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TIP TOP sisärengas-
korjaus- ja venttiiliohjelma 
TIP TOP sisärengaspaikoissa 
ori jännitystä tasaava kaksois 
hammastettu reuna ja ne vul-
kanöituvat pysyvästi sisären-
kaaseen . 
Venttiiliohjelma käsittää kaik 
kien kaupallisten venttiilien 
(myös EM) lisäksi myös tarvit-
tavat työkalut ja tarvikkeet. 

Sealastic on 'teknisesti täy-
dellinen ja järkiperäinen pika-
korjausmenetelmä sisären-
kaattomien (tubeless) renkai-
den pistoreikiin. Henkilö- ja 
kuorma:autorenkaat 10 mm 
asti ja EM renkaat 
20 mm asti. 

Combi-korjausmenetelmä 
aikaasäästävä yhdistetty sisä-
ja ulkovauriokorjair.mentel-
mä Henkilöautorenkaat 10 
mrn asti, kuorma-autorenkaat 
50 mrn ja EM renkaat 65 mrn 
asti. 
Vaurio leikataan puhtaaksi sy-
iinterirr,öisellä helppokäyttöi-
sellä I i leikkauslaitteella. 

Thermo-
press 
pikavuika-
nointilaite tällä 
laitteella korjataan 
nopeasti henkilö-, 
kuorma-auto ja EM 
renkaiden naulanreiät, 
läpivauriot ja kurnivauri 
ot. Lyhyen paisteajan ja 
pienen virrankulutuksen an 
siosta saavutetaan nopeita ja 
tehokkaita korjauksia. Laite 
on kätevä ja helposti siirreltä-
vissä. Keskitetyn ja alhaisen 
paistolämpötilan ansiosta väl-
tytään täysin epämuodostu-
milta. 

VJ'*" 

A + B Vulka-
' ^ H nointisekoite 

kylmävulka-
, noituvalla 

— — ^ A + B massal-
la korjataan ilman muottia ku-
mi- ja kudosalueiden ulkopuo-
liset vauriot myös traktori ja 
EM renkaissa. 

PN 
ja RX 
ulkorengaspaikat 
tasapainotettu ja käytössä 
tuotettavuutensa osoittanut 
valikoima ristikudos- ja vyö-
renkaiden paikkoja ammatti-
korjauksiin, Erilliset valikoimat 
— henkilö- ja kuorma-auto-, 
traktori- ja EM renkaiden ku-
ten myös teottisuusajoneuvö-
jen renkaiden korjausta var-
ten — takaavat ko rengas-
tyyppeihin koordinoituina tek-
nillisesti täydellisiä korjauksia. 
Maahantuoja 

YULK-TARVIKKEET OY 
Takkatie 2 0 Hki 37 vaihde 5 5 4 4 0 6 
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Matkailu avartaa 
Suomen lyhyt kesä on taas ohi. Suomalaisella si-
sulla sen on hyvin kestänyt kuunnellen päivystä-
vän meteorologin päivän vitsiä jäätävän rauhalli-
sena. 

Kesä on rannikkotykistölle toiminnan ja vie-
railujen sesonkiaikaa. Monet vieraista äimistele-
vät, että tästä elämän laadusta vielä maksetaan -
kin. Tervetuloa uudestaan syysmyrskyjen, talven 
viimojen ja kevään kelirikon aikoina. Ehken 
lämpöpuvutkin ovat silloin taas käytössä. 

Erilaisten leirien ja yhteisharjoitusten paino-
piste sijoittuu luonnollisesti kesään, joka tieten-
kin on myös henkilöstön loma-aikaa. Uhrauksia 
täytyy kuitenkin tehdä ja haitat hyväksyä, sillä 
yhteisharjoittelu on parhainta mahdollista kou-
lutusta ja välttämättömyys. Rannikkorykmentin 
tulenkäyttöä, linnakkeen taistelua ja yhteistoi-
mintaa ei voida harjoitella voimia keskittämättä. 
Jaosammunnoin omalla takapihalla ei täysiin 
koulutustavoitteisiin päästä enempää kuin kart-
tah arj oituksillakaan. 

Oikea tuntuu olevan suunta. Yhä useammista 
harjoituksista useamman joukko-osaston yhtei-
siä. Rannikkotykistön harjoitusten sopeuttami-
nen riittävän ajoissa meri- ja ilmavoimienkin 
harjoitusohjelmiin. Moottoroidun rannikkoty-
kistön liike kohti etelää. Jalkaväkijoukko-
osastot mukaan rannikkoharjoituksiin. Yhteis-
toimintahalua on löytynyt kiitettävästi. Löytö on 
aarrearkku. 

Rannikon puolustajia on Kotkasta Vaasaan. 
Pitäisi tavata, leireillä ja muulloinkin. Odotukset 
kohdistuvat upseeriyhdistyksiin ja kiltoihin. Täs-
säkin voimien keskittäminen tuottanee parhaat 
tulokset. 

Rannikkotykistön aluskalusto on uusiintunut. 
Se on laadultaan erinomainen ja määrältään mit-
tava. Navigare necesse est. Rannikkotykkimies 
on myös merenkulkija. Merenkulku on osattava 
— siis se on koulutettava. Aluksilla pääsee pai-
kasta toiseen, laivastovierailuillekin. Liikku-
kaamme. 

Oli hauska tavata! „ „ . 
Timo Sano 
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Eversti 
Jukka Karvinen 
Rannikkotykistön tarkastajaksi 
1.10.1985 

Jukka Ilmari Karvinen on 
syntynyt Viipurissa 2.4.1934. 
Varusmiehenä rannikkotykis-
tössä. 
Merikadettikurssi 55. 
MSL/SKK 65. 
KotRPstossa 55—56 ja 65—66. 
Linjanjohtajana Merisotakou-
lussa 57—62. 
Russarön linnakkeen päällikkö 
HanRPsto 62—63. 
KSSlEoptstossa 66—71. 
PErttston merivalvontaupseeri 
71—73. 
Esikuntapäällikkö HelSpE 
73—75. 
Rannikkotykistökoulun johtaja 
76—79. 
TurRtR:n komentaja 1.10.79— 
1.10.85. 
YK palvelua Suezilla 56—57 ja 
67—68. 
Ylennys everstiksi 4.6.1980. 

Rannikkotykistön kesäampuma-
leiri saaristomerellä 

Monipuolisia viestiyhteyksiä hoitaneen 2. ErVK:n välineistöä Gyltössä. 

Rannikkotykistön kesäampu-
maieiri pidettiin evesti Jukka 
Karvisen johtamana Gyltö — 
Alskär — Jungfruskär alueel-
la. Ajojäät täyttivät eteläisen 
Kihdin vielä 10.5. mutta leiriä 
suosi yllättäen alkanut kaunis 
kesäsää. Harjoitukseen osal-
listui joukkoja järjestävän 
joukko-osaston lisäksi Han-
gon Rannikkopatteristosta, 
Vaasan Rannikkopatteristos-
ta, Rannikkojääkäripataljoo-
nasta, Porin Prikaatista, Uu-
denmaan Jääkäripataljoonas-
ta ja Rannikkotykistökoulus-
ta sekä viestiyksiköistä. 

Harjoituksen opetustarkoi-
tus oli rykmentin tulenkäytön 
ohella harjoitella linnakkei-
den taistelua. 

Hangon Rannikkopatteris-
to miehitti Gyltön linnakkeen 
ja Turun Rannikkotykistö-
rykmentti Alskärin linnak-
keen. Berghamn jäi tällä ker-
taa patteritta lippurykmentil-
le määrättyjen muiden tehtä-
vien vuoksi. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
ampui sekä Gyltön että 
Jungfruskärin alueilta. Ran-
nikkojääkäripataljoona har-
joitteli vastahyökkäyksiä Al-
skärin ja Gyltön linnakkeilla. 
Jalkaväkijoukkojen muodos-
tamat linnakekomppaniat 
ryhmittyivät Gyltön alueelle. 

Ammuttiin merelle 
ja ilmaan 
Rykmentin tulenkäytön har-
joittelua vaikeutti harjoitus-
kaluston lyhyt kantama. Kes-
kitysammunnat kaikilla tu-
liyksiköillä jäivät täten puut-

teeksi. Kaikki tulenkäytön 
järjestelyt kuitenkin toteutet-
tiin. Suuri osa ammunnoista 
suoritettiin KAMALAAN, 
jonka ohjaaminen kapeilla 
vesialueilla vaati todella tai-
toa. Ohjaaminen onnistui ei-
kä vaurioita sattunut. Am-
munnat pyrittiin ajoit tamaan 

nousujohteisesti ampumalla 
ensin linnakekohtaisia sitten 
rykmenttikohtaisia ja lopuksi 
harjoitustilanteen mukaisia 
ammuntoja. Tulenjohtoko-
mentaja johti ammunnat . Il-
ma-ammunnat toteutettiin 
Gyltössä osumaprosentin ki-
vutessa varsin korkeaksi. 

192 



«S i 

HanRPston itkopatteri puhuu. 

Ammuttiin 
linnakesaarilla 
Harjoituksen aikana ammut-
tiin linnakkeen taisteluun liit-
tyen kranaatinheittimistöllä 
sekä kiväärikaliperisilla aseil-
la. 

Gyltön linnakkeen taistelu-
harjoituksessa ammuttiin me-
riammuntojen ohella ilmator-
junta-aseilla maalta ja aluk-
sesta sekä samanaikaisesti 
kolmella heitinjoukkueella. 
Kun rannikkojääkäripatal-
joona ampui vielä viitisen tu-
hatta kovaa rynnäkkökivää-
rin patruunaa kolmen jouk-
kueen taisteluammunnoissa, 
jäi kiitettävästi läpiviedystä 
harjoituksesta varsin toden-
mukainen vaikutelma. 

Suojeltiin luontoa 
Harjoituksen valmisteluissa 
tie- ja laiturit öineen kiinnitet-
tiin erityinen huomio luon-
nonsuojelullisiin näkökoh-
tiin. Laadittu luonnonsuoje-
luohje jaettiin kaikille leiri-
joukoille. Luonnonsuojelu-
ohje oli sisällöltään tarkistet-
tu LH:n ympäristösuojelutoi-
mistossa. Joukkojen pois-
tuessa harjoitusalueilta ne 
tarkastettiin perusteellisesti. 
Voidaan ilolla todeta, että lei-
rijoukot ymmärsivät asian 
tärkeyden. Näkyvää haittaa ei 
luonnolle aiheutunut. Tästä 
joukkojen kouluttajille ja 
joukoille kiitokset. 

Saatiin kokemuksia 

Rannikonpuolustus on yhtei-
nen asia. Se on yhteistoimin-
taa. Yhteistoiminnan mallit 
ovat kehittyneet mutta yksilö-
tasolla tapahtuu virheellisiä 
suorituksia. Niistä päästään 
eroon vain harjoittelemalla. 
Yhteisharjoitukset ovat tilai-
suuksia missä toiminnan vir-
heet havaitaan. Vain ne anta-
vat kokemuksia, joilla yhteis-
tä asiaamme voidaan kehit-
tää. Kiitokset kaikille onnis-
tuneeseen yritykseen osallis-
tuneille. 

Majuri Heikki Kiviranta 
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Onnistunut Alskärin leiri 

Gyltön linnake tiistaina 14. 
toukokuuta kello 06.00. Lin-
nakkeella herätys. " N o mitä, 
eikö se olekaan hälytys?" No, 
ei ollut ei ja minulla oli herä-
tyskello soittamassa jo ennen 
viittä. Tässä ensi ajatukseni 
aamuna, jolloin me noin 140 
varusmiestä sekä Turun Ran-
nikkotykistörykmentin kan-
tahenkilökunta lähdimme Al-
skärin leirille. 

