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Kybernetiikkaa 
Kybernetiikka on koneiden, ihmisten ja näiden muo-
dostamien yhteisöjen säätö- ja viestintätapahtumia 
tutkiva tiede. 

Nykyään panostetaan voimakkaasti suurten ja mo-
nimutkaisten järjestelmien turvallisuuden ja varmuu-
den lisäämiseen. Puolustusvoimat on suuri, monimut-
kainen kriisinhallintajärjestelmä, joka vaatii turvalli-
suustutkimusta ja inhimillisten erehdysten poistami-
seen tähtäävää työtä. 

Mitkään laitteistot eivät vielä ole erehtymättömiä. 
Sen osoittavat Harrisburg, Tshernobyl, Bhopal, 
Challenger tai vaikkapa vain VVellamo. Ihmislajeista-
kin mainitaan erehtymättömiksi vain asiakkaat, ano-
pit, aviovaimot ja esimiehet. 

Inhimillisistä tekijöistä tuli polttavia ongelmia Toi-
sessa Maailmansodassa jossa "nerojen piti suunnitel-
la idiooteille" monimutkaisia asejärjestelmiä, joista 
osin tulikin "idioottien neroille suunnittelemia". 
Taistelukoneiden ylittäessä äänen nopeuden kärjistyi-
vät keskeiset ongelmat. Ihminen ei enää hallinnut laa-
jaa, nopeasti ja yllättäen muuttuvaa kokonaisuutta. 
Käynnistetyissä tutkimuksissa kiteytyi eräitä perusha-
vaintoja. Tärkein näistä on, että ihminen voi hallita 
vain 5—9 asiaa samanaikaisesti. Toinen, että epä-
oleelliset asiat eivät saa kiinnittää huomiota vaan ne 
ilmaistaan vain jos ne eivät ole normaaleja, kuten au-
tossa öljynpaineen tarkkailu. Nykyajan taistelulentä-
jäkin tietää lennon onnistuneen jos vihreät valot ovat 
palaneet koko ajan. On kuitenkin muistettava, ettei 
tutka tunnista, näe valorakettia, kuule avunhuutoja 
eikä tietokone tai tekoälykään tee päätöstä ennalta-
arvaamattomassa tilanteessa. Kolmas tärkeä koke-
mus on, että ihminen tekee vähiten virheitä kykyihin-
sä oikein mitoitetussa tehtävässä. Eniten virheitä teh-
dään kyllästyttävän tutussa tai voimakasta stressiä ai-
heuttavissa tehtävissä. 

Tässä on viljalti aineksia jokamiehenkin kybernetii-
kalle. On kyettävä yksinkertaistamaan monimutkai-
sia asioita eikä monimutkaistamaan yksinkertaisia: 
Käskytys, byrokratia, organisaatiot. On tiedettävä, 
missä erehtyminen on korjattavissa ja missä ei: Varo-
määräykset. On otettava huomioon ihmisen vastaan-
ottokyvyn rajat: Tehtävien ja toimenkuvien määritys, 
kapulakieli, audiovisuaalisilla laitteilla harrastettava 
idiovisuaalinen kalvorumba. 

Rannikkotykistössä tarvitaan tänään paljon kyber-
netiikkaa. Eräs alue on tulenkäytön optimointi. 

Timo Sario 
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KOMMODORI 
ERIK WIHTOL 

UC-57 
Hamnskärin muisto-
merkki 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja Meriupseeriyhdistys tekivät yhteisen ke-
vätretken Helsingistä Kotkaan ja edelleen Haapasaarille sateisena sunnuntaina 
25.5.1986. Retkeen osallistui runsaasti yhdistysten jäseniä. Ohjelmaan kuului 
tutustuminen rannikkotykistön kevätleiriin, käynti Haapasaarilla miinanrai-
vauksessa vuosina 1944—1948 kaatuneiden muistomerkillä, jonka äärellä leiri-
joukot olivat kokoontuneet kenttähartauteen. Tilaisuudessa laskettiin 28 mii-
nanraivauksessa kaatuneen muiston kunnioittamiseksi kukkalaitteet. 

Retki päättyi yhteiseen iltapalaan Kotkan klubilla, jossa kommodori evp Erik 
Wihtol piti esitelmän Hamnskärillä olevasta muistomerkistä. 

Esitelmää on lyhennetty. 

Hamnskärin saarella Loviisan 
ulkopuolella on muistomerk-
ki, korkeahko graniittipaasi. 
Graniittipaaden yhdellä sär-
mällä on Kuninkaallisen 
Preussin Jääkäripataljoona 

27:n jääkärikunniamerkki ja 
vuosiluku 1917. Paaden toi-
sella särmällä on Saksan en-
simmäisen maailmansodan 
Preussin rautaristi ja sen ala-
puolella UC-57. 

Hamnskärin karu luoto. 

Miksi tämä paasi on siellä? 

UC-57 

UC-57 oli ensimmäisen maail-
mansodan saksalainen sukel-
lusvene ns UC II tyyppiä, jo-
ka oli uutena liitetty Saksan 
keisarilliseen laivastoon tam-
mikuun 22 päivänä 1917. Su-
kellusveneen pituus oli 52 
metriä, kantavuus pinnalla 
420 tonnia ja sukelluksissa 
500 tonnia. Alusta kuljetti 
pinnalla kaksi dieselmootto-
ria ja sukelluksissa pyöritti 
potkureita kaksi sähkömoot-
toria. Nopeus pinnalla oli 11 
ja sukelluksissa 7 solmua. 
Alus pystyi toimimaan sukel-
luksissa vajaat parisen vuoro-
kautta. 

Perässä oli yksi ja keulassa 
kaksi torpedoputkea sekä 
kuusi miinakuilua yhteensä 
18 miinalle. Keulakannella oli 
yksi 88 mmm tykki, jota var-
ten oli 150 laukausta. 

4 

Aluksen henkilökunta kä-
sitti 3 upseeria, 10 aliupseeria 
ja 14 miestä, eli yhteensä 27 
henkilöä. 

Aluksen suoritettua välttä-
mättömät koeajot liitettiin se 
Keisarillisen laivaston ns Kur-
lannin sukellusvenelaivuee-
seen. Kurlandlaivue hajoitet-
tiin loka-marraskuussa 1917 
ja sen seitsemästä veneestä 
siirrettiin kuusi Pohjanmerel-
le, vain UC-57 jäi aluksi koti-
satamaansa Liepajaan, josta 
se kuitenkin siirtyi Danzigiin 
valmistautumaan seuraavaan 
operaatioon. 

Operaatio oli: "vedenalai-
nen" UC-57 siirtää Suomen 
etelärannikolle aseita ja mie-
hiä tunkeutuen Itämeren ja 
Suomenlahden miinakenttien 
läpi! 

Itämeren ja Suomen-
lahden miinoitteet 

Heti sodan alussa vuonna 
1914 olivat venäläiset laske-
neet laajan miinasulun Pork-
kalan ja Naissaaren välille, 
johon sijoitettiin aluksi 2200 
miinaa ja sulku nimettiin kes-
kusmiinakentäksi. Kenttää te-
hostettiin siten, että vuoden 
1917 loppupuolella oli siihen 
kylvetty 10832 miinaa. Tätä 

UC-57. 

<*"»» iy? YenftLHnHn muntitu 
/.../' KJrt LAj 

.--7— » UC 57.W QE'TT 

Piirros UC-57:n reitistä. Venäläisten sulussa Helsinki-Tallinnan välillä 
oli yli 10000 miinaa ja sen itäpuolella sukellusveneverkko. Venäläisten 
Hanko-Hiidenmaan sulussa oli hiukan alle 10000 miinaa ja niinikään 
sen itäpuolella sukellusveneverkko. Saksalaisten miinoitteissa Got-
lannin pohjois- ja koillispuolella oli noin 10000 miinaa. Saarenmaan 
eteläpuolella oli noin 9000 miinaa. UC-57 kulki matkallaan Suomeen 
väistäen omia miinakenttiä venäläisten laskemien miinakenttien ja 
verkkojen alitse. 
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on pidettävä erittäin tehok-
kaana koko Suomenlahtea 
sulkevana miinavyöhykkee-
nä. 

Toisen melkeinpä yhtä te-
hokkaan miinasulun olivat 
venäläiset laskeneet vuosina 
1916—1917 Suomenlahden 
suulle, Hankoniemen ja Hii-
denmaan väliselle alueelle. 
Miinoja tässä etummaisessa 
miinavyöhykkeessä oli 9105. 

Lisäksi oli kumpikin sulku 
vahvennettu sukellusvenever-
koilla, joskaan sen yksityis-
kohtaisempaa tietoa tästä ei 
ollut kuin tieto, että verkko 
oli vyöhykkeiden itäisellä reu-
nalla ulottuen 50 metriin. 

Venäläiset olivat laskeneet 
vaarannoksia linnakkeittensa 
ulkopuolelle ja kaupunkien 
sisääntuloväylien suille jät-
täen kuitenkin runsaasti liik-
kumisvapautta omille laivoil-
leen. Nämä miinakentät oli-
vat useasti linnakkeilta tai 
vartiopaikoilta valvottuja 
kolmen miinan rypäleiksi 
koottuja maayhdysmiina-
kenttiä. 

Näiden defensiivisten mii-
nakenttien lisäksi venäläiset 
laskivat runsaasti myös offen-
siivisia vaarannoksia Saksan 
Itämeren rannikolle. Venä-
läisten miinakentät aiheutti-
vat saksalaisille aika-ajoin 
tappioitakin. Miinaan ajoi 
mm 1914 lippulaiva Friedrich 
Karl ja lokakuussa 1916 ajoi 
X Torpedovenelaivueen 11 
aluksesta 7 miinoihin. 

Yhteensä voidaan katsoa 
venäläisten laskeneen Itäme-
relle vajaat 40000 miinaa 
omille vesille ja noin 3 600 
saksalaisten vesille. Saksalai-
set olivat myös miinoittaneet 
Itämeren. Laaja hajamiina-
kenttä oli sijoitettu Gotlannin 
pohjoispuolelle kuuteen eri 
paikkaan ja siitä koilliseen 
yhteensä kahteenkymmeneen-
kolmeen paikkaan toinen ha-

jamiinakenttä. Bogskärin ym-
päristössä ja siitä kaakkoon 
useassa eri kohdassa oli pitkiä 
miinalinjoja. Suomenlahden 
suulle Hankoniemen ja Hii-
denmaan väliin, venäläisen 
miinavyöhykkeen eteläosan 
eteen olivat saksalaiset laske-
neet miinasulun. Miinavaa-
rannoksia oli laskettu Poh-
janlahden satamien suille. 
Suomenlahdella ulottuivat 
vaarannokset aina Kronstad-
tin edustalle asti. Saksalaiset 
miinakentät velottivat myös 
venäläisiä aluksia mm Suur-
saaren eteläkärjessä ajoi mar-
raskuussa 1916 panssariristei-
lijä Rurik miinaan ja sitä en-
nen oli miinalaiva Ladoga 
ajanut miinaan Örön sisään-
tuloväylälle laskettuun sukel-
lusvenevaarannokseen. Yh-
teensä oli saksalaisten miina-
määrä Itämeren tällä osalla 
pienempi kuin venäläisten eli 
vain noin 20000 miinaa. 

