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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

BENGTSKÄR 
2 6 . - 2 7 . 7 . 1941 

Heinäkuun 27. päivänä tulee kuluneeksi 25 vuotta taistelusta, jossa kamp-
pailtiin Bengtskärin yksinäisen pienen majakkasaaren omistuksesta. 

Punnittaessa taistelun merkitystä neljännesvuosisadan takaa havaitaan, 
että se tyypil l isenä tosin mittasuhteiltaan pienenä kolmen puolustushaaran yh-
teisenä operaationa antoi tärkeitä opetuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Van-
hat tykkiveneet, jotka karkottaessaan viholl isalukset Bengtskärin vesillä sai-
vat varsinaisen tulikasteensa, osottautuivat käyttökelpoisiksi sota-aluksiksi. 
Näistä aluksista kulkee suora kehityslinja nyt rakenteilla oleviin tykkivenei-
siin. 

Nykyiset rannikkojääkärit voivat ylpeydellä muistella 25 vuoden takaisen 
Rannikkoiskukomppania ll:n miesten reipasta vastaiskua merikuljetuksineen 
ja maihin.nousuineen, ensimmäistä suomalaisten tämänkaltaista suoritusta vii-
me sodissa. 

Ilmavoimien lentäjät osoittivat, että lentokone on tehokas ase merellä. 
Rannikkotykistön sotilaat puolestaan näyttivät, miten pienikin sitkeästi puo-
lustettu kalliosaari voi olla voittamaton este ylivoimaiselle hyökkääjälle. 

Bengtskärin rohkeiden miesten esimerkki kannustaa rakentamaan tämän 
päivän rannikkopuolustusta hyvään yhteistyöhön kaikkien kolmen puolus-
tushaaran kesken. 



B E N G T S K Ä R I N T A I S T E L U 26. 7. 1941 
Aarre Kurki 

Talvisodan jälkeen jäi Hanko lähiympäristöi-
neen Neuvostoliitolle vuokra-alueeksi v 1940 
Moskovassa solmitun rauhansopimuksen mu-
kaisesti. Kun kesällä 1941 sota Neuvostoliiton 
kanssa jälleen syttyi oli Bengtskärin majakka 
suomalaisille joukoille tärkeä tähystys- ja tu-
lenjohtopaikka Hangon vuokra-alueen ra jan lä-
heisyydessä. 

Jo sodan alkuvaiheessa Hangon vuokra-
alueen ympärillä olevat tähystys- ja tulenjohto-
asemat alkoivat vetää venäläisten huomiota 
puoleensa. Heinäkuussa venäläiset aloittivat 
hyökkäykset näitä saaritukikohtia vastaan ja 16. 
päivänä he valtasivat Bengtskäristä 12 km itään 
olevan Morgonlandin. 

Heinäkuun aikana saadut tiedustelutiedot, sa-
moin kuin venäläisten suorittama Morgonlandin 
valtaus, viittasivat odotettavissa olevaan hyök-
käykseen Bengtskäriä vastaan, jossa 3 majakan-
vartijan lisäksi oli 1 + 5 varusmiestä merival-
vontatehtävässä. Tämän takia vahvennettiin 
Bengtskärin puolustusta siirtämällä sinne yksi 
joukkue (26 miestä) 2. Rannikkoiskukomppa-
niasta Rosalasta luutnantti Fred L u t h e r i n 
johdolla. 

Odotettu hyökkäys alkoikin 26. 7. kohta puo-
len yön jälkeen. Hyökkääjän, jonka vahvuus oli 
kolme joukkuetta hyvin koulutettuja ja varus-
tettuja merijalkaväen miehiä, onnistui pimeän 
ja merellä vallinneen sakean sumun turvin 
päästä yllättäen saareen, ennen kuin puolusta-
jat ehtivät miehittää taisteluasemansa. Maihin -
nousuveneiden tykkien kiivaan tulen tukemana 
sai hyökkääjä nopeasti haltuunsa saaren etelä-
osan ja vähän myöhemmin myös pohjoisosan, 
lukuunottamatta majakan pohjoispuolella ole-
vaa konekivääripesäkettä, jossa alikersantti 
B i e 1 k e ja 3 miestä, rohkeutta ja neuvokkuut-
ta osoittaen, pitivät puoliaan vielä noin 2 tun-
nin ajan. Puolustajat vetäytyivät sisälle majak-
karakennukseen tappioita kärsittyään, mm saa-
ren päällikkö luutnantti Luther haavoittui. 

Vielä majakkarakennukseen vetäytymisen 
jälkeen onnistui alikersantti N u r m e n ja kah-
den miehen rynnätä ulos rakennuksesta, miehit-
tää 20 mm:n Madsen-ilmatorjuntatykki ja kar -
koittaa sen tulella saaren eteläpäähän pyrkivä 
vihollisen tykkivene. Vihollisen ahdistamina 
heidän oli kuitenkin hypättävä mereen ja paet-
tava uimalla läheiselle luodolle, yhden heistä 
jäädessä saareen, jossa sai surmansa vihollisen 
luodista. 

Radiolla pidettiin Hiittisten kirkonkylässä 
oleva esikunta tilanteesta selvillä ja pyydettiin 
apua. Esikunta hälytti örön ja Granholmin pat-
terit sekä Högsärassa olevan laivasto-osaston. 
Luutnantti Luther ryhtyi johtamaan patterei-
den tulta saaren ympärillä liikkuvia vihollis-
aluksia vastaan. Vaikeissa olosuhteissa johdettu 
tuli ei ollut tarkkaa eikä vihollisaluksia saatu 

tuhottua, mutta ne pakotettiin pysyttelemään 
loitolla ja niiden Bengtskärin kohdistama tuli 
jäi epätarkaksi. 

Tilanteen kehittyessä yhä kriitillisemmäksi 
ryhtyi luutnantti Luther johtamaan tykistön 
tulta Bengtskärin saareen, ensin eteläkärkeen ja 
sen jälkeen kohti Pohjois- ja länsirantaa. Tykis-
tön tulesta huolimatta vihollinen jatkoi painos-
tusta tunkeutuen lopulta rakennuksen alaker-
taan, puolustajien vetäytyessä ylempiin kerrok-
siin ja majakkatorniin. 

Kapteeniluutnantti Mauno A u v i s e n ko-
mennossa olevat tykkiveneet Hämeenmaa ja 
Uusimaa sekä VMV 13 olivat saaneet käskyn 
siirtyä taistelualueelle. Ne saapuivat sinne 
aamuyöllä, hetkellä, jolloin puolustajien asema 
miehistötappioineen ja ampumatarvikkeiden 
vähyyden takia näytti lähes toivottomalta. Koh-
ta tykkiveneiden saapumisen jälkeen haavoittui 
luutnantti Luther toistamiseen, jonka jälkeen 
saaren puolustajia johti alikersantti B i e l k e 
osoittaen suurta urhoollisuutta ja neuvokkuut-
ta. 

Tykkiveneet karkoittivat ensin tulellaan vi-
hollisen alukset kauemmaksi merelle ja ryhtyi-
vät sitten tulittamaan saaressa olevia vihollisia 
sekä valmistelemaan omien joukkojensa mai-
hinnousua. Kello 5 jälkeen lähetettiin tykkive-
neistä 2 upseeria ja 10 miestä käsittävä maihin-
nousuosasto Bengtskäriin laiturin pohjoispuo-
lelle. Osasto joutui rantaan päästyään kiivaan 
tulituksen kohteeksi, jolloin toinen upseereista, 
aliluutnantti Asvik ja 2 matruusia kaatui, mui-
den pääsemättä enää eteenpäin. 