Seuraava toimintamme oli 
siirtyä satamaan odottele-
maan kuljetusalus Kampelaa, 
jonka tehtävänä oli kuljettaa 
meidät saarelle. Aikanaan se 
saapuikin, jolloin alkoi las-
taus ja matka kohti saarta. 
Saarelle tultuamme huomasin 
ensimmäiseksi pioneerien 
juuri entisöimän laiturin ja 
siitä lähtevän uuden tien, jon-
ka hyvää laatua kuvastaa no-
peusrajoitus 80 km/h . Marssi 
saaren sisäosiin kävi siis vai-
vatta. Itse kuuluin tulijaok-
seen, joka sijoittautui aivan 
saaren pohjoispäähän, missä 
myös tykit sijaitsivat. 

Ensimmäinen ilta kului 
tykkien ampumakuntoon lai-
tossa ja telttojen pystyttämi-
sessä. Tykit saimme ajoissa 
kuntoon, mutta telttojen 
kanssa oli vaikeuksia. Ainoa 
kuiva paikka, jonka löysim-
me, sijaitsi keskellä kivilou-
hikkoa. Pystytimme teltat siis 
niille paikoille, jonka jälkeen 
jouduimme etsimään itsellem-
me mukavat nukkumapaikat 
kivien väleistä. Tiistaiaamulla 
oli ensimmäiset tarkistusam-
munnat ja ammuntojen vauh-
ti pysyikin kahtena ensimmäi-
senä päivänä aika harvana, 
mutta kiihtyi loppua kohden. 

Parempaa leiri-ilmaa ei oli-
si voinut edes toivoa, sillä au-
rinko paistoi kahdeksana päi-
vänä yhdeksästä, joten har-
joitusolosuhteet olivat mitä 
parhaimmat. Myös ruoka-
puoli oli kiitettävä, mistä kii-
tos ammattitaitoisten keittiö-
miesten. 

Lauantai-iltana koko leiri 
sai mahdollisuuden saunoa 
Gyltön linnakkeella, jonne 
yhteysalus Parainen meidät 
kuljetti. Sauna oli mielestäni 
hyvä päätös, koska viikon 
ryynäämisen jälkeen olo oli 
kuin peikolla. Saunomismah-
dollisuudesta kiitos kuuluu 
puolestaan lääkintähuolto-
ryhmän johtajalle. 

Sunnuntaiaamulla lähdim-
me kevätretkelle Jurmon ja 
Utön saarille, joissa kummas-
sakin laskimme seppeleen 
kaatuneiden muistoksi. Retki 
oli ihan mukava, mutta kulje-
tus olisi mielestäni pitänyt 
järjestää hieman lämpimäm-
mällä tavalla kuin kuljetus-

alus Kampelan avoimella 
kannella. Kylmä ja kostea 
merituuli oli kokemus sinän-
sä! 

Maanantai-iltapäivällä saa-
reen tunkeutui oletetun vihol-
lisen tiedustelupartio viha-
mielisin aikein ja jouduimme 
tukalan tilanteen eteen. On-
neksi linnakkeen päällikkö, 
yliluutnantti Rantala, oli ti-
lanteen tasalla ja kutsui ran-
nikkojääkärit avuksemme. 
Rannikkojääkärit tulivat no-
peasti ja toimivat tehokkaasti 
ajaen vihollisen mereen, mikä 
näin kylmällä ilmalla on teho-
kas tapa vihollisen eliminoi-
miseksi. Tämän jälkeen jää-
kärit poistuivat yhtä nopeasti 
kuin olivat tulleetkin. 

Tiistaina oli ohjelmassa 
hieman jännitystä, kun joka 
jaoksesta kootut ryhmät kil-
pailivat keskenään parem-
muudesta sotilastaidoissa. 
Kilpailuun kuului mm. suun-
nistus, etäisyyden arviointi, 
kenttäpuhelimen käyttö vaa-
ratilanteessa, ensiapu, kivääri 
39:n lataaminen ja ampumi-
nen, teltanpystytys sekä tais-
telulähettinä toimiminen. 
Voittajaksi selviytyi keskiö-
jaoksen 1. ryhmä. Oma tuli-
jaoksesta koottu ryhmäni ei 

*cr~ i H t r a t 
Sotilaskotikin siellä jossakin oli 
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sijoittunut erikoisen hyvin, 
syynä lienee pistelaskijan 
kömmähdys. 

Keskiviikkona ammuttiin 
tykeillä viimeiset laukaukset, 
jonka jälkeen aloimme välit-
tömästi purkamaan leiriä, ai-
noastaan majoitusteltat jäivät 
pystyyn. Tulijaoksella leirin 
purkamiseen meni koko lop-
pupäivä ja osa yöstäkin, kos-
ka myös tykit piti laittaa ajo-
kuntoon. 

Torstaiaamulla herätys oli 
jo kello 04.00, mikä ei kol-
men tunnin yöunen jälkeen 

oikein tahtonut onnistua. 
Mutta pakon edessä kaikki on 
tehtävä. Heräämisen jälkeen 
ahtauduimme telttoinemme 
päivineen Uiskoon, joka vei 
meidät Alskärin satamaan. 
Siellä lastasimme tavarat 
edelleen Kampelaan. Aamu-
palan ja vajaan kahden tun-
nin odottelun jälkeen alkoi 
paluumatka kohti Gyltön lin-
naketta. 

Gyltössä järjestyimme en-
simmäiseksi laiturille, josta 
siirryimme sulkeiskentälle 
loppuparaatiin. Siellä piti pu-

heen rykmentin komentaja 
eversti Karvinen ja kenttäro-
vasti Vappula. Paikalla oli 
myös soittokunta, joka piti 
huolen paraatin musiikillises-
ta puolesta. Tähän päättyi 
Alskärin leiri. 

Leirillä suoritetut ammun-
nat olivat onnistuneita, min-
kä takasi tulenjohdon, kes-
kiön ja tulijaoksen ehdoton 
varmuus. Saari itsessään oli 
kaunis ja vielä kauniimmaksi 
sen tekivät loistavat sääolo-
suhteet. 

Korpr M-P Mäkinen 

TURUN R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

HANGON 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Eversti Jukka Karvinen ja joukko-osastojen komentajat paraatikatsel-
muksessa. 

Tuntoja yhteisleiriltä 
Gyltö — Jungfruskär — Korppoo 
"Tilanne on kiristynyt Itäme-
ren suunnalla. Keltainen vi-
hollinen on suorittanut toistu-
via alueloukkauksia maa-, 
meri- ja ilmatilassa. Tästä 
syystä valvontaa ja koulutus-
ta alueella on tehostettava". 

— Perustetaan RtPsto 30. 
Kyseisen tilannekuvauksen 
kuultuaan siirtyi RtPsto 30 

(VaaRPsto) moottorimarssil-
la kahdessa päivässä Gyltön 
linnakkeen alueelle ja liittyi 
rannikkotykistön yhteishar-
joitukseen, jossa olivat muka-
na muiden muassa UudJP , 
PorPr ja RannJP. Valitetta-
vien yhteensattumien vuoksi 
merivoimat joutuivat jää-
mään pois. 

Asemaan! 

RtPsto 30 suoritti kovapanos-
ammunnat luonnonkauniilla 
Turun saariston alueella. Tu-
liportaan ensimmäiset asemat 
sijaitsivat Gyltön linnakesaa-
ren etelärannalla, jossa no-
pean ampumakuntoon saatta-
misen jälkeen kohdattiin en-
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Pohojalaaset Neitsyt-saarilla. 

simmäinen moottoroidun yk-
sikön ongelma: Kuinka saada 
tykit nopeasti ja tiukasti kiin-
ni kovaan harmaaseen Suo-
malaiseen peruskallioon? Sa-
manaikaisesti I Meritjue 
kamppaili niin ikään perus-
kallion kovuutta vastaan 
Brunskärin saarella, kantaes-
saan tulenjohtovälineistöä ai-
na 40 metrin korkeuteen me-
renpinnasta. Ongelmat kui-
tenkin voitettiin ja näistä ase-
mista suoritettiin kovapanos-
ammuntoja kahtena päivänä. 
Ensimmäisenä ammutuilla 92 
laukauksella kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota tuliportaan 
kaikkien osien tarkkaan mut-
ta silti juoheaan työskente-
lyyn. Myös tulikomentojen 
täsmällisyyteen kiinnitettiin 
huomiota. Toisena päivänä 
otettiin ammunnan suoritus-
vaatimuksiin mukaan myös 
nopeus ja rytmisyys. Tuliko-
mennot olivat lyhyitä ja terä-
viä ja kokonaissuorituksena 
osa ammunnoista meni varsin 
mallikkaasti. Näiden päivien 
vaarallisimmat hetket taidet-
tiin kokea keskiön teltassa 
kun eräs tkm heräsi aamulla 
sananmukaisesti kyy povella. 
Tämän jälkeen puhkesi kes-
kiön miehistön keskuudessa 
todellinen käärmekuume. 

Stora Bläskär, 
Jungfruskär 
Perjantaina 17.5. suoritti 
RtPsto 30 ensimmäisen ase-
man vaihdon. Tuliportaan 
siirtyminen Jungfruskäriin ta-
pahtui vaasalaisille oudohkol-
la tavalla merimarssina. Val-
mistelupartio irtautui ja ran-
tautui räväkästi uiskolla kuin 
rannikkojääkärit ikään: muut 
osat saapuivat Kampela-luo-
kan kuljetusaluksella ja 
Houtskär-veneellä. Samanai-
kaisesti lastasi I Meritjue va-
rusteensa syöksyveneeseen ja 

siirtyi uusiin asemiin Stora 
Bläskäriin. Maastoltaan Sto-
ra Bläskär oli karuine kallioi-
neen vehreän Jungfruskärin 
vastakohta. Ammunnat näis-
tä asemista kestivät kolme 
päivää ja asettivat uusia haas-
teita ja mahdollisuuksia. 

Nyt oli näyttöjen aika: oli 
kyettävä ampumaan erittäin 
tarkasti ja nopeasti. Tykkien 
kiinnitys aiheutti jälleen on-
gelmia. Ammuttaessa täyspa-
noksilla oli jyske sitä luok-
kaa, että tykit rupesivat irtoa-
maan hiljalleen kiinnityksis-
tään. Viimeinen ammunta su-
jui kuitenkin erittäin hyvin. 
Jopa harjoituksen johta ja 
eversti Karvinen antoi tun-
nustuksen suorituksesta. 

VAASAN 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Lopuksi 

Lopuksi siirtyi sekä tulipor-
ras, että meritjue Korppoon 
saarelle kolmansiin asemiin. 
Varsinaista tulitoimintaa 
näistä asemista ei ollut, mutta 
sen sijaan taktiseen valmiu-
teen kiinnitettiin huomiota. 
RtPsto 30:n osalta harjoitus 
sujui hyvin ja päämäärät saa-
vutettiin. Varusmiehen kan-
nalta tärkein anti leirillä oli 
se, että siellä jokainen huo-
masi oman panoksensa ja pie-
nenkin yksityiskohdan tär-
keyden rakennettaessa toimi-
vaa kokonaisuutta. 

Kaiken kaikkiaan 
Yleinen mielipide oli, että yh-
teiset ampumaleirit ovat va-
rusmiespalveluksen parasta 
aikaa. Varusmiesten iloksi il-
moitti eversti Karvinen että 
tällaisia leirejä tullaan järjes-
tämään jatkossakin. 

Upseerikokelaat Markku Nie-
minen, Pekka Lind, Paavo 
Salmi ja alik Matti Leskelä. 
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Porin prikaatin 3. jääkärikomppania 
Rt:n kesäampumaleirillä Gyltössä 

" O n muutamia asioita, jotka 
tällaisella viikon mittaisella 
leirillä merkitsevät paljon. 
Ensinnäkin sää, minkä puo-
lesta meillä oli mahtava tuuri. 
Aurinko paistoi käytännölli-
sesti katsoen koko viikon. On 
selvää, millainen vaikutus 
joukon mielialaan on aurin-
gon paisteella sateen sijasta. 
Toinen tärkeä tekijä on ruo-
ka. Ruokapuoli oli hoidettu 
loistavasti, sitä riitti ja se 
myöskin maistui niin hyvin, 
että ruoantuoj iltakin tuli ke-
hut komppanian hyvästä ruo-
kahalusta. 