Saksan politiikka 

Venäjää vastaan käydyn tu-
loksellisen I maailmansodan 
ja Venäjän tsaarin kruunusta 
luopumisen 15.3.1917 sekä al-
kaneen vallankumouksen ai-
heuttaman sekasorron tulok-
sena alkoi Saksaa kiinnostaa 
myös Suomen, Eestin, Liet-
tuan ja Latvian irroittamiset 
Tsaari-Venäjän ikeestä ja mi-
kä tärkeintä työntää vasta-
puolen laivasto pois Itämerel-
tä, jotta Itämeri lahtineen oli-
si Saksan valtakunnan välit-
tömässä poliittisessa ja meri-
strategisessa hallinnassa. 

Aseiden ja tarvikkeiden 
kuljettamisesta Suomeen ja 
siten Suomen auttamisesta oli 
tehty päätös aikanaan ja tätä 
järjestämään Saksassa oli pe-
rustettu komitea "Komman-
do Litauen". 

Kuuluisin aselähetys oli, 
vuonna 1905 John Grafton 

aluksella tuotujen aseiden 
ohella, vuonna 1917 marras-
kuun alussa tuotu Equity'n 
aselasti Pohjanlahden ranni-
kolle. 

Oli todettu, että sotatarvik-
keiden toimittaminen Etelä-
Suomeen Pohjanmaalta oli 
liian vaarallista ilmitulemisen 
vuoksi, joten oli löydettävä 
tätä parempi keino. 

Kommando Litauen'in 
suunnitelma oli varsin erikoi-
nen. Etelä-Suomeen kuljete-
taan aseet ja tarvikkeet useal-
la sukellusveneellä! Saksalai-
sen vedenalaisen, kuten sukel-
lusvenettä siihen aikaan kut-
suttiin, lähettämisestä Suo-
meen oli kuitenkin ensimmäi-
nen käsky annettu jo elokuun 
11. p:nä 1917 seuraavasti: 
"Elokuun 11. p:nä on eräs 
vedenalainen lähtövalmiina 
Libaussa. Se ottaa 1 jouk-
kueenjohtajan ja 10 miestä 
Polangenin erikoiskomennus-
kunnasta etuvartioksi Viipu-
rin-Pietarin rataosalle sekä 2 
kipinäsähköttäjää Etelä-Suo-
mea varten määrättyä ja Por-
voon lähelle pystytettäväksi 
aiottua pientä kipinävastaan-
ottoasemaa varten." 

Komennuskunnan tehtävä-
kin tulee esille, nimittäin kun 
yleinen kansannousu alkaa, 
on räjäyttämällä katkaistava 
Viipurin-Pietarin rata useasta 
kohdasta ja sillä tavalla on es-
tettävä apujoukkojen lähettä-
minen Suomeen. 

Asia ei kuitenkaan edisty-
nyt Saksan yrityksistä huoli-
matta, koska Suomessa ei ol-
tu vielä valmiita toimintaan. 

Vihdoin marraskuun alku-
päivinä saa UC-57 päällikkö, 
kapteeniluutnantti Friedrich 
Wissman Berliinin yleisesi-
kunnan "Sektion Politik'il-
t a " ja amiraaliteetiltaan erit-
täin salaisen käskyn toteuttaa 
annettu tehtävä esikäskyn 
mukaan. 
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Vastaanottoj ärj estelyt 
Suomessa 

Suomessa oli pitkään ollut 
aktiivista toimintaa maan it-
senäistymiseksi. Täältä oltiin 
yhteydessä Saksaan ja suun-
niteltiin aseiden saamista, joi-
ta ilman ei voitu suorittaa ak-
tiivista toimintaa. 

Samaan aikaan kun Sak-
sassa suunniteltiin sukellusve-
neen lähettämistä aselastei-
neen Suomeen suoritettiin 
täällä vastaanottovalmistelu-
ja. Ns "Uusi Metsätoimisto" 
ja " M . K . " — Sotilaskomitea 
— ryhtyivät kiireisiin toimiin 
tiedon saapuessa Suomeen, 
että "vedenalainen" tulee ete-
lärannikolle. 

Päätettiin järjestää kolme 
venekuntaa, jossa kussakin 
on kaksi moottorivenettä ja 
jotka kuljettavat aselastit eri 
suuntiin. Tällä tavalla halut-
tiin pienentää ilmitulemisen 
vaara. Vastaanottopisteeksi 
vastaanottotoimikunnan luot-
sivanhin valitsi Hamnskärin 
luodon, perustellen sitä sillä, 
että sinne pääsee suoraan 
avomereltä sekä, että juuri 
sillä alueella ei ollut rannik-
kolinnakkeita, eikä siis vedet 
miinoitettuja. Salaista tietä il-
moitettiin Saksaan vastaan-
ottopaikka ja tunnusvalomer-
kit. Näin olivat valmistelut 
valmiit Suomessa, jäätiin 
vaan odottamaan "aikamää-
rää" . 

Lokakuun 25 p:nä saapui 
vihdoin sanoma: 

"U-laiva saapuu Hamn-
skärin eteläpuolelle aikai-
sintaan 17. päivänä mar-
raskuuta kello 7 illalla ja 
viimeistään 19. päivänä il-
lalla. Luultavinta on, että 
se tulee tämän paikan etelä-
puolelle öiseen aikaan. 
Vahdissa on oltava koko 
ajan. Sen ollessa yksi-kaksi 

meripenikulmaa Hamnskä-
rin eteläpuolella, se antaa 
seuraavat merkit: kolmen 
minuutin aikana se ensin 
näyttää valkoisen valon ja 
sen jälkeen kolmen minuu-
tin kuluessa punaisen va-
lon. Kunnes tulee vastaus, 
toistetaan tämä merkki jo-
ka puolen tunnin kuluttua. 
Heti kun alus on huomattu 
annetaan eteläänpäin tai 
mieluummin SE-suuntaan 
kolme kertaa tulisoihdulla 
tai lyhdyllä merkki, joka 
pidetään ilmassa viisi se-
kuntia kerrallaan. Jos saa-
ria on monta, niin se on an-
nettava läntisimmän etelä-
kärjestä. Kun tämä on teh-
ty, lähtee luotsi veneessä 
aluksen luo. Sitten se tie-
tysti menee määräämäänne 
paikkaan." 

Vastaanottokomitean joh-
tajana toimi luutnantti, va-
paaherra G A Silfverhjelm. 

Venekuntia oli koottu Por-
voosta, Kotkasta ja Loviisas-
ta. Meri tyyntyi tyyntymis-
tään, jolloin todettiin, että on 
edullisinta purkaa suoraan 
sukellusveneestä veneisiin 
ajattamatta sukellusvenettä 
suojaiseen paikkaan. 

Yhtäkkiä näkyi kaivattu 
merkkivalo selvästi: vihreä, 
punainen, punainen, vihreä, 
vihreä, punainen. Vapaaherra 
Silfverhjelm vastasi merkki-
lyhdyllään. Matkalla valoa 
kohti näytti vapaaherra Sil-
fverhjelm vielä kerran pu-
naista valoa ja siihen vastat-
tiin sukellusveneestä vihreällä 
valolla. Kun veneet lähestyi-
vät kuului lyhyt komentomai-
nen huuto. Joukkueenjohtaja 
eli Zugführer Woldemar 
Hägglund pistooli kädessään 
huutaa sukellusveneen kan-
nelta: 
— Halt! Wer da! 
Tähän vastaa Silfverhjelm: 

— Deutschland — Finnland. 
Kuka oli sitten tämä Zug-

führer Hägglund ja miten oli 
hän saksalaisessa sukellusve-
neessä? 

Kuninkaallinen Preussin 
Jääkäripataljoona 27. 

Suomesta oli lähtenyt salaa 
helmikuussa vuonna 1915 en-
simmäiset vapaaehtoiset nuo-
ret miehet Saksaan sotilas-
koulutusta saamaan, koska 
he totesivat, että aseellista 
voimaakin tarvitaan jotta 
isänmaa Suomi irtautuisi 
tsaarin sorrosta ja itsenäis-
tyisi. 

Nämä miehet koottiin 
Lockstedter Lageriin Hampu-
rin pohjoispuolelle, jossa hei-
dät koulutettiin. Vuonna 
1916 oli nuorten suomalaisten 
määrä kasvanut jo pitkälti 
toiselle tuhannelle ja touko-
kuussa antoi Saksan keisari 
liikekannallepanokäskyn, pe-
rusti koulutusosastosta Ku-
ninkaallisen Preussin Jääkäri-
pataljoona 27 ja lähetti jou-
kon, nyt noin 1400 miestä, 
itärintamalle taisteluun venä-
läisiä vastaan. 

Pataljoonaan kuului neljä 
jalkaväki-, yksi pioneeri-, yk-
si konekiväärikomppania ja 
tykistöjaos. Myöhemmin pe-
rustettiin toinen konekivääri-
komppania ja jääkäreiden 
ratsuosasto samalla kuin 
kenttähaupitsijaos laajeni 
patteriksi. 

Suomesta oli vajaat 2000 
miestä liittynyt pataljoonaan. 

Maaliskuussa 1917 puhjen-
nut vallankumous Venäjällä 
muutti pataljoonan käyttö-
suunnitelmia. Pataljoona ve-
dettiin irti taisteluista ja jää-
käreille ryhdyttiin antamaan 
mitä erilaisinta jatkokoulu-
tusta. Tätäkin tarkoitusta 
varten lähetettiin Polange-
niin, viheliäisen pieni kyläpa-
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hainen Itämeren rannalla Mi-
taun eteläpuolella, joukko 
jääkäreitä saamaan erikois-
koulutusta räjähdysaineiden 
käytössä, tihutöissä ja toi-
minnoissa vihollisen rintama-
linjojen takana. 

Sotasuunnitelmat Suomes-
sa vaativat juuri tämän kou-
lutuksen saaneita miehiä, jo-
ten ns Polangenin komennus-
kunnasta valittiin Suomeen 
lähetettäväksi Zugfiihrerit eli 
joukkueenjohtaja Woldemar 
Hägglundin johtama komen-
nuskunta yhteensä kahdeksan 
jääkäriä. Ryhmään kuului 
myös kaksi radioviestittäjää. 

Ryhmän tehtävänä oli tu-
hota 5—8 siltaa Kannaksella, 
jota varten johdossa tehtiin 
tarkka suunnitelma. Mukaan-
otettavan räjähdysainemää-
rän paino nousi noin neljään-
tuhanteen kiloon. Lisäksi saa-
tiin mukaan kiskopommeja, 
palopommeja, mauser- ja 
bayardpistooleja, patruunoi-
ta, käsikranaatteja ym. Vies-
timiehille annettiin mukaan 
hyvät radiolaitteet. 

Lähtöaika pidettiin viimei-
seen asti salassa ja Polange-
nissa marraskuun 11. p:nä 
vastaisena yönä herätettiin 
komennuskunta käskyllä 
"klo 0500 oltava lähtövalmii-
na . " Tavarat sullottiin kuor-
makärryille ja reippain mielin 
lähti yllämainittu joukko tai-
valtamaan marssien kuuden-
toista kilometrin päässä ole-
vaa Grobinin asemaa. Matka 
junalla kesti vajaan vuoro-
kauden pääteaseman ollessa 
Danzig, jonne saavuttiin puo-
len yön jälkeen 12.11.1917. 

Komennuskunnan suureksi 
hämmästykseksi olikin heitä 
kuljettava alus vain "tuollai-
nen tornimainen vehje". Pian 
selvisi, että kyseessä on sukel-
lusvene eli vedenalainen. 

Marraskuun 12 p:nä 1917 
varhain kajahtivat herätys-

huudot, jääkärit pukeutuivat 
mukaan otettuihin siviiliasui-
hin, viimeisiä räjähdysaine-
laatikoita lastattiin ja kello 
1425 irroitti UC-57 Danzig-
Neufahrwasserista suunnaten 
kulkunsa kahden torpedove-
neen saattamana aavalle me-
relle. 