Saman aikaisesti yrittivät vihollisen alukset 
lähestyä saarta tarkoituksella evakuoida hyök-
käysjoukot sieltä. Yritykset torjuttiin, jolloin 
kapteeniluutnantti Matts Wikbergin komennos-
sa oleva tykkivene Uusimaa upotti vihollisen 
vartioaluksen sekä poimi merestä sen 13 eloon 
jäänyttä miestä. 

Moottoriveneillä ja miinanraivaajilla siirret-
tiin Rosalasta 2. Rannikkoiskukomppanian 
joukkue, johtajana luutnantti K a i k k o n e n ja 
örössä vapaaehtoisista rannikkotykistön miehis-
tä muodostettu joukkue, johtajana luutnantti 
B a c k l u n d , Bentskärin alueelle, jonne se saa-
pui klo 07 aikaan ja ryhmitettiin vastahyök-
käystä varten. Maihinnousu suoritettiin laiturin 
pohjoispuolella olevan vähäisen sillanpään 
kautta laivojen ja lentokoneiden tulen tukema-
na. Vihollinen teki sitkeää vastarintaa ja parin 
tunnin katkerien lähitaistelujen jälkeen jouk-
komme saavuttivat majakan, puhdistivat sen 
alakerran vihollisista ja vapauttivat saaren puo-
lustajat tukalasta asemastaan. Saaren puhdista-
minen saatiin loppuun suoritettua vasta iltapäi-
vällä. 

Aamuyöstä lähtien osallistuivat vihollisen il-
mavoimien pommituskoneet ja hävittäjät tais-
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S T R I D E N O M B E N G T S K Ä R 

Fred Luther 

Efter vinterkriget 1939—40 avträddes som be-
kant Hangö till ryssarna. När kriget blossade 
upp på nytt sommaren 1941 blev Bengtskärs 
fyrplats av vital betydelse för våra styrkor som 
eldlednings- och observationspost. De ryska 
styrkornas rörelser i juli gav anledning att 
förmoda, att ett anfall mot Bengtskär var att 
vänta inom kort. 

Vaktmanskapet på skäret bestod av 1 + 5 be-
väringar och 3 fyrvaktare. Den 22 .7. 41 sändes 
f rån Rosala 26 man ur RIK II under befäl av 
löjtn. Fred Luther som förstärkning till holmen. 
Plutonen var utrustad med lätta infanterivapen 
av föråldrad svensk modell. 

Den 26. 7. 41 kl 0,30 tog sig fienden, i skydd 
av dis och mörker, i land på holmens östsida 
och landsatte manskap innan försvaret hann 
alarmeras. Under nattens lopp landsatte fienden 
sammanlagt 124 man elitmanskap under befäl 
av en major. Stödda av intensiv eld från sina 
4 bevakningskanonbåtars lätta (37 mm) pjäser 
ockuperade ryssarna omedelbart hela området 
söder om fyrhuset och något senare även resten 
av skäret. Försvararna drog sig, efter att ha för-
lorat 3 man i stupade, in i huset för att fort-
sätta striden därifrån. U.serg. Nils Bielke och 
soldaterna Torsten Erikssont, Hans Åbergf och 
Elis Gustavsson fortsatte med utomordentlig 
tapperhet striden utanför huset på norra sidan 
till omkr. kl 2.00, då Åberg stupade. Kl. 1.20 
började det grova och tunga artilleriet på fort 
örö och fort Granholm beskjuta de fientliga bå-
tarna S och E om Bengtskär, senare lade forten 
spärreld på själva holmen. Löjtn. Luther ledde 
fortens eld per radio f rån husets 3 våning. På 
grund av mörkret, fiendens verksamhet och 
bristfälliga tekniska hjälpmedel var det dock 
svårt att göra eldledningen effektiv. 

Omkring kl. 2.00 lyckades 3 man f rån botten-
våningen ta sig f ram till en lätt lv-pjäs på skä-
rets västra sida. De besköt och fördrev en rysk 
båt, i färd med att landsätta manskap vid syd-
spetsen. Hårt trängda av fienden hoppade u.serg 
Nurmi och sold. Virtanen därefter i havet och 

räddade sig simmande till Dömanskär, medan 
den icke simkunnige sold. Kaj änder dödades av 
ryssarna. Omkring kl 2.30 trängde fienden in 
i bottenvåningen. Försvararna drog sig till de 
övre våningarna och tornet. 

Kl. 1.47 hade kanonbåtarna Hämeenmaa och 
Uusimaa samt VMV 13 under befäl av kapt. 
löjtn. Auvinen och stationerade vid örö, fått or-
der att bege sig till stridsområdet. De nådde må-
let kl 3.43 vid en tidpunkt då situationen p.g.a. 
svära manskapsförluster och ammunitionsbrist 
syntes hopplös för husets försvarare. Sedan 
löjtn. L. sårats kl 4.30 övertog u.serg. Bielke 
befälet, vilket han förde med utomordentlig 
rådighet. Kanonbåtarna fördrev med sin eld 
först fiendens båtar f rån området närmast S och 
E om holmen och begynte därefter beskjuta de 
landsatta ryssarna, för att förbereda en egen 
landsättning. Denna verkställdes kl 5.10 i det 
att 12 man landsattes N om kajen. Av dessa 
stupade omedelbart u.löjtn. Åsvik och 2 man. 
De övriga blev, delvis sårade, liggande i strand-
linjen, där de försvarade sig mot den påträn-
gande fienden, ända tills kl 7.10 RIK II under 
iöjtn. Kaikkonens ledning samt en pluton fr i -
villiga f rån örö under iöjtn Backlund, landsteg 
på samma ställe och påbörjade den mycket svå-
ra framryckningen mot fyrhuset, som nåddes 
och rensades f rån fiender omkring kl 9.00. 

Från kl 4.50 framåt deltog ryskt bomb- och 
jaktflyg i striden. Kanonbåtarna utsattes f ram 
till kl 12.30, då de lämnade stridsområdet, för 
32 bombangrepp. Också eget jaktflyg deltog i 
striden, stödiande mark- och sjöoperationerna. 
Kl 13.00 gjorde fienden med 3 båtar ett nytt 
landstigningsförsök, vilket dock lätt avvärjdes 
genom fortens artillerispärr. 

Omkring kl 17.00 gav sig, efter in i det sista 
tappert motstånd, de sista, illa sårade fiender-
na till fånga. 

Striden krävde på finsk sida 21 stupade och 
21 sårade. 28 fiender (17 sårade) tillfångatogs 

Bengtskär förblev i finska händer till krigets 
slut. 

teluun, mm tykkiveneemme joutuivat 32 kertaa 
ilmahyökkäysten kohteeksi. Omien ilmavoimi-
emme Lentolaivue 30, joka toimi Turun lento-
kentältä, hyökkäsi vihollisen aluksia ja maihin-
nousseita joukkoja vastaan sekä suojasi omien 
joukkojen ja laivaston toimintaa torjumalla 
useita vihollisen ilmavoimien hyökkäyksiä. 

Klo 17 antautuivat loppuun asti urhoollisesti 
taistelleet viholliset. Taistelu oli vaatinut saa-
ren puolustajien puolelta 21 kaatunutta ja 21 
haavoittunutta. 36 kaatunutta vihollista löydet-
tiin saaresta; mereen hukkuneiden ja laivoissa 

kaatuneiden lukumäärää ei ole tiedossa. Van-
giksi joutui 28 vihollista, joista 17 oli haavoittu-
nutta. 

Vielä seuraavana päivänä (27. 7.) jatkoivat 
vihollisen ilmavoimat saaren pommitusta saa-
den täysosuman majakkarakennukseen ja lisä-
ten täten puolustajien tappioita 11 kaatuneella 
ja 18 haavoittuneella. 