Vastahyökkäysten harjoit-
telu ja erityisesti leirin lopussa 
ollut taisteluharjoitus olivat 
mielenkiintoisia, koska pika-
tilanteissa ja normaaleista jal-
kaväkitaistelun toiminnoista 
poikkeavissa olosuhteissa pe-
rustaistelumenetelmien sovel-
taminen kehittää ryhmänjoh-
tajia toimimaan oma-alottei-
sesti ja sitomaan käskynsä 
maastoon. Nämä ovatkin jal-
kaväkiryhmänjohtajan tär-
keimpiä ominaisuuksia, mut-
ta niitä harjoitellaan liian 
vähän. 

Leirin huolto- ja lepopäivä-
nä pääsimme myös venemat-
kalle saaristomme uloimmille 
luodoille. Useammat niistä, 
jotka eivät aikaisemmin olleet 
käyneet Turun saaristossa, 
saivat ensi kertaa kohdata 
vielä aidon, puhtaan ja villin 
luonnon kaikessa komeudes-
saan. Ihastus ja ihmettely oli-
vat yleisimmät reaktiot, kun 
ajoimme näiden puuttomien 
mutta silti asuttujen saarten 
ohi. Itse olen useasti käynyt 
saaristossa, mutta yhä uudel-

leen jaksan nauttia tästä 
raa'asta maisemasta. Osallis-
tuminen Kaatuneiden muisto-
päivän tilaisuuksiin sankari-
haudalla ja talvisodan taiste-
lukentällä on eräs vaikutta-
vimmista tilaisuuksista varus-
miesaikanamme. Tuntui kuin 
tuon tilaisuuden aikana vel-
vollisuuden täyttäminen olisi 
siirtynyt meille jälkipolville. 

Se on raskas velvollisuus 
meille, jotka olemme tottu-
neet elämään jatkuvassa hy-
vinvoinnissa. Ei ole helppoa 
luopua materiaalisesta hyväs-
tä omasta hengestä puhumat-
takaan, mutta isänmaan va-
pauden, itsenäisyyden ja yh-
teiskuntajärjestyksen turvaa-
miseen verrattuna ne ovat 
vähäpätöisiä menetyksiä. Kii-
tämme sankareita jotka an-
toivat meille vapaan 
Suomen." 

Alikersantti Veikko Korvenpää 
Alikersantti Tero Huhtamäki 

Kevyet kranaatinheittimet tukevat omaa vastahyökkäystä. 
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Rannikko]ääkärit tulevat "takaovesta 

Rannikko jääkärit rannikkotykistön 
kevätleirillä 
Perjantaina 17.5. muodostet-
tiin Rannikkojääkärikoulun 
6. kurssista ensimmäisen ker-
ran rannikkojääkärikomppa-
nia. 

Komppanian miesvahvuut-
ta lisättiin Santahaminasta 
saapuneilla Uudenmaan jää-
käreillä. Edessä oli osallistu-
minen rannikkotykistön ke-
vätleirille TurRtRrn alueella. 
Jäät olivat Upinniemestä läh-
teneet vain runsas viikko 
aiemmin, jonka jälkeen pe-
rusvesistökoulutus oli annettu 
nopeaan tahtiin. Tämä, uis-
konkuljettajien kokematto-
muus, ja tulevan toiminta-
alueen tuntematon vesistö 

osaltaan jännittivät tunnel-
mia ennen lähtöä. 

Siirtyminen harjoitukseen 
ajoittui kolmen päivän ajalle. 
Uiskojoukkue ja miehistön-
kuljetusalus Lohi siirtyivät 
17.—18.5. aikana meritse 
Gyltön linnakkeelle. 

Lauantaina 18.5. komppa-
nian päällikkö joukkueenjoh-
tajineen sekä kouluttajat il-
moittautuivat rannikkoalueen 
komentajalle Gyltön linnak-
keella. Komppania alistettiin 
heti Rannikkorykmentti 
41 :lle ja päällikkö sai tehtä-
vän. Rykmentin reservinä tuli 
valmistautua vastahyökkäyk-
siin Alskärin ja Gyltön lin-

nakkeille. 2. Rannikkojääkä-
rikomppanian saapuessa va-
rapäällikön johdolla sunnun-
taina 19.5. Gyltön linnakkeel-
le oli taistelusuunnitelma 
valmis ja toimintaan päästiin 
heti. 

Komppania siirtyi tukeutu-
misalueelleen kauniin saaris-
toalueen keskellä olevalle saa-
relle, josta vielä illan aikana 
aloitettiin vastahyökkäyshar-
joittelu Alskärin linnakkeelle. 
Iskuosastomaisesti toteutetta-
van vastahyökkäyksen onnis-
tuminen vaatii etukäteishar-
joittelun. Taistelu linnakkeen 
olosuhteissa saattaa synnyt-
tää tilanteita, joissa vain yhtä 
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hyökkäävää iskuryhmää tue-
taan koko muun komppanian 
suoralla ja epäsuoralla tulel-
la. Tuli ja liike on sovitettava 
saumattomasti yhteen. Maa-
nantain kuluessa Alskär tuli 
jokaiselle rannikkojääkärille 
tutuksi ja vastahyökkäyskäs-
kyn maanantai-iltana tullessa 
ei toiminnan suhteen ollut 
epäselvyyksiä. Lohen tukiessa 
rantautumista tulituella ja sa-
vuttamalla saaren kaakkois-
rannat täyttyivät eteenpäin 
ryntäävistä rannikkojääkä-
reistä. Saaren luoteispäähän 
maahanlaskettu vihollinen oli 
vallannut linnakkeen osittain 
ja oli työntämässä tykkimie-
hiä yhä ahtaammalle alueelle. 
Muutamasta saaren puolusta-
jien taholta vastaamme saa-
masta laukauksesta huolimat-
ta yhteistoiminta tykkimies-
ten kanssa onnistui kohtalai-
sesti. Noin puolentoista tun-
nin ajaksi saari täyttyi aseiden 
rätinästä, käsikranaattien 
paukkeesta ja radioilla tai va-
lopistooleilla annetuista mer-
keistä ja käskyistä. Taistelu 
päättyi katkeraan lähitaiste-
luun saaren luoteispäässä kun 
vainolainen "runnattiin" 
rantakallioilta mereen. 

Alskärin taistelun jälkeen 
vihollisen todettiin suuntaa-
van toimintansa toisaalle ran-
nikkorykmentin alueella. Tie-
dustelutoiminta Gyltön alu-
eella voimistui. Komppania 
siirtyi uudelle tukeutumis-
alueelle Gyltön tuntumaan. 
Taistelu linakkeella tulisi ta-
pahtumaan taisteluammunta-
na. Ammunnan suunnittelua 
värittivät kalliomaasto, lin-
nakkeen rajoitukset asunto-
ja varastoalueineen ja ehkä 
myös rannikkotykkimiesten 
hieman varauksellinen suh-
tautuminen rannikkojääkä-
reiden aikomuksiin. Linnak-
keen kauniin, hyvinhoidetun 
luonnon pelättiin kärsivän tu-

lenkäytöstä. 
Koko tiistaipäivä 21.5. oli 

rannikkojääkärin leipätyötä, 
eli vastahyökkäysharjoitte-
lua. Keskiviikon vastaisena 
yönä siirryttiin hetkeksi vihol-
lisen rooliin ja pintauintipar-
tioin aiheutettiin kauhunhet-
kiä muutamalle Gyltön var-
tiomiehelle. 

Keskiviikkoaamuna koho-
tettiin valmiutta vihollisen 
ilmarynnäköiden voimistues-
sa linnakkeella. Klo 08.40 ra-
diosta kuului komento "Ren-
ki" ja n. puoli tuntia myö-
hemmin paukkuivat aseet jo 
linnakkeella. Ammunnan jäl-
keen oli hyvä todeta kuinka 
erinomaista taistelukouluis-

ta kovapanosammunnat ovat. 
Ainakin osalle ammunnan 
seuraajista hyökkäys linnak-
keelle taisteluammuntana lie-
nee ollut melko yllättävä ko-
kemus. 

Perusharjoitus rannikko-
jääkärikomppaniana oli men-
nyt hyvin. Uusista taidoista 
parhaan osan saivat varmasti 
komppanian veneenkuljetta-
jat liikuttuaan viikon ajan 
tuntemattomalla merialueel-
la. Leirin johtajan sytyttävän 
paraatipuheen jälkeen palat-
tiin kotivaruskuntaan torstai-
päivän kuluessa. 

Yliluutnantti H Kärkkäinen 

Oy EDV. BJÖRKLUND Ab 
STEVEDORING & TERMINAL SERVICES 

Neptunuksenkuja 4 
00180 HELSINKI 

puh. 694 9298 
telex 125793 bjork sf 

telefax 694 9926 
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Miestä 
myöten 
mukavat 
kengät 

S i e v i n J a l k i n e K y 
85310 SIEVI o s . puh. 983-85040 

Ammattisi tunnus on virkapuku. 
Kun valitset oikeat kengät, asusi 
täydentyy kokonaisuudeksi, joka 
edustaa työtäsi. Sievin Mukavat 
ovat aitoa nahkaa ja ne on 
suunniteltu suomalaisen 
miehen /aikaan: keveiksi 
kävellä, kestäviksi käyttää. 
Täydennä virkapukusi 
Sievin Mukavilla. 

TÄYDELLISTA 
SILMÄPALVELUA 

Täydellinen näöntutkimus* painemittaus* 
piilolasisovitus • tarvittaessa lähetteet 
silmälääkärille »turvallinen silmäpalvelu 

TULE JA HANKI 
S/LMÄLAS/T 

ASIANTUNTIJALTA 

S I L M Ä O P T I K K O VALANTA 
Mikkeli: Porrassalmenkatu 12 Puh. 360 200 
Mikkeli: Maaherrankatu 12 
Lahti: Aleksanterinkatu 1 Puh. 37 200 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvOvA^al tonen 
"Sy" 

Isolinnank. 15 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 

MYYMALAVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

Helsinki Kasarmikatu 44 A 
Puh 90-174 700 
Tampere Näsilinnank. 27 D 
Puh 931-329 30 
Turku Maariank. 6 a B 
Puh 921-511 680 
Hämeenlinna Sibeliuksenk. 
Puh 917-120370 

11 A 
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Kivaksi tavaksi 
UUDISTETTU KIWAX 

VALKOINEN RISTI 

Kätevä levityssieni 

Tuttu, laadukas Kiwax kengänkiilloke on saanut uuden 
paremman pakkauksen: ilmatiiviin ja repäisykannella 
varustetun rasian. Näin vaha on aina taatusti tuoretta. 
Mukana kätevä levityssieni. Värit musta, keskiruskea, 
tummanruskea ja väritön. 

