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Tykkien tultua käyttöön muodostui niiden teki-
jöistä ja käyttäjistä tuotapikaa oma yhtenäinen 
ammattikuntansa — tykkiväki. He olivat aikansa 
myrrysmiehiä, lähes noitia. Yhteisön luonne oli 
suljettu koska taidot haluttiin pitää salassa. Irral-
lisena sotavoimista tykkiväki viihtyi parhaiten 
omassa jalossa seurassaan killoissaan. 

Ajan kuluessa tykkiväki joutui saadakseen 
tykkinsä asemiin perehtymään mm linnoittami-
seen, t ientekoon ja sillanrakennukseen. Toimi-
alan monipuolistuessa tykkiväki avautui muttei 
sulautunut. Sen rannikkorotu — järeiden put-
kien miehet — muodosti vielä aivan oman kastin-
sa jota yhdistää tykkimiesperinne ja ympäröi me-
ri. Kyllä se nykyaikanakin kiltansa tarvitsee ja 
ansaitsee. 

Niinpä rannikon puolustajat astuivat nyky-
muotoiseen kiltatoimintaan 25 vuotta sitten etu-
rivissä ja luontevasti koko aselajin käsittävänä 
ikään, arvoon tai asemaan katsomatta. 

Kaikki kehittyy, paikallaan pysyminen on 
taantumista vain dynaamisuus antaa uskoa tule-
vaisuuteen. Onkin tullut aika selkeyttää ja vireyt-
tää toimintaa sitä alueellisiin ja toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin jakaen. Tästä huolimatta pitä-
köön rannikkotykkiväki yhtä ja yhteyttä. Yli tu-
hatpäinen kiltajoukko on aselajille korvaamaton 
voima. 

On ollut ilo seurata miten kiltatoiminta ranni-
kolla on alati etsinyt uusia ulottuvuuksia ja löytä-
nyt niille toteuttajat. Kuten maanpuolustuskilto-
jen liiton puheenjohtaja Erkki Inkinen on sano-
nut, on aina väijymässä vaara, että kiltatoiminta 
on kuin savusauna, siellä on mukava tunnelma ja 
leppeässä löylyssä viihtyvät hyvin kaikki ne, mut-
ta vain ne, jotka sen ovat löytäneet. Nykyaika ja 
sen nuoriso vaatii kuitenkin saunaltaan jatkuva-
lämmitteisyyttä. Hyviä löylyjä edelleen! 

Timo Sario 
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Rannikon Puolustajain 
Killan puheenjohtajat: 
Pääjohtaja, kapteeni res 
Eero Ilmari Salovaara 
1962—66 
Kaupunkineuvos, majuri 
res Erkki Viktor Tuuli 
1966—1979 
Eversti 
Yrjö Erik Pohjanvirta 
1980—87 

Rannikon Puolusta-
jain Killan puheen-
johtaja eversti Yrjö 
Pohjanvirta täytti 
21.5.1987 70 vuotta. 
Ansioistaan rannik-
ko tykistöupseerina, 
yhdistysmiehenä se-
kä tunnettuna histo-
rian tutkijana ja kir-
joittajana palkitsi 
Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys hä-
net kultaisella ansio-
merkillään nro 20. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN 
PUHEENJOHTAJA 
EVERSTI 
YRJÖ POHJANVIRTA 

Neljännes-
vuosisata 

kiltatoimintaa rannikolla 
Vanhalta vankalta pohjalta 

Asevelvollisuusaika — puhu-
mattakaan sotien ajasta — on 
nuoren miehen elämässä ai-
nutkertaista aikaa. Monen 
kohdalla se on itsenäistymi-
sen, avartumisen sekä uusien 

toverisuhteiden ja kokemus-
ten kautta, joka jää pysyvästi 
mieleen. Suomen vanhan so-
taväen veteraanit kokoontui-
vat yhteisiin tilaisuuksiinsa 
niin kauan kuin jalka nousi. 
Jääkäreiden ja vapaussoturei-
den järjestöt ovat vasta nyt 

hiipumassa viimeisten jäsen-
tensä mukana. Viime sotien 
aikana syntyneet lukematto-
mat aseveliyhdistykset pyrki-
vät vaalimaan perinteitä ja 
kehittämään joukko-osasto-
henkeä sekä toimimaan sosi-
aalisella sektorilla vaikeuksiin 
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joutuneiden aseveljien ja hei-
dän perheidensä hyväksi. Va-
litettavasti tämä hyvää tar-
koittava toiminta keskeytyi 
välirauhan ehtojen tiukassa 
soveltamisessa. 

Edellä esitetyt ajatukset oli-
vat rakennuspuina, kun Enti-
sen RT 2:n historia- ja avus-
tussäätiön keskuudessa alet-
tiin kehitellä ajatusta kiltatoi-
minnan virittämisestä rannik-
kotykistöaselajin piiriin. Sää-
tiö oli perustettu tallenta-
maan rauhanaikaisen Ran-
nikkotykistörykmentti 2:n ja 
sen sodanaikaisten perinne-
joukkojen toiminta Koivistol-
la ja Viipurinlahdella sekä 
tukemaan näissä joukoissa 
kaatuneiden omaisia. Täytet-
tyään päätehtävänsä säätiö 
lopetti toimintansa ja lahjoitti 
tekijänoikeutensa ja loput ra-
havaransa Rannikon Puolus-
tajain killalle. 

Rannikon Puolustajain kil-
ta perustettiin Helsingissä 
16.4.62 aselajikiltana, jonka 
toiminta-alue käsitti koko 
valtakunnan alueen. Toimin-
ta-ajatus perustui lähinnä pai-
kallisiltojen varaan. Näitä 
perustettiinkin jo samana 
vuonna Helsinkiin, Turkuun 
ja Kyminlinnaan sekä sitten 
vuoden välein Raumalle, 
Hankoon ja Vaasaan. 

Ennen pitkää kävi selväksi, 
etteivät pääkillan voimavarat 
ja mahdollisuudet riittäneet 
hyvästä alusta huolimatta toi-
minnan aktivoimiseen laajalla 
alueella. Mm Hangon ja Rau-
man paikalliskillat "nukahti-
vat" . Ilmeni selvää tarvetta 
muuttaa sääntöjä, tarkistaa 
organisaatiota ja omaksua 
paikallisessa toiminnassa en-
tistä selvemmin joukko-osas-
tokillan luonne. Sääntöjen 
muutoksella mahdollistettiin 
paikalliskiltojen itsenäistymi-
nen ja Rannikon Puolustajain 
Kilta jäi katto-organisaatioksi 

yhteisten toimintojen hoita-
mista varten. Myönteiset tu-
lokset olivatkin pian todetta-
vissa itsenäistyneiden kiltojen 
kohdalta. Mainittakoon vain 
esimerkkeinä Helsingin osalta 
mittavat Kajanuksen sauna-
ja Järvön majaprojektit sekä 
turkulaisen kiltaväen jatkuva 
aktiivisuus yhteisissä tilai-
suuksissa. 

Katse tulevaisuuteen 

Kirjoitin pari vuotta sitten 
tässä lehdessä "Kaikessa toi-
minnassa ja erityisesti vapaa-
ehtoisuuteen vetoavassa työs-
sä tulisi välttää päällekkäi-
syyttä ja tuloksia heikentävää 
tyhjäkäyntiä. Tämän takia 
myös kiltaorganisaatiota on 
aihetta tarkistaa, jos kehitys 
sitä vaatii". Muutosten aika 
on nähdäkseni nyt käsillä. 
Kyminlinnan Rannikkotykis-
tökilta ja Merenkurkun kilta 
ovat viimeisinä Rannikon-
puolustajain killan paikallis-
osastoina itsenäistymässä. 
Näin on Hangon suuntaa lu-
kuunottamatta kaikkien ran-
nikkotykistöjoukko-osastojen 
alueella itsenäinen aselajikil-
ta, joka voi ottaa toiminnas-
saan huomioon alueelliset 
omaleimaisuudet ja suunnata 
aktiviteettinsa sekä varusmie-
hiin että reserviläisiin. Ko-
mentajien ja koko kantahen-
kilökunnan tuesta jokainen 
kilta on kiitollinen, sillä ilman 
sitä ei tuloksellinen toiminta 
onnistu. 

Hankoniemellä ei ole riittä-
vää jäsenpohjaa kiltatoimin-
nalle, sillä varusmiesaines tu-
lee muualta, pääasiassa Hel-
singin ja Turun suunnalta. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse 
sitä, että kiltatoiminta olisi 
Hangon Rannikkopatteriston 
henkilöstölle vierasta. Mm 
patteriston alueella vietetyt 
Rannikon Puolustajain päi-

vät ovat aina saaneet kiitosta 
osakseen ja keränneet taval-
lista runsaamman osanottaja-
joukon. Sopivalla informaa-
tiolla voidaan varusmiehille-
kin tehdä kiltatoiminta tutuk-
si. 

Rannikon Puolustajain kil-
lan 20.3.87 pidetty vuosiko-
kous velvoitti killan hallituk-
sen selvittämään killan tule-
vaisuutta. Hyvässä tarkoituk-
sessa voitaneen sanoa "Mauri 
on tehnyt tehtävänsä, Mauri 
saa mennä' ' . On vain ratkais-
tava sellaisten tarpeellisiksi 
osottautuneiden toimintojen 
kuten Rannikon Puolustajain 
päivän ja Rannikon Puolusta-
ja -lehden jatkuvuus. Tämä 
lienee mahdollista esim jon-
kinasteisella yhteistoiminta-
elimellä. Omaleimaisen kilta-
toiminnan ohella on erityisen 
tärkeää, että laajoilla ranni-
koillamme olevat rannikko-
tykkimiehet voivat tuntea 
kuuluvansa samaan kiltaper-
heeseen, tutustuvat toisiinsa 
ja voivat verestää vanhoja 
muistoja yhteisillä retkillä. 

Rannikon Puolustajain kil-
ta on eräs maamme vanhim-
mista killoista. Neljännesvuo-
sisadan aikana se on toteutta-
nut sille asetetut tavoitteet. 
Aselajimme painopistesuun-
nissa toimivat nyt itsenäiset 
killat vanhoille perinteille 
pohjaten, mutta myös nyky-
ajan haasteisiin vastaten. Kil-
tatoiminnassa alusta alkaen 
mukana olleena haluan esit-
tää parhaat kiitokseni kaikille 
Rannikon Puolustajain killan 
piirissä toimineille kiltasisaril-
le ja kiltaveljille sekä toivot-
taa parhainta menestystä tosi-
asiassa jo nyt killan työtä jat-
kaville Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillalle, Turun 
Rannikkotykistökillalle, Ky-
minlinnan Rannikkotykistö-
killalle ja Merenkurkun Kil-
lalle. • 
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RAN NIKKOTYKI STÖ Kl LTA 

Vuosikokouksessa päätettyä 

Vuosikokous pidettiin 
20.3.87 arvokkaassa Pörssi-
salissa. Kokouksen lomassa 
saatiin kuulla esitelmä osake-
säästämisestä ja kokouksen 
päätyttyä siirryttiin Pörssi-
klubille nauttimaan herkullis-
ta illallista ja tanssimaan. 
Mieleen painuva vuosiko-
koustapahtuma. 

