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Normikolareita 
Syksyn saatua lähettivät sotilasopetuslaitokset taas 
kerran kouluttajiksi kentälle eri kursseilta valmis-
tuneet oppilaansa. Ammattitaitoisina ja innokkai-
na he odottavat haastavia tehtäviä ja tukea työl-
leen. Heidän asenteensa koulutukseen ja koulu-
tettaviin on liki poikkeuksetta varmasti asiallinen 
ja oikea. 

Uutisköyhä kesä vaan toi taas julkisuuteen yli-
mitoitetussa mittakaavassa eräitä sotilaskoulutta-
jien tyylirikkoja. On totta, että joku herkkä sielu 
voi hyvinkin aistia sotilaskoulutuksessa brutaaleja 
piirteitä, niin myös eräissä urheilulajeissa, metsäs-
tyksessä ja verotuksessa. Kuitenkin, jos jokainen 
yleisönosaston vuodatus johtaa parhaansa yrit-
tävien kouluttajien tukistukseen ja aiheettomiin 
epäilyksiin pinnan alla piilevästä uusSShengestä 
ja jokainen vähäinen normikolari korkeemman 
kaiun saa, on vaara, että kouluttajista tulee, jos 
ei häviävä luonnonvara, niin ainakin uhanalainen 
laji imun kasvaessa pois kentän käytännön toimis-
ta. Sopimattomathan tietysti sieltä karsitaan muu-
tenkin. 

Suureen, monasti vastuuttomaan vapauteen tot-
tunut nykynuori mieltää helposti tiukan asialli-
suuden tai harmittoman reipastelun kiusaamiseksi. 
Vanhemmat voivat kuitenkin edelleenkin luottaa 
siihen, että heidän poikansa ovat SAIntissä pa-
remmassa turvassa kuin öisellä nakkikioskilla tai 
koulupihoilla, saaden osakseen auliimman ja suo-
peamman kohtelun kuin useissa suomalaisissa an-
niskelupaikoissa. 

Ei kaikki painettu ole painavaa ja julkisuuskin 
on valikoivaa. Pääkaupungin puolustamisen val-
pas harjoittelu saa demokratiassa helposti saman 
painoarvon kuin viekas kansalaistottelematto-
muus. 

Oikea tieto on tärkeää. Avoimessa yhteiskun-
nassamme sitä saa jos haluaa. Puolustusvoimien-
kin ovet ovat avoimemmat kuin koskaan. Sisään 
vaan! Suomalainen kun uskoo vasta kun näkee, 
paitsi ne jotka uskovat eivätkä näe. 

Neljäs valtiomahti valvoo, mutta on niitä kol-
me muutakin. T i m o S a r i 0 



M A J U R I 
E R K K I M A R T T I L A 

Rannikkotykistön 

viestitoiminnan kehitysnäkymiä 

Viestiala kehittyy Puolustusvoimissa tällä hetkellä voimakkaast i . Sivi i l imaailman 
tapaan o l laan s i irtymässä digi taal ia ikakauteen. T ä m ä si irtyminen koskee sekä 
rauhan ajan että kriisiajan viest i to imintaa. 

Maavoimiin kuuluvan rannikkotykistön viestitoiminta pyrkii poikkeamaan maa-
voimien yleisestä viestitoiminnasta mahdol l i s imman vähän. Kuitenkin omaa, muis-
sa m a a v o i m i e n aselajeissa tuntematonta erikoisviest ikalustoa rannikkotykistöl -
lä o n pakostakin jonkinverran. L i i k e a m m u n n a n tu lenkäytön viestitys ja sen vaa-
t imat viest iverkot tunnetaan vain rannikkotykistössä . Merikaapel iverkon raken-
taminen ja ylläpito, j o k a täyttää rannikkotykis tön v ies t ihenki lös tön arkipäivän, 
on muissa aselajeissa lähes tuntematonta työtä. 

Viest ialan yleinen kehitys 
Puo lus tusvo imis sa ja sen 
vaikutus rannikkotykis-
tön v ies t i to imintaan 
Puolustusvoimien kaukopuhe-
linverkko on pääosin automa-
tisoitu vuoden 1988 aikana. 
Automatisoinnin myötä on 
kaukaisimmatkin rannikkolin-
nakkeet saatu kuuluvuudel-
taan erinomaisten yhteyksien 
päähän. Valinnaiset puhelinyh-
teydet palvelevat paitsi rauhan 
aikaa myös entistä enemmän 
kriisiajan johtamista. 

Puolustusvoimien tietolii-
kenneverkkoa kehitellään myös 
rannikolla. Tulevaisuudessa tu-
levat laajakaistaiset merikaa-
pelijärjestelmät palvelemaan 
sekä valtakunnallisia, että eri 

puolustushaarojen alueellisia 
tarpeita rannikolla. 

Maavoimat täydentää kent-
täradiokalustoaan. Tykistöra-
dioksi ollaan loppuunkäytetyn 
LV 305-kaluston tilalle hankki-
massa jo vuosikymmenen käy-
tössä olleen LV 217:n tyyppis-
tä, mutta modernimpaa radio-
ta. Mainitun radion tyyppini-
meksi on hyväksytty LV 217 M 
PATU. Tehovahvistimella va-
rustettuna mainittu radio on 
tyypiltään LV 317 M PR1HA. 

Rannikkotykistössä tullaan 
mainittuja radioita käyttä-
mään moottoroiduissa ranmk-
kotykistöpatteristoissa. 

Maavoimat kehittää yhty-

mien viestintätoimintaa. Ajo-
neuvoihin sijoitettujen viesti-
asemien ja linkkien avulla lisä-
tään johtamispaikkojen liikku-
vuutta. Rannikkotykistön liik-
kuvat tuliyksiköt varustetaan 
liikkuvien viestijärjestelmien 
kanssa yhteensopivilla laitteil-
la. 

Keskussanomalaitteita han-
kitaan kaikille puolustushaa-
roille. Rannikkotykistö on 
hankinnassa mukana merkittä-
vällä panostuksella. 

Rannikkotyk i s tön eri-
kois viestimateriaal i h a n-
kinnat 
Takavuosien tulitoimintahar-
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Vaasan Rannikkopatteriston radiokorpraali yhteistoiminta-viestityksessä Rovajärven kenttätykistöleiriltä. 
joituksista tulivat monille ikä-
luokille tutuiksi rintanapavaih- i _ 1 
tajapuhelimet. Nämä nyttem- flK^fl ESEBS"' ' -

min jo täysin loppuunkäytetyt 
puhelimet korvataan vuosien J & M I f l b • • k A t A • tSMäf i £ 
1990—92 kuluessa kokonaan 
uudella 
Tämä puhelin on saanut nimen 
tuliasemapuhelin 3P87. ^ ^ 

on 
sijoittaa kolme erillistä vahvis- H H H M H H ^ M H H H P ^ A 
tintyyppistä puhelinta yksiin ^ ^ V ^ t t j j ^ K g ^ j ^ , w V » M 
kuoriin. Idean on ensimmäise- f ^ V ^ L WL 
nä esittänyt maj Alssi Niska- J fc/^^^M* " U n B O '•'«*•*• fl 
nen. Kehittelytyö käynnistettiin m JSjNLl 2 a 2 i m f 
vuonna 1982. Puhelimesta käy- % « P l P U 
tettiin kehitystyön aikana ni-
meä "korttipuhelin". 

on ke-
hittänyt Sarco Oy yhteistoi- J ^ B 

osaston 
Sopimus sarjatoimituksesta 
tehtiin keväällä 1989. Tuliase-
mapuhelimia hankkii rannik- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kotykistön lisäksi ilmatorjun- ^ ,• , ,. , „ „ , 
ta- j a kenttätykistö. Tuhasemapuhehn 3P87. Tuliasemapuhelin 3P87. 
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Tulikomennosta laukaukseen sanaakaan sanomatta, 
kaisu. 

Rannikkotykistön rauhan 
ajan merivalvontatähystysase-
mat uusitaan ensi vuoteen 
mennessä. Uusimisen yhtey-
dessä asemat varustetaan yh-
denmukaisella viestikalustolla. 
Asennukset tekee Viestikeskus-
korjaamo. 

Rannikkotykistön merival-
vonta-aluekeskukset varuste-
taan yhdenmukaisella viestika-
lustolla. Tavoitteena on luoda 
merivalvonta-aluekeskuksesta 
valvomotyyppinen toimitila, 
jossa yksi tai useampi tilanne-
valvoja pystyy hallitsemaan 
kaikkia viesti- ja valvontalait-
teita. Huomiota kiinnitetään 
ergonomiaan, yhteyksien mo-
nipuolisuuteen ja teknilliseen 
luotettavuuteen. 

Aluekeskusten viestilaite-
pöydästöt laitteineen toimittaa 
kotimainen elektroniikkateolli-
suus. 

Meritorjuntaohjusyksiköi-
den viestilaitteisto sisältää se-

Keskussanomalaiteverkko on tuleva viestiyhteysrat-

sittu. Taajuusalue on kuitenkin 
kovin täynnä. Ratkaisua taa-
juuspulaan etsitään UHF-alu-
eelta. 1990-luvun meripuolus-
tuksen operatiivinen radioka-
lusto saattaa toimia UHF-alu-
eella. 

Yhteistoiminta Puolustus-
voimien, Rajavartiolaitoksen, 
luotsien ja muiden viranomais-
ten välillä toimii tällä hetkellä 
150 MHz:n alueella. 400 
MHz:n alueen ns viranomais-
radioverkkoa ideoidaan. 

Merivoimien ja rannikkoty-
kistön välisen viestiyhteistoi-
minnan todellinen haaste on 
ohjustulen maalinosoitus. Tä-
mä vaatii yhteyksiä sekä tukeu-
tumisalueella kiinnittyneenä 
oleviin aluksiin, että merellä 
toimiviin aluksiin. Rannikko-
tykistön torjuntakeskusten ja 
merivoimien alusten välisten 
yhteyksien tulisi mahdollistaa 
mm jatkuva datasiirto. 

kä normaalisti käytettäviä pe-
rusviestilaitteita että rt:n eri-
koisviestikalustoa. Asennukset 
tekee Viestikeskuskorjaamo. 