Matka Hamnskäriin 

Sukellusveneen matka Danzi-
gista Loviisan edustalle ei 
suinkaan ollut vailla drama-
tiikkaa. 

Saksalaisilla oli suhteellisen 
tarkat tiedot miinoituksista 
Itämerellä ja kaikki tiedot oli 
annettu kapteeniluutnantti 
Wissmannin käyttöön. Peri-
aatteessa piti sukeltaman mii-
nakenttien alta, jota varten 
vene suoritti koesukelluksen 
Danzigista lähdettyään, käy-
den kuudessakymmenessä 
metrissä. 
Kolmantena päivänä tuli Suo-
men rannikon kaukaisin luo-
to näkyviin, Bogskär. Kuljet-
tuaan jonkun aikaa pinnalla 
alus sukelsi ja varsin syvälle 
koska alus oli tullut venäläis-
ten ensimmäiseen miinasul-
kuun. Ei ollut yksi eikä kaksi 
kertaa kun miinojen ankkuri-
köydet raapivat sukellusve-
neen kylkiä sen kulkiessa 
kuudenkymmenen metrin sy-
vyydessä. Miinakentän miinat 
olivat syvimmillään kolmes-
sakymmenessä metrissä. Tä-
mäntapaista kulkua jatkui 
monet tunnit. 

Sukellusveneverkkoon alus 
joutui kahdesti, verkko ulot-
tui kolmestakymmenestä vii-
teenkymmeneen metriin, 
mutta joku verkon koho oli 
vaurioitunut ja verkko oli sy-
vemmällä. Verkosta ei vaan 
alus tahtonut päästä irti. 
Päällikkö päätti tällöin antaa 
aluksen peräosan kohota ja 
samalla panna koneet käy-

mään täydellä voimalla taak-
sepäin. Alus oli melkein 40 
asteen kulmassa kun yh täk-
kiä tuntui kuin nykäys ja alus 
kohosi tavattoman nopeasti 
ja tuli pintaan kuin korkki. 
Miehistö oli erittäin rauhalli-
sesti noudattanut käskyjä ja 
rauhallisuus oli tarttunut suo-
malaisiinkin, koska jääkäri 
Hämäläinen leivänkannikkaa 
järsien sanoi, että saattaa tul-
la huono päivä, kun noustaan 
p-e edellä ylös. 

Hetken aluksen oltua pin-
nalla, heiluen myrskyssä ko-
vasti, päätti päällikkö jälleen 
sukeltaa mutta joutuikin tois-
tamiseen kiinni kolmenkym-
menen metrin syvyydessä ja 
pääsi irti samalla tavalla kuin 
aikaisemmin. 

Päällikkö päätti silloin 
nousta pintaan ja ajaa verk-
kojen yli. Pintaa pitkin, välil-
lä sukeltaen jatkui matka 
Suursaarta kohti. Miinaestei-
tä ei tarvinnut enää pelätä, 
koska vain Helsingin ja Tal-
linnan linnoitusalueiden vedet 
olivat miinoitetut. 

Määräaikaan mennessä 
alus oli jälleen pinnalla ja 
Hamnskär häämötti edessä. 
UC-57:n tornista annettiin 
sovitut merkit. Odotettiin pi-
meässä yössä ja yht'äkkiä nä-
kyivät vastausvalomerkit. 

Lastin purkaminen suori-
tettiin avomerellä, siinä työs-
kentelivät suomalaiset ja sak-
salaiset rinta rinnan, kiire oli 
saada hyvän sään aikana lasti 
puretuksi. 

Paroni Silfverhjelm keskus-
teli kapteeniluutnantti Wiss-
mannin kanssa, antoi hänelle 
sotilaskomitean kiitossähkeen 
Saksan keisarille ja perustel-
lun pyynnön saada Saksasta 
lisää aseita sekä selonteon ti-
lanteesta Suomessa. Wiss-
mann lupasi lähettää sanomat 
heti päästyään Itämerelle. 

Silfverhjelm esitti sitten 
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Wissmannille, että tämä 
hyökkäisi Kruunuvuoren se-
lällä ankkuroitujen venäläis-
ten taistelulaivojen kimppuun 
lähestymällä saaristotietä 
Helsinkiä. Hyökkäyksen jäl-
keen sukellusvene tunkeutui-
si Vanhankaupunginlahteen, 
jossa miehistö poistuisi ja su-
kellusvene upotettaisiin. 

Tällainen toiminta ei tullut 
kyseeseenkään eikä aluksessa 
ollut kuin kolme torpedoa-
kaan eli siis vain putket täyn-
nä. Hägglundilla oli täysi työ 
selostaa Silfverhjelmille syyt 
miksei päällikkö tee tätä 
hyökkäystä. 

Lastin tultua puretuksi an-
nettiin suomalaisten vastalah-
ja sukellusveneelle; valtava 
80-kiloinen juustotahko, joka 
täytyi halkaista mahtuakseen 
pienestä kansiluukusta si-
sään, 600 sikaria, voidritteli 
ja kuusi pulloa Savon viinaa. 

Päällikkö ilmoitti kulke-
vansa kotvan pinnalla, jotta 
saisi raikkaan ilman venee-
seen ja sukeltavansa senjäl-
keen ja syövänsä merenpoh-
jassa hyvän juhla-aterian. Tä-
män jälkeen hän aloittaisi ko-
timatkansa samaa tietä kuin 
tullessa. Viisipäiväinen yhdes-
säolo suomalaisten kanssa oli 
päättymässä. Suomalaiset ko-
hottivat kolminkertaisen elä-
köön huudon ja niin sukellus-
vene UC-57 loittoni suoma-
laismoottoriveneistä. Sukel-
lusvene katosi syystalven yö-
hön. 

Kadotessaan jääkärien ja 
heidän vastaanottajiensa sil-
mistä aamuyöstä marraskuun 
18. päivänä UC-57 katosi 
myös historiasta. Ainoan-
kaan ihmisen ei varmuudella 
tiedetä sitä sen koommin näh-
neen. Kukaan ei tiedä, koitui-
ko sen tuhoksi miina, sukel-
lusveneverkko vai jokin ar-
vaamattomampi tekijä. Kap-
teeniluutnantti Wissmann ja 

hänen kuudenkolmatta mie-
hensä — ensimmäisten Suo-
men itsenäisyystaistelussa 
kaatuneiden saksalaisten — 
viimeisen leposijan meri on 
pitänyt salaisuutenaan. 

Venekuntien retket 

Aselähetysten toimittaminen 
Suomeen ja edelleen Suomes-
sa oli salainen tehtävä. 

Moottoriveneiden saatua 
kuormansa UC-57 :ltä, lähti-
vät ne pitkillä hinausköysillä 
toisiinsa kiinnitettyinä pilk-
kopimeässä Lill-Hudön saa-
ren rantaan tavaran lajitte-
luun. 

Kotkan venekunnalle kävi 
huonosti, punakaartille oli 
tullut tavalla tai toisella tieto, 
että jotain oli tekeillä ja ne tu-
livat hinaajalla Längön saa-
relle ja ottivat vangiksi koko 
venekunnan lasteineen. 

Syntyi tietysti aikamoinen 
sählinki ja selittely. Seuraava-
na päivänä saapui Kotkasta 
venäläinen torpedovene taka-
varikoimaan punaisten saa-
maa saalista ja vangitsemaan 
retkeen osallistuneita, mutta 
nämä olivat jo silloin päässeet 
vapauteen. 

Menemättä tässä kuvaa-
maan venekuntien varsin jän-
nittäviä retkiä ja jääkäreiden 
seikkailuja voitaneen todeta, 
että perussuunnitelma räjäyt-
tää eräitä rautatiesiltoja Kar-
jalan kannaksella ja tämän 
kautta estää venäläisten apu-
joukkojen lähettämistä Suo-
meen raukesi useasta syystä, 
josta ehkä oleellisin oli, va-
pauden tielle eivät tulleet ve-
näläisen sotaväen eri joukot 
vaan oma harhaanjohdettu 
punakaarti. Kyllähän rauta-
tiesiltoja räjäytettiin mutta 
työ liittyi enemmän nimen-
omaan Karjalassa hetkellisen 
operaatioidean toteuttami-
seen. Ainoan tuhottavaksi 

suunnitellun kohteen, Kivi-
niemen puisen rautatiesillan 
Vuoksen ja Suvannon yhty-
mäkohdan poltti jääkäri Lä-
heniemi, hän näet halusi sääs-
tää kaukaa mukanaan kuljet-
tamaansa räjähdysainetta. 

Komennuskunnan jäsenet 
saivat vapaussodan edetessä 
uusia tehtäviä ja kaikki toimi-
vat aktiivisesti maan vapaut-
tamisessa. Joukkueenjohtaja 
Hägglundista tuli jääkärito-
verinsa, Zugführer, jo maju-
riksi ylenneen Aarne Sihvon 
johtaman Karjalan ryhmän 
esikuntapäällikkö. 

Ekbergin radioaseman 
"Runeberg'in" kautta kutsu-
merkkiä "Maza ' a " käyttäen 
tuli vihdoin kauan odotettu 
viesti helmikuun alkupäivinä: 
' ' Patalj oona valmistellaan 
parhaillaan Suomeen kulje-
tettavaksi. Lähettäkää Arctu-
rus ja kaksi muuta noin 1500 
tonnin kantoista laivaa Dan-
zigiin, mikäli mahdollista 
puuvillalla, nikkelillä, kupa-
rilla, kumilla tai mineraali-
öljyllä lastattuna." 

Näillä aluksilla saapui jää-
käreiden pääjoukko Suomeen 
ja otti osaa taisteluihin, joilla 
Suomi vapautettiin tsaarin 
ikeestä. 

Suuret sankariteot toivat 
Suomelle itsenäisyyden. 

UC-57 kohtalo 

Saksan rannikkoseudun kaik-
ki radioasemat lähettivät 
marraskuun 22—25 päivinä 
1917 lakkaamatta kutsumerk-
kejä UC-57:lle, mutta vas-
tausta ei kuulunut. Itämerellä 
vallitsi silloin kova myrsky ja 
sen kuohuihin oli sukellusve-
ne hävinnyt. Kapteeniluut-
nantti Wissmann ei koskaan 
saanut tilaisuutta lähettää 
Keisarille suomalaisten kiitos-
sähkettä eikä lisäaseiden ti-
laustakaan. Eikä voinut kap-



teeniluutnantti Wissmann esi-
miehelleen ilmoittaa: Annettu 
tehtävä suoritettu. 

Kukaan ei tiedä UC-57 
hautapaikkaa, kukaan ei tie-
dä sen viimeistä kohtaloa-
kaan. Tämän suhteen voinen 
käyttää USA:n Arlingtonin 
sankarihautausmaan tunte-
mattoman sotilaan haudalla 
tässäkin tapauksessa pätevä 
lause: TUNTEMATON, 
PAITSI KAIKKITIETÄ-
VÄLLE JUMALALLE. 

Muistomerkki 

Hamnskärille pystytettiin UC-
57:n muistoksi patsas. Pat-
saalla haluttiin kunnioittaa 
ensimmäiset Suomen vapaus-
sodassa kaatuneet saksalaiset 
sotilaat. 