Vuosikokous valitsi yksi-
mielisesti edelleen puheenjoh-
tajaksi Reijo Telarannan. Kil-
lan talouden- ja jäsenasioiden 
hoitajana jatkaa edelleen Vil-
jo Markkanen ja sihteerinä 
Kauko Pyyskänen. 

TOIMINTAKERTOMUS 
1986 

Järjestyksessään 24. toimin-
tavuonna toiminta osoitti 
edelleen vilkastumista eri toi-
mintalohkoilla. Vuoden aika-
na järjestettyjen tilaisuuksien 
ja retkien luonne ja painopis-
te osoittavat toimintojen vä-
hittäistä siirtymistä suuria 
ponnistuksia vaatineista ra-
kentamistoimista varusmie-
hiin, reserviläisiin ja jäseniin 
kohdistuvaksi. Killan käytös-
sä olevat niin Kajanuksen 
sauna kuin Järvön kiltamaja 
ovat olleet ahkerassa käytös-
sä. 

Näiden ainutlaatuisten 
kohteiden virkistysarvo tun-
tuu kasvavan arvaamattomal-
la tavalla, joten niiden käyt-

töön ja huoltoon tulee suh-
tautua sen mukaisella tavalla. 
Järvön käyttö onkin muovau-
tunut sille laadittujen käyttö-
sääntöjen pohjalta myöntei-
sellä tavalla. 

Vuoden 1986 vilkastunut 
toiminta on vaatinut entistä 
enemmän ponnistuksia ja uh-
rattua vapaa-aikaa, usein 
myös työaikaa asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
Entistä hedelmällisemmän ja 
tiiviimmän yhteistyön ansios-

ta rykmentin ja sen kantahen-
kilökunnan sekä RTTK:n 
kanssa on killan toiminnan 
tavoitteita voitu saavuttaa to-
detulla tavalla. 

KOKOUKSET 

Killan varsinainen vuosiko-
kous pidettiin 7.3.1986 Kata-
janokan kasinolla. Johtokun-
ta on kokoontunut kahdek-
san kertaa toimintavuoden 

Yhteistyön ja aktiivisuuden symboli. "Tämän Robert Kajanuksen 
1905 rakennuttaman ja Eliel Saarisen suunnitteleman saunan kunnos-
tivat käyttöönsä 1981 Helsingin Rannikkotykistökilta, Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti ja Rannikkotykistökoulu." 

«Pi 
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aikana käsittelemään killan 
asioita. 

Virallisten kokousten lisäk-
si on järjestetty rykmentin 
edustajien ja perinneyhdis-
tyksen, saunatoimikunnan, 
RTTK:n kanssa yhteistyöneu-
votteluja. Johtokunnan ristei-
lyn yhteydessä pidettiin "lin-
japalaveri" joulukuussa. 

JÄSENMÄÄRÄ 

Toimintavuoden lopussa jä-
senmaksun maksaneita jäse-
niä on 322, minkä lisäksi re-
kisterissä on ainais-, varus-
mies- ja uusjäseniä. 

JOHTOKUNTA 

Telaranta Reijo 
puheenjohtaja 

Hess Helmut 
varaphj , järjestötoiminta 
vara Heilala Asko 

Enkovaara Juhani 
reserviläistoiminta 
vara Nyberg Arno 

Puska Tapani 
varusmiestoiminta 
vara Mellavuo Pekka 

Partinen Raimo 
talous 
vara Ahtola Pekka 

Sivunen Eero 
kiinteistöt ja materiaali-
toiminnot 
vara Saatsi Olli 

Norta Martti 
koulutus- ja kilpailu-
toiminta 
vara Hiili Kalevi 

Johtokunnan kokouksiin 
ovat osallistuneet rykmentin 
komentajat Torsti Lahti ja 
Juhani Niska, rykmentin yh-

teyshenkilönä Mikko Saari-
nen ja kulloinenkin RTTK:n 
puheenjohtaja. 

TOIMIHENKILÖT 

Markkanen Viljo 
toiminnanj ohtaj a; 
taloudenhoito, jäsen-
rekisteri ja postitus 

Pyyskänen Kauko 
sihteeri 

Selin Ensio 
järjestöyhteistyö 

Kokkonen Jouko 
tiedotus 

Markkula Markku 
Linnake lehti, 
päätoimittaja 

Jauri Antti 
avustavana toimihenkilönä 



KAJANUKSEN JA 
JÄRYÖN HOITOKUNTA 

Killan edustajina Eero Sivu-
nen phj , Raimo Partinen 
isännöitsijä Olli Saatsi jäsen 
ja Kalevi Hiili varajäsen. 

Rykmentin edustajina Ris-
to Hurme varaphj, Mauri 
Har ju sihteeri, Pekka Tiippa-
na varajäsen ja Seppo Strand-
man varajäsen. 

TALOUS 

Toimintavuoden jäsenmaksu 
on ollut 70,— markkaa. 

VARSINAINEN 
TOIMINTA 
TOIMINTALOHKOITTAIN 

Järjestötoiminta 

— Toimintavuosi alkoi killan 
vuosikokouksella 7.3.1986 
Katajanokan kasinolla. 
Kokousosanottajia oli 34 
kiltalaista. 

— Jäsenistön kevätretki Jär-
vön kiltamajalle järjestet-
tiin 17—18.5. Kevätkun-
nostustalkoiden lisäksi 
nautittiin mukavasta yh-
dessäolosta ja kesään he-

räävästä saaristoluonnos-
ta. 

— Rykmentin vuosipäivää 
vietettiin 12.5. Johtokun-
nan lisäksi päivän viettoon 
osallistui runsas joukko 
kiltalaisia niin lipunnosto-
tilaisuuteen Kustaanmie-
kalla kuin myös juhlaan ja 
paraatiin Isosaaren linnak-
keella. 

— Kaunialan sotavammasai-
raalan veteraaneille järjes-
tettiin 4.6. retki Isosaaren 
linnakkeelle. Yhteistyössä 
rykmentin ja RTTK:n 
kanssa toteutettu retki on-
nistui hyvin. 

— Näyttävin yleisötapahtu-
ma oli Suomenlinnapäivä 
8.6. Yhteistoimin rykmen-
tin ja perinneyhdistyksen 
kanssa järjestetty tilaisuus 
vaati paljon järjestelyjä ja 
työtä onnistuen hyvin en-
simmäisenä rykmentin ja 
killan ensimmäisenä esitte-
lytilaisuutena. Päivän viet-
toon osallistuneita oli noin 
350 henkeä. 

— Killan edustajat osallistui-
vat koko perheen maan-
puolustuspäivään 31.8. 
Uudenmaan kiltapiirin jär-
jestämässä tilaisuudessa 
kilta esitteli toimintaansa 

valokuvanäyttelyllä ja ja-
koi kirjallista materiaalia. 

— Rannikon Puolustajain 
Päivää vietettiin Isosaaren 
linnakkeella 16.8. Päivän 
vietto tapahtui omaisten-
päivän yhteydessä rykmen-
tin vastatessa käytännön 
järjestelyistä. Kiltalaisia 
Helsingin lisäksi osallistui 
päivän viettoon Turusta ja 
Kymenlaaksosta noin 110 
henkeä. 

— Jäsenistölle tarkoitettuja 
retkiä Järvön saareen jär-
jestettiin 9.8. ja 6.9. Mu-
kavan yhdessäolon kilpai-
luineen, saunomisineen li-
säksi tehtiin myös talkoo-
töitä. 

Reserviläistoiminta 

Jaoksen edustajat ovat osal-
listuneet rykmentin järjestä-
miin kertausharjoitustilai-
suuksiin. Killasta ja sen toi-
minnasta on tiedotettu suulli-
sesti ja kirjallisesti harjoitus-
ten yhteydessä varta vasten 
järjestetyissä tilaisuuksissa. 
Harjoitusten päätöstilaisuuk-
sissa on jaettu killan baretit 
harjoitusten parhaille. 

Syksyllä Upinniemessä har-
joituksiin tutustuneelle Uu-
denmaan läänin maaherra Ja-
kob Södermannille killan phj 
Telaranta luovutti killan ba-
retin. 

Jäsenistölle 19.2.87 tarkoi-
tetussa tilaisuudessa rannik-
kotykistö esittäytyi. Tilaisuus 
pidettiin RtK:n tykkihallissa, 
saatiin tutustua monipuolises-
ti aselajin kehitykseen ja lait-
teisiin. Tilaisuuteen osallistui 
24 henkeä. 

Jaos on edelleen pyrkinyt 
harjoitusten aikana eri yh-
teyksissä luomaan myönteistä 
kuvaa kiltatoiminnasta ja täl-
lä tavalla hankkimaan uusia 
jäseniä. Edellä mainitun li-
säksi on pidetty yhteyksiä eri 
kertausharjoitusporukoihin. Killan valokuvanäyttely kiinnosti Suomenlinnapäivänä. 
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Ja naiset ovat mukana kiltatapahtumissa. 

Kiinteistöt ja 
materiaalitoiminnot 

Toiminnan pääpaino on ollut 
hallinnassa olevien kiinteistö-
jen valmiiksisaattamisessa. 

Järvön saarella kiltamajan 
ympäristö on kunnostettu, 
venelaituri on osin rakennettu 
ja loppuosa laiturimateriaa-
lista on varastoituna saaressa. 
Liiteri on viimeistelyä vailla 
valmis. Kiltamajaan on asen-
nettu kaasuvalaistus ja -läm-
mitin sekä rantasaunaan on 
vaihdettu jatkuvalämmittei-
nen kiuas. Järvöön hankittiin 
yhteysvene päivystäjän käyt-
töön. 

Kajanuksen saunalla on 
edelleen ollut vesivaurioita, 
joiden korjaaminen on osoit-
tautunut vaikeaksi. Asiassa 
on kuultu eri asiantuntijoita, 
jonka pohjalta on laadittu 
kor j aussuunnitelma. 

Taloustoiminta 

Varainhankinta koostuu pää-
osin lahjoituksista, jäsenistön 
maksamista tuki- ja käyttö-
maksuista sekä varsinaisista 
jäsenmaksuista. Jäsenistön 
maksamat käyttö-, vene- ja 
vierasmaksut tuottivat n. 
17.500 markkaa. 