Rannikkotykistön hallussa 
olevat linkit asennetaan maa-
voimien muiden linkkien ta-
voin GAZ-66 -maastokuorma-
autoon. Linkkiasemaan tulee 
kuulumaan itse linkkilaitteisto, 
12 m:n masto, kenttävalokaa-
pelijärjestelmä hajaryhmitystä 
varten sekä sähkövoimakalus-
to. 

Viestiyhteistoiminta 

Rannikkotykistö liittyy moniin 
eri yhteistoimintaverkkoihin. 
Tärkeimpiä ovat merialueen 
yhteistoimintaradioverkot. 

Perinteinen 150 MHz:n alu-
een yhteistoiminta jatkuu tois-
taiseksi. Radiokalustoa on uu-

6 

Viestiliikenne 
Maa-ammunnan tulikomento-
viestiliikenne on miltei täysin 
siirtynyt sanomalaitepohjai-
seen dataviestitykseen. 

Rannikkotykistössä ollaan 
merivalvontaviestityksessä siir-
tymässä pois puheviestitykses-
tä. Sanomalaitteiden käyttöä 
ollaan rt:n, merivoimien ja me-
rivartiostojen välisessä yhteis-
toiminnassa harjoiteltu tulok-
sekkaasti jo parisen vuotta. 

Meriammunnassa tulisi 
päästä siihen, että pääampu-
mamenetelmien tulenjohto-
viestitys tapahtuisi dataviesti-
tyksenä. Tämä onkin mielestä-
ni lähivuosien tärkein kehittä-
miskohde rannikkotykistön 
viestitoiminnassa. 

Asia liittyy oleellisesti ran-
nikkotykistön laskinhankkee-
seen. Meritulenjohdon muut-
taminen dataviestitykseksi 
edellyttää erityisen meritulen-
johtopäätteen kehittämistä. 

Lopuksi 
Viestiala kehittyy nopeasti. 
Rannikkotykistön on mahdol-
lisimman hyvin pyrittävä mu-
kautumaan maavoimien ylei-
seen viestitoimintaan. Joka 

asiassa ei saisi kehittää omia 
menetelmiä. Aselajin omana 
viestitoimintana, jota kukaan 
muu ei hoida meidän puoles-
tamme, on kuitenkin kehitettä-
vä meriammunnan tulenjohto-
viestityksen vaatimia välineitä 
ja menetelmiä. Tämän ohella 
rannikkotykistön tulee omalta 
osaltaan pitää huoli siitä, ettei 
viestiyhteistoiminnalta meri-
puolustuksen toisen pääosa-
puolen, merivoimien, kanssa 
puutu mitään. 

Kaapelialus Putsaari. 

Merivoimien ja rannikkotykistön viestihenkilöstöä arkisessa aherruksessa kaapelia/uksella. 
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KILTAVELI 
A A R R E H E L A N N E 

Popovin "kusot" 
Kotkassa 1899 

Marraskuun 25. p:nä 1899 
Suursaaren lähistöllä ankaras-
sa lumimyrskyssä karille aja-
neen Venäjän Itämeren-laivas-
ton panssarilaivan General Ad-
miral Apraksinin meripelastus-
työt Suursaaren rannassa, jo-
hon se uppoamisvaaran vuok-
si oli ajettu, aiheuttivat niin 
suuren erilaisten tietojen ky-
synnän, että sen tyydyttäminen 
perinteisin keinoin oli mahdo-
tonta, sillä saareen ei tuolloin 
ollut puhelinyhteyttä ja alkava 
talventulo teki merellä liikku-
misen mahdottomaksi. 

Laivaston teknillinen komi-
tea päätti tuolloin esittää me-
riministeriölle, että pelastustöi-
den yhteydenpitovälineenä 
käytettäisiin uutta keksintöä, 
langatonta lennätintä ja että 
yhteyden rakentaminen annet-
taisiin Aleksandr Popovin, 
Kronstadtin torpedokoulun 
opettajan tehtäväksi, hänen-
hän nimittäin tiedettiin jo pa-
rin vuoden ajan suorittaneen 
yhteyskokeiluja meriolosuh-
teissa radiolla, jonka kehittä-
mistyössä hänet tunnettiin an-
tenninkeksijänä. 

Amiraaliteetti suostui komi-
tean ehdotukseen ja niin Po-
pov matkusti Suomeen muka-
naan 10 000 ruplan määrära-
ha, jonka avulla hän arvioi ra-
kennustehtävästä suoriutuvan-
sa. 

Perille päästyään Popov 
päätti sijoittaa toisen aseman 
Suursaareen ja toisen raken-
nuspaikaksi hän valitsi Kuutsa-
lon. Rakennustyöt aloitettiin 
molemmissa paikoissa saman-
aikaisesti. Kuutsalon rakennus-
komennuskuntaa johti luut-
nantti A.A. Remmert. Myös 
Popov kuului tähän ryhmään. 
Suursaaressa rakennustöitä 
johti kapteeni I.I. Zaleskij 
apunaan P.N. Rybkin, Popo-
vin assistentti. Ankarasta tal-
vesta huolimatta rakennustyöt 
sujuivat ripeästi ja molemmat 
asemat valmistuivat tammi-
kuun lopulla 1900. Myöhem-
min rakennettiin vielä korkeat 
antennimastot Kotkaan Nors-
kan kalliolle. 

Helmikuun alkupäivinä al-
koivat yhteydenottokokeilut 
asemien välillä, joiden keski-
näinen etäisyys oli huikeat 45 

kilometriä. Helmikuun 4. päi-
vänä saavutti innokkaan kokei-
lijaryhmän amiraliteetista Pie-
tarista lähetetty hätäsanoma, 
jonka sisältö oli: "Kotka, 
Suursaari, Jäänsärkijä Jerma-
kin Komentajalle. Lavansaaren 
luona irronnut lautta, jolla 50 
kalastajaa. Ryhtykää välittö-
miin pelastustoimenpiteisiin. 
186. Avellan." Radioyhteys 
Suursaaren ja Kuutsalon välil-
lä saatiin aikaan seuraavana 
aamuna 5. helmikuuta. Kun 
sen oli todettu toimivan, Po-
pov määräsi aloitettavaksi säh-
kösanoman välittämisen. 

Suursaaressa sanoma vas-
taanotettiin selvästi ja panssa-
rilaivan lähistöllä ollut jään-
särkijä Jermak lähti 6. helmi-
kuuta klo 04 etsintämatkalle, 
jolta se palasi klo 5 maissa 
j.p.p. mukanaan 27 kalastajaa, 
joista yksi oli nainen. 

Ankarasta talvesta huoli-
matta jatkuivat panssarilaivan 
pelastustyöt taukoamatta. 
Suursaaren aseman hoitajina 
toimivat Apraksinin sähköttä-
jät ja Kuutsalon aseman pääl-
likkönä oli majoitusmestari 
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Kadiojoukoi: 1. Reserviluutnantt i pa raa t ipuvussa . 2. Luutnantt i sadetakissa . 3. 
L tnnä t inmies (sot i las) työssä kent täradioasenial la . 4. Alikersantti ta lv iparaat i -

puvussa. 

Bezdenyzihinin. Erittäin vai-
keissa olosuhteissa pidettiin ra-
dioyhteyttä yllä koko talven. 
Kaikkiaan saatiin 440 virallis-
ta sanomaa vaihdetuksi, kun-
nes niistä viimeinen, touko-
kuun alkupäivinä lähetetty tie-
si kertoa, että Apraksinin pe-
lastustyössä oli onnistuttu ja 
alus höyrysi omien koneitten-
sa kuljettamana kohti Krons-
tadtia. Popov oli toiminnal-
laan osoittanut langattoman 
lennättimen eli radion käyttö-
kelpoisuuden vaikeissakin olo-
suhteissa luotettavasti toimiva-
na viestintävälineenä. 

A.S. Popov, joka ennen tor-
pedokoulun opettajaksi tulo-
aan oli Pietarin yliopistossa 

suorittanut tutkinnon pääai-
neinaan fysiikka ja matema-
tiikka, tunnettiin merkittävän 
saavutuksensa vuoksi koko si-
vistyneessä maailmassa. V:n 
1900 Pariisin maailmannäytte-
lyn Venäjän paviljongissa näh-
tävänä olleet Popovin radio-
laitteet palkittiin kultamitalil-
la sekä kunniakirjalla. Myös 
kotimaassa, Venäjällä Popovin 
arvostus muuttui; hän sai pa-
remmat tutkimustilat ja 1905 
hänet kutsuttiin Pietarin säh-
köteknillisen koulun rehtorik-
si. Tätä virkaa hän ennätti kui-
tenkin hoitaa vajaan vuoden, 
sillä v. 1905 uudenvuoden aat-
tona hän menehtyi aivoveren-

vuotoon vain 46 vuoden ikäi-
senä. 

Tänään radio, tuo merkittä-
vä tiedonvälittäjä, viihdyttäjä-
kin, ei ennätä merkkipäiviään 
viettämään; se on matkoilla 
kaikkialla maailmassa, maalla, 
merellä ja ilmassa. Eräästä sen 
historian merkittävästä vai-
heesta, lähes yhdeksänkym-
mentä vuotta sitten, kertovat 
Kotkassa naapurimaasta lah-
jaksi saatu A.S. Popovin pat-
sas Isonpuiston kummulla se-
kä saman kummun kallioon 
Viestiupseeriyhdistyksen ja 
Viestikillan kiinnittämä muis-
tolaatta. 