Hmatiivis repäisy kansi 

j 
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MERI- JA SATAMAHINAUKSIA 

HANGON HINAUS 
Postiosoite: 
Käyntiosoite 
Telex: 

PL 26 
Länsisatama 
13132 

10901 Hanko 
10900 Hanko 
HATUG SF 

Puhelimet Hanko 911 
Pori 939 
Rauma 938 
Uusikaupunki 922 
Helsinki 90-

- 84151 (24 h), 83150, 86011 
- 84514, 84101 
- 221020, 632510 
- 21256, 3750 
1782239, 1782269, 6985492 

14 HINAAJAA, 650 — 4300 hv 
JÄÄVAHVISTETTU PÖNTTÖÖNI, KANTAVUUS 1300 t 



Bengtskär 26.7.1941. aamuyö: 
Pimeää, sumua. 
Saarella on luutnantti Fred Lutherin johdossa meri-
valvontaryhmä ja joukkue rannikkoiskukomppania 
2:sta. Saareen kohdistuu kiivasta tulitusta. Noin 
komppania merijalkaväkeä rantautuu. Sitkeätä tais-
telua, puolustaja tungetaan majakkarakennukseen. 
Alikersantti Nurmi ja kaksi miestä ryntää ulos Mad-
sentykille ja karkottaa saaren eteläpäähän pyrkivän 
tykkiveneen. Örön ja Granholmin patterit ampuvat 
saareen. Tykkiveneet Hämeenmaa ja Uusimaa sekä 
VMV 13 saapuvat taistelualueelle ja lähettävät aa-
mulla pienen apujoukon. Aliluutnantti Asvik ja 
kaksi matruusia kaatuu, osasto juuttuu laiturialueel-
le. Rannikkoiskukomppanian joukkue ja vapaaeh-
toinen joukkue Örön linnakkeelta pääsee maihin lai-
vojen ja lentokoneiden tulen tukemana. Majakassa 
on kahden kerroksen väkeä, omat ja vieraat päällek-
käin. Taistelua käydään kivi kiveltä, kolo kololta. 
Armoa ei pyydetä eikä anneta. Saari puhdistetaan 
vauhdilla kymmenen metriä tunnissa. Vihollisen 
meri- ja ilmavoimat yhtyvät toimintaan. Taistelut 
lakkaavat kello 17. Puolustajan tappiot olivat 21 
kaatunutta ja 21 haavoittunutta. Hyökkääjistä an-
tautui 28, joista 17 haavoittunutta. Valtaosa on kaa-
tunut. 

Hanko Russarö 19.5.85 kello 11: Etelätuulta 8 m/s. 
Lämpötila + 10°C. Selkeätä. Hyvä näkyvyys. Aluk-
sia Hangosta, Turusta ja Kasnäsistä. Kansilla 110 
RtUY:n ja MUY:n jäsentä eri ikäpolvista. Suuntana 
Bengtskär. 

Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen ja 
Meriupseeriyhdistyksen 
yhteinen kevätretki 

Bengtskär näkyvissä. Yhteysalukset Parainen ja Vänö. 

Saareen pääsi vain uiskolla, 
joten rantautumista edelsi 
siirtokuormaus. Perille kui-
tenkin päästiin. Tilaisuus al-
koi TuRtR:n komentajan, 
eversti Jukka Karvisen terve-
tulotoivotuksella. Eversti 
Karvinen, RtUY:n puheen-
johta ja , eversti Torsti Lahti 
ja kommodori Erik Wihtol 
MUY:n edustajana laskivat 
seppeleen majakan seinässä 

olevalle Bengtskärin taistelun 
muistolaatalle. Eversti Lahti 
puhui RtUY:n nimissä ja kut-
sui eteen eversti Ola Lyytisen 
jolle luovutti RtUY:n tyylitel-
lyn Canet-tykin. Kommodori 
Erik Wihtol esitti MUY:n kii-
tokset retkestä ja toivomuk-
sensa kaikenlaisen yhteistoi-
minnan jatkamisesta ja kehit-
tämisestä. 

Sitten oli hernekeiton, kah-

"Kunniaa tehden". Vasemmalta RtUY:n pj eversti Torsti Lahti, 
TurRtR:n komentaja eversti Jukka Karvinen ja MUY:n edustaja 
kommodori Erik Wihtol. 
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vin ja saareen tutustumisen 
vuoro. Majakka todettiin pa-
hoin rappeutuneeksi, mutta 
näkymät mahtaviksi. 

TurRtR:n kapteeni Kauko 
Peltonen esitti hyvin havain-
nollistetun, erittäin mielen-
kiintoisen ja värikkäästi esite-
tyn selonteon Bengtskärin 
taistelusta. Paikan päällä ol-
len saattoi aivan eläytyä noi-
hin 44 vuoden takaisiin ta-
pahtumiin ja kuvitella itsensä 
niiden keskipisteeseen. Ran-
nikkotaistelun koko kuva pie-
nessä mittakaavassa, koulu-
esimerkki saaritaistelun ar-
mottomuudesta ja kamppai-
lusta joka neliömetristä, sota-
historiaa parhaimmillaan. 
Syntyi vilkas keskustelu, jolle 
erityistä väriä antoivat taiste-
lua etäisyysmittarilla seuran-
neen tykkivene Uusimaan ty-
kistöupseerin kaptl Leo Sarvi-
mäen ja tunnetun sotahisto-
rioitsijan eversti Keijo Miko-
lan puheenvuorot. 

Ennen poislähtöä kello 
16.30 keräännyttiin vielä kuu-
lemaan julkaisuvaliokunnan 
puheenjohtajan eversti JA 
Niskan selvitys RtUY:n kir-
joituskilpailusta ja niiden jat-
kamisesta. Eniten antia saa-
tiin nimimerkki " J ä r e ä n " 
kirjoituksesta. Nimimerkki 
haluaa pysyä tuntemattoma-
na ja luovuttaa palkintonsa 
nuorten rtupseereiden tutki-
mus- ja kirjoitushalun kan-
nustamiseen. HanRPston yli-
luutnantti Arto Kuuluvaiselle 
luovutettiin kirjoituspalkinto-
na mk 500,—. Lopuksi Torsti 
Lahti toivotti hyvää kotimat-
kaa kaikille todeten olevan 
kaikki syyt ja perusteet jatkaa 
yhteistoimintaa yhdistysten 
kesken samoin kuin järjestää 
tilaisuuksia jäsenistön keski-
näisille tapaamisille. 

Paluumatkat alkoivat Hel-
sinkiin, Turkuun ja Han-
koon. Monet töihin yhteislei-

Kapteeni Kauko Peltonen selostaa Bengtskärin taistelua 

aHK: 

... tarkkaavaiselle ja innostuneelle kuulijakunnalle. 

riä jatkamaan, eräät saunaan, 
jokunen Hangon kerholle. 
Noin 12-tuntinen onnistunut 
retki oli ohitse. Turun Ran-
nikkotykistörykmentti todis-
taa käynnin diplomilla. 

(T.S.) 
Kuvat Matti E Mäkelä • 

RtUY:n syysretki suuntautui 
13.9. Tampereelle. Retkellä 
tutustui bussilastillinen ran-
nikkotykkimiehiä Satakun-
nan Lennostoon, Pirkkalan 
uuteen lentotukikohtaan sekä 
Tampellan aseosastoon. 

Perjantai 13. päivä ei ai-
heuttanut epäonnea, vaan toi-
minnat sujuivat kitkattomasti 
kiitos isäntien moitteettomien 
järjestelyjen. 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään torstaina 21.11.1985 Suomenlinnan Upseerikerholla 
alkaen kello 16.00. 

Ohjelmana on: vuosikokousasiat, tutustuminen perinneker-
hohankkeeseen ja veljesillallinen. 

Ilmoittautuminen illalliselle pyydetään tekemään luutnantti 
Pentti Miettiselle 90-6860578 (varalla päivystäjä 6860436) 
15.11. mennessä. 

MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 11—15 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä 
kunniamerkkinäyttely, puvusto, erikoisnäyttelyjä 
sekä Aasian-matkan kuva- ja esineaineisto. 
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös 
muina aikoina. 

Osoite: 
Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto, 
Raitiovaunut 3b ja 3t) 
Puhelin 635 443 

testo 
term 

endoskoopit 
kuituoptiikka 

technoterm-
testovent-
hygrotest-
testo-
mittarit 

electronor 
Electronor Oy 
pl 12 
00251 Helsinki 25 
Linnankoskenk. 1 A 
puh. 90-491 682/408 941 
telex 124385 ronor sf 
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1 Suomalainen Raskastykistö-
patteri liitettiin 13.6.1918 
Suomenlinnan linnoitustykis-
töön sen kantajoukoksi. 

Patterinpäällikön käsky 
Tampereen taisteluissa 
2.4.1918 seuraavan päivän 
hyökkäyksen tukemisesta: 

"1) Huomenaamulla klo 
2,30' alotetaan vihollisen ase-
main pommitus kaupungissa. 

Täsmälleen klo '/2 3 on lau-
kaistava ensi kerran. Kanuu-
nat ampuvat vuorotellen joka 
2 minuutin perästä, siis 4 min. 
on kummallakin aikaa ladata, 
tähdätä ja laukaista, joten 
täsmällinen korotuksen ja 
suunnan asettaminen on mah-
dollinen. Toivon, että sattu-
ma tapahtuu, kun koeam-
munta on tehty. 

2) Tykkipäälliköt saavat it-
se määrätä sytyttimien käy-
tön, joko lyönti- tai vetosytyt-
timen, jonka mukaan vastaa-
vat sienipultit on asetettava 
sulkuihin. 

3) Kanuunat alkavat am-
munnan maaliin n:o 3 (Pyyni-
kin torni) ja jatkavat ammun-
taa aina 3,10:een asti aamul-
la, jonka kuluessa siis pitää 
ehtiä ampua 20 laukausta (19 
ammuttiin). Tämän jälkeen 
ampuminen keskeytetään, 
kun jalkaväki ryhtyy hyök-
käämään Pyynikin harjun 
valtaamiseksi. 

I kanuunan korotus on 26° 
25/40, II kanuunan 26° 
30/40,1 kanuunan suunta 98° 
47', II kanuunan 98° 27'. 

4) Luutnantti P. valvoo tä-
hystystornista nro 2 ampu-
mista. 

5) Vänrikki v. E:n määrään 
tarkastamaan patterissa am-
pumisen vaarattomuutta ja 
huolellista kanuunain hoitoa; 
apulaiseksi määrään vääpeli 
K:n. 

KANTAJOUKON KÄSKY 

6) K-kosken määrään pitä-
mään kirjaa ampumisesta 
patterilla. 

7) Asemestari K:n huoleksi 
annan katsoa, että kaikki am-
pumatarpeet ovat yhdenlai-
sia, pommit yhtä painavia ja 
reserviosat kunnossa ja käsil-
lä. 

8) Tykkien päällikköjen on 
määrättävä parhaat, reip-
paimmat ja tottuneimmat 
miehet kanuunain ääreen, 
jotta tulos on mahdollisim-
man hyvä. 

9) Asemestari huolehtii, et-
tä kumpikin kanuuna saa 2 
lyhtyä sekä telefonia varten 1 
lyhdyn. Tähystystorniin n:o 2 
on lähetettävä 1 salalyhty. 

10) Luutnantti T:lle annan 
toimeksi huolehtia, että tele-
fonit eivät joudu epäkun-
toon, vaan toimivat yhtä hy-
vin kuin tänään ja eilen. 

11) Tähystäjien ei tarvitse 
lähteä tähystyspaikkoihin ei-
kä telefonistinkaan, mutta on 
heidän oltava valmiina ajo-
neuvoineen, telefoneineen se-
kä tähystysapuneuvoineen 
lähtemään asianomaisiin 
paikkoihinsa 20 minuutissa, 
jos niin tarvitaan. 

12) Ordonansseiksi upsee-
reille määrään: itselleni Grö-
taksen ja Leikkaan, luutnant-
ti P:lle Stenbackan ja vänrik-
ki E:lle Rundtin sekä vääpelil-
le Hillin. 

Kapteeni Almqvist." 

