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Rannikkotykistön juhlavuosi lähenee loppuaan. Vielä on edessä 
kaksi merkittävää juhlaa marraskuussa. Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys täyttää 60 ja Rannikkosotilaskotiyhdistys 75 
vuotta. Näistä tapahtumista voimme aikoinaan lukea vuoden 
viimeisessä Rannikonpuolustajassa. 
Rannikkotykistön juhlavuosi ei ole ollut pelkkää juhlaa. Mo-
net muutokset ja epävarmuudet ovat työllistäneet rannikko-
tykkimiehiä- ja naisia entistä enemmän. Kuitenkin on valtio 
ilmoittanut, että koska mahdollisuus tarjota työtä on oleelli-
sesti vähentynyt, joudutaan ihmisiä pakkolomauttamaan. Sa-
malla todetaan, että koulutusta pitää ja voi tehostaa entistä 
enemmän. Allekirjoittaneen päähän ei mahdu, miten edellä 
mainittu yhtälö voidaan ratkaista. Jos ratkaisu on olemassa 
sehän tarkoittaa, että aikaisemmin järjestelmässä on ollut 
huomattavasti "löysää". 

Tulosjohtaminen tekee tuloaan monen sitkeästä muutosvasta-
rinnasta huolimatta. Eri viranomaiset ja ihmiset ovat tajun-
neet tulosjohtamisen idean hieman eri lailla. Yksi ratkaisu on 
toteuttaa supistamis- ja kehittämisvaatimuksensa toisten kus-
tannuksella. Näin esittää meri- ja ilmavoimien rationalisointia 
miettinyt työryhmä. Meri- ja ilmavoimia rationalisoitaisiin 
työryhmän mietinnön mukaan muun muassa maavoimiin kuu-
luvia ilmatorjuntaa ja rannikkotykistöä supistamalla. Edellä 
mainittu tulkinta on hieman karrikoitu, mutta osoittaa minkä-
laisia vaaroja tulosjohtamisessa piilee, el lemme osaa sitä 
oikein soveltaa. Uskon, että oikein toteutettuna tulosjohtami-
nen ei ainakaan heikennä laitostamme. Toinen asia on, miten 
nopeasti me oikean toteutuksen opimme. Jokaisen on ymmär-
rettävä, ettei tujosta heti saada kaikkea irti. Se kestänee vuosia, 
elämmehän edelleen sarvikuonojen maassa. 

Syyskuussa 1993 

Ove Enqvist 
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Rannikkotykistörykmentti 3:sta 
linnoitustykistöjoukoiksi 

Aikoinaan linnoitustykistön käyttämä 120 K 78 -tykit koristavat 
tänään muun muassa Suomenlinnan maisemia. Kuva Ove Enqvist. 

Pienen tauon jälkeen jatkuu 
everstiluutnantti Teuvo Rönkkö-
sen kirjoitussarja linnoitusty-
kistöstämme. 

Varkauden tukikohta 

Varkau teen 

RT 3-LMeP:n esikunta, Jaakki-
man lohko, Laatokan laivasto-
osasto (MeriK/RT 3), rautatie-
patteri ja sairaala siirtyivät Sa-
vonlinnasta Varkauteen, esikun-
ta 28.4.1940 ja joukot samoihin 
aikoihin. 

Eversti E.I. Järvinen siirtyi 
21.5. linnoitustykistön komenta-
jaksi Maavoimien esikuntaan ja 
kun se elokuussa lakkautettiin, 
linnoitustykistön tarkastajaksi 
Päämajaan (16.9.1940 alkaen 
PvPE). Kesään mennessä majuri 
T. Reposen johtama esikunta ha-
joitettiin ja Jaakkiman lohkolle 
määrättiin uusi tehtävä Salpa-ase-
man eteläisimpänä linnoitustykis-
töpatteristona. 

Varkaudessa VTK:n joukkoi-
na oli aluksi: 
- Esikunta vanhassa keskusho-
tellissa 
- Toimituskomppania 
- Laivakomppania ja laivue, mo-
lempien päällikkönä luutnantti 
A.Karsten, Joutsenlahden kansa-
koulussa 
- Varikkokomppania, päällikkö-
nä luutnantti Perkkola, Lehtonie-
men työväentalossa 
- Rautatiepatteri, päällikkönä 
kapteeni L. Paaso 
- Sairaala kunnalliskodin tiloissa 

Varkauden tukikohdan pääl-
likkönä oli alkuvaiheessa 1.6. al-
kaen komentajakapteeni E. Ko-
ponen ja 14.6. alkaen aikaisem-
min LMeP:n huoltopäällikkönä 

ollut majuri R. Porthin. Varkau-
den tukikohta oli linnoitustykis-
tönkomentajan (tarkastajan) alai-
nen ja tukeutui huoltoasioissa III 
AK:aan. 

VTK:n tehtävät ja 
tehtävien hoito 

Maavoimien komentaja määräsi 
15.5.1940 antamassaan käskys-
sä VTK:n tehtäviksi: 
- Linnoitustykistön erikoiskalus-
ton huolto , 
- Saimaan Sisävesilaivaston ka-
luston ja henkilöstön varaus, kou-
lutus ja sa-valmistelut 
- Rautatiepatterin tuliasema- ja 
tulenjohtovalmistelut itärajalle 
suuntautuvilla rataosilla 

Linnoitustykistön komentaja 
antoi 18.7. käskyssään yksityis-
kohtaisia ohjeita Saimaan Sisä-
vesilaivastolle määrättyjen val-

miustehtävien perusteiksi . 
VTK:n vahvuus oli toiminnan 
alkaessa noin 500 miestä. 

Laajimpia tehtäviä oli uuteen 
toiminta-alueeseen perehtyminen 
hankittujen perustietojen sekä 
maastontiedustelun avulla. Sisä-
vesilaivastoa varten valmistui 
perusteellisesti laaditut toimin-
tasuunnitelmat. 

Sisävesilaivastolle hankittiin 
alukset vuokraamalla, ostamalla 
ja rakentamalla. Ensimmäiset 
alukset olivat mv SP 5, tykkive-
neiksi varustetut vuokratut hinaa-
jat Haapaniemi ja Per Schauman 
sekäkl Ilmarinen. Vesistöalueen 
aluskaluston käyttö sa-kokoon-
panoja varten valmisteltiin. 

Aluskaluston lisääntyessä Si-
sävesilaivasto hoiti Saimaan ve-
sistön saariin sijoitettujen linnoi-
tustykistöpatterien kuljetuksia 
sekä vesitiekuljetuksia I, III ja IV 
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Linnoitustykistöjoukkojen tykkikalusto MaVE:n 6.7.1940 antaman käskyn 
mukaan.Kevyiden rannikkotykkien sekä käyttöarvoltaan heikoimpien tyk-
kimallien tilalle tuli myöhemmin maahan saatua 1innoitustykkikalustoa. 
Kalustotilanne Välirauhan päättyessä esitetään kunkin 1innoitustykis-
töpatteriston yhteydessä. 