Rannikkoj ääkäreitä 
Uudenmaan Prikaatissa 

Eversti Olof Thoden. 
— Me annamme prikaatiin 
kuuluvassa Vaasan Rannikko-
jääkäripataljoonassa koulutus-
ta myös miehistötehtäviin vaa-
tivissa rannikko-olosuhteissa. 

— Maamme ainoana ruot-
sinkielisenä joukko-osastona, 
emme voi tinkiä koulutuskie-
lestämme, mutta olemme val-
miit ottamaan vuotuisen 1 500 
varusmiehemme joukkoon n. 
10 % suomea äidinkielenään 
puhuvaa miestä. Jotta he pysy-
vät koulutuksessa mukana, on 
heillä luonnollisesti oltava riit-
tävä ruotsinkielen taito. 

— Koulutamme saapumis-
eristämme erikseen valittuja 
miehiä rannikkojääkäreiksi 
huomattavasti enemmän kuin 
mitä lakkautettuun Rannikko-
jääkärikouluun pystyttiin otta-
maan vuodessa, huomauttaa 
eversti Thoden. Saaristo-olo-
suhteiden erikoiskoulutuksen 
keskittäminen Uudenmaan 
Prikaatiin on perusteltua sikä-
likin, että meidän varusmie-
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Saariston erikoisolosuhteisiin tähdännyt rannikkoj ää-
kärikoulutus ei ole loppunut, vaikka koulutus onkin 
siirtynyt Upinniemestä Uudenmaan Prikaatiin Drags-
vikiin. 

Joukko-osaston komentaja eversti Olof Thoden nä-
kee, että päinvastoin koulutus on laajentunut. Lak-
kautettuun Rannikkojääkärikouluun pääsivät vain 
ryhmän- ja joukkueenjohtajiksi koulutettavat. 

hemme ovat perinteisesti tul-
leet Uudenmaan, Turunmaan 
ja Pohjanmaan rannikkoseu-
duilta. 

Rannikkoj ääkäreille 
vihreä baretti 
Uudenmaan Prikaatin jalkavä-
kikoulutusta antavaan joukko-
yksikköön, Vaasan Rannikko-
jääkäripataljoonaan määrä-
tään miehet kutsunnoissa, jo-
ten rannikkojääkäreiksi halua-
vien on tuotava viimeistään sil-
loin toiveensa esiin. 

— Lähetämme kaikille meil-
le määrätyille miehille etukä-
teen lomakkeen, jonka palaut-
tamalla he voivat itse esittää, 
millainen koulutus heitä kiin-
nostaa. Aselajivaihtoehtomme 
laajenevat organisaatiotarkis-
tuksen ansiosta, esittelee evers-
ti Thoden. Rannikkoj ääkärei-
tä koulutamme yhdessä komp-
paniassa. 

— Rannikkojääkäri- ja ve-
neenkuljettajakoulutukseen si-

joitettavat valitaan vapaaehtoi-
suuden pohjalta ja esimerkik-
si heidän fyysiset edellytyksen-
sä vaativiin saaristo-olosuhtei-
siin testataan. Osoitettuaan 
riittävää perehtyneisyyttä nä-
mä miehet saavat kantaakseen 
rannikkoj ääkärin kunniakkaan 
kansainvälisen tunnuksen vih-
reän baretin. 

Myös muuta koulutusta 
Vesistökoulutuksen lisääntymi-
nen luo leimansa koko Uuden-
maan Prikaatiin. Siihen jouk-
koyksikkönä kuuluvan Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan 
kolme muuta komppaniaa, 
jotka ovat 2. Jääkärikomppa-
nian lisäksi panssarintorjunta-
ja kranaatinheitinkomppania, 
kouluttavat panssaroiduin ajo-
neuvoin ja vesistökalustoin 
saaristo- ja rannikko-olosuh-
teissa liikkuvaa rannikkojalka-
väkeä. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan lippu paraatissa nimikkokaupun-
kinsa torilla. 

Uudenmaan Prikaatin toi-
nen joukkoyksikkö on Raase-
porin Patteristo. Se on nor-
maalia kenttätykistökoulutus-
ta antava patteristo, mutta mm 
sen tulenjohto- ja tuliasema-
osat totutetaan liikkumaan 
saaristossa. Lisäksi patteristo 
kouluttaa ainoana kenttätykis-
töyksikkönä maassamme liik-
kuvan merimaalin ammun-
taan. 

Lisäksi Uudenmaan Prikaa-
tiin kuuluu aliupseerikoulu, 
jossa on sekä jalkaväki- että 
kenttätykistölinja. Sieltä val-
mistutaan ryhmänjohtajiksi ja 
parhaat oppilaat komennetaan 
joukkueen- tai jaosjohtajakou-
lutukseen Reserviupseerikou-
luun. 

Eversti Thoden toteaakin, 
että suurena joukko-osastona 
Uudenmaan Prikaatilla on 
monipuoliset koulutusmahdol-
lisuudet, jolle saaristo-olosuh-
teet luovat omat, mielenkiintoa 
antavat erityispiirteensä. 

Syndalenia kehitetään 
Uudenmaan Prikaatilla on 
Hankoniemellä, noin 25 kilo-
metrin päässä varuskunnasta 
erinomainen harjoitusalue 
Syndalen. Sinne tullaan luo-



maan ensi kesäksi rannikko-
jääkäri- ja vesistökoulutuksen 
vaatimat edellytykset. 

— Saamme sinne kunnolli-
sen laiturin, venetalakset ja 
tarvittavat huoltotilat, kertoo 
eversti Thoden. Merkittävän 
osan kesästä Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoona pitää Syn-
dalenia tukikohtanaan. Olem-
me myös neuvotelleet Helsin-
gin yliopiston Tvärminnen 
eläintieteellisen aseman kanssa 
toimintojemme yhteensovitta-

misesta ja tulemme antamaan 
kouluttajillemme ja miehillem-
me yksityiskohtaiset ohjeet 
luonnonsuojelullisten seikko-
jen huomioon ottamisesta. 

Eversti Thoden on myös tyy-
tyväinen tapaan, jolla rannik-
kojääkärikoulutuksen erikois-
tiedot ja kokemukset on siirret-
ty Upinniemellä toimineelta 
kantahenkilökunnalta Uuden-
maan Prikaatin henkilöstölle. 

— Kouluttajillemme on ku-
luneen kesän aikana Rannik-

kojääkäripataljoonan koulut-
tajien toimesta annettu varsin 
tehokas koulutuspaketti. Myös 
veneenkuljettajamme on kou-
lutettu tänä kesänä Upinnie-
messä ja olemme pitäneet 
myös yhteisiä harjoituksia. 

Tämän johdosta uskon, et-
tä Uudenmaan Prikaati kyke-
nee hyvin suoriutumaan sille 
uskotusta vaativasta koulutus-
tehtävästä, sanoo eversti Tho-
den. 
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MAJURI 
OVE ENQVIST 

Vedenalaiset räjähdykset 
ja niiden vaikutukset aluksiin 

Joissakin maissa rannikkotykistöllä on käytössään 
miinoja merimaalien torjuntaa varten. Vaikka Suo-
messa ei tähän asti näin ole ollut, on hyvä tietää eräi-
tä vedenalaisen räjähdyksen perusteita ja miten rä-
jähdykset vaikuttavat merimaaleihin. Tämä kirjoitus 
perustuu lähinnä erilaisiin ulkomaisiin lähteisiin, jos-
kin Suomessakin on asiaa jonkin verran tutkittu. 

Shokkipaine 
Kun pallon muotoinen panos 
räjähtää vedessä, pallon muo-
toinen detonaatiorintama le-
viää panoksesta veteen. Vesi 
kiintyy ja puristuu jonkin ver-
ran kokoon, jolloin paineaal-
to leviää veteen. Alussa shok-
kipaine-rintaman nopeus ylit-
tää 5 000 m/s, mutta se piene-

Vedenalaisen 
räjähdyksen teoria 
Vedenalaisessa räjähdyksessä 
on periaatteessa kaksi tekijää, 
jotka vaikuttavat alusmaaliin 
aikaansaavaan vaikutukseen, 
nopeasti etenevä paineaalto, 
sekä räjähdyksessä syntyvä 
kaasukupla. Näiden kahden te-
kijän yhteisvaikutus riippuu 
monesta eri tekijästä, kuten ve-
den syvyydestä, pohjan laadus-
ta ja räjähdyspisteen sijainnis-
ta meren pohjan ja pinnan, se-
kä mahdollisen maalin suh-
teen. Karkeasti voidaan sanoa, 
että energia vapautuu veden-
alaisessa räjähdyksessä alla 
olevan kaavion mukaan. 

Yllä oleva kaavio on karkea. 
Voidaan yleisesti todeta, että 
nopeilla räjähdysaineilla noin 
40—50 % kokonaisenergiasta 
siirtyy kaasukuplaan. Hitailla 
räjähdysaineilla jopa 70 % 
energiasta voi siirtyä kuplaan. 
Vastaavasti nopeilla räjähdys-
aineilla energiahäviö räjähdyk-
sessä on noin 34 kun se hi-
tailla on pienempi, noin 26 

nee nopeasti noin 1 500 m/s:iin 
ja paine luovuttaa energiansa 
nopeasti ympäröivään veteen. 
Energian luovutus on korkeal-
la paineella suurempi kuin ma-
talalla. Kuvasta 2 ilmenee, et-
tä paineen väheneminen nou-
dattaa exponentiaalijakaumaa, 
alussa hyvin, mutta myöhem-
min huonommin. 