Taistelun jälkeen vahvennettiin saaren puo-
lustusta. Uusia valtausyrityksiä ei vihollinen 
kuitenkaan enää tehnyt ja Bengtskär pysyi so-
dan päättymiseen asti suomalaisten hallussa. 
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RANNIKON PUOLUSTAJAN PÄIVÄ 
MÄKILUODOSSA 22. 5. 1966 

"Kaunis on synnyinmaamme. Sitä kannattaa 
rakastaa, rakentaa ja puolustaa." Nämä Ranni-
kon Puolustajain Killan puheenjohtajan, pää-
johtaja Erkki T u u l e n avauspuheen viimeiset 
sanat jäivät varmaan pitkäksi ajaksi kaikumaan 
sen monisatalukuisen yleisön mieleen, joka oli 
kauniina toukokuun sunnuntaina tullut viettä-
mään Rannikon puolustajan päivää Mäkiluodon 
karulle linnakesaarelle. 

Päivän tilaisuuksista muodostui kaikissa suh-
teissa täysosuma. Lähdettäessä klo 10 Obbnäsin 
laiturista saimme nähdä harvinaislaatuisen nä-
kymän, kun yhdysalus Porkkalan johtama kym-
menkunta alusta käsittävä muodostelma noin 
400 henkilöä käsittävine matkustajineen lipui 
5 beaufortin tuulen saattelemana ulos merelle. 
Matkustajiin kuuluivat aselajin miesten ja 
naisten lisäksi joukko varusmiesten omaisia 
sekä Helsingin reserviupseeri- ja -aliupseeri-
piirin edustajat. Sadevaattein varustetuilla oli 
tilaisuus tehdä tämä tunnin kestänyt merimat-
ka rannikkojoukkojen erikoislaatuisilla pikakii-
täjillä — uiskoilla, tasapohjaisilla isohkoilla 
ruuhilla, joissa tosin navakka tuuli ja meri-
vesi osoittautuivat hieman epäystävällisiksi. 
Isäntien puolesta vakuutettiin kuitenkin, että 
tositilanteissa uiskojen nopeus korvaa matkan-
teon muut hankaluudet. 

Ennen päiväjuhlan alkua linnakkeen emän-
tien tarjoama maukas sotilaslounas kallioon ra-
kennetussa erikoislaatuisessa ruokalassa sai 
yleisön suotuisaan juhla vireeseen. Saimme 
myös jo alussa tutustua Pohjoismaiden ainoaan 
meriveden puhdistuslaitokseen, joka syvälle 
kallioon sijoitettuna sähkövirran avulla tislaa 
suolaisesta merivedestä ruokavettä ja jonka 
teknillisistä hienouksista emme ymmärtäneet 
muuta kuin sen, että tuloksena saatava vesi 
kelpaa käyttöön yhtä hyvin kuin paras kaivo-
vesikin. Tässäköhän olisi Suomen pääkaupun-
gin vesipulman ratkaisu? 

Päiväjuhla, joka oli järjestetty kallioiden 
ympäröimälle kasarmin kentälle, alkoi Dragsvi-
kin varuskunnan soittokunnan esittämällä 
"Marsalkan hopeatorvilla" ja Killan puheen-
johtajan ajatusrikkaalla avauspuheella, jossa 
hän mm. korosti, että varusmiesten koulutus 
on eräs osa yhteiskunnallista kasvatustoimin-
taa, johon ulkopuolisillakin on oikeus ja vel-
vollisuuskin perehtyä. Soittokunnan esitysten 
jälkeen patteriston komentaja, majuri Aimo 
Pajunen esitteli mielenkiintoisia asioita "Mäki-
luodosta ennen ja nyt", joista kävi ilmi sekin, 

että Mäkiluoto on ollut sotilaallisessa käytössä 
jo I maailmansodan ajoista alkaen. 

Aliupseerikoulun oppilaiden "rasittavan", lu-
kuisan valokuvaajaryhmän ympärilleen saa-
neen "Kuntomarssin" jälkeen sai puheenvuo-
ron ent. RT 2:n komentaja, eversti A. L y y t i -
n e n , joka RT 2:n historia- ja avustussäätiön 
puolesta luovutti äskettäin toimintansa lopet-
taneen säätiön varat Rannikon Puolustajain 
Killalle käytettäväksi säätiön sääntöjen edel-
lyttämällä tavalla. Killan puheenjohtaja Erkki 
Tuuli otti lahjoituksen vastaan ja kiitti luo-
vuttajaa. 

Helsingin reserviupseeripiirin tervehdyksen 
toi piirin puheenjohtaja, rakennusneuvos, kap-
teeni Heikki S y s i m e t s ä , ja paikalliskiltojen 
tervehdyksen Kymenlaakson Killan puheenjoh-
taja, kapteeni Yrjö R i i k o n e n . 

Kenttäjuhlan jälkeen suorittivat tykkimiehet 
tykkiharjoitusammunnan 5 — 6 km:n etäisyy-
dellä hinattuun maalilauttaan. Vaikkakaan mis-
tään nykyaikaisesta "tulinopeudesta" ei saatta-
nut olla kysymys, voitiin todeta — ja lukuisasti 
kiikareita olikin iskemiä tähyämässä — että 
tuli oli erittäin tarkkaa, siitäkin huolimatta, 
että ammunta tapahtui lähes 100 vuoden ikäi-
sellä tykkimallilla. 

Juhlan aikana olivat emännät jälleen ahke-
roineet ja saimme vielä ennen saarelta lähtöä 
nauttia erinomaiset pullakahvit. Täsmällisesti 
ennalta ilmoitettuna aikana klo 15.30 irtaantui 
"eskaaderi" Mäkiluodon laiturista ja yhteys-
alus Porkkalan johtamana purjehtivat nykyai-
kaiset rt:n alukset, uiskot, kasveet, kalat ja K:t 
kohti Obbnäsin satamaa, ja vakaasti kynti nyt 
jo huomattavasti tyyntynyttä Suomenlahden 
pintaa myös ikinuori "Axel von Fersen", jonka 
palveluksia aselajimme on saanut käyttää hy-
väkseen lähes puolen vuosisadan aikana. 

Ennen ohjelman päättymistä saimme vielä tu-
tustua Obbnäsin varuskunnan kuuluisan, koko-
naan lahjoitusvaroilla rakennetun sotilaskir-
kon, Merikappelin, hartautta herättävään muo-
toiluun. 

Erittäin onnistuneista juhlallisuuksista lan-
keaa suurin kiitollisuutemme Suomenlinnan 
Rt-rykmentin henkilökunnalle ja sen tarmok-
kaalle komentajalle, eversti Väinö Karviselle, 
jotka olivat järjestelyissä saaneet suorittaa suu-
ren työn ja kantaa ankaran helteen. Tällaisia 
päiviä kiltatyössä tarvitaan. Parhaimmat kii-
toksemme. — V. H. 
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K I L T A K U U L U M I S I A 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN 
vuosikokous 11. 3. 1966 

Killan vuosikokouksessa oli tällä kerralla 
tärkeimpänä asiana uuden puheenjohtajan va-
linta, koska puheenjohtajana perustamisvuodes-
ta 1962 alkaen toiminut johtaja Eero S a l o -
v a a r a oli jo ennen kokousta ilmoittanut ole-
vansa pakoitettu muiden tehtäviensä takia jät-
tämään toimensa. Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti pääjohtaja, majuri res Erk-
ki T u u l i . Killan toiminnanjohtaja ev. Lyyti-
nen kiitti eroavaa puheenjohtajaa Killan hyväk-
si tehdystä ansiokkaasta työstä sekä ojensi hä-
nelle muistolahjana Killan levykkeen. 

Muista kokouksessa käsitellyistä asioista voi-
daan todeta, että vuosikertomuksen mukaan 
Kiltaan kuuluu nykyisin kuusi paikallisosastoa, 
Kymenlaakson, Helsingin, Hankoniemen, Tu-
runmaan, Rauman ja Vaasan killat, joiden yh-
teinen jäsenmäärä on lähes 600. 

