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Komennolla "PAIKKAA - VAIHDA!" vaihdetaan 
paikkaa. Rannikkotykistöaselajin johtoa em komento 
koski mieslukuisesti. Tsemppiä uusissa tehtävissä 
unohtamatta, että johdettavaksenne uskotut joukko-
osastot koostuvat ihmisistä! 

Komentaja-asemassa olevan upseerin läksiäiset ovat 
yleensä mieliinpainuvat. Lähtijä itse saattaa peräti 
yllättyä sekä huomionosoitusten runsaudesta että pi-
dettyjen puheiden hymistystä lähentelevästä ylistelys-
tä. Puheen pitäjä ja sen kohde tietävät paljonko kiitok-
sille on perusteita. Useimmiten on sentään aihetta 
noihin ylistyksiin runsain mitoin! 

RT 2:n luutnantti H meni naimisiin 1930 ja lähti 
tuomaan nuorikkoaan joulun ja uudenvuoden välissä 
Ravansaareen, jossa silloin palveli. Jäät olivat vielä 
heikot ja niin oli nuorenparin käveltävä Uuraan sal-
men yli Ravansaareen, jossa hevonen sitten odotti. 

Matkalla petti kuitenkin jää ja molemmat joutuivat 
veden varaan. Ylös selvittyään teki nuori rouva tenän 
ilmoittaen, ettei hän tällaisiin paikkoihin lähde asu-
maan. Tähän Itn H tokaisi, että kaikki rannikkotykistön 
rouvat aina ensin kastetaan ennenkuin ovat kelvolliset 
tulemaan linnakkeelle. 

Näin alkoi tämä avioliitto. Ja hyvä siitä kuulemma 
tulikin! 

(Tässä "maistiainen" löytyneestä aselaji-
kaskujen kokoelmasta. Sisäsivuilla lisää.) 

Rannikon Puolustajan seuraava numero saataneen 
ulos juhannuksen tienoilla. Dead-line on 26.5.1992. 

Helsingissä 20.4.1992 
Heikki Niska 
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TARKASTAJAN 
LÄHTÖ-
TERVEHDYS 
Helmikuun päättyessä luovutin rannikkotykistön tarkastajan tehtävät seuraajal-
leni, viimeksi Turun Rannikkorykmentin komentajana palvelleelle eversti Risto 
Sinkkoselle. Teen sen luottavaisin mielin. Tunnen eversti Sinkkosen etevänä ja 
ammattitaitoisena upseerina sekä eettisesti korkeatasoisena, näkemystä omaava-
na, lujatahtoisena, Isänmaan ja rannikkopuolustuksen parasta etsivänä ihmisenä. 

Tiedän, että Te, rannikkotykistön Henkilöstöjä aselajin Ystävät tulette osoit-
tamaan hänelle samaa lojaalia luottamusta ja avustavaa tukea, joka niin monesti 
itseäni auttoi aselajimme tarkastajan tehtäviä hoitaessani. 

Päätös siirtyä reserviin oli sekä helppo että vaikea. Helpoksi sen teki tietoisuus 
aselajin seisautetun urakierron laukaisemisesta ja hyvä omatunto: parhaani olen 
ymmärrykseni mukaan koettanut rannikkopuolustuksen eteen tehdä kaikissa 
aselajitehtävissä kolmannesvuosisataisella virkaurallani.Vaikeaksi sen teki tie-
toisuus peruuttamattomasta luopumisesta elämäntavasta, joka oli muodostunut 
elämänsisällöksi.Toisaalta, reservissä on puolustuksemme voima, tavataan ai-
heellisesti sanoa. 

- Historiallisella välttämättömyydellä rannikkopuolustuksen asema 
maamme ydinalueen suojana täytyy säilyä vahvana - tilapäiskonjunktuureis-
ta riippumatta. Ken palvelee rannikkotykistössä ja laajemmin sanottuna rannik-
kopuolustuksen piirissä oli tehtävä sitten mikä tahansa - voi olla ylpeän vakuut-
tunut tehtävänsä arvokkuudesta. Siksi on oikeutettua vaatia maanpuolustuksen 
johdolta tarpeelliset edellytykset ja voimavarat annettujen käskyjen tinkimättö-
mäksi hoitamiseksi. Tehtävien ja edellytysten on oltava tasapainossa. Aina on 
silti olevin resurssein yritettävä parhaansa. Silloin ansio menestyksestä on yksin 
tehtävän suorittajan. 

Haluan tässä esittää parhaat kiitokseni Rannikkotykistön Herroille Komenta-
jille Henkilöstöineen, Sotaveteraaneille, Rannikon Vihreille Sisarille, Reservi-
läisillemme, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Muun julkisen ja Yksityis-
en alan Yhteistyökumppaneille sekä Rannikkotykistötoimistolle yhdessä koke-
mastamme ja lähtötilaisuuksista. Erityisesti kiitän Teitä, Ola, Asko ja Juhani 
monesta arvokkaasta neuvosta. 

Toivotan Rannikkotykistölle menestystä vastuullisissa tehtävissään. Ase-
laji seisoo nyt ehjänä ja henkisesti lujana tulevaisuuden edessä. Luja 
maanpuolustustahto ja teräksinen ammattitaito tuo menestyksen. 

Eversti 

Juhani A Niska 
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TARKASTAJAN LÄHDETYS RESERVIIN 

Juhlakalu ja illan 
isäntä. 

Risto puhuu, 
komentajisto 
mietteissään. 

Juhlakalu ja 
ajokalu. 



Aselajin komentajisto 
koolla Hangossa 
"Hyvät veljet, tämä tilaisuus on semmoinen, jossa mä en 
uskonut koskaan olevani - vielä muutama kuukausi sitten. 
Mutta tähän on tultu ja haluan tässä...", aloitti eversti 
Risto Sinkkonen puheensa edeltäjälleen. 

Kaikki rt-komentajat oli kutsuttu Hangon Upseeriker-
holle 6. maaliskuuta, pääosa saattoikin osallistua läm-
minhenkiseen yhdessäoloon. Saunapuhtaina nautittiin 
veljesillallinen, jossa tunnelmaa leimasi suorastaan kä-
sinkosketeltava lämpö. Keskustelu lainehti mukavissa 
muistoissa ja hauskoissa kommelluksissa vuosikymme-
nien varrelta. Tiettyä vakavuutta syntyi muisteltaessa 
tuimia taistoja - yleensä määrärahoista! 

Entistä tarkastajaa, eversti Juhani A Niskaa luonneh-
dittiin pidetyissä puheissa sekä älykkääksi että asiaansa 
lujasti uskovaksi aselajimme kehittäjäksi. 

Eversti Asko Kilpinen muistutti puheessaan tilaisuuden 
pitopaikan, Hankoniemen tärkeydestä, onhan se "Suo-
menlahden lukko" Joka viime vuosien kehitystä silmällä-
pitäen on yhä tärkeämpi. Mahdollisissa "alasajohank-
keissa" ei niemen ja sen puolustuksen merkitystä saa 
aliarvioida. Askon puhe päättyi sanoihin: "Ystävänä ja 
upseerina olet antanut meille paljon. Saakoon uusi tar-
kastaja aselajin komentajiston lujan tuen!" 

Komentajiston läksiäislahja oli huolella valittu palvele-
maan eversti Niskan fyysisen kunnon ylläpitämistä reser-
vissä. Monin hienouksin varustettu, kantavuudeltaan riit-
tävä vaihdepyörä odottelee Herttoniemessä omistajansa 
kuntoiluohjelman käynnistymistä. Antoisia kilometrejä! 

V a l m i s t a m m e P u o l u s t u s v o i m i l l e m m . 

— v i s u a a l i - , I R - , t u t k a - j a l ä m p ö t ä -
h y s t y k s e l t ä s u o j a a v i a m a t e r i a a l e j a , 
n a a m i o v e r k k o j a j a m a a s t o u t u s j ä r -
j e s t e l m i ä ( y h t e i s t y ö s s ä B a r r a e u d a 
T e c h n o l o g i e s A b : n k a n s s a ) 

— v a l e m a a l e j a j a - l a i t t e i t a 

— v a r a s t o - , h u o l t o - j a 
e s i k u n t a t e l t t o j a 

— e r i k o i s p e i t t e i t ä 

Suojasauma Oy 
lolkkiMcmic <>. 7046(1 Kuopio 

Puh. >)7M 1.1 .155. I'u\ 971-142 455 

LAADUKKAAT 
METSÄKONEET 

VALMISTAA: 
ORION-Yhtymä Oy, Normet 74510 Peltosalmi p. (977) 15241 

"Noinko hyvä 
olin?" 
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MAAKUNTAKOKOUS JA 
ESITELMÄTILAISUUS 
KYMINLINNASSA 

Kyminlinnan varus-
kuntakerholla järjes-

tettiin 6.2.1992 
RtUY.n hallituksen 

kokous ja esitelmäti-
laisuus. Paikalliset 

puuhamiehet olivat 
järjestelleet vakituisen 

ravintolatoiminnan 
lopettaneen kerhon 

tilat kokouskuntoon. 

Tilaisuuden aluksi Kotkan Ran-
nikkopatteriston komentaja, 
everstiluutnantti Lauri Kasuri-
nen, esitteli patteriston historiaa 
ja nykytilaa. Todettiin, että Ky-
minlinnan luovuttaminen koko-
naan pois sotilaskäytöstä siirtyy 
pitkälle tulevaisuuteen, ja että 
tarkkoja päätöksiä Kyminlinnan 
tulevaisuudesta ei ole vielä tehty. 

Hallituksen vuotuinen maakun-
takokous, joka nyt pidettiin en-
simmäistä kertaa Kotkan suun-
nalla, vietiin läpi perinteisen esi-
tyslistan mukaan. 

I O M M M S . 
"" M 

Myöhemmin illalla majuri 
Tapio Maijala piti esitelmän so-
danaikaisista johtosuhteista itäi-
sellä Suomenlahdella. Yhdistyk-
sen hallituksen lisäksi esitelmäti-
laisuuteen saapui patteriston vä-
keä, reserviupseerijärjestöjen ja 
killan edustajia sekä veteraaneja 
niin paljon, että varattu tila alkoi 
käydä aihtaaksi. 

Esitelmän jälkeen virisi vilkas 
keskustelu aiheesta ja sen ope-
tuksista. Mielenkiintoisimman 
värin keskusteluun antoivat so-
tien aikana itäisellä Suomenlah-

Majuri Tapio Maijala esitelmöi. Puheenjohtaja Uolevi Tirronen ja veteraaneja kuulolla. 
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della taistelleet ve-
teraanit, jotka ker-
toivat tuon ajan 
tapahtumista yksi-
tyiskohtaisia esi-
merkkejä. 

Vapaan keskus-
telun jälkeen vie-
raiden poistuttua 
tuli mieleen, että 
missäköhän kotka-
laiset isännöivät 
seuraavan maa-
kuntakokouksen-
sa. 

Kiitos 
osanottajille! 
Heikki Rauhala 

Iltapalalla. 

Esitelmää kuunneltiin mietteliäinä. 
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JOHTORENGAS 
55 VUOTTA! 
Suomen vanhin reser-
viupseerien aselajiker-
ho JOHTORENGAS 
saavutti 18.1. kuluvaa 
vuotta 55-vuotisvirs-
tanpylvään. 

Miksi? 
Kerhon perustamiskokouk-
sessa 18.1.1937, res. luut-
nantti Jonne Jahnukaisen 
johtaessa puhetta, vahvis-
tettiin kerhon säännöt. Näi-
den mukaan kerhon tarkoi-
tuksena on 

- edistää yhteenkuuluvuut-
ta rannikkotykistön reser-
viupseerien kesken sekä toi-
mia näiden ja Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistyksen 
yhdyssiteenä, 

- ylläpitää ja tehostaa jä-
senistössään ja ympäristös-
sään maanpuolustustahtoa 
sekä syventää reserviupsee-
rien yhteenkuuluvaisuuden-
tunnetta yleensä sekä 

- vaalia ja edistää meri-
puolustuksemme ja erikoi-
sesti rannikkotykistömme 
kehittämistä. 

Nämä periaat teet ovat 
tänäkin päivänä JOHTO-
RENKAAN toiminnan oh-
jenuorana. Jäsenistön kes-
kuudessa suoritetussa mie-
lipidetiedustelussa yli 75 % 
vastanneista asetti aselaji-
tietouden ylläpidon ja lin-

nakekäynnit kiinnostavuu-
den puolesta tärkeimmiksi 
toiminnan kohteiksi. 

Aseveljeyttä 
Aselajinjoukko-osastotlin-
nakkeineen ja sotakoului-
neen ovat yhä edelleen ker-
hon tutuimpia ja mieluisim-
pia kanssakäynnin kohteita. 
Todellinen aseveljeys ja 
läheinen henkilökohtainen 
ystävyys aselajin kantahen-
kilökunnan kanssa on aina 
ollut luonteenomaista ker-
hon jäsenille. Tämän voi 
aistia niin virallisissa juh-
lissa - joukko-osastoissa ja 
Rannikkotykistökoululla -
kuin myös vapaammissa 
yhteyksissä, joista mainit-
takoon löylykauha- ja her-
rasmieskilpailut. 

Edelläoleva ei tule käsit-
tää siten, että JOHTOREN-
KAAN toiminta rajoittuisi 
vain aselajiin. Erilaiset teol-
lisuusvierailut ja yhteistoi-
minta muiden reserviläisten 
kanssa on vastannut haas-
teeseen saada tietoa rannik-
kotykistön osuudesta koko 
maanpuolustuksen kentällä. 

Tiennäyttäjänä 
Kuluneet 55 vuotta ovat 
merkinneet kerhollemme 
olemista t iennäyt täjänä. 
Tämän maamme vanhim-
man aselajikerhon perusti-
vat 18 Helsingin Rannikko-

RT-KERHO JOHTORENGAS 

tykistösuojeluskunnan re-
serviupseeria ja jäsenistö 
kasvoi nopeasti ollen 1960/ 
70-lukujen taitteessa noin 
400 jäsentä. 