Kuplapaine 
Kaasukuplan syntyminen ja 
vaikutukset 
Räjähdyksessä syntyy kuuma 
kaasukupla, jonka suuri paine 

RÄJÄHDYKSESSÄ 
VAPAUTUVA 

KOKONAISENERGIA 

100% 

SHOKKI-
ENERGIA 

53% 

KUPLA-
ENERGIA 

47% 

ENERGIA-
HÄVIÖT 

20% 

MAALIA ENSIMMÄI- ENERGIA-
VAURIOIT- SEN HÄVIÖT 
TAVA LAAJENE- ENSIMMÄI-
ENERGIA MISEN 

ENERGIA 
SESSÄ 
LAAJENE-

33% 13% MISESSA 13% 
17% 

1 
TOISEN 
LAAJENE 
MISEN 
ENERGIA 

17% 

Kuva 1. Räjähdyksessä vapautuvan energian jakautuminen. 
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ESIMERKKI PAINEEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ 
ERI ETÄISYYKSILLÄ RÄJÄHDYKSESTÄ 

2400 BAR 

Aika (ei mittakaavaa) 

T, on saapumisaika 

( I - TQ ) on positiivinen kestoaika 

230 BAR 
11 BAR 

T T, 

etäisyys panoksesta 

1 - 5 2 m 14- 3m 
Kuva 2. Paineen käyttäytyminen eri etäisyyksillä. 

saa laajenemaan pallomaises-
ti, vaikka vesi painuu kokoon 
suhteellisen huonosti. Kuplan 
laajetessa kaasut kylmenevät 
adiabaattisesti, jolloin paine 
laskee lopuksi alle ympäröivän 
veden paineen ja kuplan säde 
alkaa pienentyä. Säteen piene-
tessä ympäröivän veden pai-
neen johdosta paine kasvaa 
taas, kunnes se kasvaa veden 
painetta suuremmaksi. Tällä 
tavalla kupla oskilloi jopa 
kymmeneen kertaan saakka. 

Kaasukuplasta siirtyy ki-
neettistä energiaa veteen. Tämä 
kuplaenergia voi aiheuttaa va-
hinkoa maalille, joka on kah-
den—kolmen kuplan säteen 
etäisyydellä. Jokainen kuplan 
laajeneminen saa aikaan ve-
teen painepulssin, joka yhtyy 

varsinaiseen shokkipaineeseen. 
Kaasukuplan aiheuttamien 
painepulssien maksimipaineet 
ovat huomattavasti pienempiä 
kuin varsinaisen shokkipai-
neen maksimipaineet. Kuiten-
kin saattaa kaasukuplan paine-
pulssien pitempi kestoaika joh-
taa siihen, että integraali jolla-
kin etäisyydellä ylittää varsi-
naisen shokkipaineen integraa-
lin. 

Kaasukuplan käyttäytyminen 
Edellä on kuvattu kaasukuplan 
käyttäytymistä ihanneolosuh-
teissa. Todellisuudessa kuplaan 
vaikuttaa useita tekijöitä, joi-
den vaikutuksesta sen käyttäy-
tyminen poikkeaa edellä kuva-

152 m 

tusta. Vaikuttavia tekijöitä 
ovat pohjan laatu, panoksen 
sijainti pohjaan ja veden pin-
taan nähden, sekä painovoima. 

Painovoima saa kaasukup-
lan periaatteessa nousemaan 
kohti veden pintaa. Tämän 
johdosta voisi olettaa, että vai-
kutus pintamaaliin paranisi. 
Vaikka tämä toisinaan pitää 
paikkansa, se ei suinkaan ole 
sääntö. Tämä johtuu mm poh-
jan vaikutuksesta. 

Jos pohja on kova, kupla ei 
alussa lähde nousemaan, vaan 
jää pohjalle usean pulssin 
ajaksi menettäen suuren osan 
energiastaan, eikä sen takia 
saa aikaan merkittäviä vaurioi-
ta pintamaalissa. Kuplan muo-
to lähellä pohjaa on lähinnä 
puolipallon muotoinen. 
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Kuplan 
säde 
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130 BAR 
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Shokkipaineen saapumisen jälkeinen aika 

Kuva 3. Shokkipaineen ja kuplapaineen yhteisvaikutus. 

0-8 

Pehmeän pohjan vaikutusta 
on tutkittu suhteellisen vähän. 
On todennäköistä, että pohjan 
"sitova" vaikutus on pienem-
pi kuin kovan pohjan, ja kaa-
sukupla irtoaa helpommin. Sa-
moin vaikutuksen maaliin voi-
daan olettaa olevan suurempi. 

Vedenalaisten räjähdysten 
vaikutus aluksiin 
Vedenalaisen räjähdyksen vai-
kutukset merimaaliin on vai-
keaa arvioida, koska siihen si-
sältyy niin monta tekijää. Ar-
vioinnissa tarvitaan mm tieto-
ja lujuusopista ja mekaniikas-
ta, nestedynamiikasta, sekä 
aaltoliikeopista. Yleisesti voi-
taisiin olettaa, että suurin vai-
kutus saadaan aikaiseksi, kun 
panos sijoitetaan maaliin kiin-
ni. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että tällöin saattaa 
tuloksena olla "vain" reikä 
aluksessa ja paras vaikutus 
saadaan aikaiseksi, kun maa-
lin ja räjähdyspanoksen välis-
sä on tietty etäisyys. Tällöin 
shokkipaine ja kuplapaine vai-
kuttavat eri aikaan, jolloin vai-
kutus saattaa olla suurempi ja 
jopa katkaista maalin. Opiti-
mietäisyys riippuu muun 
muassa maalin ja panoksen 
laadusta. 

Kuvasta 1 ilmenee, että pa-
noksen energiasta noin 33 °7b 
muuttuu maalia vaurioittavak-
si shokkienergiaksi, kun taas 
tehokkaaksi kuplaenergiaksi 
muuttuu vain noin 13 Voi-
taisiin tämän takia olettaa, et-
tä shokkipaine aiheuttaisi suu-
rimmat vauriot. On kuitenkin 
otettava huomioon, että kaasu-
kuplasta veteen siirtynyt suuri 
kineettinen energia voi olla 
maalille tuhoisa. Kuvassa 3 on 
esitetty shokkipaineen ja kup-
lapaineen yhteisvaikutus. 

Yleisesti voidaan todeta, et-
tä ainakin suurien panosten 
kohdalla pitää paikkansa, että 

paras paikka panokselle on 
pintamaalin keskikohdan alla, 
tietyn optimietäisyyden päässä 
pohjasta. Tällöin shokkipai-
neen ja kuplapaineen yhteis-
vaikutus on suurin. 

Sukellusveneiden kohdalla 
tilanne on hiukan erilainen. 
Tämä johtuu siitä, että kaasu-
kuplan vaikutus niillä syvyyk-
sillä, joilla sukellusveneet liik-
kuvat on pienehkö ja vaiku-
tukset perustuvat siten lähinnä 
shokkipaineeseen. 

Sekä pintamaaleihin, että 
sukellusveneisiin pätee sääntö, 
että jos shokkipaineen kesto 
on paljon lyhyempi kuin laiva-
pellin kyky joustaa, ei vaurioi-

ta varsinaisesti synny, mutta 
aluksen runkoon aiheutuu tä-
rinä, joka voi rikkoa aluksen 
arkoja osia. 

Vahinkojen arvioinnissa 
käytetään käsitettä shokkifak 
tori. Shokkifaktori (sf) on em-
piirinen funktio räjähdyspa-
noksen koosta, veden syvyyy-
destä ja etäisyydestä panokses-
ta maaliin. On muistettava, et-
tä shokkifaktorin perusteena 
ollut materiaali on peräisin I ja 
II maailmansodasta. Tänä päi-
vänä alukset ovat kevyempiä, 
materiaalit ovat osittain erilai-
set ja alukset sisältävät enem-
män herkkiä komponetteja. 



Nämä asiat on muistettava 
käytettäessä shokkifaktoria 
vaurioiden arvioinnissa. 

Yleisesti voidaan todeta, et-
tä sf 0,2 riittänee maalin "säi-
käyttämiseen". Tämä aiheuttaa 
vahinkoja sähkölaitteille, kuten 
tutkille ja sonareille, sekä mah-
dollisesti pieniä mekaanisia va-
hinkoja tärkeille laitteille. 
Shokkifaktori 0,3 riittää saa-
maan aikaan "riittäviä" vahin-

koja pintamaaliin, sukellusve-
neet vaativat hieman korkeam-
pia arvoja. Yleisesti voidaan 
todeta, että eri shokkifaktorit 
vaikuttavat seuraavan kuvan 
mukaisesti. 

Kuten olemme huomanneet, 
vedenalaisen räjäytyksen vai-
kutuksen arvioiminen ei ole 
helppo tehtävä ja sisältää mon-
ta muuttujaa. Ulkomailta on 
vaikeaa saada tietoja varsinkin 

uusiin aluksiin, kuten ilmatyy-
nyaluksiin liittyvistä tekijöistä. 
Koska meillä ei ole mahdolli-
suuksia suorittaa alalla perus-
tutkimusta, meidän on tyydyt-
tävä soveltamaan yllä selvitet-
tyjä periaatteita tarkentaen tar-
vittaessa kokein meille tärkei-
tä, auki olevia muuttujia. 

o 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

KG 

Kuva 4. Miinan räjähdysvaikutus eri etäisyyksillä ja latauksilla. 

6 . 0 . 1 5 < SF< 0 . 2 0 

5 . 0 . 2 0 < SF< 0 . 3 5 

4 . 0 . 3 5 < SF< 0 . 4 5 

3 . 0 . 4 5 < SF< 0 . 6 6 

2 . 0 . 6 6 < SF< 1 . 0 0 

MIINAN RÄJÄHDYSVAIKUTUS 
ERI ETÄISYYKSILLÄ JA LATAUKSILLA 

LIEVÄT VAURIOT TAI E l VAURIOITA 

L IEVÄT VAURIOT 

VAKAVAT TAI ^ I EVÄT VAURIOT 

VAKAVAT VAURIOT 

LA IVA TUHOUTUU TAI VAKAVAT VAURIOT 

Merimiina on oloissamme 
strateginen ase! 
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OHI 
ON 

14646! 