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan 
Killan johtokunta tulee alkaneena toimintakau-
tena keskittymään toiminnassaan Rannikon 
puolustajan päivän järjestelyyn, paikalliskilto-
jen toiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen mah-
dollisuuksiensa mukaisesti; levykkeiden jakoa 
varusmiehille ja merkkipäiviä viettäville ansi-
oituneille Killan jäsenille jatketaan entiseen ta-
paan; Kilta osallistuu Rannikon Puolustaja-leh-
den julkaisemiseen ja taloudelliseen tukemi-
seen; perinneaineiston kerääminen ja historial-
listen muistojen vaaliminen on myös ohjelmas-
sa edelleen. 

Killan johtokunnan kokoonpano on nykyisin 
seuraavanlainen: 

Puheenjohtaja, pääjohtaja, majuri Erkki 
Tuuli. 
Varapuheenjohtaja, ev.luutn. evp. Norman 
Simonen. 
Toiminnanjohtaja, eversti evp. A. E. Lyytinen. 
Sihteeri, majuri Pentti Silvast. 
Taloudenhoitaja, ylivääpeli Toivo Linna. 

Johtokunnan jäsenet: 
Varatuomari, kapt evp Väinö Heinikainen. 
Osastopäällikkö Yrjö Heinonen. 
Ye.eversti Väinö Karvinen 
Konttoripäällikkö Olavi Nissinen 
Toimistonhoitaja Mauno Ratia. 
Kapteeni evp Yrjö Rikkonen. 
Johtaja, kapteeni res Kai Rydman. 
Vahtimestari John Sundström. 
Kapteeni evp John Veranto. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN HELSINGIN 
KILTA 

Rannikon Puolustajain Helsingin Killan vuo-
sikokouksessa, joka pidettiin 11. 3. 1966 valit-
tiin osaston johtokuntaan seuraavat henkilöt: 
Norman Simonen pj. Aune Hannula, Bobi Hess. 
Toivo Linna, Timo Putkonen, Ilari Siimes, Pent-
ti Silvast, Edvin Sundström, Tauno Sademies, 
Sulo Värtö, Olavi Nissinen, Brynolf Liusvaara, 
Martti Koski. 

Johtokunnan kokouksessa valittiin I varapu-
heenjohtajaksi Brynolf Liusvaara, II varapu-
heenjohtajaksi Edvin Sundström, rahastonhoita-
jaksi Bobi Hess, sihteeriksi Martti Koski. 

Helsingin killan toimihenkilöiden puhelinnu-
merot: 

Norman Simonen 452 310, B. Liusvaara 411451, 
E. Sundström 440 211, H. Hess 665 057, M. Koski 
637 802 (12 602 virka). 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILTA ry. 
Turunmaan osaston vuosikokous pidettiin jo 
21, 2. 1966, mutta koska se on vielä pois yhtei-
sestä lehdestämme päätin pistää siitä pienen 
pätkän lehteen. 

Turunmaan osaston kokouksen avasi puheen-
johtaja Harry Ignatius. Avauspuheessaan hän 
mm. esitti, että on pyrittävä tehostamaan jäsen-
hankintaa voimakkaasti. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin majuri 
Kalervo Aarnio ja sihteeriksi osaston sihteeri 
Olavi Karlsson. 

Hyväksyttiin vuosikertomus ja toimintasuun-
nitelma, johon sisältyvät mm. retki Uuteenkau-
punkiin ja mahdollinen osanotto Rannikon Puo-
lustajain Päivän viettoon. 

Keskusteltiin toimenpiteistä, jotka johtaisivat 
entistä enemmän juuri varusmiespalveluksesta 
suorittaneiden liittymistä killan jäseniksi. 

Vuoden 1966 johtokuntaan valittiin puheen-
johtajaksi pankinjohtaja Harry Ignatius ja jä-
seniksi eversti Veikko Hassinen, opiskelija Ola-
vi Laaksonen, etsivä Olavi Karlsson, kapt.evp. 
Johan F. Veranto, rva. Kaija Sokajärvi, rva. 
Margit Schäfer sekä eroa pyytäneiden Clas 
Lindholmin ja Veikko Vennelän tilalle sot.mest. 
Heikki Peltonen ja Viljo Vyyryläinen. Tilintar-
kastajina ovat Antti Laitakari ja Elsa Karasti. 

Huvitoimikuntaa hoitaa Armas Honka ja jäse-
ninä ovat Ir ja Lappalainen ja Onni Vuoristo. 

Kokouksen jälkeen esitelmöi toiminnanjohta-
ja eversti evp Arvo Lyytinen kiltajärjestöstä 
ym. 

O. Karlsson 



Entisen Rannikkofykistörykmeniti 2:n 
l-sislopiai- In avusfussääfiö 

Periaatepäätös säätiön perustamisesta tehtiin 
vuoden 1955 toukokuussa Katajanokan Upseeri-
kerhossa pidetyssä RT 2:n vuosijuhlatilaisuu-
dessa, jossa olivat mukana mm. rykmentin en-
tinen komentaja ev. Arvo Lyytinen ja hänen 
lisäkseen P. Merikallio, H. Ekblad, H. A. Pelto-
nen, A. E. Hukari, V. Heinikainen, V. Veijalai-
nen ja J. Pöllänen. Kesällä 1955 kerättiin va-
roja peruspääomaa varten ja 14. 9. 1955 saatet-
tiin pitää hotelli Andreassa varsinainen perus-
tava kokous, jossa perustamiskirja sekä säätiön 
säännöt hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Ko-
kouksen jälkeen lähetettiin oikeusministeriölle 
hakemus luvan saamiseksi perustamiseen kol-
mentoista perustajajäsenen lahjoittaman perus-
pääoman pohjalla. Lupa saatiin 4. 10. 1955 ja 
säätiö saattoi aloittaa toimintansa, vaikka käyt-
tövarat puuttuivat vielä melkein kokonaan. Toi-
minta sai kuitenkin vauhtia, kun säätiön hal-
lituksen iäsenen Jaakko Holman ehdotuksesta 
ryhdyttiin jakamaan aseveljille Koiviston ris-
tejä. 

Sanomalehdissä julkaistujen kirjoitusten joh-
dosta tilauksia alkoi tulla melko runsaasti ja 
säätiön tyhjä kassa sai vähitellen kipeästi kai-
vattua täytettä. Näin saatujen käyttövarojen 
turvin voitiin ryhtyä suunnittelemaan säätiön 
päätarkoitukseksi määriteltyä RT 2:n historia-
teosta. Kirjoittajiksi olivat jo alkuvaiheessa lu-
pautuneet ev. Lyytinen, maj. Pohianvirta ja 
kapteeni Hukari, kaikki RT 2:n sodanaikaisiin 
vaiheisiin osallistuneita upseereja. Rykmentin 
rauhanaikaista linnaketoimintaa lupautui ku-
vaamaan ev. U. V. Rauanheimo, mutta hänen 
työnsä estyi sittemmin vaikean sairauden takia. 
Sotien aikaisista RT 2:n ja sitä vastaavien jouk-
ko-osastojen vaiheista lupautui omalta osaltaan 
kirjoittamaan nyttemmin edesmennyt ev. T. Re-
ponen. Lyytisen ja Pohjanvirran osalta kirjoi-
tustyö alkoi sujua jo melko aikaisessa vaihees-
sa ja v. 1957 se pääsi alkuun myös Hukarin 
ja Reposen osalta. Käsikirjoitus oli valmiina 
vuoden 1958 alussa. 