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön uudelleenorgani-
soinnin seurauksena jäsen-
istön vahvuus laski reiluun 
100:aan ollen nyt 138. Tässä 
yhteydessä on mainittava, 
että viime vuoden aikana 
kerhoomme liittyi suhteel-
lisesti eniten uusia jäseniä 
Helsingin Reserviupseeri-
piirin alueella. Jäsenmääräs-
tä riippumatta voi nyrkki-
sääntönä sanoa, että JOH-
TORENKAANjärjestämiin 
tilaisuuksiin osallistuu vuo-
sittain lähes kaksinkertaista 
jäsenmäärää vastaava hen-
kilömäärä. 

J O H T O R E N K A A N ja 
omasta puolestani haluan 
tässä tervehtiä rannikkoty-
kistön piirissä toimivia ker-
homme ystäviä ja toivottaa 
Teidät kaikki tervetulleiksi 
myös tulevaisuudessa ker-
homme tilaisuuksiin. 

Kai Brandstack 
Puheenjohtaja 
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JOHTORENGAS MUKANA 
VAMMALA-JOTOKSELLA 
RT-kerho Johtorenkaan nuoret reserviupseerit 

olivat mukana ensimmäistä kertaa 
Valtakunnallisella talvijotoksella Vammalassa 

14-16.2. Olimmehan kasvaneet viimeisen 
vuoden aikana suhteellisesti eniten Helsingin 
reserviupseeripiirin kerhoista ja kaikki uudet 
jäsenet olivat nimenomaan reserviupseereja. 

Joten toimintaa piti kasvattaa. 

Koreasti keräsimme partion ko-
koon, jonka kokoonpanoksi tuli 
seuraava: Mika Auveri, Esko 
Järvi, Jukka Toukkari (joht.) 
ja Marko Vuorio. Pikainen kat-
sastus kotinurkkiin osoitti, että 
partio oli kylläkin taistelukuntoi-
nen, mutta liikkumavälineet puut-
tuivat. Soitto Rykmenttiin ja ylil 
Parviainen järjesti meille metsä-
sukset lainaksi. Toki partiomme 
tarvitsi myös yhtenäisen asun, 
jollaisena luonnollisesti toimi 
lumipuku. Esitänkin tässä yhte-
ydessä Rykmentille varusteiden 
lainaamisesta kaikki kiitokset, 
sillä tämä on jälleen mainio esi-
merkki Rykmentin antamasta 
tuesta vapaaehtoiselle maanpuo-
lustukselle. 

Päästyämme perjantaina Vam-
malaan purimme nopeasti varus-
teet ja lähdimme suorittamaan per-
jantain rastirataa. Järjestäjät oli-
vat järjestäneet "keveän" kaupun-
kirasti-radan, jonka me suoritim-
me ongelmitta. Rastit olivat lä-
hinnä tunnistamistehtäviä ja jouk-
kueemme oli hyvin mukana tais-
telemassa sijoituksista keskiryh-
mässä. Olimme lähteneet kisaan 
mukaan huumorimielellä ja tar-
koituksena oli saada kokemusta 
kyseisestä tapahtumasta, mutta 
toki me "innostuimme" välillä 

mahtaviin suorituksiin kuten täy-
det pisteet leuanvedosta ja trum-
petinsoitosta osoittivat!!! ("Ran-
nikkotykkimiehen marssilaulu" 
säv./san./sov. Esko Järvi) 

Lauantain vastaisen yön yö-
vyimme m ukavasti laavussa. Toki 
yölläkin oli toimintaa esim. suo-
ritimme paikantamistehtäviä ja 
yöammunnat rynnäkkökiväärillä. 
Aamulla lähdimme metsään, jos-
sa tehtävät käsittelivät luonnon-
tietoa ja yleistietoa. Mielestäm-
me tehtävät maistuivat liikaa 
"paperilta", sillä olimme odotta-
neet enemmän toiminnallisia ras-
teja. Lauantain hurja hiihtovauh-
timme ja lumipukumme olivat 
ehkä syynä huhuun Kadettikou-
lun joukkueesta! Itse saimme 
pettymykseksemme tietää vasta 
lauantai-iltana, että vauhti ei täs-
sä kisassa merkinnytkään mitään. 
No, olimmehan ainakin tehneet 
hyvät latu-urat muille joukkueille 
ja yhden ketunlenkin ansiosta 
olimme myös varmoja, että emme 
olleet ainoat, joilla hiki oli lentä-
nyt. (Itse olen kyllä varma, että 
suunnistusvirheen aiheutti mag-
neettinen kallioperä...) 

Yön vakoilutehtävän suoritet-
tuamme omatekoisella kameralla 
pääsimme nukkumaan puolijouk-
kuetelttaan. Sunnuntaina saimme 

hiihdellä aurinkoisella ilmalla 
rastiradan läpi ilman suurempia 
ongelmia, sortuen taktilliseen 
virheeseen lopussa olleella pika-
taipaleella. Tämä ja huono tieto 
kilpailun luonteesta tiputtikin 
meidän lopullista sijoitusta ollen 
lopulta 27. kaikkiaan 31: stä jouk-
kueesta. 

Yhteishenkemme kasvoi jatku-
vasti kisan aikana, ja saimme sitä 
mitä olimme tulleet hakemaan eli 
rutkasti kokemusta. Kaikki olivat 
sitä mieltä, että seuraavaan jotok-
seen tullaan uudestaan taistelu-
mielialalla. Kaikki halukkaat 
mukaan!! 

Jotosterveisin, 
Jukka Toukkari 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTIN 

KUULUMISIA 
(20.3.1992) 

A 
1. "HERALDIIKKAA" SUOMENLINNAN RANNIKKO-

TYKISTÖRYKMENTTI 
Majuriksi 
6.12 
Matti Kopra 

Kapteeniksi 
1.12 
Heikki Myllyniemi, 
1.2 Yliluutnantin virkaan 
Thomas Grönvall 1.2 
1.3 Juha Antero Puistola, 
Ismo Korhonen ja Arvi Tavaila ja 
Auvo Viita-Aho Petri Vähäkangas 

2. "KALIFIT" 

Uusi komentaja Ev Jorma VUOHELAINEN 
Esikuntapäällikkö Evl Markku OILA 
Huoltopäällikkö Maj Rainer HANNIKAINEN 
Toimistopäälliköt 

Komento Kapt (ou) Reijo KIVIRANTA 
Koulutus Kapt Ahti KANNISTO 
Järjestely Kapt Matti SKYTTÄ 
Viesti Maj Henry MÄLKKI 
Teknillinen Kapt Raimo RANTA 

Korjaamon johtaja Maj (Ins) Eero EWART 
Porkkalan Rannikkopatteriston 
komentaja Evl Eino RÄIHÄ (ero 1.6) 
Koulutuspatterin päällikkö 
ja AuK johtaja Maj Hasse REKOLA 
Mäkiluodon pääll Kapt Thomas GRÖNVALL 
Isosaaren pääll Kapt Risto RAUTAVA 
Huoltopatterin 
päällikkö Maj Matti KOPRA 

H-P Rekola 

PUHTAAN 
ILMAN 

PUOLESTA! 

Oy Leinolat Ab:n 
tuotteet ja palvelut 
on kehitetty vastaa-

maan 90-luvun 
ilmastoinnin vaativiin 

haasteisiin. 
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VETERAANIT MERENKURKUN 
KILLAN KUNNIAJÄSENIKSI 

Merenkurkun Kilta kutsui 
vuosikokouksessaan 

jäsenkuntansa rintama- ja 
sotaveteraanit sekä entiset 

lotat kunniajäsenikseen. 
Itsenäisyyden juhlavuoden 
kunniaksi Kilta jakoi myös 
useille yhdistyksen toimin-

nassa kunnostautuneille 
arvokkaimman tunnustuk-
sensa, Killan standaarin. 

Merenkurkun Killan vuosikokous 
pidettiin Toimiupseerikerholla 
lauantaina 29. helmikuuta. Suo-
men itsenäisyyden 75-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi Killan halli-
tus oli päättänyt kutsua kaikki 23 
jäsenistöönsä kuuluvaa rintama-
ja sotaveteraania sekä lottaa kun-
niajäsenikseen. Tunnustus myön-
nettiin seuraaville itsenäisyytem-
me vaalijoille: Georg Braxen, 
Runar Byholm, Raimo Erics-
son, Harras Heikinheimo, Jar-
mo Järvilehto, Leevi Kauppi, 
Olavi Kalliokoski, Pauli Kypä-
rä, Henry Lahti, Kerttu Lappa-
lainen, Kari Lundmark, Leo 
Miekka, Georg Nordman, Kaj 
Nurmi, Sirkka Ojanperä, Hen-
rik Palomäki, Tauno Palomäki, 
Birger Palonkoski, Samuli Piik-
kilä, Onni Rajaheimo, Vilho 
Saario, Tapani Sipilä ja Pentti 
Uusikylä. 

Killan standaarilla palkittiin kil-
tatyössä ansioituneet Kirsti Erk-
kilä, Georg Nordman, Sirkka 
Ojanperä, Ulla Palomäki sekä 
Pekka Kurvinen. 

Puheenjohtaja Teuvo Ikonen 
muistutti onnittelusanoissaan 
sotiemme veteraanien ja lottien 
panoksen olleen ensiarvoisen tär-
keä maamme itsenäisyyden säi-
lymisessä sekä vauraan kehityk-
sen mahdollistajana. Killan pie-

noisviirien saajien tunnustuksen 
puheenjohtaja toivoi olevan esi-
merkkinä ja kannustuksena muil-
le jäsenille. Etenkin nuorten liit-
tyminen yhä aktiivimmin mukaan 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
toimintaan on suotavaa. 

Vapaaehtoinen 
maanpuolustus-
toiminta 
käynnistyy 
Alkaneen vuoden tärkeimmät 
haasteet ovat vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen sekä 
siihen liittyvän valtakunnallisen 
suurkeräyksen alkaminen. Kilto-
jen osuus työssä on merkittävä. 
Useat yhdistyksen jäsenet ovat-
kin ilmaisseet halukkuutensa 
perehdyttämiseen sekä koulutta-
jina että koulutettavina. 

Muita toimintamuotoja ovat 
osallistuminen valtakunnallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin maan-
puolustustapahtumiin. Päällim-
mäisinä käyvät kesäinen Ranni-
kon Puolustajain Päivä Kotkassa 
sekä perinteiset kilpailut Vaasan 

1 
1 

1 
4 

1 
MERENKURKUN KILTA 

Seudun Sinibaretteja vastaan. 
Vaasalaisten maanpuolustusjär-
jestöjen voimannäyte, Kiltatalo 
aiotaan ottaa kuluvana vuonna 
vireään käyttöön. 

Killan nimijoukko-osaston, 
Vaasan Rannikkopatteriston 40-
vuotisjuhlapäivä joulukuussa on 
niin ikään yksi vuoden merkkita-
pahtumista. 

Vuosikokouksen valitsemina 
Killan hallituksen jäseninä jatka-
vat Göran Bäck, Raili Bäck, 
Venho Harjula, Teuvo Ikonen, 
Timo Koukku, Pekka Kurvi-
nen, Eino Lauren, Tuula Ny-
berg, Reijo Toivola sekä Risto 
Österberg. Uusinta Kiltatyötä 
Kehittävät Salme Kilgast, Erk-
ki Salmi ja Reino Sinokki. 
Puheenjohtajana jatkaa Teuvo 
Ikonen. . 

Ttussiht 
Pekka Kurvinen 

Kunniajäsenille tunnustuksen välittivät puheenjohtaja Teuvo 
Ikonen (kesk.), sihteeri Tuula Nyberg sekä varapuheenjohtaja 
Timo Koukku. (Kuva: Pauli Kero) 
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RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 3:sta 
LINNOITUSTYKISTÖJOUKOIKSI 
Evl evp Teuvo Rönkkönen 

jatkaa aloittamaansa 
sotahistoriallista kirjoitus-
sarjaansa valottamalla nyt 

Talvisodan rauhanteon 
jälkeisiä tapahtumia. 

Rauhanehdot 
Laatokan mer ipuolus tuksen 
komentaja sai jo Moskovan rau-
han tulon päivänä 13.3.1940 Pää-
majan Merivoimatoimiston (Op 
2/PM) päälliköltä, evl N Sariolta 
tiedon Laatokan puolustajien 
uudesta sijoituspaikasta. 

Päämajan antaman käskyn mu-
kaan kalusto oli siirrettävä jouk-
kojen mukana uuden rajan yli ja 
jäljelle jäänyt oli luovutettava 
ehjänä. MerivE ilmoitti ensin, että 
jäljelle jäävä kalusto oli tuhotta-
va, mutta korjasi käskynsä PM:n 
antaman mukaiseksi. Haavukses-
sa ehdittiin räjäyttää mm. 5 hinaa-
jaa. 

Lohkot saivat kalustonsa ja ma-
teriaalinsa rannikolle ja kaikkial-
la linnakkeetkäytännöllisesti kat-
soen tyhjiksi 17.3. iltaan mennes-
sä. Samalla evakuoitiin myös 
Valamon ja Konevitsan luosta-
rien arvokkain omaisuus ja varas-
tot, viinitynnyreitäkään unohta-
matta. 

Evakuoimatta jäivät Mantsin ja 
Rautaveräjän linnakkeiden ras-
kaat tykit sekä Ristisaaren ja Järi-
sevän linnakkeilta kummastakin 
yksi tykki. Alukset jäivät sijainti-
paikoilleen. 

Tiivis 
aikataulu 
Linnakkeiden ja muiden alueiden 
luovutus sujui pääpiirtein ennalta 
sovitun aikataulun mukaan. Kan-
naksen Lohkon yksiköt poistui-

vat Järisevästä 15.3. ja Kaarna-
joelta 16.3. aamulla sekä Kone-
vitsasta ja Ylläpäästä 16.3. illalla. 
Lohkon joukot lähtivät Sortan-
lahdesta 17.3. aamulla. Valamon 
Lohko luovutti Mantsin 16.3. il-
lalla, Ristisaaren 18.3.puolenpäi-
vän sekä Valamon ja Rautaverä-
jän 19.3. samoin puolenpäivän 
aikaan. Kurkijoki luovutettiin 
21.3. illalla,Rauhala22.3. aamul-
la ja Sortavala vaihtoi omistajaa 
19.3.1940. 