Eversti Matti Lappalainen 
60 vuotta 27.7.1989 

Matti Lappalainen on syntynyt Hangossa. Hän astui palvelukseen Örön linnak-
keelle 1949. Palveltuaan Merisotakoulussa, Pääesikunnassa ja Puolustusminis-
teriössä hänestä tuli everstinä Sotatieteen Laitoksen johtaja vuonna 1975, jota 
virkaa hän hoiti eläkkeelle täysin palvelleena siirtymiseensä asti. 

Merikadettikersantti, VTM, MA in War Studies. Hän on toiminut mm Suomen 
Sotahistoriallisen seuran puheenjohtajana ja on tunnettu kansainvälisestikin laa-
jasta ja aktiivisesta julkaisu- ja esitelmätoiminnastaan. 

Omalle aselajilleen rannikkotykistöllekin on häneltä aina riittänyt aikaa ja tar-
moa erityisesti aselajin perinteiden ja julkaisutoiminnan kehittämiseen. 

Rannikon Puolustaja lehden päätoimittajana hän toimi 1971—76 ja on edelleen 
lehden toimitusneuvostossa. 

Merkkipäivänään hänet palkittiin Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen hopei-
sella ansiomerkillä Nro 3. 



IN MEMORIAM 

Eversti 
Yrjö Erik 
Pohjanvirta 
21.5.1917—8.9.1989 

i Siunaus- ja muisto-
tilaisuudet pidettiin 
Helsingissä 20.9. 
Muistoa kunnioittaen 
Rannikkotykistö 
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Sotakorkeakoulu 
21.8.1989 päättivät opintonsa 70 uutta yleisesikuntaupseeria. Varsinainen valmis-
tumispäivä o n koulun vuos ipä ivänä 3.11. , jo l lo in d ip lomi tö iden tultua tarkaste-
tuiksi varsinaiset y le ises ikuntaupseerin d ip lomit jaetaan. 

Merisotal inja 15:Itä va lmis tu i viisi r a n n i k k o t y k i s t ö u p s e e r i a : 

— majuri Mikko Taavitsainen Pääesikunnan rttoimistoon, 
— majuri Jarmo Jaakkola Rannikkotykistökouluun, 
— kapteeni Henrik Nysten Pääesikunnan rttoimistoon, 
— kapteeni Esko Kaunisto HelSpE:aan ja 
— kapteeni Aimo Jokela ESSlE:aan. 
ONNITTELUT! 

Sotakorkeakoulussa on opiskellut jo vuoden kapteeni Juhani Paalanen teknillisellä opintosuun-
nalla ja opintonsa aloittivat yleisellä opintosuunnalla Merisotalinjalla 4.9. kapteenit Jukka Til-
li, Timo Junttila, Aulis Minkkinen, Kenneth Nyholm ja Tapio Maijala. 

Kadettikoulu 
Tasavallan Presidentti nimitti 25 .8 .1989 kello 10 140 kadett ia puo lus tusvo imien 
ja rajavartiolaitoksen virkoihin. Valmistuneista luutnanteista oli 111 maavoimien, 
17 i lmavoimien ja 12 merivo imien upseereja. 

Rannikkotyk i s tö sai 11 uutta luutnantt ia riveihinsä. 

Kotkan Rannikkopatteristoon: 
— Juhani Karjomaa 
— Peter Kristian Söderlund 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin: 
— Jukka-Pekka Antero Mustonen 
— Timo Johannes Säyrinen 
— Jukka-Pekka Schroderus 

Hangon Rannikkopatteristoon: 
— Vesa Matti Tuominen 
— Petri Olavi Alander 

Turun Rannikkotykistörykmenttiin: 
— Jussi Matti Akseli Hietaniemi 
— Pasi Mikael Lintuaho 

Vaasan Rannikkopatteristoon: 
— Markku Tapani Laine 
— Jouni Heikki Sakari Lamminen 

Päättäjäisjuhla oli Kansallisteatterissa 25.8. Todistukset ja stipendit jaettiin Kadettikoululla edel-
lisenä päivänä. 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

HERMAN ANDERSSON 

OY EHO AB/EHON LEIPOMO 

ENSTO-INVEST Oy 

FINN-LEIJU OY 

HEWLETT-PACKARD OY 

INSTRUMENTARIUM OY 

KOIVUNEN OY 

OY KOLMEKS AB 

LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY 

1 Ä MYLLYKOSKI OY 

OILON OY 

OSUUSKUNTA MAITO AURA 

® 
N ^ 

Pohjanmaan 
XJHA 
Sepänkyläntie 7 

65100 Vaasa 
Puh. 961-121 155 

TMIPOREX 

LIIKEOIKEUDELLISET O N G E L M A N N E 

PUTTTÄ © V 
VARATUOMARI T IMO PUTTA 

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

RAUMAN KAUPUNKI 

ROSTENIN LEIPOMO 

P. ROTOLA-PUKKILA KY 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

TURUN SATAMA 

TUUSULAN KTK OY 

VVALLAS MARIN 

VALTION MARGARIINITEHDAS 
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RtUY:n vuosikokous 
Vaasassa 16.11.1989 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 16. marras-
kuuta 1989 Vaasassa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:n 
mukaiset asiat sekä jäsenten vähintään 3 vrk ennen vuosikokousta hallituk-
selle kirjallisesti esittämät asiat. 

Tilaisuuden ohjelma: 
16.11. 
klo 08.00 
klo 14.00 

klo 16.00 
klo 17.00 
klo 19.00 
klo 20.00 

Lähtö Helsingistä (yhteiskuljetus Marskin patsaalta) 
Asemaanajoharjoitus 
Päiväkahvit 

Majoittuminen 
Vuosikokous 
Vuosikokousesitelmä (ev A Kurki) 
Illallinen 

17.11 Yöpyminen 
klo 09.00 Kiertoajelu ja tutustuminen 

Tikanojan taidekotiin 
klo 10.00 Paluukuljetukset 

Laihia (opastus 11 
km Laihialta ete-
lään Jurvan tien-
haarasta) 
Kasarmi 
Opintotalo 
Upseerikerho 
Upseerikerho 

Kasarmi 
Vaasa 

Ilmoittautuminen yhteyshenkilöille 10.11. mennessä. 

Turku: Yliluutnantti Mikko Suomela 
Hanko: Majuri Tapani Virkki 
Kotka: Yliluutnantti Heikki Rauhala 
Vaasa: Yliluutnantti Juha Pallaspuro 
Helsinki: Majuri Hasse Rekola 

695346/695111 
83411/nh 
21333/nh 
114361/nh 
1614812/1614816 

Kuljetukset järjestetään yhteyshenkilöittäin. Palveluksessa olevat esiintyvät palvelusasus-
sa (m/58). 
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RtUY:n 
Miekka-
juhla 

Suomenlinnan Upseerikerholla 
9.8.1989 

RtUY:n kunniajäsen eversti Olavi Lyytinen ojentaa kunniamiekan kadettikersantti Pasi Lintu 
aholle Suomenlinnan Upseerikerhon meripuolustuksen perinnetiloissa. 

10 

RtUY:n puheenjohtaja eversti Torsti Lahti kutsui valmistuvat luutnantit yhdistyksen jäseniksi 
luovuttaen heille jäsenmerkit. Vuorossa kadetti Jussi Hietaniemi. 

Eversti Olavi Lyytinen puhuu kadeteille. Kuvassa vasemmalta TurRtR:n komentaja eversti Olavi 
Simola, eversti Torsti Lahti, Rannikkosisarten Säätiön edustajat Kirsti-Liisa Vieno ja Mirja Val-
ve, jotka luovuttivat stipendit Vesa Tuomiselle ja Juhani Karjomaalle sekä kadettikurssin johta-
ja kapteeni Jukka Tilli. 
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Iloiset rt-komentajat toivottivat luutnantit tervetulleiksi joukkoihinsa. Vasemmalta Jukka Vaa-
ja, Ola Simola, Jussi Haapala, Juhani Niska, Asko Kilpinen, Timo Sario ja Ossi Kettunen. 

Lopuksi nautittiin illallinen Upseerikerhon juhlasalissa. 
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PO II 10 E 
Rannikko tykistölinj a 
valmistui 30.6.1989 

Pääl lystöopiston II j a k s o n n:o 10 er ikoiskoulutusvaiheen rannikkotykis tö l in ja toteutet t i in Ran-
nikkotykis tökoulussa 2.1.—30.6.1989. Kurssilta valmistui joukkoih in 10 a m m a t t i t u t k i n n o n suo-
r i t tanut ta toimiupseer ia . Pr i imukseksi selviytyi vääpeli Aapo Tokkola KotRPsto:s ta . 

i? 

Kuvassa alarivissä vasemmalta yliv P Ahokas (IUudSpE), ylil TKulmala (opettaja), kapt H Rantala (kurs-
sin johtaja 1.5. alkaen), ylil H Iso-Somppi (opettaja) ja yliv J Hirviniemi (SIRtR). Ylärivissä vasemmalta 
vääpelit J Lehtinen (TurRtR), A Tokkola (KotRPsto), A Halttunen (HanRPsto), J Ristimäki (VaaRPsto), 
M Viitala (TurRtR), JÄberg (TurRtR) ja P Lammes (TurRtR). Kuvasta puuttuu vääp M Koponen (SIRtR). 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rannikon Puolustajain 

päivä vuonna 1989 
Kuluvana vuonna oli Turun 
Rannikkotykistökillan vuoro 
järjestää Rannikon Puolusta-
jain päivä. Se pidettiin tällä 
kertaa Gyltön varuskunnassa 
22.7. Luoja oli suosinut osan-
ottajia ja antanut mitä ihanim-
man kesäpäivän. Päivän onnis-
tumista lisäsivät vielä saaren 
ihana luonto ja kauniit saaris-
to-olosuhteet. 