Kustannuskysymystä käsiteltiin säätiön hal-
lituksessa useaan otteeseen vuoden 1957 aikana. 
Taloudellinen tilanne näytti antavan mahdol-
lisuuksia teoksen julkaisemiseen säätiön kus-
tantamana, varsinkin kun Koiviston ristin ja-
keluoikeuden siirtämisestä Sotainvaliidien Vel-
jesliitolle saatiin parikin huomattavaa tuloerää. 
Vuoden 1958 kevättalvella Jaakko Holma esitti 
säätiön hallituksen kokouksessa jälleen hyö-
dyllisen idean: julkaistava teos olisi tarjottava 
jollekin kustantajalle. Holman myötävaikutuk-
sella käsikirjoitus toimitettiinkin Werner 
Söderström Oy:n silloisen kirjallisen johtajan, 
fil.tri E. Suolahden tarkastettavaksi, joka muu-
taman viikon kuluttua ilmoitti yhtiön suostu-
van tekemään säätiön kanssa kustannussopi-
muksen; sopimus allekirjoitettiin keväällä 1958. 
"Koivisto ja Viipurinlahti 1939 — 1944", sää-

Eversti A. E. Lyytinen 
Viipurin RT 2:n komentaja vv. 1924—1940. RT 
2:n historia- ja avustussäätiön valtuuskunnan 
ja hallituksen puheenjohtaja vv. 1955—1966. 

tiön näkyvin aikaansaannos, tuli markkinoille 
kesäkuussa 1958. Teoksen painos oli 3500, josta 
vuoden 1965 loppuun mennessä oli myyty 
3059 kappaletta. 

Vuoden 1958 heinäkuun 9 päivänä olivat Kot-
kassa RT 2:n 40-vuotisjuhlallisuudet, joiden yh-
teydessä teosta, eversti Lyytisen omakätisin ni-
mikirjoituksin, myytiin toistasataa kappaletta. 
Sanotut juhlallisuudet, joiden järjestämisessä 
säätiöllä oli huomattava osuutensa, muodostui-
vat kauniiksi kunnianteoksi RT 2:lle. 

Säätiön toiminnan alkuaikoina ei uskottu pys-
tyttävän sanottavasti hoitamaan avustustoi-
mintaa, joka säännöissä oli määritelty säätiön 
toiseksi toimintamuodoksi. Taloudellisen ase-
man parannuttua ja historiateoksen tultua jul-
kaistuksi voitiin avustustoimintakin panna vi-
reille. Kun pitkäaikaiseen ja toistuvaan avusta-
miseen ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia, 
keskittyi avustaminen, eräitä poikkeuksia 
lukuun ottamatta, jouluavustusten toimittami-
seen vaikeaan taloudelliseen asemaan joutuneil-
le aseveljille ja kaatuneiden omaisille. Avustus-
ten saajien joukossa on ollut myös eräitä opis-
kelijanuoria. 
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Säätiön jäsenten keskuudessa syntyi myös 
ajatus RT 2:n killan perustamisesta. Tämä aloi-
te laajeni sittemmin sellaiseksi, että koko ran-
nikkojoukot käsittävä kilta, Rannikon Puolus-
tajain Kilta, tuli v. 1962 perustetuksi. Killan toi-
mintaan ovat säätiön edustajat monin tavoin 
osallistuneet. 

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet Arvo 
Lyytinen puheenjohtajana, Pauli Merikallio I ja 
Hannes Peltonen II varapuheenjohtajana sekä 
jäseninä H. Ekblad, V. Heinikainen, J. Holma, 
K. Rydman, A. E. Hukari ja Y. Pohjanvirta. 
Tilintarkastajina ovat olleet koko ajan V. Käp-
pi ja M. Nieminen. 

Säätiön viimeisessä vuosikokouksessa 8. 5. 
1966 tehtiin lopullinen päätös toiminnan lopet-
tamisesta ja varojen luovuttamisesta Rannikon 
Puolustajain Kilta r.y:lle. Varojen luovutus ta-
pahtui Rannikon puolustajain päivänä 22. 5. 
1966 Mäkiluodon linnakkeella. 

Kun säätiö nyt, sen tarkoituksen tultua to-
teutetuksi ja varojen vähennyttyä, omasta aloit-
teestaan, oikeusministeriön päätöksen perusteel-
la, lopettaa toimintansa ja jättää perinteensä 
Rannikon Puolustajain Killan hoidettaviksi, on 
säätiön valtuuskunnan ja hallituksen puolesta 
aiheellista todeta, että säätiön perustaminen ja 
sen toiminnassa saavutetut tulokset ovat olleet 
mahdollisia vain sen takia, että RT 2:n pitkäai-
kainen komentaja, eversti Arvo Erkki L y y t i -
n e n on ollut toiminnassa alusta alkaen keskei-
senä henkilönä mukana. Hänen työnsä ja esi-
merkkinsä on vaikuttanut laajemmaltakin ase-
lajin piirissä. 

Helsingissä, 31. 5. 1966. 
Väinö Heinikainen 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN 
j ohtokunnan toimihenkilöt 

Puheenjohtaja, pääjohtaja, majuri res 
Erkki Tuuli, osoite Niittytie 29, I tä-Hak-
kila, puh. virkaan 64 09 80 ja kotiin 
87 49 37. 

Varapuheenjohtaja, ev.luutn. evp. Nor-
man Simonen, osoite Porintie 2 B, Hel-
sinki 35, puh. 452 310. 

Toiminnanjohtaja, eversti evp. Arvo 
Lyytinen, osoite Arkadiankatu 21, Helsin-
ki 10, puh. 449 340, tavattavissa kesä-elo-
kuussa yleensä vain kirjeitse. 

Sihteeri, majuri Pentti Silvast, osoite 
Helsinki 19, C 52 (Suomenlinna), puh. 
668 296. 

Taloudenhoitaja, ylivääpeli Toivo Lin-
na, osoite Helsinki 19, C 54 (Suomenlin-
na), puh. 668 245. 

K E S Ä R E T K I 

U U T E E N ! K A U P U N K I I N 

Rannikon Puolustajain Kilta ry:n Turun-
maan osasto teki perinteellisen kevätretkensä 
nyt Uuteenkaupunkiin. 

15. 5. 1966 kello 08.00 lähti linja-autollinen 
aamuvirkkuja Rannikon Puolustajien Killan 
Turunmaan osaston jäseniä ja muutama kilto-
jen yhteiselimen jäsen perheineen tutustumis-
matkalle Janhuan varuskunta-alueelle. 

Päivä alkoi U:kaupungin varuskunnassa kah-
viaamiaisella Janhuan keittiöllä. Kahviaamiai-
sen aikana selosti lehtori Luotonen mielenkiin-
toisesti Uudenkaupungin syntyä ja nykyaikaa. 
Hän mainitsi, että Uusikaupunki oli aluksi me-
renkulkukaupunki mm. laivavarustaja Zacha-
riasenin pitäessä kaupunkia kotipaikkanaan. 
Lehtori Luotonen kertoi myöskin, että U k a u -
pungissa on ollut maamme ainoa "Kultatehdas", 
joka kuitenkin oli kuivunut kokoon kullan 
puutteen vuoksi. 

Klo 11.30 aikaan kävimme laskemassa seppe-
leen sankarivainajien muistopäivänä vanhan 
kirkon hautausmaalla. Seppeleenlaskun suoritti 
ev.luutn. T. Kiviranta. Valitettavasti kuvaajam-
me Suokonto oli sairastunut eikä saatu kuvia 
ko. tilaisuudesta. Kello 12 jälkeen tutustuimme 
Rikkihappotehtaaseen, joka on kolmen vuoden 
aikana noussut valtavaksi tehdaskompleksiksi. 
Tehdas valmistaa 50 % vahvempaa Y-lannosta 
kuin vastaavat aikaisemmat tehtaat. Tehdasta 
esitteli insinööri Sihvola. 

