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Kansi: "Tykkivanhus" elää uutta 
tulemistaan! 

Tulihan se kesä viimeinkin. Monenlaisissa tunnelmissa on 
alkuvuosi mennyt. Suunnitellaan jos jonkinlaisia säästötoi-
menpiteitä. Osa on silkkaa näennäissäästöä ja loput taide-
taankin vetää sieltä selkänahan puolelta. 

Ovat tainneet edeltäjämme olla varsinaisia tuhlaajapoi-
kia, kun nyt on ilmiselviä säästön paikkoja pilvin pimein 
tarjolla. Teurastuskomiteat ja -työryhmät tässä sitten herkut-
televat. 

* * * 

Itärajamme takana tapahtuu. Keski-Euroopasta siirrettävät 
joukot kansoittavat olemassaolevat varuskunnat ja rakeen-
nustöitä tehdään niin olevissa kuin tulevissa varuskunnissa. 
" Ylimääräisiä" aseita ja asejärjestelmiä on siirretty supis-
tussopimusten ulkopuolella oleviin puolustushaaroihin. 

Suulla suuremmalla on todettu sotilaspoliittisen painopis-
teen Itämerellä siirtyneen milloin Suomenlahdelle, milloin 
Suomenlahden suulle. Suomessa on kuitenkin varaa pohdis-
kella Hangon Rannikkopatteriston "alasajoa". 

* * * 

Vaasan Rannikkopatteriston ongelmana olivat 1960- ja 70-
luvulla vaatimattomat toiminta- ja koulutusolosuhteet. Esi-
tettiinpä aivan vakavissaan ajatuksia siirtää koko patteristo 
esimerkikisi Dragsvikiin tai Säkylään. No, järki voitti ja 
patteristolle luotiin edellytykset toimia Vaasassa. Nyt, muu-
taman kymmenmiljoonan satsauksen jälkeen, pohdiskellaan 
moottoroidun rannikkotykistömme siirtämistä pois Vaasas-
ta. Voittaisikohan järki tällä kerralla? 

* * * 

Lehtemme on tänä vuonna ilmestymisensä - ja usein kituliaan 
olemassaolonsa - 35-vuotistaipaleen " kourissa". Nähtäväk-
si jää, löytyykö lehden teosta vastuussa olevilta muistikuvia 
vuosien varrelta. Saatta kiinnostaa tämänpäivän lukijoita-
kin. 

Rannikon Puolustajan seuraava numero ilmestynee - näin 
lienee pakko sanoa - lokakuun alkupäivinä. Lehteen tarkoi-
tettu aineisto on syytä saattaa allekirjoittaneen käsiin vii-
meistään elokuun puolivälissä. 

Helsingissä 8.6.1992 
Heikki Niska 
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TARKASTAJAN 
AJANKOHTAISIA 
AJATUKSIA 
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Ryhtyessäni hoitamaan rannikko-
tykistön tarkastajan tehtäviä on 
Suomen rannikkopuolustus orga-
nisaatioltaan jakoulutusjärjestel-
miltään toimiva. Laadullisesti osa 
järjestelmiämme edustaa maail-
massa huippuluokkaa. 

Rannikkotykistö on uskottava 
ja toimiva aselaji Jossa myös vuo-
rovaikutus ja yhteistoiminta pe-
laa. 

Nykyisen aselajin korkea tek-
ninen taso ja osaaminen perustuu 
70-luvun alun tutkimuksiin ja 
ideoihin sekä sen jälkeiseen 
määrätietoiseen ja periksiantamat-
tomaan luovaan työhön pienillä 
resursseilla. 

Me rannikon puolustajat olem-
me ylpeitä saavutuksistamme. 
Kiitos saavutuksista kuuluu edel-
täjillemme, jotka ovat tehneet 
työtä sydämellä ja sitkeydellä sekä 
niille jotka ovat oivaltaneet toi-
miemme tärkeyden ja tukeneet 
työtämme. 

Ensimmäisiä viikkojani Pääe-
sikunnassa luonnehtii turbulent-
tinen muutos niin Euroopassa, val-
tionhallinnossa kuin myös Puo-
lustusvoimissa. 

Euroopan nopea ja ennalta-ar-
vaamaton muuttuminen korostaa 
tehtävämme merkitystä Suomen 
ydinalueiden suojana myös tule-
vaisuudessa. 

Vallitseva lama on herättänyt 
valtionhallinnon päättäjät supis-
tamaan kovalla kädellä henkilös-
töä ja taloudellisia resursseja. 

Leikkaukset tulevatkoskemaan 
kipeästi meitä. Miten se kohtelee 
organisaatiotamme, se selvinnee 
kuluvan vuoden lopulla. 

Leikkauskeskusteluissa on pu-

huttu, että rannikkotykistö on 
kallis aselaji. Väite perustuu ehkä 
yksittäistietoihin tai olemme an-
taneet itse sen mielikuvan. 

Olemme yli 20 vuoden aikana 
keskimäärin n 3 % osuudella 
Puolustusvoimien hankintava-
roista luoneet eliniältään pitkän 
ja toimivan valvonta-, valmius-, 
johtamis- ja kynnysasejärjestel-
män Suomen tärkeimpien aluei-
den turvaksi. Alueiden, joissa 
aikatekijä on kriittinen ja puolus-
tusalueen syvyys lähes olematon. 
Järjestelmämme toimii vuoden-
ja vuorokaudenajasta riippumat-
ta hyvässä sovussa ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa. Se ei ole 
minusta kallis investointi. 

Joukko-osastojemme palkkaus-
menojakin on epäilty suuriksi 
erilaisten lisien kuten linnake-, 
purjehdus-, päivystys-, ja syrjä-
seutulisien vuoksi. Tämäkään ei 
ole totta kun verrataan kokonais-
palkkauskustannuksia henkilöä 
kohti eri puolustushaarojen ja 
aselajien joukko-osastoissa. 

Edelläkerrottu on näyte tulos-
johtamisesta, johon puolustusvoi-
mat tulee siirtymään. Uskon ja 
toivon, että tulosjohtamisen op-
peja käytetään ja erityisesti kus-
tannushyötysuhdetta arvostetaan, 
lamasta aiheutuvia niukkoja re-
sursseja jaettaessa. 

Leikkausten ja tulosjohtamisen 
lisäksi puolustusvoimissa käyn-
nissä olevaan turbulenssiin kuu-
luu niin hallinto- ja johtamisjär-
jestelmän muutos ensi vuoden 
alussa. Päätösvallan delegointi 
joukkoihin ja byrokratian ketju-
jen radikaali lyhentäminen. 

Koulutusjärjestelmää, sen ra-

kennetta ja sisältöä muutetaan. 
Säädöksiä kehitetään ja työjärjes-
tyksiä sekä vastuita uusitaan mää-
räaikojen painaessa jatkuvasti 
päälle. Toimisto- ja esikuntatek-
nillinen kulttuuri on muuttumas-
sa atk-pohjaiseksi seuranta- ja 
viestintäsovellutuksiksi. 

Sotatekniikan nopea kehitys, 
josta saimme merkittäviä viitteitä 
Persianlahden sodasta ja kansal-
liskiistojen aiheuttamien taistelu-
jen viimeaikainen kuva seuran-
naisvaikutuksineen antavat meil-
le uusia suuria haasteita rannik-
kopuolustusjärjestelmämme ke-
hittämiseksi. 

Yleislinja kehittämisessä tulee 
olemaan pienten keveiden, mutta 
tehokkaiden yksiköiden liikku-
vuus, toimipaikkojen monipuoli-
nen naamiointi ja toimenpiteit-
temme harhauttaminen. Koulu-
tuksen on tapahduttava autentti-
sissa paikoissa ja autenttisiksi 
arvioiduissa tilanteissa. 

Kuitenkin on aina muistettava, 
että kaiken toiminnan takana on 
ihminen, hänen mielikuvansa, us-
konsa ja odotuksensa. 

Huolestuttavaa on se, että ny-
kytilanteella on monia analogi-
oita historiassa. 

Rannikkopuolustuksemme voi-
man muodostavat reserviläisem-
me, heidän tahtonsa ja osaami-
sensa. Annetaan heille mahdolli-
simman hyvä koulutus. Pidetään 
järjestelmä kunnossa ja ajanmu-
kaisena. Sehän ei vaadi, meiltä 
kuin luovuutta, osaamista ja ko-
vaa työtä. -Sillä sitä on pärjätty 
ennenkin. 

Risto Sinkkonen 
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JANSHELTER SUOJATILAT 

HP" 

Janshelter -suojatilat soveltuvat 
moneen käyttöön. 
Suojatilan pituus voi olla 5 - 1 4 y metriä ja halkaisija 2 - 2 ,8 m. 
Suojan paino 1500 - 5 0 0 0 kg. 
Janshelter -suojatilat ovat 
pitkäikäisiä ja paineenkesto aina 
yli 25 k n / m * . 
Suoja voidaan toimittaa EMI, EMP 
ia ABC-suojattuna. 
Suojan sisäosan C-kiinnityskiskot 
mahdollistavat monipuolisen 
laitevarustelun. 
Suojatila voidaan myös ka ivaa 
m a a h a n tai säilyttää vedessä. 
Kuljetus voidaan tehdä autolla, 
junalla, laivalla, vetää traktorilla 
tai uittaa vesitse. 
Pyydä esite 

JANVAN OY 
Reumantie 4 , 1 8 1 0 0 HEINOLA 

Puh. 9 1 8 - 1 4 2 2 5 1 , f a x 9 1 8 - 1 4 2 2 5 4 
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MERIPUOLUSTUKSEN 
ESIUPSEERIKURSSI 12 
Meripuolustuksen esiup-
seerikurssi toimeenpantiin 
Merisotakoulun suojissa 
30.9.1991 - 27 .3 .1992. 
Kurssin priimus kapteeni 
Veli-Pekka Paatero tari-
noi tässä kuusikuukauti-
sesta aherruksesta. 

"Sedät" valmistuivat 
Maaliskuun 21. päivä merkitsi 
kymmenelle oppilasupseerille ja 
Merisotakoululle jälleen yhden 
tärkeän vaiheen päättymistä. 
Kuluneen talvikauden kuuden 
kuukauden ajan olivat meripuo-
lustuksen esiupseerikurssilaiset 
elikkä "liekkihotellin sedät": nel-
jä rannikkotykistöupseeria, kaksi 
meriupseeria, kaksi merivartioup-
seeria ja yksi ilmatorjuntaupseeri 
seka yksi ilmavoimien upseeri 
ahertaneet, kuka syvällisemmin 
tai kuka hieman vähemmän täys-
painoisesti meripuolustuksen tie-

tojen ja taitojen opiskelussa. 

Rannikkotykkimiehet 
terästä! 
Opiskelunsa loppuun saattaneet 
esiupseerikurssikurssilaiset saivat 
juhlallisessa päätöstilaisuudessa 
todistuksensa ja parhaat palkit-
tiin. Päätöstilaisuuden anti läm-
mittikin erityisesti rannikkotyk-
kimiesten mieltä. Rt-miehiä ei 
sijoittunut "kurssijonossa" neljät-
tä sijaa heikommin - johtuikohan 
siitä, että vain neljä oli mukana 
kurssilla... 

Tämä todistanee kuitenkin var-
sin korkea-arvoiselta opettajata-
holta kurssiaikana kuultua väitet-
tä, että rannikkotykistössä kes-
kinkertaisetkin lahjakkuudet 
pärjäävät...(vallankin vaativassa 
seurassa!) 

Säästöä lyhentäen 
Valtion säästötoimet kohdistui-
vat myös kurssiimme ja johtivat 

sen lyhentämiseen kuukaudella 
aiemmista kursseista. Kurssin 
johtajana toimi ansiokkaasti 
komentaja Matti Nykänen vieden 
sen läpi kokeneella ja isällisellä 
otteella. 