Tilaisuuteen oli kokoontu-
nut 190 kiltasisarta ja -veljeä 
Helsingistä, Kyminlinnasta, 
Vaasasta ja Turusta. Valitetta-
vasti vain Hankoniemen kilta 
ei ollut lähettänyt yhtään edus-
tajaa. 

Päivä alkoi linnakkeen kun-
tosalissa rykmentin esikunta-
päällikön, everstiluutnantti Il-
mari Heinosen mielenkiintoi-

sella tervetuliaispuheella. Ryk-
mentin komentaja, eversti O. 
Simola ei voinut saapua tilai-
suuteen samana päivänä olleen 
rykmentin lääkärin hautausti-
laisuuden takia. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Juhani Niska oli lähet-
tänyt tervehdyssähkeen valit-
taen samalla, ettei hänelle ol-
lut mahdollisuutta virkatehtä-

Gyltön kerholla vasemmalta Pekka Ahtola, Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Pekka J 
Mellavuo ja Turun Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Toivo Veriö. 
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Peruskiltalaisia Ville Markkasta, Matti Katajaista ja rouvia nauratti niin. 

vien vuoksi saapua viettämään 
yhdessäolon hetkeä. Tämän 
jälkeen kiltojen puheenjohta-
jat käyttivät lyhyen puheen-
vuoron ja majuri Heikki Kivi-
ranta piti huumorintäytteisen 
selostuksen saaresta ja sen 
oloista. Neljään ryhmään ja-
kaantuneina kiltalaiset tutus-
tuivat saaren nähtävyyksiin 
noin tunnin ajan. Sen jälkeen 
"nälkäisinä" siirryttiin linnak-
keen ruokasaliin, minne ta-
louskapteeni Kankare oli jär-
jestänyt maittavan aterian. 
Ruokailun aikana piti kiltaveli 
Veriö lyhyen katsauksen ryk-
mentin 50-vuotisista vaiheista. 
Suomenlinnan Rannikkotykis-

tökillan puheenjohtaja, kilta-
veli Pekka Mellavuo luovutti 
isäntäkillalle kiltansa lakki- ja 
rintamerkkisarjan kehoittaen 
samalla Turun kiltaa ottamaan 
esimerkkiä. Kiltaveli Veriö vas-
tasi puheeseen ja lupasi ottaa 
kehoitussanat huomioon. 

Ruokailun jälkeen siirryttiin 
varuskuntakerholle yhteiseen 
illanviettoon karkelon ja arpa-
jaisten merkeissä. Illan aikana 
Kyminlinnan Rannikkotykistö-
killan puheenjohtaja, kiltaveli 
Eero Pekkola luovutti Turun 
killalle kiltansa ansiokkaan 
25-vuotishistoriikin, josta suu-
ri kiitos. 

Utön varusmiesorkesteri ja 

hanuritaiteilija Ilpo Kallio 
huolehtivat musiikista sekä 
kantahenkilökunta tarjoilusta. 
Varusmiehet grillasivat osanot-
tajille makkaraa. 

Kaunis ilta sujui miellyttä-
vien vieraiden kanssa muka-
vasti ja ainakin allekirjoitta-
neesta näytti, että kaikki olivat 
matkaan tyytyväisiä. 

Turun Rannikkotykistökilta 
kiittää rykmentin kantahenki-
lökuntaa ja varusmiehiä. Il-
man heidän apuaan päivä ei 
olisi onnistunut. Kantahenki-
lökuntaa Turun ulkopuolelta 
kaivattiin. Vielä kerran kiitos. 

Toivo Veriö 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Viime aikoina ovat HanRPs-
ton kantahenkilöstön nimityk-
set ja ylennykset olleet seuraa-
vat: 

Nimitykset 
— Eero Olavi SAVIKKO toi-

miupseerin 4 luokan vir-
kaan 1.12.1988 

— Jyrki Tapio ALALUUSUA 
sotilastaloudenhoitajan vir-
kaan 1.1.1989 

— Miiko Allan LEHTOLA 
toimiupseerin 6 luokan vir-
kaan 1.2.1989 

— Reijo Markus KIVELÄ toi-
miupseerin 6 luokan vir-
kaan 1.2.1989 

— Pekka Juhani Tapani 
MÖNKKÖNEN sotilastek-
nikon virkaan 1.3.1989 

— Kari Yrjö Juhani SALO-
MAA toimiupseerin 4 luo-
kan virkaan 1.3.1989 

— Jukka Tapani MÄNNISTÖ 
toimiupseerin 5 luokan vir-
kaan 1.5.1989 

— Jarmo Rainer UUSITALO 
yliluutnantin virkaan 1.5. 
1989 

— Veijo Matti KALMARI toi-
miupseerin 1 luokan vir-
kaan 1.6.1989 

— Antti Sakari RAUTAVA 
toimiupseerin 5 luokan vir-
kaan 1.6.1989 

— Ari Juhani MÄÄTTÄ toi-
miupseerin 3 luokan vir-
kaan 1.7.1989 

— Jyrki Heikki Sakari LAS-
TUNEN toimiupseerin 4 
luokan virkaan 1.7.1989 

Russarössä vietettiin 1.8. patteriston 68. vuotispäivää 
erittäin runsaan vierasjoukon läsnäollessa. Tilaisuu-
teen kuului paraatikatselmus, I I / S 8 9 saapumiserän so-
tilasvala, ohimarssi, juhlalounas, päiväjuhla ja kalus-
toesittely. 

Paraatikatselmuksen suoritti patteriston komentaja 
evl H Rinne ja ohimarssin vastaanotti Etelä-Suomen 
Sotilasläänin komentaja kenrl Erkki Rannikko seu-
rassaan rannikkotykistön tarkastaja ev J A Niska ja 
evl H Rinne. 

Päiväjuhlassa tervehdyspuheita pitivät mm kenrl 
Rannikko, ev Niska, Hangon kaupunginjohtaja Ar-
vi Suvanto ja Rannikkolaivaston komentajan sij kom 
Juhani Kaskeala. Samassa tilaisuudessa palkittiin 
RSKY:n puheenjohtaja rouva Eila Walden Hankonie-
men Ristillä mittavista ansioista patteriston hyväksi 
tehdyssä työssä. 

Russarö 1.8. "Valan sulle vannomme kallihin". 
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— Jukka Tapani HERRALA 

toimiupseerin 4 luokan vir-
kaan 1.8.1989 

— Kari Tapani NOUSIAI-
NEN toimiupseerin 4 luo-
kan virkaan 1.8.1989 

— Pertti Olavi TISSARI toi-
miupseerin 3 luokan vir-
kaan 1.9.1989 

Ylennykset 
— Miiko Allan LEHTOLA 

ylikersantiksi 27.1.1989 
— Reijo Markus KIVELÄ yli-

kersantiksi 27.1.1989 
— Jukka Tapani MÄNNISTÖ 

vääpeliksi 1.5.1989 
— Antti Sakari RAUTAVA 

vääpeliksi 1.6.1989 
— Veikko-Olavi ERONEN 

majuriksi 4.6.1989 
— Veikko Matti KALMARI 

yliluutnantiksi 4.6.1989 
— Olli KOVANEN värvätyksi 

alikersantiksi 4.6.1989 
— Ari Juhani MÄÄTTÄ soti-

lasmestariksi 1.7.1989 

— Kari Tapani NOUSIAI-
NEN ylivääpeliksi 1.8.1989 

— Hannu Olavi OKSANEN 
värvätyksi vääpeliksi 1.8. 
1989 

— Lauri Juhani PEKKALA 
vääpeliksi 1.9.1989 

— Erkki Olavi NISKANEN 
yliluutnantiksi 1.9.1989 

Siirrot ja eläkkeelle 
— kapteeni Reijo KANKA-

RISTO eläkkeelle 1.2.1989 
— ins-ylil Hannu LEHTO-

NEN SatSpE:aan 1.2.1989 
Patteristo osallistui 4. ker-
ran Helsinki City Marat-
honiin 12.8. Joukkueessa 
juoksivat ylil H Kinnu-
nen, ylik M Lehtola sekä 
kaptl res Kari Tarkiainen 
totuttuun tapaan. Osallis-
tumisen sponsoroi yhdis-
tyksemme jäsen kapt res 
Pekka Airaksinen ja 
Mölnlycke Oy. 

— ltn Timo HAHTOLA II-
mavVK:uun 1.2.1989 

— tekn-ylil Kalevi TOMPERI 
reserviin 30.6.1989 

Tapahtuma 
tosielämästä! 
Patteriston komentaja 
kulki Russarössä leiril-
lä kohti majakkaa. 
Yhfäkk iä tien sivusta 
vesaikosta ryntäsi tyk-
kimies vesuri kädessä 
ja teki komentajalle 
seuraavan ilmoituksen: 
"Herra everstiluut-
nantti, tykkimiehet . . . 
kutsuttuna ylimääräi-
seen palvelukseen ve-
saikkoa kaatamaan". 
Edellistä YH:sta onkin 
jo kulunut aikaa. 

Ensiluokan l i ike 

ensilnokkaisessa huoneistossa. 

mutta hinnat silt i yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

Kulta- ja Kel losepänalan tavara t : 

Lahja- ja 
Palkinioesineet 
Kihlat ja Kellot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

on suuii ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
V I I P U R I 

" K a r j a l a n " l i i k e t a l o , K a r j a l a n k a t u 19. 

I lmoitus julkaistu 1.4.1931 
Karjala-lehdessä. 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

Atik 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 1, 00100 Helsinki, p. 661916 
Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo, p. 461644 
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Laivastovierailu Hangon kaupunki ja pat-
teristomme sai 1.—3.6. ol-
la isäntänä, kun Ruotsin 
rannikkotykistöjoukko-
osaston (Kustartilleri I 
'KA I' Vaxholmista) kol-
me miinalaivaa kera sa-
dan upseerin, kadetin ja 
varusmiehen tekivät lai-
vastovierailun Hankoon. 