Sotilasruokavihjeitä 
Eversti Sandelsin lounas Partalan kartanossa loka-
kuussa 1808: 

Graavia lohta, tilliperunat, upotettu muna. 
Genever 

Hanhihyytelöä, mustaherukkahilloa 

Vasikannoisetit, persiljaperunat, porkkanaa, 
herneitä, madeirakastiketta 
Margoo punaviini 

Kahvi 
Jaloviina 

Ruotsi-Suomen saaristolaivaston menu vuodelta 
1783: 

Alkuruoaksi hernekeittoa maustettuna raakasipuli-
raasteella, jonka ohella tummaa leipää valkosipuli-
voilla. Lauhdevettä yksi jumpru (8 cl) paloviinaa. 
Pääruokana kylmää hapankaalia, jonka päälle kuu-
maa läskisoosia. Huuhtoimena olut tai punaviini. 
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SOTAKOULU SAARELLA 

Suomalaisen meripuolustuksen historia 

Bmestyy lokakuussa 1985 

MERISOTAKOULU 1930—1985 
ja sitä edeltänyt meripuolustuskoulutus 

Maassamme toteutettu meripuolustuskoulutus, jossa Merisotakoulun 
panos ja vaikutus on ollut keskeistä, merkitsee maan kokonaispuolus-
tuksessa ja yhteiskunnassa siksi merkittävää osuutta, että sen kirjaami-
nen Ruotsin vallan aikaisista perinteistä nykypäivään on ollut varsin 
tarpeellista. Merisotakoulussa vuonna 1934 opiskelleen reserviupseeri-
kurssin oppilaitoksensa juhlavuotena 1980 tekemä arvokas aloite on nyt 
tuottanut eheän lopputuloksen. 

Matti Lappalainen 
eversti 
Sotatieteen Laitoksen johtaja 

TILAUSKORTTI 

• Tilaan kirjan Sotakoulu saarella, suomalaisen 
meripuolustuksen historia 

Ennakkotilaushintaan 100,— ( +postituskulut 20,—) 

Nimi: 

Osoite: 

Postinumero: 

Puh: 

Allekirjoitus: 

Meri-
kustannus Oy 

maksaa 
postimaksun 

Vastauslähetys Hki 10/16 
Lupa Nro 2142 

Merikustannus Oy 

Tilaajapalvelu PL 161 
00003 HELSINKI 300 
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Rannikon puo-
lustajain päivä 

Hästö-Busössä 8.6.1985 

Kiltalaiset kuuntelemassa Yrjö Pohjanvirran merisotahistoriamme kuvailua. 
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Lähes sata rannikonpuolusta-
jaa oli kokoontunut 8.6. aa-
mulla Lappohjan satamaan 
jatkaakseen matkaa aluksilla 
Hästö-Busön kauniille lin-
nakkesaarelle. Joukossa oli 
myös tulevia rannikonpuolus-
tajia, joita merimatkan jän-
nittävyys ja matkakohteen 
odottelu silminnähtävästi 
kiehtoi. 

Vaikka kesän tulo olikin 
kolmisen viikkoa myöhässä, 
niin saari otti meidät vastaan 
täydessä vehreydessään, ke-
vätesikot ja monet muut kuk-
kaset antoivat silmäniloa. 
Patteriston komentaja evl As-
ko Kilpinen toivotti vieraat 
tervetulleiksi alueelleen. Kil-
lan puheenjohtaja eversti Yr-
jö Pohjanvirta kiitti isäntiä 
ystävällisestä vastaanotosta ja 
kertoili lyhyesti Hankonie-
meen liittyvistä merisotahis-
toriallisista tapahtumista. Ne 
sivuavat monen muunkin val-
tion kuin Ruotsi-Suomen tai 
itsenäisen Suomen historiaa. 
Nimellä Hangöudd — Gangut 
— on ollut tärkeä merkitys 
mm Venäjän historiassa aina 
tsaari Pietari Suuren ajoilta 
lähtien viime sodan "gangu-
tisteihin" asti. 

Tämän jälkeen siirryttiin 
luokkaan, jossa evl Kilpinen 
selosti rainakuvasarjan avulla 
patteriston menneisyyttä ja 
nykyisyyttä sekä sen tehtäviä 
merirajamme valvonnassa ja 
turvaamisessa. Tässä tehtä-
vässä — rauhan turvaamises-
sa — kiltalaiset toivottivat 
patteristolle parhainta menes-
tystä. 

Olikin jo ruokailun vuoro. 
Meri-ilmasto oli tehnyt tehtä-
vänsä je hernekeitto sekä pan-
nukakku maistuivat yksimie-
lisellä arvostelulla: erinomais-
ta ja riittävästi. Ruoansula-

Eversti Torsti Lahti kiinnittää Sotilasansiomitalin Killan puheenjohta-
jan eversti Yrjö Pohjanvirran rintaan. 

tuksen helpottamiseksi oli 
vielä järjestetty kiertokäynti 
linnakkeen eri kohteissa asi-
ansa tuntevien oppaiden avul-
la. Näin saatiin muutakin su-
latettavaa. Kiltaveli G-A 
Kempe, joka palveli sodan ai-
kana Hästö-Busössä, elävöitti 
yhden ryhmän matkaa elävil-
lä muistoillaan ja siirsi muisti-
tietoa nuoremmalle polvelle. 

Kun vielä oli nautittu soti-
laskodin antimista, niin olikin 
aika suunnistaa kotimatkalle. 
Mieliä virkistänyt päivä oli 
siirtymässä miellyttävien 
muistojen joukkoon. Kiitok-
set vielä kerran isännille ja 
emännille! 

(Y.P.) 
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Kesäkautena on Rannikkoty-
kistökoulu saanut vastaanot-
taa useita vieraita mm Sveit-
sistä, Ruotsista, Norjasta ja 
Tanskasta. Näistä tulkoon 
erikseen mainituiksi Ruotsin 
Puolustusministeri Anders 
Thunborg, LaatRPr:n Vala-
mon Auk 43—44 ja Rannik-
kotykistösäätiön valtuuskun-
ta. 

PO II 6 E päättyi 28.6. Kurs-
silta valmistuivat: 

Jari Kalevi Andersson 
(TurRtR), Hannu Juhani 
Lahti (TurRtR), Kari Leino-
nen (TopK), Jari Juhani Lusa 
(TurRtR), Heikki Tapani Pa-
lin (HanRPsto), Ari Antero 
Vihreäluoto (KotRPsto) ja 
Markku Juhani Villa (RtK). 

Priimukseksi selviytyi Han-
nu Juhani Lahti kiitettävällä 
yleisarvosanalla. 

Maavoimien reserviupseeri-
kurssi 179. rannikkotykistö-
linjalta valmistui 21.8. 69 up-
seerikokelasta. Kurssin par-
haana palkittiin upseerikoke-
las Timo Nieminen laskinlin-
jalta. Kurssilla toimeenpan-
tiin pitkästä aikaa myös vies-
tilinja. 

28.8. ylensi Tasavallan Presi-
dentti linnassaan 69. Kadetti-
kurssin ja 52. Merikadetti-
kurssin kadetit luutnanteiksi. 

Rannikkotykistöön astui-
vat luutnantteina palveluk-
seen: 

Veijo Armas Auvinen 
VaaRPsto, Matti Kalervo Es-
kola HanRPsto, Hannu 
Heikki Olavi Heinonen 
TurRtR, Ahti Pekka Olavi 
Kannisto SIRtR, Juha Matti 
Pallaspuro VaaRPsto, Jyrki 
Johannes Piekkala SIRtR, 
Heikki Tapio Rauhala 
KotRPsto ja Timo Ilmari 
Saastamoinen TurRtR. 

Aselajin paras oli luutnantti 
Ahti Kannisto jolle kenrm 
Väinö Karvinen perinteisessä 
miekkajuhlassa Suomenlin-
nan Upseerikerholla 27.8. 
luovutti perinnemiekan. Sa-
massa tilaisuudessa silloiset 
kadetit kutsuttiin RtUY:n jä-
seniksi. 

RtPrimus, luutnantti Ahti Kan-
nisto. 

Parhaillaan Rannikkotykistö-
koulussa opiskelee 
— PO I 44 E (10 oppilasta), 

joka alkoi 5.8. ja päättyy 
31.1.86, 

— 70. Kadettikurssi (9 kadet-
tia). 71. Kadettikurssi (8 
kadettia), on ensi kesään 
asti Kadettikoulussa, 

— RUK 180 (63 opp) ja 
— RtKapteenikurssi 30. (11 

opp) 7.10.85—22.8.86. 

Uusia 
luutnant-
teja 
aselajiin 

Henkilöasioita 

Kesän ja alkusyksyn kuluessa 
ovat koulusta lähteneet: 
— kapt R Hannikainen SIRtR, 
— sotmest K Koski SKK, 
— ylil O Vattulainen eläk-

keelle, 
— vääp J Ropponen siviiliin 

ja 
— maj H Rinne SIRtR 
Tulleita: 
— ylil E Kaunisto SIRtR, 

huoltopäälliköksi, 
— maj R Laakso SIRtR, toi-

miupseerikurssien johta-
jaksi, 

— ylil P Tarkkanen EsikK, 
komentotoimiston päälli-
köksi, 

— kapteeni O Enqvist sota-
tekniikan opettajaksi 
SKK:sta, 

— yliv E Lumiaho RaaSpE, 
koultstoon, 

— vääp J Andersson TurRtR, 
Ru-os, 

— ltn P Miettinen SIRtR, Ru-
os sekä 

— sotmest J Katajamäki 
SIRtR, Ru-os. 

Epävirallinen 16. vuosipäi-
vä oli 1.9. Virallinen on 1.11. 
Parhaillaan on koulussa kou-
lutuspäällikön koulutustar-
kastus kaikkien kurssien oh-
jelmien tultua uudistetuksi. 

• 

28 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

KOTKAN 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Kotkan rannikkopatteriston 
67. vuosipäivä 9.7.1985 

Kotkan Rannikkopatteristolle 
oli tämän vuoden heinäkuun 
9. päivä merkittävä muutos 
muuten kuin vuosipäivänä. 
Kyseisenä päivänä päättyi 
patteriston historiassa jakso, 
joka oli lyhyt mutta ei suin-
kaan merkityksetön. Patteris-
ton vuosipäivänä reserviin ja 
samalla vapaaksi taiteilijaksi 
siirtyvä evl Pekka Uski luo-
vutti komentajan vastuun en-
tiselle patteristoupseerilleen 
maj Jukka Vaajalle. 

Vuosipäivä valkeni har-
maahkona ja hetken epäiltiin-
kin jo että huolimatta Rankis-
sa sijaitsevasta sääasemasta ei 
patteristo kykenisi tarjoa-
maan vierailleen asianmu-
kaista vuosipäiväsäätä. Ta-
vallista hieman juhlavamman 
vuosipäivän vietto aloitettiin 
lempeän kesäsateen kastelles-
sa paraat i joukkoja Rankin 
linnakkeen sulkeiskentällä, 
jossa tapahtui paraatikatsel-
mus sekä ohimarssi. Tilai-
suutta oli mukana juhlista-
massa rannikkotykistön tar-
kastaja everstiluutnantti Au-
laskari, joka otti myös vas-
taan ohimarssin sekä runsas-
lukuinen joukko patteriston 
veteraaneja, maanpuolustus-
järjestöjen ja siviiliyhteisöjen 
edustajia. 

Päiväjuhlaan kokoonnut-
tiin Rankin kasarmiin, jossa 
Haminan varuskuntasoitto-
kunnan alkutahtien myötä 
siirryttiin juhlatunnelmaan. 

Evl Pekka Uski ja majuri Jukka Vaaja vaihtokatselmuksessa. 

Nyt alkoi näkyä myös päivän 
toinen pääteema. Juhlapu-
heessaan evl Uski muisteli 25-
vuotista taivaltaan upseerina. 
Reserviin siirtyvä komentaja 
kertoi opintorahojen tulleen 
tienatuksi ja uuden tietouden 
hankkimisen kuvataiteen alu-
eella voivan alkaa. Evl Uski 
muisti kiitoksin reservi- ja ve-
teraanijärjestöjä, sotilaskoti-
sisaria sekä kaupunkia kiin-
teästä ja hyvästä yhteistoi-
minnasta hänen komentaja-
kautenaan Kotkassa. Vasta-
vuoroisesti vanhaa komenta-
jaa muistettiin muistoesinein 
ja kiitoksin. Varsinaisen juh-
lan päätteeksi jaettiin patte-
riston henkilökunnalle myön-
netyt kunniamerkit j a patte-
riston myöntämät tunnustuk-
set. Päiväjuhla päättyi hie-
man harvinaisempaan sotilas-
ateriaan, nimittäin herkulli-
seen lohikeittoon ja mansik-
karahkaan, jotka nautittiin 
sotilasmusiikin soidessa. 