Oppilasupseereista vanhimmat 
olivat valmistuneet Kadettikou-
lusta 1977 ja nuorin 1983. Edus-
tus kaikilta meripuolustuksen 
aloilta, ilmavoimat ja ilmatorjun-
ta mukaanluettuina, sekä omissa 
tehtävissä saatu asiantuntemus 
kirvoittivat lukuisia syvälle luo-
taavia keskusteluja ja laajensivat 
näkemyksiä kurssin aikana. Op-
pilasupseerien aloitteellisuus ja 
valmius tuoda esille erilaisia 
näkökantoja saivat oppitunnit 
kulumaan vauhdikkaasti. Opiske-
lurutiiniapiristettiin omatoimises-
ti järjestetyillä opintomatkoilla. 
Mieleenpainuvimmaksi muodos-
tui tutustumismatka moottoroidun 
rt:n leirille Lohtajalle ja Ilmaso-
takouluun Kauhavalle helikopte-
rilla, kurssimme lentäjäveljen 
toimiessa ohjaajana. Tosin leiril-
lä lupailtu moottoroidun rt-patte-
riston ampuma isku jäi näkemä-
ttä, mutta se ei kaikkia isommin 
harmittanut. 
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SUOMALAISIA 
SUURKEITTIÖ-

LAITTEITA 
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RtUY:n kevätretki 
Lahden Hennalaan 

Osanottajia Hennalan Upseerikerhon portailla (kuvasta puuttu-
vat U Tirronen ja Seppo Tiensuu sekä Kai Brandstack. 

l i i i l l i l l 

Vierumäen Teollisuus Oy:n hallissa. 

Päivän sää oli aurinkoinen ja 
informaatioilmasto herhiläisiä 
täynnä torjuntahävittäjäpää-
töksen jälleen kun Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistys suunta-
si matkansa torstaina touko-
kuun 7. päivänä Hennalan va-
ruskuntaan ja Lahden teolli-
suusalueelle. 
Puoleenpäivään mennessä ko-
koontui varuskunnan ruokalaan 
17 matkalaista. Määrä ilahdut-
ti,sillä useimmiten on saatu tyy-
tyä kymmenkuntaan kiinnostu-
neeseen,joka on vähänlaisesti 
myös vaivan nähneiden vastaan-
ottajien kannalta.Ruokalan kor-
jauksen vuoksi lounaassa oli kent-
täruokailun tuntua,mutta ruoka oli 
maittavaa ja järjestys hyvä. 

Täysin vatsoin siirryttiin Huol-
tokoulutuskeskuksen auditorioon 
jossa Hämeen Rykmentin komen-
taja eversti Heikki Ahonen se-
losti rykmenttinsä kokoonpanoa 
ja poikkeuksellisen monipuolista 
toimintaa. 1.1.1986 perustettu 
Hämeen Rykmentti käsittää 
Huoltokoulutuskeskuksen ala-
yksiköillään Huoltokoulu, Lää-
kintäkoulu, Moottorikoulu, Re-
serviupseerikurssiosasto ja Ali-
upseerikoulu, Urheilukoulun, 
Esikuntakoulun, Sotilasmu-
siikkikoulun, Hämeen Ratsu-
jääkäripataljoonan ja Hämeen 
Sotilassairaalan. Rykmentti kou-
luttaa vuosittain noin sadalla kurs-
sillaan noin 3000 henkilöä katta-
en kaikki henkilöstöryhmät. Jouk-
ko-osasto on nykyorganisoinnin 
periaatteen: "Mahdollisimman 
suuri joukko mahdollisimman 
pienellä yhteisellä nimittäjällä" 
edelläkävijä. Eversti Ahonen oli 
virkansa puolesta vakuuttunut sen 
toimivuudesta. 

Eri toimialoista tutustuttiin tar-
kemmin lääkintään ja urheiluun. 
Lääkintäkoulun ensiapukoulu-

tusluokassa esitteli lääkintämaju-
ri Ilkka Mäkitie vakuuttavan ko-
koelman erilaisia opetusvälineitä 
nukeista tietokoneisiin. Sotilas-
käsiaseiden tuhovaikutus selvisi 
järkyttävästi saippua- ja muovi-
mallein. 

Urheilukoulun toimintaa esit-
teli kapteeni Jyrki Paananen teh-

den selväksi, että koulussa teh-
dään valiosotilaita urheilun ohes-
sa. Reserviupseerikurssikin kes-
tää kaksinkertaisen ajan muihin 
koulutushaaroihin verrattuna. 
Yleisesittelyn jälkeen siirryttiin 
Urheilulääketieteen testaus-ja tut-
kimusasemalle, jota esitteli val-
mennuspäällikkö Jari Utriainen. 
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Ilmari Aulo, Asko Kilpinen ja Kai Brandstack kokeilevat kunto-
aan liikkuvalla testialustalla (Urheilukoulu). 

L ä ä k i n t ä m a j u r i I lkka Mäki t ie selvittää Lääk in t äkou lun opetus-
menetelmiä. Va rapuheen joh t a j a seuraa. 

Pääkidutuslaite oli juoksumat-
to, jolla voidaan monipuolisesti 
juosta tasamaata, ylä- tai alamä-
keä loputtomasti erilaisilla vauh-
deilla mihinkään pääsemättä, 
mitaten samalla testattavan eri 
arvoja. Annapoliksen Laivasto-
akatemian "Mitä tyhmempi jät-
kä, sitä pitempi hölkkäpätkä" 
kaltaista taulua ei ollut näkyvillä. 

Molemmat tutustumiskohteet 
edustivat ilahduttavasti välineis-
töltään kansainvälisestikin korke-
ata tasoa, osoittaen Puolustusvoi-
miemme seuraavan näilläkin 
aloilla hyvin aikaansa. Teollisuus-
vierailuosuudella tutustuttiin 
Vierumäen Teollisuus Oy:n 
puunjalostuksen monituotelaitok-
seen, jota esittelivät hallintojoh-
taja Tuomo Pärssinen, markki-
nointipäällikkö Seppo Salonen ja 
teknillinen johtaja Antti Tall-
berg. Liimapalkkien jyhkeätkoot, 
määrämittaistuotteiden monipuo-
lisuus sekä höyläämötoiminnan 
lähes uskomaton tarkkuus häm-
mästyttivät vierailijoita. Näkökul-
maa sotilaalliseen suuntaan laa-
jensivat Lahden Sotilaspiirin 
päällikkö evl Leo Kotilainen ja 
PEpiontekn-Os päällikkö evl 
Seppo Rahkonen selvittämällä 
yrityksen ja Puolustusvoimien 
yhteistoimintaamm varaustoimi-
tusten osalta. Yritys toivoi mo-
lempisuuntaisen kauppavaihdon 
lisääntymistä ja uskoi hyvin ky-
kenevänsä vaadittuihin varaustoi-
mituksiin. Moniin kysymyksiin 
saatiin selkeät vastaukset. 

Teollisuusvierailun ja siihen 
liittyneen kahvitarjoilun jälkeen 
oli iltapalan ja syventävän kes-
kustelun aika Upseerikerholla, 
joka sinnittelee Ratsumiesperin-
teittensä säilyttämiseksi. Kukaan 
ei sentään enää karauttanut orhil-
la baariin. 

Paluumarssit antoisan päivän 
päätteeksi alkoivat kello 20. Tä-
mänkaltaisten retkien jatkaminen 
oli yleisenä toiveena. Siis terve-
tuloa joukolla seuraavaan! 

Timo Sario 
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Ensiluokan liike 

e n s i l u o k k a i s e s s a h u o n e i s t o s s a . 

muin hinnat silli yhtä halvat kuin sivukaduilla 

K u l t a - ja K e l l o s e p ä n a l a n t a v a r a t : 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
osta t te edullisesti l i ikkeestäni, j o n k a va ras to 

on s u u n ja Kyvm a l aansa 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. 

Tutut 
ja vähemmän tutut kasvit sekä 
puutarhanhoitovälineet; kaikki 
mahdollinen samasta paikasta: 

EfERenlund 
Puutarhaosasto 
PL 52, 00501 Helsinki 
puh. 90-750 731, fax. 90-733 3039 

M m. nämä: 
Nurmikonsiemenet, kukka• ja istukassipulit, puutarhakoneet, 

puutarhan työvälineet, turpeet ja lannoitteet, 
kasvinsuojeluaineet ja taimet. 
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Muistikuvia TEIKARIN ja 
SUURSAAREN valtauksesta 

Eversti Veikko Vuorela toimitti lehdel-
lemme mittavan koonnoksen kokemuk-
sistaan Talvi- ja Jatkosodista. Ajankoh-
taisena on tässä numerossa muistelojen 
loppuosa. Palaamme Talvisota-asiaan 
myöhemmin. 

I Teikarsaaren valtaus 
Jatkosodan alussa elokuun 
lopulla 1941 
1. Rannikkopataljoona 
2:n (RP 2) perustaminen 
Jatkosodan alussa 2 Rannikkop-
rikaatiin (ISuomRPr), komenta-
jana eversti P. Enkainen, perus-
tettiin Virolahden Hurpunniemel-
lä 10.7.1941 Osasto Vuorela, 
komentajana kapteeni Veikko 
Vuorela. Os. alistettiin II Linnak-
keiston (patteriston) komentajal-
le, majuri M.J. Miettiselle. 

Os V:n kokoonpano oli: esi-
kunta, esikuntakomppania, 2 is-
kukomppaniaa, kiväärikomppa-
nia, 2 kk-komppaniaa, tykkijouk-
kue, kev. krh-joukkue ja 75 mm 
kt-patteri. Alkoi tiukka saaren-
valtauskoulutus ja sotilaallisen 
kurin luominen. 

Os V:n jatkuvasti kasvaessa, 
siitä muodostettiin ennen etene-
mistä itään taisteluosasto Mietti-
nen,komentajana majuri M.Miet-
tinen. Tst os Miettiseen kuului 
perustettu Rannikkopataljoona 2 
(RP 2), komentajana kapteeni V. 
Vuorela sekä kt-patteristo, ko-

mentajana luutnantti A. Similä. 
RP 2:n vahvuus oli 425 miestä. 
Sen kokoonpano oli: 

Esikunta 
Esikuntakomppania 
1. Iskukomppania 

(luutnantti E. Veranen - myö-
hemmin eversti) 

2. Iskukomppania 
(vänrikki K. Vakkuri - majuri) 

3. Komppania 
(luutnantti H. Aho - majuri) 

Kkk 
(luutnantti K. Orasvuo - kaptee-
ni) 

KvKrhK 
(vänrikki J. Louhivaara - kap-
teeni) 

TykK 
(vänrikki V. Hemming - luut-
nantti) 

Kenttäarmeijan hyökkäykseen 
liittyen lähti Tst-os Miettinen ete-
nemään kohti itää 22.8.41. Sa-
mana päivänä RP 2 valtasi Sata-
maniemen kiivaan taistelun jäl-
keen, ottaen 67 vankia. 

2. Teikarsaaren 
valtaus 29.8.1941 

Teikarsaaren valtausta ja miehi-
tystä varten RP 2:lle alistettiin 
vielä: konekiväärikomppania 
LinnP 3:sta (luutnantti Eino S. 
Repo - majuri), it-tykkijoukkue, 
tykistön tulenjohtue ja 2 pionee-
riryhmää. Merikuljetuksiin oli 
varattu Venekomppania (kaptee-
niluutnantti H. Jääsalo - kommo-
dori). 