Taloudelliset sitoumukset 
on kyetty hoitamaan lähes 
suunnitellulla tavalla. 

Kajanuksen saunalla vie-
railtiin noin 40 kertaa ja Jär-
vön kiltamaja oli jäsenistön 
ja vieraiden käytössä yhteen-
sä noin 80 vuorokautta. Päi-
vystys- ja vartiointitehtäviin 
osallistui viikoilla 22—37 yh-
teensä 14 perhettä. 

Koulutus- ja 
kilpailutoiminta 

Koulutusjaos valmisteli toi-
mistoautomaatio- ja johta-
miskoulutuksen, mutta ha-

lukkaita ei löytynyt riittäväs-
ti, joten näitä ei toteutettu. 

Jäsenkysely ei tuonut esille 
koulutukseen tai liikuntaan 
kohdistuneita toiveita. Kilpai-
luja järjestettiin retkien yh-
teydessä, jolloin niihin osal-
listuivat lähes kaikki paikal-
laolleet. 

Varusmiestoiminta 

Yhteistyö RTTK:n kanssa on 
vakiintunut. Jaoksen edusta-
jat ovat olleet RTTK:n ko-
kouksissa, joita on ollut 12 
kpl. Lisäksi on pidetty kolme 
vaihtokokousta. 

Rykmentin eri yksiköiden 
päälliköille ja vääpeleille on 
pidetty tiedoitustilaisuudet 
8.9. ja 16.9. Kajanuksen sau-
nalla. Tilaisuuksissa esiteltiin 
laajasti killan toimintaa. 

Rykmentin ja killan yhtei-
nen tiedotuslehti Linnake on 
ilmestynyt neljä kertaa. Pää-
toimittajana on edelleen toi-
minut Markku Markkula. 

Killan tunnusta, mustaa 
barettia, on jaettu hyvin suo-
ritetusta asevelvollisuudesta 
kotiutuville varusmiehille. 
Perinteiseen tapaan kotiutta-
mistilaisuuksissa on jaettu 

killan pronssisia levykkeitä 
ansioituneille varusmiehille. 

Jaoksen toiminnan tulokse-
na on kiltaan liittynyt noin 90 
uutta jäsentä, joista kotiutta-
mistilaisuuksissa noin 40. Kir-
jasto on edelleen käytössä. 

Jaoksen edustajat ovat 
osallistuneet Itsenäisyyspäi-
vän paraatiin ja jouluaaton 
kunniavartioon. 

TOIMINTA-
SUUNNITELMA 1987 

— varusmiestoiminnan edel-
leen kehittäminen 

— reserviläistoiminnan edel-
leen kehittäminen 

— Kajanuksen saunan ja Jär-
vön kiltamajan järjestölli-
nen käyttö 

— yhteistoiminnan kehittä-
minen SlRtR:n ja sen Pe-
rinneyhdistyksen kanssa 

— osallistuminen Rannikon 
Puolustajain Päivään 

Edellä mainittujen pääta-
voitteiden lisäksi eri toiminta-
lohkot toteuttavat omia yksi-
tyiskohtaisia toimintasuunni-
telmiaan ja vakiintuneita toi-
mintatapojaan. • 
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SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Suomenlinnasta se alkoi. Lippu nousi jälleen linnake Zanderissa. 

Päiväjuhla paraateineen pidettiin Mäkiluodon linnakkeella. 

Juhlapuheen piti rannikkotykistön tarkastaja eversti 
Jukka Karvinen. Hän totesi rykmentin siirtyvän aivan 
uuteen aikakauteen, sillä valtion budjetissa olemme saa-
neet määrärahat, joilla voimme aloittaa uuden ohjuksen 
hankinnat. Puolustusvoimat on tilannut ruotsalaiselta 
Saab Missiles Ab:lta rannikkotykistölle tarkoitetun oh-
jusjärjestelmän prototyypin. Kyseessä on RBS-15 meri-

torjuntaohjuksen rannikkotykistösovellutus. Sama ohjusjärjestelmä on aikaisemmin han-
kittu Helsinki-luokan ohjusveneisiin. Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti on valta-
kunnan tärkeimmän strategisen kohteen, pääkaupunkiseudun suojana. Tästä syystä ryk-
menttiä on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Kun nyt olemme saamassa meritorjun-
taohjuksia, jotka soveltuvat erittäin hyvin suomalaisiin saaristo-ja rannikko-olosuhteisiin 
on meillä entistä paremmat mahdollisuudet täyttää tehtävämme kriisinhallinnassa. 
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Taiteilija, malli ja tulos. Vuosipäivänä paljastettiin rykmentin edellisen komentajan eversti Torsti Lahden 
muotokuva. Vasemmalla taiteilija Ulla Bäckman. 

KAPTEENI 
OVE ENQVIST 

Porkkalan saariston 
vastaanotto vuonna 1956 

Viime vuonna tuli kuluneeksi 
30 vuotta siitä kun Porkkalan 
vuokra-alue palautettiin Suo-
melle. Ainakin tämän kirjoit-
taja odotti, että juhlavuonna 
olisi julkaistu uusia tutkimuk-
sia Porkkalan palautuksesta, 
olivathan salaisetkin asiakir-
jat vuodelta 1956 tulleet julki-
siksi 1980-luvun alussa. Vas-

toin odotuksia ei uusia tutki-
muksia julkaistu, ellei oteta 
huomioon Kai Brunilan kir-
jaa "Porkkalan kohtalot", 
joka sisältää pääosin vanhois-
ta kirjoista koottua materiaa-
lia. Seuraava kirjoitus perus-
tuu lähinnä pikaiseen tutustu-
miseen eri puolustusvoimien 
arkistoihin sekä tekemiini 

haastatteluihin. On toivotta-
vaa, että jollakin joskus riit-
täisi aikaa tutkia tarkemmin 
tätäkin osaa rannikkotykis-
tön historiasta. Itse jatkan 
Mäkiluodon linnakkeen his-
torian tutkimista ja ottaisin 
mielelläni vastaan kaikkea si-
tä koskevaa tietoa ja aineis-
toa. 
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Vuokra-aika PORKKALAN VUOKRA-ALUE 

Tarkkoja tietoja vuokra-
ajalta saadaan vasta kun ja 
jos Neuvostoliiton arkistot 
joskus avautuvat tutkijoille. 
Jonkunlaisia arvioita voidaan 
kuitenkin tänäänkin tehdä ve-
näläisten jättämistä rakennel-
mista, noin 6000:sta alueelta 
löytyneestä asiakirjasta, 
Porkkalan Rajavartioston ja 
muiden viranomaisten teke-
mistä havainnoista sekä muu-
tamasta Neuvostoliitossa jul-
kaistusta kirjasta. 

Suurin osa rannikkotykis-
tön sotiemme aikaisista toimi-
paikoista lienee ollut miehi-
tettynä vuokra-aikana. Niin-
pä ainakin Mikonkari, Järvö, 
Stora Träskö, Rönnskär, Mä-
kiluoto, Porsö, Kallbädan 
(Porkkalan) majakka ja Som-
maröarna olivat miehitetyt. 
Esimerkiksi Järvössä oli neli-
tykkinen 105—130mm:n pat-
teri, Mikonkarilla valvonta-
asema tutkineen, Träskössä 
kolmitykkinen 180 mmm pat-
teri, Porsössä nelitykkinen 
130 m m m patteri ja tutka, 
Kallbädassa tutka- ja valvon-
ta-asema ja Rönnskärissä ai-
nakin sääasema. Myös Pork-
kalan niemessä oli ilmeisesti 
ollut nelitykkinen kevyt pat-
teri. 

Valmistelut 

Virallinen kommunikea 
Porkkalan alueen palauttami-
sesta julkaistiin 19.9.1955. Jo 
1955 oli havaittavissa merk-
kejä vuokra-alueen evakuoin-
tivalmisteluista. Alueelta 
kuului räjäytyksiä ja mm lo-
kakuussa havaittiin, että Mä-
kiluodon järeä tykkitorni oli 
räjäytetty ja joulukuussa tu-
lenjohtotorni lensi ilmaan 
mutta jäi osittain pystyyn. 

Suomalaisten vastaanotto-
valmisteluja haittasi epätie-

toisuus tarkasta palautus-
ajankohdasta ja palautusta-
vasta. Oli varauduttava sii-
hen, että palautus voi tapah-
tua joko avovesikautena tai 
meren ollessa jäässä. Lisäksi 
oli otettava huomioon, että 
alue voidaan palauttaa joko 
osa kerrallaan tai yhtenä ko-
konaisuutena. 

Rannikkotykistön linnak-
keista laadittiin luettelot luo-
vutetuista rakennuksista ja 
laitteista sekä varattiin vas-
taavat linnakekartat. Marras-
kuun alussa 1955 annettiin 
vastaanottoon osallistuville 
joukoille, rannikkotykistön 
osalta RT l:lle ja sen muo-
dostamille vastaanottoelimil-
le, käsky Porkkalan alueen 
tulokatselmuksesta ja vas-
taanotosta. " Rannikkotykis-
tön osalta se noudatti pääosin 
RT l :n ehdottamia järjestely-

jä. Valmistelut tulokatsel-
musta ja vastaanoton suorit-
tamista varten oli saatettava 
valmiiksi 9.11.1955 mennes-
sä. 

Organisaatio ja tehtävät 

Vastaanottoa johti "Puolus-
tuslaitoksen Porkkalan vas-
taanotto-osasto" jonka ko-
mentaja oli eversti A Koski-
maa. Vastaanotto-osastoon 
kuului esikunta, Jorvaksen-, 
Kirkkonummen-, Siuntion- ja 
Degerbyn komppaniat, lento-
kenttien vastaanottoelin, re-
servikomppania sekä "Saaris-
ton alueen vastaanotto-osas-
t o " (SaarVOs). SaarVOs:oon 
kuului henkilöstöä lähinnä 
rannikkotykistöstä ja meri-
voimista ja sen johta ja oli 
everstiluutnantti Topi Knuut-
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Merenkulkuhallituksen vastaanottajat ja neuvostoliittolaiset luovutta-
jat Kallbädan majakalla. Keskellä MKH:n pääjohtaja amiraali Ra-
hola. 

tila. SaarVOs:n johto toimi 
Lövnäsissä Porkkalan nie-
mellä. Saariston alue jaettiin 
Mäkiluodon ja Obbnäsin ala-
kaistaan. Kummallakin ala-

kaistalla toimi kolme tiedus-
teluryhmää sekä vartiojouk-
kue. SaarVOs:n virallinen ko-
koonpano oli siis seuraavan-
lainen: 

SaarVOs:n johto 
Evl T Knuuttila 

Alakaistoille ja tiedustelu-
partioille jaettiin viesti- ja 
huoltoelimiä tarpeen mu-
kaan. SaarVOs:n yleiset teh-
tävät oli huolehtia alueensa 
tulokatselmuksesta ja tiedus-
telusta. Saariston alueelle 
määrättiin seuraavat erikois-
tehtävät: 

1) vastaanottaa se kiinteä 
omaisuus ja laitteet, jotka en-
nen Porkkalan luovutusta 
ovat olleet puolustuslaitoksen 
hallussa, sekä 

2) mikäli alueilla, jotka ote-
taan haltuun puolustuslaitok-
sen entisenä kiinteänä omai-
suutena, on muuta omaisuut-
ta, on se luetteloitava ja siitä 
tehtävä ilmoitus tiedusteluil-
moituksissa. 