Linnoitustykistöjoukkojen tykistökalusto MaVE:n 8.7.1940 antaman käskyn mukaan. Kevyiden 
rannikkotykkien sekä käyttöarvoltaan heikoimpien tykkimallien tilalle tuli myöhemmin maahan 
saatua linnoitustykkikalustoa. Kalustotilanne välirauhan päättyessä esitetään kunkin linnoitustykistö-
patteriston yhteydessä. 
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Yhteensä 6 1 1 4 4 1 6 4 28 4 16 48 46 24 8 15 

AK:ien alueilla. 
VTK osallistui 14. Pr:n (lak-

kautettiin) sotaharjoitukseen 7,-
10.10. Tappuvirran alueella. Ka-
lustohuolto keskittyi Varikko-
k a a n kuuluneeseen ja Lehto-
niemessä sijainneeseen korjaus-
pajaan. 

VTK:n vahvuus oli 1.12.1940 
17 upseeria (näistä 9 reservin up-
seeria), 5 sotilasvirkamiestä, 70 
aliupseeria sekä 266 asevelvol-
lista. Henkilöstön pääosa kuului 
Sisävesilaivastoon. 

Uusi kokoonpano 

VTK:n kokoonpano oli vuoden 
loppupuolella muotoutunut val-
miustehtävien suuntaan. Linnoi-
tustykistön komentajan johdolla 
pidettiinkin 18.12. neuvottelu 
VTK:n uudelleen järjestelystä. 
Tämän perusteella PvPE antoi 

10.2.1941 käskyn, jonka perus-
teella VTK:n nimeksi tuli Sisä-
vesilaivue. Sen päällikkönä oli 
komentajakapteeni E.Koponen. 

Sisävesilaivueeseen kuului: 
- Esikunta 
- Tykkivenepuolilaivue, päällik-
könä luutnantti (res) A.Karsten 
- Moottoriponttoonikomppania, 
päällikkönä luutnantti (res) A. 
Antsola 
- Varikkokomppania, päällikkö-
nä luutnantti P. Hyvönen 
- Korjauspaja, päällikkönä soti-
lasvirkamies V. Virmajuuri 
- Sairastupa 

Sisävesilaivueen määrävah-
vuutena oli 9 upseeria ja sotilas-
virkamiestä, 30 aliupseeria, 5 si-
viilihenkilöä sekä asevelvolliset. 
Välirauhan päättyessä Sisävesi-
laivue laajeni 15.6.1941 liikekan-
nallepanossa S isävesilai vastoksi. 

Linnoitustykistöpatteristot 

Kirjava tykkikalusto 

Talvisodan aikaisesta armeijan 
tykkikalustosta oli aluksi kym-
menes- ja loppuvaiheessa - kun 
loputkin vanhoista tykeistä oli 
otettu varastoista - viidesosa van-
hamallisia jäykkälavettisia tyk-
kejä, joita oli myös rannikkojouk-
kojen käytössä. Tykkien käyttö-
arvo riippui suureksi osaksi käyt-
täjistään. Sodan aikana maahan 
hankittiin lisää jäykkälavettisia 
de Bange-tykkejä. Näistä vajaa 
kymmenesosa ehti sodan viimei-
sinä päivinä mukaan rintamalle, 
ensimmäiset 7.3.1940 Viipurin-
lahdelle. Pääosa hankinnoista 
juuttui tässä vaiheessa matkalle. 

Linnoitustykistöjoukkojen 
pääkalustoksi tuli jäykkälavetti-
nen tykkikalusto, jota Laatokan 
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sekä Viipurinlahden puolustajat 
olivat menestyksellisesti käyttä-
neet rannikkotykistöpatterien 
ohella torjuntataisteluissa. 

MaVE antoi 8.7.1940 käskyn 
linnoitustykistön järjestelystä. 
Käskyssä määrättiin yksityiskoh-
taisesti linnoitustykistöpatteristo-
jen alueilla olevien linnakkeiden 
sijoitus, tykkikalusto, linnakkei-
den miehitys sekä miehittämät-
tömien linnakkeiden valvonta. 

Paikan päällä useiden linnak-
keiden (patterien) paikat muut-
tuivat tehtävien, maaston tai tyk-
kikaluston vuoksi. Kun armeija-
kuntien puolustusjärjestelyt sel-
kiintyivät, sekä prikaatien että ar-
meijakuntien tykistökomentajat 
jakomentajat esittivät vaatimuk-
sia patterien sijoituksesta. 

Välirauhan aikana linnoitus-
tykistön heikompia tykkimalleja 
korvattiin käyttöarvoltaan parem-
malla, talvisodan aikana hanki-
tulla tykkikalustolla. Tällöin lin-
noitustykistöpatteristojen tykki-
malleja voitiin yhdenmukaistaa. 
Välirauhan loppupuolelle tulta-
essa suurin osa pattereihin sijoi-
tetusta tykkikalustosta oli 155 K/ 
77 ,120 K/78,107 K/77,90 K/77 
ja 75 K/97 tykkejä. 

Linnoitustykistöjoukkoihin 
kuului lisäksi kolme raskasta kak-
sitykkistä rannikkotykistöpatte-
ria sekä kaksi järeää nelitykkistä 
mörssäripatteria. Kaluston mu-
kana kulki myös Chilen valtion 

lahjana saatu kaksiputkinen ka-
nuunahaupitsi (105 K-150 H/36 
B). 

Patterit oli edellä mainitussa 
käskyssä nimetty tykkikaluston 
mukaan linnakkeiksi (järeä tai 
raskas patteri) ja sulkulinnakkeik-
si (kevyt patteri). Alkuperäiseen 
nimeämiseen ja numerointiin tuli 
kuitenkin muutoksia. Tärkeim-
millä linnakkeilla tykit olivat ase-
missaan. Kevyiden patterien ty-
kit pidettiin yleensä varastoitu-
na. 

Koulutusta ja 
linnoittamista 

Linnoitustykistöpatteristoissatuli 
päätehtäviksi linnakkeiden raken-
taminen sekä henki löstön 
koulutus.Linnoitus-ja rakennus-
töitä tekivät kohteen mukaan jou-
kot itse sekä rakentaja- ja linnoi-
tusjoukot. 

Kantahenkilökunta perehtyi 
linnoitustykistön kalustoon ja 
käyttöön maassa lyhyen aikaa ol-
leiden ranskalaisten kouluttajien 
johdolla sekä varsinkin talviso-
dassa saatujen kokemusten poh-
jalta. Ampumatoimintaa kehitet-
tiin kenttätykistön käyttämien 
menetelmien suuntaan. Mieliku-
vitusta ja ammattitaitoa käyttäen 
vanhasta tykkikalustosta saatiin-
kin irti enemmän kuin mihin ty-
kit olivat alunperin tarkoitetut-
kaan. Patterien ampuma-alaa saa-

tiin osaksi laajennetuksi tuliase-
miin kehitetyillä rakenteellisilla 
ratkaisuilla. 

Jalkaväen raskailla aseilla va-
rustetun linnoitusjalkaväen kans-
sa pyrittiin läheiseen yhteistoi-
mintaan. Vuoden 1941 talvella 
pidettiin 54 viikon pituista kerta-
usharjoitusta, joissa myös yhteis-
toimintaa harjoiteltiin. Harjoituk-
siin osallistui alueillaan linnoi-
tustykistöjoukkojen lisäksi muun 
muassa 10 linnoituspataljoonaa 
sekä 13 erillistä linnoituskomppa-
niaa. 

Linnoitustykistöpatteristoissa 
majoitus ja koulutus keskitettiin 
esikunnan ja 2-3 koulutusyksi-
kön sijoituspaikkoihin. Nämä oli-
vat aluksi alueen kouluissa ja ta-
loissa. Kantahenkilökunta vuok-
rasi perheilleen asunnot lähiseu-
dulta. Koulutusyksiköiden sijain-
tipaikkoihin rakennettiin parak-
kikyliä, joissa oli toimisto, ma-
joitusparakit, asuinrakennukset, 
ruokala, sotilaskoti, sairastupa, 
sauna, talli ja varastot. 