Koska edellisenä yönä 28.8.41 
lähettämäni tiedustelupartio oli 
päässyt rantautumaan Teikariin 
huomaamatta, päätimme Tst os 
M:n komentajan kanssa hyökätä 
sinne ylläköllä ilman tykistöval-
mistelua. 

I porras - 2.K, lähti Vilaniemen 
laiturista 29.8. kello 01.30 ja ran-
tautui Teikarissa kello 02.00. II 
Porras - l.K, seurasi I porrasta 
noin 200 m:n etäisyydellä ja ran-
tautui kello 02.30. III porras -
3.K, minkä ensimmäisessä ve-
neessäolivat pataljoonankomen-
taja ja komppanian päällikkö 
seurasivat näköetäisyydellä II 
porrasta. 

Ohitettuamme Vilaniemen kär-
jen huomasin, että veneemme oli 



kaartanut hieman vasempaan, 
toisten III portaan veneiden seu-
ratessa perässä. Huomautin ve-
neen kuljettajalle, että hän on 
poikennut oikeasta suunnasta ja 
käskin kaartaa oikealle. Veneen 
kuljettaja vastasi, että siellä on 
niin karikkoiset vedet, ettei sinne 
voi ajaa, ja jatkoi edelleen Teika-
rin luoteisrannalla sijaitsevaa 
pientä saarta kohti. 

Koska kaksi porrasta oli jo ran-
tautunut suunnitellussa paikassa 
Teikarin länsirannalla, uudistin 
käskyni kääntää veneen kokka 
oikeaan suuntaan. Veneen kuljet-
taja jatkoi kuitenkin itsepäisesti 
entiseen suuntaan kohti pientä 
saarta, mistä olisi päässyt Teika-
rin pääsaareen vain uimalla. 
Koska käskyni ei tehonnut tähän 
pelkurimaiseen veneen kuljetta-
jaan, tempaisin parabellumin 
kotelosta ja painoin pistoolin pii-
pun kuljettajan selkään ja käskin 
vielä kolmannen kerran kääntää 
veneen kokka oikeaan suuntaan. 
Nyt veneen kuljettaja rupesi va-
pisemaan ja teki työtä käskettyä. 
Illporrasrantautui suunnitelmien 
mukaisesti Teikarissa kello kol-
melta. 

Yllätyshyökkäys Teikariin on-
nistui täydellisesti. Vasta III por-
taan rantauduttua ja taistelujen 
alettua viholliselle selvisi mistä 
oli kysymys. Ollessani vielä ran-
nalla kiirehtimässä viimeisiä 
miehiä suojaan, ammuttiin saa-
ren luoteispäästä valoraketti, ja 
heti sen jälkeen Tuppuran raskas 
patteri avasi tulen maihinnousu-
paikkaan. Taistelulähettini sai 
kuolettavan osuman; itse ehdin 
lähettiupseerini kanssa hypätä 
suojaan ennen seuraavaa ryöp-
pyä. 

Koko saari vallattiin kello 12 
mennessä. Lopputaistelussa saa-
ren koillisniemessä eräs viholli-
nen teki katalan työn. Eräs ran-
nikkojääkäreistäni nousi kesken 
taistelun pystyyn ja käsimerkein 
kehoitti taisteluhaudassa olevia 
vihollisia antautumaan, jolloin 

Pitni Tytäraaai^r^fo 

Taistelut ulkosaarista talvella 1942. 
häntä ammuttiin päähän. Taiste-
luhauta vyörytettiin tämän jälkeen 
normaalilla tavalla: käsikranaatti 
aina kulman taakse ja konepis-
toolisuihku perään, kunnes loput 
antautuivat. Mieheni olivat nyt 
niin raivoissaan, että olisivat ha-
lunneet teloittaa otetut vangit. 
Kielsin sen kuitenkin. 

Vihollisella oli Teikarissa pans-
sarintorjuntatykeillä vahvennettu 
varusmieskomppania, yli 100 
miestä. Näistä noin puolet otettiin 
vangiksi, pieni osa pääsi veneillä 
pakoon ja kolmannes kaatui. Omat 
tappiomme olivat 11 kaatunutta 
ja noin 20 haavoittunutta. Val-
tauksen jälkeen Teikarin miehitti 
vahvennettu LinnP 3:n koneki-

väärikomppania (luutnantti Eino 
S. Repo). 

2. RPnn (ISuomRPr) esikunta-
päällikkö majuri (eversti) T. Re-
ponen lopettaa taistelukertomuk-
seeni perustuvan Teikarsaaren 
valtauksen kuvauksen RtUY:n 
julkaisussa "Rannikkotykistö tais-
telee" seuraavasti: 'Todettakoon, 
ettei hyökkääjällä ollut etukäteen 
tarkkaa tietoa puolustajan vah-
vuudesta, ryhmityksestä ja aseis-
tuksesta, jakun saaren asevelvol-
linen varusväki taisteli erittäin 
sitkeästi, antoi Teikarsaaren val-
taus arvokkaita opetuksia siihen 
osallistuneille joukoille ja oli sel-
laisenaan esimerkiksi kelpaava 
suoritus." 
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II Suursaaren valtaus Jatkosodassa 
maaliskuussa 1942 

Suursaaren vaftous 

.Suursaaren valtaus 27.-29.3.1942 

1. Rannikkopataljoona 
2:n toiminta Teikarin 
valtauksen jälkeen 
syksyllä 1941 
Jo 3.9.41 RP 2 yhdessä RP l:n 
(kapteeni E. Tulikoura) kanssa 
nousi maihin Pulliniemen kärjes-
sä, mistä molemmat pataljoonat 
jatkoivat marssiaan Koiviston 
kauppalaan. Koivistolla RP 2 oli 
rannikon puolustuksessa koko 
syys-ja lokakuun 1941, suoritta-
en lukuisia tiedusteluja partiomat-
koja Koiviston saarille. Saaret 
miehitettiin 1.11.41. 

RP 2 jäi rannikon puolustuk-
seen Koivusaareen (Saarenpää-
hän) marraskuun ajaksi ja RP 1 
miehitti Tiurinsaaren. 27.11.41. 
RP 2 siirrettiin laivoilla Kirkon-
maahan, missä pataljoona vietti 
Joulun, jatkaen Uuden Vuoden 
päivänä jäitse matkaansa Haapa-
saareen. 
2. Tapahtumat 
Suursaaressa ennen 
saaren valtausta 
Venäläiset päättivät joulukuun 
alussa 1941, Hangon evakuoin-
tiin liittyen, luopua myös Suur-
saaresta. Todettuaan Suursaaren 
vapaaksi vihollisesta 2. Rannik-
koprikaati (ISuomRPr) päätti 
miehittää saaren. Joulukuun 1941 
kuluessa Suursaareen siirrettiin 
kaikkiaan n. 70 miestä käsittävä 
vartiosto, päällikkönä luutnantti 
Sipilä. 

Vihollinen oli kuitenkin tullut 
katumapäälle luovuttuaan Suur-
saaresta ja lähetti 170 miehen 
osaston vuodenvaihteessa 1941/ 
1942 miehittämään saaren uudes-
taan. Kotkan edustan rannikko-
linnakkeiston (patteriston) ko-
mentajalle, kapteeni A Sokajär-
velle alistettu vartiosto Suursaa-
ressa antoi täydellisesti viholli-
sen yllättää itsensä 2.1.42 aamul-
la seistessään pikkutakkisillaan ja 

ilman aseita käskynjaossa maja-
paikkansa edessä Suurkylässä. 
Alkoi sekasortoinen pakomatka 
kohti Haapasaarta. 

Rannikkopataljoona 2, jonka 
vahvuus miesten kotiuttamisen 
jälkeen oli enää 252 miestä, alis-
tettiin Haapasaaressa Kotkan lin-

nakkeiston komentajalle. RP 2:n 
kokoonpano oli tammikuun alus-
sa: esikunta, esikuntakomppania, 
kiväärikomppaniajaraskaskomp-
pania. 

RP 2:ssa alkoi tiukka jäätaiste-
lukoulutus, mitä elävöittivät lä-
hes päivittäiset raskaat partiomat-
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kat vihollisen hallussa olevaan 
Suursaareen. Vuorokautisia hiih-
tomatkaa kertyi keskimäärin,n. 50 
km. RP2:een kuulunut luutnantti 
Vakkurin komppania suoritti 
tammi-maaliskuun 1942 aikana 
yhteensä 136 partiomatkaa Suur-
saareen. 
3. Suursaaren valtaus 
27.-28.3.1942 

Suursaaren valtausta varten pe-
rustettiin Taisteluosasto Pajari, 
komentajana kenraalini ajuri Aaro 
Pajari (18. D:n kom); komenta-
jan apul. eversti Pekka Enkai-
nen (ISuomRP:n kom) ja esikun-
tapäällikkönä everstiluutnantti K. 
Loimu. TstOs.P:n vahvuus oli 
noin 3500 miestä. 

- Osasto Sotisaari, komentaja-
na everstiluutnantti L. Sotisaari: 
kaksi jv.pataljoonaa sekä RP 2; 
kaksi k t .pat ter ia j a kaksi 
krh .komppaniaa. 

- Osasto Miettinen, komenta-
jana majuri M. Miettinen: vahv. 
komppaniat Vuorela, Uski ja 
Laaksonen; tykkikomppania 
(kapteeni L. Rane). 

- Reservinä oli jalkaväkipatal-
joona. 

- Ilmavoimien tuki oli 67 ko-
netta. 

RP 2 (kapteeni A Sokajärvi) oli 
käytännössä kokonaan uusi pa-
taljoona. Sen vahvuus oli suurim-
millaan 1086 miestä (kuusi komp-
paniaa). Vanhaa siinä oli ainoas-
taan nimi. Vahvennettu komppa-
nia Vuorelan kokoonpano oli: 
komppania Vakkuri, konekivää-
rijoukkue, kev.krh.joukkue ja 
ilmatorjuntajoukkue; kaikki van-
hasta RP 2:sta. - Suursaaren val-
tausta kuvaavat oheiset piirrokset 
on eversti Niilo Lappalaisen kir-
jasta: "Suursaari toisessa maail-
mansodassa." 

Osasto Sotisaaren tehtävänä oli 
nousta maihin Suursaaren länsi-
rannalla ja edetä sieltä saaren si-
säosiin sekä vallata Suursaari. 
Osasto Miettisen tehtävänä oli 
estää vihollisen pakeneminen 
Suursaaresta Lavansaareen ja 

Kenraalimajuri Pajari saa tilanneselostuksen everstiluutnantti 
Sotisaarelta. Pajarin vasemmalla puolella majuri Toiviainen. 
Alakuvassa Majuri Miettinen ja kapteeni Vuorela neuvottelevat 
hyökkäyksen jatkamisesta (kuvat SA-kuva). 

Tytärsaareen sekä tilan-
teen vaatiessa vallata Kap-
pelniemi, Lipeäniemi ja 
Liivalahti. Venäläisten 
joukkojen kokonaisvah-
vuus Suursaaressa oli yli 
500 miestä, joten Taiste-
luosasto P:lla oli siihen 
nähden selvä ylivoima. 

Hyökkäys alkoi 27.3.42 
aamuyöstä. Varsinaiset 
taistelut kestivät puolitois-
ta vuorokautta. 28.3. ilta-
päivällä vihollinen puo-
lustautui enää vain muu-
tamissa pienissä pesäk-
keissä. Pääosa vihollista 
tuhottiin saaressa ja sen länsipuo-
lisilla jäälakeuksilla. Osasto 
Miettinen valtasi 27.3. kuluessa 
Suurkylän sataman ja Liivalah-
den välisen rannan sekä tuhosi 
27. ja 28.3. yöllisissä aina 10 km 
päähän ulottuvissa takaa-ajotais-
teluissa pääosan pakenevista vi-
hollisista. 