Sunnuntaina elokuun 12 
päivänä 1934 vei panssarilai-
va Väinämöinen tasavallan 
hallituksen ja puolustuslai-
toksen edustajia ja muita kut-
suvieraita muistomerkin pal-
jastustilaisuuteen. Korkeiden 
upseereiden joukossa olivat 
vielä ne elossa olevat jääkärit, 
jotka olivat mukana UC-57:n 
matkalla. He olivat nähneet 
Hamnskärin kaksi kertaa, en-
simmäisen kerran marras-
kuussa 17 vuotta aikaisem-
min, kun kaukana häämöttä-
vällä Suomen rannikolla isän-
nöivät vieraat sotajoukot; ja 
nyt suvisena päivänä, jolloin 
he saapuivat luodolle omalla 
sotalaivallaan. 

Saksan Kriegsmarine oli lä-
hettänyt purjekoululaivansa 
Gorch Fock'n osallistumaan 
tilaisuuteen. 

Patsaan särmille on seuraa-
va teksti suomen, ruotsin ja 
saksan kielillä hakattu ki-
veen, jolle rannikkotykistön 
tarkastaja eversti Jukka Kar-
vinen on kuvassa laskemassa 
Rannikkotykistöaselajin sep-
peltä. 

1917 

MARRASKUUN 17. P:NÄ 1917 ILTAHÄ-
MÄRÄSSÄ SAAPUI HAMNSKÄRIIN 
SAKSALAINEN VEDENALAINEN UC-57 
TUODEN SUOMEEN SOTATARPEITA. 
VEDENALAISEN MUKANA SAAPUI-
VAT PREUSSILAISEN JÄÄKÄRIPATAL-
JOONA 27:N MIEHET: 

Sittemmin: 
LEO EKBERG Kenrm 
WOLDEMAR HÄGGLUND Kenrl 
VILJO HÄMÄLÄINEN Maj 
VEIKKO LÄHENIEMI Vänr 
SULO-VEIKKO PEKKOLA Kapt 
VÄINÖ STRÖMBERG Kapt 
YRJÖ TENHUNEN Evl 
EINAR VIHMA Kenrm 

NÄMÄ MIEHET OTTIVAT SITTEMMIN 
KUNNIAKKAASTI OSAA SUOMEN VA-
PAUSSOTAAN 
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UC-57 

MARRASKUUN 18. P:NÄ AAMUVAR-
HAIN LÄHTI UC-57 PALUUMATKALLE 
SAKSAAN, MUTTA EI SAAPUNUT KOS-
KAAN PERILLE. VEDENALAISEN MIE-
HISTÖN MUODOSTIVAT: 

Tehtävä 
FRIEDRICH WISSMANN Pääll, kaptl 
RICHARD FAUST Nuor ups, resltn 
AUGUST WEINGAND Ins, insupskok 
FRITZ WERNER Kansiylip 
ARTHUR NITSCH Kansiylip 
KARL KLINGENBERG Torppursim 
WILHELM EVERS Ylim 
WILHELM HOLTRUP Ylim 
GUSTAV HANKE Matr 
ANSAS SKISTIMS Matr 
ARTHUR WILLY HADLER Matr 
ALFRED BARTH Matr 
MAX ANESORGE Radiosähk 
KARL HERMANI Radiosähk apul 
HERMAN MEWS Ylikonem 
OSKAR GRILLE Ylikonem 
KARL STEINMANN Konemest 
WILHELM CLASEN Konemest 
WILLY HEINICH Konemest 
ARTHUR BILLER Konemest 
JOHANNES WALDEYER Vanh rasv 
ALBERT OSTHOFF Rasv 
ADRIAN HAIDINGER Rasv 
OTTO BÄR Rasv 
AUGUST ELCHINGER Rasv 
KARL MAYER Rasv 
PAUL SCHIRMER Rasv 

Patsaan jalustaan on hakattu: 

NIIDEN SAKSALAISTEN MIESTEN 
MUISTOKSI, JOTKA ENSIMMÄISINÄ 
UHRASIVAT HENKENSÄ SUOMEN IT-
SENÄISYYDEN PUOLESTA, KOHOAA 
TÄMÄ GRANIITTIPATSAS KERTOEN 
SUURESTA AJASTA ISÄNMAAN HIS-
TORIASSA JA NEUVOEN JÄLKEEN TU-
LEVAA SUKUPOLVEA PITÄMÄÄN PY-
HÄNÄ SAAVUTETTUA VAPAUTTA. • 

SUURSAARI 

S5 
Itä-Suomenlahden 
Rannikkoprikaatin 
aseveljien juhlapäivä 

Jatkosodan aikaisen Itä-
Suomenlahden Rannikkopri-
kaatin aseveljet ja -sisaret ko-
koontuivat yhteiseen aseveli-
juhlaan Kotkassa 5.7.1986. 
Kotkan Kuusisessa sijaitseva 
Kotkan Rannikkopatteriston 
laiturialue oli määrätty ko-
koontumispaikaksi. Jo paljon 
ennen määrättyä kellonaikaa 
alkoi alueelle kokoontua mie-
hiä — yksin ja puolisoineen 
— sekä joitakin lottia, jotka 
epävarmoina katselivat toi-
nen toisiaan. Harmaantuneet, 
ikääntyneet miehet loivat ky-
syviä katseita toisiinsa hakien 
ehkä jotain tuttua piirrettä 
josta vanhan aseveljen tunti-
si. Ja tapaaminen oli riemui-
sa, oletko se todellakin sinä, 
vanha veikko, kuului tuosta 
joukosta iloisin äänenpai-
noin. 

Aseveli juhlaan kokoontu-
neita oli noin 360 henkeä. 
Kahdella puolustusvoimien ja 
yhdellä siviilialuksella alkoi 
matka kohti Rankin linnaket-
ta. 

Rankkiin rantauduttuam-
me kokoonnuimme linnak-
keen lippukentälle. Nelirivi 
onnistui melkoisen hyvin. 
Kapteeni Uljas Hämäläinen 
ilmoitti veteraanit kenraali-
majuri Väinö Karviselle, jon-
ka jälkeen suoritettiin lipun-
nosto. Kapteeni Hämäläinen 
lausui tervehdyssanat tuoden 
muutamia muistikuvia omista 



Kapteeni Uljas Hämäläinen ilmoittaa veteraanirivistön kenrm Väinö 
Karviselle Rankin linnakkeella. 

sotakokemuksistaan sekä ke-
hotti kaikkia läsnäolevia tuo-
maan omat muistelmansa jul-
ki — tilaisuus siihen on nyt 
mitä parhain, puhuja sanoi. 
Kotkan Rannikkopatteriston 
komentaja everstiluutnantti 
Jukka Vaaja esitti puolustus-
voimien tervehdyksen sekä 
esitelmöi rannikkopuolustuk-
sen nykytilasta. 

Seuranneen vapaan sanan 
aikana esittivät tervehdyksen-
sä mm. kansanedustaja 
Anna-Liisa Piipari Kotkan 
kaupungin puolesta, rouva 
Inkeri Hiekkaranta sotien ai-
kaisten lottien edustajana se-
kä kenr.maj. Väinö Karvinen 
kertoen omia voimakkaita 
kokemuksiaan vaarojen vuo-
silta. Puolustusvoimain ko-
mentaja kenraali Jaakko Val-
tanen oli lähettänyt terveh-
dyksensä juhlaan. Tilaisuu-
desta lähetettiin tervehdys so-
tien aikaiselle merivoimien 
komentajalle kenraali Väinö 
Valveelle. — Juhlan päätyt-
tyä nautimme maukkaan her-
nekeitto-lounaan . 

Klo 13 siirryimme jälleen 
aluksille, jotka veivät meidät 
Haapasaareen. Saaren kau-
niissa kirkossa oli jumalan-
palvelus, jossa alttaripalve-
luksen toimitti rovasti Leo 
Virtanen. 

Saaren korkeimmalle koh-
dalle on pystytetty muisto-
merkki, jossa on 28 nimeä. 
He olivat miehiä, jotka me-
nettivät henkensä raivates-
saan miinoja merialueiltam-
me aselevon jälkeen vv. 
1944—45. Muistomerkillä 
vietettiin koruton muistohetki 
seppeleenlaskuineen. 

Nautittujen kahvien ja tari-
noinnin merkeissä päivä ku-
luikin niin pitkälle, että oli ai-
ka siirtyä aluksille ja lähteä 
kohti Kotkaa. — Sää suosi 
rannikon puolustajien juhla-
päivää mitä parhaimmin, jo-

pa niin, että paluumatkalle 
osui melkoisen voimakas si-
vuvastainen tuuli ja moni 
meistä sai tuntea Suomenlah-
den kosteansuolaisen terveh-
dyksen. 

Osa joukostamme jatkoi 

vielä juhlapäivää Kymen Mo-
tellin tilaoissa vapaan seurus-
telun merkeissä. 

Mukana olleena, muisto-
rikkaasta päivästä kiittäen: 
Eino Manninen 
Kuvat: Saara Manner • 

Seppeleen lasku Haapasaarella raivauksessa kaatuneiden muistomer-
kille. 
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Sotilaskotisisarten tarjoamat kahvit maistuivat Haapasaarten aurinkoisilla kallioilla. 



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

SINUA 
Älä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 
TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
Vattuniemenkuja 8, PL 12, 00211 Helsinki 21, puh. 90-69611 

Kätevä levityssieni 

Kivaksi tavaksi 
UUDISTETTU KIWAX 

VALKOINEN RISTI 

Tuttu, laadukas Kivvax 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. 

Hm a tiivis repäisy kansi 
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RtUY:n vuosikokous 
Raumalla 20.11.1986 

Klo 13.00 Lähtö Kuuskajaskariin Rauman satamasta 
Kallistuslaiturista 

13.45 Kahvi 
14.15 Linnakkeen esittely 
15.00 Vuosikokous 
16.15 Päivällinen 
17.30 Siirtyminen Raumalle 
18.30 Tutustuminen teollisuuteen ja illanvietto 

Raumalla 

Kustannukset ovat Kuuskajaskarissa puolustusvoimien hintojen ja Raumalla 
yleisten taksojen mukaisia. Yhdistyksen linja-auto lähtee Rautatiehallituksen 
edestä kello 09.30. Ilmoittautumiset allaoleviin osoitteisiin viimeistään 14.11. 

HANKI NYT! 
RT-KALVOSINNAPIT 

Rannikkotykkimiehelle IN ja MUST. 
Oiva ratkaisu myös merkkipäivä- ja joululahjapulmiin. 

Hopeoidut ja musta emali vain 150,— pari. 
Design ja valmistus J .A. Tarkiaisen laatutyötä. 

Näitä saa vielä yhteysupseereilta rt-joukko-osastoista. 
Helsingistä mm 

SIRtR 
Koul- ja järjtoimisto 
PL 5 
00861 HELSINKI 
P: 686 0434 

Pentti Miettinen 
RtK 
PL 8 
00861 HELSINKI 
P: 6860578 

OTA OMASI 
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Rannikkotykistön 
toimiupseerit 
Rannikkotykistön toimiup-
seerit ovat jo pitkään tunte-
neet tarvetta perustaa oma 
yhdistys, jonka yhtenä tehtä-
vänä olisi luoda yhtenäinen 
toimiupseeri- ja erikoisupsee-
rikunta rannikkotykistöön. 
Yhdistyksen perustamisesta 
on käyty keskusteluja jo usei-
ta vuosia. 

Rannikkotykistön toimiup-
seeriyhdistysten edustajat 
ovat 1970-luvulta alkaen ko-
koontuneet epävirallisesti 
keskimäärin 1—2 kertaa vuo-
dessa. Näihin kokouksiin ei 
ole ollut mahdollisuutta osal-
listua kaikkien rannikkotykis-
tön toimi- ja erikoisupseerien. 