Materiaali siirrettiin uudelle si-
joitusalueelle junissa, autoissa 
sekä hevosajoneuvoissa, hevonen 
oli tuolloin joukkojen tärkein 
kuljetusväline.Valamon Lohkol-
la oli ennestään kuljetustukena 
56KmK. NytLMeP sai käyttöön-
sä lisäksi 4.AutoK:n. Sotaväen 
edellä myös evakot hevoskuor-
mineen ja karjalaumoineen vael-
sivat länteenpäin (kirjoittajan 
muistikuva: oli kylmä taival vil-
jakuorman päällä). 

Savonlinnan 
seudulle 
Laatokan puolustajat siirtyivät 
lohkoittain Savonlinnan seudulle 
pääasiassa Parikkalan Punkahar-
jun kautta sekä Salmin ja Sorta-
valan Lohkot Uukuniemen -
Kesälahden kautta. Salmin Loh-
kon henkilöstöstä muodostettiin 
siirtymistä varten Patl Niemi (Itn 
J Niemi). Patl Niemellä sekä 
Sortavalan, Valamon ja Jaakki-
man Lohkoilla oli jälkisuojaus-
tehtävä siirtymissuunnissaan 
ennen uutta rajaa. 

RT 3 - LMeP:n komentaja ja 
esikunta poistuivat Rauhalasta 
19.3. klo 12.00. Ev E I Järvinen 
muutamine apulaisineen saapui 
illansuussa Savonlinnaan. 

RT 3:n joukkojen sijoituspai-

koiksi Savonlinnan seudulla tar-
kentuivat lopullisesti: 

RT 3:n esikunta: 
Savonlinna,Kasinosaari (huvila 
Vuorilinna) 
Kannaksen Lohko: 
Kerimäki 
Valamon Lohko: 
Haapalan - Makkolan kylät sekä 
Patl Niemi/ SalLo: Moinsalmi -
Moinniemi - Kaartilan kylä 
(Savonlinnan kaakkoispuolellapa 
8.4. -Pääsky lahti 
Kurkijoen Lohko: 
Kulennoinen - Punkasalmi 
Jaakkiman Lohko: 
Aholahti 
Sortavalan Lohko: 
Enonkoski 

Uudet 
suunnitelmat 
RT 3:n komentaja pyrki selvittä-
mään joukko-osastonsa tulevaa 
sijoitusta ja tehtävää. Jo 19.3 Ev 
Järvinen sai PM:sta puhelimitse 
tiedon ev K Tapolalta, että "meil-
läonuusiasuunnitelmia". Samal-
la Tapola kehoitti saapumaan 
keskustelemaan niistä. Kenrm A 
Airo vastasi tulevaisuutta koske-
viin tiedusteluihin, että "syödään 
ensin mämmit-"Pääsiäinen oli 
juuri edessä"- ja katsotaan sitten. 

Ev Järvinen kävi 21.3 PM:ssa 
(kts ote matkakertomuksesta), 
jossa sai tietoa suunnitelmista. 

Käsitykset RT 3:n käytöstä 
poikkesivat eri johtoportaissa. 
Ilmeni, että PM:n operatiivinen 
johto kaavaili RT 3:n sijoittamis-
ta valtakunnan uuden rajan taak-
se järvialueen puolustamiseksi, 
kun taas Merivoimien komenta-
jan tarkoituksena oli jakaa jouk-
ko-osaston henkilöstö ja kalusto 
rannikkotykistön muiden jouk-
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xj-fiïitkiViSii 
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X K u r L o < U u k a m ô n i f 

HDENPOHJA - " T a rikka.la 

ko-osastojen kesken. Laatokan 
puolustajien kohtalo oli kuiten-
kin PM: n operatiivisen johdon 
(Heinrichs - Airo -Tapola) käsis-

sin lainnakkeen henkilöstö palau- tontiedustelutehtävät. 
tui 29.3. takaisin Salmin Lohkoi- RT 3:n joukot saivat odotella 
le. runsaat 2 kuukautta Savonlinnan 

Seuraavalla käynnillään 27.3. seudulla suunnitelmien etenemis-
sä, olihan kysymys valtakunnan PM:ssa ev Järvinen osallistui ev tä. RT 3:n komentajan toive kun-
puolustuksen järjestelystä uudes- Tapolan kanssa Kivijärven - Sai- niakkaan joukko-osaston koossa-

maan - Nurmeksen alueen puo- pysymisestä ei toteutunut, 
lustuksen suunnitteluun. Tämän 

sa tilanteessa. 
ErP 23:n, SPolP:n, ErPPK 4:n 

ja 11/34. PionK:n alistus päättyi perusteella lohkojen komentajat (sarja jatkuu...) 
26.3. sekä56.KmK:n 18.4. Mant- saivat 29.3. ensimmäiset maas-

^ \ > NpääkKylä 

Savon/anta 

, o n kos Kl \ 

nsaatyn k.puisto ' » 

V a l L o 
E / R T 3 

-K», 'O-1 ^^ 

> J a a L o 

Sulkava 

S o r L o 

SAVON 
a I L o o 

^Puuma la 
• tl' .VJ- '. 

Rannikkotykistörykmentti 3:n sijoitus Savonlinnan seudulla Välirauhan alkaessa. 

/ ^ 
"(OTE MATKAKERTOMUKSESTA)"! 

21.3.1940: 

Klo 8,10 eversti Järvinen lähti autolla Savonlinnasta ja saapui klo 10,30 aikaan PM:n meritoimis-
ton "mottiin". Siellä oli poraillaan valmistumassa käsky LMe.P.n lopulliseksi hajoittamiseksi. Niin se 
on kun muukin maailmanmeno, että kun Mauri on tehnyt tehtävänsä niin Mauri saa mennä. 

Klo 14,00 lähti eversti Järvinen edelleen Mikkeliin, jossa neuvotteli ensin eversti Tapolan ja sitten 
kenr.luutn. Heinrichin kanssa. Heidän suunnitelmiinsa kuuluu, että Laatokalta "pärjätty" tykistöka-
lusto käytettäisiin Saimaa - Pielisjärvi vesistölinjan vahvistamiseen ja siten myös meikäläinen 
miesaines. MeV:n komentajalla taas on suunnitelmana jakaa niin henkilökunta kuin kalustokin 
nykyisen meripuolustuksen vahvistamiseksi, t.s. hajoittaa se, mitä ryssä ei pystynyt tekemään. Eversti 
Järvisen toivomus on, että voitaisiin muodossa tai toisessa jotenkin pysyä koossa. 

Klo 20,00 lähti eversti Järvinen paluumatkalle Savonlinnaan, jonne saapui klo 23,00. 

V J 
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RUOTSIN 
RANNIKKOTYKISTÖN 
TARKASTAJAN 
NÄKEMYKSIÄ Eversti l.lk 

Ber Lundbeck 

Ruotsin rannikkotykistön tarkastaja, eversti l.lk Per 
Lundbeck esitelmöi RtUY:n vuosikokouksessa 

marraskuulla viime vuonna. Hänen lähettämästään 
aineistosta on seuraavassa otteita, vapaahkosti 

käännettynä. Ajattelun aihetta niin päättäjille kuin 
kuraportaan" suorittajillekin. 

Johtamisesta 
Sodan ajan joukkojen on oltava 
pätevän johdon käsissä saavut-
taakseen täyden tehon. Laivaston 
ja rannikkotykistöjoukkojen tak-
tisessa johtamisessa on luonnolli-
sesti eronsa. Laivaston tosiaikai-
sella johtamisella on perinteensä 
ja lienee pintavoimien hyökkäys-
taistelussa todennäköisesti vält-
tämätön. 

Rannikkotykistössä ei tähän 
mennessä ole sovellettu, prikaati-
tasoa ylempänä, tällaista johta-
mistapaa, taistelujohtamista. 
Olemme sen sijaan soveltaneet 
selvää tehtäväpohjaista (upp-
dragsbetingad) prikaatiemme ja 
pataljooniemme johtamistapaa. 
Tämä antaa ao. johtajille suuren 
toimintavapauden. Olennainen 
syy tälle on joukkojemme alueel-
linen vastuu. 

Kuvaamani menettely on vält-
tämätön edellytys hengissäpysy-
miselle ja siten vaikutukselle vi-
holliseen. Tulen, suojan ja liik-
keen yhteisvaikutukseen johtami-
sella ja taaempana olevien, täysin 
integroitujen joukkojen voiman 
yhteisvaikutuksella on ratkaiseva 
merkitys taistelulle etulinjassa. 
Rannikkotykistöjoukko-osastot 

ovat juuri niitä rintamavastuul-
lisia yksiköitä valtakunnan ra-
joilla. Sen lisäksi ne ovat jouk-
koja, jotka puolustavat maalle 
ratkaisevan tärkeitä alueita. 

Tosiasiat 
ovat ennallaan 
Rannikkojoukot ovat edellä esi-
tetyn perusteella puolustukselle 
tärkeitä komponentteja. Tämän 
vahvistavat vuosien varrella teh-
dyt satsaukset niin organisaatio-
iden kehittämiseksi kuin panosta-
en laatuun. Viime vuosien debat-
tikaan ei ole tätä tosiasiaa muutta-
nut. 

Rannikkojoukkojen, joista pri-
kaatitasolla noin puolet jalkavä-
kijoukkoina ovat tavallisia maa-
voimajoukkoja, on kyettävä koh-
taamaan ja pysäyttämään hyök-
kääjän sen herkimmässä toimin-
tavaiheessa, siirtyessään elemen-
tistä toiselle. Niillä on oltava alue-
vastuu - välttämätön perusedelly-
tys hengissäpysymiselle ja taiste-
lulle - ja niiden on oltava aluevas-
tuullisen komentajan johdossa. 
Ken muuta väittää, ei ole ym-
märtänyt rannikkolla käytävien 
taistelujen luonnetta. 

Rannikko-
joukkojen 
taktiikasta 
Koska rannikkotykistön joukko-
osastot ovat rintamavastuussa 
valtakunnan rajalla, tästä seuraa, 
että niillä on oltava suuri käytet-
tävyys ja valmius sekä korkea 
laatu. Tämän merkitystä korostaa 
ylipäällikön arviot ns. strategises-
ta yllätyshyökkäyksestä. 

Taistelut rannikolla ovat peliä, 
joka johtaa voittoon tai tappioon. 
Taistelua johtavalla komentajalla 
on oltava aluevastuu ja täysi toi-
mintavapaus. Taistelua on edel-
leen käytävä varsin agressiivises-
ti, jotta se johtaisi menestykseen. 

Passiivinen taistelutapa johtaa 
siihen, että ainakin osia saaristo-
alueesta menetetään viholliselle 
ja joukkomme lyödään palaja osa 
kerrallaan. Vihollinen voi pienin-
kin joukoin vaikuttaa sillä taval-
la, että omien merivoimiemme 
liikkumisvapaus voimakkaasti 
rajoittuu ja niiden vaikutus jää 
saamatta. Meidän on siis pakko 
pitää saaristo-ja rannikkoalu-
eet. 

Kiinteä rannikkopuolustuk-
semme on se tukipiste, joka 
takaa liikkuvan voiman käytön 
ja johon liikkuvat voimat voi-
vat tukeutua. Kiinteiden yksi-
köiden modernisointi ja säilyt-
täminen on välttämättömyys. 

Koulutuksesta 
Agressiivinen taistelutapa todet-
tiin välttämättömäksi. Se asettaa 
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vaatimuksia niin hyvälle koulu-
tukselle kuin laadukkaalle johta-
miselle. Ymmärryksenimukaan 
on välttämätöntä, että koko or-
ganisaatiomme tajuaa rannik-
kotykistön kouluttavan joukko-
ja, ei tiettyä määrää yksittäisiä 
asevelvollisia. 

Joukon muodostavat johtaja ja 
johdossaan olevat alaiset, joista 
pääosa on asevelvollisia. Tietysti 
on hyvä, että meillä on hyvin 
koulutettuja sotilaita, mutta rat-
kaisevaa on että heitä kaikilla 
tasoilla johtavatpätevät,agressii-
viset ja aloitteelliset johtajat. 

Niinpä meidän tulee keskittyä 
johtajakoulutukseen, jossa mie-
lestäni olemme aika huonoja. Sillä 
mitä hyötyä on laumasta hyviä 
sotilaita ilman pätevää johtajaa? 

Pohdinta johtaa väistämättä sii-
hen, että kaikkia johtajakoulutuk-
sen mahdollisuuksia käytetään 
hyväksi. Haluan nähdä sotilaita 
joukkoina, joita johtavat tehtävään 
sijoitetut päälliköt niin pienim uo-
toisissa kuin vaativammissakin 
harjoituksissa. Toimivat johtajat 
antavat sitäpaitsi yksittäisille so-
tilaille oikean kuvan alusta alka-
en. Tämä rakentaa yhteenkuulu-
vuutta ja joukkohenkeä. 

Kun lisäksi jokaisen johtajan, 
asemastaan riippumatta, tehtävä-
nä on tehdä joukostaan yhä pa-

remman ja opettaa sille kaiken 
minkä osaa, niin tämä ei asiaa 
huononna. 

Liikkuvien joukkojemme on 
kyettävä toimimaan maamme 
kaikissa osissa myös talvella ja 
koulutettava tähän. Hyvätalviso-
turi pärjää kylläkesälläkin, mutta 
toimiiko asia päinvastoin? 

Tässä yhteydessä suhtaudun 
kielteisesti varusmiespalvelusajan 
lyhentämiseen. Viiden kuukauden 
koulutusaika tuskin tuottaa hy-
väksyttävän tasoisen sotilaan joka 
itseensä luottaen kykenee selvi-
ytymään hänelle määrättävistä 
tehtävistä. Eikä lyhyt palvelusai-
ka anna lainkaan aikaa johtaja-
koulutukseen. 

Lyhennettyyn koulutusaikaan 
kätkeytyy myös eettinen ongel-
ma. Itsestäni ei tunnu säädyllisel-
tä tai oikeudenmukaiselta pakot-
taa miehet panemaan henkensä 
alttiiksi antamatta heille kaikkia 
mahdollisuuksia hoitaa tehtävän-
sä henkikultansa säilyttäen. On-
han kysymys omista lapsistamme 
ja samassa mielessä kuin huoleh-
dimme heidän lastenhoidostaan, 
koulutuksestaan tai sairaanhoi-
dostaan! 

Huonompaan ja lyhyempään 
koulutukseen ei saa turvautua 
rahan säästämiseksi. Ajatus on 
hylättävä! 