Lumen ja jään sulaessa viholli-
sen ruumiit erottuivat sitten ke-
väisillä jäälakeuksilla ikäänkuin 
"pylväspyhimyksinä" ympäris-
töstään. 

Taisteluosasto Pajarin koko-

naistappiot Suursaaren valtauk-
sessa olivat 172miestä, joista kaa-
tuneina 61. Osasto Miettisen osal-
le kokonaistappioista tuli 34 mies-
tä. Suursaaren valtauksen voiton-
paraati pidettiin Suurkylän lah-
della 28.3.1942. 

Valtauksen jälkeen Suursaaren 
joukoista muodostettiin Rannik-
kotykistörykmentti 12, komenta-
jana majuri M. Miettinen. RTR 
12:een liitettiin Kotkan edustan 
linnakkeisto (patteristo), III/RTR 
12, minkä komentajaksi minut 
määrättiin. 
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E L E S C O 
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 

SAUER© luodikot. keskieurooppalaistalaatua,jostaJ.P. Sauer 
& Sohn GmbH on ollut ylpeä jo vuodesta 1751 

SAUER 200 Europa Lux-E 
Markkinoiden ainoa monikäyttöluodikko. minkä laaja piippuvalikoima 
mahdollistaa saman perusaseen käytön niin linnustukseen kuin suur-
riistanpyyntiinkin. 

SAUER 200 TR 
Käynniltään ja toteutukseltaan huippuluokan luodikko sekä rata- että 
r i is tamaal iammuntaan. 

SAUER on sijoitus tulevaisuuteen, jonka 
arvo säi lyy isältä po janpoja l le ! 

M E T S Ä S T Y S - JA K A L A S T U S T A R V I K K E I T A 

ERKKILÄ KY 
Pt 14 68230 lohiuiu puh i<?6öl 57 520 lox ;968i 5/ 216 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys 

mukana 
Maanpuolustusmessuilla 

RtUY:n vuonna 1945 eversti Jussi Rikamalle 
luovuttama Canet-tykin pienoismalli oli yleisön, 
erityisesti nuoremman suosiossa. Viereisessä 
kuvassa RtUY:n toimintaa esittelevä "seinä" ja 
sen edessä oleva Canet-vitriini. 

Meritorjuntaohjuksia oli sijoitettu ulos messukentälle. 
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1 

RBS17-
THE COASTAL 
DEFENDER 

RBS 17 is a man-portable, highly effective, 
anti-ship missile system. 

It has pinpoint 
accuracy and 
carries a devas-

tating blast 
and frag-
mentation 
warhead 
that hurls 

large high-velocity fragments throughout 
the target. 

It is highly mobile, easy to deploy, 
easy to use, difficult to detect - and it will 
help keep your coastlines clear of enemy 
vessels. 

Oy Suomen Bofors Ab 
Box 96,02631 Espoo 
Telephone +358-0-502 2300 
Telefax +358-0-502 2310 
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KOMENTAJIEN VAIHDOKSIA 

Eversti Asko Kilpinen luovutti 
ja eversti Jorma Vuohelainen 
vastaanotti Suomenlinnan ran-
nikkorykmentin komentajuu-
den 28. helmikuuta. Kuvassa 
(yllä) joukkojen katselmus. 
Kuva (oik.ylh.) lipun luovutus. 
Parhaimmat varusmiehet pal-
kittiin (kuva oik.). 

Kuvassa vasemmalla 
uusi ja vanha komen-
taja ottavat vastaan 
ohimarssin. Kuvassa 
alla RT-killan ryhdi-
kästä rivistöä. 
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Helmikuun 20. päivänä luovut-
ti everstiluutnantti Lasse Kasu-
rinen Kotkan Rannikkopatte-
riston komentajuuden eversti-
luutnantti Paavo Suomalaiselle 
(kuva oik.) Everstiluutnantti 
Kasurinen kiitti henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä, (kuva 
alla). Kuvassa oikealla ohimars-
si. 

Turun Rannikkorykmentissä 
suoritettiin komentajan vaih-
dos, jolloin eversti Risto Sink-
konen luovutti ja Juhani Haa-
pala vastaanotti komentajuu-
den. (Kuva oikealla) 



RANNIKON 
PUOLUSTAMIN 

KILLAN 
ANSIOMITALI 

Puolustusvoimain 
komentaja on 
esittelyssään 
29.4.1992 
vahvistanut RPK:n 
ansiomitalin 
kanto-oikeuden 
sotilas- ja 
virkapuvussa 
(lisäys 
pysyväisohjeeseen 
4.6.1991). 
Kanto-oikeutta ennakoiden luo-
vutettiin 25.3.1992 ansiomitali 
nro 3 eversti Juhani A. Niskalle 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
järjestetyssä läksiäistilaisuudessa. 
Pitkän aktiiviuransa aikana ev 
Niska on monin tavoin vaikutta-
nut rt-aselajin kehittämiseen sekä 
erityisesti aselajin ja kiltatoimin-
nan yhteistyön edistämiseen. 

Kenraaliluutnantti Väinö Val-
ve vastaanotti kotonaan 20.5.1992 
RPK:n ansiomitalin nro 4. Mita-
lin kävivät hänelle luovuttamassa 
kiltaveljet Timo Sario, Ensio Se-
lin ja Asko Heilala. Lämminhen-
kisessä tilaisuudessa muisteltiin 
kenrl Valveen panosta rt-aselajin 
perustajana ja kehittäjänä. Kiit-
täessään kenrl Valve totesi mm. 
tällaisen ansiomitalin merkityk-
sen aselajihengen ja yhteenkuu-
luvuuden edistäjänä. 

Maanpuolustuskiltojen Liitto 
r.y:lle luovutettiin ansiomitali nro 
5 järjestön vuosikokouksessa 
Lahdessa 24.4.1992. 

Rannikkotykistökoulun johta-
jalle, everstiluutnantti Heikki Nis-
kalle luovutettiin päivämäärällä 
4.6.1992 RPK:n ansiomitali nro 
6. Evl Niska on muiden ansioit-
tensa ohella ratkaisevasti myötä-
vaikuttanut RPK:n ansiomitalin 
syntyyn. 

Ansiomitalin myöntää RPK:n 
johtokunta jäsenkiltansa esityk-
sestä. Mitali voidaan myöntää 
henkilöjäsenelle, joka vähintään 
kymmenen vuoden ajan on vas-
tuullisissa tehtävissä tai muulla 
merkittävällä tavalla ansiokkaas-
ti työskennellyt RPK:n tai sen 
jäsenkillan tarkoitusperien hyväk-
si. 

Edellämainituin edellytyksin 
ansiomitali voidaan myös myön-
tää kotimaiselle yhteisölle tai 
ulkomaalaiselle, joka on toimin-
nallaan osoittanut arvostavansa 
Suomen virallista ulkopolitiikkaa 
ja on ansiokkaasti toiminut jär-
jestöä (kiltaa, yhdistystä) vastaa-
vassamaanpuolustusjärjestössään 
maansa ja Suomen välisen järjes-
töllisen yhteistyön edistämiseksi. 

RPK: n johtokunta on vahvista-
nut ansiomitalin myöntöpäiviksi: 
4.6., 6.12., Rannikon Puolusta-
jani Päivän, jäsenkillan tasan vii-
dellä jaollisen juhlapäivän, sekä 
tukijoukko-osaston (rykmentin/ 
patteriston tai vastaavan ) vuosi-
päivän. 

RPK on varannut mitalit nro 1-
20 omaan käyttöönsä. Muiden 
mitalien suhteen noudatetaan 
myöntöpäivän mukaista aakko-
sellista numerointijärjestystä. 

Rannikon Puolustajain Killan 
ansiomitali on jo perustamisvai-
heessaan saanut erittäin myöntei-
sen vastaanoton. RPK: 11a on va-
kaa uskomus, että tästä rt-väen 
omasta ansiomitalista tulee todel-
la arvostettu aselaji- ja kiltahen-
keä edistävä palkitsemismuoto. 

(AHla) 
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Väinö Valve 
jääkärikenraaliksi 

Kenraaliluutnantti Väinö Lahja Valve 
ylennettiin Tasavallan Presidentin päivä-
käskyllä "täyden" kenraalin arvoon 
Puolustusvoimain Lippujuhlapäivänä4.6. 

Kenraali Valve toimi pitkään meripuo-
lustuksen komentajana ja on panoksel-
laan voimakkaasti vaikuttanut koko me-
ripuolustuksen, ja sen osana rannikko-
puolustuksen kehittämiseen. 

Onnittelemme! 

Kuvassa kenraali Valve on vastaanotta-
nut 20.5.92 Rannikonpuolustajain Killan 
ansiomitalin. (Kuva EES). 

AIKAMME 
YHTEYKSIÄ 

HELKAMA- KAAPELI 
VALOKAAPELIMYYNTI PUHELINKAAPELIMYYNTI 

HANKO TURKU 
Puhelin 911-82011 
Teletax 911-82016 

Puhelin 921-372 122 
Telefax 921-372 428 

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 
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33. RANNIKKOTYKISTÖN 
KAPTEENIKURSSI 

Kurssi kouluttajineen Vierumäen urheiluopistolla 

33. Rannikkotykistön kapteeni-
kurssi alkoi 26.8.1991. Kurssin 
johtajana toimii majuri Jukka Til-
li. Kurssin kouluttajina olivat 
alussa myös majuri Timo Juntti-
la ja kapteeni Veijo Auvinen. 

Meitä tuli kurssille 10 rannik-
kotykkimiestä ja yksi rannikko-
jääkäri. 10.6.1992 meitä on 11 
viisaampaa rannikonpuolustajaa. 
Kapteenikurssin tavoitteena on 
tehdä meistä rannikkorykmentin 
tulenjohtokomentajia, rauhanajan 
yksikön päälliköitä ja tykistön 
ammunnanjohtajia. 

Kurssi opiskeli paljon taktiik-
kaa armeijakunnasta linnakkee-
seen. Mahtuipa mukaan paritpa- Karttaharjoituksen puoliväli: " Eikö kukaan tiedä missä se 
taljoonatkin. Syksy kului taktiik- Haddom on ?". 
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kaa ja yleisaineita opiskellessa. 
Samallakurssi siirtyi täydelliseen 
ATK-aikaan. Koeruuhka keskit-
tyi Joulun molemmin puolin. 

Tästä siirryttiin sujuvasti opis-
kelemaan ammunnan johtamista. 
Yli kolmannes kurssiajasta kului 
erilaisissa tehtävissä kartta- ja so-
taharjoituksissa. Toisinaan mat-
koilla oli mahdollisuus leppoi-
sampaankin ohjelmaan esimer-
kiksi ekskursioiden muodossa. 

Kurssin maskottina, vahtikoi-
rana ja päivystäjänä toimi eng-
lanninsetteri Hugo. Se tunsi anti-
patiaa kaikkia siviilivaatteisia 
kohtaan. 

Pääsiäislomalla kurssi saattoi 
jo hengittää vapaasti. Tutkielmat 
oli palautettu määräaikaan men-
nessä ja pääosin myös määrämuo-
toisina. Loppukevättä ovat hal-
linneet leirit, sotahistoria ja kor-
keampi matematiikka. 

Näitä rivejä kirjoitettaessa kurs-
si lähenee jo loppuaan. Yksi lop-
pujakson huomattavimmista ta-
pahtumista tulee olemaan valta-
kunnallinen lippujuhlapäivän 
paraati Helsingissä. Kurssin osal-
ta se päättyy m/s Isabellalla. 
Haluamme kiittää meitä opetta-
neita kouluttajia ja opettajia sekä 
koulun henkilökuntaa. Aivan eri-
tyisen kiitoksen osoitamme kurs-
simme johtajalle majuri Jukka 
Tillille, motto; "Kurssi oli hyvä, 
keskiarvo 7.5". 