Vastaanoton suoritus 

SaarVOs:n siirtyminen Pork-
kalan alueelle tapahtui osin 
maitse, osin meritse. Lähinnä 
Mäkiluodon alakaistan tie-
dustelupartio 3, jonka johta-
jana toimi kapt L Gottberg, 
johdon muutama edustaja ja 
huolto- sekä viestimiehiä siir-
tyi alueelle meritse vartiolaiva 
Tursaalla jäänmurtajan avus-
tamana. Tiedustelupartio 3 
vastasi rannikkotykistön ehkä 
tärkeimmistä kohteista eli 
Träskö-Rönnskär-Mäkiluoto-
Kallbäda alueesta. Oli toivot-
tu, että mm Mäkiluodossa 
olisi ollut luovuttajan edusta-
ja paikalla, mutta saari todet-
tiin tyhjäksi. 

Vartiolaiva Tursaalla käy-
tiin Mäkiluodossa ja Rönn-
skärissä, jossa se juuttui kiin-
ni jäihin. Loput tiedusteluret-
ket tehtiin hiihtäen. Paluu-
matkaa varten oli Tursas sa-
hattava irti jäistä. Paluumat-
kalla käytiin matkan varrella 
olevissa kohteissa kuten Mi-
konkarilla. 
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Vartiolaiva Tursas Rönnskärin rannassa. 

Mäkiluoto vuokraajien jäljiltä tammikuussa 1956. Räjäytetyt 12" 
tykkitornit. 

Monet linnakkeiden raken-
nukset olivat huonossa kun-
nossa. Lisäksi oli tykki- ja tu-
lenjohtoasemat monessa pai-
kassa räjäytetty rikki. Ehkä 
katkerin menetys oli Mäki-
luodon 12 tuuman tykkitorni, 
joka aikoinaan oli ollut ran-
nikkotykistön ylpeys. Siellä 
täällä oli uusia rakennuksia, 
joita ajateltiin voitavan kor-
jata. Yleisesti ottaen näyttivät 
korjausmahdollisuudet hei-
konlaisilta, koska linnakkei-
den edullisimmilla paikoilla 
olleet linnoitteet oli räjäytetty 
ja näiden räjäytettyjen ase-
mien korjaaminen olisi vai-
keaa. Täysin uusille linnoit-
teille olisi vaikeaa löytää edul-
lisia paikkoja. 

Oli myös varauduttu lin-
nakkeiden vartiointiin, mutta 
se todettiin toistaiseksi tar-
peettomaksi. Päätettiin ryh-
tyä linnakkeiden vartiointiin 
vasta avovesikauden alussa. 
Upinniemen vartioinnista 
vastasivat merivoimat. 

Varsinainen vastaanotto 
päättyi 2.2.1956. Laadittiin 
ensimmäiset kaavailut puo-
lustusvoimille lunastettavista 
alueista. Keväällä ja kesällä 
1956 linnakkeet tutkittiin tar-
kasti ja kesä-heinäkuun vaih-
teessa RT 1 lähetti meripuo-
lustuksen tarkastajalle ehdo-
tuksensa Porkkalan alueen 
rannikkopuolustuksen järjes-
telyistä. Alkoi kuitenkin tais-
telu Porkkalan alueista puo-
lustusvoimien ja siviili väen 
välillä, joka johti siihen, että 
alkuperäiset suunnitelmat 
huomattavasti muuttuivat. • 
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Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki. Puh. 90-140 144 

UUTTA PANSSARIMUSEOLLA 
PAROLASSA 

MBSMs 

Ulkomuseossa sodanaikainen Panssarijuna 1. 
Uusi näyttelyhalli, jossa avattiin 29.5. koko 
matkailukauden kestävä erikoisnäyttely "Suo-
malainen panssarintorjunta polttopullosta oh-
jukseen". Näyttelyhallirakennuksessa myös 
uusi kahvio. 
Museo on avoinna: 
1.6.—31.8. klo 10.00—19.00 ja 1.9.—30.9. vain 
la—su klo 10.00—16.00. 
Muulloin vain seurueille sopimuksen mukaan. 
Opastus valtatieltä 3 ja tieltä 305. 
Puhelin 917-710403. 

Me 
marssimme 
kehityksen 
tahdissa. 

ERKKI JUVA OY 
RAKENTAMISEN SUUNNITTELUA 

Juva 
ITÄTUULENTIE 1 

02100 ESPOO 
PUH. (90)46901 

TELEX 122878 ejuva sf 
TELEFAX (90)464 454 

VÄRIÄ 
ELÄMÄÄ 

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. 

TIKKURILA OY 
• Kuninkaalantie 1, PL 53 

01301 VANTAA, puh. (90) 83 0 9 1 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖKILTA 

Toimintavuosi 1987 on lähte-
nyt jälleen ripeästi liikkeelle. 
7.3. pidetyssä vuosikokouk-
sessa päätettiin, että kiltam-
me puheenjohtajana jatkaa 
Toivo Veriö Aurakatu 15 A 1 
20100 Turku puh 311217. Kil-
lan sihteerinä toimii Elina 
Laiho puh (työ) 695362, sekä 
tiedottajana Harri Miekka 
Kotkankatu 1 B 25 20600 
Turku puh 441132. Jäseniä 
on 375. 

27.6. Tutustumismatka Utön 
linnakkeelle 
7.—15.7. Jokiristeily Dnepril-
lä 

Turun Rannikkotykistökilta 
pyrkii samoin kuin muutkin 
rannikkotykistökillat omalta 

osaltaan lujittamaan ranni-
koilla asuvien ihmisten ja Tu-
run Rannikkotykistörykmen-
tin toimintaa ja edistämään 
maanpuolustustahtoa. Tässä 
suhteessa voidaan sanoa, että 
yhteistoiminta, kiitos ryk-
mentin sangen myötämielises-
tä suhtautumisesta killan toi-
mintaan, on ollut ilahdutta-
van hyvää. Kun rykmentti sai 
uuden esikuntarakennuksen-
sa, sai kilta sieltä myös omat 
arvokkaat tilansa. 

Killan jäsenet ovat saaneet 
tehdä useita retkiä rykmentin 
alueella oleviin kohteisiin. 
Viimeisimpänä yhteistoimin-
tamuotona on ollut osallistu-
minen rykmentin valatilai-
suuksiin, joihin samalla on 
yhdistetty omaisten päivä. 
Näin on sekä rykmentin hen-
kilökunnalla että kiltalaisilla 
ollut mahdollisuus tutustua 
paikkakunnan asujamistoon 
sekä heidän olosuhteisiinsa. 

Killan toimintasuunnitel-
mana on kuluvana vuonna 
järjestää kesäjuhla Kuuska-
jaskarissa ja siten saada lää-
nin pohjoisen osan kiltalaiset 
kiinteämmin mukaan toimin-
taan. 

Kilta on myös tänä keväänä 
tehnyt matkat Leningradiin 

Kiltamatkailijoita Riiassa. 

(13—15.2) ja Riikaan (21— 
25.4). Viime mainitusta mat-
kasta jäi mieleenpainuvimmin 
mieleemme Leninin syntymä-
päiväjuhla 22.4. Satuimme 
menemään Leninin museoon 
keskipäivällä, jolloin siellä oli 
erään ala-asteen luokan otta-
minen puolueen jäseniksi. 
Juhlassa oli läsnä Neuvosto-
liiton kenraali ja kaksi kor-
keata puoluevirkailijaa juhla-
puvuissa kunniamerkkeineen 
ja satakunta vanhempaa pio-
neerilasta. Seremonia oli san-
gen juhlava ja vanhemmat 
lapset hoitivat juhlamenot so-
tilaallisen täsmällisesti. Näin 
Neuvostoliitossa lapset kasva-
tetaan isänmaallisiksi kansa-
laisiksi jo 6—7 vuotiaasta al-
kaen. Voisimme ottaa tästä 
oppia ja pyrkiä partiojärjes-
töjen avulla kasvattamaan 
nuoret samalla tavoin pienes-
tä pitäen isänmaallisiksi kan-
salaisiksi. Muusta juhlallisuu-
desta mainittakoon lasten 
kunniavartio Leninin patsaan 
juurella. Vartion vaihto teh-
tiin samoin kuin Moskovassa 
Leninin mausoleumissa, jos-
kin täällä vartiossa olivat 
nuoret tytöt ja pojat lippui-
neen. 

Vaikkakin killan toimintaa 
haittaavat suuret etäisyydet 
eri kohteisiin rykmentin 
alueella, on osanottajia aina 
ollut runsaasti mukana eri 
retkillä. 

Tämän vuoden tärkeinpänä 
tilaisuutena tulee olemaan 25-
vuotisjuhla 19.11. • 
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Pioneerivala Riiassa Leninin syntymäpäivänä 22.4. Kauniiseen kaupunkiin tutustumisen lisäksi tarjoutui 
matkalaisille vielä aivan yllättävä ohjelmanumero. 

VIAPORIN M USEOLINNOITUS 
Historiallinen Suomenlinna on kiintoisa 
tutustumiskohde 15 minuutin merimatkan 
päässä Helsingin keskustasta. 

Opastetut kierrokset päivittäin klo 11.30 ja 
13.30 suomeksi sekä ruotsiksi, klo 12.30 ja 
14.30 englanniksi. 

Mielenkiintoisia nähtävyyksiä ovat myös 
alueen museot 

Armfelt-museo 
Ehrensvärd-museo 
Rannikkotykistö-museo 
Sukellusvene Vesikko 

Museot ovat avoinna joka päivä klo 
11.00—17.00. 

Lautat ja vesibussit lähtevät Kauppatorilta 
puolen tunnin välein. 
Tiedustelut puh. (90) 668 154. 
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1 Hi i 
KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Suomen Sotilas lehden nume-
rossa 2/87 oli "Kiltatulta" 
osastossa maininta: Kymin-
linnan Rannikkotykistökilta, 
joka perustettiin Kotkassa 
14.12.1986, valitsi ensimmäi-
seksi puheenjohtajakseen kil-
taveli Eero Pekkolan ja sih-
teeriksi kv. Aarre Helanteen. 