Rikkihappotehtaasta siirryttiin Janhuan soti-
laskotiin, jossa nautittiin hyvät päiväkahvit ja 
"mahdottoman" suuret marjaleivät. 

Kahvitauon aikana kiitti puheenjohtajamme 
pankinjohtaja Ignatius isäntäväkeä eversti Has-
sista ja ev.luutn. Kivirantaa hyvin järjestetystä 
ohjelmasta ja vaivannäöstä kauniina sunnuntai-
päivänä kiltajäsenistön hyväksi. 

Itse Janhua on niin kaunis paikka, että siitä 
voisi kirjoittaa vaikka kirjan, sen vuoksi jä-
tänkin sen toiseen kertaan ja kiitän kaikkia mu-
kana olleita hauskasta matkasta lauluineen. 

Toivoisin vaan, että näille matkoille tulisi en-
tistä enemmän väkeä mukaan, sillä ne ovat erit-
täin virkistäviä ja halpoja. 

Terveisin Karlsson. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kevätkauden aikana on rykmentissä järjes-
tetty huomattavina tapauksina Rannikon Puo-
lustajain Päivä 22. 5. Mäkiluodossa, josta on se-
lostus toisaalla lehdessä, rykmentin kesäleiri 
1.—8. 6. ja rt:n viestiupseerien kertausharjoitus 
16. 5 . -9 . 6. 

Kesäleiri järjestettiin "kokeilukokoonpanos-
sa" molempien patteristojen alueella siten, että 
ampuvat patterit olivat Isosaaressa ja Porkka-
lan alueella. Vm patteriin kuului uutuutena oh-
jusjaos, jonka muodosti ohjusampujakurssi 1/66 
ltn K Rehnbäckin johdolla. Leirillä suoritettiin 
taisteluammuntoj en lisäksi vuosittaiset koulu-
ammunnat raskaalla ptrilla Isosaaressa ja ke-
vyellä ptrilla Porkkalassa. Ammuntojen tulok-
set olivat vaihtelevia ja leiristä saatiin jälleen 
runsaasti arvokkaita kokemuksia koulutuksessa 
käytettäväksi. 

Rt:n viestiupseerien kertausharjoituksiin 
osallistui 10 reservin upseeria eri sotilaspiireis-
tä. Varsinainen kurssimainen koulutus annettiin 
Isosaaressa evl J H a n n u l a n johdolla. Upsee-
rit osallistuivat kesäleiriin ja toimivat pston ko-
mentopaikan eri tehtävissä. 

Rykmentin joukkue osallistui 31. 5. Santaha-
minassa Helsingin varuskunnan maastojuoksu-
mestaruuskilpailuun ja voitti varusmiessarjassa 
joukkuemestaruuden. Ylik K H a k a n e n saa-
vutti 2. sijan 10 km:n maastojuoksussa. 

15. 6. 65 saapumiserän päällystö ja alipäällys-
tö kotiutettiin 10. 5. 36. Kotiuttamistilaisuudes-
sa ojennettiin Johtorenkaan plaketti vänr L a p -
p a l a i s e l l e ja Helsingin reservialiupseerien 
Rannikkopuolustusosaston plaketti alik A n-
d e r s s o n n i 11 e. 15. 10. 65 saapumiserän mie-
histön kotiuttamistilaisuudessa 11. 6. saivat Ran-
nikon Puolusta jäin Killan levykkeet tkm P Ju -
hola ja korpr:t M Matikainen ja O Tolonen-Py-
häluoto sekä Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
hopealautasen tkm S Kallio. 

Suomenlinna oli Neuvostoliiton pääministeri 
Kosyginin ja hänen seurueensa vierailukohtee-
na 14. 6. Alavaruskuntaa edusti tilaisuudessa ev 
V K a r v i n e n . 

Tätä kirjoitettaessa astuu parhaillaan palve-
lukseen uusi rannikonpuolustajaerä, 15. 6. 66. 
Uutena koulutuspaikkana Suomenlinnan, Iso-
saaren ja Mäkiluodon lisäksi on Obbnäs, johon 
on sijoitettu II Patteristoon kuuluva koulutus-
yksikkö. 
Henkilötietoja 
Palveluksesta ovat eronneet 

— kers Heimo Hämäläinen 31. 3. 
— kers Osmo Salo 30. 4. 
— kers Kalevi Häkkänen 31.5. 
— ylip Leo Pitkänen 6. 6. 
— kaptl Into Poikkeus 8. 6. 
— kapt Aarne Metso 4. 7. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Tasavallan Presidentti on Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnan suur-
mestarina myöntänyt 4. 6. 66 seuraavat kun-
niamerkit: 
SL K 

eversti Veikko H a s s i n e n 
SL R 1 

maj uri Aarni Norman Juhani S i m o n e n 
SVR R 

kapteeni Veikko Kullervo H a n n u n i e m i 
SL R 

taloudenhoitaja Kaino Mikael T a k a l a 
SVR M 1 kr 

ylivääpeli Eero August J a l a v a 
SVR M 1 

vääpeli Vilho Erik T e r h o 
toimistoapulainen Leila Maija K o s k i n e n 
TurRtR:n komentaja on nimittänyt 1. 6. 1966 

— vääpeli Toivo Johannes K o v a s e n puolus-
tuslaitoksen ylivääpelin toimeen ylentäen 
ylivääpeliksi, 

— ylikersantti Eino Olavi K i i 1 i n puolustus-
laitoksen vääpelin toimeen ylentäen vääpe-
liksi, 

— kersantti Martti Antti Olavi L a t v a s a l o n 
puolustuslaitoksen ylikersantin toimeen 
ylentäen ylikersantiksi. 

Rykmentin kesäleiri järjestettiin 20.—27. 5. 
1966 välisenä aikana Jungfruskär — Berghamn 
saaristossa. Leirin päällikkönä toimi ev Veikko 
Hassinen js harjoituksen johtajana maj Juhani 
Simonen. Keväisen lempeä sää suosi harjoitusta. 
Ammunnat onnistuivat erinomaisesti. Niinpä 
ylil K Fribergin P l:n teholuvuksi saatiin en-
nakkolaskelmissa 106,8. 

Palvelukseen on otettu 
— kers:t Osmo Elomaa, Kaino Lämsä ja Pek-

ka Rautio 1. 5. ja 
— kers:t Keijo Laukkanen ja Lasse Peussa 

1. 6. 
Ylennetty 

— kapteeniksi ylil Urho Siponen 29. 4. 
— ylikersantiksi kers Kyösti Viitamäki 1. 6. 

Siirtoja 
— ylil Ole Mikkonen siirtyi Suomenlahden 

Merivartiostosta rykmentin merenkulku-
upseeriksi 1. 6. 

— yliv Pentti Lotsari siirtyi 6. 6. RannJP:sta 
rykmenttiin ja määrättiin Ka Porkkalan 
päälliköksi 

— ylik Tenho Havia siirtyi rykmentistä 15. 5. 
SähkötK:uun ja kers Risto Heikkilä 31. 5. 
TykK:uun 

— maj Lari Rannisto on siirretty HanRPstos-
ta RAuK:n johtajaksi ja maj Pentti Aulas-
kari RAuK:n johtajan tehtävästä PE:n 
tykistöosastoon. 

Jatk. s iv. 11 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

3. Divisioonan eroava komentaja, kenrl J ä r -
v e n t a u s suoritti jäähyväiskäynnin patteris-
tossamme 13. 5. 

Tulimme tuntemaan hänet oikeudenmukaise-
na komentajana, joka oli erityisesti ottanut sy-
dämelleen rannikon asiat — seikka, jonka saim-
me monasti tuta. Muistamme kiitollisina mies-
tä, jonka opetusmenetelmien luettelossa ensim-
mäisenä oli "oma esimerkki". 