Kurista 
Toimivan joukon tunnusmerkki 
on hyvä kuri. Se ilmenee monin 
tavoin alkaen ulkoasun siisteydes-
tä aina hyvässä järjestyksessä ja 
turvallisesti toimimiseen saakka. 
Ymmärrän kurin tarkoittavan sitä, 
että halutaan tehdä asiat oikein. 
Ainahan ei tämä onnistu, varsin-
kaan koulutuksessa. Jotta ihmiset 
uskaltavat yrittää, on myös sallit-
tava tehtävän virheitä. 

Ellei virheitä sallita—olkoon-
kin ei-toivottuja — on ainut täy-
sin epäonnistumaton se, joka ei 
koskaan ole yrittänytkään mitään. 
Tuskin tarvitsemme tällaisia tyyp-
pejä. 

Kuri on siten tahto tehdä se, 
mikä pitää tehdä, koskipa se sit-
ten jalkineidenkiiltävänäpitämis-
tä taikka sitten toimimista johta-
jan hengessä. 

Tässä yhteydessä muistutan 
siitä, että innostaminen on hyvä 
keino ihmisen stimuloimiseksi. 
Olemme aika kehnoja antamaan 
hyville suorituksille arvostusta. 
Sen sijaan taitoa riittää virheiden 
etsimiseen ja kritisoimiseen. Isä-
ni tapasi sanoa: "Virheistäon osat-
tava oppia, mutta ei ole mikään 
pakko tehdä virheitä oppiakseen 
jotakin". 

(HN) 

Turvallista ja tehokasta työtä 
suomalaisen luonnon hyväksi. 

Q E K O K E M 2b¥ 
® PL 181 11101 RIIHIMÄKI 

Puh. (914) 7151 TLX 153 05 EKOKE SF 
Telefax (914) 715 300 
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SOMERI - PIETARI SUUREN 
MERILINNOITUKSESTA 
KESÄÄN 1942 

Everstiluutnantti Uolevi Tirronen palauttaa Ev, Uolevi 

mieleemme Somerin taistelut 50 vuotta sitten. Tirronen 

Näköala Somerin majakkapaikalta itään. Taustalla entinen siree-
niasema. 

Somerin sijainti 
sekä vaiheet 
ennen Talvisotaa 
Someri, kallioinen ja puuton ul-
kosaari itäisellä Suomenlahdella, 
sijaitsee n. 35 km Virolahden kir-
konkylästä etelään. Suomenlah-
den suurimpiin ulkosaariin näh-
den Someri on Suursaaresta n. 40 
km koilliseen ja Lavansaaresta n. 
23 km luoteeseen. Lähimmät suo-
malaiset saaret ovat Koivuluoto 
n. 14 km:n päässä luoteessa sekä 
Majakartin ja Jähin luodot n. 10 
km pohjoisessa. 

Somerin suurin pituus on n. 

950 m ja leveys n. 450 m. Länsi-
jyrkkä ja Majakkasaari kohoavat 
n. 15 m:n korkeuteen meren pin-
nasta Itäpään suurimman korkeu-
den ollessa n. 10 m. 

Saaressa on kaksi käyttökel-
poista, alunperin luonnonsatamaa. 
Pinnanmuodostukseltaan Someri 
on osin sileää kalliota ja toisaalla 
louhikkoa. Matalat hiekkaiset 
kannakset erottavat saaren kes-
kiosan Länsijyrkästä ja Itäpäästä. 
Merenkulkijoille ovat Someri ja 
sen itäinen naapurisaari Narvi 
majakoineen pitkään olleet mer-
kittäviä kiintopisteitä. 

Pietari Suuren merilinnoituk-

seen liittyi Suursaaren itäpuolella 
harvahko puolustuslinja Rankki-
Kilpisaari-Someri-Lavansaari-
Kurkolanniemi. Someriin oli 
mainitussa linjassa suunniteltu 
kaksitykkinen 152/45-C-patteri. 
Kalustoa ei ehditty asentaa pai-
koilleen, mutta tykkiperustat oli 
saatu valmiiksi. 

Vapaussodan aikana Lavansaa-
ren asukkaat ja saarelle paenneet 
muodostivat maaliskuun 1918 
alussa suojeluskunnan, jolle an-
nettiin nimeksi "Karjalan Valkoi-
nen Rannikkoarmeija". Valkoi-
sen Rannikkoarmeijan moninai-
siin retkiin ja taisteluihin kuului 
13. maaliskuuta jäitse tapahtunut 
Somerin valtaus. Somerissa oli 
tuolloin venäläisten iso elintarvi-
kevarasto, jota oli vartioimassa 
viisi matruusia. Sotasaalista ker-
tyi valtaajille 65 hevoskuormaa. 

Itsenäisen Suomen rannikko-
puolustusta luotaessa Someri oli 
menettänyt sen merkityksensä, 
mikä sillä oli ollut Rankin-Kur-
kolan puolustuslinjassa. Saari jäi 
miehittämättömäksi eikä sen 
kehittämistä linnakkeena enää 
suunniteltu. 

Talvisota 
Koska Suomen sodanjohto oli jo 
ennen Talvisodan syttymistä 
päättänyt, että Suomenlahden 
ulkosaaria ei puuttuvien resurs-
sien vuoksi puolusteta, oli luon-
nollista, että Kotkan lohkon edus-
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tan uloimpia saaria, kuten Some-
ria jaNarvia, ei myöskään sisälly-
tetty puolustettavaan alueeseen. 
Valvontatehtäviä varten asetettiin 
kuitenkin YH:ssa Suursaareen 30 
miehen vahvuinen osasto. Some-
rin suunnalla todettiin YH: n aika-
na ainakin kaksi Neuvostolaivas-
ton suorittamaa alueluokkausta. 

Joulukuun alussa neuvostojou-
kot hyökkäsivät Suursaareen ja 
samoihin aikoihin ne miehittivät 
Narvin ja Somerin. Suomalaiset 
olivat jo aiemmin tuhonneet vii-
memainittujen saarien majakat. 
Neuvostoilmavoimien pommitus 
ja tiedustelulennot Kotkan Loh-
koa vastaan sekä Suomenlahden 
jäätyminen antoivat viitteitä jäit-
se tapahtuvat toiminnan vilkastu-
misesta. 

Someri tuli näkyvämmin esille 
tammikuun puolivälissä, kun 
neuvostoliittolainen laivasaattue, 
jota avustivat jäänsärkijät Jermak 
ja Truvor, juuttui jäihin saaren 
lähistöllä. Saattuetta vastaan 
hyökättiin jäänsärkijä Tarmolla, 
muttaaluksen tykistöjärjestelmän 
huono kunto ja toimimattomuus 
aiheuttivat sotatoimen keskeyttä-
misen. Myöhemmin jäitse tehdyt 
hyökkäykset kilpistyivät Some-
rin tehokkaaseen varmistukseen. 
Siihen liittyen Jermak suojasi 
saarta ja saattuetta pitämällä auki 
leveää uomaa. 

4.3.1940 Huovariin suuntautu-
nut neuvostojoukkojen hyökkäys 
käynnistyi Somerista. Virolahden 
ulkosaaristosta hyökkäävien jouk-
kojen johtoporras oli myös siirty-
nyt Someriin toimien saaren luo-
na kiinnij uuttuneessa kuljetusalus 
Kazakstanissa. Someriin siirretty 
patteri tulitti ajoittain Mustamaa-
ta, joskin tuloksetta. 

Välirauhan 
ajasta 
Jatkosotaan 
Moskovan rauhan seurauksena 
Someri jäi Neuvostoliitolle. So-
tien välisenä aikana saartakäytet-
tiin keveiden laivastovoimien ti-

lapäisenä tukikohtana. Miehitys 
oli suhteelisen vahva, joskaan 
raskasta tykistöä ei saarella ollut. 

Jatkosodan alussakesän ja syk-
syn 1941 aikana Suomen ilma-
voimat suuntasivat sekä tieduste-
lu- että rynnäkkölentoja Some-
riin. Tällöin mm. kaksi rakennus-
ta paloi ja yksi satamassa ollut 
vartiomoottorivene tuhoutui. Li-
säksi laivastoyksiköt sekä Ulko-
Tammionkolmetykkinen 152/45-
C-patteri tulittivat saaria. Meren 
jäädyttyä partiointi ulotettiin myös 
Somerin suuntaan, mutta saaren 
valtaukseen ei toistaiseksi ryh-
dytty. 

Suomalaisten ja saksalaisten 
etenemisen seurauksena neuvos-
tojoukot luopuivat Suursaaresta 
ja Tytärsaarista. Tähän liittyen ja 
mahdollisesti myös suomalaisten 
suorittaman painostuksen vaiku-
tuksesta tyhjennettin joulukuun 
lopulla myös Someri. 

2.Rannikkoprikaatin joukot 
puolestaan miehittivät Somerin 26 
miehen vahvuisella vartio-osas-
tolla 31. joulukuuta. Kun neuvos-
toliittolaiset yllättäen 2.1.1942 
valtasivat Suursaaren takaisin, 
tyhjensi 2,RPr Somerin. Neuvos-
tojoukot eivät kuitenkaan palan-
neet saarelle ja niinpä suomalai-
nen osapuoli otti jälleen Somerin 
haltuunsa, jolloin saarel-
le. 19.1.1942 ryhmittyi 22.Torjun-
takomppania vahvennettuna 75 
mm:n kenttätykkijaoksella. Saa-
ren henkilövahvuus oli nyt 149. 

Talven kuluessa Somerin mie-
het suorittivat jäälakeuksilla vii-
massa ja pakkasessa pitkiä ja ras-
kaita partioretkiä. Tiedustelun 
ohessa partiot olivat myös koske-
tuksissa viholliseen; mm. 1.4. 
lyötiin Lavansaaren luona jäällä 
ollut kenttävartio. 

Lavansaaren suunnalla todet-
tujen joukkojen siirtojen johdosta 
Somerin miehitystä vahvennettiin 
hyökkäysuhan varalta. Kelirikon 
tultua hyökkäysuhka väistyi ja 
myöhemmin jäiden lähdettyä 
miehitystä vähennettiin,jolloin 

vahvuudeksi jäi 114. 
Talven aikana neuvostoilma-

voimat olivat kohdistaneet Some-
riin rynnäkkölentoja, joskin tu-
loksetta. Avovesikauden myötä 
Lavansaaren tykistö aloitti saa-
reen suuntautuvat harvahkot, 
ajoittain uusiutuvat ammunnat, 
myöskin ilman tuloksia. 

Toukokuussa Itä-Suomenlah-
den Rannikkoprikaati, joksi 2.RPr 
oli talvella muuttunut, alistettiin 
operatiivisesti tuolloin Kotkassa 
olleelle laivaston komentajalle. 
Rannikkoprikaatintaistelujaotuk-
sessa Somerin linnake kuului III 
linnakkeistoon. 

Taistelu 
Somerista 
Avovesikaudella 1942 Somerista 
tuli merkittävä valvontapiste, josta 
voitiin seurata vihollisen laivas-
ton ja ilmavoimien liikkeitä. Toi-
saalta Someri neuvostojoukkojen 
haltuun joutuessaan olisi muodos-
tanut jatkuvan uhkan Viipurin-
lahden ja Kotkan väliselle ran-
nikkopuolustukselle sekä johta-
nut henkilöstöä ja kalustoa vaati-
viin varmistustoimenpiteisiin. 
Tästä kaikesta oli myös neuvos-
toliittolainen osapuoli hyvin sel-
villä. Niinpä Lavansaaren linnoi-
tusalueella kypsyi päätös Some-
rin valtaamisesta. 

Valtaustehtävän sai 1 .Erillinen 
Merijalkaväkirykmentti, josta 
muodostettiin 330 miehen vah-
vuinen maihinnousuosasto aseis-
tettuna pääosin konepistoolein ja 
runsain käsikranaatein. 

Kuljetusta ja välitöntä tulitu-
kea varten varattiin seitsemän var-
tiomoottorivenettä ja kahdeksan 
moottori torpedo venettä. Lisäksi 
oli suojaukseen ja tulivalmiste-
luun käytettävissä Burja-luokan 
saattaja, kaksi Fugas-raivaajaa 
sekä Moskva-luokan aputykkive-
ne. Hyökkäystä valmistauduttiin 
tukemaan myös Lavansaaren ras-
kaalla 130 mm:n patterilla. Ilma-
voimien osuutena oli suojaus sekä 
tulivalmisteluja -tuki rynnäköin. 
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SOMERIN L I N N A K K E E N P U O L U S T U K S E N 

J Ä R J E S T E L Y 

Pohjoispään tkk N 

Kasarmi 

Sortunut talo 

Sireenihuone 

Itäpään tkk 

Majakan tkk 

L ä n s i j y r k ä n t k k 

(vänr E K o l m e l a ) 

1 /45 K / 3 2 
2 /81 K rh 
1 / r s k k , l / p k 

M a j a k a n tkk 

( l t n E Kosonen ) 

2 / 7 5 K / 1 7 
1 /45 K / 3 2 
1 /20 Ps tK /M 
2 / r s k k , l / p k 
1 / 1 2 , 7 kk 

P o h j o i s p ä ä n tkk 

(vänr V L a r m i a ) 

1 /45 K / 3 2 
2 / 2 0 I t K / 4 0 - M 
1 / r s k k , l / p k 

I t ä p ä ä n tkk 

(vänr U L e h m u s v u o ) 

2 / 2 0 I t K / 4 0 - M 
2 / 2 0 Ps tK/M 
1 / 1 2 , 7 kk 
1 / r skk , 2 /pk 

1 ups 2 au 7 m 2 ups 8 au 21 m 1 ups 4 au 11 m 1 ups 5 au 20 m 

H u o m ! L i säks i l i n n a k k e e n j o h t o p o r r a s j a sen a l a i n e n h e n k i l ö s t ö j a s o t i l a s k o t i s i s a r e t 

S o m e r i n lke y h t e e n s ä t a i s t e l u n a l k a e s s a 9 ups 21 au 62 m 2 s o t k o t i s i s 

Somerin linnake oli jaettu puo-
lustusjärjestelyissä neljään tuki-
kohtaan, jotka valmistautuivat 
puolustamaan asemiaan joka 
suuntaan. Tukikohtien sijainti 
maastossa sekä niiden vahvuudet 
ja raskas aseistus ilmenevät piir-
roksesta. 