Komentajan tehtävien 
vaihtoa varten patteristo jär-
jestyi katselmukseen uudel-
leen. Yhteisen joukkojen kat-
selmuksen jälkeen puhunut 
patteriston komentaja päätti 
puheensa Kalevalaa sen juhla-
vuoden kunniaksi lainaten: 

"Eipä koski laske 
vuolaskana, 

laske vettänsä loputen 
eikä laulaja hyväinen tyynni 

taitoansa. 
Mieli on jäämähän parempi 
kuin on kesken 

katkeamahan" 

V a s t a a n o t t o p u h e e s s a a n 
maj Vaaja totesi juuriensa 
olevan Kotkan patteristossa, 
jossa hän työskenteli 9 ensim-
mäistä vuottaan upseerina. 
Palattuaan kaksi vuotta sitten 
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8 vuoden tauon jälkeen Kot-
kaan uusi komentaja totesi 
"matka i lun" avartaneen ja 
sen myötä saaneensa uusia 
näkökulmia paikallisiin asioi-
hin, joita hän komentajana 
joutuu käsittelemään. Pu-
heensa lopuksi maj Vaaja to-
tesi: 

"Minulle on suotu etuoi-
keus vastaanottaa joukko, 
jonka melko perusteellisesti 
tunnen ja tunnen sen asenteil-
taan ja ytimeltään terveenä 
joukkona. Yhdessä teidän 
kanssanne ja teidän tuellanne 
tulen tästä vastuullisesta teh-
tävästä selviytymään." 

Kokonaisuudessaan noin 
nelituntisten juhlamenojen 

päätteeksi satapäinen joukko 
sovittautui aluksiin ja jätti 
Rankin linnakkeen viettä-
mään hiljaiseloaan pääosan 
patteriston koulutusvelvoit-
teista siirryttyä Kirkonmaan 
linnakkeelle. 

Iltavastaanotto ja tanssiai-
set järjestettiin samana iltana 
Kyminlinnan Varuskuntaker-
holla, jossa viihdyttiin asiaan-
kuuluvan pitkään kaikkine 
asianmukaisine menoineen. 
Kun torstaiaamu aikanaan 
valkeni oli patteriston henki-
löstö uudella innolla uuden 
komentajan johdolla jatka-
massa työtään sille asetettu-
jen velvoitteiden täyttämisek-
si. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Rannikkotykistön tarkastaja eversti Pentti Aulaskari, KotRPston komentaja everstiluutnantti Pekka Uski 
ja Kotkan kaupunginjohtaja Sutela vastaanottamassa ohimarssia Rankissa. 
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Hangon rannikkopatteriston 
vuosipäivä 1.8.1985 

Hangon Rannikkopatteriston 
vuosipäivää vietettiin 1.8. 
1985. Vuosipäivän ohjelma 
alkoi lipunnostolla Esikunta-
patterilla klo 08.00. Paikalla 
oli edustus kaikista yksiköis-
tä. Klo 09.00 suoritettiin sep-
peleenlasku Hangon sankari-
haudalle. Seppeleen kävivät 
laskemassa patteriston ko-
mentaja everstiluutnantti As-
ko Kilpinen, tutka-asentaja J 
Hätinen ja alikersantti M 
Tuomikorpi. 

Paraatikatselmus ja kenttä-
hartaus pidettiin Raatihuo-
neen puistossa, jonne paraati-
joukot marssivat yksiköittäin 
Esikuntapatterilta. Kadun 
varsille oli kerääntynyt run-
saasti yleisöä seuraamaan 
marssia. 

Ohjelma puistossa alkoi 
patteriston lipun vastaanotol-
la, jonka jälkeen paraatin ko-
mentaja majuri Tapani Virk-
ki ilmoitti paraatijoukot pat-
teriston komentajalle eversti-
luutnantti Asko Kilpiselle. 
Seuraavaksi ohjelmassa oli 
sotilaspastori J Reiman kent-
tähartaus ja komentajan pu-
he. 

Vuosipäivän pääjuhla oli 
Hangon kaupungintalolla, 
jonne siirryttiin suoraan puis-
tosta. Päiväohjelmaan kuului 
sotilassoittoa, komentajan 
puhe, yliluutnantti Juhani 

Paalasen pitämä tyhjentävä 
juhlaesitelmä, joka käsitteli 
Hankoniemen strategista 
merkitystä, tervehdykset pat-
teristolle vuosipäivän johdos-
ta sekä palkitsemiset. 

Hankoniemen risti luovu-
tettiin kaikkiaan kuudelle re-
serviläiselle ja 31 varusmie-
helle. Päiväjuhlan jälkeen oli 
vuorossa juhlalounas Esikun-
tapatterilla. Ruokailua siivitti 

sotilassoittokunnan musiikki. 
Iltajuhlaa vietettiin upseeri-
kerholla, jonne oli kokoontu-
nut runsaasti niin kutsuvierai-
ta kuin patteriston henkilö-
kuntaakin nauttimaan hyväs-
tä ruuasta ja miellyttävästä 
seurasta. Näin Hangon Ran-
nikkopatteristo oli jälleen yh-
den vuoden vanhempi ja yhtä 
kokemusta rikkaampi. 
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Puolustusvoimien komentaja 
vieraili Hangossa 

Puolustusvoimien komentaja 
kenraali Jaakko Valtanen vie-
raili Hangon Rannikkopatte-
ristossa 7.8.1985. Kenraali 
Valtasen vierailu alkoi patte-
riston kaikkien yksiköiden 
tarkastamisella Hangossa. 
Hangossa kenraali Valtanen 
tutustui mm Hangon Rannik-
kopatteriston Esikuntaan se-
kä merivalvonta-aluekeskuk-
seen. Kenraali Valtanen vie-
raili myös Hangon linnoitus-
museossa. 

Hangosta kenraali Valta-
nen seurueineen siirtyi Rus-
saröön linnakkeelle, jossa hä-
nelle esiteltiin linnake. Rus-
sarössä kenraali Valtanen tu-
tustui mm linnakkeen aseis-
tukseen sekä varastotiloihin. 

Palkitsemiset 

Valtion virka-ansiomerkki 
Viestittäjä Hilkka Haapajärvi 
Teknikkokapteeni Seppo Aho-

kas 
SVR R 1 
Everstiluutnantti Asko Kilpi-

nen 4.6.1985 
SVR M1 kr 
Ylivääpeli Raimo Lindström 

4.6.1985 
Sotilasansiomitali 
Yliluutnantti Reijo Kankaris-

to 4.6.1985 
Patteriston pienoislippu 
Insinöörimajuri Kalevi Hyvö-

nen, eläkkeelle 25.11.1984 
Hangon Reserviupseerikerho 
Teknikkokapteeni Kalevi Si-

kanen 
Patteriston lippukilpi 
Hangon Suomalainen kerho, 

50 vuotta 
Viestittäjä Sirkku Manninen 

ja asentaja Ari Manninen, 
ero 

Osastonhoitaja Thelma Isaks-
son, 50 vuotta 

Keittäjä Eeva Kovanen, ero 
Vääpeli Pekka Ahokas, siirto 
Majuri Veikko Levander 
Talonmies Esko Saari, eläk-

keelle 
Sairaala-apulainen Partanen, 

50 vuotta 
Hangon raastuvanoikeus, 100 

vuotta 
Talousluutnantti Tapio Mä-

kelä, siirto 
Härnösands Kustartillerirege-

ment, laivastovierailu 
Örön linnake, tutustuminen 
Tvärminnen eläintieteellinen 

asema, kiitos yhteistyöstä 
Hyvon Haarikka 
Emäntä Mar ja Vartiainen 

1.8. 

Nimitykset ja ylennykset 

Mauri Ranta majuriksi 4.6. 
1985 

Tom Kyander lääkintäkaptee-
niksi 4.6.1985 

Kalevi Voutilainen värvätyksi 
ylikersantiksi 1.8.1985 

Matti Eskola luutnantiksi 
28.8.1985 

Tehtäviin määräämiset 

Sotilasmestari Markku Mon-
tonen Esikuntapatterilta 
Hästö-Busöön 1.8.1985 

Luutnantti Pentti Särkelä Esi-
kunnasta Russarön linnak-
keelle 1.8.1985 

Luutnantti Pentti Mäntyala 
Esikunnasta Russarön lin-
nakkeelle 1.9.1985 

Luutnantti Hannu Kinnunen 
Russarön linnakkeelta 
Hästö-Busön linnakkeelle 

Otettu palvelukseen 

Luutnantti Matti Eskola 2.9. 
1985 

Siirrot 

Talousluutnantti Tapio Mä-
kelä Asevarikko 6:een 1.5. 
1985 

Talousluutnantti Klaus Nau-
manen KSS l:stä Han-
RPstoE:aan 1.5.1985 

Värvätty Kristiina Jalonen 
Utön linnakkeelta Hästö-
Busön linnakkeelle 1.6. 
1985 

Yliluutnantti Sakari Kinnari-
nen Kuuskaj askarin lin-
nakkeelle (TurRtR) 1.9. 
1985 

Yliluutnantti Martti Skyttä 
Isosaaren linnakkeelle 
(SIRtR) 1.9.1985 

• 

Laatokan upseerit 
perinnerykmentissään 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentillä oli kunnia saada ar-
vovaltaisia vieraita 8.5.1985. 
14 Laatokan Rannikkopri-
kaatin upseeria tutustui perin-
nerykmenttinsä nykypäivään. 

Vieraat saapuivat Latoka-
riin, josta TurRtR:n nopeilla 
veneillä siirryttiin rykentin 
komentajan ev Jukka Karvi-
sen johdolla Örön linnak-
keelle. 

Lounaan jälkeen ev Karvi-
nen antoi sotilaskodissa va-
kuuttavan tietopaketin nyky-
aikaisesta rannikonpuolus-
tuksesta sekä esitteli rykmen-
tin toimintaa. 
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Laatokan Rannikkoprikaatin upseereita vieraina TurRtR:ssä. Kunnianosoitus Bengtskärissä. 

Lehtemme ensimmäinen toimitussihteeri Pentti Silvast on irronnut 
työtehtävistään, mutta jaksaa yhä kirjoittaa yhteisistä asioistamme. 
Vastaus hänen esittämäänsä kysymykseen on seuraavalla sivulla. 

Örön linnakkeen päällikkö 
ylil Ismo Tuure esitteli tämän 
jälkeen linnakettaan. 

Ylimetsänhoitaja Mauno 
Pakkanen käytti puheenvuo-
ron ja luovutti valokuvakan-
sion sekä arvokkaan tinatuo-
pin. Kansio sisälsi valokuvia 
Laatokan rintamalta v 1941— 
44. 

Metsänhoitaja Olli Warste 
lisäsi perinne-esineistöä luo-
vuttamalla Mantsin saaresta 
tuodun teekannun. 

Örön jälkeen tutustuttiin 
Bengtskärin majakkaluotoon. 
Kapt Kauko Peltonen piti esi-
telmän v 1941 käydystä 
Bengtskärin taistelusta. 

KP 
• 

VUOSIKAUSIA 
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Rannikon Puolustajaa tekemässä 

Toisen maailmansodan aikai-
nen patterin päällikköni Yrjö 
Pohjanvirta on käsitellyt 
RtUY:n juhlakirjassa mm 
1950-luvun tapahtumia. Muu-
tama henkilökohtainen muis-
telma noilta vuosilta sallitta-
neen Rannikon Puolustajan 
palstoilla, koska jouduin te-
kemään oman taksvärkkini 
yhdistyksen johtokunnassa 
1952—1958. 