"Kurssilainen" 

CrFORMAT *.*, Are you sure ?? 

Aina ei opiskeltu luokassa. Tässä hiotaan ampumasuunnitelmaa 
Lohtajalla. Viereisessä kuvassa hetkellinen olotila kokeiden välil-
lä. 
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SUURSAARI - n 
TAISTELUJEN SAARI W 

Suomalaiset valtasivat 
neuvostoarmeijan miehit-
tämän Suursaaren reilut 
50 vuotta sitten. Komppa-
nian päällikkönä oli siellä 
mukana nykyisin everstin 
eläkepäivillä oleva Esko 
L a a k s o n e n , j o k a ehti 
mukaan muuhunkin. Täs-
sä hänen muistikuviaan 
taistelujen vuosilta. 

Toimin aikanani kapteenina ja 
komppanian päällikkönä Suursaa-
ren valtauksessa talvella 1942. 
Johdin Tytärsaaren valtauksen 
välittömästi sen jälkeen ja päät-
teeksi toimin RP 7:n komentaja-
na torjuttaessa saksalaisten mai-
hinnousu syksyllä 1944. 

Osuuteni Suursaaren valtauk-
sessa jäi melko vähäiseksi rajoit-
tuen pakenevan vihollisosaston 
takaa-ajoon. Tytärsaaren valtaus 
sensijaan on luku sinänsä ja sak-
salaisten maihinnousun torjunta 
merkittävä. Tapahtumista on kir-
joiteltu lähinnä lainaillen osallis-
tuneitten taistelukertomuksia. 
Kahdesta ylläolevista tapahtumis-
ta kertoo mm. everstiluutnantti L 
Toivaisen v. 1952 julkaisema 
kirja "Jääkenttien taisteluja", 
mikäli joku kaipaa tietoja tapah-

tumista tosi vaikeilla jäälakeuk-
silla. 

Maihinnousun torjuntaa käsit-
telee sensijaan perusteellisuudel-
la Pentti Salmelinin julkaisema 
teos "Suursaaren sota" (Kun 
Suomi Saksan voitti). Tekijällä 
on erinomainen tausta tehtävään-
sä, sillä hän oli nuorena tulenjoh-
totykkimiehenä Majakallion It-
patterilla upottamassa saksalaisa-
luksia satama-alueella. Kun hän 
myös on Tampereen Yliopiston 
tutkijadosentti, niin voimme to-
deta, että teos valottaa melko pe-
rusteellisesti koko taistelun kulun 
ja runsaan arkistotutkimuksen 
kautta myös tiedot saksalaisten 
tehtävään valmistautumisesta, 
joista emme olleet aikaisemmin 
tietäneet juuri mitään. 

Mikäli ainakin rt-miehiltä on 
jäänyt tähän teokseen tutustumat-
ta, suosittelen virheen korjaamis-
ta ensitilassa. 

Kun"RannikonPuolustaja"nyt 
kaipasi joitakin muisteloja em 
tapahtumista, katsoisin edellä 
esitetyistä lähteistä löytyvän tar-
peeksi tietoja niitä kaipaaville. 

Voiton avaimet 
Jotten nyt jäisi aivan sanattomak-
si, ajattelin tuoda esiin käsityksi-
äni hieman eri katsantokannalta. 
Yrittäisin vastata kysymykseen, 

mitkä olivat voiton avaimet suur-
valtaa vastaan taistellessamme? 
Saaren aseistushan oli riisumis-
vaiheessa rauhanehtojen mukai-
sesti. Poissa oli jo raskas tykistö, 
valonheittimet ym. 

Toteaisin lyhyesti, että meillä 
oli kuitenkin jäljellä neljä mah-
dollisuudet takaavaa argument-
tia: 

1. Tarvitaan tinkimätön tahto 
taistella ja puolustaa saartamme. 
Nythän on myös rannikon oloissa 
niin, että saarilla taistelu on "joko 
- tai"! Ellet onnistu, olet itse tu-
hottu. Tappiotapauksessa ilmei-
sesti meilläkin olisi ollut edessä 
saksalainen sotavankeus! 

2. Kohtuullinen ja tehtäväänsä 
valmennettu reservi on oltava. 
Toimiessani suurimman osan 
ajastani sotatoimisten päällikkö-
nä ja komentajan lähimpänä apu-
laisena, oli jatkuvana pohdinnan 
aiheena reservimme ja sen kou-
luttaminen. Niinpä, kun yksi RP 
7:n komppanioista joutui vuorol-
laan olemaan poissa saaresta, 
pidimme tarpeellisena löytää sen 
korvaamiseen keinot. Se tapahtui 
siten, että irrotimme muista yksi-
köistä 10% henkilöstöä, josta 
muodostettiin ns. Koulutuskomp-
pania, joka pantiin kovaan kou-
luun. Tästä oli lisäksi se hyöty, 
että myös rantapesäkkeiden mie-
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histö sai vuorollaan palautusta 
sotataitoihin. Reserviä varten 
suunniteltiin maastoon ns. sulku-
linjoja, jollaisessa mm luutnantti 
Hämäläinen otti komppaniallaan 
vastaan saksalaiset satamassa. 
Lisäksi asettaisin reservin niin 
tärkeään asemaan, että määrätyis-
sä olosuhteissa olisin valmis tin-
kimään rantapesäkkeistä reservin 
eduksi. Lisäksi edellyttäisin re-
serville erittäin tehokasta kevyttä 
aseistusta ja sille muualta tulevaa 
kranaatinheittimien tukea. 

3. Kranaatinheittimet. Oli var-
maan uutta, että niillä upotettiin 
taistelussamme aluksia! Varsin 
ratkaiseva osuus niillä oli myös 
saksalaisten ainoaksi jäänyttä 
hyökkäysyritystä torjuttaessa. 
Ryhmitys sattui olemaan krh-
maalialueella nro 7 satamassa, 
johon luutnantti Hämäläinen 
pyysi krh:n tulen (luutnantti No-
ronen). Tappiot saksalaisille oli-
vat suuret ja myös hyökkäyshalu 
loppui. 

Tämä ase, upotettuna betoni-
kuoppaan pyöräalustalle, on sel-
lainen, että uuden iskun uuteen 
kohteeseen saa kun edellinen on 
vielä ilmassa! 

4. Oikein sijoitetut ilmatorjun-
tapatterit. Selkäapajaniemen pat-
teri, luutnantti Kauppinen, torjui 
selustaan pyrkineen osaston. 
Luutnantti Ahjonpalon patteri 
Majakalliolla ja luutnantti Num-
milehdon Kotokalliolla pitivät 

Eversti Esko Laaksonen oli mukana Suursaaren valtauksessa 
reilut 50 vuotta sitten, toimien tuolloin kapteenina ja komppanian 
päällikkönä. 

sataman tulen alla ja upottivat 
useita aluksia. 

Miettikööt nyt 
uusi polvi 
Tämänlaisia ajatuksia on ollut 

mielessäni. Uusi polvi miettiköön 
aina puolestaan omat voiton avai-
mensa, kun vastuuseen joutuu. 
Siihen kyllä kannustaa se, että 
kyseessä saattaa aina olla tilanne 
"joko - tai". 

lampella 
TELÄTEK 

Teollisen kunnossapidon pinnoitus- ja työstöpalvelut 
Lapaluodontie 17 Käpälämäenkatu 11 
92100 RAAHE 11710 RIIHIMÄKI 
Puhelin (982) 221 031 Puhelin (914) 720 701 
Telefax (982) 220 165 Telefax (914) 720 703 
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Komentaja 
Bo Österlund 

RUOTSI UUSII 
KIINTEÄN 
RANNIKKOTYKISTÖNSÄ 
Kiinteän ja liikkuvan rannikkotykistön yhdistämisellä 
voidaan hyödyntää aiempia investointeja (linnoitteet, 
kasematit, korsut) 
Uusi rannikkotykistöajattelu "Kiinteä-liikkuva RT" 
kulkee nimellä STARKA. 
Tehtävä ja taistelukentän kuva ohjaavat RT-yksikkötyyppien kehitystä. Taloudel-
liset resurssit määrittävät osaltaan yksikköjen laadun ja lukumäärän. Tässäkin 
pätee vanha viisaus "paras on hyvän vihollinen". Kaikkia tekijöitä huomioonotta-
va optimointi ei ehkä aina johda edes mihinkään tulokseen. Yksinkertaisuus ja 
toimivuus tulisi olla kehitystä ohjaavia periaatteita. Joskus on myös viisasta antaa 
muiden tehdä kehittämiseen liittyvät virheet ja itse odottaa ja poimia kehityksen 
kypsät hedelmät. 
Seuraavassa Sotakorkeakoulun merisotalinjan johtaja, komentaja Bo Österlund 
kuvailee naapurimaamme rannikkotykistön kehitysnäkymiä. 

%rf 
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Tekninen kehittäminen -
Uhka ja mahdollisuudet 
Tulevaisuudenkin merisodan 
kuvassa on hyökkääjän käytettä-
vä merikuljetuksia, joiden lähes-
tymisreitit kanalisoituvat saaris-
toväylille. Maihinnousussa tulta-
neen edelleen käyttämään ensisi-
jaisesti kauppameriliikenteen tar-
peisiin suunniteltuja aluksia aina-
kin hyökkäyksen toisen portaan 
joukkojen kuljettamiseen. Eri-
koisalukset, joilla on pienempi sy-
väys, suurempi lastauskyky sekä 
parempi suoja täydentävät kulje-
tuskalustoa. 

Huomispäivän kauppa-aluksil-
la tulee olemaan suuremmat no-
peusresurssit ja niiden riippuvuus 
perinteisistä satamista pienenee. 
Erikoisalusten joukossa tulee 
ilmatyynyalusten osuus kasva-
maan maihinnousuveneiden ja 
raivaajien lukumäärien kustan-
nuksella. Maihinnousun ensim-
mäisen portaan kuljetuksesta ot-
tavat helikopterit yhä kasvavan 
osuuden. Näiden kuljetuskyky 

sekä toimintamatka kasvavat 
edelleen. 

"Lentolaivat", joiden noste pe-
rustuu maa-efektiin (WIG), tuo-
vat vaikkakin rajoitetulla liikehti-
misky vy llä oman leimansa hyök-
käyksen kuvaan. 

RT-maaleina ovat tämän perus-
teella maihinnousuhyökkäyksen 
torjunnassa kauppa-alukset, eri-
koisalukset sekä helikopterit. 

Rannikkotykistön yksiköitä 
vastaan kohdistuva uhka mereltä, 
ilmasta ja maalta lisääntyy jatku-
vasti. Uuteen uhkakuvaan sisäl-
tyy tehokkaampia ilmaisimia, 
räjähteet suunnatulla räjähdysvai-
kutuksella, "betonipommit" sekä 
taistelunkestäviä ja suojattuja 
helikoptereita. 

Tulevaisuuden taistelukentällä 
tulee liian kevyt suoja sekä liian 
helppo havaittavuus olemaan 
kohtalokasta. Kiinteän rannikko-
tykistön kehittämisessä korostuu 
tämän perusteella passiivisessa 
suojaamisessa maastouttaminen 
ja aktiivisessa ilmatorjunta. Liik-

Ajoneuvosuojassa säilytetään tykki, 
ampumatarvikkeet sekä polttoaineet. 
Henkilöstölle ABC-suojatut majoi-
tuskontit. 

kuvien yksiköiden, rannikkotykis-
töpatteristojen,pintatorjuntayksi-
köiden sekä ohjusyksiköiden toi-
minta edellyttää eritystä suojaus-
ta. Erikoisjoukkojen tuholaistoi-
minta saattaa jo ennen sotatoi-
mien alkua lamaannuttaa kiinteät 
järjestelmät sekä tukikohdissa 
olevat alusyksiköt. Tämän perus-
teella löydetään optimiratkaisu 
yksiköstä, joka on liikkuva ja jolla 
on erityisen hyvä suoja sekä sa-
botaasi- että myös tavanomaista 
tuhovaikutusta vastaan. 