Linnakkeiden ja patterien lin-
noitustyöt jäi vät välirauhan päät-
tyessä suureksi osaksi kesken eikä 
kaikkien sulkulinnakkeiden lin-
noitustöitä ehditty aloittaakaan. 

Tämän jälkeen onkin tarkoi-
tuksena tarkastella jokaista lin-
noitustykistöpatteristoa erikseen 
etelästä pohjoiseen päin. 

Sarja jatkuu ... 
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IN MEMORIAM 

Everstiluutnantti Heikki Niska 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Veli Heikki Nis-
ka kuoli yllättäen 18. kesäkuuta 1993. Heikki 
Niska oli syntynyt 18. tammikuuta 1941 Rova-
niemellä. Hän suoritti varusmiespalveluksensa 
Karjalan Jääkäripataljoonassa 1962-63 ja kir-
joitti sen jälkeen ylioppilaaksi Joensuun lyseos-
ta vuonna 1964. Upseeri tutkinnon hän suoritti 
51. Kadettikurssilla 1964 -1967 ja yleisesikun-
taupseerin tutkinnon 1975-1977 Sotakorkea-
koulun merisotalinjalla. 

Heikki Niska palveli muun muassa Vaasan 
Rannikkopatteristossa, Tykistökoulussa ja Ran-
nikkotykistökoulussa, Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentissä, Pääesikunnan rannikko-
tykistötoimistossa, Puolustusministeriössä ja 
Merisotakoulussa. Lisäksi hän oli useaan ottee-
seen YK-palveluksessa. Heikki Niska tunnet-

tiin huumorintajuisena ja innostavana työtove-
rina ja esimiehenä. Hän siirtyi reserviin Ran-
nikkotykistökoulun johtajan tehtävistä joulu-
kuussa 1992. Tämänkin jälkeen Rannikkoty-
kistökoulu säilyi hänelle läheisenä. Hänen muo-
tokuvansa paljastettiin Rannikkotykistökoululla 
28. toukokuuta 1993. 

Heikki Niska oli mukana Lions-toiminnas-
sa ja osallistui aktiivisesti vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön muun muassa Rannikon Puo-
lustajain Killassa, Vaasan Kadettipiirissä, Sini-
bareteissa, Upseeriliitossa ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksessä. Rannikon Puolustaja-
lehden päätoimittajan Niska oli 1991-92. Eläk-
keelle siirryttyään hän perusti oman yrityksen, 
joka hankki mainoksia maanpuolustuslehdille. 

Ove Enqvist 
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IN MEMORIAM 
Professori Väinö Luoma 

Professori emeritus, majuri evp Väinö Luoma 
kuoli kotonaan Turussa 11.5.1993. Hän oli syn-
tynyt 21.7.1917 Turussa. 

Väinö Luoma tuli ylioppilaaksi Turun Lyse-
osta 1936. Asevelvollisuuden suoritettuaan Väi-
nö Luoma kävi Merisotakoulun XII-Merikadet-
tikurssin 1937-1939 ja osallistui Suomen Jout-
senen valtameripurjehdukseen. Hän oli kadetti-
pursimies ja kurssinsa priimus. 

Talvisodassa Väinö Luoma toimi ilmator-
juntapatterin päällikkönä. Välirauhan aikana 
1940-41 hän oli patteriupseerina Utön linnak-
keella. Jatkosodassa hän oli kranaatinheitin-
komppanian päällikkönä Hangon rintamalla 
Bromarvin lohkolla. Tämän jälkeen hän siirtyi 
Länsi-Kannakselle Rannikkotykistörykmentti 
2:een, jossa hän toimi eri tehtävissä: patterin 
päällikkönä, linnakkeistoupseerina ja linnakkeis-
ton komentajana. Hän haavoittui vaikeasti ke-
sällä 1944 Koiviston Piisaaressa ja jäi 100%:n 
sotainvalidiksi. Väinö Luomalle on myönnetty 
seuraavat kunniamerkit: VR2mk, VR3mk, 
VR4mk, SVR R l , M m 3 9 - 4 0 , Mm41-45 , 
KKKamr, SaksRR2, SIK. 

Vammautumisensa jälkeen hän aloitti opis-
kelunsa Turun yliopistossa josta väitteli sosiolo-
giassa filosofian tohtoriksi vuonna 1962. 

Tästä alkoi Väinö Luoman toinen elämän-
ura. Hänet nimitettiin järjestösosiologian do-
sentiksi Turun Yliopistoon 1963, työmarkkina-
opin dosentiksi Turun Kauppakorkeakouluun 
samana vuonna ja työpolitiikan dosentiksi Tu-
run Yliopistoon 1965. Turun Yliopiston sosiaa-
lipolitiikan professorin virkaa hän hoiti 1965-
1967. Jo 1966 hänet todettiin Helsingin Kaup-
pakorkeakoulun sosiologian apulaisprofessorin 
virkaan kelpoiseksi ja Turun Kauppakorkea-
koulun taloussosiologian apulaisprofessorin vir-
kaan hänet nimitettiin 1967. Tästä virasta hän 
siirtyi eläkkeelle sairauden perusteella vuonna 
1975. 

Hänen tieteellinen tuotantonsa voidaan jakaa 
kahteen ryhmään. Päätuotantona on pidettävä 
teossarjaa " Valtion virkamiesten järjestäytymi-
nen SuomessaI-II". Toisen ryhmän tuotannossa 
muodostaa laaja artikkelisarja. Vielä eläkkeelle 
siirryttyäänkin hän jatkoi artikkelituotantoaan ja 
seurasi tarkasti alansa kehitystä. Hänen tieteelli-
selle tuotannolleen on ominaista perusteellinen 
lähteisiin tutustuminen, syvällinen kysymysten 
pohdinta ja huolellinen tulosten erittely. Tutkija-
na hän oli tunnollinen, kriittinen ja omaperäinen. 

Tasavallan presidentti ylensi Väinö Luoman 
majuriksi 1967 ja myönsi hänelle professorin 
arvonimen 1977. 

Opettajana hän oli sykähdyttävä ja mestaril-
linen suomen kielen käyttäjä ja nautti opiskeli-
joiden jakamatonta suosiota. Opetustoimensa hän 
aloittikin Turun Kauppakorkeakoulussa jo 1958 
kansantaloustieteessä ja liikeyrityspsykologian 
alalla. 

Väinö Luomalla riitti myös aikaa toimia Tu-
run Kauppakorkeakoulun keskeisissä johtoteh-
tävissä. Hän oli korkeakoulun vararehtorina 1968-
70 ja hän antoi voimakkaan panoksen korkea-
koulun tutkimus- ja julkaisutoiminnan kehittä-
miseen. Aktiivisesti hän osallistui myös käytän-
nön työmarkkinapolitiikkaan toimimalla mm. 
Professoriliiton valtuuskunnan jäsenenä ja sen 
alayhdistyksen puheenjohtajana. Hänen aloit-
teestaan perustettiin Turun Kauppakorkeakou-
lun Henkilökuntayhdistys ry ja hän toimi sen 
ensimmäisenä puheenjohtajana usean vuoden 
ajan. Voidaan sanoa, että hän oli yksi Turun 
Kauppakorkeakoulun merkittävistä kehittäjistä. 