Yrjö Pohjanvirta toteaa 
nuorten rt miesten aktiivisuu-
den. Yritimme jo 1952 saada 
puheenjohtajaksemme idoli-
amme Timo Pesosta. Niilo 
Sarion harkitsevalla johdolla 
jatkettiin kuitenkin vielä vuo-
si, sen jälkeen hän siirtyi ken-
raalina johtamaan sotilaslää-
niä. Toivo Reponen veti yh-
distystä sitten 1953—1956 ja 
Reino Aaltonen 1957. Sen jäl-
keen alkoi Väinö Karvisen 
kausi. 

Tyyntä ja myrskyä 1953 
Sain johtokunnassa heti al-
kuunsa osallistua taistelutari-
noiden kokoamiseen. Tyyntä 
ja Myrskyä kirjan toimitusta 
johti Norman Simonen apu-
naan Esko-Voitto Valkama. 
Kirjallisena toimittajana oli 
Juhana Perkki, joka tuohon 
aikaan pakinoi Ilta-Sanomiin 
Johannes Mons nimimerkillä. 
Työjärjestyksenä oli, että toi-
mituskunnan hyväksyttyä kir-
jaan otettavat jutut ne tulivat 
minulle, kirjan sihteerille 
muokattaviksi. Juhana Perk-
ki suoritti kielellisen tarkas-
tuksen ennen päätoimittajien 
käsittelyä. 

Luku-urakan suoritin kesä-
lomalla itärajan tuntumassa 
Ylämaalla. Työ oli hyvä opet-
taja. Juhana Perkin kommen-
tit olivat teräviä ja korjaukset 
aiheellisia. Jälkikäteen olen 
yrittänyt tästä "kaunokirjalli-
sesta" työstä selvittää, teh-
tiinkö monenkertaisella seu-
lalla vääryyttä kirjoittajille ja 
latistettiinko heidän tekste-
jään tarpeettomasti. 

Kylkirauta 1954—1956 
Toivo Reponen toimi samaan 
aikaan lippurykmentin ko-
mentajana ja RtUY:n pu-
heenjohtajana että Kadetti-
kunnan varapuheenjohtaja-
na. Minä palvelin hänen alai-
senaan Isosaaren päällikkö-
nä. Kirjoitustyöni osuivat jos-
tain syistä Kadettikunnan 
suuntaan. Toimitin komenta-
jan valvonnassa tuota lehteä 
muutaman vuoden Isosaares-
sa. Hyviä apulaisiakin oli. 
Mieleen ovat jääneet nyt tun-
netut päätoimittajat, silloiset 
alokkaat Heikki Tikkanen ja 
Pertti Pesonen. 

Rannikon Puolustaja 
1957 
Kun siirryin Isosta Merisota-
koulun kadettiosaston johta-
jaksi sain esimiehekseni yh-
distyksen uuden puheenjohta-
jan Reino Aaltosen. Hän oli 
ottanut vuoden pestin ja tee-
makseen tiedottamisen. Sih-
teerin osa lankesi minulle, 
kun omasta lehdestä alettiin 
puhua. Päätöksensä Reino 
saneli Pirttisaaressa elokuus-
sa. Olimme kadettien kanssa 
ampumassa. "Teette nyt tääl-
lä luonnoksen ensimmäisen 
numeron sisällöksi ja esitte-
lette sen minulle heti syys-
kuun alussa, kun palaatte 
koululle." 

Ei tuo esitys mahtava ollut, 
muutaman konekirjoituslius-
kan pituinen. Päätoimittaja 
keskittyi pääkirjoitukseen. 
Luonnostani korjailtiin, osia 
jätettiin pois, tärkeämpiä asi-
oita tuotiin tilalle. Reino Aal-
tonen hioi tekstin yksityisiä 
sanoja myöten. Kun jutun tä-
nään lukee, niin voi vain to-
deta, että kyllä kynä istui 
tuolloin erinomaisesti Reinon 
kädessä. 
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Ensimmäinen numero 
oli nelisivuinen 

Esitys vietiin sitten johtokun-
taan. Norman Simonen taisi 
saada oman nimiehdotuksen-
sa lävitse helposti. Painoasua 
pidettiin kuitenkin liian vaati-
mattomana. Yksi A 4 kokoi-
nen paperi keskeltä taitettuna 
ei olisi kovinkaan näyttävä. 
Pääkirjoituksen rohkeat ta-
voitteet ylittivät lehden asun. 
Johtokunnassa pyöriteltiin 
päitä, päätöstä rahoituksesta 
ei tehty. "Katsotaan nyt, mi-
ten tässä edetään?" 

Yksi yö riitti Reino Aalto-
selle katselemista varten. Seu-
raavana aamuna sain kutsun 
koulun johtajan puheille. 
Reino löi käteeni käsikirjoi-
tukset ja sanoi, että pane tä-
mä lehti nyt painoon. "Mak-
setaan itse, ellei johtokunta 
asiaa siunaa." 

Maalaiskuntien Kirjapaino 
teki lehden, painos oli ilmei-
sesti 400 kappaletta. Lehti 
jaettiin johtokunnan jäsenille 
seuraavassa kokouksessa. 
Tunnustusta saatiin, mutta ei 
päätöstä rahoittamisesta. Ra-
hastonhoitaja maksoi kuiten-
kin laskun ilman sen enempää 
kyselemättä. 

Kun vuosikymmenien ku-
luttua selailee nykyisiä Ranni-
kon Puolustajia, voi todeta, 
että Reino Aaltosen tavoitteet 
on saavutettu. Ansio jakau-
tuu monien taitavien rt mies-
ten kesken. Kukin on saanut 
olla mukana kappaleen mat-
kaa viemässä lehteä eteenpäin 
ja saanut varmasti työstä it-
selleen tyydytystä. 

Oma aikani yhdistyksen 
tehtävissä jäi muutaman vuo-
den mittaiseksi. Myöhäisem-
mät työt aselajin hyväksi ovat 
kohdistuneet jostain syystä 
kättä pidempiin asioihin. 

Pentti Silvast 
• 

Korkeaa laatua 
mainos-ja mas$apainotuotteissa 

senioffeeb 
OY TURUN SANOMAT 

Artukaisten painotalo, puh. 921-403600 
Itäharjun painotalo, Teollisuuskatu 28, puh. 921-693311 

"Harjaantunut pyssymies oppii toistasataa komento-
sanaa ja tottelee niitä, olipa hereillä tai nukuksissa, 
eikä keihäsmiehen ammatti ole sen helpompi. Luulet-
ko, että tällainen oppi saavutetaan päänsilityksellä. 
Ei, se on loppumattoman kirouksen, porun ja ham-
mastenkiristyksen kaunis tulos. Kuta mahtavammin 
esimies kiroaa, sitä suurempaa kunnoitusta hän herät-
tää alaisissaan ja sotaeverstin on osattava karjaista 
Jeesusmaria sellaisella äänellä, että se voittaa tykkien 
jyrähdykset ja saa vedet valahtamaan turkkilaisenkin 
housuihin". 

Mika Waltari, Mikael Karvajalka 
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Laivastovierailu Härnösandiin 
14.6.—17.6. 
Laivastovierailu Ruotsiin Härnösandin kaupunkiin 
tehtiin kahdella valas-luokan aluksella: Valaalla, 
jonka päällikkönä oli yliluutnantti Kari Vuorinen, 
ja Vänöllä päällikkönään luutnantti Mauri Kallio. 
Osaston johtajana toimi kommodori Aarno Koivis-
to Turun laivastoasemalta ja hänen apulaisenaan 
Hangon rannikkopatteriston komentaja everstiluut-
nantti Asko Kilpinen. Matka oli sikäli merkittävä, 
että Suomen rannikkotykistö pääsi nyt ensimmäisen 
kerran vierailemaan ulkomailla omalla aluksellaan 
ja miehistöllään. 

Valmistelut — matkaan 
Matkaa edelsivät paljon työtä 
vaatineet valmistelut. Edelli-
nen talvihan oli rankka näille 
aluksille paksujen ja pitkään 
säilyneiden jäiden takia. Nyt 
piti talven arvet peittää ja pu-
kea alukset juhla-asuihin, ja 
niinpä alusten henkilökunta 
tekikin yli kahdentoista tun-
nin työpäiviä maalatessaan, 
puunatessaan ja korjatessaan 
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laivojaan. Tämä kyllä huo-
mattiin Ruotsissa aina lehtiä 
myöten, joissa ihasteltiin 
alustemme siisteyttä. 

Osastomme kokoontui 
12.6. klo 10.00, kun Vänö 
saapui Hangosta Pansioon. 
Päivän aikana tehtiin lopulli-
nen hienosäätö aluksilla, saa-
tiin tarkennettu ohjelma sekä 
ohjeet matkasta ja oltiin val-
miina 13.6. aamulla kommo-
dori Koiviston lähtötarkas-
tukseen. Klo 12.00 irroitimme 
Pansiosta, ja pääsimme aloit-
tamaan matkan. Reitti kulki 
aluksi halki kauniin Turun 
saariston, mutta klo 18.00 
saimme ulapan näkyviin ja 
Pohjanlahden ylitys alkoi. 
Säätiedotus lupasi matalapai-
netta, mutta Ukko Ylijuma-
lan suojeluksessa purjehdim-
me lähes tyynessä säässä koko 
matkan. Klo 20.00 ajoi Vänö 
Valaan rinnalle, ja Valaan pe-
räkannella pidettiin käskynja-
ko alusten henkilökunnalle. 
Tämän jälkeen otettiin suora 
kurssi kohti Härnösandia, ja 
aamulla klo 04.00 ylitimme 
Ruotsin aluevesirajan. Kohta 
tämän jälkeen nousivat luotsi 
ja komentajakapteeni Tarjan-
ne Valaalle Sundsvallin edus-
talla. Komentajakapteeni 
Tarjanne on Suomen apulais-
sotilasasiamies Ruotsissa, ja 
hän oli seurassamme koko 
vierailun ajan. 

Klo 08.00 saimme Härnön 
saaren näkyviin. Härnösan-
din keskusta sijaitsee tällä 
saarella. Kaupunki sijaitsee 
noin Vaasan korkeudella. Se 
on perustettu v 1585 ja vietti 
siten 400-vuotisjuhluaan. Tä-
mä näkyikin selvästi tapahtu-
missa ja katukuvassa. Härnö-
sand on tärkeä kulttuurikes-
kus ja myös, joskin sataman 
merkitys on pienentynyt lois-
ton päivistä 1800-luvulla, sa-
tamakaupunki. Kaupungissa 
asuu nykyään 28000 henkeä, 

ja se on Västernorrlannin lää-
nin pääkaupunki. 

Naapurin 
rannikkotykistö 
Lipuessamme Ängermajokea 
myöten kohti kaupunkia ha-
vaitsimme Härnön pohjois-
osassa rannikkotykistön lin-
noitteita. Myös joen pohjois-
puoli oli linnoitettu. Oli mie-
lenkiintoista havaita, että 
ruotsalainen rt-patteri muis-
tuttaa paljon suomalaista vas-
taavaa. Tykkitornit olivat 100 
TK-tornien näköisiä, ja tulen-
johtotorni oli kuin Gyltön 
varatulenjohtopaikan kopio. 
Havaitsimme merellä myös 
taisteluampumaradan ja kou-
luampumaradan. Taisteluam-
pumarata sijaitse melko jyr-
kässä rinteessä, mutta rannik-
koseutu on täällä korkeus-
eroiltaan varsin vaihtelevaa, 
joten miehet saavat koulutuk-
sensa taistelukentän mukai-
sessa maastossa. 

