakin kuin oman " p o s e n " 
miehiä ja näin ollen vaihtaa 
kuulumisia. Valvontaa, varti-
ointia ja partiointia suorite-
taan ympäri vuorokauden. 
Leppoisan messi-illan voi tie-
tysti keskeyttää esim. auto-
pommihälytys, jolloin jokai-
nen mies ryntää omalle pai-
kalleen omaan tehtäväänsä. 

• 

Valvontajoukolla on 16 PASI-miehistönkuljetusvaunua. Kuvassa 
PASIT ampumaharjoituksessa EHK:n ampumaradalla Burj Qalla-
myahissa. 

V E R I P A L V E L U T A R V I T S E E 

SINUA 
Alä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

V A t 

VERIPALVELUMERKKI — 

TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 
30 

vuotta 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

PO 145 E rt-linja 
valmistui 30.1.1987 

Toimiupseerien alemman virkatutkinnon erikoiskoulutusvaiheen rannikko-
tykistölinja toimeenpantiin Rannikkotykistökoululla 4.8.1986—30.1.1987. 
Kurssilla opiskeli 12 toimiupseerioppilasta. 

Kurssin paras oli toimiupseerioppilas P e n t t i S a l o , jolle Rannikko-
tykistösäätiö luovutti stipendin ja Rannikkotykistön Toimiupseerit priimus-
miekan sekä Toimiupseeriliitto stipendin. Kurssin toiseksi paras oli toimiupsee-
rioppilas T i m o K o i s t i, joka sai Maanpuolustuksen Kannatussäätiön 
stipendin. Paras toveri oli toimiupseerioppilas M a r k k u L e h e s v u o , 
jonka palkitsi Santahaminan Toimiupseerikerho. 

PO 145 E rt-linja kouluttajineen: 
Takarivi vasemmalta: Tu-opp Seppo Åke (KotRPsto), tu-opp Markku Lehesvuo (VaaRPsto), tu-opp Timo 
Koisti (TurRtR), tu-opp Olli Hyyppä (VaaRPsto), tu-opp Turan Hasan (SIRtR), tu-opp Esa-Marko Puitti-
nen (SIRtR), tu-opp Ari Voutilainen (HanRPsto) ja tu-opp Esa Kujanpää (VaaRPsto). 
Eturivi vasemmalta: Tu-opp Jyrki Koivunen (TurRtR), tu-opp Pentti Salo (VaaRPsto), Itn Heikki Iso-
Somppi, maj Rauno Laakso, tu-opp Jari Nord (SIRtR) ja tu-opp Jukka Mutanen (KotRPsto). 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

OSUUSLIIKE ELANTO 

OY A.E. ERICKSON AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

ENSTO-INVEST OY 

HANGON LIIKENNE 

HACKLIN-YHTIÖT 

HANGON KAUPUNKI 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

OY HELO-TEHTAAT 

KODAK OY 

OY KOLMEKS AB 

KONE-TUKKU OY 

KORPI VAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

OY KOTKA STEVEDORING 

OY LOHJA AB 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 

MÄNTSÄLÄN KUNTA 

OY MÖLNLYCKE AB 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

OILON OY 

ORAS OY 

PRIHA OY 

RAUMAN KAUPUNKI 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

SUNILA OY 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY 

SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUS-
TOIMISTO TEOSTO 

TELE-TEKNO OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TURUN SATO OY 

TUUSULAN KT K OY 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TYÖELÄKELAITOSTEN LIITTO RY 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

Vietti Turté Tej^Jllflha^ Oy 

QÖCSCSQÖ &y 

R I I S L A O Y 

PUUTARHAKATU 8 
T U R K U HUMALISTONKATU 7 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

LAPPEENRANTA 
VIREÄ JA VILKAS MATKAILU-

KAUPUNKI 

£ 7 
WWW a 

Sähkö-, tele-, turva-, 
av-, energia- ja 
automaatiosuunnittelua 

l 
INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY 

Sentner ik. 3, 00440 Hels inki , puh. (90)5625255, t l tx 125887 tn l td sf 
I tkoniemenk. 13, 70500 Kuopio, puh. (971)126 311 

SSK'Squash 
Laivalahdenkatu 4, 00810 Hels ink i 81 

Puh. 780 522 
Her t ton iemi 

union 
Oy Union-Öljy Ab 

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

P Q J Y T ^ © V 
VARATUOMARI TIMO PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153 

[ V J V I A T E K O Y 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9Q-4BD511 
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Puolustusvoimaa kylmyyttä 
ja kosteutta vastaan 
Termo-lampö kerrasto pitää Sinut kuivana 
liikkeessä ja lämpimänä levossa. 
Kylin.ill.i ilmalla liikuttaessa tavanomaisen vaatetuksen «uurin 
pulin, i on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen 
aikana. 
Ternic i lani| «kerrastossa olo on aivan toista. Termon hengittävä 
kanavakudottu Polycolon-kerros siirtää kosteuden iholta 
asun ulkopinnan puuvillakerrokseen. Siten ihoa vaston 
oleva neulos pysyy miellyttävän lämpimänä ja kuivana, 
niin l i lkkoossä kuin levossakin. 
'li'ii m miu . •iiki ««vahvistettu polvista ja takamuksesta. lliei lavia 
saunio]a m ole eivätkä vetoketjut pääse koskettamaan paljasta 

ihoa. Ja mikä tärkeää, Termo aniinsa 
liikut joustavasti ja kevyesti, sillä yksi 
vaatekerta riittää. 

IJJ 
MAAHANTUOJA 

IHJORTH 
IJRHEILUTUKKU 

Tutustu Termoon hyvin varusli!lusn.i 
urheiluliikkeessä! 

i ö M H Ö 

puh. (931) 443133 

A muvim r j nm m m 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot 
Kultakorut 
Tinaesineet 

A n r i i k k i h o p e a a 

Li ikelahja t 
A r v i o i n t e j a 

Kaiverrukset, kellonkorjauksct 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 



ALKOHOLIN PALAMINENy 

VIE AINA OMAN AIKANSA 

1 pullo viinaa... 24 
1 pullo mietoa viiniä... 
tai 
1 snapsi, 1 pullo olutta, 
2 lasia viiniä ja 2 konjakkia... 11 

4 pulloa olutta. Shjn 

2 snapsia tai grogia (8 cl)... 4; 
*)Alkoholin palamisaika eli poistuminen 

verestä on arvioitu noin 70 kiloa 
painavan henkilön mukaan. 

'ALKO 
i alboholivalistus 