Vaikeasta sotavammasta huolimatta hän jak-
soi säilyttää valoisan jaelämänmyönteisen asen-
teensa. 

Väinö Luomaa jää uhrautuvan elämänkump-
panin Violan lisäksi kaipaamaan laaja upseerito-
verien, yliopisto- ja korkeakouluväen sekä ystä-
vien joukko. Hänen muistonsa ja tekonsa elävät. 

A Kurki 



Korsukuoro viihdyttää. 

Rannikon 
Puolustajien 
kesäpäivät 

Vaasassa 

Merenkurkun Killan puheen-
johtaja toivottaa kiltaveljet ja 
sisaret tervetulleiksi. 

Rannikon Puolustajien joka-
vuotiset kesäpäivät vietettiin 
aurinkoisessa Vaasassa 14-15. 
elokuuta 1993. Järjestelyistä ja 
isännyydestä vastasi Merenkur-
kun Kilta ja Vaasan Rannikko-
patteristo. 

Ennen päiväjuhlaa pitkämatka-
laiset Kotkasta, Helsingistä ja 
Turusta muonitettiin tukevasti 
varuskunnan ruokalassa sotilas-
aterialla. 

Päiväjuhlassa VaaRPsto:n 
koulutustalon auditoriossa Me-
renkurkun Killan puheenjohtaja 
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. 
Haikeudella ja hetken hiljaisuu-
della kunnioitettiin everstiluut-
nantti, päätoimittaja, kiltaveli 
Heikki Niskan muistoa ja mitta-
vaa elämäntyötä. 

Tavanomaisesta poiketen so-
tilassoittokuntaaeijuhlassakuul-
tu. Sen korvasi vaasalaisten iki-
oma Korsukuoro upeilla esityk-
sillään saaden vielä loppuhuipen-
tumana kaikki mukaan- kuoro ja 
yleisö, toista sataa rannikon puo-

lustajaa, lauloivat yhdessä Maam-
me laulun. Korsu-kuoro koostuu 
pelkästään sotaveteraaneista, kes-
ki-ikäyli 75 vuotta, mutta ääni ja 
into samanlainen kun silloin jos-
kus kun eivät jättäneet kaveri-
aan. Eräs heistä sanoikin, että 
heillä on nyt taas tulossa äänen-
murrosvaihe niin kuin silloinkin. 
Lisäksi esiintyi Vaasan Viuhkan 
kilpatanssijuniorit. 

Pääesitelmän tilaisuudessa 
piti everstiluutnantti Ossi Ket-
tunen Pääesikunnan rannikkoty-
kistöosastosta käsitellen seikka-
peräisesti rannikkotykistön ko-
rostunutta asemaa Itämeren 
muuttuneessa voimatasapainos-
sa ja liikkuvan rannikonpuolus-
tuksen nykyvaihetta, aseistusta 
ja tarpeellisuutta. Vaasa on ainoa 
paikka meillä, jossa koulutetaan 
moottoroitua rannikkotykistövä-
keä. Hän toi esille moottoroidun 
rannikkotykistön tarpeellisuuden 
eteenkin kun se kykenee ampu-
maan sekä maa- että merimaale-
ja. 

Tervehdyksen Vaasan Soti-

lasläänistä esitti sotilasläänin 
komentaja eversti Olavi Simola. 
Hän esitti näkemyksiä tänä vuon-
na voimaan astuneesta puolus-
tusvoimien uudesta johtamis- ja 
hallintojärjestelmästä. Lisäksi 
tervehdyksensä esitti Rannikon 
Puolustajain Killan puheenjoh-
taja Asko Heilala. Rannikkoty-
kistön tarkastaja, eversti Risto 
S inkkonen oli lähettänyt tilaisuu-
teen tervehdyksensä. 

Juhlan päätteeksi rannikon-
puolustajien kiltojen puheenjoh-
tajat laskivat seppeleen perinne-
muurille. Juhlaa kunnioitti läsnä-
olollaan myös eläkkeelle siirty-
nyt rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Juhani Niska, Turun Ran-
nikkorykmentin komentaja 
eversti Juhani Haapala, eversti-
luutnantti Ossi Kettunen Pääesi-
kunnan rannikkotykistöosasta, 
VaaRPston nykyinen komentaja 
everstiluutnantti Kai Tynkkynen, 
everstiluutnantti evp Pentti Väy-
rynen ja everstiluutnantti evp 
Matti Wähäjärvi, kaikki vaimoi-
neen ja lisäksi entisiä VaaRPsto:n 
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Seppeleenlasku Perinnemuurilla. Kiltaveljet Veriä, Salmi ja 
Heilala. Seremoniamestarina musiikkimajuri Leo Tuuli. 

komentajia Juhani Niskaa lu-
kuunottamatta. Lokakuun 1. päi-
västä VaaRPston komentajaksi 
nimitetty majuri Hannu Luukko-
nen oli niin ikään saamassa ensi-
kokemusta kiltatoiminnasta. 

Päivä jatkui merimatkalla 
Vaasan kauniiseen saaristoon VI 
Silmällä ja Vb Willellä ja hui-
pentui Valkoisen Suomen ensim-
mäiseen päämajarakennukseen 
eli Kaupungintalolle, missä Vaa-
san kaupunki oli järjestänyt esit-
telykierroksen ja mahtavan cock-
tail-tilaisuuden. Tilaisuutta isän-
nöi Vaasan kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, rehtori Olavi Nie-
mi. Kiltalaiset tietävät nyt aina-
kin mistä jääkärit aikoinaan läh-
tivät ja mihin palasivat. Tästä kil-
talaiset saivatkin virikkeitä kes-
kusteluille molemmilla kerhoilla 
illansuussa tanssin, musiikin ja 
seurustelun merkeissä myöhään 
yöhön. Upseerikerholla pianoa 
soitti Algot Gustafsson ja viulua 
Antti Tiihonen. Päällystökerhol-
la tanssimusiikista vastasi Kurt 
Lindqvistin orkesteri. 

Sunnuntaiaamuna väki herä-
tettiin Kiltatalolla "torventöräy-
tyksellä" ja lipunnostolla, jota 
seurasi yhteislauluna Siniristilip-

pumme musiikkimajuri Leo Tuu-
len johdolla. Aamu oli kaunis ja 
aurinkoinen nauttia Vaasan Soti-
laskodin tarjoamasta silliaamiai-
sesta. Upean Kiltamajan esittely 
historioineen osoitti selkeästi ase-
laji- ja kiltahengen ohella tarvit-
tavan talkoohengen merkityksen. 
RPK piti ensimmäisen kokouk-
sensa Kiltamajalla. RPK:n osalta 
kokoukset sääntömuutoksineen 
olivatlähinnä "läpihuutojuttuja". 

Päivät onnistuivat hyvin ja 
toivat aimo annoksen yhteishen-
gen tunnetta lisää tuleville pyrki-
myksille. Vieraitten tehdessäläh-
töä ja kiitellessä isäntäväkeä joku 
sanoi, että "muuten hyvät juhlat, 
mutta jos vielä jotakin pitää syö-
dä niin halkeaisin". 