Linnakkeen rivivahvuus oli 
8.7.1942 9 upseeria, 21 aliupsee-
ria ja 62 miestä. Osa henkilöstös-
tä oli lomalla, sairaalassa ja urhei-
lukomennuksella. Noin puoli-
joukkueen vahvuinen reservi 
muodostettiin tarvittaessa vähem-
män uhanalaisista tukikohdista 

Jatkuu 
sivulla 22 

O m p e l i a 

Teollisen kunnossapidon pinnoitus- ja työstöpalvelut 
L a p a l u o d o n t i e 17 
9 2 1 0 0 R A A H E 
Puhe l i n (982) 221 031 
T e l e f a x (982) 2 2 0 165 

K ä p ä l ä m ä e n k a t u 11 
1 1 7 1 0 R I I H I M Ä K I 
P u h e l i n (914) 7 2 0 7 0 1 
T e l e f a x (914) 7 2 0 7 0 3 



Evl T y n k k y n e n 

LOUN AIS-SUOMEN 
SOTILASLÄÄNI 

PÄÄESIKUNNAN 
R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö -
TOIMISTO 

Evl K e t t u n e n 

E T E L A - S U O M E N SOTIL ASLA ANI 

T u r k u 
SUOMENLINNAN 
R A N N I K K O -
RYKMENTTI 

Korppoo 
Ev V u o h e l a i n e n 

K A A K K O I S - S U O M E N 
SOTILASLÄÄNI 

KOTKAN 
R A N N I K K O -
PATTERISTO 

K o t k a 

[ E11 £ E 
UKK 

Hels inki 

Evi S u o m a l a i n e n 

T U R U N 
R A N N I K K O -
R Y K M E N T T I 

Ev H a a p a l a 

P O R K K A L A N 
R A N N I K K O -
PATTERISTO 

Evl R ä i h ä 

VAASAN 
R A N N I K K O -
PATTERISTO 

Evl R u o h o n e n 

RANNIKKOTYKISTÖN KOMENTAJISTO 
P O H J A N M A A N 
SOTILASLÄÄNI 

V a a s a R A N N I K K O -
TYKISTÖN 
T A R K A S T A J A 

Ev S inkkonen 

Maj Ovaska 

S A A R I S T O -
M E R E N 
R A N N I K K O -
PATTERISTO 

R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö K O U L U 

Evl N i ska 

H A N G O N 
R A N N I K K O -
PATTERISTO 
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kiväärein 15 koneen voimin. 
Saareen pudotettiin n. 80 sirpale-
ja kymmenkunta palopommia. 
Painopiste oli Itäpäässä. Puhelin-
yhteys Itäpäähän katkesi ja pieniä 
kuloja sammutettiin; 20 mm:n 
Madseneilla ei ollut vaikutusta 

pohjastaan vahvistettuihin konei-
siin. 

Rynnäköinnin jälkeen koneet 
vetäytyivät etelämmäksi, jonka 
jälkeen merivalvonta-asemalta 
havaittiin saarta lähestyviä aluk-
sia. Linnakkeen päällikkö käski 
taisteluhälytyksen. 

Seitsemän moottoritorpedoven-
että lähestyi kohti Itäpäätä. Ve-
neet hajaantuivat saaren ympäril-
le aloittaen tulituksen tykeillään. 
Tuli oli epätarkkaa mennen pää-
osin yli. Tulituksen aikana idästä 
lähestyi uusia moottoritorpedo-
ja vartiomoottoriveneitä yhtyen 
tulitukseen. Itäpään puolustajat 
kärsivät nyt tappioita haavoittu-
neina ja raskasasevaurioina. 

Itäpään kallion muodostamas-
sa tulikatveessa onnistui kaksi 
moottoritorpedovenettä ajamaan 
rantaan, joi loin n. 20 m iestä syök-
syi maihin. Kolmannen veneen 
tuhosi vänrikki Unto Lehmus-
vuo Madsenin sarjalla; vene syt-
tyi palamaan, räjähti ja upposi. 
Veden varaan joutuneet miehet 
alkoivat uida kohti rantaa. 

Maihinousseiden vihollisten tu-
lessa Lehmusvuo haavoittui. 

Somerin upseeristoa 20.6.1942: kapt V Rauhaniemi, ltn H Aittola, 
ltn E Kosonen, ltn A Länsimies sekä vänrikit G Karlsson, A 
Korhonen, V Larmia, U Lehmusvuo, E Kolmela, P Palmunen ja 
lääk. kand sot. virk. A Stenbäck. 

Someria 22.6.1942 taustalla majakka. 

sekä merivalvontahenkilöstöstä. 
Lisäksi rannikkoprikaatin erillis-
yksiköistä oli varauduttu irrotta-
maan osia saarilla käytäviin tais-
teluihin. 

Somerista oli merikaapeli- ja 
radioyhteys ylempiin johtoportai-
siin sekä radioyhteys myös me-
rellä toimiviin aluksiin. Yhteydet 
ilmavoimiin hoidettiin Laivaston 
ja I SuomRPnn esikunnista. 
Tukikohtien välillä oli maanpääl-
liset johdinyhteydet ja lisäksi 
valmistauduttiin lähettien käyt-
töön. 

Somerin linnakkeen päällikkö-
nä toimi kapteeni Veikko Rau-
haniemi sekä varapäällikkönä 10 
TorjK:n (komppanian numero 
vaihdettiin) päällikkö luutnantti 
Heikki Aittola. Linnakkeen omin 
voimin tapahtunutta linnoittamis-
ta rajoitti saaren maaperä, joten 
suojaa oli paljolti etsittävä kal-
lionkoloista, takarinteistä ja lou-
hikoista. Korsua rakennettiin I 
SuomRPnn toimenpitein. 

Heti puolen yön jälkeen 
8.7.1942 heinäkuisessa hämäräs-
sä neuvostoilmavoimat aloittivat 
rynnäköinnin pommein ja kone-
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Saaren puolustajien vastarinnas-
ta huolimatta onnistui hyökkääjä 
Itäpään kalliotöyrään katveessa 
laskemaan useasta veneestä lisää 
joukkoja maihin. 

Kun haavoittuessaan tajuntan-
sa menettänyt Lehmusvuo virko-
si, jatkoi hän taistelua siirtäen ali-
kersantti Alpo Nurmisen kanssa 
konekiväärin jyrkänteen reunal-
le. Kolmen veneen lähestyessä: 
20-30 m: n päähän rannasta pyyh-
käisi Nurminen konekiväärin 
sarjoilla aluksen kansia miehiä 
putosi mereen ja kaatui kansille -
alukset vetäytyivät. 

Vihollisen saatua Itäpään kär-
jen haltuunsa käski linnakkeen 
päällikkö luutnantti Aittolan eris-
tää Itäpää ja miehittää sulkulinja 
kannaksen länsireunassa. Tuki-
kohdan henkilöstö vetäytyi nyt 
sitkeästi viivyttäen sulkulinjalle. 
Viimeisinä Itäpään jättivät jo 
saarroksiin jääneet tukikohdan 
päällikkö vänrikki Lehmusvuo ja 
tykkimies Ilmari Pulkkinen, mo-
lemmat haavoittuneina. Lehmus-
vuon ja Pulkkisen mukana saar-
roksissa olleet alikersantti Nur-
minen ja alikersantti Veikko Kari 
kaatuivat. 

Klo 03.30 mennessä Itäpää oli 
tyhjennetty ja sulkulinja miehi-
tetty. Saareen pureutunutta n. 80 
miehen vahvuista vihollista pi-
dettiin jatkuvasti tulen alla kaikin 
käytettävissä olevin asein mm. 
kranaatinheittimin. 

Samanaikaisesti Itäpään taiste-
lujen kanssa oli vihollinen pyrki-
nyt muodostamaan muualle saa-
reen uusia sillanpäitä lentorynnä-
köiden ja Moskva-aputykkive-
neen tukemana. Yritykset torjut-
tiin linnakkeen raskaiden aseiden 
tulella. Merkittävä osuus tällöin 
oli luutnantti Eino Kososen joh-
tamalla 75 mmm jaoksella, joka 
upotti kaksi moottoritorpedoven-
että, vaurioitti kolmea ja hajoitti 
alusryhmityksiä. 

Ahtaalle joutuneet Somerin 
puolustajat olivat saamassa apua. 
Klo 01.40 Laivaston esikuntaan 

TK-vene vauhdissa. Iskuosasto tyhjillä torpedosijoilla. 

Iskuosasto rantautuu MO-veneestä 

Tykkivene Uusimaa osallistui taisteluun. 
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VMV-veneitä tukeutumispaikallaan Ulko-Tammiossa. Lähinnä 
VMV 17. 

saapunut viesti saareen maihin-
nousevasta vihollisesta käynnisti 
merimiesten toimenpiteet. 

Kevyen Laivasto-osaston Haa-
pasaareen tukeutuneet tykkive-
neet Uusimaa ja Hämeenmaa sekä 
Tammion alueella olleet vartio-
moottoriveneet saivatkäskyn siir-
tyä taistelupaikalle. Pukkiossa 
ollut tykkivene Turunmaa siirtyi 
Ulko-Tammioon valmistautuen 
kuljettamaan apuvoimia sekä 
suojaamaan kuljetuksia Someriin. 
I SuomRPr puolestaan kokosi 
reservikomppaniaa vastahyök-
käyksiä varten. Pellingin-Helsin-
gin alueella miinalaivat Ruotsin-
salmi ja Riilahti suuntasivat niin-
ikään kohti Someria. Myöhem-
min Laivaston esikunta hälytti 
alueelle vielä lisävoimia mm. osia 
Moottoritorpedovenelaivueesta. 
Viholliselle tykkitulellaan tappio-
ita tuottaen pakottivat paikalle 
tulleet laivasto-osaston yksiköt 
vastustajan vetäytymään kauem-
maksi. Tuli voitiinkohdistaa aluk-
sista nyt myös Itäpäässä olevaan 
viholliseen. 

Noin klo 4 liittyivät omien il-
mavoimien yksiköt taisteluun 
upottaen kolmessa pommihyök-
käyksessä yhden vartiomoottori-
veneen ja vaurioittaen neljää. Aa-
mupäivän ilmataisteluissa am-
muttiin vielä alas kaksi vihollis-
hävittäjää. 

Taisteluissa haavoittuneet sai-
vat ensiavun linnakkeen lääkäril-
tä Sakari Kyrölältä, sotilaskoti-
sisarien Kaitilan ja Vanhalan 
avustaessa. Noin klo 6 luutnantti 
Toivo Siivonen ajoi Somerin lai-
turiin moottoritorpedovene Va-
samalla. Itäpäätä samanaikaisesti 
tulittaen Vasama evakuoi haavoit-
tuneet sekä sotilaskotisisaret. 

Rannikkoprikaatin reservi-
komppania, joka oli muodostettu 
esikuntakomppanian sekä Mus-
tamaan ja Ulko-Tammion linnak-
keiden henkilöstöstä, saatiin 
kokonaisuudessa Someriin hie-
man klo ll:n jälkeen. Päälliköksi 
oli määrätty esikuntakomppani-

an päällikkö, luutnantti Anton 
Tupola sekä joukkueen johtajiksi 
vänrikit Unto Hersti, Matti Tal-
si ja Paavo Kosonen. Komppani-
an vahvuus oli 109. 

Linnakkeen päällikkö perehdyt-
ti komppanian päällikön ja jouk-
kueen johtajat maastoon ja tilan-
teeseen antaen tehtäväksi Itäpääs-
sä olevan vihollisen tuhoaomi-
sen. Saaressa olevien muiden 
joukkojen tuli suojatarantojasekä 
antaa komppanialle tulitukea. 

Klo 13 aloittivat tykkiveneet ja 
alueelle tullut saksalainen miina-
laiva tulivalmistelun, johon yh-
tyivät linnakkeen raskaat aseet. 
Hyökkäyksen alkaessa klo 13.10 
siirtyi aluksien tuli idästä lähesty-
viin vihollisen moottoritorpedo-
veneisiin sekä hyökkääviin pom-
mikoneisiin. 

Kannaksen ylityksen jälkeises-
sä tulikosketuksessa kaatuivat 
Talsin joukkueen korpraali Paa-
vo Hurtta sekä vänrikki Hersti, 
Herstin varajohtajan, kokelas 
Esko Lindströmin haavoittues-
sa. Hyökkäys eteni vihollisen sit-
keästä vastarinnasta ja Lavansaa-
ren patterin tulituksesta huolimat-
ta Itäpään kasarmin tasalle, missä 
ammuttiin klo 15 uusi tuli-isku. 

Kaatuneen vänrikki Herstin jouk-
kueen uudeksi johtajaksi määrät-
tiin vänrikki Veikko Larmia. 

Komppania jatkoi hyökkäys-
tään tappioita kärsien ja saavutti 
n. klo 1 mennessä Sireenihuo-
neen maaston. Vihollisen kasva-
nut alusmäärä oli tällä välin 
mahdollistanut vahvennuksien 
tuomisen Itäpäähän. Hyökkäyk-
sen vasen siipi eteni edelleen itään 
saartaen jäljellä olevan vihollisen 
Itäpään kärjen lounaisosaan. 

Tupolan komppanian hyök-
käykssen olivat liittyneet myös 
sulkulinjan miehet luutnantti Ait-
tolan johdolla. Edetessään ohi 
komppanian etummaisten osien 
kohti Itäpään kärkeä Aittola haa-
voittui vaikeasti. Onkaloihin ja 
kallionkoloihin pureutuneen vi-
hollisen vastarinta oli lujaa. 

Klo 19.15 tulittivat Ruotsinsal-
mi ja Riilahti linnakkeen päälli-
kön pyynnöstä meren puolelta 
suojatonta vihollista; tulitusta 
jatkoi saksalainen m iinalaiva. Osa 
vihollisista antautui, mutta vasta-
rinta motissa jatkui. Saartorengas 
varmistettiin yöksi ja yön aikana 
saatiin linnakkeelle vahvennuk-
seksi 40 mm:n ilmatorjuntajaos. 
Aamuyöstä ennen kello 4:ää yrit-
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ti vihollinen vielä kerran tuoda 
vahvennuksia kolmella vartio-
moottoriveneellä. Yritys torjuttiin 
75 mmm jaoksen ja saareen yöllä 
tuodun ilmatorjuntajaoksen tulel-
la yhden veneen upotessa. Aa-
mullaklo 7 tulitti Moskva-luokan 
aputykkivene linnaketta. Alus 
upposi myöhemmin päivällä 
Blenheim-koneiden pommituk-
sessa. 