Vuonna 1984 teki Simo Hä-
mäläinen esityksen oman yh-
distyksen perustamisesta ran-
nikkotykistön toimiupseereil-
le. Tämän esityksen perusteel-
la perustettiin RANNIKKO-
TYKISTÖN TOIMIUPSEE-
RIT niminen yhdistys v 1986 
keväällä. 

Perustamistoimenpiteet 

Perustamistoimenpiteitä var-
ten pidettiin ensimmäinen ko-
kous 17.11.1985 Upinniemes-
sä. Kokouksessa käsiteltiin 
perustettavan yhdistyksen 
sääntöluonnosta, keskustel-
tiin rannikkotykistön toi-
miupseerien yhteisistä ajan-
kohtaisista asioista ja valittiin 
ns. perustamistoimikunta. 
Toimikunnan puheenjohta-
jaksi valittiin Matti Kokoi. 

Seuraava kokous pidettiin 
1.3.1986 Hangossa. Tilaisuu-

dessa oli edustajia kaikista 
rannikkotykistön joukko-
osastoista ja laitoksista. Ko-
kouksessa käsiteltiin ja hy-
väksyttiin perustamistoimi-
kunnan sääntöesitys, alkavan 
toimikauden toimintasuunni-
telma sekä valittiin yhdistyk-
sen hallitus ja muut luotta-
mushenkilöt. 

Hallitukseen valittiin seu-
raavat: Valto Vainio (puheen-
johtaja), Matti Kokoi, Ari 
Vihreäluoto, Pekka Väisä-
nen, Martti Latvasalo, Pasi 
Kataja, Esko Haapala, Olavi 
Tuomaala, René Nylund ja 
Kari Laukkanen. Tilintarkas-
tajiksi valittiin: Kari Määttä-
nen ja Pekka Aholainen. 

Jär jestäytymiskokouksis-
saan hallitus valitsi keskuu-
destaan: Varapuheenjohta-
jaksi Pasi Katajan, sihteeriksi 
Matti Kokoin ja taloudenhoi-
tajaksi René Nylundin. 

Rannikkotykistön Toi-
miupseerit niminen yhdistys 
on perustettu, vastuuhenkilöt 
valittu ja yhdistyksen rekiste-
röintiasiakirjat on lähetetty 
hyväksyttäväksi. Sääntöjen-
mukainen yhdistystoiminta 
toimi- ja erikoisupseerien kes-
kuudessa on alkanut. 

Yhdistyksen tarkoitus, 
toiminta ja jäsenet 

Sääntöjensä mukaan yhdis-
tyksen tarkoituksena on: 

— yhdistää jäsenensä lujaksi 
ja yhtenäiseksi toimiupsee-
rikunnaksi kehittämällä ja 

kasvattamalla sen keskuu-
dessa isänmaallisuutta ja 
aselajihenkeä, 

— edistää jäsentensä yleis- ja 
ammattisivistystä ja luoda 
toimiupseerikunnalle sel-
lainen yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen asema mikä 
sille kuuluu, 

— vaalia ja edistää meripuo-
lustuksen ja etenkin ran-
nikkotykistön kunniakkai-
ta perinteitä, 

— toimia rannikkotykistön 
toimiupseereiden yhdyssi-
teenä, valvoa ja edistää jä-
sentensä ammatillista jär-
jestäytymistä ja edunval-
vontaa paikallisten toi-
miupseeriyhdistysten ja 
-liiton kautta. 

Lähiajan toimintaa 

Sääntömääräinen syyskokous 
pidetään Santahaminassa 
Rannikkotykistökoululla 24. 
10.1986 alkaen klo 10.00. Ko-
kouksessa käsitellään sääntö-
jen 9 §:n mukaiset asiat. Ko-
koukseen sisältyy opetustilai-
suus Rannikkotykistökoulun 
toiminnasta, koulutustavoit-
teista ja opetusmenetelmistä 
sekä -kalustosta. Mahdolli-
sesti saamme kuulla myöskin 
PErttston esityksen rannikko-
tykistön lähiajan kehitysnä-
kymistä. 

Jokaisen rt-yhdistyksen 
alueella toimii yhdysmies, jo-
ka on hallituksen varsinainen 
jäsen. Henkilöitä jotka ovat 
kiinnostuneita yhdistyksen 
toiminnasta ja mahdollisesti 
jäsenyydestä kehoitetaan ot-
tamaan yhteys alueellaan toi-
mivaan yhdysmieheen. 

Rannikkotykistön Toi-
miupseerit toivovat rannikko-
tykistön piirissä toimivien jär-
jestöjen, kiltojen ja yhdistys-
ten kanssa aktiivista- ja rehtiä 
rannikkotykistöhenkistä yh-
teistoimintaa. • 
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RT 
URHEI-
LEE! 

Joukkueessa juoksivat seuraavat (kuvassa vasemmalta) tulok-
sineen: 

HanRPsto — 
edelläkävijäkö? 

HanRPston perinteinen 
RYHMÄ HANKO, joka 
koostuu patteriston kanta-
henkilökunnasta ja reservin 
upseereista, saattaa vastai-
suudessa ylpeydellä sanoa RT 
ON TERÄSTÄ. 

RYHMÄ HANKO näet 
osallistui kuusihenkisellä 
joukkueella 2.8.86 Helsinki 
City Maratoniin. 

Kilpailun n. 4000 osallistu-
jasta sotilaita ei ollut monta-
kaan. 

Huolto- ja huutojoukkom-
me kannustus ja aineellinen 
tuki siivittivät rannikkotykki-
miehet mahtavaan suorituk-
seen. 

Hankolaispankkien tuella 
ja reskapt E Riikosen lahjoit-
tamissa "Rannikkopuolus-
tus"-paidoissa juoksijamme 
osuivat usean reservin tykki-
miehen huomioon, sillä reitin 
varrella musta-punapaidat 
saivat kannustusta "hyvä r t " 
-huudoin. 

yliv P Hietamies 2.38 
ltn M Eskola 3.49 
kaptlres K Tarkiainen 3.49 
kapt res E Riikonen 
ltn S Martimo 4.23 
ltn H Kinnunen 4.23 

(sijoitus n. 50.!) 

(RtUY:n jäsen) 
(primusmotor ja RtUY:n jäsen) 

Kun RYHMÄ HANKO nyt avasi maratonputken, lienee sopi-
va kysyä: HANRPSTO ON TERÄSTÄ, TULEVATKO 
MUUT RT-JOUKOT PERÄSTÄ? 

Rannikkotykistökoulun RU-kurssi 182:n mahtava 
suoritus ISO-YMPYRÄ viestissä 11.8.86 

1. RUK:n edustusjoukkue 10.59,4 
2. PO 11.06 
3. Toimiupseerit 11.08 
4. SissiK 11.19 
5. RtK 11.26 
6. PstK 11.27 
7. 2.K. 11.32 
8. KrhK 11.34 
9. VK 11.40 

10. Haminan varuskunnan upseerit 11.40 
11. l .K. 11.41 
12. PionK 11.56 
13. ItPtri 11.57 
14. KtPtri 12.04 
15. Lääkintä RUK 12.31 
16. Oppilaskunnan hallitus 13.14 

" T " 
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KADETTI 
KIMMO SALOMAA 

MERIKADETTIPÄIVÄT 
RAUMALLA 

Rauman — tuon länsirannik-
komme rauhallisen satama-
kaupungin — ilme muuttui 
huomattavasti 31.7.—4.8. 
1986. Tällöin kaupungin sata-
maan kiinnittyi suuri yhteis-
pohjoismainen laivasto-osas-
to ja monisatapäinen kadetti-
joukko "val tasi" Rauman. 
Kadetteja saapui Tanskasta, 
Norjasta, Ruotsista ja Suo-
mesta. 

Merikadettipäivien tarkoi-
tuksena on lisätä kanssakäy-
mistä pohjoismaisten upsee-
rien ja kadettien välillä sekä 
mitellä taitoja moninaisissa 
urheilukilpailuissa. Suomesta 
merikadettipäivillä olivat 
edustettuina kaikki kolme ka-
dettikurssia ja rannikkotykis-
tökoulussa opiskelevat 70. ja 
71. rannikkotykistön kadetti-
kurssit. 

Urheilukilpailuissa emme 
kyenneet parantamaan edel-
lisvuoden kokonaistulosta: 
suomalaiset kadetit saavutti-
vat kolmannen sijan. Voitta-
jaksi runnoi Tanska, toiseksi 
Norja , sitten kolmantena 
Suomi ja peränpitäjäksi jäi 
Ruotsi. Rannikkotykistön 
osuus oli perinteiseen tapaan 
hyvä, vaikkakin yksilötasolla. 
Kadettikersantti Sauli Karju-
nen voitti molemmat lajinsa, 
keihäänheiton ja korkeushy-
pyn. Karjusen yritys merika-
dettipäivien ennätyskorkeu-
desta, 201 cm:stä oli myös vä-
hällä onnistua. Suomi voitti 
myös purjehduskilpailun, 
vaikka yksi venekuntamme 
hylättiin väärän veneen joh-
dosta. 

Raumalaiset olivat kaikin-
puolin välittömiä ja mukavia 
isäntiä kadeteille. "Raumlais-
si jaari tuksi" kerrottiin puo-
lin ja toisin. Varmasti ainakin 
raumalaiset ravintolanpitäjät 
olisivat valmiit vaikka joka-
vuotisiin kadettipäiviin kau-
pungissaan. 

Rannikkotykistön 71. ka-
dettikurssi suoritti merenkul-
kukurssiaan Merisotakoulun 
Ahvenluokan veneillä. 70. ka-
dettikurssi kertasi taitojaan 
ohjailemalla Turun rannikko-
tykistörykmentin RN 31:n 
Turusta Raumalle ja takaisin. 
Saaristomeri teki meihin sy-
vän vaikutuksen kauneudel-
laan. Merikadettipäivät hui-
pentuivat näyttävään kirkko-
paraatiin, joka keräsi suuren 
joukon raumalaisia kaduille 
ja torille. Myös päivälehti 
Länsi-Suomi kertoi laajasti 
merikadettipäivistä urheilutu-
loksineen. 

Merikadettipäivät ovat täl-
lä hetkellä lähes ainoa tilai-
suus suomalaisten meri- ja 
rannikkotykistökadettien yh-
teiseen keskusteluun ja näke-
mysten vertailuun, mikä on 
tärkeää yhteistoiminnan kan-
nalta. 

Urheilutuloksissa suoma-
laisilla kadeteilla on paranta-
misen varaa — ensi vuonna 
pitää puristaa kovemmin. • 

Kisojen kaksoisvoittoja kadettikersantti Sauli Karjunen palkintokorokkeella. 
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SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvcxA^altonen 
oy 

äsolinnank. 15, 28100 Pori 10 
Puh. 939-325366, 27900 

SORAYHTIÖ 
VELJEKSET SJÖBLOM 

SORAA 
- Täytesoraa 
- Betonisoraa 
- Muuraushiekkaa 
- Murskeet ja myös multaa 

Sulan teollisuusalue 
04300 HYRYLÄ 

puh. 90-255 944, 255 299 

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

Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta 8 B, 0 0 5 2 0 Helsinki, Puh. 9 0 - 1 4 0 144 

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 
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ELEKTRONIIKKAA JA 1ÄRJESTELMÄVARUSTELUA 
PUOLUSTUSVOIMILLE NUMMI-PUSULASTA" 

-I JANTRONIC Oy 

03870 Hyönö lä 
Puh. (913) 6 6 5 6 2 te lex 122680 J a n S F 

A rromm 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot Antiikkihopeaa 
Kultakorut Liikelahjat 
Tinaesineet Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkoijaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 



PENTTI SILYAST 

Tykintekijän 
tilannearvioita 
Rannikon Puolustajan ensimmäinen toimitussihtee-
ri eversti Pentti Silvast on muistanut lehteä. On eri-
tyisen ilahduttavaa, että myös vanhemman polven 
rannikkotykkimiehet meille kirjoittavat. 