Tilaisuus ylitti loistavasti uu-
tiskynnyksen Vaasan samanai-
kaisista muista tapahtumista huo-
limatta. Me vaasalaiset olemme 
omalta osaltamme iloisia siitä, 
että saimme järjestää päivät ja 
toivommerunsasta osanottoa ensi 
kesän päiville, jotka järjestetään 
Suomen Turussa. 
Tapaamisiin Merenkulun Kilta ry 

Erkki Salmi 
Kirjoitus on täydennetty Asko Heilalan 
antamilla tiedoilla. 

Lipunnosto, Siniristilippumifie 

KESÄN KUULUMISET 



Eversti Pentti Silvast. Eversti Reino Aaltonen oli 
RtUY:n puheenjohtaja Ranni-
kon Puolustajan syntyessä. 

Jotakin ehkä 
muistaisin... 
Heikki Niska haastoi lehden 35-
vuotisnumerossa entisiä 
toimittajia mukaan kertomaan. 
Siksi eversti evp Pentti Silvast 
kertoo tässä lehtemme ensi 
askeleista. Hän saiRtUY:n 
johtokunnan jäsenenä avustaa 
niissä yhdistyksen puheenjohta-
jaa Reino Aaltosta, joka toimi 
silloin Merisotakoulun johtaja-
na. 

Johtokunta päätti lehden perus-
tamisesta vuoden 1957 alkupuo-
lella. Asiaa valmisteltiin puoli-
sen vuotta ja otettiin yhteyttä 
myös Suomi Merellä -lehteen. 
Omaan lehteen päädyttiin syk-
syllä. Johtokunta suhtautui esi-
tyksiin myönteisesti, mutta halu-
si nähdä vielä kertaalleen kustan-
nuslaskelmat. 

... mi tään kiirettä ei ole ... 

Reino Aaltonen oli toimeenpa-
neva esimies, viivyttelyä hän ei 
hyväksynyt. Seuraavana aamuna 
hän kutsui minut, silloisen meri-
kadettikomppanian päällikön 
luoksensa. "Milloin Sinulla on 
lehden käsikirjoitus kasassa? 
Mitään kiirettä ei ole, tarvitsen 

sen vasta huomenna, kun menen 
neljäntoista lautalla painoon." 

Tekstit pientä nelisivuista leh-
teä varten olivat olleet jo johto-
kunnassa ja saaneet hyväksymi-
sen. Kirjoitin ne vielä kertaalleen 
uusille liuskoille ja vein Reinol-
le. Hän luki jutut hyvin huolelli-
sesti, korjaili sanontoja mielei-
sekseen, kysyi joitakin yksityis-
kohtia. "Jos Sinulle sopii, niin 
vien nämä nyt tällaisina painoon. 
Riittääkö 300 kappaletta johto-
kunnalle, vuosikokoukselle ja 
jäsenille?" 

• Kun tiedustelin, millaisen 
kustannuslaskelman valmistan, 
vastasi Reino, että johtokunnalle 
riittää tieto siitä, mitä lehti mak-
saa. "Jos joku alkaa markkoja 
kysellä, niin vastaa, että laskun 
maksaa ilmoittaja, joka ei halua 
nimeään julkisuuteen eikä ilmoi-
tustaan painettavaksi." 

Uunituore numero jaettiin 
seuraavassa johtokunnan koko-
uksessa ja Reino kertoi, mitä se 
tulee maksamaan. Keijo Mikola 
pyysi puheenvuoron ja esitti las-
kelman hyväksyttäväksi. Topi 
Knuuttila kannatti ja Reino löi 
nuijan pöytään. Hän antoi laskun 
sitten Veikko Lappiselle, rahas-

tonhoitajalle ja sanoi, että maksa 
pois, raha on jo tilille tullut. 

Siitä alkoi Rannikon Puolus-
tajan väsääminen. Ensimmäisiä 
numeroita kasattiin merikadetti-
komppaniassa melkein polvien 
välissä. Sellaiset lehden puolesta 
paljon työskennelleet miehet kuin 
esimerkiksi Juhani Niska, Timo 
Sario ja Uolevi Tirronen taisivat 
saada ensimmäisen kosketuksen 
omaan lehteensä lukemalla oiko-
vedoksia - esimiehen käskystä. 

... käynt i O T K : n 
pääkont to r i s sa . . . 

1960-luvun alussa sain Ranni-
kon Puolustajain Killan sihteeri-
nä esitellä Killassa lehtiasioita. 
Johtokunnassa kiisteltiin, pan-
naanko jäsenmaksusta markka 
vai puolitoistalehdenkustannuk-
siin. Mielipiteitä vaihdettiin vilk-
kaasti, lehden tarkoitusperästä-
kin puhuttiin. Killan silloinen 
puheenjohtaja, OTK:n pääjohta-
ja Eero Salovaara otti kesken 
kaiken puheenvuoron ja kysyi, 
kuinka suuresta erosta nyt kaik-
kiaan keskustellaan. Vastasin, 
että kyllä tässä olisi mahdolli-
suus panna lehdelle lisää yli kak-
sisataa markkaa. 

"Ennen keskustelun jatkamis-
ta ilmoitan, ettäkiltamme on juu-
ri saanut 250 markan suuruisen 
lahjoituksen tiedotustoimintaa 
varten.—Ja sihteerillä taitaa olla 
valmiina jo ehdotus tässä lehti-
asiassa." 

Esitin päätökseksi puolitois-
ta markkaa lehdelle kutakin kil-
lan jäsentä kohden. "Ja lisäksi 
250 markkaa lehden tiedotustoi-
minnan tukemiseksi," jatkoi tä-
hän Eero ja päätti keskustelun. 
Kävin seuraavana aamuna hake-
massa rahat OTK:n pääkontto-
rista. 

Tällaiset pienet taloudelliset 
murheet eivät olleet verrannolli-
sia siihen vilkkaaseen toimintaan, 
mitä Rannikon Puolustajalla on 
jo vuosikymmeniä ollut. Voin 
vain viitata ruotsin kirjani ope-
tukseen "Mänga bäckar smä..." 
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77. 
KADETTIKURSSI 
VALMISTUI 

18.9.1993 pidettiin kadettien perintei-
nen Miekkajuhla Suomenlinnan upseeri-
kerholla. Eversti Keijo Mikola piti 
kunniamiekan luovutuspuheen. Miekka 
luovutettiin tällä kertaa kadettikersantti 
Jukka Leikokselle. Rannikko sisarten 
säätiön stipendin sai kadetti Olli-Pekka 
Lund ja reilun kaverin stipendin kadetti 
Yrjö Lehtonen. Kadettikurssi nimitettiin 
luutnantin virkaan 27.8.1993. 

77. Rannikkotykistökadettikurssin aselajijakso 

Taimista ruusunnupuiksi 
77. kadettikurssin aselajijakso 
alkoi huhtikuussa 1992 tutustu-
misella keskiön saloihin yliluut-
nantti Iso-Sompin, tuon vilkkaan, 
mutta pätevän keskiögurun joh-
dolla Rankin linnakkeella. Lei-
rilläpääsimme sinuiksi myös itse 
tykkikaluston kanssa 76 ItK:n 
suora-ammuntojen merkeissä. 

Ennen kesälomaa yliluutnant-
ti Schroderus, tuo gladiaattoreis-
takin tuttu kouluttaja, opetti meil-
le monia tarpeellisia asioita me-
ritulenjohdon saralta. Opimme 
mm. mittausalapiirroksen laati-
misen ilman perusteita, sekä sen 
mitä materiaalia kadetin itse tu-
lee ottaa mukaan tulenjohtohar-
joitukseen. Jos joskus tulenjoh-
toasemassa pääsee kahvi ja pulla 
loppumaan, tiedämme miltä ri-
malta niitä saa tilata lisää. 