Saarretun vihollisen pehmittä-
mistä jatkettiin edelleen poltto-
pulloin ja kasapanoksin sekä tyk-
kivene Hämeenmaan konekivää-
rien tulella. Klo 12.45 jäljellä 
oleva vihollinen antautui. Taiste-
lu Somerin saaresta oli päättynyt. 
Merellä taistelut kuitenkin vielä 
jatkuivat laivaston aluksien torju-
essa vihollisen ilmoitse ja meritse 
tekemiä hyökkäyksiä. Myös 
Lavansaaren patteri ampui alu-
eelle. 

Vähitellen toiminta merellä hil-
jeni ja alukset päättivät partioin-
tinsa 11.7. illalla. 

Päätteeksi 
Neuvostojoukot menettivät 

kaatuneina Somerin maaperällä 
128 miestä ja merellä n. 200 
miestä. Vangeiksi joutui 123 neu-
vostosotilasta. Saaren puolusta-
jat upottivat kahdeksan ja laivas-
to seitsemän alusta yhden vihol-
lispommikoneen tuhoutuessa tyk-
kiveneiden ilmatorjuntatulessa. 
Lentäjätupottivat kaksi alusta ja 
ampuivat alas neljä lentokonetta. 
Vaurioituneita vihollisaluksia oli 
kaikkiaan 13. 

Somerin linnakkeen ja Tupo-
lan komppanian tappiot olivat yh-
teensä 15 kaatunutta sekä 45 haa-
voittunutta. Laivaston menetyk-
set olivat 6 kaatunutta ja 18 haa-
voittunutta. Lisäksi tykkiveneet 
Turunmaa ja Hämeenmaa kärsi-
vät vaurioita lentopommituksis-
sa. 

Sekä saaren puolustajat että 
maihinnousijat taistelivat selkä 
merta vasten; niinpä kamppailus-
ta muodostui kova ja verinen. So-

merin puolustajien voittoisaan 
lopputulokseen vaikuttivat mm. 
tarkoituksenmukainen saaren 
tukikoht ien järjestely ja raskaiden 
aseiden ryhmitys sekä vastahyök-
käyksen toteutus. Epäilemättä 
myös vihollinen, saaren puolus-
tusta aliarvioiden, käytti ensim-
mäisessä portaassa liian pieniä 
voimia. 

Laivaston tuki Somerin linnak-
keelle oli merkittävä. Vihollis-
alusten sitominen, saarelle nous-
seen vihollisen tulittaminen sekä 
haavoittuneiden evakuointi ja 
täydennyskuljetukset vaikuttivat 
ratkaisevasti linnakkeen taistelu-
mahdollisuuksiin. 

Somerin taistelu osoitti myös 
kouriintuntuvasti rannikonpuo-
lustajien, merimiesten ja lentä-
jien yhteistoiminnan tarpeen. 

Lopuksi kaiketi: tärkein tekijä 
oli taistelutahtoiset miehet saa-
rella, merellä ja ilmassa. 

KASKUKIRJA LÖYTYI! 

Majurin univaivat 
Vuonna 1944 määrättiin majuri 
von E, Merivoimien nimiketoimi-
kuntaan, jonka päällikkönä oli 
majuri Z. Ilmoittautuessaan maju-
ri von E. mainitsee, että hänellä on 
sellainen vaiva, että hän voi nu-
kahtaa toimistopöytänsä ääressä-
kin. Tästä viastaan on hänellä lää-
kärintodistuskin. Tähänmajur iZ: 
"Nyh. Tämä on sellainen virka-
paikka, nyh, että täällä saa nukkua 
ilman lääkärintodistustakin, nyh." 
( M . L . j a E . R . ) 

KÄYTETYT LÄHTEET 

KIRJALLISUUS 
RtUY; KJ.Mikola ym: "Suomen Ran-
nikkotykistö 1918-58", Hki 1959 
RtUY; T.Pesonen ym: "Rannikkoty-
kistö taistelee", Helsinki 1951 
RtUY; N.Simonen ym: "Tyyntä ja 
myrskyä", Helsinki 1953 
Sotatieteen laitos: "Talvisodan historia 
4", Porvoo 1979 
N. Lappalainen: "Suursaari Toisessa 
maailmansodassa", Juva 1987 
Meriupseeriyhdistys: "Suomen laivas-
to 1918-68", Helsinki 1968 
E.Pukkila: "Taisteluhälytys", Porvoo 
1961 
T.Rönkkönen: "Rannikkotykistöryk-
mentti 2 1918-40", Helsinki 1988 

MUUTLÄHTEET 
Rannikkotykistön kehittämisen 10-
vuotissuunnitelma; S ArK 
Sotapäiväkirjat: ISuomRPr, Somerin 
lke; SArK 
Upseeriesitelmiäja alustuksia; KotRPs-
to, RtK 

Ei kelvannut 
valintaperusteeksi 
Kun Sotakorkeakoulun M S O 2:n 
pääsytutkinnon perusteella v 1935 
kurssista näytt i m u o d o s t u v a n 
kovin rannikkotykistövoittoinen, 
koetti komentaja R. "tarkoituk-
senmukaisuussyiden" perusteella 
saada kurssin kokoonpanon jär-
jestellyksi. Tähän kenr Valve 
vastasi: "Tässä ei nyt enää sininen 
takki auta." 
(KJ.M.) 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys kokosi vuosikymmeniä sitten aselajikaskuja 
päämääränään saattaa koonnos aikanaan painoasuun. Kerran vuosia sitten todet-
tiin "lukukierroksella" ollut mappi kadonneeksi! Ja kateissa pysyikin! 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurssin johtaja, majuri Pentti Musto-
selle jäi päivänä muutamana "ennalta ohjelmoimatonta" aikaa sen verran, että 
päätti vihdoin raivata arkistokomeronsa perimmäisiä sopukoita. Käteen sattui 
muun sekalaisen joukossa kaivattu kaskukokoelma. 

Löytämisen iloa pyrkii nyt jajatkossa Rannikon Puolustajajakamaanlukija-
kunnan kanssa. Julkaisemme aina tilaisuuden tullen ja palstatilan salliessa julkai-
sukelpoisiksi arvioituja sirpaleita aselajin alku-ja sotavuosilta varsinaistakasku-
kirjaa odotellessamme. 

"Hienotunteisuussyistä" on tarinoiden henkilönnimet yleensä korvattu pel-
källä alkukirjaimella, mikä tuskin haitannee sanoman perillemenoa. Autentti-
suutta varmistaa tarinan tallentajan nimimerkki. 

Toivon rattoisia lukuhetkiä! 
(HN) 
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SOMERIN TAISTELUN 
50-VUOTISJUHLARISTEILY 13.07.1992 

MS KRISTINA BRAHELLA 
Somerissa vv 1941 -1944 palvelleet Itä-Suomen Rannikkoprikaatin, sekä laivaston ja ilmavoimien 
aluksilla Somerin taisteluun 8-9.7.1942 osallistuneet aseveljet omaisineen ja ystävineen kutsutaan 
taistelun 50-vuotisjuhlaristeilylle M/S Kristina Brahella Someriin 13.07.1992. 

Pääpiirteinen ohjelma: 
Klo 08.00 M/S Kristina Brahe lähtee Kotkan vanhasta matkustajalaivasatamasta Someriin. Aluksella on 
mahdollisuus nauttia kahviaamiainen jo klo 07.00 alkaen. 
Klo 09.00 Päiväjuhla aluksen kansitiloissa. 
Klo 10.50 Muistohetki Somerin taistelussa kaatuneille Suomen aluevesirajalla seppel- ja kukkatervehdyk-
sineen. 
Klo 11.30 Rantautuminen Someriin ja tutustuminen saareen isäntien johdolla seppeleenlaskuineen 
Somerissa kaatuneitten muistopaadelle. Koska Somerin maasto on kallioista, osin rikkonaista kivikkoa, on 
varsinkin naisväen varauduttava ottamaan mukaansa maastokelpoiset jalkineet. 
Klo 13.30 Lähtö Somerista. Paluumatkalla seurustelua muistojen merkeissä ja lounas omin kustannuksin 
seisovasta pöydästä. 
Klo 16.30 Saapuminen Kotkaan lähtölaituriin. 
Hinta Risteilyn hinta on 300 mk/hlö. Siihen sisältyvät kahviaamiainen ja elävä, merihenkinen musiikki 
paluumatkalla. 

Paikat varataan tilausjärjestyksessä alkaen 01.02.-92ja päättyen 15.06.-92. Paikan varaaminen tapahtuu 
maksamalla pankkisiirtolomakkeella osanottajien määrää vastaava maksu (300 mk/hlö) juhlatoimikunnan 
tilille: KOP-Espoo-Leppävaara 147850-52522 Somerin Hyypiöt C/o Veikko Larmia Vallikatu 17.B. 
02600 ESPOO. Tiedonanto-osassa mainittava Someri-risteily 13.07.1992. Huom. Maksajan nimiselven-
nys on tarpeen, samoin kuin osoitteen merkintä yksinomaan painokirjaimin. Tällöin voidaan maksajalle 
lähettää vieraan valtion alueelle tehtävää matkaa varten tarvittava lomake: Henkilöilmoitus viisumittomal-
le risteilylle. Tämä ilmoitus on tehtävä jokaisesta matkalle lähtijästä. Lomake palautetaan sen lähettäjäl-
le yllä olevaan osoitteeseen viimeistään 20.06. mennessä. 

Kaikki matkustajat tarvitsevat matkalle joko passin tai poliisin myöntämän henkilökortin. Passi on 
kelpoinen koko voimassaoloaikansa: henkilökortin myöntämisestä saa olla kulunut enintään kaksi vuotta. 
Lapsi ei tarvitse henkilökorttia, jos hänet on merkitty vanhemman passiin. Matkan järjestelystä vastaavat 
Oy Kristina Cruises ja Somerin 50vuotisjuhlatoimikunta, kumpikin omastaan. 

Tiedusteluihin vastaavat yhteysmiehet: 

Kaakkois-Suomi: 
Matti Talsi; 952-71221 
Virojoki, 49900 VIROLAHTI 
Kauko Tanhola; 953-21207 
Seponkatu 3.53300 LAPPEENRANTA 
Heikki Kuokka; 952-40447 
Mannerheimintie 10.B. 49400 HAMINA 
Paavo Ropa; 952-62087 
Hortolankatu 17-19.48600 KARHULA 

Varsinais-Suomi: 
Aimo Eronen; 921-324367 
Uudenmaankatu 5.b.23.20500 TURKU 
Martti Lertola; 921-359385 
Uittamontie 59.20810 TURKU 

Uusimaa: 
Heikki Aittola; 90-462276 
Hiidenkivenkuja 3.02100 ESPOO 
Matti Kantola, 90-488424 
Liljasaarentie 4.B. 00340 HELSINKI 
Veikko Larmia; 90-516840 
Vallikatu 17.B. 02600 ESPOO 
Unto Lehmus vuo; 90-499901 
Lastenlinnantie 7.A.9.00250 HELSINKI 
Esko Lindström; 90-789753 
Hiihtäjätie 6.C.18.00810 HELSINKI 

Tervetuloa tälle 
ainutkertaiselle 
juhlaristeilylle! 
Somerin Hyypiöt 
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Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

Adicss ipa lve l i i . s sa s u o r i t e t a a n m v ö s 

er i laisia a s i a k k a i d e n t o i v o m i a 

t e k s t a u k s i a . 

Nulaiiivalidien Yeljesliillu 
Kukkasi, iliaslu 
kasannikadi :11 \ Hi, kisl.Olll.iO Helsinki 
puli. '.KI-lilKKKIH (suuta1.177(1(1:1 (keskus) 

SISU SUOJAA 
SUOMALAISTA 

Defence 

LAPUA OY 
PL 5, 62101 LAPUA Puh. (964) 310 111 

K R o u M f f I # ^ 
kotikalja 

KÄOUVAffl 
v kotikalja 

(rouvan se kotikalia ^ 
joma aivan verraton x S r ^ 
lalpa ostaa helppo tehdä 

täysin lisaaineeton' " 

O Y L A H D E N <£ P O L T T I M O A B 
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TYKKITYOMAIDEN GRAND OLD MAN 

Jorma Ojanperä 
Moni on eri 

tykkityömailia nähnyt 
asentaja 

Jorma Ojanperän, mutta 
harva meistä, poislukien 

joukko-osastojen 
asehenkilöstö, tuntee 

tämän miehen joka vuo-
desta 1961 on kiertänyt 

rannikkotykistön tykkityö-
maita. 

Seikkailija 
nuorempana 
Jorma Antero Ojanperä syntyi 
13.9.1933 Vampulassa. Nuoruu-
dessaan hän työskenteli metsä-
harjoittelijana, tarkoituksena 
mennä metsäkouluun. Suunnitel-
mat kuitenkin muuttuivat, seik-
kailunhalu voitti ja matka Etelä-
Afrikkaan toteutui vuonna 1956. 
Etelä-Afrikassa Jorma Ojanperä 
suoritti kaivosammattikoulun, 
jonka jälkeen hän työskenteli 
kultakaivoksessa vuoden 1960 
syksyyn saakka! 

Rannikko-
tykistöön 

Vuonna 1961 hän tuli nuorem-
maksi asentajaksi HanRPstoon, 
jossa osallistui muun muassa 
Betlehem-tykkien asennukseen 
Russarön linnakkeelle. 1.9.1961 
-11.5.1966 hän palveli SIRtR: ssä 
muun muassa 12" tornikanuunoi-
den asennustehtävissä Kuivasaa-
ressa ja Isosaaressa. 

Vuoden 1964 keväällä hän oli 
asentamassa 10" Durlacher-tyk-
kiä Katajaluotoon, sama tykki jota 
oli poissiirtämässä syksyllä 1991. 
Rautatiepatteriin asennettiin 
Hangon Tulliniemessä 130 mm 

Jorma Ojanperä (toinen oikealta) tvälläriseurassa. 