STARKA rannikkotykistörat-
kaisu pyrkii ratkaisuna ottamaan 
huomioon tulevaisuuden vaati-
mukset: 
-ammuksen vaikutus maalissa, 
-olemassa olevien linnotteiden 
hyödyntäminen, 
-suojan optimointi sekä 
-taloudelliset resurssit. 
STARKA - järjestelmän perus-
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moduli on liikkuva rannikkotyk-
ki jota käytetään linnoitetusta 
ajoneuvosuojasta. Nämä sijaitse-
vat kantalinnoitteissa siten järjes-
teltynä, että ne ovat erikoisjouk-
kojen ulottumattomissa ja tava-
nomaisten aseiden vaikutuspiirin 
ulkopuolella. Suojaamisnäkökoh-
dat voidaan optimaalisesti ottaa 
huomioon, koska ampuma-ase-
mat sijaitsevat näiden ulkopuo-
lella ampumateknisesti edullisim -
millä alueilla. 

Perusratkaisussa on jokaisella 
ajoneuvosuojalla ainakin kaksi 
ampuma-asemaa. Näihin raken-
netaan valmiiksi viestiyhteydet ja 
voimansyöttö ja asemat varuste-
taan sirpalesuojilla. Edellä mai-
nitut valmistelut eivät kuitenkaan 
ole välttämättömiä tykin toimin-
nalle. 

Ajoneuvosuojassa säilytetään 
tykki, ampumatarvikkeet sekä 
polttoaineet. Henkilöstölle raken-
netaan suojaan majoitustilojen 
ohella BC-suoja. Järjestelmän tu-

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkaisrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 
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lenjohto toteutetaan keskitetys-
ti patterikohtaisella laskimella. 
Taistelunjohtovaunu sijoitetaan 
omaan ajoneuvosuojaan. Ilmaisi-
mina käytetään sekä kiinteitä että 
myös liikkuvia. 

Tutkatulenjohto täydennetään 
kannettavalla optisella tulenjoh-
tokalustolla. Kaukotorjunnan 
alueen tulenkäytössä käytetään 
tulenjohtolennokkeja. Tykkikoh-
taisella infrapuna/laser-perustei-
sella tulenjohdolla täydennetään 
tulenkäyttöjärjestelmää. Ilmator-
junta käsittää sekä ammus- että 
helposti siirrettävää ohjuskalus-
toa. 

Tekniikka 
Tykkeinäkäytetään olemassaole-
vaa kalustoa, telatykki- ja pyöril-
lä liikkuvaa kalustoa. 

40 laukauksen lipas mahtuu la-
vettiin. Tulinopeudeksi ilmoite-
taan jopa 20 laukausta minuutis-
sa. Lataus tapahtuu koneellisesti 
puoliautomaattisesti. Neljän mie-

hen tykkimiehis-
tö toimii ABC-
suojatussasirpa-
lesuojalla varus-
tetussa, panssa-
roidulla kilvellä 
varustetussa ty-
kissä. Yhteydet 
ylläpidetään ra-
diolla ja paikan-
määr i tyksessä 
käytetään kiihty-
vyyteen perustu-
vaa tai GPS-sa-
teliittipohjaista 
(Global Position 
System ) järjes-
telmää. 

Taistelun 
kulku 
Ruotsin rannik-
k o t y k i s t ö n 
STARKA järjes-
telmä on perus-
jäijestelyssäkaa-
derimiehitetty. 
Ajoneuvosuojat 

valvotaan teknisin valvontajärjes-
telmin. Järjestelmän hälyttäessä 
tai valmiutta kohotettaessa otta-
vat kodinturvajoukkojen yksikkö 
ensimmäisessä vaiheessa vastuun 
yksiköstä. Vastuu siirtyy omalle 
kaaderihenkilöstölle sen saavut-
tua paikalle. Ruotsalaisten arvi-
oiden mukaan on STARKA yk-
sikkö täysin toimintaanpanoval-
mius vuorokaudessa. 

Tykit pidetään hyökkääjän val-
misteluvaiheen aikana suojassa ja 
ensimmäisten helikoptereiden 
tullessa kantaman piiriin käske-
tään yksi patterin neljästä tykistä 
asemaan. Tykki saa ampuma-
arvot heti siirryttyään ajoneuvo-
suojasta. Tulitus aloitetaan 20000 
metrin etäisyydeltä. Tulituksen 
jälkeen ajetaan tykki suojaan. 
Tulitehtävään on kaikkiaan käy-
tetty muutama minuutti. 

Hyökkääjän uppouma-alusten 
tuloa edeltävä raivaus puolusta-
jan miinoitteissa torjutaan patte-
rin muiden tykkien tulitehtävällä. 

STARKA patterin 
käyttöön liittyvät 
tekijät 
Pattereita voidaanjoustavasti alis-
taa rannikolla toimivien joukko-
jen kesken, siirtyminen on mah-
dollista myös maanteitse. Ryh-
mitysalueella olevat tyhjät suojat 
toimivat hyökkääjää harhauttavi-
na. Tykkikaluston kansainvälinen 
kaliberi mahdollistaa myös mui-
den kehittämien erikoisammus-
ten käytön. Kalustoa voidaan lii-
kuteltavuuden myötä huoltaa ja 
korjata korjaamotason laitoksis-
sa. Kaluston liikkuvuus mahdol-
listaa myös koulutuksen keskittä-
mistä niin ajallisesti kuin myös 
alueellisesti. 

STARKA projekti on toistai-
seksi vielä piirustuspöydällä ja 
sekä puolesta että vastaan puhu-
jia on jo ilmaantunut. 

Bo Österlund 
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MERISOTA-
KOULUN 

13. UPSEERI-
KURSSI 

50-VUOTIS-
TAPAAMISESSA 

Torstaina 14. toukokuuta juhli 
MeriSK:n 13.reserviupseerikurs-
si opintojensa 50-vuotisjubileu-
mia. Santahaminassa luonnolli-
nen vierailukohde oli Rannikko-
tykistökoulu. Everstiluutnantti 
Heikki Niskan opastuksella pe-
rehdyttiin koulun toimintaan ja 
rannikkopuolustuksen nykyisiin 
järjestelyihin. Uusin kalusto 
katsastettiin niinikään. 

Suomenlinnassa Merisotakou-
lun johtaja, kommodori Jukka 
Pajala tutustutti koulunsa entiset 
oppilaat nykyiseen koulutukseen 
sekä merisotahistoriaa esittele-
vään näyttelyyn. MeriSK:ssa 
vierailun kohokohtana oli kukka-
laitteen laskeminen kaatuneitten 
merisotakoululaisten muistotau-
lulle. 

Merisotakoulun 13. upseeri-
kurssi päättyi toukokuussa 1942. 
Oppilaita oli lähes sata. He val-
mistuivat tykistö-, mittaus-, vies-
ti- ja laivastoupseereiksi. 

Kurssin ohjelma oli sikäli poik-
keuksellinen, että siihen sisältyi 
vartiointitehtäviäsotatoimialueel-
la. Kurssi siirrettiin näet Suursaa-
ri-operaatioon liittyen kevättalvel-
la 1942 Vanhankylänmaan lin-
nakkeen vartiointiin ja suojauk-
seen. 
Teksti: Jouko Väänänen 
Kuvat: K E Koskivuori 

Kurssi koolla Merisotakoululla. 

Sankaritaulun ääressä. 

Veljesaterialla. 
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MERISOTAKOULUSSA 
TAPAHTUU 

Takarivi: J Leimi, P Ek, H Kankkunen, S Salonen, M Väisänen, P 
Gostowski, P Salo. 
Eturivi: V-MSnäkin, T Maijala, M Nykänen (reservissä 1.6.1992), 
V-P Paatero, J Valtimo. 

Majuri Tapio Maijala tienaa 
elantonsa Merisotakoulun 
"rannikkopuolustustusopin 
dosenttina". Tässä kuulumisia 
sotakoulusta saarella. 

Merisotakoulussa eletään upsee-
rikoulutuksen uudistukseen liit-
tyvää ylimenovaihetta, mikä il-
menee työn touhuna ja useasti 
vaihtuvissa oppilasupseerien 
kasvoissa. Meripuolustuksen esi-
upseerikursseja on järjestetty 
vuosittain ja noin viiden kuukau-
den mittaisia kapteenikursseja 
kaksi kertaa vuodessa. 

Meripuolustuksen esiupseeri-
kurssi 12 toimeenpantiin Meriso-
takoulussa30.9.1991-27.3.1992. 
Kurssin vahvuus oli 10 upseeria, 
joista rannikkotykistöä edusti 
neljä kapteenia. Kurssi priimuk-
seksi selviytyi Veli-Pekka Paa-
tero (RtK, 1.6. TurRR). Seuraa-
viksi sijoittuivat kurssin loput ran-
nikkotykkimiehet: Seppo Salo-
nen (TurRR), Jarmo Valtimo 
(HanRPsto) ja Pauli Salo 
(VaaRPsto). Tunnustuspalkinto-
ja riitti heille kaikille - stipendeis-
tä kiikareihin. 

Merivoimien kapteenikurssi 32 
kävi "kääntymässä" koululla6.8. 
- 20.12.1991. Parhaaksi osoittau-
tui kurssin ainoa rannikkotykki-
mies, yliluutnantti Pasi Staff 
(TurRR). S taffin suoritus oli erin-
omainen kovatasoisella ja yritte-
liäällä kurssilla. Toukokuun lo-
pulla päättyneellä kapteenikurs-
silla rannikkotykistöä edusti yli-
luutnantti Tarmo Korhonen 
(KotRPsto). 

Syksyllä 1992 alkavalle Meri-
puolustuksen esiupseerikurssi 
13:lle osallistuu pääasiassa 1983 
ja 1984 valmistuneet upseerit. 
Viimeiset vanhamuotoiset esiup-
seerikurssit alkavat syksyllä 1993 
ja 1994, joista ainakin syksyllä 

1993 alkava kurssi järjestetään 
vielä Marisotakoululla. Seuraava 
kapteenikurssi alkaa elokuun a-
lussa ja päättynee jo marraskuus-
sa. 

Rannikkotykistön upseerien li-
säksi meripuolustuksen perinteik-
käässä opinahjossa opiskelee toi-
miupseeriosaston eri kursseilla 
rannikkotykistön toimiupseerei-
ta sekä tulevia merenkulku- ja 
konealan opistoupseereita yhteen-
sä kuusi oppilasta. 

Rannikkopuolustusopin opetta-
jan aika kuluu em. kurssien ope-
tuksen lisäksi rannikkopuolustus-
tietouden jakamisessa merikade-
teille sekä reserviupseerioppilail-
le. 

Opetukseen kuuluu olennaises-
ti erilaiset harjoitukset ja tutustu-
mismatkat rannikkotykistön jouk-
ko-osastoissa ja linnakkeilla. 
Kiitokset erityisesti Rannikkoty-
kistökoululle sekä Isosaaren ja 

Mäkiluodon linnakkeille kulu-
neesta vuodesta. 

Me tulemme taas... 