Kesäloman jälkeen siirryim-

me Merisotakouluun oppimaan 
merenkulun jaloja taitoja. Tämän 
oppijakson jälkeen ymmärsim-
me merenkulun suurimmat salat: 
ei saa ottaa nakkeja viitoista, ir-
rotetaan lauttana springi kölin 
varassa sekä sen miten liitytään 
silta-arkkukerhoon Matti Kurjen 
diktaatin tienoilla. 

Käytännössä näitä merenku-
lun taitoja pääsimme harrasta-
maan elokuussa Molden merika-
dettipäivillä Norjassa. Osallis-
tuimme innolla eri urheilutapah-
tumiin - pääosin kannustajina. 
Turisteinakolusimmekaikki kyn-
nykset, olipa mukana myös yksi 
"lentäjä" ja "aivokirurgi". 

Paluu arkeen oli ankara. Tu-
kikohtaleiri, viikko väliä, patte-
riharjoitus, viikko väliä, merilei-
ri, viikko väliä, suora-ammunta 
leiri... 

Kaiken kaikkiaan meille an-
nettiin syksyn aikana tiivis näke-
mys aselajin saloista ja siitä et-
temme oikeastaan tiedä vielä mis-
tään mitään. Ehkä mieleenpainu-
vin tapahtuma syksyllä oli Jur-
mon linnakkeen taistelusuunni-
telman laatiminen ja siihen liitty-
vä linnakkeen kertausharjoitus 
kurssimme johtajan kapt Timo 
Saastamoisen johdolla. Harjoi-
tuksen jälkeen kurssi hallitsi WP 
tekstinkäsittelyohjelman kaikki 
eri versiot ja osasi muokata eri-
laisilla koneilla tehtyjä asiakirjo-
ja tulostettavaan muotoon. 

Ennen joululomaamme suo-
ritimme kolmen viikon työhar-
joittelujakson Upinniemessä ja 
Gy ltön linnakkeella. Joululoman 
jälkeen osallistuimme reserviup-
seerikurssin tukikohtaleirille, jos-
sa saimme kokemuksia taistelu-
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AHTI Pasi, DAHLBOMika, ILVES ARO Petri, LAAKSONEN 
KotRPsto SIRR HanRPsto Marko, SIRR 

LEHTONEN Yrjö, 
VaaRPsto 

LEIKOS Jukka, LINERI Tapio, LUND Olli-Pekka, MERENHEIMO VIIRU Antti, 
KotRPsto TurRR SIRR Marko, SIRR TurRR 

ammuntojen johtamisesta ja krh-
ammunnoista. Helmikuussa oli 
vuorossa toinen työharjoittelu; 
neljä kadettia Hangossa ja kuusi 
Vaasassa. 

Työharjoittelujen ja leirien 
ohessa suoritimme vaadittavat 
100 tuntia omatoimista harjoitte-
lua raval-laitteiston parissa. Lä-
päisimme kaikki vaaditun ko-
keen. Jurmon linnakkeen taiste-
lusuunnitelman muokkaaminen 
jatkui... 

Yhteisleirin kynnyksellä ke-
väällä 1993 patterilaskin tuli 
osaksi meidän elämäämme kapt 
Juuselan välityksellä. Saimme 
kaikki tuntumaa siitä mihin suun-
taan aselajimme on menossa -
hups, jep. Yhteisleirillä toimim-
me eri tehtävissä: kokeiluorgani-
saatiossa, linnakkeen esikunnas-
sa, torjuntakeskuksen päällikköi-
nä, tulenjohtojaoksen johtajina ja 
rt-patterin päällikköinä. Kymme-
nen päivän leiri oli meidän näkö-
kulmastamme niin pitkä, etteivät 
edes omaistenpäivän tanssitytöt 

voineet pelastaa siltä tosiseikal-
ta, että 40 % kurssistamme meni 
naimisiin pian leirin jälkeen 

Tutkielmien laatiminen aihe-
utti kurssillemme runsaasti töitä, 
mutta saimme lopulta kaikki luo-
vutettua ne määräpäivään men-
nessä. Kuudestakymmenestäkah-
deksasta virheestä huolimatta 
myös viimeinenkin meistä lopul-
ta sai suoritettua tutkielman hy-
väksytysti. 

Ennen kesälomaa olimme vii-
meistä kertaa joukko-osastohar-
joittelussa kadetteina, kukin 
omassa yksikössään, paitsi eräs 
musta lammas. 

Kesälomalla jokainen puhal-
teli omiin hiiliinsä ja loman jäl-
keen olikin taas aika esittää suo-
malaista osaamista merikadetti-
päivillä Bornholmin saarella 
Tanskassa, jossa mukanamme 
olivat jälleen samat korkeakou-
lutetut roolihahmot. Matka oli 
niin antoisa, että pölsse ja röget 
sild maistuvat suussa vielä tätä-
kin kirjoitettaessa. Edelliskerrasta 

viisastuneina sijoitimme oman 
poikamme ammuntajoukkuee-
seen; tuloksena pronssimitali ja 
kiertopalkinto Suomelle. 

Merikadettipäivien jälkeen 
saimme rautaisannoksen eläväs-
tä elämästä hallinnon oppitun-
tien , virkaehtosopimuksen ja ty ö-
aikakirjanpidon muodossa. 

Kaikenkaikkiaan vuosi jakol-
me kuukautta on kulunut nopeas-
ti. Kahden viikon yhtenäiskoulu-
tuksen jälkeen joudumme sovel-
tamaan Rannikkotykistökoulus-
ta saamiamme oppejakäy tännös-
sä, ilman kurssikavereittemme ja 
kouluttajiemme tukea. Lähdem-
me kuitenkin luottavaisin mielin 
joukkoihin valmiina antamaan 
oman panoksemme Suomen ran-
nikonpuolustukselle. 

77. Rt-Kadettikurssi 
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60 
vuotta 

Päätös Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen perustamisesta tehtiin RT 
1:n Upseerikerholla Suomenlinnassa 27. lokakuuta vuonna 1933. 

Yhdistyksen varsinainen perustaminen tapahtui Katajanokan 
Upseerikasinolla itsenäisyyspäivän kynnyksellä 5. joulukuuta vuonna 1933. 