Nikolajeff-laivatykit vuoden 1964 
syksyllä. Rautatiepatteri on myö-
hemmin purettu, osa tykeistä on 
sijoitettu SlRR:n alueelle. 

8" kanuunoita asennettiin Mies-
saareen kaksi kappaletta vuonna 
1964, ko kanuunat on myöhem-
min purettu pois. Tämän jälkeen 
oli vuorossa 6" Vickers-tykkien 
asennustyöt Raippaluodossa, ko 
tykit olivat olleet rautatietykkei-
nä viime sodissa. 

Ei räjähtänyt! 
Hangon ajoistaan on erityisesti 
jäänyt mieleen tapahtuma, jossa 
Betlehem-kanuunoiden putkien 
ylimenokartioiden hionnan jäl-
keen ammuksen "tarttuvuutta" 
ylimenokartioon kokeiltiin alku-
vaiheessa "kovalla" räjähdysai-
netäytteisellä kranaatilla (ilman 
sytytintä). 

Kokeilussa kranaatti juuttui erit-
täin lujasti ylimenokartioon, ja 

10 28 

kranaattia ryhdyttiin vetämään 
putkesta pohjasytyttimen tilaan 
kiinnitetyn vaijeritaljan avulla. 
Kranaatti irtosikin yllättäen, pu-
doten tykkiasemanlattialleaiheut-
taen hämminkiä ja kiireistä pakoa 
tykkiasemasta. Paikallaollut kap-
teeni Reino Niemi totesi vakaas-
ti: "EI RÄJÄHTÄNYT", jonka 
jälkeen joku läsnäolija vahvisti 
samoilla sanoilla: "EI RÄJÄH-
TÄNYT". 

Ura 
Asevarikko 5: ssä 
12.5.1966 alkaen Jorma Ojanpe-
rä on palvellut AseV 5: ssä ja 
osallistunut kaikkiin rannikkoty-
kistön eri kohteissa suoritettuihin 
asennustehtäviin. Näistä mainit-
takoon mm 6" Canet-tykkien 
asennukset sekä 100 56 TK- ja 
130 53 TK- pattereiden asennuk-
set. 

Työ on vuosien varrella Jorma 
Ojanperän näkökulmasta katsot-
tuna eräältä osin muuttunut olen-
naisesti. Nosturit ovat muuttaneet 
työtehtävien luonnetta. Vielä 
1960-luvulla nostotaljat ja kalus-
ton siirtovintturit olivat jatkuvas-
ti käytössä. 

Ammattinsa hyvänä puolena 
Jorma Ojanperä näkee pysyvän 
työsuhteen, huonoja puolia hän ei 
tunnusta olevankaan. 

Eläkkeelle 
ei kiireellä 
Jorma Ojanperä jää eläkkeelle 
vuonna 1996. Tällöin mökkeilyl-
le ja lukuharrastuksille jää ny-
kyistä enemmän aikaa. 

Jorma Ojanperän esimiesten 
mielestä Asevarikko 5:n rannik-
kotykistöaselajille suorittamissa 
linnakeasennuksissa Jorma Ojan-
perän osuus arvostettuna asian-
tuntijana ja toteuttajana on ollut 
jaon edelleen erittäin merkittävä. 

Haastetteli ja teknkapt Salo 
Tekstin muokkaaja 

maj Enqvist 

Työnsä ääressä. 

Näin ennen 



Sähköä kaikkialle. 

Sähkö maatamme pyörittää. Tästä edullisesta ja luotet-
tavasta energiamuodosta ovat riippuvaisia Suomen teol-
lisuus, maatalous, liikenne ja lähes jokainen suoma-
lainen kotitalous. 

ABB Strömberg Sähkönjakelu auttaa tuomaan säh-
köä kaikkialle, missä sitä tarvitaan, ja tekemään sen käy-
töstä häiriöttömän ja turvallisen. 

ABB Strömberg Sähkönjakelu 

MALE LTD OY 
Teijon telakka 25570 Teijo 
puh. 924-366 511. telex 6877 teijo sf 
telefax 924-366 515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

Fiskars-yhtiö 

Elesco Oy Ab 
PL 128 
02201 ESPOO 

Puh. (90) 420 8600 
Fax (90)420 8610 
Telex 125 843 feles sf 

ELEKTROMAGNEETTISIA JA 
AKUSTISIA JÄRJESTELMIÄ 
PUOLUSTUSVOIMILLE 

Puolustuksen lenkki, joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa Ovako-liukuesteisiin. 
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KATSAUKSIA 
RUOTSALAINEN KOKEILUALUS "SMYGE" 

Ruotsissa on kehitteillä testialus, 
joka on saanut nimekseen "Smy-
ge". Tällä aluksella Ruotsin 
FMV:llä (Försvarets Material-
verk) on tarkoitus kehittää sellai-
sia ratkaisuja jotka vähentävät 
alusten havaittavuutta tutkalla, 
magneettisilla sensoreilla, lämpö-
kuvalaitteilla sekä optisilla ha-
vaintovälineillä, testata uusia 
asejärjestelmiä sekäkerätä tietoja 
SES-alusten (SES= Surface Ef-
fect Ship) ominaisuuksista. Smy-
geäkokeillaan vuosina 1991 -1993 
ja tulokset tulevat muodostamaan 
tulevien taistelualusten kehittä-
misen perustan. 

Monen firman 
yhteistyötä 
S m y g e n keh i t tämiseen osal l i s tuu 

monta eri yritystä. Tärkeimmät 
näistä ovat AB Bofors, Bofors 
Electronics AB, FFV Aerotech, 

FOA, Karlskronavarvet AB, Saab 
Missiles AB ja S SPA Maritime 
Consulting AB. Koko projektia 
johtaa FMV. 

Smygen tärkeimmät ominaisuudet ovat: 

Kokonaispituus 30.4 m 
Leveys 11.4 m 
Syväys 0.7-1.9 m 
Uppouma 140 tonnia 
Miehistö 6 upseeria, 8 varusmiestä 
Runko Kevlaria ja lasikuitua 
Nopeus tyynessä vedessä Yli 40 solmua 
Aseistusvaihtoehdot 40 mm ase, kaksi RBS-15 

ohjusta, SUTO-aseistus, 
miinantorjuntakalusto, mii-
noja 

Koneisto 2 kpl Scania DS1 14 460 kW 
koneita ja 2 kpl MTU 16 V 2040 
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WEN-nimisessä miinanetsintä-
laitteessa on kaksi televisioka-
meraa sekä teleskooppivarsi 
jolla miinoihin voidaan asen-
taa räjäytyspanos (KUVA 
OIKEALLA). 

Sy vyytettävän hydrofonin tiedot 
käsitellään tietokoneella (KU VÄ 
VAS. ALHAALLA). 

SMYGEn peräosassa on tilaa 
40 sm:n lankaohjatuille torpee-
doille (KUVA OIK. ALHAAL-
LA). 

Lähde: SMYGEn esite 
Majuri Ove Enqvist 
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KATSAUKSIA JATKUU 

UUDET ASETEKNOLOGIAT OSA II. 
EM, ET ja ETC-ASEET 
- Verrattuna LP-aseisiin (neste-
mäiset ajoaineet), joita on käsi-
telty aikaisemmassa Rannikon 
Puolustajan numerossa, EM-asei-
den (elektromagneettiset aseet) 
käyttömahdollisuuksia on alettu 
tutkia vasta lähiaikoina. Vaka-
vasti niitä alettiin tutkia vasta 
1970-luvulla ja ET-aseita (säh-
kötermiset aseet) ei edes ajateltu 
ennen 1980-lukua. Molempien 
tyyppien kehitys on mennyt eteen-
päin huimaa vauhtia, mutta nii-
den käytännön sovellutukset lie-
nevät vielä kaukana, majuri Ove 
Enqvist raportoi. 

EM-aseiden 
toimintaperiaate 
EM-ascila on kaksi päätyyppiä, 
jotka molemmat toimivat periaat-
teessa samalla tavalla. Vaihtele-
valla sähkökentällä saadaan aseen 
"putkessa"aikaan magneettikent-
tä joka saa ammuksen liikkeelle. 
Päätyyppien välinen ero on "put-
ken" toteutusperiaatteessa. Toi-
sessa käytetään putkessa johtavia 
kiskoja kun taas toisessa sekä 
ammuksessa että putkessa on 
käämiä. 

EM-aseiden hyvät ja 
huonot puolet 
EM-aseiden suuri hyöty on saa-
vutettavissa olevat suuret lähtö-
nopeudet ja siitä seuraavat hyö-
dyt. Suuret lähtönopeudet ovat 
mahdollisia sen takia, etteivät EM-
aseet perustu kaasujen laajenemi-
seen eikä energiaan siten mene 
hukkaan esimerkiksi aseen ja 
kaasujen Himmetessä. Lähtöno-
peuksia aina 6000 m/s saakka on 
saavutettu laboratorio-olosuhteis-
sa 3 gr:n painoisilla heitteillä. 
Käytäntöä lähempänä ovat olleet 

vuonna 1983 saavutettu 4200 m/ 
s:n lähtönopeus 317 gr:n ammuk-
sella ja 1988 saavutettu 3400 m/s 
1.08 kg:n ammuksella. Lisäksi 
EM-aseet eivät ole niin herkkiä 
ulkoiselle tuhovaikutukselle joh-
tuen "palamattomasta" ajoainees-
taan, sähköstä. 

Suurin, vielä voitettava EM-
aseiden huono puoli on paino ja 
koko. Suuri osapainosta tulee vir-
talähteestä. Viime vuosina on 
eräissä kokeissa saavutettu 30 % 
hyötysuhde. Tällöin ase, jossa am-
muntaan tarvitaan 9 MJoulea, 
vaatii 30 MJ:n syötön laukausta 
kohti! Nykytekniikalla virtaläh-
de painaisi 10 000 kg ilman vaa-
dittavia lisälaitteita. 

Näitä ongelmia kuvaa hyvin se 
että se EM-koease, joka suunni-
telmien mukaan valmistuu Skot-
lantiin vuonna 1993 vaatii virta-

lähteen, jonka koko vastaa kuutta 
kaksikerroksisista linja-autoa. 
Lisäksi vaaditaan kytkimiä ja 
liukurenkaita sekä kaapeleita, 
jotka kestävät virtoja, joiden suu-
ruusluokka on 4 MA! Tämä taas 
johtaa mittaviin käyttäjien suo-
jaustoimenpiteisiin. 

ET-aseiden 
toimintaperiaate 
ET-aseissa ammus saadaan liik-
keelle laajenevien kaasujen avul-
la kuten kiinteätä tai nestemäistä 
ajoainetta käyttävässä aseessa. 
Käytettävillä kaasuilla on kuiten-
kin pienempi molekyylipaino kuin 
LP-ja SP-aseissa käytettävillä 
kaasulla ja absorboivat siten vä-
hemmän energiaa. 

Ihannetapauksessa kaasut saa-
daan aikaiseksi täysin inertistä 
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nesteestä sähköenergian avulla. 
Kaikki energia tulee siis sähköstä 
eikä nesteestä tai kaasusta. Teo-
riassa neste voisi vaikka olla vet-
tä, jolloin kyseessä olisi höyry-
tykki. Käytännössä kuitenkin osa 
energiasta siirtyy kaasuihin ja 
aseeseen. 

ET-aseiden hyvät ja 
huonot puolet 
ET-aseet eivät tarvitse monimut-
kaisia ja isoja putkiratkaisuja 
kuten EM-aseet, vaan voivat 
käyttää yhtä yksinkertaisia putki-
ratkaisuja kuin SP-aseissa (ny-
kyiset tykinputket). Lisäksi put-
ken kuluminen on pientä verrat-
tuna EM-aseisiin, ja samoin säh-
kön kulutus on jonkun verran 
pienempi. Muuten ominaisuudet 
ovat verrattavissa LP-aseiden 
(nestemäistä ajoainettakäyttävien 
aseiden) ominaisuuksiin. 

Huonoista puolista on mainit-
tava monet samantapaiset rajoi-
tukset kuin SP-ja LP-aseissa on. 
Lähtönopeus on pienempi kuin 
EM-aseissa. Suurin lähtönopeus 
on luokkaa 2700 m/s 

Tulevaisuuden 
kehitysnäkymiä 
Lupaava konstruktio tulevaisuu-
dessa saattaa olla ET-C (electrot-
hermal-chemical gun) aseet. Täs-
sä käytetään puhtaasta ET-asees-
ta poiketen nesteitä jotka luovut-
tavat energiaa ammukselle. Tästä 
johtuen ET-C-aseet tarvitsevat 
paljon vähemmän sähköä kuin 
puhtaat EM- tai ET-aseet ja ener-
gianlähteet ovat siten pieniä ver-
rattuna em. asetyyppeihin. 

Se mikä tulee olemaan asetek-
nologian kehityssuunta tulevai-
suudessa riippuu monesta teki-
jästä, miten sähköenergialähteet 
kehittyvät jne. Suomessa meillä 
tuskin on varaa itse aktiivisesti 
satsata tällaiseen kehitystyöhön, 
mutta meidän pitäisi ainakin tark-
kaavaisesti "seurata tilannetta". 

Majuri Ove Enqvist 

ELEKTROMAGNEETTINEN ASE (KISKO) 

1 V Ammus 
^Johtava kisko ^ Vahvike 

ELEKTROMAGNEETTINEN ASE (KAAMIT) 

O 
'WfJjW/ 
/ Väbrefe-, 

O 

Käämi putkessa ja 
ammuksessa 

SÄHKÖTERMINEN ASE 
Peräkappale Suutin Ammus 

X 

IW/N'Ml/,' 

Kapillaari Neste 

APUA! 
Rannikon Puolustajan vanhat numerot säilyvät, yksityisko-
koelmaa lukuunottamatta, näköjään vain sidottuna kirja-
muotoon. Näin on on RtK:ssa ns päätoimittajan kappaleille 
nyt ryhdytty tekemäänkin. 

MUTTA! Kirjamuotoon on täydellisinä saatu vuosikertoja 
vain 1978 (ml) alkaen. 