Näin on tosi. On ja ei. To-
dellisuudessa kiltamme on pe-
rustettu jo 1962 ja perusta-
miskokouksessa johti puhetta 
kv. Aarne Vistala. Olemme 
siitä alkaen toimineet nimellä 
Rannikon Puolustajain Ky-
menlaakson kilta. 

Tuolloin, 14.12.1986 pide-
tyssä kokouksessa päätimme 
kiltamme itsenäistämisestä. 
Hyväksyimme killalle uudet 
säännöt. Keskustelu killan ni-
mestä oli vilkas, monipuoli-
nen ja perusteellinen. Kiltam-
me on 03.03.1987 hyväksytty 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
jäseneksi. Kyminlinnan Ran-
nikkotykistökilta on ilmoitet-
tu yhdistysrekisteriin. 

Kiltamme toimintaan tämä 
itsenäistyminen ei ole juuri-
kaan vaikuttanut. Toivomme 
kuitenkin, että se antaisi en-
tistäkin enemmän potkua 
osallistumiselle. Virallisten 
edustustilaisuuksien lisäksi on 
edellisen vuoden aikana ollut 
yhdeksän erilaista yleistä kil-
tatapahtumaa. On pidetty eri-
laisia ulkoilutapahtumia. Vie-
tetty yhteinen koko perheen 
päivä merellä. Saunottu. On 
käyty Rankin linnakkeella 
seuraamassa tykistöammun-
toja. Kiltailtaa vietimme kah-

desti. Ensimmäinen niistä oli 
Kyminlinnassa. Siellä kaptee-
ni Louni kertoili meille niin it-
se Kyminlinnasta kuin sen 
historiastakin. Toinen kilta-
ilta pidettiin Varuskuntaker-
holla. Sen teemana oli juusto. 
Siinä illassa kiltaveli ylivääpe-
li Reino Virtanen, onpahan 
muuten erinomainen Reino 
kertakaikkiaan, kertoili meil-
le valtavan määrän tietoutta 
juustoista, niiden käytöstä se-
kä kaiken juustojen historias-
ta. Virtasen esitelmän jälkeen 
alkoivat juustomaistiaiset. 
Oli siinä monen kokoista, 
muotoista, väristä sekä tuok-
suista juustoa maisteltavaksi. 
Hyvinpä tuntui maistuvan-
kin. 

Tämän vuoden puolella on 
Kyminlinnan Rannikkotykis-
tökillan, Kyminlinnan Upsee-
rikerho ry:n ja Kotkan Toi-
miupseerit ry:n toimesta yh-
teishankkeena järjestetty ko-
ko perheen tapahtuma pilkki-
kisojen merkeissä. Samalla 
ratkaistiin myöskin järjestä-
vien joukkueitten pilkkimes-

taruus. Valitettavasti vain il-
mojen haltija ei suosinut lain-
kaan näitä kisoja. Jo edellise-
nä päivänä se pani jumalatar 
Esterin asialle ja pehmitti täl-
lä tavoin melkoisen paksun 
lumikerroksen jään päältä. It-
se kisapäivänä se käynnisti 
palkeet puhaltelemaan avo-
mereltä täysivoimaisesti. Kun 
se ripsautteli vielä sekaan run-
saasti erittäin teräväsärmäisiä 
rakeita, niin eipä ihme jos ai-
noa naisosanottaja väsähtikin 
kesken kisan. Olosuhteisiin 
nähden osanottajia oli kuiten-
kin ihan mukavasti. Kalaakin 
tuli. Tosin kahden, useam-
man kuin kaksi kalaa saaneen 
kilpailijan jälkeisiä sijoja olisi 
ollut erittäin vaikea ratkaista 

punnitsemalla. Kirjevaakaa ei 
sattunut olemaan paikalla. 
Niinpä kalat asetettiinkin ri-
viin pituusjärjestykseen ja sel-
vä tuli. Palkintoja riitti kai-
kille ja jäipä runsaasti ylikin. 
Kansan käsi oli ollut karttui-
sa. Joukkuekilpailun voitti, 
totta kait, -kilta. Kilpailujen 
järjestelyistä vastasi asiantun-
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temuksella Kirkonmaan lin-
nakkeen päällikkö Jarmo 
Suominen alias Jammu. Hä-
nelle kiitokset siitä. 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton yhteistoiminta killan 
kanssa on ollut kiitettävää. 
Tämä asia onkin hyvin lähellä 
p:ston komentajan Eversti-
luutnantti Jukka Vaajan sy-
däntä. 

Kyminlinnan Rannikkoty-
kistökillassa on 230 jäsentä. 
Ikäjakautuma on hyvin laa-
ja. Vaikka aivan nuorimpia 
ikäluokkia ei toiminta luon-
nollisestikaan jaksa vielä eri-
koisen laajasti kiinnostaa, on 
heitäkin aivan kiitettävästi 
mukana. Iän myötä kiinnos-
tus kuitenkin lisääntyy ja tällä 
hetkellä jäseniä on ehkä eni-
ten niistä ikäluokista, jotka 
ovat suorittaneet asepalveluk-
sensa Kotkan Rannikkopatte-
riston alkuajoilta ja sen edel-
täjän Haminan Rannikkolin-
nakkeiston kirjoissa. Paljon 
on mukana niitäkin, jotka 
suorittivat kansalaisvelvolli-
suutensa Itä-Suomenlahden 
Rannikkoprikaatissa. Harvi-
nainen ei ole myöskään 2. 
ErRtPston aikainen kiltaveli. 
Pääosa jäsenistä on Kymen-
laaksolaisia. Jäseniämme löy-
tyy kuitenkin Turusta, Vaa-
sasta, Kuopiosta, Lappeen-
rannasta ja niin monista 
muistakin laaksokuntamme 
ulkopuolella olevista paikois-
ta. Kaupunki- ja maaseutu-
paikkojen välillä ei ilmene 
eroja, vaan jäsenistömme ja-
kautuu tasaisesti molempiin. 

Rannikkoalueella missä kil-
tamme toimii, on pitkä ja vä-
rikäs historia takanaan. Sii-
hen mahtuu niin ilon kuin 
murheen päiviä. Täällä ovat 
pysähdelleet viikingit. Tänne 
ovat novgorodilaiset tehneet 
ryöstö- ja hävitysretkiään. 
Täällä ovat myöskin englanti-
laiset käyneet tekemässä tu-

hojaan. Nämä seudut on raja 
repäissyt monta kertaa. Tällä 
alueella on myöskin Ruotsin-
salmi. Ruotsinsalmessahan 
Ruotsin ja Venäjän laivastot 
kävivät kaksi kuuluisaa tais-
telua. Ensimmäisen taistelun 
voittivat venäläiset. Seuraa-
vana kesänä sai Ruotsin lai-
vasto täällä tähän astisen his-
toriansa suurimman voiton. 
Tapahtumasta tulee aivan 
pian kuluneeksi kaksisataa 
vuotta. Lähihistoriaa tässä on 

tarpeeton toistaa. Sen me 
muistamme ilmankin. Ran-
nikkoamme kautta vuosisato-
jen kohdanneet koettelemuk-
set ovat luoneet tänne selkeän 
näkemyksen puolustautumis-
tahdon välttämättömyydestä. 

Näissä merkeissä tulee Ky-
minlinnan Rannikkotykistö-
kilta jatkamaan sekä edelleen 
kehittämään toimintaansa. 

Eero Pekkola 
ja Ilmari Pusa • 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄ KOTKASSA 15.8. 

TERVETULOA! 

millainen 
paino, 

sellainen 
saalis! 

senioffseb 
Puh. • (921) 693 311, PL 95, 20101 Turku 



RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄ KOTKASSA 15.08.1987 

MERIHENKINEN RISTEILY ITÄISELLÄ 
SUOMENLAHDELLA 

09.50 Kokoontuminen Kuusisen satamaan 
10.00 Lähtö ya Vahakarilla 
11.00 Ruokailu Rankin linnakkeella 

— KotRPston komentajan evl J Vaajan tervehdys 
12.30 Haapasaari 

— käynti miinanraivaajien muistomerkillä ja kirkossa 
14.00 Vanhankylänmaa 

— opastettu kierros, kahvitarjoilu ya Vahakarilla 
15.00 Paluukuljetus 
16.30 Tulo Kuusisen satamaan 
17.00 Ruokailu Kyminlinnassa 
17.30 alkaen vapaamuotoinen illanvietto Kyminlinnan Varus-

kuntakerholla. 

Tarjoilusta peritään 30 mk/henkilö. 
Huonon sään sattuessa, järjestäjällä mahdollisuus muuttaa 
risteilyohjelmaa. 

Ilmoittautumiset matkalle killoittain Eero Pekkolalle puhe-
lin 952-61971 06.08.1987 mennessä 

KYMINLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Tervetuloa! 

Rannikkotykkiväen kehdon Suomenlinnan Upseerikerhon 
suojista on saatu meripuolustuksen perinnehuonetilat. Nyt 
ne on saatettava toimiviksi aselajin perinteitä ja maamme 
vanhimman upseerikerhon arvoa vastaavalla tavalla. Tu-
keakseen tätä hanketta järjestävät rannikkotykistön aselaji-
yhdistykset 

lokakuun 17. päivänä 
Suomenlinnan Upseerikerholla 

ohjelmalliset 

ILLALLISTANSSIAISET 
Tule ja tuo ystäviäsi näihin ainutlaatuisiin puitteisiin "lin-
noituksen iloiset rouvat" kainalossa. 
Koko rannikolta nyt suunta Suomenlinnaan! Varaa päivä ja 
kutsu ystäviä mukaan. 

Lipputarpeesi (ä 200,—) voit 
ilmoittaa vaikka heti 



SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvo^A^altonen 
oy 

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

MENNEN 

MIKA MIEHEN OLO 

TAPIOLA 

SORAYHTIO 
VELJEKSET SJÖBLOM 

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

04300 HYRYLÄ 
puh. 90-255 944, 255 299 
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ELEKTRONIIKKAA JA JÄRJESTELMÄVARUSTELUA 
PUOLUSTUSVOIMILLE NUMMI-PUSULASTA" 

J JANTRONIC Oy 

03870 Hyönölä 
Puh. (913) 66562 telex 122680 Jan SF 

A 
M ncna uujejcd 

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 
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MERENKURKUN KILTA 

Perustaminen 

Moottoroitu rannikkotykistö 
valloitti Vaasan kaupungin v 
1964. Vajaan vuoden kulut-
tua oli rannikonpuolustusaate 
niin voimakas, että perustet-
tiin Vaasan Rannikonpuolus-
tajien Kilta. Nykyisin Meren-
kurkun Kiltana tunnettu yh-
distys on siten jo yli 20 vuotta 
vanha. 