RtUY ry täyttää täten 60 vuotta tänä vuonna. 60-vuotisjuhlallisuudet 
vietetään 11.11. 1993 seuraavan ohjelman mukaan: 

08.00 Seppeleen lasku Suomenlinnassa ja Isosaaressa 
09.00- Onnittelujen vastaanotto Suomenlinnan Upseerikerhon 
10.30 perinnehuoneessa 
12.00- Päiväjuhla Suomenlinnan Upseerikerhon juhlasalissa 
14.00 
14.00- Väliaika 
14.30 
14.30- Juhlavuosikokous Suomenlinnan Upseerikerhon 
15.30 juhlasalissa 
15.30- Tauko 
19.30 
19.30- Iltajuhla Katajanokan Upseerikasinolla 

Asuna päiväjuhlassa on paraatipuku tai tumma puku ja iltajuhlassa pieni 
juhlapuku (vast). Kuljetukset Suomenlinnaan lähtee Palacen rannasta klo 
09.00-11.30 välisenä aikana noin 30 minuutin välein. Suomenlinnan lautta 

lähtee presidentin linnan alapuolelta. 
Ilmoittautumiset 5.11. 1993 mennessä yhteysupseereille tai sihteerille (90-

161 5231). Illalliskortin hinta on noin 200 mk. 
Lisätietoja syksyn jäsenkirjeessä. 
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. . .perinteet ja tkuvat . . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

A »•» "'' <3 nncacii 

TARKIAINEN 
Mikonka tu 1. 00100 Helsinki, p. 661916 

Li ins i tuulcnkuj j 3. 0.'.100 Espoo, p. 461644 

Ensiluokan liike 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 
mutta hinnat silli yhtä halvat tuin sivukaduilla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

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

on suun ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

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

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

RANNIKON PUOLUSTAJIA TERVEHTIVÄT 

BARKER KUTOMO OY OY KOLSTER AB 
OY EHO AB KOTKAN PUHELINYHDISTYS 
EKENÄS STAD - LOHJAN KUNTA 
TAMMISAAREN KAUPUNKI OY MATKAHUOLTO AB 
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT OY MERIKIITO AB 
FORSSEN & SALOMAA OY OSUUSKUNTA MAITO-AURA 
FUJI FINLAND OY PERALTO OY 
HAMINAN KAUPUNKI OY M. RAUANHEIMO AB 
HANGON KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKI 
JOUTSEN APTEEKKI, Turku TUUSULAN KTK OY 
AARO KOHONEN OY 
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vapaaehtoisena lähteneen Evaldin jopa 

propagandafilmin 
tähdeksi 
Leningradissa 
Evald Ström on yksi mies siitä 
onnettomasta ikäluokasta, joka 
joutui sotimaan talvisodan 
alusta jatkosodan loppuun asti. 
Seuraavassa Evald Strömin 
tarina, joka on yksi monesta. 
Evaldin " ura" rannikon ja 
vähän muunkin puolustajana 
on kuitenkin ehkä värikkäämpi 
ja hurjempi kuin monen muun 
tarina. 

Kun Evald Ström tammikuun 
1945 kipenöivässä pakkasessa 
laahusti palautettavien sotavan-
kien joukossa Vainikkalassa yli 
rajan takaisin kotiin, hän painoi 
vain 48 kiloa, tuo pitkä 23-vuoti-
as mies. Mutta hän eli. Tänään 
Evald Ström on 72-vuotias. Hä-
nen ryhtinsä on kuin nuorukai-
sen, suuren tilan pellonpiennarta 
kulkemaan tottunut askel on va-
kaa, silmässä ön iloinen pilke. 
Sitkeydessä lienee tämän elin-
voiman alkuperä. Vuonna 1972 
tehdyssä kyselyssä jo todettiin, 
että sotavangit ovat keskimäärin 
noin kymmenen vuotta ikäisiään 
huonokuntoisempia. 

Tuntemattoman haastattelijan 
taltioima tarina julkaistaan Evald 
S trömin luvalla ja Keltaisen Ryk-
mentin Jaakko Santalan tarken-
nuksin. 

Ystävän kaaduttua 
vapaaehtoiseksi 

Vuonna 1949 oli Evald, Bölen 
tilan poika Vaasan läheltä, jo päät-

tänyt, ettei hän seuraa isänsä jäl-
kiä maanviljelijänä, vaan ryhtyy 
sähköalalle. Talvisota sulki kui-
tenkin teknillisenkoulunjotahän 
silloin kävi. Sitten kaatui Sum-
man taistelussa hyvä ystävä, naa-
purin poika. Evaldin isä oli vapa-
ussoturi ja 19-vuotiaan pojan 
maailmankuvassa asettuivat S uo-
mi ja sen itsenäisyys hyvin kor-
kealle. Näin siitä huolimatta, et-
tei isänmaa kuulunut suomenkie-
lellä hänen sanavarastoonsa. Hän 
sanoin sen ruotsiksi VÄRT FOS-
TERLAND. Mutta sisältö oli yhtä 
syvä ja arvokas. 

Niinpä Evald lähti vapaaeh-
toisena talvisotaan. Hän koki tais-
telut Viipurista, tykistön tulen, 
tulimerenä kiehuvan kaupungin, 
sekasorron, juoksi polttopullot-
Molotovin cocktail, kuten suo-
malaiset sanovat - käsissään ja 
sytytti etenevien venäläisten 
edestä taloja tuleen. Hän makasi 
linjassa ja odotti venäläisiä, kun 
ammukset olivat lopussa. Hän oli 
19-vuotias eikä osannut pelätä. 

Niistä kahdestasadasta täy-

dennysmiehestä, joihin nuori 
Evald kuului, palasi vahingoittu-
mattomina kotiin vain neljäkym-
mentä. Rauhantulo ei merkinnyt 
paluutakoulun penkille ja samoi-
lemaan Bölen hiljaisissa, kimal-
tavissa metsissä metsästyskivää-
ri selässä - ne olivat niin elävinä 
palanneet Evaldin mieleen maa-
liskuisena rauhanteon päivänä, 
jolloin aseet vaikenivat, sodan 
äänet vaihtuivat aurinkoisen ke-
vätpäivän hiljaisuuteen. 

Talvisodasta päästyään 
varusmieheksi 

Evald oli sitä ikäluokkaa, joka 
saman tien jäi suorittamaan ase-
palvelustaan. Kesällä 1941 lähti 
21-vuotias alikersantti sitten uu-
delleen sotaan. Hangon Lohkol-
la tapahtuneiden rannikkotaiste-
lujen päätyttyä hänen yksikkön-
sä siirrettiin Kannaksen meren-
puolisen rannikon puolustukseen 
8. Rannikkoprikaatiin, jonka nimi 
sitten vuonna 1942 muutettiin 
Rannikkotykistörykmentti 2:ksi. 
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Samalla se sai myös lempinimen-
sä Keltainen Rykmentti asetakin 
hihassa olevan merkkinauhan 
mukaan. 

Evald toimi aluksi Osasto 
Tuomarilan Kyrönniemen ranta-
tukikohdassa Muurilassa, mutta 
sieltä hänet siirrettiin tulenjohtu-
eeseen 2. Moottoroituun Kevy-
een Patteriin, jonka sijoituspaik-
ka asemasotavaiheessa oli Sei-
västön kylän alueella. Kerran 
vaurioitti täysosuman ilmanpai-
ne sisukuntaa niin, että hän joutui 
puoleksi vuodeksi sairaalaan. 
Sieltä hänet komennettiin legen-
daarisen S.O. Lindgrenin jouk-
ko-osastoon. Eräällä tiedustelu-
retkellä Evald ja S .0. karkottivat 
kahteen pekkaan jopa 20-30 vi-
hollissotilasta. Evald ampui ko-
nepistoolilla ja S.O. karjui ko-
mentosanoja niin; että venäläiset 
luulivat vähintään komppanian 
suomalaisia makaavan pusikos-
sa ja pakenivat hyppykengissä. 
"Kova mies se S .O.", sanoo Evald 
ja pudistelee päätään. 