Ystäväni ja pitkäaikainen pal-
velustoverini eversti Torsti 
Lahti on Rannikon Puolusta-
jan numerossa 2/1986 käsitel-
lyt rannikkopuolustusta. Mi-
kä on tilanne, mihin ollaan 
menossa? Riveiltä käy ilmi se 
huoli, mitä vuosikymmeniä 
kentällä uurastanut rannikko-
tykistöupseeri tuntee aselajin-
sa puolesta. 

Kun olen elämässäni saanut 
astua samoja askeleita ja 
usein myös tasatahtia Torsti 
Lahden kanssa, saanen liittää 
mukaan muutaman ajatuk-
sen. Olen käsitellyt tätä aihet-
ta laajemmin Suomen Upsee-
rin numerossa 7/1986 sivuilla 
56—64. Otsikkoni, toisen 

maailmansodan kokemukset 
rannikkotykistömme kehitys-
tä ohjaamassa, viittaa siihen 
ajanjaksoon, jolloin aselaji 
oli vieraassa johdossa ja kehi-
tyskuviot menivät moniin eri 
suuntiin, kuten Torsti Lahti 
osuvasti sanoo. 

Tuolloin luotiin perusteet 
sille kehitystyölle, mistä en-
simmäisen parlamentaarisen 
puolustuskomitean lausunto 
antaa viitteitä ja mikä nyt on 
menossa. 

Yllätyksiä 

Sain olla mukana tekemässä 
teollisuudessa yhtä kompo-
nenttia ja tarkastella muuta 

toimintaa aidanraosta. Ha-
vaintojeni mukaan on tehty 
hienoja ratkaisuja ja saatu 
kauniita voittoja. Yllätyksiä-
kin on ollut. Aina ei ruuti pa-
la eikä teräs taivu odotetulla 
tavalla. 

Eräitä vaikeuksia saanen 
tässä tilittää. Raskasta torni-
tykkiä tehtäessä myöhästymi-
siä aiheuttivat mm elektroni-
nen ohjausjärjestelmä ja 
juontolaitteisto. Ennen oh-
jausjärjestelmän tekemistä oli 
tiedettävä, millaisena sanoma 
laskimelta tykille tulee ja mil-
lä tavalla tykkiä suunnataan. 
Hydraulisia järjestelmiä oli 
raskaalle tykille valmiina, uu-
denaikaisempi sähköinen va-
littiin. 

Rahaa ohjausjärjestelmän 
kehittämiseen ei erikseen ol-
lut, se liitettiin suuntausko-
neistoihin. Kulut tästä useita 
vuosia kestäneestä kehitys-
työstä olivat yli kaksi miljoo-
naa markkaa. Apuna käytet-
tiin Tampereen Teknillisen 
Korkeakoulun miesten asian-
tuntemusta. Kysymyksessä oli 
tutkimus, ei teollinen valmis-
tus. Aikaa kului sen mukai-
sesti. 

Tornitykin irtopanoslau-
kauksen juontaminen ratkais-
tiin niin, että ammus juonne-
taan koneellisesti ja panos kä-
sin. Ammuksen rata muodos-
tui kulmikkaaksi, koska sul-
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kulaitteen kiila liikkuu perä-
kappaleessa vaakatasossa. 
Ylöspäin, pystytasossa nouse-
va kiila olisi sallinut ammuk-
sen nostamisen suoraan put-
ken korotustasossa. Ammuk-
sen kärki olisi latauskorotuk-
selle tullessaan ollut jo puolit-
tain peräkappaleen sisällä. 

Juontolaitteiston kehitys-
työn aikana valmistui kenttä-
tykin heittävä latasin. Se ot-
taa energiansa putken rekyyli-
liikkeestä. Tulinopeus on 10 
ls/min homma muutoin käsin 
hoidettuna. Ammus painaa 
40 ja panos 10 kiloa. Tämän 
ratkaisun sijoittaminen torni-
tykkiin mahdollisine putken 
peräkappaleen kääntämisi-
neen olisi kuitenkin ottanut 
vuosia. 

Ohjauksen ja juonnon ai-
kaa vaatinut kehittäminen oli 
välttämätöntä. Ilman niitä 
olisi tornitykistä ollut turha 
puhua. Tykin rakentajan 
kannalta olisi ollut hyvä, jos 
laitteistot olisi tilattu yhdessä 
tykkien kanssa. 

Kuriositeettina tulkoon 
mainituksi, että 1960-luvulla 
uusittaessa Canet-pattereiden 
juontolaitteistoja, eräällä toi-
mittajalla oli referenssejä 
vain propsinkuljettimista. 

Tornitykkien sarjavalmis-

tukseen siirryttäessä rannik-
kotykistön projektijohto as-
tui askeleen verran kohti 
suunnittelijan roolia ja jätti 
teollisuuden tehtäväksi val-
mistamisen. Tämä vähensi 
luonnollisesti työvoimaa ken-
tältä, mikä ilmeisesti nyt ale-
taan oivaltaa. 

Voin sanoa, että tornityk-
kiprojektin läpivienti kymme-
nessä vuodessa oli kohtuulli-
nen suoritus. Se kestää vertai-
lun muiden asevalmistajien 
kanssa. 

Velvoitteista 

Rannikkotykistön joukko-
osastojen komentajien har-
teilla on viime vuosikymmeni-
nä ollut kova taakka. Valvo-
van, kouluttavan, rakentavan 
ja huoltavan komentajan osa 
on tiukka. Hänen on tasapuo-
lisesti ja painopisteitä hakien 
jaettava niukkoja resursseja 
ja puutetta. Ylemmät johto-
portaat ovat voineet heittää 
peliin jo omia reservejään sa-
maan tapaan kuin kenraali 
Panfilov toisen maailmanso-
dan aikana Volokolamskin 
valtatiellä. 

Henkilökunnasta taitaa 
rannikkotykistössä nyt olla 
suurin puute. Kun velvoitteita 

annetaan ja rahaa niiden hoi-
tamiseen osoitetaan, tulee 
väistämättä eteen sama tilan-
ne kuin pesäpallossa eli lyöjät 
loppuvat ennenkuin juoksuja 
syntyy. Komentajat, kuten 
nyt Torsti Lahti, heiluttavat 
viuhkaansa etulinjassa. Taka-
na ja katveessa, usein vain ää-
nihavaintoja kuunnellen ei ti-
lanne ole yhtä hälyyttävä. 
Velvoitteet edessä ovat nyt 
kovat, mutta varmasti löytyy 
vielä mahdollisuuksia niiden 
säälliseksi hoitamiseksi. Puo-
lustusvoimat ovat kokonai-
suudessaan työntäneet paino-
pisteensä eteenpäin. Maata 
puolustetaan pohjoisessa ja 
merta etelässä, jos asia kärjis-
tetysti sanotaan. 

Sotilasläänien kuvaannolli-
nen työntyminen kohti merta 
on osoituksena tästä ajattelu-
tavasta. Rannikkotykistöup-
seereiden vähyys niiden esi-
kunnissa ei saa merkitä kaik-
kea. Se voi päinvastoin johtaa 
siihen, että muiden aselajien 
upseerit joutuvat nyt entistä 
tiukemmin perehtymään ran-
nikkopuolustukseen. Kyllä he 
kelpaavat Panfilovin reser-
viksi Itämeren valtatien var-
teen. • 
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K A T S A U K S I A 

Ruotsin kiinteän 
rannikkotykistön 
kehittämisestä 

Otteita Merikadettikoulun 
johtajan eversti Bengt Herz-
bergin kirjoituksesta Tidskrift 
för Kustartilleriet -lehdessä 
n:o 1/86 (toukokuu). 

Kaikki tykkimallit tullaan 
modernisoimaan. 152 m/40: 
kin säilytettäneen vielä aina-
kin kymmenen vuotta. 

Nykytilanteesta: 

Kantama: Lähtönopeuksia 
(V0) tulisi nostaa 900—1000 
m/s:iin käyttämällä erikois-
ruuteja ja erikoisammuksia. 
Kantamien lisäys olisi 10— 
20 % raskaalla kalustolla aina 
50 km:iin saakka. 

Tarkkuus: Kaikilla aseilla 
kauko-ohjaus. Suuntaustark-
kuus 0.2 mrad. Lähtönopeus-
mittaus Dopplerilla kannat-

* 

4JU : 

taa joka tykille uusien ampu-
matarvikkeiden korkean hin-
nan takia. 

Tulinopeus on jo nyt ehkä lii-
ankin suuri. Raskaalle tykille 
riittää 10—15 ls/min, muuten 
vaaditaan mittavat jäähdytys-
järjestelmät. Tärkeää on 
myös ampumatarvikelajin 
vaihtonopeus. 

Suoja on hankittava maas-
touttamalla, ilmatorjunnalla 
ja rakenteellisin keinoin. Vii-
memainittuja ovat aseen si-
joittaminen pysty- tai vaaka-
kuiluun, pinta-alojen pienen-
täminen sekä dynaamisen tai 
yhdis te lmäkerrospanssar in 
käyttö. EMP-suojaus tarvi-
taan. Patterin tuliasema-
alueen koko 3 x 3 km. 

Katsauksia palstalle toivotaan ajankohtaisia, kiinnostavia tietoiskuja. 
Mikset Sinäkin osallistuisi tähän? 
RtUY:n kirjoituskilpaankin ehtii vielä mukaan! 

Tykkimalli Pattereita Kantama Tulinop Vo Suuntaus 
(lkm) (km) (ls/min) (m/s) 

75TK m/57 30 12.5 25 850 Käsi 
105 m/50 3 21.0 35 850 Kone 
120 TAK m/70 6 27.0 25 880 Kone 
152 m/40 9 21.0 4—8 825 Käsi 
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K A T S A U K S I A 

Ampumatarvikkeet kehitty-
vät jatkuvasti. Erikoiset meri-
maalikranaatit, joissa on yh-
distetty tunkeutuminen, sir-
palevaikutus ja painevaikutus 
ovat välttämättömiä. 120 
TAK: lie on hankittava ohjau-
tuvia ammuksia. 

Tulenjohdossa käytetään tut-
kaa (mahd ilmalava-antenni), 
optronisia välineitä, televisi-
oita, valonvahvistimia, laser-
mittareita ja infrapunalaittei-
ta. Useiden optronisin väli-
nein varustettujen asemien 
verkko on yllättävän tehokas 
keskiampumaetäisyyksi l le . 
Patterit liitetään tulen käytön 
j ohtamisj ärj estelmiin. 

Laskennassa pyritään tykki-
laskimiin. 

Vuonna 2000? 