Killan jäsenmäärä pysytteli 
vuosia sadan alapuolella. 
Joukko on kuitenkin aina ol-
lut varsin toimelias. Vasta 70-
luvun loppupuolella alkoi jä-
senmäärä kasvaa. Suuri ansio 
tästä lankeaa pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle Teuvo Iko-
selle ja hänen suorittamalleen 
värväykselle. Nyt jäseniä on 
yli puolitoista sataa ja kaikki 
todella maksavia ja monet 
myös toimivia. 

Yhdistys toimii 

Merenkurkun Killan toiminta 
noudattelee kiltatoiminnan 
tut tuja latuja. Juhlat, retkei-
lyt, saunaillat, osallistuminen 
muiden maanpuolustusjärjes-
töjen toimintaan, siinä koor-
dinaatteja kiltamme toimin-
taan. Kiltatoiminnan aktivi-
teetti vaihtelee vuosittain, 
mutta yltänee kiltojen keski-
tasolle. 

Eräitä selviä kohokohtia 
löytyy viime vuosien toimin-
nasta. Ehkäpä juhlallisin oli 
killan 20-vuotisjuhla v 1985. 
Tällöin vihittiin käyttöön kil-
lan lippu. Mainittakoon että 
lipun hinnan kiltalaiset kerä-
sivät itse. Rovajärven vuote-
na muistavat kiltalaiset v 
1986. Silloin vierailimme ty-
kistöleirillä ja suoritimme pa-
luumatkan Raatteen tien 
kautta. 

No tämän kaltaistahan kil-
tojen toiminta lienee muualla-
kin. Mainittakoon kuitenkin 
vielä kiinteä suhteemme Vaa-
san Sinibaretteihin. Edesaut-
tajana tässä ovat osin yhtei-
nen jäsenkunta ja peräkkäiset 
saunavuorot hirsisaunalla. 
Herrasmieskilpailu, jalkapal-

lo, tietokilpailu ja jopa shak-
kikin ovat toimintamuotoja. 

Jäsenkunnassa löytyy 

Killan 157 jäsentä edustavat 
monenlaista sotilasarvoa ja 
ammattia. Sotilasarvot vaih-
televat tykkimiehestä eversti-
luutnanttiin ja lottiakin löy-
tyy. Ammattimiehiä löytyy 
joka lähtöön pankin johtami-
sesta talon maalaukseen. Kil-
ta edustaa varsin hyvin suo-
malaista kansanarmeijaa. 

Ikärakenne ei ole paras 
mahdollinen. Nuorisoa tarvit-
taisiin lisää. Sama lienee ti-
lanne muillakin killoilla. Van-
hin kiltalaisemme on syntynyt 
v 1906 ja nuorin v 1962 joten 
hajontaa riittää. 

Kilta ja patteristo 

Ellei patteristoa aikanaan oli-
si siirretty Vaasaan, ei kiltaa-
kaan olisi. Siinä lyhyesti sa-
nottuna VaaRPston merkitys 
killalle. Yhteistoiminta Patte-
ristoon onkin alusta alkaen 
ollut läheistä ja kiinteää. Ja 
tapahtuihan killan perustami-
nenkin patteriston kantahen-
kilökunnan aloitteesta ja toi-
menpitein. 

Herpaantumattomalla mie-
lenkiinnolla olemme me kilta-
laiset seuranneet nimikkopat-
teristomme nousua tykistölli-
selle huipulle. Kilta on vierail-
lut patteriston leireillä ja har-
joituksissa sekä seurannut kil-
pailuammuntoja maalla ja 
merellä. Rovajärven epäonni 
v 1986 harmitti kiltalaisia var-
masti yhtä paljon kuin patte-
riston henkilökuntaakin. 

Eräs merkittävä yhteistoi-
mintaprojekti on patteriston 
ja killan yhteinen lehti Por-
rastus. Lehti on perustettu v 
1976 ja jatkaa pirteänä toista 
vuosikymmentään. Lehden 
painos vaihtelee 600—1000 ja 

Merenkurkun kiltalaiset seuraavat Rovajärvellä VaaRPston loistelias-
ta ammuntaa kesällä 1986. 
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jaetaan se mm kaikille kilta-
laisille. Tässä yhteistoimin-
nassa kiltamme on ylpeydellä 
mukana. 

Mitä nyt? 

Tulevaisuuteen on katsottava 
ja toimintaa on tehostettava. 
Siinä tunnuksemme tuleville 
vuosille. Niinpä tulemme vie-
lä tänä vuonna pyrkimään yh-
distysrekisteriin. Mielenkiin-
toisia retkiä on suunniteltu. 
Mainittakoon nyt vaikkapa 
Rovajärvi ja Rannikonpuo-
lustajien päivät. Muutakin on 
suunnitelmissa. Ehkäpä mer-
kittävin on vaasalaisten 
maanpuolustusjärjestöjen yh-
teinen "kil tataloprojekti" . 

Kiltatoimintaa tarvitaan. 
Erityisesti tulisi nuoret saada 
mukaan toimintaan. Nuorten 
värvääminen onkin Meren-
kurkun Killan v 1987 toimin-

Kilta-iltanuotio Rovajärvellä. 

tasuunnitelman tärkein koh-
ta. Näissä merkeissä toivotta-
vat Pohjanmaan rannikon-
puolustajat teille kaikille hy-
vää juhlavuotta. 

Pentti Väyrynen 
Merenkurkun Killan pj 

• VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Vaasan rannikko-
patteristo saa uuden 
harjoitusalueen 

Vaasan rannikkopatteriston 
harjoitusmahdollisuudet pa-
ranevat oleellisesti uuden har-
joitusaluesopimuksen myötä. 
Laihian kunnan ja seurakun-
nan sekä puolustusministe-
riön välinen sopimus noin 600 
hehtaarin yhtenäisen alueen 
käyttöoikeudesta on allekir-
joitettu. 



jockiJ 

Vesivoima-
laitokset 
• kotimaista, 

saasteetonta, 
uusiutuvaa energiaa 

Suunnittelee ja toteuttaa 

Insinööritoimisto: 
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Lavakombijärjestelmä lisää varas-
to- ja kuljetustilojen hyötysuhdet-
ta. Lavakombi on kestävä, koko-
metallinen Transkontjärjestelmä 
vaativiin ja muuttuviin käyttökoh-
teisiin. 

• varastointiin 
• kuljetuksiin 
• vankka rakenne ja tiheä 

verkko suojaavat lähetystä 
• rakennekokonaisuuden an-

siosta nopea ja helppo käyt-
tää 

• ei häviäviä irto-osia 
• pinottavissa sekä avattuna 

että kokoontaitettuna 
Transkont-lavakombi 
Vakiotuotteita suoraan varastosta. 
Suunnittelemme Teille myös oman 
ratkaisun. 

££ K. HARTWALL 
Finnttttttttfl 
BWttfflWlRE 

01150 SÖDERKULLA 

Puh. 90-221833 

Tehoa 
Transkont-
lavakombi-

järjestelmällä 

^ j ) ZELLEPLAST KY 

Integraalimuovialan 
ammattilaiset 

Valmistamme 
polyuretaanista: 

- istuimet mopoihin, polku-
pyöriin, soutulaitteisiin, 
ravikärryihin, työkoneisiin 
jne. 

- pehmusteet 
- huonekaluosat 
- laitekotelot 
- aseiden tukit 

Kaikki tuotteet paloluokiteltuja 

© ZELLEPLAST KY 
Uretaanintie 1,12100 OITTI 
puh. 9 1 4 - 7 9 2 871 



Tavanomaista kiivaampitah-
tisempaa koulutustoimintaa 
ovat värittäneet useat vierai-
lut aselajikoulussa. Näistä 
mainittakoon: 

Ruotsin puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Bengt 
Gustafsson seurueineen 26.2 
puolustusvoimain komenta-
jan kenraali Jaakko Valtasen 
ollessa isäntänä, 

Kenttäpiispa Jorma Laula-
jan vierailu koulun talvileiril-
lä 26.3, 

Laatokan Rannikkoprikaa-
tin Esikunnan Upseerikillan 
tutustumiskäynti 6.5, 

Parhaina palkittiin: 

RtUY:n hallitus 

Järjestäytymiskokous pidet-
tiin Suomenlinnan upseeri-
kerholla 20.1. Hallituksen va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Juhani Niska. 

Puolustusministeri Ole 
Norrbackin tarkastus 12.5. ja 

Merisotakoulun 7. upseeri-
kurssin 50-vuotisjuhla 2.6. 

Maavoimien 184 reserviup-
seerikurssin rannikkotykistö-
linja päättyi 29.4. Kaikki 69 
oppilasta läpäisivät kurssin ja 
ylennettiin upseerikokelaiksi. 
Kiitettäviä oli 9. 

Eri valiokunnat muodostet-
tiin seuraavasti: 

Työvaliokunta: 

Torsti Lahti 
Juhani Niska 
Hasse Rekola (Sihteeri, osoite 
Rannikkotykistökoulu, PL 8 
00861 HELSINKI) 
Rainer Hannikainen (Talou-
denhoitaja) 

Julkaisuvaliokunta: 

Timo Sario 
Asko Kilpinen 
Jorma Vuohelainen 
Heikki Niska 
Kalle Lange 

Perinnevaliokunta: 

Torsti Lahti 
Yrjö Pohjanvirta 
Matti Lappalainen 
Pekka Uski 
Kalle Lange 
Kari Tarkiainen 
Olli Saatsi 

Toimintavuoden tärkeim-
mät päämäärät ovat Rannik-
kotykkimieskirjan 6. painok-
sen saattaminen painatusval-
miiksi ja Suomenlinnan Up-
seerikerhon rannikkotykistön 
perinnehuoneen kunnostami-
nen ja kalustaminen. Näissä 
suurhankkeissa vedotaan ko-
ko jäsenistön tukeen. Toimi 
ja ota yhteys perinnevalio-
kuntaan. 

Kevätretki tehtiin 2.6. Suo-
menlahden Merivartiostoon 
ja Kansallis-Osake-Pankin 
pääkonttoriin. 