SIIS, jos hallussanne on edellämainittua vanhempia vuosi-
kertoja, vajaitakin, ja raatsitte niistä esim tilankäyttö- tms 
syistä luopua, niin lahjoituksia vastaanotamme mielellämme 
osoitteella: 

Rannikkotykistökoulun johtaja 
PL 8 
00861 HELSINKI 

Jossakin tulevassa numerossa yksilöidään puuttuvat nume-
rot, esim valokopiointia varten, kunhan nähdään miten tämä 
vetoomus on "purrut". 
(HN) 
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LÖYLYKAUHAKILPAILU 
SUOMENLINNAN 

PERINNEHUONEELLA 5.3.1992 

Santahaminan historiikki on ilmestynyt 

Tuulessa , s a t e e s s a , l u m e s s a . 
Zippo toimii kun tulitikut 
ovat jo mustaa tahnaa. 
Amerikkalainen klassikko, 
jolla on elinikäinen takuu. 

Luotettava Zippo, kaiverretulla 
joukko-osatunnuksella ja toivo-
muksestanne vaikka numeroituna, 
on muistoesine jolla on käyttöarvo. 

Joko Sinun sotilaskodistasi voi 
hankkia Zippon? 

ZIPPO FINLAND OY 
Puh. (90) 444 844, Fax. (90) 443 718 
Töölönkatu 12A18, 00100 Helsinki 

zippQ 
A N A M E R I C A N C L A S S I C 

Perinteinen löylykauhakilpailu pidettiin RT-kerho Johto-
renkaan jär jestämänä 5.3 Suomenlinnan Upseerikerholla. 
Mukaan olivat päässeet kovatasoiset joukkueet Rannikko-
tykistökoululta, Suomenlinnan Rannikkorykmentistä ja 
Johtorenkaasta. 

Kysymykset olivat Johtorenkaan puheenjohtajan Kaj 
Brandstackin tekemiä ja täyttivät hyvin tehtävänsä, sillä 
"jälkipeliin" ei juuri löytynyt aihetta. Toki Rykmentin 
joukkue yritti tässäkin kaikkensa johtajansa Hasse Reko-
lan johdolla. 

Tiukan kisailun voitti lopulta Rannikkotykistökoulu 
edustajansa Heikki Niskan ansiosta. Toiseksi selviytyi 
Johtorenkaan joukkue, jonka valttina oli tasaisuus. Kol-
manneksi tuli kunniakkaasti Rykmentin joukkue. 

Kilpailunjohtaja, 
Varapuheenjohtaja 

Jukka Toukkari 

Santahamina Seura ry perusti runsas kaksi vuotta sitten 
toimikunnansuunmttelemaanSantahaminanhistoriankir-
joittamista. Historia valitettavasti myöhästyi seuran lO-
vuotispäivästä 28.41991, mutta nyt se on valmis ja sitä on 
ryhdytty myymään. 

Historiikki-toimikuntaankuuluivat majuri Seppo Haa-
rio, opettaja Merja Kuosmanen, everstiluutnantti Erkki 
Nordberg, eversti Risto Sinkkonen ja sihteerinä seuran 
puheenjohtaja teknikkokapteeni Tuomo Valkjärvi. 

Historiikki etenee kronologisesti saaren muinaisesta asu-
tuksesta aina nykypäivään saakka. Lukija saa selvän kuvan 
saaren käytöstä eri aikoihin. Voi todeta että Santahamina 
niin kuin Suomenlinnakin aikoinaan on ollut tärkeä mo-
nen aselajin syntymiselle. 

Historiikki käsittelee Santahaminan sotien ja sotien jäl-
keisen ajan rannikkotykistöosuutta suhteellisen vaatimat-
tomasti. Todetaan esimerkiksi vaan joukko-osaston ni-
menmuutokset sekä se, että rannikkotykistö on koko itse-
näisyytemme ajan vaikuttanut Santahaminassa ja vaali-
nut maamme vanhimman rannikkotykistö-joukkoosaston 
perinteitä. Teksti saattaa antaa väärän kuvan rannikkoty-
kistön roolista Santahaminassa. Rannikkotykistökoulu-
han perustettiin vasta vuonna 1969 ja sen jälkeen siirtyi 
sen aikainen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin 
esikunta ja Ksikuntapatteri sekä Santahaminan Korjaa-
mo vuonna 1972 Suomenlinnasta Santahaminaan. 

Kaiken kaikkiaan historiikki on mielenkiintoinen ja 
kuuluisi jokaisen Santahaminassa asuvan tai t yöskentele-
vän kirjahyllyyn. Historiikkia myy Santahamina Seura 
ry:n puheenjohtaja Tuomo Valkjärvi, puhelin 1543810 
(virka) ja 6846310 (kotiin).llO-sivuinen historiikki maksaa 
50 mk. 

Majuri Ove Enqvist 
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PUOLISOT YHTA AIKAA ELÄKKEELLE 
VAPAAEHTOISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN 
AVULLA 
Luutnantti Matti Suomalainen ja 
hänen vaimonsa Liisa ovat kum-
pikin 25-vuotiaita. Matti palvelee 
Rannikkotykistöä ja Liisa toimii 
osastosihteerinä keskisuuressa 
vientiyrityksessä. 

Kumpikin puolisoista on työ-
elämässään vasta alkutaipaleella, 
mutta eläkeasiat ovat alkaneet 
viime aikoina kiinnostaa, kun 
niistä on lehdissä kirjoitettu var-
sin paljon. Matin lakisääteinen 
eläkeikä on 55 vuotta, mutta Liisa 
pääsee vanhuuseläkkeelle vasta 
10 vuotta myöhemmin 65-vuoti-
aana. Kiireetön vapaa-aika olisi 
mukava aloittaa yhtä aikaa, mutta 
miten se kävisi päinsä ja olisi 
samalla taloudellisesti mahdollis-
ta? 

Liisa voisi varhentaa vanhuus-
eläkettään lakisääteisesti, jolloin 
hän pääsisi aloittamaan eläkepäi-
vien vieton 60-vuotiaana. Eläk-
keen taso, joka parhaimmillaan 
on 60 % eläkkeeseen oikeutta-
vasta palkasta, laskisi kuitenkin 6 
prosenttiakultakin varhennusvuo-
delta ja olisi näin ollen ainoastaan 
42 % palkasta. Ja edelleenkin 
Matti lähtisi viisi vuotta ennen 
Liisaa eläkkeelle. 

T Ä Y D E N P A L V E L U N 
LEMMIKKIELÄINKAUPPA 

KANIKONNA 
— linnut 
— jyrsijät 
— akvaariokalat 
— tarvikkeet ja ruuat 

(myös kissoille ja koirille) 
— pieneläinten lomahoito 

A r k . 1 3 - 2 0 , La. 1 0 - 1 6 
Puh 298 1429 

K i r k k o n u m m i . L e i k k i m ä k i 1 B 1 0 
•Vo ls in t i e ) 

Vapaaehtoisella eläkevakuu-
tuksella yksityishenkilö voi aloit-
taa eläkepäivien vieton jo55-vuo-
tiaana. Vapaaehtoisella eläkeva-
kuutuksella voi sekä varhentaa 
että täydentää lakisääteistä elä-
kettään. 

Esimerkissämme Liisa haluaa 
55-vuotiaana eläkkeelle. Hän ot-
taa itselleen Pohjola-yhtiöiden 
Kansalaiseläkkeen kymmeneksi 
vuodeksi ja täydentää lisäksi 65 
vuoden iästä alkavaa vanhuuselä-
kettään Kansalaiseläkkeellä. La-
kisääteinen vanhuuseläke pien-
enisi nimittäin kymmenen vuo-
den varhentamisen takia 1,5 pro-
senttia vuodelta kertymättä jää-
vien vuosien osalla eli yhteensä 
12 prosenttia täydestä eläkkeestä. 

Liisa ansaitsee tällä hetkellä 
7.500 mk/kk. Liisa valitsee eläk-
keensä suuruudeksi 60 % nykyi-
sestäkuukausipalkastaan eli4.500 
mk/kk. 

kokonaan maksamatta. 
Vapaaehtoiselle eläkevakuu-

tukselleen Liisa saa hyvän tuo-
ton. Kansalaiseläkkeen tuottojen 
keskiarvo kolmella viime vuodel-
ta on 11,6 %. Monipuolisella si-
joitustoiminnallaan Pohjolayhti-
öihin kuuluva Suomi-Salama var-
mistaa pitkällä aikavälillä vakuu-
tussäästämisen kilpailukykyisyy-
den. 

Liisan ratkaisu maksaa vuodes-
sa 8 668 markkaa ja sen voi kumpi 
tahansa aviopuolisoista vähentää 
verotuksessaan. Vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen maksuja voi 
vähentää kaikkiaan 12 %:n edes-
tä ansiotulojen kokonaismääräs-
tä. Verovähennysoikeuden an-
siosta eläkevakuutusmaksut ale-
nevat käytännössä noin puoleen. 

Eläkeaikana vapaaehtoisesta 
eläkkeestä maksetaan veroa ku-
ten kaikista muistakin eläkkeistä. 

Vakuutettu Liisa Suomalainen, 25 v 

Eläkeaika ja -määrä 5 5 - 6 5 4500 mk/kk 

6 5 - 7 5 1000 mk/kk 

Henkivakuutusosa 50 %:n maksunpalautus 

Vakuutusmaksu 8668 mk 

Verovähennysoikeuden vaikutus: 
Marginaaliveroprosentti on 41.0 

"Nettomaksu" 5185 mk 

eli n. 432 mk/kk 

Liisa voi muuttaa tekemäänsä 
eläkesuunnitelmaa joustavasti 
myöhemmin, jos hän niin haluaa. 
Hän voi muuttaa eläkkeensä al-
kamisikää, sen kestoa ja suuruut-
ta. Hän voi suurentaa tai pienen-
tää maksuja tai olla välillä jopa 

Veroprosentti on silloin kuiten-
kin pienempi kuin aktiiviaikana. 
Henkivakuutusosa turvaa makse-
tut maksut kuoleman varalta. 

Riitta Tulenheimo 
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V I A T E K - Y H T I Ö T 

OPTISEN AMMUNNAN EDELLÄKÄVIJÄ 

NOPTEL OY 
Teknologiantie 2, 90570 Oulu 

Puh. (981) 551 4351 Telefax 981 364101 

A k t i a ^ B a n k 
Säästöpankki Aktia Hanko 

FININCARRIERS 
FIN NCARRIK RS OY AB 

Porkka lanka tu 7. PI . 197, 00181 Helsinki 
Puh. (90) 134 311. Telex 122882, Te le fax 13431200. 13431300 

Suomenlinnan Liikenne Oy -
Sveaborgs Trafik Ab 

Klcoteq Oy A b 
PL 4 7 / L ä n s i - L o u h e n k a t u 31 
08100 L o h j a 
P u h . 912-1431 
Te l e f ax : 912-143 210 Elcoteq 

Edullinen autotarvikkeiden ostopaikka 

TMI OSSI HOLOPAINEN 
H e l s i n g i n t i e 1. I täväylä. 49419 H a m i n a 

puh . 952-40 505 

) ( * Lining 
(90) 804 2233 

OY LINING AB 

Luoteisrinne 4 
02270 ESPOO 
Fax (90) 885 330 



APUA! APUA! 
Pääkaupunkiseudulla kilpaillaan vuosittain -
ja joskus useammankin kerran vuodessa - niin 
Löylykauhasta kuin herrasmieskilpailun Hyl-
systä. Jostain syystä on Hylsy nyt (16.3.-92) ka-
teissa. Asiasta jotakin tietävät ottakoot mitä pi-
kimmin yhteyttä Rt-kerho Johtorenkaan pu-
heenjohtaan Kai Brandstack'iin 
(puh t: 90-707 2231 ja k: 90-805 7064). 

OSUUSKUNTA 
MAITO-AURA 

PALJON HYVAA 

PUHTAASTA LUONNOSTA. 

RANNIKKOMME PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIEN 

AIRISTON SORA OY 
OY EHO AB 
OY A .E. ERICKSON AB 
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 
FISKARS OY AB 
FUJI FINLAND OY 
HUONEKALUTEHDAS KORHONEN OY 
IPT GEOTURKU OY 
JALASJÄRVEN SÄHKÖ OY 
K-KAUPPIAAT JA TURUN KESKO 
KOTKAN PUHELINYHDISTYS 
LOHJAN KAUPUNKI 
LOHJAN KUNTA 
LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY 
OY MERIKIITO AB 
NESTE RESINS OY 
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS RY 
SEU LA OY 
TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 
TUUSULAN KTK OY 
ONNI VILKAS OY 

® 
Sepänkyläntie 7 

65100 Vaasa 
P u h . 961-121 155 

PRODAX 
Software 

- A J A T U K S E N V O I M A L L A -

Kans le r i nka tu 12, 33720 T A M P E R E 
puh . (931) 165 340, te le fax (931) 165 341 

Abba 
maan ja meren herkut 

PL 683, 20361 TURKU 
Puh. 921-538 100, fax 921-538 887 
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I nsiluokan liike 

ensiluokkaisessa huoneistossa, 

multa hinnai silti yhtä halvat kuin sivukaduilla 

I l m o i t u s ju lka is tu 1 . 4 W 3 1 
Kar ja la - l ehdessa , 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

ü k R1BB ̂  I iuOC< 

TARKIAINEN 
Mikonk. i tu 1, o : 100 Helsinki, r b h l ^ l f r 

1 .insiruulcnkui.i V 02100 t s p o o , p 4M 6 4 4 

k u l t a ja k e l l o s e p ä n a l a n tavara t : 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
ostat te edullisesti l i ikkeestäni, j onka va ras to 

on suun ja hyv in a laansa e d u s t a v a . 

K U LT 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. 

e x B L 
IN D E F E N C E 

Exelil lä on pitkä kokemus puolustus-
sektorin materiaal ien kehit tämisessä ja 
eri laisten tuotteiden valmistamisessa 
puolustusvoimil le. Exelin vahvuutena on 
aina ollut tuotteiden korkean laadun 
lisäksi toimitusten luotettavuus sekä 
tuotteiden käyttöopastus ja koulutus. 

Exel in Defence -ryhmän tuotteita ovat 
mm. erilaiset antennikomponent i t ja 
mastot, maastoutustukirakenteet ja muut 
kevytrakenteet, ammuspakkaukset sekä 
murtomaahi ihtosauvat puolustusvoimien 
käyttöön. 

Exel Oy 
Muovilaaksontie 1 
82110 Heinävaara 
Puh. 973-797 811 
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