Patteriston talvileiri pidettiin Kirkonmaa — 
Kuutsalo — saaristossa 22.—29. 3. Vaihtelevien 
sää- ja jääolosuhteiden takia leiri muodostui 
erittäin kiinnostavaksi lähipuolustusaseammun-
toineen ja vilkkaine sissitoimintoineen. Jälkim-
mäisen kiinnostavuuden todistanee se, että siitä 
riitti suukopua sotivien osapuolten välillä vielä 
pitkäksi aikaa leirin jälkeenkin sissien omak-
suttua "voi voitettuja"-asenteen. Kaiken kaik-
kiaan leiri antoi runsaasti kokemusta ja muka-
via muistoja kaikille osanottajille. 

"Tunne maasi"-periaate on näköjään lyönyt 
itsensä läpi sikäli mikäli patteristoon suuntau-
tuneesta turistitulvasta voi päätellä. Taistelu-
koulun, Tykistökoulun, Pioneerikoulun ja Ali-
upseerikoulun oppilaita sekä useita reserviup-
seerikerhoja on ollut mieluisina vierainamme 
vain muutamia mainitaksemme. 

1.—8. 6. pidetty kesäleiri ei kommentteja kai-
paa. Sää- ja eräät muut vaikeudet saivat aikaan 
mm. sen, että raskaan patterin kouluammun-
takin jäi ampumatta. 

Mieluisana muistona leiriltä ovat sensijaan 
jääneet mieleen eri johtajatehtävissä toimineet 
kertausharjoitusupseerit, joiden harjoituksen 
loppuhuipentuman leiri muodosti. Seurailtuam-
me näiden kymmenen upseerin tehokasta toi-
mintaa tulimme jälleen vakuuttuneiksi siitä, et-
tä puolustuksemme voima on reserveissä. 

Muutapa ei mainittavaa ole keväällä sattunut-
kaan. Luonnontieteellisistä harvinaisuuksista 
kiinnostuneille voidaan vielä saattaa se tieto, 
että Kirkonmaan vesistä on tavattu maailman 
nopeakasvuisin hauki. Se pääsi nimittäin noin 
kolmikiloisena karkuun kapt. J Karvisen ver-
kosta kesäleirin lopettajaispäivänä ja on siitä 
lähtien kasvanut noin 1,5 kg:n päivävauhdilla. 

Henkilötietoja 

Patteristoon siirrettyjä: 
— ltn Lauri Poromaa ja ltn Jukka Vaaja 

Tykistökoulusta 19. 3. 66 
— asetekn Heikki Ojala KymJP:stä 6. 6. 66 
— ylik Pentti Arolainen 3. ErVK:sta 1. 5. 66 

Patteriston jättävät: 
— kapt Jukka Karvinen ja asetekn Kauko 

Taina KSSLE:aan 21. 6. 66 

HANGON RANNIKKO-
PATTE RISTO 

Patteriston alueellekin on kesä tullut pitkän 
ja ankaran talven jälkeen. Varmimmat kesän 
merkit ovat lyhyesti sanottuna seuraavat: 

1) jäät ovat lähteneet 2) Russarön vesijohto-
putkesta tulee vettä (27. 5. 66) sekä 3) leiri on 
ohi. 

Viimeksimainittu pidettiin tällä kertaa örössä 
20.—27. 5. 66 välisenä aikana. Leirin päällikkö-
nä oli patteriston komentaja ja harjoituspatte-
ristossa "junailivat" kapteenit P Karvinen ja H 
Viitanen. Sumu ja kova tuuli estivät tykistö-
ammunnat leirin alussa ja harjoituspatterin am-
munnat jouduttiin ampumaan yhtenä ainoana 
päivänä. Tykistöammunnat onnistuivat tyydyt-
tävästi ja leirin tarkastajat everstit V Vuorela, 
K Miettinen ja maj A Kajaani olivat etenkin 
raskaan patterin kouluammuntaan nähden tyy-
tyväisiä. 

Leirin aikana ammuimme myös kantahenki-
lökunnan pakolliset käsiaseammunnat ja par-
haat olivat 

1) ylil A Vaittinen 
2) yliv Y Sjöblom 
3) kers V Periaho 
Patteristo toivottaa kaikille lehden lukijoille 

aurinkoisia kesäpäiviä. 

Ylennykset 
Patteriston komentaja on ylentänyt 
— 7. 5. 66 vääpeli Erkki Simo Kolin ylivää-

peliksi 
— 2. 5. 66 alikersantit Antti Armas Koivis-

ton, Aare Kalevi Uutun, Olavi Yrjö Back-
manin, Erkki Olavi Hiltusen, Eero Juhani 
Sistosen sekä Antti Sakari Sulosen ker-
santiksi. 

Patteristoon on tullut kaksi uutta luutnant-
tia, Tapio Kaasinen ja Tapani Virkki. 
Siirrot 
Yliv Osmo Jokela Russaröstä EPtriin 
V-korpr Matti Valkonen 
Ylik Toivo Sikanen öröstä 
Ylik Pertti Kärki Russaröstä Suojelukouluun 
Ylik Pentti Semi öröstä EPtriin 
Kapt Heikko Viitanen Esikunnasta TurRtR:iin 

Erot 
Yliv Olavi Ojala 

Ylennyksiä: 
— yliv E Peri sotilasmestariksi, vääp Kalle 

Väänänen ylivääpeliksi, ylik Eetu Lippo 
vääpeliksi ja kers Taisto Korhonen yliker-
santiksi 1. 6. 1966 

— vänr Helmer Toivanen insinööriluutnan-
tiksi 4. 6. 1966 



K A T S A U K S I A 

MAIHINNOUSUOPERAATIOISTA 
VIETNAMISSA 

Onko kaikki hyvin nykyaikaisessa maihin-
nousuoperaatiossa, kysyy kapteeni Joseph H 
Alexander kirjoituksessaan Marine Corps Ga-
zetten tammikuun 1966 numerossa. Doktriini, 
jonka mukaan toimitaan, on pätevä, mutta liian 
usein sovellutukset ovat heikkoja, on tämän 
uusimpien maihinnousujen veteraanin vastaus. 
Hän kertoo nähneensä muutamia korkeatasoi-
sia suunnitelmia ja paljon ala-arvoisia suori-
tuksia. Muutamat maihinnousudoktriinin osate-
kijät vaativat osakseen enemmän huomiota. 
Muutamat vaativat ajanmukaistamista. 

Kirjoit taja jakaa maihinnousuoperaation kuu-
teen vaiheeseen ja selvittää miten nämä ovat 
sovellettavissa. 

1. Suunnitteluvaihe 

Eräs maihinnousuoperaatioiden onnistumisen 
perusedellytyksistä on yhteistoiminta. Se ei saa 
loppua kuormausupseerien tasolle. Sen on jat-
kuttava maihinnousuosaston komentajan ja lai-
vasto-osaston komentajan välillä, komppanian 
päälliköiden ja laivanpäälliköiden välillä, ja 
näin edelleen alaportaisiin. 

Kuormauksen suunnittelu riippuu kokonaan 
maihinnoususuunnitelmasta. On tiedettävä, mit-
kä ajoneuvot tarvitaan ensimmäiseen aaltoon, 
mitkä seuraaviin. Chu-Lain maihinnousussa 
kulutettiin aikaa melkein neljä tuntia purka-
mis j är j estelyihin. 

Salaaminen on suunnitteluvaiheessa erittäin 
tärkeää. Vietkongilaisten vakoojat voivat lukea 
Okinawan lehdistä tulevista maihinnousuista 
paikan ja päivän tarkkuudella noin 10 päivää 
aikaisemmin. 

2. Kuormausvaihe 

Useimpiin joukkojenkuljetusaluksiin (APA) 
voidaan kuormata noin 500 tonnia. Tämä ei täy-
sin pidä paikkaansa, sillä usein on saatu kuor-
mattua yli 2 000 tonniakin. Lastin tilavuus on 
nimittäin määräävämpi kuin pelkkä paino. 