RtUY:n vuosikokous pide-
tään Hangossa (Forcitin teh-
das) 12.11. kello 14.00 al-
kaen. Sitä ennen kuitenkin 
hyväntekeväisyystanssiaiset 
perinnehuoneen tukemiseksi 
Suomenlinnan Upseerikerhol-
la 17.10. • 

RUL:n priimusmiekka U; 
Rt-säätiön stipendi 
Maanpuolustuksenkanna-
tussäätiön stipendi tykki-
linjan parhaalle 
RtUY:n kiikari tulen-
johtolinjan parhaalle 
Johtorenkaan hylsy 
tykkilinjan kiitettävästi 
suorittaneelle 
Nokian laskin laskin-
linjan parhaalle 
Alcatel puhelin viesti-
linjan parhaalle 
Rannikonpuolustaj ain 
plaketti 
RSKY:n kaveristipendi 
RSKY:n säätiön stipendit " 

> 5 
J > 

NMKY:n kompassit 
> J 
> > 

J > 

Timo Tapani Kuorehjärvi 
Timo Tapani Kuorehjärvi 

Antti Matti Paavilainen 

Matti Tapio Kivekäs 

Aapo Tapio Nikunen 

Timo Jaakko Ihamuotila 

Jussi Pekka Kangas 

Jari Olavi Torvelainen 
Niklas Karl Blomqvist 
Kari Tapio Tuisku 
Jussi-Pekka Haikio 
Ari Ilmari Eskola 
Harri Tapani Kevari 
Tomi Juhani Reinilehto 
Hannu-Mikko Sjöros 
Jyrki Matti Karo • 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Russarön kasarmityöt 
päätökseen 

Russarön linnakkeella pidet-
tiin 12.2.1987 varsin merkit-
tävä juhlatilaisuus, vanhan 
kasarmin peruskorjauksen 
päätyttyä kasarmi luovutet-
tiin patteristolle. 

Vanha kasarmi luovutettiin 
patteristolle v 1932 ja se oli 
tuolloin "Funkkistyyliin" ra-
kennettuna erittäin uudenai-
kainen ja jopa ylellinen. 

Sotien aikana kasarmi ei 
mainittavasti vaurioitunut, 
josta syystä ensimmäiset kor-
jaustyöt tehtiin varsinaisesti 
vasta v 1960—61 suoritetussa 
perusparannuksessa. 

Nyt luovutetun peruskorja-
tun kasarmin rakennustyöt 
olivat varsin mittavat, sillä 
kasarmi on periaatteessa täy-
sin uusi. Sisätiloista on säily-
tetty vain osa vanhaa huone-
järjestystä ja ulkoseinätkin 
saivat uuden betonielementti-
katteen. 

Erikoisuutena voidaan to-
deta, että kasarmikokonai-
suuden miehistötuvat ja luo-
kat on nimetty Russarön en-
tisten päälliköiden mukaan. 
Niminä nähdään mm tuvat 
Grönholm, Aarva, Karvinen, 
Karvinen jne. 

Luovutustilaisuudessa oli-
vat läsnä mm PLM:n Tammi-
saaren kh-piirin, patteriston 
ja Hangon kaupungin edusta-
jia sekä linnakkeen entisiä 
päälliköitä. 

• 

Peruskorjauksen tulos. Kasarmi tuplaantui. 

Uuden kasarmin ylin kerros. Vasemmalta evl H Rinne, arkkitehti 
R Packalen ja maj T Virkki. 

Reserviläisiä Russarön kasarmin edessä v 1936. (Kuva Rainer Grön 
holm). 
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OIK.KAND, YLIL RES 
TORSTI ERTMAN 

Gotlannin venäläismiehitys keväällä 1808 
Gotlannin öljylöydös kesällä 1974 

Matkustin Gotlantiin ensi kertaa elokuussa 1974. 
Saarelta oli alkukeväällä löydetty öljyä, jonka tar-
kempaa määrää ja sijaintia parhaillaan tutkittiin. 
Kaikkialla oli pieniä torneja, järeitä maastokuorma-
autoja ja asuntovaunuja. Kaikumittauksissa käytet-
tyjen antureiden kaapelit risteilivät joka puolella. 
Tutkimuksia teki, muistaakseni, saksalainen yritys. 
Gotlantilaiset itse eivät olleet ollenkaan ihastuneita 
mahdollisista öljy rikkauksista, varsinkaan, kun 
valtiovarainministeri Strengin aloitteesta säädettiin 
nopeasti laki, joka käytännössä merkitsi öljylöydös-
ten kansallistamista. Mutta tilanne koettiin myös 
uhkana saaren turvallisuudelle: Kuulin monien got-
lantilaisten päivittelevän " . . .ryssarna kommer igen 
och tar hela ö n . . . " Kun sitten kyselin, mitä tuo 
"igen" tarkoittaa, minulle kerrottiin venäläisten 
miehittäneen kerran Gotlannin, mutta tarkempia ja 
yksityiskohtaisempia tietoja ei kukaan muistanut, ja 
olinkin jo valmis panemaan koko jutun uuden tilan-
teen aiheuttaman ahdistuksen ja hämmennyksen ti-
liin, kun silmiini osui vanhasta matkaoppaasta mai-
ninta "venäläis-invaasiosta" — Gotlantiin! 
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Gotlanti 30.3.1940. "Hälytys! Rannikkotykkimiehet ryntäävät ty-
keille. " 

Yleistilanne ennen 
Suomen sotaa 

Isonvihan jälkeisenä aikana 
valtakunnan olot säilyivät pit-
kään epävakaina: Ensin Lii-
kalan kirje ja Anjalan liitto, 
sitten taistelut Porrassalmel-
la, Utin kankaalla sekä Parta-
koskella ja Kärnäkoskella. 
Laivastot taistelivat Ruotsin-
salmella, jonka jälkeen seura-
si Viipurin kujanjuoksu ja 
uusi, tällä kertaa ruotsalais-
ten voittoon päättynyt taiste-
lu Ruotsinsalmessa. Tämä 
vaihe päättyi Värälän rau-
haan, jossa Uudenkaupungin 
rauhan rajat säilyivät muuttu-
mattomina. 

Tilanteen alkaessa uudel-
leen kärjistyä oli molemmissa 
maissa tapahtunut hallitsijan-
vaihdos. Ruotsin Kustaa IV 
Aadolf vastusti itsepintaisesti 
Napoleonia eikä suostunut 
noudattamaan Ranskan julis-
tamaa n.s. mannermaasulke-
musta Englannin eristämisek-
si Euroopasta. Tämän vuoksi 
Venäjän keisari Aleksanteri I 
ja Ranskan keisari Napoleon 
sopivat salaa Tilsitissä, että 
Aleksanterin tulee pakottaa 
Ruotsi mukaan mannermaa-
sulkemukseen ja saada siitä 
palkkioksi Suomi, joka hänen 
tuli valloittaa. Tämä ei ollut 
uusi ajatus: Jo valtiosihteeri 
Aleksandr Andrejevits Bez-
borodko oli laatinut Katarii-
na Suuren toimeksiannosta 
suunnitelman Suomen, Ruot-
sin ja Norjan valtaamiseksi 
(1780 luvulla). 

Alkutilanne ja tavoitteet 

Suomessa ei oltu varauduttu 
sotaan ja oma armeija oli ha-
joitettuna eri osiin: Viaporis-
sa n. 7.000 miestä ja pieniä 
osastoja Svartholmassa, Han-
koniemellä ja Karjalassa. Lo-
put olivat kahtena osastona: 

Toinen Etelä-Suomessa väli-
aikaisen ylipäällikkö Klercke-
rin komennossa ja toinen 
osasto Savossa J. A. Cron-
stedtin komennossa, kaiken 
kaikkiaan siis yhteensä noin 
20.000 miestä. 

Venäläiset hyökkäsivät 
21.2.1808 Kymijoen yli kreivi 
Buxhoevdenin johdolla n. 
24.000 miehen armeijalla. Ve-
näläisten tarkoituksena oli 
hyökätä kolmena kiilana: En-
simmäisen kiilan tuli valloit-
taa Svartholma ja Viapori, 
toisen karkottaa etelässä ole-
va puolustusarmeija ja kol-
mannen hyökätä Savon kaut-
ta Ouluun, jossa hyökkäyskii-
lojen tuli yhtyä. Puuttumatta 
näihin sotatoimiin yksityis-
kohtaisemmin voidaan todeta 
sodan lopputuloksen kannal-
ta, että suurin piirtein näin ta-
pahtuikin. 

Tilanne Gotlannissa 

Venäläiset olivat jo Kaarle 
XII aikana tehneet hyökkäyk-
siä Gotlantiin (1715, 1717 ja 
1720) polttaen taloja ja ryös-
tellen asukkaita, mutta nämä 

olivat kuitenkin olleet satun-
naisia tapauksia. Saari oli 
kuitenkin täysin vailla vaki-
naista sotaväkeä, sillä koska 
siellä ei oltu taisteltu 1720-
luvun jälkeen, ei varustamista 
pidetty tarpeellisena. Sinne 
oli muodostettu vain varsin 
löyhästi organisoitu talonpoi-
kaisarmeija varamaaherran, 
amiraliteettieversti Erik af 
Klintin johdolla. 

Maihinnousu ja miehitys 

Huhtikuun 22 päivänä 1808 
nousi venäläinen sotaväki 
maihin Kaakkois-Gotlannis-
sa, Grötlingbon lähellä, Sles-
vikenissä ja aloitti marssin 
kohti Visbytä. Noin 1.500 
miehen ja kevyen tykistön 
osastoja johti amiraali Jakov 
Andrejevits Bodisko, joka sit-
temmin toimi Bomarsundin 
päällikkönä Itämaisen sodan 
aikana ja katosi sotavankeu-
teen Ranskaan. Venäläiset ei-
vät loppujen lopuksi kohdan-
neet vastarintaa, vaikka Mäs-
terbyhyn oli kokoontunut 
suuri joukko talonpoikia, jot-
ka varautuivat taisteluun Ej-



mundin sillalla. Varamaaher-
ra määräsi joukon kuitenkin 
hajaantumaan, sillä suurim-
malla osalla oli vain keihäs tai 
kirves aseenaan; vain noin 
kolmellasadalla miehellä oli 
jonkinlainen metsästyskivääri 
tai hyljepyssy ja varamaaher-
ra katsoi, että niillä ei ole jär-
kevää vastustaa tykistön tu-
kemaa armeijaa. Niinpä Bo-
disko saattoi 24.4.1808 ottaa 
Visbyn haltuunsa ja seuraava-
na päivänä luettiin kaikissa 
Gotlannin kirkoissa julistus 
Gotlannin kuulumisesta Ve-
näjään, Bodisko kuvernööri-
nään. 

Vastahyökkäys 
ja vetäytyminen 

Ruotsissa oli kerätty Kalma-
riin ja Karlskronaan joukkoja 
kuljetettavaksi Suomessa tais-
televien joukkojen avuksi, 
yhteensä noin 2.000 miestä ja 
jonkin verran kevyttä ja ras-
kasta tykistöä. Nämä joukot 
saivat nyt käskyn karkottaa 
venäläiset Gotlannista. Tou-
kokuun 14 päivänä apujou-
kot nousivat maihin Öster-
garnissa ja Slitessä ja 15 päi-
vän iltaan mennessä ne olivat 
piirittämässä venäläisten hal-
lussa olevaa Visbytä. Aluksi 
venäläiset ilmoittivat poltta-
vansa koko kaupungin ja tais-
televansa viimeiseen mieheen, 
mutta suostuivat kuitenkin 
neuvottelemaan. Neuvottelut 
johtivat antautumissopimuk-
seen 16.5.1808 Sandhamnis-
sa, minkä jälkeen venäläiset 
marssivat Sliteen, nousivat 
laivoihinsa ja purjehtivat 
po i s . . . 