Härnösandissa sijaitsevassa 
KA 5:ssä (Kustartillerirege-
mente 5) palvelee 500 varus-
miestä, ja sen vastuualue on 
koko Pohjanlahti. Huomat-
tava ero suomalaiseen rannik-
kotykistöön verrattuna on 
linnakkeiden miehityksessä, 
sillä ruotsalaiset miehittävät 
linnakkeensa vain avoveden 
aikana. Muulloin ne vastaa-
vat meidän vartiolinnakkei-
tamme. Aluksia Ruotsin rt:llä 
on paljon: noin 150 alusta ja-
kautuen Uiskoista aina Va-
laan kokoluokkaan saakka. 

Tyttöorkesteri 
vastassa 

Lähestyessämme kaupunkia 
miehitimme partaan ja koim-
me miellyttävän yllätyksen, 
sillä kaupungin tyttöorkesteri 
toivotti meidät tervetulleiksi 
reippailla marssilauluilla. Sa-

malla myös pilvet väistyivät 
ja pääsimme aloittamaan vie-
railumme auringonpaisteessa. 

Kommodori Koivisto ja 
everstiluutnantti Kilpinen vie-
railivat välittömästi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
jan, alueen siviilipuolustuk-
sen johtajan ja rannikkopuo-
lustuksen komentajan luona. 
Vastavierailu tapahtui klo 
12.30, jolloin tarjottiin Va-
laan keittiössä valmistettu 
maittava lounas. Lounaan 
yhteydessä luovutti valtuus-
ton puheenjohtaja Härnösan-
din 400-vuotisjuhlakirjat. En-
simmäisen kappaleen oli saa-
nut Ruotsin kuningas Carl 
Gustaf, ja nyt n:o 2:n sai Tu-
run Laivastoasema ja n:o 3:n 
Hangon Rannikkopatteristo. 

Vierailuohjelma 
Vierailuohjelma oli laadittu 
onnistuneen väljästi. Ensim-
mäinen vierailu tehtiin 
ASEA:n tehtaalle klo 13.00, 
ja sieltä palattuamme pääsim-
me koeajelulle ruotsalaisella 
200-luokan veneellä. Meille 
alus on tulossa Lohi-luokan 
nimellä, mutta valitettavasti 
ruotsalaista alkuperäisversio-
ta epäonnistuneempana. Tä-
mä johtuu Loheen tehdyistä 
"parannuksista", joita on 
tehty mm koneeseen ja aseis-
tukseen. Ruotsalaisen 200-
veneen ominaisuuksista ker-
too esim se, että ajoimme va-
jaan 15 solmun nopeudella 
rantaan, ja vaikka vene liukui 
muutamia metrejä kuivalle 
maalle, pääsi se taas vaivatta 
omin voimin irti. Seuraava 
ohjelma oli klo 15.00 järjes-
tetty lehdistötilaisuus, ja seu-
raavana päivänä saimme lu-
kea hyvin ystävällisiä juttuja 
vierailustamme useista eri leh-
distä. Klo 18.00 järjesti Här-
nösandin rannikkopuolustuk-
sen komentaja eversti Hansen 
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vastaanoton alusten henkilö-
kunnalle upseerikerholla. Tä-
mä jäi em veneajelun lisäksi 
ainoaksi kontaktiksi varus-
kuntaan. Loppuillalla ei ollut 
mitään virallista ohjelmaa, 
joten tutustuimmekin sitten 
kaupungin nähtävyyksiin. 

Rannikon jylhyys 
Lauantaina teimme aamupäi-
vällä mielenkiintoisen kierto-
ajelun Högakustenilla. Här-
nösand sijaitsee nimittäin alu-
eella, jossa vuoristo yltää me-
reen saakka, ja siksi maise-
mat ovat jylhän kauniita. 
Suomihan on tällä korkeudel-
la "aakeeta laakeeta", ja ero 
Ruotsin rannikkoon on häm-
mästyttävän suuri. Reitillem-
me sattui muistomerkki, jolla 
paikalla Ruotsin puolustus-
voimat on ainoan kerran 
170:nä rauhanvuotenaan tart-
tunut aseisiin järjestyksen yl-
läpitämiseksi. Viisi ihmistä 
menetti kahakassa henkensä, 
ja muistomerkki on merkittä-
vä nähtävyys Ruotsissa. Pai-
kan historia tuo mieleen väis-
tämättä omat sotamme tällä 
vuosisadalla ja sen, kuinka 
naapurimaamme on ollut to-
della meitä onnekkaampi täs-
sä asiassa. 

Kunta tarjosi lounaan klo 
12.00 Murbergetissä, joka on 
läänin museo. Aluetta kutsu-
taan Västernorlannin Skans-
seniksi, ja sitä se todella oli-
kin, sillä museoalueelle on ke-
rätty kahdeksankymmentä 
vanhaa rakennusta Keski-
Ruotsista. Joukossa on yksi 
kirkkokin. Lounas syötiin 
vuodelta 1801 peräisin olevas-
sa kestikievarissa, ja siellä 
everstiluutnantti Kilpinen 
luovutti Hangon kaupungin 
standardin kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtajal-
le. Seuraavaksi oli ohjelmassa 

vastaanotto viidellekymme-
nelle vieraalle Valaalla. Meil-
lä oli jälleen hyvä onni sään 
kanssa, sillä tummista pilvistä 
huolimatta taivas jaksoi pidä-
tellä kyyneliään juuri kutsu-
jen loppuun saakka. 

Ne, jotka eivät lauantaina 
päässeet kiertoajelulle Höga-
kustenille, saivat tehdä sen 
sunnuntaina. Ajelulta palat-
tiin suoraan kaupungin jär-
jestämään "kahvi ja punssi" 
-tilaisuuteen. Se pidettiin van-
hassa hienossa rakennukses-
sa, joka oli aikanaan raken-
nettu orpokodiksi, mutta ny-
kyään siellä pidetään erilaisia 
juhlia ja tilaisuuksia. Samaan 
aikaan pidettiin aluksilla esit-
telytilaisuus, ja vieraita kävi 
yli 250. 

Kotiin 

Vierailu alkoi lähestyä lop-
puaan, ja sunnuntaina val-
misteltiin lähtö niin, että saa-
toimme irrottaa maanantaina 
17.6. klo 09.00. Jälleen pur-
jehdimme tyynessä mutta su-
muisessa säässä, ja saavuim-
me Turkuun tiistaiaamuna 
klo 04.00. Kommodori Koi-

visto joutui poistumaan heti 
muihin tehtäviin, mutta 
everstiluutnantti Kilpinen piti 
päätöspuhuttelun Vänön hen-
kilökunnalle klo 08.00. Siinä 
hän kiitti matkalle osallistu-
neita mallikkaasti sujuneesta 
vierailusta. Erityisesti muis-
tettiin Vänön kokkia, joka 
työpaineistaan huolimatta 
pystyi lihottamaan meitä kilo-
kaupalla maittavilla ruuil-
laan. 

Laivastovierailu Härnösan-
diin oli merkittävä päänavaus 
rannikkotykistölle. Ruotsa-
laiset rt-veljemmejän ovat jo 
vuosia vierailleet Suomessa 
omilla aluksillaan, ja tämä 
matka osoitti, ettei meillä ole 
olemassa esteitä tehdä sa-
moin. Matka oli kaikin puo-
lin onnistunut, ja jäimme toi-
veikkaina odottamaan seu-
raavaa kesää ja uusia vierailu-
ja. • 

Gustafswärn jäi taakse ja sinne palattiin takaisin. 
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Tupakointi vaarantaa terveytesi. 
Rökning skadar din hälsa. 



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 

ytmc^fia^rks 
/ / PUUTARHAKATU 8 

T U R K U HUMALISTONKATU 7 

APOLAB OY 

AURAJOKI OY 

OY EHO AB 

FISONS OY 

GYPROC OY 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

OY HELO-TEHTAAT 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

IWTER-RENT AUTOVUOKRAAMO 
Puh. 90-7556133 

- miehet kertovat 

KARJAAN KAUPUNKI 

KARSKE OY 

KATAJANOKAN KASINO 

m KAUKORA OY 
PL 21, Tuotekatu 11, 21201 Raisio, puh. 921-786655 

JÄSPI-LÄMPÖTEKNIIKKAA 

KERAVAN KAUPUNKI 

KOIVUNEN OY 

KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

!x oy kontram ab 
J H y v ä n Tuulen 

M\ U l K H " merikaupunki 

jÄM^ki « M S 

OY KOTKA STEVEDORING 

OY LOHJA AB 

LOHJAN PAPERI OY 

LÄNSI-UUSIMAA 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 

MÄNTSÄLÄM KUNTA 
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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 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTION AB 

T:MI YNGVE NYMAN 

OI LO N OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OVAKO OY 

J.K. PAJARINEN & CO 

PEURUNKA f> 
41350 Laukaa as. 
Puh. 941-839 601 

TMI POREX 

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN-
YHDISTYS 

A RAI KK A av 
RAISION TEHTAAT 

RAKENNUSLIIKE NURMI & 
HEIKKALA 

RAUL 30 ARPAJAISET 
VUOSI 1985 

RAUMAN KAUPUNKI 

OY ROHTO AB 

ROLATE OY 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

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

puh. 90 -171644 , telex 121489 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

SÄLEKARIN KIRJAPAINO OY 

TAMMISAAREN KAUPUNKI — 
EKENÄS STAD 

OY TEBOIL AB 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN POHJOLA 

TUUSULAN KT K OY 

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

V E R D A N D I 
2 0 I 0 I T U R K U 10 — PL 133 — P U H E L I N 9 2 I - 2 6 2S0I 

•ny vesirakentaja 
m lapmrinne i B. 00180 Helsinki 18 dô  694.\U4 • 

[ V J V I A T E K a v 
S U U N N I T T E L U A - KONSULTOINTIA 
P O H J A N T I E 3 . 0 2 1 0 Ü T A P I O L A 
P U H E L I N 9 0 - 4 6 0 511 

VV-AUTO OY 
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© TALLBERG-SOFFCO TEKNIIKKA 
PL 27 (Karapellontie 11), 02611 ESPOO.puh (90)594011 

LENNONVARMISTUSJÄRJESTELMÄT 
ILMAILUN PALVELUKSESSA 

YLI 80 MAASSA. THOMSON-CSF. 

A 
M H'IH l IÜJE22C3 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot 
Kultakorut 
Tinaesineet 

Antiikkihopeaa 
Liikelahjat 
Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkoijaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 
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OY L M ERICSSON AB 
on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen 
Suomen puolustusvoimien käyttöön. 

Puhelin täyttää kaikkine 
erikoistoimintoineen puolustusvoimien 

vaatimukset. 

Ominaisuuks is ta main i t takoon 
— elekt roninen 

soi t togeneraat tor i 
— pieni v i r rankulutus 
— vesiti ivis rakenne 
— kotelo tukevaa painevalua 

3 kpl 1,5 V sauvaparistot, 
koko EC R 20 
koko 290 x 130 x 100 mm 
paino alle 3 kg 

ERICSSON 25 
OY L M E R I C S S O N A B 
02420 J O R V A S 
Puh. (90) 2991 Te lex 124546 



LUMIKENTTIEN KUTSU 

mmmm K-MAATALOUS 

Suomalainen moottorikelkka on vas-
tannut kutsuun jo lähes 20 vuoden ajan. 
Lynx on sydäntään myöten rehti suoma-
lainen, sillä sen variaattori - jokaisen kel-
kan sydän - on kotimainen. Testi voittaja. 

Lynx mallisto sopii työ-ja vapaa-ajan 
käyttöön. 

LYNX GLX 5900 
Työkelkka parhaimmillaan. Runko 

vahvistettua muototerästä. Vahva Rotax-
moottori. Vaihteita kaksi eteen ja peruu-
tus. 

Leveä liukutelasto on jousitettu ja 
työkäyttöön mitoitettu. 

LYNX 