Vaikka taisteluvarustuksen määrä oli hyväk-
sytty, ei laadun suhteen voitu sanoa samaa. Jo-
pa joulukuusen koristeita ja vanhentuneita Ha-
waijin puhelinluetteloita oli otettu mukaan 
Vietnamin maihinnousuihin. Laadun tarkkailu 
on siis järjestettävä. 

3. Harjoitusvaihe 

Vähäinen aika ei sallinut harjoittelun ylelli-
syyttä missään Vietnamin maihinnousussa ke-
väällä 1965. Maihinnoususuunnitelmien sekä 
ajallinen että liikkeen täydellinen onnistumi-
nen johtui korkeasta taisteluvalmiudesta. Har-
joituksen puute voi kuitenkin olla vanhingol-

lista. Joukon komentajalle on annettava vastuu 
harjoitusten järjestämisestä määräaikana. 

4 .Kuljetusvaihe 

Jatkuva yhteistoiminta on onnistumisen elin-
ehto. Ovatko aallon päälliköt keskustelleet lai-
vastoupseerien kanssa ja selvittäneet viestityk-
sen? Ymmärtääkö laivasto H-hetkeen perustu-
van kuljetussuunnitelman? Tuntevatko alusten 
eri luukkujen päälliköt purkamissuunnitelman? 
Tuntevatko veneiden johtajat tehtävänsä niin 
hyvin, etä osaavat toimia kaikissa olosuhteissa? 
Tuntevatko miehet, mitä vaikeuksia laivojen 
ohjailussa on maihinnousun suorituksessa. 

Näihin kaikkiin kysymyksiin on hankittava 
vastaus kuljetuksen aikana. Esimerkiksi rajoi-
tetuilla osasuoritusten harjoituksilla. 

On huolehdittava myös, että saatavissa olevat 
tarvikkeet jaetaan oikein kaikille. Tämäkin voi-
daan vielä tarkistaa. 

5. Maihinnoususvaihe 

Kirjoittaja viittaa tässä kohdassa vain ohje-
säännön tarkkaan noudattamiseen ja huomaut-
taa: Moniko upseereistasi on tämän lukenut? 

6. Vakauttamisvaihe 
Rannan tungos oli suurin pulma kaikissa 

maihinnousissa. Huessa 25 kuormattua LCVP-
venettä kellui Vihreän Rannan ulkopuolella yh-
deksän tuntia ennenkuin ensimmäinen kutsut-
tiin purettavaksi. Seuraavana päivänä toinen 20 
veneen ryhmä odotti melkein yhtä kauan. Chu-
Laissa yleisen purkamisen alkamisajasta myö-
hästyttiin runsaasti, purkamisajasta eräs alus 
oli toimettomana 55 %. 

Rantatungoksen probleema on voitava ra t -
kaista. Se ei ole vain laivaston tai rantaosas-
ton asia. Kirjoittaja kuvaa tarkemmin tapahtu-
mia Huen ja Monkey Mountain'in maihinnou-
suissa rannalla ja korostaa yhteistoiminnan 
merkitystä eri osapuolien kesken. Maihinnou-
suhyökkäykset ovat melko samanlaisia, mutta 
koskaan ei löydy kahta upseeria tai aliupseeria, 
jotka työskentelevät samalla tavalla. Vietna-
min viime kevään maihinnousuissa yhteistoi-
minta ei toiminut; kolme maihinnousua neljäs-
tä suoritettiin joukot hajallaan. 

Yhteenveto 
Kirjoittaja kuvaa Vietnamin sodan maihin-

nousuista niitä vaikeuksia, jotka ovat tulleet 
esille ehkä ilman vihollisvaikutusta. Kaikki ei 
ole mennyt suunnitelmien mukaan, vaikka me-
netelmät ovat olleet oikeat. Painavimpina syinä 
virheellisyyksiin hän esittää olleen yhteistoi-
minnan puutteen ja ohjesääntöjen tuntematto-
muuden. Yhdysvaltain merijalkaväen korkea 
koulutustaso on kuitenkin estänyt epäonnistu-
miset maihinnousuissa. 
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BENGTSKÄRIN M U I S T O T A U L U N PALJASTUS 

24. 7. 1966 

A V T E C K N I N G AV M I N N E S T A V L A N I BENGTSKÄR 

OHJELMA 

Kokoontuminen Hangon Länsisatamassa 

Kuljetukset Bengtskäriin 

Muistotaulun paljastustilaisuus 

Tutustuminen saareen 

Paluu Hankoon 

Myrskyn sattuessa tehdään käynti Bengt-

skärin lähivesille, jossa laivoilta seura-

taan muistotaulun paljastaminen. Sen jäl-

keen pidetään muistotilaisuus Hangon 

kaupungintalolla. 

klo/kl 

11.00 

i 
13.00 
14.00 
16.00 

PROGRAM 

Samling vid Västra Hamnen i Hangö 

Avfärd till Bengtskär 

Avteckningstillfälle av minnestavlan 

Bekantgöring med ön 

Återkomst till Hangö 

I händelse av storm besökes Bengtskärs 

närvatten och avteckningen följes f rån 

båtar. Därefter hålles en minnesstund i 

Hangö stadshus. 

Jos tämä onnistuu, tulee se mullistamaan maihin-

nousuhyökkäykset. 

Jatkoa sivulta 8, SIRtR: 

Rykmentin upseerivajaus pieneni 19. 3. kun 
Kadettikoulusta saapuivat uudet luutnantit 
Eero Haapala RAuK:uun, Lauri Kasurinen I 
Pstoon ja Markku Oila II Pstoon. Ltn Haapala 
sai parhaana rt-kadettina RtUy:n kunniamie-
kan Kadettikoulussa järjestetyssä palkintojen 
jakotilaisuudessa 18. 3. 66. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
I t tU Y: n j a R a n n i k o n P u o l u s t a j ä i n Ki l l an 

t i e d o t u s l e h t i n : o 2/66 

P ä ä t o i m i t t a j a m a j A P a j u n e n , I I / S I R t R O b b n ä s 

T o i m i t t a j a t : k a p t O V e h m a s, P E He l s ink i 

k a p t T S a r i o, I I / S I R t R O b b n ä s 

s o t m V L e h t i S u o m e n l i n n a , T y k K 

(Mer iSK) 

Lev ikk i : n 1200 kp l 

i l 



f u 
' -Htfcs.-/ 

RADIO o . 

T:MI VIITANEN 

OY HA-TE-KE AB 

OY VICTOR EK AB 

HOTELLI REGATTA 

KORISTEVIENTI OY 

HANGO ELEKTRISKA 

KARJALAN SÄHKÖ OY 

HYVON-KUDENEULE OY 

HUOLINTALIIKE UUTTERA 

HANGO SVETSNINGS AB 

OSAKEYHTIÖ KEKKONEN 

HANGO STEVEDORING AB 

KANSALLIS-OSAKEPANKKI 

PORKKALAN KONSERV AB 

FINSKA FÄRGINDUSTRi AB 

FINSKA FORCIT-DYNAMIT AB 

OY MANNERIN KONEPAJA AB 

MEKANO inneh FINSKA FISKERI AB 

VELJEKSET HELKAMAN TEHDAS OY 

OY HANGON KONE — HANGO MASKIN AB 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI — HANGO" SPARBANK 

HELSINGIN OSAKEPANKKI — HELSINGFORS AKTIEBANK 

POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI — NORDISKA FÖRENINGSBANKEN 

Tervetuloa Hankoon -
käykää talossa 

Hels ink i 1966. M a a l a i s k u n t i e n L i i ton K i r j a p a i n o 