Katsellessaan joukkojensa 
laivaannousua lausui amiraali 
Bodisko kuitenkin ruotsalai-
sille uhkauksen siitä, että hän 
tulee vielä takaisin — 14.000 
miehen kanssa, sillä " . . . t ä -
mä saari on Venäjälle tär-

keämpi kuin koko Suomi, 
täältä voidaan hallita koko 
Itämerta!" 

Operaation vaikutuksia 

Bodiskon uhkaus muistettiin: 
Vain kolmannes Kalmarin ja 
Karlskronan reserveistä lai-
vattiin Suomeen, lopuista 
muodostettiin Gotlantiin py-
syvät varuskunnat ja siitä läh-
tien saari on ollut erittäin 
vahvasti linnoitettu ja varus-
tettu vakinaisilla joukoilla, 
tähän päivään asti. Ja, kuten 
alussa kerroin, tapahtuma 
muistetaan vieläkin. 

Kirj ai lisu ust iet o j a 

Suomen sotaa koskevaa kir-
jallisuutta oli helppo löytää, 
sodan taustaa ja sotasuunni-
telmia on erinomaisesti ku-
vattu muun muassa Joh. 
Rich. Danielsonin 1896 jul-
kaistussa teoksessa "Suomen 
sota ja Suomen sotilaat", 
mutta Gotlannin venäläismie-
hitystä ei ole käsitelty missään 
katsomassani kirjassa Helsin-
gin kaupunginkirjastossa tai 
Sotatieteen laitoksen kirjas-
tossa. Kolmannella matkalla-
ni Gotlantiin olivat ystäväni 

kuitenkin hankkineet kirjan, 
josta löysin etsimäni: Alfr. 
Theod. Snöbohmin v. 1897 
julkaisemasta kirjasta "Got-
lands Land och Folk" oli v. 
1975 julkaistu näköispainos. 
Kun vielä löysin antikvariaa-
tista Svenska Turistförening-
eninv. 1913 julkaiseman Got-
lannin turistioppaan, olivat 
tärkeät kirjat löytyneet. Hen-
kilötietoja olen löytänyt ta-
vattoman hyvin Otavan vuo-
den 1906 Tietosanakirjasta. 
Mutta esimerkiksi v. 1940 
Moskovassa julkaistussa, 
eversti G. Zaharovin kirjoit-
tamassa tutkielmassa "Venä-
jän ja Ruotsin välinen sota 
vuosina 1808—1807" ei Got-
lantia mainita ensinkään, 
vaikka siinä on laaja kuvaus 
sodan loppuvaiheen operaati-
oista Ruotsin puolella. Tiettä-
västi Gotlannissa on hiljattain 
ilmestynyt maihinnousua kä-
sittelevä kirja nimellä "Slaget 
vid Ejmundsbron", mutta tä-
tä en ole saanut haltuuni. Uu-
dessa Otavan Ensyclopedias-
sa on miehityksestä parin ri-
vin maininta, mutta siinä ker-
rotaan miehityksen kestäneen 
" . . . muutaman kuukau-
d e n . . . " . • 
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K A T S A U K S I A 
RB 17 KA "Hellfire" 

Ruotsin ja Suomen rannikko-
tykistöillä on jo yli 20 vuoden 
ajan ollut käytössään rannik-
ko-ohjusjaosten aseina SS 
11/12 ohjuksia. Ne ovat 1° 
sukupolven panssarintorjun-
taohjuksia, jotka vielä tänä 
päivänäkin ovat käyttökel-
poisia ja joita käytetäänkin 
mm Persian lahdella hyök-
käyksiin öljynkuljetuksia vas-
taan. Ruotsalaiset ovat nyt 
modernisoimassa rannikko-
ohjuskalustoaan uusien amfi-
biopataljoonien perustami-
seen liittyen. Tyypiksi on va-
littu 3° sukupolven amerikka-
lainen "Hellfire". 
(TiKA 2/86, JDW 20 sept ja 25 
oct/86) 

Ohjusryhmä asemassa. 

RB 17 KA. 

Kyseessä on panssarintorjun-
taohjus Hellfiren (US AGM 
— 114 A) rannikkopuolus-
tukseen kehitetty versio, jon-

ka maksimiampumaetäisyyttä 
on oleellisesti pidennetty ja 
ase varustettu Boforsin RB 
70 ilmatorjuntaohjuslavetista 
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K A T S A U K S I A 
kehitetyllä lavettirakenteella. 
3° sukupolven ohjuksena se 
on langaton, varustettu semi-
aktiivisella laserhakupäällä ja 
lasermaalinosoituslaitteella. 

Ohjuksen: 
— paino on 48 kg, kuljetus-

laatikossaan 71 kg, 
— pituus 1,625 m, 
— ylisooninen, 
— maks imiampumaetä isyys 

yli 5 km, 
— lavetilla kaksi ohjusta, 
— maalinosoituslaitteen pai-

no 10 kg. 
Ohjusryhmään kuuluu 

maalinosoituslaite ja kaksi la-
vettia. Kalusto voidaan jakaa 
kahden miehen kannettaviin 
osiin. Asemaanmeno tapah-
tuu viidessä ja lavetin lataus 
yhdessä minuutissa. 

Maalinosoitus voi tapahtua 
radiolla useiden kilometrien 
päässä lavetista. Ohjuksilla 
voidaan ampua esteen (20°) 
yli. Maalinosoituslaitteella la-
servalaistaan maali. Lasersä-
de koodataan samalla koodil-
la kuin hakupää. Ampujan 
tarvitsee vain pitää kiikari 
maalissa. Maalinosoituslait-
teeseen liitetään yötähtäin. 
Erikoisella merimaalikärjellä 
aikaansaadaan yhdistetty lä-
päisy- ja sirpalevaikutus. Vas-
taavilla AS-12 kärjillä on heli-
koptereista viime vuonna vau-
rioitettu Persian lahdella usei-
ta aluksia. Irakilaisten tak-
tiikkana on ollut ampua kan-
sirakenteita ja ohjauslaitteita, 
ei niinkään runkoa. 

Koeammunnat suoritettiin 
maaliskuussa 1986. Proto-
tyyppi valmistui syyskuussa 
ja toimitukset alkavat tänä 
vuonna. Maalinosoituslait-
teen ja yötähtäimen lopulliset 
tyypit ovat vielä ratkaisemat-
ta. (T.S.) • 

Akateemikko Mika Waltari 
on lausunut: 

— Tykki ahmii ruutia kuin sika l imppua ja on kyltymätön kuin 
nuori leski, jonka kaikinpuolinen ripittäminen tuot taa vai-
vaa rotevalle paljasjalkamunkillekin. 

— Rautaluotien valaminen hiekkamuotteihin on mullistanut 
koko tykkitaidon, niin ettei esimerkiksi salmen hirmuisilla 
tykeillä, joihin lihavakin mies mahtuu hyvin ryömimään 
suusta sisään, ole enää mitään virkaa. Ne ampuvat vain kivi-
luoteja ja jok ' ikinen laukaus tulee tarvittavan ruut imäärän 
takia maksamaan hirmuisia summia. Niillä on luontainen 
taipumus saatanallisesti haljeta lauetessaan eikä vielä ole 
keksitty kylliksi vahvoja pyöriä niiden liikuttelemiseksi täh-
dätessä, vaan ne on joka kerta sidottava ja kytkettävä hirsi-
alustaan. Silti ne aina välistä tempautuvat irti murskaten 
polvia, lantioita, kylkiluita, ja lkoja ja kalloja, joten ne tiu-
kan tullen aiheuttavat tykkimestarille enemmän vahinkoa 
kuin viholliselle. 

— Sellainen val takunta on tuhoon tuomit tu, joka väittää, ettei 
sillä ole varoja tykkimetalliin, kun kelloja heiluu joka kir-
kon tapulissa j a porvarien kaapit ovat kallellaan t inatuoppe-
ja . 

— En itsekään aavistanut miten hartaasti rakastin tykkejä en-
nen kuin saadessani taas haistella kuumenevan tykkimetallin 
lemua ja vahvaa ruudinsavua. Usko tai älä, minun oli pakko 
taputella tykkien sileitä kylkiä eikä kenenkään naisen pyö-
reä lanne liene ollut kourilleni mieluisempi kuin tykin kuu-
ma pinta viidennen laukauksen jälkeen. 

— Hautaanko teillä on kiire ja mikä kiireen raivo oikeastaan 
on vallannut koko maailman, kun tykkienkin pitää jo am-
pua kymmenen laukausta tunnissa ja aika mitata kellon mu-
kaan. 

— Niinpä osaan jo sekoittaa sitkeän tykkimetalliin. Tiedän, et-
tä kupariin sekoitetaan kaksikymmentä osaa sadasta tai 
enemmänkin tinaa. Myös tiedän kylkitapit aikamme tär-
keimmäksi keksinnöksi tykkien sijoittamiseksi pyörille j a 
tähtäämiseksi. Vielä tiedän, että tykin ruut ikammio laadi-
taan viisi kertaa korkeuttaan pitemmäksi, mut ta kukapa mi-
nua kaikista näistä hyvistä tiedoistani kiittää. Töin tuskin 
pystyn maksamaan hernekeiton ja mitallisen viiniä hä tää 
kärsivälle ystävälleni. 

— Mutta niin hullu en ole, että ryhtyisin tykkien asemesta soti-
maan raketeilla ja siten saattaisin itseni naurunalaiseksi kai-
kissa kristityissä maissa. 

(Otteita WSOY:n kustantamista romaaneista Mikael Karvajal-
ka j a Mikael Hakim) 
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Takkatie 20 Hki 37 vaihde 554406 

Rannikon Puolustajan toimitus toivottaa 

ilmoittajille ja lukijakunnalleen 

hyvää kesää ja kauniita ilmoja 
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m VERTA 

ei saa apteekista 
eikä sitä voi 
tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta 
osaltasi, ettei 
Veripalvelun kaapit tyhjene 
milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 

V E R I P A L V E L U 
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Tule ystäviesi kanssa raveihin! 
Jos et ole koskaan kokenut ravien tunfiel 
vielä parempi — kaikki jännitys on ede 

Raveissa on joka lähdos * 
gjjjE| — radalla ja katsoi 
»jjf Viikonvaihteessa on taas j 

— Tavataan! 
Suomessa on noin 650 ravipäi 

Yli 40 rataa ympäri maat 
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