Nauttikaa kesästä! 
Tapio Maijala 
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MATKAN VARRELTA 
Luutnantti Pasi Rantaka-
ri valmistui upseerin am-
mattiin elokuussa 1991. 
Tässä hän kertoilee nuo-
ren upseerin näkövinkke-
listä millaista on alkutai-
val 1990-luvun rannikko-
tykistössä. 

Heti 
varapäälliköksi 
Ilmoittautuessani 26.8.1991 Tu-
run rannikkorykmentin esikun-
nassa en osannut kuvitellakaan, 
mitä kaikkea eteeni vielä tulisi-
kaan. Opetusupseerin tehtävään 
määrättynä sain ottaa kuitenkin 
Gyltön linnakkeen varapäällikön 
tehtävät hoitaakseni. Päällikköni 
kehoitti minua rauhassa tutustu-
maan toimistooni ja pieni hymy 
huulillaan lupasi minun aloitta-
van työn teon vasta seuraavalla 
viikolla. 

Gyltön linnake on koulutuslin-
nake, jossa opetetaan peruskou-
lutuskauden tietojaja taitoja alok-
kaille. Linnakkeella järjestetään 
myös TurRR:n ja HanRPston 
yhteiset aliupseerikurssit. Saapu-
essani linnakkeelle aliupseeri-
kurssiaoli käyty kaksi ensimmäis-
tä viikkoa. Tehtäviini kuuluu 
koulutuksen järjestäminen ja 
suunnittelu ja sen ohessa myös 
viikko-ohjelmien laatiminen. 

Toimin myöskin linnakkeen 
päällikön sijaisena hänen poissa 
ollessaan ja hoidan kaikki erik-
seen käsketyt tehtävät. 

Ensimmäinen 
viikko 
Ensimmäinen "työviikko" vii-
mein koitti. Varapäällikön posti-
laatikko tuntui täyttyvän nopeam-
min kuin sitä edes ehdin tyhjen-
tää, puhumattakaan siitä että kaik-
ki asiat olisi tullut hoidettua. 
Kaikkeakoulutuksen ulkopuolis-

ta, ylimääräistä tehtävää ja järjes-
telemistä tuntui tulevan niin pal-
jon, että kulutuksen sunnittelulle 
ja järjestelylle ei juurikaan jäänyt 
sijaa. Ehdottoman ylityökiellon 
aikana tämä aiheutti pakostakin 
luutnantille iltatöinä tehtyjä taks-
värkkitunteja kotosalla. 

Sotainvalidien syyskeräykset 
mantereella useiden tuntien ajo-
matkan päässä, viikonloppuvie-
railut linnakkeella ja niiden val-
mistelu, koulutuskertomusten 
laatiminen sekä useat viikon mit-
taiset leirit vaativat niin monen-
laisia asioiden järjestelyjä ja yh-
teydenottoja, että aika ei yksin-
kertaisesti tahtonut riittää. Sain 
huomata, että tärkein asia, mikä 
nuoren virkaan astuneen luutnan-
tin on opeteltava, on omien päi-
vittäisten töiden järjestäminen, 
priorisointi sekä aikataulun teke-
minen. Keltaiset Post-It -paperi-
lappuset ovat kullan arvoinen 
keksintö, mutta niiden kasautues-
sa saa selvää ainoastaan sanat 
"hoida", "soita", "muista"... 

Ne rutiinit... 
Eniten työaikaa vievät kuitenkin 
viikoittaiset rutiinit. Opittuaan 
selviämään niistä kunnialla ja 
lyhyessä ajassa huomaakin, että 
aika riittää vallan mainiosti. Sitä 
ei kuitenkaan opi sotakouluissa, 
sen oppii vasta varsinaisessa toi-
messaan. 

Opeteltuani kolme vuotta opet-
tamaan, kouluttamaan, sain huo-
mata olevani tilanteessa, jossa en 
saa kouluttaa yhtään AuK:n lin-
jaa enkä yhtään alokasjaosta. 
Tämä oli kova paikka, koska 
joukko-osastoharjoittelut olivat 
Kadettikoulun suola. 

Vastavalmistunut upseeri on 
yleensä täynnä intoa saada kou-
luttaa, jakaa niitä tietojaja taitoja, 
joita on useamman vuoden aika-
na opiskellut. Toimistoon juuttu-
minen tai istuttaminen on mones-

j|f 
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sa mielessä tämän tehokkaimman 
työvoiman väärinkäyttöä. 

Tässä ammatissa kentällä nä-
kee parhaiten ja konkreettisim-
min työnsä tuloksen. Jos miehet 
oppivat tai eivät opi, kaikki riip-
puu vain ja ainoastaan sinusta. 
Upseerin uraa ajatellen ihanteel-
lisin vaihtoehto olisi luonnolli-
sesti pari vuotta kenttäkouluttaja-
na, vuoden verran varapäällikkö-
nä ja sen jälkeen kapteenikurssil-
le. Tämä toteutuu varsinkin ran-
nikkotykistön linnakkeilla vali-
tettavan harvoin. 

Koti ja koira 
vastapainona 
Alun työruuhkalle sain vastapai-
noa kotini kuntoon laittamisesta. 
Vanhojen sukulaisilta kerättyjen 
huonekalujen kunnostaminen, 
huoneiston maalaaminen ja jär-
jestely rentouttivat ja kun koti 
vihdoin oli valmis saatoin useina 
iltoina istuskella vain sohvalla ja 
suunnitella seuraavia projekteja 
"huushollin" suhteen. Samalla sai 
nauttia siitä, että ensimmäistä 
kertaa vaimollani ja minulla oli 
hieman avarampi ja pysyvämpi 
koti. 

Joulun alla toteutin useiden vuo-
sien haaveeni hankkimalla koi-
ran. Samalla saatoin heittää hy-
västit vapaa-ajanongelmille...tai 
itse asiassa toivotin tervetulleek-
si ongelmat vapaa-ajasta, jota ei 
enää ollut. Koiran opettaminen ja 
myöhemmin kouluttaminen ovat-
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kin nyt minulle keinoja toteuttaa 
itseäni kouluttajana. Sitä paitsi sen 
kanssa ei tarvitse neuvotella 
lomista-

Haastetta 
Joulun aikana jouduin haasteelli-
simman tehtävän eteen. Sain toi-
mia linnakkeen päällikkönä kol-
men viikon jakson. Tähän aikaan 
sisältyi yli puolen henkilökunnan 
lomat. Sain taistella useampia 
tunteja jaksosuunnitelman kans-
sa, sillä henkilökunnalle lanke-
avat päivystystehtävät aiheuttivat 
kullekin viikon poissaolon tasoi-
tus- ja päivystysvapaiden muo-
dossa. 

Samaan ajankohtaan sijoittui 
myös II/91 saapumiserän koulu-
tushaarajaon mukaiset siirrot eri-
koiskursseille, ensimmäisen ker-
ran rannikkotykkimieskurssin 
järjestäminen ja oppituntien suun-
nittelu. Ja aina sopi joukkoon 
muutama lomilta myöhästyminen 
ja sotilaalle sopimaton käyttäyty-
minen, joille esitutkijaa oli vai-
kea löytää puhumattakaan ojen-
tamisista, joiden toimeenpano eri 
vaiheineen sai kyllä päällikön 
sijaiselle lisää sy vyy ttähiusrajaan. 
Ilman kokeneen yksikön vääpe-
lin apua ja tukea en olisi urakasta 
selvinnyt. 

Yksi työllistävimpiä asioita oli 
jokaiselle varusm iehelle tasapuo-
listen lomajärjestelyjen aikaan-
saaminen Joulun ja uuden vuo-
den ajalle. Lomasuunnitelmasta 
huolimatta sain vastaanottaa kym-
meniä loma-anomuksia toinen 
toistaan paremmilla perusteluilla 
varustettuna. Ja kaikkihan oli 
kuitenkin käsiteltävä. Onneksi 
miesten vanhemmat helpottivat 
päällikön työtä ja ratkaisuja soit-
telemalla ja antamalla hyviä suo-
situksia, ohjeita ja neuvoja lomien 
myöntämisestä... 

Noiden kolmen viikon kuluttua 
saatoin huokaista helpotuksesta 
varsinaisen päällikön saapuessa 
lomaltaan. 

Ongelmaton 
ajankäyttö 

Ajan käyttäminen Gyltöössä ei 
ole ollut minulle ongelma. Har-
rastukseni ovat aina olleet varsin 
luonnon läheisiä. Luonnossa liik-
kuminen tällä keskellä kauneinta 
Turun saaristoa olevalla keskiko-
koisella saarella on sangen vir-
kistävää. Kalastus ja metsästys 
on mahdollista saaresta poistu-
matta. Lukuisista yrityksistä 
huolimatta en vielä ole päässyt 
taistelemaan meritaimenta vas-
taan, mutta mikäli herra Murphy 
ei vahvasti vaikuta, todennäköi-
syys onnistumiselle kasvaa heitto 
heitolta. 10.4. alkanut kevätlin-
nustus saaristossa on ollut minul-
le elämys. Hämärän aikaan ta-
pahtuvan kuville siirtymisen ja 
aamulennon päättymisen väliin 
sisältyy useita hienoja tapahtu-
mia, joita ei voi paperille siirtää -
ne on koettava. 

Sosiaalinen kanssakäyminen 
linnakkeen suuressa "perheessä" 
on kohdallasi juuri niin vilkasta 
kuin sen itse rakennat. On kuiten-
kin muistettava ottaa tasapuoli-
sesti huomioon kaikki henkilös-
töryhmät ja ennenkaikkea kos-
kaan ei saisi olla niin kiire, ettet 
paria sanaa ehdi vaihtaa. Avoin 
kontaktinotto on paras tapa luoda 
itsellesi ja muille viihtyisää sosi-
aalista ilmapiiriä. 

Vapaus 
suunnitella 
Työssäni olen saanut suunnitella 
koulutuksen järjestelyt vapaasti. 
Viikko-ohjelman teko on help-
poa, jos koulutusjaksosuunnitel-
ma on omaa käsialaa. Tällöin on 
koko ajan tietoinen siitä, missä 
koulutus etenee. Suunnitelmaa 
laatiessani joudun ottamaan huo-
mioon koulutussuunnitelmassa 
käsketyt asiat, käytettävissä ole-
van henkilöstön ja ajan, jota enti-
sestään vähentävät varusmiesten 
parantuneet lomajärjestelyt sekä 
juhlapyhät, vierailut, Maitotyttö-
vierailut yms. aikaa vievät tapah-

tumat. 
Joudun viikoittain taistelemaan 

aikaa koulutukselle, varsinkin 
sotilasaineissa. Ja kun suunnitel-
ma on tehty, joudut toteamaan 
sen olleen vain suunnitelma. 
Onneksi ammattisotilas on kui-
tenkin koulutettu sopeutumaan 
muuttuviin tilanteisiin... 

Olen tyytyväinen uranvalintaa-
ni. Viihdyn työssäni ja työtove-
reideni parissa. Asuinympäristös-
säni on kaikkea mitä tällä hetkellä 
tarvitsen. Tällä en tarkoita kui-
tenkaan sitä, että tähän on hyvä 
jäädä. Päinvastoin on kehityttävä 
ammattitaidossa ja myöskin ih-
misenä. On haettava haasteita ja 
asetettava itselleen tavoitteita. 

Työolosuhteitaan on aina kehi-
tettävä ja haettava toimivampia ja 
parempia ratkaisuja. On päästävä 
eroon ajatuksesta " kun aina en-
nenkin on tehty näin ". Uusiutu-
minen tuo vaihtelua ja sitä on 
myöskin uusien työntekijöiden 
palvelukseen astuminen. Useat 
heistä kohtaavat kuitenkin saman-
laisia ja samankaltaisia asioita 
kuin minä. 