1.6. aamulla alukset HMS Ar-
kösund, HMS Skramsösund ja 
HMS Furusund ylittivät Suo-
men aluevesirajan, takanaan 
myrskyinen yö. Klo 8.30 luot-
sit, Ruotsin Suomen sotilas-
asiamiehen apulainen majuri 
Benjamin ja Hangon Rannik-
kopatteriston nimeämä yhteys-
upseeri kapteeni Valtimo nou-
sivat Russarön itäpuolella 
aluksiin. Tarkalleen klo 9.00 
heitettiin köydet laiturille ja 
alukset kiinnittyivät länsisata-
massa. Vierailu alkoi KA I:n 
komentajan eversti Hillelsso-
nin johdolla. Ensin vieraiden 
edustajat kävivät tervehdys-
käynnillä varuskunnan päälli-
kön, HanRPston komentajan 
everstiluutnantti Rinteen luo-
na. Sitten oli vuorossa käynti 
Hangon kaupunginjohtaja Su-
vannon luona ja lopuksi käy-
tiin kunnioittamassa Suomen 
viime sotien sankareita laske-
malla seppele sankarihaudalle. 

Tämän jälkeen vieraat pala-
sivat aluksille, missä alkoi leh-
distötilaisuus. Viisi toimittajaa 
oli ottanut kutsusta vaarin ja 
saapunut paikalle. Lehdistöti-
laisuuden jälkeen olivat 
HanRPston komentajan ja 
kaupunginjohtajan vastavierai-
lut aluksille ja isäntien tarjoa-
ma lounas. Ruotsin Länsi-Uu-
denmaan alueen konsuli K 

Lindström, joka asuu Tammi-
saaressa, ja Ruotsin Suomen 
sotilasasiamies eversti Hessuf 
liittyivät seuraan. 

Eihän Suomen vierailu il-
man saunomista ole mitään — 
ja niin ohjelma jatkui iltapäi-
väsaunalla. "Saunasta pitää 
mennä mereen tai järveen" 
näin vakuutettiin vieraille. 
Muutamat vieraat olivat sukel-
tajia koulutukseltaan ja niinpä 
jääkylmä merivesi ei ollut hi-
dasteena, kun yhteysupseerin 
johdolla kirmaistiin mereen. 
Mutta jatkuvasti ei voi sau-
noa. . . 

Samaan aikaan saunan 
kanssa oli kiertoajelu kaupun-
gilla. Bussillinen vieraita tutus-
tui Hankoon kahden tunnin 
ajan. Kiertoajelu sisälsi mm. 
käynnin Lappohjan korsulla. 

Illalla kokoonnuttiin Casi-
nolle, jossa oli kaupungin isän-
nöimä illallinen. Ruokailun 
jälkeen oli yleistä seurustelua 
kaupungin ja HanRPston 
edustajien kanssa. Ja sitten 
tanssittiin... 

Perjantai koitti. Aamutui-
maan astuttiin meriuiskoon, 
joka vei parikymmentä aamu-
virkkua tutustumaan Hauen-
suoleen. 

Upseerikerhon emäntä Rai-
ja Ranta oli valmistanut mait-
tavan kalalounaan, jota nautit-
tiin Upseerikerholla patteriston 
komentajan isännöimällä lou-
naalla. 

Ilmassa alkoi olla urheilu-
juhlan tuntua. Klo 13.00 alkoi 
maaottelu HanRPsto vastaan 
KA I. Lajeina olivat jalkapal-
lo ja sähly. 

Sotilasteknikko Mönkkönen 
oli koonnut patteriston jalka-

pallojoukkueen, joka löi vie-
raat ylivoimaisesti 8—0. Koke-
las Kaplas teki hattutempun eli 
kolme maalia, mutta hänhän 
on Hikkenin pallovirtuooseja. 
Muut maalit menivät alikersat-
tien Seitsonen, Korkeamäki, 
Laaksonen, Nars ja sotilastek-
nikko Mönkkösen tiliin. 

Kersantti Aarnisalon kokoa-
malle sählyjoukkueelle kävi 
huonommin. KA I:llä oli kak-
si joukkuetta. Ykkösjoukkue 
löi HanRPston, mutta kakko-
nen hävisi. 

Urheilu vaatii valitettavasti 
veronsa. Alik Artama loukka-
si nilkkansa nivelsiteet sählys-
sä ja yliv Aho sai potkun jal-
kaansa. Kumpikin taistelija 
ontui pelin jälkeen useita viik-
koja. 

Perjantai-iltana klo 18.00 al-
kaen oli vastaanotto aluksilla. 
Isännät olivat kutsuneet Cock-
tail-tilaisuuteen hankolaisia si-
viilejä ja sotilaita. Hyvä sää 
suosi aluksilla järjestettyä tilai-
suutta. 

Ja niin koitti jo lauantai . . . 
Klo 11—13.00 oli alusten esit-
tely yleisölle. Runsaslukuinen 
turisti- ja hankolaisjoukko tu-
tustui aluksiin. 

Kun varuskunnan päällikkö 
everstiluutnantti Rinne saapui 
jäähyväiskäynnille oli aluksil-
la vallitsevana tunnelmana 
"Suunta merelle". Klo 16.00 
alukset irroittivat köydet. 
Luotsit ja yhteysupseeri saat-
toivat alukset Russarön itäpuo-
lelle, missä he hyppäsivät luot-
sikutteriin ja palasivat Hangon 
länsisatamaan. 

Laivastovierailu oli päätty-
nyt. 

Jarmo Valtimo 
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KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Ruotsin laivaston koulu-
laiva Gladan saapui per-
jantaina 25.8. epäviralli-
selle vierailulle Kotkaan. 
Vierailun johtajana toimi 
komentaja Anders Fri-
berg ja isäntänä Kotkan 
Rannikkopatteriston ko-
mentaja, everstiluutnantti 
Jukka Vaaja. 

Laivastovierailun ohjelmaan 
kuului virallisten kohteliai-
suuskäyntien lisäksi kiertoaje-
luja, yritysvierailuja ja kosken-
laskua. Yleisölle alusta esiteltiin 
Kotkan Vanhassa satamassa 
Kauppakadun päässä lauantai-
na ja sunnuntaina klo 14—16. 

Koululaiva Gladan on kak-
simastoinen kahvelikuunari. 
Sen pituus on 39 m ja uppou-
ma 2201. Purjepinta-alaa sillä 
on 519 m2 ja sen henkilövah-
vuus on 42. Heistä noin puo-
let on kadetteja. 

Gladan on rakennettu v 
1946. Suomessa se kävi edelli-
sen kerran viime kesänä, jol-
loin se osallistui voitokkaasti 
Tall Ships Race:iin. Tänä kesä-
nä Gladan on vieraillut mm 
pohjoismaisilla merikadetti-
päivillä Norjan Kristiansandis-
sa jas Ranskan vallankumouk-
sen 200-vuotisjuhliin liittyen 
Rouenissa sekä Hampurin 800 
-vuotisjuhlilla. 

Suomesta alus jatkoi maa-
nantaina 28.8. kotivesilleen 
Tukholmaan. 

Laivastovieras myös 
Kotkassa... 

mutta 
Vaasassapa 
oli Minna! 

Vaasan Rannikkopatteriston ovet olivat avoinna kaikille halukkaille. 
Oli pukuesittely, asemaanajonäytös, valokuvanäyttely ja pääjuhla. 
VMTK:n vieraana oli myös Miss Suomi kilpailun I perintöprinsessa 
Minna Kittilä. 

Minna Kittilä joutui Vaasassa 
tiukkaan tenttiin. 
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Hangossakin Kilta taas elää ja toimii 
H a n k o n i e m e n Kilta — H a n g ö U d d s Gille on perustettu samoih in aikoihin kuin 
m u u t k i n R a n n i k o n Puo lus ta ja in Killan entiset paikal l i sosastot . R a n n i k o n puo-
lustamishenkeä on Hankoniemel tä aina löytynyt ja löytyy edelleenkin, mutta väes-
t ö p o h j a n n iukkuudes ta j o h t u e n ei k i l tato iminta ole saanut s a m o j a mittasuhtei -
ta ja aktiviteettia kuin muual la . Ki l tatoiminta olisi kyllä tarpeen, sillä vain sen 
kautta o n myös mieh i s töön kuuluvi l la mahdo l l i suus osal l is tua m a a n p u o l u s t u s -
t y ö h ö n . 

I lol la onk in tervehdittävä k i l ta to iminnan e lpymisen merkkejä H a n k o n i e m e n -
kin alueella. Kiltatoiminta H a n g o s s a ei voi noudattaa aselajis idonnaisuutta, vaan 
kutsuu samojen l ippujen alle kaikkien aselajien rannikon puolustajia. M y ö s kak-
sikiel isyys o n H a n k o n i e m e n to iminnoi l l e o m i n a i n e n ja vä l t tämätön piirre. Pu-
heenjohtajaksi o n valittu pelastusristeilijä Russarön kippari Väinö Kalanti ja sih-
teerin tehtäviä hoite lee Erkki Jalasharju. Ki innostuneet o t takaa yhteyttä! 

Kun oli juotu kahvit Backasin Kaffestugassa Bromarvissa, ahtautui koko kiltajoukko taas meriuiskoon. 
Kertomuksen kuvat otti Saara Manner. 
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Retki Rii lahteen 
Hankoniemen Kilta — Hangö 
Udds Gille järjesti heinäkuun 
30. päivänä kotiseuturetken 
Riilahden meritaistelun tapah-
tumapaikoille Hankoniemen 
länsipuolella. Riilahden taiste-
lusta tuli 27.7.1989 kuluneeksi 
275 vuotta. Mukaan oli kutsut-
tu myös Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan edustajia, 
jotka kuvissa erottuvat musta-
barettisina paikallisesta kilta-
väestä. 