Kevyt Raskas 
75 TAK m/57—92 155 TAK m/94 

— konesuuntaus — konesuuntaus 
— käsisuuntausmahdollisuus — käsisuuntausmahdollisuus 
— automaattilataus — automaattilataus, hissi 
— optroninen tulenjohto tykiltä — tutka, optroninen tykiltä 
— yhdistelmäpanssari — kuilu, yhdistelmäpanssari 
— tulinopeus 20 ls/min — tulinopeus 15 ls/min 
— Vo 950 m/s — Vo 970 m/s 
— Vo-mittaus tykeittäin — Vo-mittaus tykeittäin 
— kantama 13,5 km — kantama 35 km 
— tykkilaskin — tykkilaskin 
— kauko-ohjaus — kauko-ohjaus 
— itsuoja 4 X 25 mm ItK m/90 — itsuoja 1—2 autom itjaos ja 
— tai autom itjaos 4—6 x 25 mm ItK m/90 

Seuraavaksi kai elektromagneettiset kanuunat? • 
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U LAPUA 
H 

.APUAN PATRUUNOILLA 
AMMUTTU JÄLLEEN 
MESTARUUKSIA 
Lapuan patruunoiden komeaa voittosarjaa on 
kasvatettu tänäkin kesänä. Portugalissa 
CISM:n MM-kilpailuissa tuloksena oli viisi kul-
tamitalia kahdeksasta mahdollisesta. Ruotsis-
sa 300 m:n kivääriammunnan MM-kilpailuis-
sa Lapuan tuotteet olivat osallisina kuuden 
maailmanennätyksen synnyssä. Suhlin MM-
kilpailuissa Lapua taistelee kirkkaimmista mi-

taleista useimmissa la-
| jeissa. 

Vuosikymmenten koke-
mus, pitkät voittoluet-
felot ja tiukka laadun-
valvonta ovat tehneet 
Lapuan patruunoista 

j suosittuja niin kilpara-
doilla kuin eräpoluil-
lakin. 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
62100 Lapua, puh . 964-388 222 telex 72126 Ipt sf 

MENNEN 

MIKA MIEHEN OLO 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

He ls i nk i K a s a r m i k a t u 44 A 
Puh 90-174700 
T a m p e r e N ä s i l i n n a n k . 27 D 
Puh 931-32930 
T u r k u M a a r i a n k . 6 a B 
Puh 921-511 680 
H ä m e e n l i n n a S i b e l i u k s e n k . 11 A 
Puh 917-120 370 
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RT:n J O U K K O - O S A S T O T • K E R H O T • K I L L A T 

SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Lippurykmentissä 
vaihtui vastuu 

Lähtevä komentaja eversti Torsti Lahti vasemmalla ja vastaanottaja eversti Juhani Niska suorittamassa 
paraatikatselmusta Santahaminassa 1.9.1986. 
Sitä seurasivat komentajien puheet, rykmentin lipun luovutus kunnialaukausten kajahdellessa sekä ohi-
marssi. 
Vaihto päättyi kahvitilaisuuteen Sotilaskodissa. Sen aikana eversti Lahdelle toivottivat hyviä eläkepäiviä 
mm RSKY:n puheenjohtaja Eila Wallden joka luovutti Sotilaskotiliiton pienoislipun, eversti Sami Sihvo 
Santahaminan alavaruskunnan joukkojen nimissä ja Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja 
Reijo Telaranta kutsuen Torsti Lahden killan kunniajäseneksi. Tämän merkiksi painettiin Torsti Lahden 
päähän kiltabaretti. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Suomenlinnapäivä 

Helsingin Rannikkoty-
kistökillan nimi on nyt 
Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta. Tämän 
uuden nimen mukana 
syntyi ajatus killan näyt-
tävästä esittäytymisestä 
nimikkopaikallaan. 

Kesäkuun kahdeksantena kil-
ta sitten toimeenpanikin Suo-
menlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin tukemana omaa ja 
rykmentin toimintaa esittele-
vän ' Suomenlinnapäivän'. 
Päivä oli suunnattu myöskin 
kiltatoiminnan ulkopuolella 
oleville helsinkiläisille ja siitä 
kerrottiin siksi ennakkoon 
päivälehdissä ja alueradiossa. 

Vaarlahden kertausharjoitus joukon reserviläiset Vesa Andersson, 
Pekka Ahtola ja Jukka Uotila luovuttavat majuri Mikko Saarisen joh-
dolla joukon viirin kapteeni Seppo Kaipialle, Kauko Pyyskäselle ja 
Esa Virralle. 
Alakuvassa eversti Torsti Lahti, 
rouva Brita Rekola, eversti Olli 
Rekola ja everstiluutnantti Timo 
Sario katselevat Killan puheen-
johtajan, päätoimittaja, reservin 
kapteeni Reijo Telarannan juuri 
saamaa sotilasansiomitalia. 

Päivä oli rakennettu lep-
poisaksi perhetapahtumaksi 
ja eri rastitapahtumat antoi-
vat myös mahdollisuuden tu-
tustua Suomenlinnaan. Kesäi-
sen kaunis sää auttoi järjestä-
jiä tekemään päivästä onnis-
tuneen. Yleisöäkin saapui hil-
jaisen aamupäivän jälkeen 
niin paljon, että rykmentin 
perinneyhdistyksen myymät 
letut loppuivat surkeasti kes-
ken. Hernesoppaa juuri ja 
juuri riitti kaikille yli 500:lle 
nälkäiselle. 

Eri puolilla Suomenlinnaa 
olevilla rasteilla tutustuttiin 
rannikkopuolustuksen histo-
riaan, tutkittiin rykmenttiä ja 
kiltaa esitteleviä valokuvia ja 
kalustoa, nähtiin millaisella 
kalustolla rykmentti ja ryk-
mentin yhteistyökumppanit 
(merivartijat, poliisit ja meri-
pelastusseurat) liikkuvat. 
Lapsilla oli omat onginta- ja 
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Helsingin Varuskunnan päällik-
kö eversti Olli Rekola suoritta-
massa Koivistolaisten pyynnöstä 
omaa ohjelmaosuuttaan. 

puuhailutelttansa, joissa kä-
vikin vilske koko päivän ajan. 

Kokoavana tapahtumana 
oli pääjuhla, jonka avasi ryk-
mentin komentaja, eversti 
Torsti Lahti. Avauksensa 
päätteeksi hän luovutti killan 
puheenjohtajalle Reijo Tela-
rannalle sotilasansiomitalin 
tunnustuksena pitkäaikaises-
ta ja menestyksellisestä kilta-
työstä. Vaarlahden kertaus-
harjoitusjoukon entiset reser-
viläiset luovuttivat hankki-
mansa komean viirin joukon 
nykyisille reserviläisille. Ior 
Svedlin kertoi Suomenlinnan 
historiasta ja Koivistolaiset 
kevensivät ohjelmaa laulul-
laan ja tanssillaan. Aina välil-
lä nosti Helsingin Varuskun-
tasoittokunta tunnelmaa 
upeilla esityksillään. 

Alukset kuljettivat iltapäi-
vän lopuksi kaupungin puo-
lelle virkistyneitä ja enemmän 
rannikkotykistöstä, killasta ja 
rykmentistä tietäviä helsinki-
läisiä. Taisipa killan jäsen-
luetteloonkin tulla jokunen 
uusinimi. • 

millainen 
paino, 

sellainen 
saalis! 

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

Pirjo Utti ja Marjatta Tarkkanen rykmentin perinneyhdistyksestä 
paistoivat lettuja minkä suinkin ehtivät. 
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HANGON 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Hangon Rannikkopatteriston 
vuosipäivä 1,8.1986 

HanRPsto vietti vuosipäi-
väänsä perinteisen hellesään 
vallitessa 1.8. Päivän tilaisuu-
det aloitettiin lipunnostolla 
yksiköissä. 

Päiväjuhlaa vietettiin Rus-
sarössä. N. 200 vierasta seu-
rasi 9 ' ' tykkien välissä Rt:n 
tarkastajan, eversti J Karvi-

sen paraatin vastaanottoa. 
Näyttävä ohimarssi ilahdutti 
kymmenien patteriston evp-
henkilöiden mieltä. 

Juhlalounaan jälkeen vie-
raat tutustuivat patteriston 
arkeen. Varsin nopea ja tark-
ka ilmatorjunta-aseiden am-
munta ja meriammunnat vah-

vistivat "poik ien" kotonaan 
kertomat taitonsa tosiksi. 

Illalla Upseerikerhon uusi-
tuissa tiloissa Soittajakoulun 
ammattitaitoinen soittokunta 
siivitti kutsuvieraat perintei-
seen Hankovalssiin entisaiko-
jen muistelojen ja tulevaisuu-
den odotusten lomaan. 

Kutsuvieraita Betlehem-kasematin katolla. Vasemmalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja S Sundberg, 
rouva Oili Kilpinen, rannikkotykistön tarkastaja eversti Jukka Karvinen, patteriston komentaja, eversti-
luutnantti Asko Kilpinen ja kaupungin johtaja Arvi Suvanto. 

22 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Komentaja vaihtui 
patteristossa 
1.10.1986 
Everstiluutnantti Heikki Rinne 
patteriston komentajaksi 

20.11. klo 18 Sääntömää-
räinen syyskokous ja sen jäl-
keen klo 19 Yhteistoiminta-
kerhoilta Santahaminan UPS-
kerholla. Mukana Helsingin 
itäiset kerhot. Ylil. Esko 
Lindström kertoo Teikarin 
taisteluista. 

Kerho täyttää 16.1.87 50 
vuotta. Alustava juhlan päivä-
määrä on 30.1.87. Juhlatoi-
mikunta tiedottaa asiasta tar-
kemmin valmistelujen edis-
tyessä, mutta huomioi tilai-
suus jo nyt. 

Hallitus toivottaa kaikille 
jäsenille antoisaa syksyä. 

Sinunkin tuotteesi voisi olla paljon halutumpi, jos 
se olisi kuumasinkitty. Aurajoki hallitsee kuuma-

sinkityksen. Parempaa korroosionestoa ei ole. 

AURAJOjj^Sr 
Pääkonttori, 21380 Aura, puh. (921)860400. 
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Aselajin 
toivoja 

Puolustusvoimien ylipääl-
likkö, presidentti Mauno Koi-
visto ylensi luutnanteiksi 
28.8. maa-, meri- ja ilmavoi-
mien kadetit. Rannikkotykis-
tön riveihin astuivat (kuvassa 
vasemmalta): 

— luutnantti Jari Ylitalo SIRtR, 
— luutnantti Sauli Karjunen VaaRPsto, 
— luutnantti Heikki Myllyniemi SIRtR, 
— luutnantti Juha Vauhkonen SIRtR, 
— luutnantti Juha Juusela HanRPsto, 
— luutnantti Thomas Grönvall TurRtR, 
— luutnantti Jukka-Pekka Ranta VaaRPsto, 
— luutnantti Timo Kirvesoja TurRtR ja 
— luutnantti Kimmo Salomaa KotRPsto. 
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Parhaana rannikkotykistöka-
dettina palkittiin kadettiali-
kersantti Juha Juusela. Hä-
nelle luovutti perinteisessä 
miekkajuhlassa Suomenlin-
nan Upseerikerholla 21.8. 
RtUY:n kunniamiekan eversti 
Ola Lyytinen. Rannikkotykis-
tön tarkastaja eversti Jukka 
Karvinen otti heidät vastaan 
rannikkotykistöaselajiin ja 
eversti Torsti Lahti Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyk-
seen. 
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Luutnanttikurssi 13 rt-linja 
päättyi heinäkuun 3 päivänä. 
Kurssi kesii puoli vuotta ja 
siltä valmistui 7 oppilasta. 
Kurssin primus oli yliv Hannu 
Keppola RtK:sta. Erinomai-
seen lopputulokseen ylsivät 
myös yliv Pasi Kataja TurRtR 
ja yliv Harri Franssi VaaSpE. 