Hienoimpia asioita tässä työssä 
on se, että yksikään päivä ei ole 
edellisen kaltainen. Kokemuksie-
ni perustella voin suositella haas-
teellista ammattiani. Niitä, jotka 
ovat siirtymässä kouluista työelä-
mään, kehotan kysymään neuvoa 
kokeneemmilta, kuuntelemaan, 
tekemään johtopäätöksensä ja 
suorittamaan asiat omalla taval-
laan ottaen huomioon muiden 
kokemukset asioista. 

Menneen talven aikana olen ko-
kenut sangen mielekkäinä henki-
lökunnan täydennyskoulutusta-
pahtumat ja leirit, joissa olen 
saanut perehtyä aselajin uusim-
paan tekniikkaan. Ne ovat olleet 
tervetullut piristys ja hengähdys-
tauko kaiken kiireen keskellä. 
Varsinkin reserviläiskoulutus on 
uutena kokemuksena avartanut 
näkemään asioita jälleen eri nä-
kökulmasta. 

Pasi Rantakari 
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KUTSU 
RANNIKONPUOLUSTAJANPÄIVÄN 

VIETTOON. 
Rannikonpuolustajainpäivän järjestelyvastuu on tänä vuotena 
KYMINLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILLALLA. 
Päivän ohjelmaa laatiessamme olemme huomioineet valtakunnallisen merk-
kivuoden ja niinpä päivän ohjelmasta onkin muodostunut erittäin tiivis. 
- tilaisuus järjestetään 15.08.1992 
- ilmoittautuminen Kotkassa Kuusisen sotilassatamassa ,mistä lähtö meriris-
teilylle 
- risteilyn jälkeen opastettu kiertoajelu Kotkassa 
- ruokailu Kyminlinna8sa 
- opastettu siirtyminen Haminaan 
- seppeleen lasku rannikon puolustuksessa kadonneiden muistomerkillä 
- opastettu kiertoajelu Haminassa 
- paluu Kotkaan ja illanvietto ravintola KAIROSSA. 
Omilla linja-autoilla saapuvia pyydetään varautumaan edellämainittuihin 
noin 60 km kiertoajeluihin. Kuljetusta vailla oleville järjestämme 1-auton tai 
I-autoja tarpeen mukaan. Tästä tulemme perimään 30:- aikuisilta. Alle 10 
vuotiaat aikuisen mukana ilmaiseksi. 
Osallistumismaksu,mihin sisältyy tulokahvi meriristeilyn aikana ja ruokailu 
Kyminlinnassa, on 60:- hengeltä ja peritään ilmoittautuessa. Järjestämiim-
me autokuljetuksiin osallistuvilta peritään kuljetusmaksu 30:- autoon nous-
tessa. 
Ennakkoilmoittautumiset 31.07.1992 mennessä. Ilmoittautumiset pyydäm-
me tekemään killoittain. Tarkennetut tiedot kirjeitse. 

KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA. 

Kerään vanhoja valokuvia ja 
muuta materiaalia Suomelin-
nasta. Jos sinulla on mahdolli-
suuksia lainata tai lahjoittaa 
niitä minulle, pyydän ottamaan 
yhteyttä, puh (90) 668 253 iltai-
sin. Ove Enqvist 

"ILMOITUS" 
Evp- ja reserviupseerit rannikko-
tykkiväestä kokoontuvat syyslou-
naalle tiistaina 13.10.92 kello 13.00 
ravintola Andaluciaan (entinen 
Motti), Töölöntorinkatu 2. 

TERVETULOA 
RtUY:n johtokunta 
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KARJALA-lehti 
Isänmaan asialla 

Tillaa Siekii! 

Puh. 953-453 1700 
V I Ä T E K - Y H T I Ö T 

Jalasjärven Sähkö Oy 
61 600 Jalasjärvi, puh. (964) 456 0159 

Aktia^Bank 
Säästöpankki Aktia Hanko 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS ON 
VALMIINA KESÄN LEIREIHIN 
Kesän vehreyden vihdoin voitettua kevään koleuden pyörivät ajatukset loman 
vietossa ja lomajärjestelyissä, mikä meidän sisarten keskuudessa monen kohdal-
la on yhtä kuin leirijärjestelyt. 
Maaliskuussa oli jo yhteisleiri Hangon edustalla ja eri puolilla rannikkoa on ollut 
pienempiä leirejä, jotka ovat antaneet sisältöä sisarten kevätlomiin. Ohjelma 
pyörii edelleen vanhalla rutiinilla huipentuen Meri-92 harjoitukseen, joka käy-
dään aina Helsingin edustalta Saaristomerelle asti. Silloin on mukana myös 
veneillä liikkuva sotilaskoti ja harras toivomus on, etta sotilaskodin tulo meren 
kiville ei olisi yllätys varusmiehille, vaan että he osaisivat varata hiukan rahaa 
ostoksiinsa. Lähes jokaisessa harjoituksessa käy niin, etta tehdään hukkareissu-
ja, kun pojilla ei ole aavistustakaan siitä, että sotilaskoti mitä todennäköisemmin 
tavoittaa heidät myös kaukaisilta meren saarilta. Pettymys on silloin varmaan 
molemminpuolinen! 
Rannikon sisaret pyrkivät tekemään parhaansa, että kaikki joukot tavoitetaan. 

Leiriterveisin, 
Virve Haapanen 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 



Rannikkomme puolustajia 
tervehtien: 

JOHTORENGAS 
JUHLI 

JA PALKITSI 

Rannikkotyki s tökerho 
Johtorengas vietti 55-vuo-
tisjuhlaansa Suomenlin-
nassa. Kukkalaite lasket-
tiin kaatuneiden ranni-
konpuolustajien muisto-
laatalle, jonka jälkeen 
vietettiin iltajuhla upsee-
rikerholla. 

Juhlaesitelmän piti toi-
minnanjohtaja Heimo 
Huotari käsitellen reser-
viupseeritoiminnan kulu-
neita vuosia ja luotaillen 
toiminnan tulevaisuutta. 

Johtorenkaan pronssi-
sella mitalilla palkittiin 
vänrikki Jukka Toukka» 
ri, vänrikki Esko Järvi, 
Irene Kalervo-Vähäkallio, 
Kristiina Eravuo, Pirkko 
Aalto, yliluutnantti Pentti 
Jänkälä ja yliluutnantti 
Petri Parviainen. Maan-
puolustusmitali luovutet-
tiin luutnantti Kai Brands-
tack'ille. 

Ps: 21.5. pidetyn herras-
mieskilpailun voitti Ran-
nikkotykistökoulun apu-
laisjohtaja, majuri Ove 
Enqvist. Spjutsundissa 
pidetty kisa edellytti niin 
tietoja ja taitoja kuin aimo 
annoksen nokkeluuttakin. 

(HN) 

AARO KOHONEN OY 

OYEHO AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

FUJI FINLAND OY 

HANGON KAUPUNKI 

JOUTSEN APTEEKKI, TURKU 

JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY 

KARAIR OY 

OY KOLSTER AB 

KOPAL OY 

LAATIKKOTEHDAS SUOMI OY 

LOHJAN KAUPUNKI 

LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY 

OY MATKAHUOLTO AB 

OY MERIKIITO AB 

NESTE RESINS OY 

PERALTO OY 

RANNIKKOSOTILASKOTI-
YHDISTYS 

SEU-LA OY 
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Kahvipannu 
miestä myöten 

Luutnantti R:n pukki 
Luutnantti R palasi 1936 Suomen Joutsenen matkalta. Saavuttuaan 
hän meni tohtoriin näyttämään hampaitaan, jotka suorastaan hölskyi-
vät suussa. Tohtori totesi keripukin ja kehoitti syömään vihanneksia, 
erikoisesti porkkanaa. 

Luutnantti painelee Katajanokan 'Fondaan', jossa Alma tulee hän-
tä palvelemaan. R tilaa: "Alma, tuokaa minulle kolpakko ja porkka-
naa. Minulla on keripukki." 

Hetken kuluttua Almapalaa tuoden oluen ja ison paketin porkkanoi-
ta kysyen: "Missä luutnantilla se pukki on?" 

(M.L.) 

Lähetti hoiteli Rankissa kapteeni 
R:npoikamiestaloutta. Ruokava-
lioon kuului runsaasti kahvia. Eipä 
ihme että kahvipannun mentyä 
rikki, lähetettiin lähetti seuraaval-
la moottorilla Kotkasta uutta os-
tamaan. 

Lähetti toi viiden litran pannun. 
Aluksi se hieman kapteenia häm-
mästytti, mutta sitten: "Se oli 
minun paras pannuni. Kun lähetti 
keitti sen aamulla täyteen ja pani 
sitten uuniin, oli minulla kahvia 
koko päiväksi. Vasta illalla piti 
keittää lisää." 

(K.J.M.) 

«J 

Ei enää jatkoa!!! 
Luutnantti V.R. oli tuollainen ikuinen luutnantti 1930-1 uvun alkupuo-
lella. Eräänä uudenvuodenpäivänä olivat RT l:n upseerit koolla Up-
seerikerholla ja toinen toisilleen toivottivat herrat "Hyvää jatkoa!" 

Kun ltn V.R. oli kuullut toivotuksiakymmenkuntakertaa, hän räjäh-
ti eräälle vänrikille: "Hyvää vuotta minulle saa kyllä toivottaa, muttei 
yhtään enää jatkoa - tälle luutnanttina olemiselle! Jos sen kuka vielä 
tekee, niin lyön heti!" 

(M.L.) 
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RANNIKKO-
TYKISTÖN 
UPSEERI-

YHDISTYS 
DIGITAL Harrasta kuulijakuntaa. 

OY: SS A 
RtUYrn "vahvennettu" 
johtokunta kokoontui 26. 
toukokuuta kokoukseen-
sa Digital Oy:n tiloissa. 
Kokousasioiden ohella tu-
tustuttiin eturivin tietotai-
tajaan ja sen tuotantoon. 
(HN) 
Kuvat: Ove Enqvist Käynnistä kirja muistoksi. 

MIINALAUTTA "PYHÄRANTA" 
Rannikkotykistölle luovu-
tettiin 26. toukokuuta -
merivoimien toimiessa 
"välimiehenä" - uuden-
tyyppinen miinalautta. 
Aluksen kastoi "Pyhäran-
ta"-nimiseksi koulutus-
päällikön puoliso, rouva 
Leena Kopra. Uusi alus si-
joitetaan Turun Rannik-
korykmenttiin. 

Myötäisiä tuulia ml Py-
härannalle ja sen käyttä-
jille! 
(HN) 

Miinalautta Pyhäranta "kasteliputettuna". (Kuva: SA-kuva/Me-
rivoimat) 

38 

Marssit, retket, 
urheilusuoritukset 
saattavat olla terveydellesi vaaraksi, jos saat haavoja ja hiertymiä 
etkä hoida niitä. 
Kun haavoihin tai hiertymiin pesiytyy bakteereja, ne kipeytyvät 
ja paraneminen hidastuu. 
Paranemista edistetään käyttämällä laastarin tai siteen 
alla laajakirjoista antiseptistä BETADINE voidetta, joka 
suojaa saamaas i v a m m a a bakteeri-infektioilta. 
Vaihda side ja voide vähintään kerran päivässä 
ja aina, jos v a m m a kastuu. 
Pakkaukset: 20 ja 100 g 

B e t a d • i n e® 

Käyttötarkoitus: Haavojen, myös murtumahaavojen desinfiointi, palo- sekä makuu-
haavojen hoito, bakteeri- ja sieni-ihottumat, naarmujen, hiertymien yms. ensiapuhoito. 

LEIRAS 
Itsehoito 