Retki alkoi Hangon Itäsata-
masta aamukymmeneltä au-
rinkoisen sään ja reippaan me-
rituulen vallitessa. Hangon 
Rannikkopatteriston meriuis-
koon ahtautui joukkueen ver-
ran kiltaväkeä. Mukana oli se-
kä nuoria että vähän varttu-
neempia kiltaveljiä ja -sisaria. 

Uisko suuntasi aluksi kohti 
taistelun muistomerkkejä, jot-
ka tulivat eteen noin puolen 
tunnin ajomatkan jälkeen Rii-
lahden kartanon mailla. Ran-
tautuessamme totesimme laitu-
rin kaipaavan pikaista korjaus-
ta, mutta sensijaan itse muis-
tomerkit — sekä venäläisten 
1800-luvulla että Bromarvin 
suojeluskunnan 1930-luvulla 
pystyttämät — olivat ympäris-
töineen erittäin hyvässä kun-
nossa. 

Muistomerkkien äärellä sel-
vitti kiltaveli Ilkka Helle aluk-
si lähes kolmen vuosisadan ta-
kaisia taistelutapahtumia mu-
kaansatempaavalla tavalla. 
Kun tätä esitystä vielä täyden-
si tapahtumia syvällisesti tutki-
neen rehtori Paavo Hyvösen 
asiantuntijakommentit, tuntui 
aivan kuin olisi ollut Pietari 
Suuren ja Nils Ehrenskiöldin 
mukana taisteluiden tuoksinas-
sa. 

Riilahden taistelun venäläinen muistokivi. Tuältii urkesi pääsy maail-
man merille. 

Esityksiä seuranneen vilk-
kaan keskustelun jälkeen jär-
jestäydyttiin trumpettifanfaa-
reiden ryhdistäminä kiltaveli 
Aarne Mannerin johdolla kuk-
kalaitteen laskuun. Pieni hil-
jainen hetki tällä muistojen 
maaperällä toi väistämättä 
mieleen myöhempien aikojen 
tapahtumat samalla alueella 
sekä monenlaisia tulevaisuu-
denkin ounastuksia. 

Tämän hiljaisen hetken jäl-
keen retki jatkui lähiseudun 
näköalapaikalle, jonka kahvi-
lassa nautittiin kauniista mai-
semasta, hyvästä ruuasta ja 
kahvista. Matkalla takaisin Itä-
satamaan katseltiin Bengtsärin 
ja Santalan vesillä Paavo Hy-
vösen opastuksella vielä Rii-
lahden taistelun aikaisia kalee-
rin hylkyjä meren pohjassa se-
kä telakka-aluetta saaressa. 
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Illalla kotiin palattua saa-

toimme hyvillä mielin todeta: 
Mukava päivä ja antoisa, mie-
lenkiintoinen retki. Kesän ko-
hokohtia! Kiitokset siitä han-
kolaisille kiltaveljille ja -sisaril-
le, erityisesti Saara ja Aarne 
Mannerille sekä Ilkka Helteel-

le ja Paavo Hyvöselle. 
Menestystä toivotamme 

myös Hankoniemen Killalle, 
joka nyt pitkän hiljaiselon jäl-
keen on jälleen aktivoitumas-
sa. 

ToLa. 

Fanfaari Riilahdessa. Ahti Paana-
nen. 

Klikkien lasku Suojeluskuntalaisten pystyttämä/le muistoristille. 
Vasemmalta Aarne Eloranta, Aarne Manner, Torsti Lähtijä hienon esi-
telmän pitänyt Hangon Reservialiupseerikerhon puheenjohtaja Ilkka 
Helle. 

14 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

MERENKURKUN KILTA 

Merenkurkun Killan pitkäai-
kainen puheenjohtaja yliluut-
nantti evp Teuvo Ikonen täytti 
60 vuotta 28. heinäkuuta. 

Hän osallistui jatkosotaan 
lähettipoikana. Vakinainen 
palvelu alkoi KTR 4:ssä 1950, 
jatkuen Psto/4.Pr:ssa (nyk 
UudPr) 1953—64 ja VaaRPs-
tossa 1964—75. YK-joukoissa 
hän palveli Kyproksella 1965 
—66. Merenkurkun Kiltaan 
hän liittyi 1966. Killan puheen-
johtajana hän on toiminut 
1979—84 ja nyt vuoden alusta 
uudelleen. 

Teuvo Ikonen 60 v 28.7. 

1 

1 m 
i 
-

i 

KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ KILTA 

Syksyn Kiltailtaa vietetään Kyminlinnan varus-
kuntakerholla 03.11.1989 alkaen klo 19.00. 

Varuskunnasta on asiantuntija lupautunut 
kertoilemaan mielenkiintoisista asioista. 

Laulellaan ja pidetään muutenkin hauskaa. Il-
lan vanhetessa voivat halukkaat pyörähdellä 
tanssin tahdissa. 

Arvontaa, kilpailua ym. 
Ovirahana perimme 10/henkilö. Ovirahaan si-

sältyvät pulla ja kahvi. 
Jäsenemme perheineen ja ystävineen, johto-

kunta odottaa teiltä todellista ryntäystä Kiltail-
taan. Tervetuloa. 
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T RÖNKKÖNEN 

Rannikkotykistörykmentti 2:n perinnehistoriaa 

Kilpisaaren 4/152/45 C-pallerin 2. 
tykki ampuu 1920-luvun puolivä-
lissä. Patterin tykit olivat ilman 
rintavarustusta. Yksi ammuskor-
su oli valmiina 2- ja 3-tykin välis-
sä. 

If* 

Rankki 

8. 10. 1918-
18. 1 1 . 1918- jvääp J Kylmä(-perä) 
1. 12. 1918- 1 tn V Ahlfors 
4. 1. 1919- Jvääp J Kylmä 
8. 2. 1919- vääp U Piipponen 

29. 3. 1919- vänr 0 Jääskeläinen 
5. 4. 1920- rvänr R Porthin 
20. 5. 1920- ltn 0 Jääskeläinen 
31. 3. 1921 vänr I Linna 

(Castren) 
19. 5. 1922- Jltn H Hilden 
5. 11. 1922- vflnr T Reponen 
17. 6. 1923- rvänr A Sundman/ 

Suvantola 
30. 11. 1923- rvänr P Pajunen 
28. 3- 1924- ltn A Kärkkäinen 
28. 6. 1924- rvänr P Pajunen 
15. 4. 1925- ltn A Roine 
4. 1. 1926- rvänr P Pajunen 

20. 4. 1926- ltn A Roine 
28. 7. 1926- vänr M Miettinen 
5. 11. 1926- ltn A Roine 
1. 9. 1928- kapt X Karvinen 
1. 5. 1929- Jkapt H Hilden 

26. 4. 1930- ltn F Salminen 
24. 3- 1932- kapt A Roine 
25. 10. 1932- ltn P Kokkonen 
1. 10. 1933- 2.ErRtPstoon 

Kilpisaari 
15. 3- 1919-
2. 5. 1919- korn R Porthin 

23. 1. 1920- rvänr C Wiberg 
kvääp P Nikitin/ 

Norjamo 
22. 4. 1921- vänr I Linna 
18. 5. 1921- Jltn T Karanko 
29. 3. 1922- rvänr E Grönholm 
2. 6. 1922- ltn N Käyhkö 

29- 9. 1922- kvääp P Nikitin 
23- 4. 1923- ltn A Kärkkäinen 
17. 7. 1923- ltn N Käyhkö 
7. 10. 1926- rvänr J Hermansson 

23- 3. 1927- ltn E Lahdensuu 
20. 4. 1927- vänr M Miettinen 
1. 10. 1927- ltn A Kostian 
1. 8. 1928- vänr P Kokkonen 
2. 4. 1929-
18. 8. 1931- r 1 tn I Salo 
1.10.1933- 2.ErRtPstoon 

Rankin ja Kilpisaaren patterien 
päälliköt 1918—1933 (... = vartio-
päällikkö). 
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2/152/45 C \ 

Batfe 

L a n k k u t i e 
k ; 

3/152/45 C v \ 
. \ v V» 
alkuperäinen o> 
t y k k i r i n t a m a \ _<>' 
4/152/45 C' -

Selite: 
1 = kasarmi 
2 = ups rakennus 
3 = ruokala 
4 = sauna 
5 = talli 
6 = varasto 
7 = vlh konehuone 

3 0 0 m 

Rankin alkuperäinen 4/152/45 C-patteri, v 1926jaoksittain hajautettu 5-tykkinen patteri sekä rakennukset 
v 1927. , , . 
Alkuperäisen patterin tykit olivat rintamassa betonikehyksen rajoittamissa asemissa. Myöskin hajautetun 
patterin tykit olivat kalliolla ilman suojarakenteita. 

Sarja päättyy. 
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Täyden palvelun 
PC-toimittaja. 

KOKO MAAN KATTAVA 
KONTTORIVERKOSTOMME 
TARJOAA 
PAIKALLISESTI: 

- asennuksen ja huollon 
- systeemituen 
- laitteistojen esittelyn ja 

myynnin 

.. Ja kaikki tämä sisältyy 
laitteiston hintaan! 

IMATRA 

IIIIIIIIIIIIIIII | 

Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
IBM PS/2-sarja, HP Vectra ja 
Toshiban kannettavat 
tietokoneet. 

X SOPHISTICS 
Olarinluoma 12 
02200 ESPOO 
(90) 423 366 

Valtakatu 22 
45100 KOUVOLA 
(951)254 805 

Vuoksenniskanne 81 
55800 IMATRA 
(954) 34 744 

Itkonniemenkatu 21 
70500 KUOPIO 
(971)118 568 

Asemakatu 29 
90100 OULU 
(981)220 611 

Lukkarlantie 2 
21280 RAISIO 
(921)811 666 

P e r s o n a l G r o u p O y Kuninkaankatu 21 Valtakatu 7 
33210 TAMPERE 28100 PORI 
(931)226 700 (939)327 277 
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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 



MANNERHEIM-MUSEO 

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. 

Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 1 1 - 1 5 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 