Rannikkotykistön kaptee-
nikurssi 30 saapui pitkältä 
Lapin leiriltä ja päätti opin-
tonsa 22.8. Parhaana palkit-
tiin ylil Timo Junttila. Palkin-
not hyvästä menestymises-
tään saivat myös yliluutnantit 
J Paalanen ja A Minkkinen. 
Kurssin suorittivat myös yli-
luutnantit K Eronen, S Kuort-
ti, J-P Kurvinen, T Maijala, 
K Mäkinen, K Nyholm ja 
S Salonen. 

Maavoimien reserviupseeri-
kurssi 182 rt-linjan kaikki 60 
oppilasta ylennettiin upseeri-
kokelaiksi 27.8. Primukseksi 
kamppaili uo Juha Lindström 
VaaRPstosta edustaen tulen-
johtolinjaa. Muut kiitettävät 
olivat uo Jori Har ju 
VaaRPsto, uo Juhani Pääk-
könen SIRtR ja uo Taneli 
Jäppinen KotRPsto. 

Vieraita 

R a n n i k k o t y k i s t ö u p s e e r i e n 
kurssien voimakas yhteishen-
ki on jälleen saanut ilmiasun-
sa useina merkkipäiväko-
koontumisina Rannikkotykis-
tökoulussa. Näistä mainitta-
koon mm 

— Reserviupseerikurssi 6:n 
50-vuotisjuhla 14.5, 

— Merisotakoulun 28. Up-
seerikurssin rt-linjan 30-
vuotiskokoontuminen n. 
50%:sesti 11.4, 

— 18. Merikadettikurssin 40-
vuotiskokous 23.5. Osal-
listujina mm kenraali 
Jaakko Valtanen ja kenrl 
Alpo Kantola, 

— Meripuolustuksen upseeri-
kurssi 40 rungolle perustu-
van RT-JUNTAN 25-vuo-
tiskokous 6.5. 

Ihmetellä täytyy lyhytkes-
toistenkin kurssien muodos-
tamia elinikäisiä toveruussi-
teitä! 

Kouluun ovat lisäksi tutus-
tuneet mm Pohjoismaisten 
pääkaupunkien ampuma-
joukkueet, komentopäällikön 
kutsumana puheenjohtaja 
Jorma Reini sekä lukuiset tie-
dotusorganisaatiot ja puolus-
tusvoimien kurssit. • 

RT-JUNTTA vasemmalta: Keijo Tapiovaara, Seppo Sirola, Kari Kallioniemi, Arvo Kaksonen, Jaakko 
Suihkonen, Ali t i Kaller, Ilpo Paavola, Heikki Tiilikainen, Timo Sario, Martti Koski ja Seppo Kurki. 
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Rannikon-
puolustajain 
päivä 
Isosaaressa 
16.8.1986 
Pitkä alusmuodostelma suun-
tautui kauniissa loppukesän 
säässä Helsingin eteläsata-
masta kohti Isosaaren linna-
ketta, kun puoleen tuhanteen 
noussut kiltaväen ja varus-
miesten omaisten joukko 
aloitti vierailunsa Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmen-
tissä. 

Laivamatkalla saimme jo 
hyvää informaatiota rykmen-
tistä ja laiturilla asiantuntevat 
oppaat ottivat kunkin alus-
erän johtoonsa ja johdattivat 
juhlakentälle. Täällä rykmen-
tin komentaja eversti Torsti 
Lahti toivotti vieraat tervetul-
leiksi. Ohjelma siirtyi nyt va-
rusmiesten harteille ja hyvin 
he siitä suoriutuivatkin. 
Aluksi saimme nähdä mallik-
kaasti läpiviedyn sulkeishar-
joituksen. Sitä seurasi "muo-
tinäytös", jossa esiteltiin pu-
kumallit aamuherätyksestä 
lomallelähtöön ja kaikki siitä 
väliltä. Paljon on tämän päi-
vän varusmiehen kaapissa ta-
varaa. Lopuksi oli reippaasti 
suoritettu taistelunäytös. 

Kaiken tämän jälkeen her-
nekeitto ja pannukakku mais-
tuivat yhtä hyvältä kuin aina 
ennenkin. 

Päivän päätapahtuma oli 
epäilemättä merimaaliam-
munnat kahdella kaliiperilla. 
Linnakkeen ulkorannan ava-
rat näkymät ja auringossa 
kylpevä meri muodostivat 
erinomaiset puitteet tapahtu-
malle. Varusmiehet osasivat 
tehtävänsä hyvin. Kun viimei-
nen raskaan tornitykin iske-
mä peitti maalilautan, niin 
olikin jo kiitoksen aika ryk-
mentille vieraanvaraisuudesta 
sekä vaivannäöstä hyvin 
suunnitellun ja täsmällisesti 
läpiviedyn ohjelman johdos-
ta. Tässä vielä kerran kiitok-
set eversti Lahdelle sekä Iso-
saaren kantahenkilökunnalle 
ja varusmiehille. 

Kiltaväen aktiivisuus vel-
voittaa jatkamaan perinteeksi 

muodostunutta rannikonpuo-
lustajain päivän viettoa. Se 
kiinnostaa sekä vanhimpia 
veteraaneja että nuorimpia 
ikäluokkia. Vieraiden joukos-
sa nähtiin mm Isosaaren pääl-
likkö Talvisodan syttymisen 
ajalta eversti Keijo Mikola. 
Rt-muistoja verestämään oli 
tullut myös lomalla ollut Pe-
kingin suurlähettiläämme 
Risto Hyvärinen. Erityisen 
maininnan ansaitsevat tietysti 
taas turkulaiset kiltaveljet ja 
-sisaret, joita oli täysi linja-
autollinen Toivo Veriön joh-
dolla ja joukossa mukana iki-
nuori pitäjänneuvos Lauri Ai-
rikka. Kaikille parhaat kiitok-
set. Vuoden kuluttua tava-
taan toivottavasti Kotkan 
suunnalla. YP 

• 
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Kiltaväkeä Isosaaressa. Edellisen sivun kuvassa myhäilevät Killan puheenjohtaja Yrjö Pohjanvirta ja 
SIRtR.n komentaja Torsti Lahti. 

Turun Rannikkotykistökilta teki kesäretken Örön linnakkeelle yli sadan kiltalaisen voimin. 
Kuvassa keskellä puheenjohtaja Toivo Veriö ja TurRtR.n komentaja, eversti Olli Simola, joka selvitti lou-
naalla saaren historiaa ja Killan merkitystä joukko-osastolle. 
Linnakkeen päällikkö, kapteeni Esa Tiainen kertoili linnakkeen kehittyvästä nykypäivästä ja uudesta 
kalustosta, jota edustaa mm kuljetukset suorittanut meriuisko. Oli hyvä kiltapäivä. (Muistiin merkitsi 
Heikki Suomäki). 
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OY EHO AB 

EKENÄS STAD — 
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

OY. A.E. ERICKSON AB 

ESPE OY KOUVOLAN TEHTAAT 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HAUTAUSTOIMISTO SAARINEN 

OY HELO-TEHTAAT 

ARVO JALONEN LIIKENNE OY 

KARJAAN KAUPUNKI 

KODAK OY 

MATTI KOIVURINTA OY 

KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

KORPIVAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

OY KOTKA STEVEDORING 

KUSTANNUS OY OTAVA 

OY LAHDEN POLTTIMO AB 

OY LOHJA AB 

LÄNSI-UUSIMAA 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 
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MÄNTSÄLÄN KUNTA 

NESTE OY 
NAANTALIN JALOSTAMO 

OSUUSKUNTA SATAMAITO 

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN-
YHDISTYS 

RAISION TEHTAAT 

RAKENNUSLIIKE NURMI & 
HEIKKALA 

ROLATE OY 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

OY TEBOIL AB 
Etelä-Suomen aluekonttori 

TURUN SATO OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KT K OY 

OY HARTWALL AB 
Vaasan Panimo 

OY VEHO AB 
Raisio 
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G Y P R O C O Y ^ 
PL 44 O V A K O 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

LIIKEOIKEUPELLISET ONGELMANNE 

H A A P A J Ä R V E N [ ^ Q J T T T Ä © V 
VARATUOMARI TIMO PUTT A 

K A U P U N K l KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153 

HANGON HINAUS 
P L 26, 10901 H A N K O 

Telex 13132 HATUCi SI-
P u h . 911-84 151 

XTWiJP@@V 
i Q l HELSINKI HOTELS (HOK) • 

- miehet kertova. j ^ J \/|ATEK OY 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9 0 - 4 6 0 511 

Myllykoski Oy 
VIHDIN KUNTA 

MYLLYKOSKI 



- K " 
VÄRIÄ % 

ELÄMÄÄ 
y 

Tikkurila Oy on jo yli 120 vuotta valmistanut 
erilaisia maalialan laatutuotteita. Tänään 
olemme alan johtava yritys Suomessa ja 
suurimpia Pohjoismaissa. Vientimme suun-
tautuu pääasiassa Ruotsiin ja Neuvostoliit-
toon. Isossa-Britanniassa toimivan Donald 
Macpherson Group Plc:n oston myötä 
Tikkurilasta tuli kansainvälinen maalialan 
konserni. 

Tikkurilan laajasta valikoimasta jokainen 
asiakkaamme löytää kansainvälisestikin 
katsoen korkealuokkaisia tuotteita. Olipa 
sitten kysymyksessä talo- tai sisämaali, au-
to- tai laivamaali, korroosionestomaali tai 
muu teollisuuden erikoispinnoite taikka lak-
ka, liima tai silote. 

Tikkurilan laatutuotteet antavat kestä-
vän suojan ja luovat silmäniloa ja viihtyisyyt-

. tä jokapäiväiseen ympäristöömme. 

I f ä f r TIKKURILA OY 
• Kuninkaalantie 1, PL 53 

01301 VANTAA, puh. (90) 83 091 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 

V 

WRNU?' M Ä S S A 

Ä N « -
.. ..-asaö» 

i*»* 
__ Mrna 

s rali? r m l 1 

AAMULEHTI 
OSUUSKUNTA 

MAITO-AURA 
PALJON HYVÄÄ PUHTAASTA LUONNOSTA. 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan pet tämät tömät lait-
teet Ammattitaidolla valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON $ 
Oy LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh (90) 2991, Telex 124546 



LYNX GLX 5 9 0 0 

PARASTA NÄILLE LUMILLE 

Siellä, missä hevonen ei jaksa ja iso kone ei ole tarkoituk-
senmukainen, tarvitaan Lynx-työkelkkaa. 

Suuri osa lumisessa maastossa tehtävästä työstä on sellais-
ta, että siihen pystyy vain luotettava ja suorituskykyinen moottori-
kelkka. Sellainen kuin Lynx. Suomalainen Lynx-työkelkka on 
suunniteltu vastaamaan ankarien olosuhteiden asettamiin vaati-
muksiin. Lynxin ominaisuudet takaavat sen, että et jää taipaleelle 
suurenkaan kuorman kanssa. 

Pohjoismaiden ostetuin moottorikelkka, jossa työkelkan 
veto-ominaisuudet on onnistuneesti yhdistetty vapaa-ajan kelkan 
ketteryyteen ja nousuvoimaan. 

50 senttiä leveä tela vetää tasaisen varmasti ja kantaa pak-
sussakin lumessa. Juuri loistava lumessakulkukyky ja veto-ominai-
suudet ovat syynä siihen, että tämä testivoittaja* on paitsi erin-
omainen työjuhta, myös todellinen vapaa-ajan luksuskelkka. 
* TM 3/85 LYNX 

K-MAATALJOUS K 