Evald poti keltataudinkin ja 
anoi sitten takaisin omaan ruot-
sinkieliseen joukko-osastoonsa. 
Siellä sujui elämä pitkään, koko 
asemasotavaiheen, sangen rau-
hallisesti. Mutta sitten tuli kesä-
kuu 1944. 'Tiesimme, että jota-
kin on tulossa. Ääniä kuului, ve-
näläisten puolelle ilmestyi yllät-
täen metsäsaareke, jota aikaisem-
min ei ollut. Ilmiselvästi joukko-
ja ja kalustoa keskitettiin, näkö-
suojia rakennettiin. Pyysimme 
saksalaisia syöksypommittajia 
tuhoamaan niitä - olimme koh-
teesta niin varmoja - mutta emme 
saaneet". 

9 .6 .1944 aukesi helvetti 

Kesäkuun 9.päivänä aamuna 
näytti siltä, että koko Leningrad 
on noussut ilmaan ja kiitää tai-
valla kohti suomalaisten linjoja. 
Taivas oli m ustanaan lentokonei-
ta, jotka 40-50 koneen muodos-
telmissa pyyhkivät yli pommit-
taen suomalaisten linjoja. Saman-
aikaisesti vyöryivät tankit ja 
Kronstadtin laivat alkoi ampua. 

Alueet, joilla Evald Ström taisteli. 

Suomalaiset olivat keskellä kie-
huvaa helvettiä. Venäläinen jal-
kaväki alkoi tunkeutua suomali-
siintaisteluhautoihin. Nuoret täy-
dennysmiehet joutuivat ensim-
mäisinä pakokauhun valtaan ja 
alkoivat juosta taakse pelosta 
huutaen. 

2. MtKevPtri oli maarinta-
matoimintaa varten siirretty Inon 
maastoon ja Evald toimi tulen-
johtoryhmässään noin 7-8 kilo-
metriä idempänä lähellä Vam-
melsuuta. Tulenjohtoryhmä joh-
ti myös 1. MtRaskPtrin tulta. Ti-
lanne alueella alkoi muodostua 
sekasortoiseksi ja Evald syöksyi 
kohti radistin korsua saadakseen 
yhteyden tykkipatteriin. Mutta 
venäläinen oli jo käynyt: radisti 
oli saanutkonepistoolisarjan ylä-
ruumiiseen ja lojui kuolleena, 
auki olevasta radiosta kuului vain 
venäjää. Kymmenet panssarit ete-
nivät läheisellä maantiellä. Evald 
kutsui kiihkeästi mitä tahansa lä-
histön tykkipatteria ja onnistui! 
Täysosuma toisensa jälkeen al-
koi ja panssari toisensa jälkeen 

tuhoutui. Loput kääntyivät takai-
sin. 

Tämän jälkeen Evald harhai-
li pitkään yksin. Lopulta hän löy-
si pari kaveria omasta tulenjoh-
toryhmästään haavoittuneina. 
Samassa tuli kranaatti lähistölle 
ja Evaldiin osui sirpaleita niin, 
että hän meni tajuttomaksi. Kun 
hän heräsi, hän oli vanki. Sirpa-
leista haavoittunut ja pistimen 
jäljiltä kuve auki. 

Naislääkäri ei tehnyt 
eroa omien ja 
vieraiden välillä 

Vammelsuun kylässä oli venä-
läinen teltta ja siellä joukkosi-
dontapaikka, missä oli sekaisin 
venäläisiäja suomalaisia haavoit-
tuneita. Heitä hoiti nuori venäläi-
nen naislääkäri hyvin ja huolelli-
sesti tekemättä minkäänlaista 
eroa potilaiden välillä. "Monet 
venäläiset sotilaat olivat hyvin 
ystävällisiä niinä parina päivänä, 
jotka siellä vietimme. Moni jakoi 
ruokansa meidän kanssamme. 
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Mutta oli tietysti toisenlaisiakin, 
sellaisia, jotka kovin kiukutteli-
vat lääkärillemme ja vaativat 
enemmän oikeuksia". 

Ilmeisesti venäläiset joukot 
juhlivat onnistunutta läpimurtoa, 
koska kovin monet olivat ympä-
ripäissään. Votkapullo oli edessä 
niilläkin upseereilla, jotka aloit-
tivat suomalaisten kuulustelun -
toinen heistä puhui erittäin suju-
vaa suomea. "Minulta kysyttiin, 
olenko fasisti. Vastasin, että olen 
tavallinen suomalainen aliupsee-
ri". Vastaus ei tyydyttänyt kuu-
lustelijoita. Kysymys toistettiin 
yhä kovemmassa äänensävyssä. 
Lopulta kutsuttiin sisään kolme 
sotilasta - "pieniä ja muistuttivat 
kirgiisejä" - joiden tuskallisen 
käsittelyn jälkeen Evald makasi 
tajuttomana lattialla. "Kun tulin 
tajuihini, myönsin, että olen fa-
sisti". Kuulustelutapahtumaan 
saattoi vaikuttaa se, että Evaldia 
epäiltiin upseeriksi siitä syystä, 
että hänen omien housujen repiy-
dyttyäpiikkilankaesteessä hän oli 
saanut patterinpäälliköltään lai-
naksi tämän punaraitaiset vaattu-
rin tekemät upseerihousut. 

Suomalaiset vangit ahdettiin 
pieneen saunaan. Haavoittuneet 
ja kuolleet olivat sekaisin, ruu-
miit alkoivat kuumassa kesäpäi-
vässä haista, haavoittuneet olivat 
tuskaisia, kuumeisia ja osa ki-
vusta sekaisin. Joku heitti joskus 
sisään leivänkannikan, mutta har-
va pystyi syömään. Vammelsuus-
ta suomalaiset kuljetettiin Lenin-
gradiin sotasairaalaan. Siellä oli 
kohtalainen ruoka ja hyvä hoito 
ja Evald voimistui niin, että hä-
net jo siirrettiin Leningradin ul-
kopuolella olevaan vankileiriin. 

Teloituksen sijasta 
meistä tuli f i lmitähtiä 

"Eräänä päivänä tulivat konepis-
toolimiehet ja valitsivat meistä 
kolmisenkymmentä. Kun läh-
dimme marssimaan, olimme jo 
varmoja, että meidät viedään te-
loitettaviksi. Mutta ei ! Meidät 
vietiinkin filmitähdiksi!" Filma-
uspaikalla seisoi jeeppi ja siinä 

kamera. Suomalaisille jaettiin 
valkeat liinat ja komennettiin 
kävelemään niitä heiluttaen: he 
muka antautuivat. Seuraavaksi oli 
vuorossa teltta, missä vankien piti 
peseytyä vedellä ja saippualla. 
Lopuksi heille jaettiin suklaale-
vyt. Koko ajan komennettiin, et-
tei kameraan saa katsoa, haluttiin 
luonnollisesti mahdollisimman 
aidolta vaikuttava tilanne tähän 
propagandafilmiin. 

Suomalaisvankeja kuvattiin 
myös Leningradin pääkadulla, 
Nevski Prospektilla. Se tosin pää-
tyi nopeasti, sillä siviiliväestö 
alkoi käyttäytyä niin uhkaavasti, 
että vartijat komensivat suoma-
laiset keskelleen ja asettuivat itse 
suojaavaksi ympyräksi konepis-
toolipiiput siviileihin suunnattui-
na. 

Sitten mentiin juoksumarssis-
sa takaisin leiriin. Evaldin seu-
raava etappi oli Tsherepovitshin 
leiri Moskovan ja Leningradin 
välillä. Siellä oli myös kohtalai-
sen hyvä ruoka ja päiväannoksen 
mukana sai myös mahorkkaa. 
Kun syksy teki tuloaan, lastattiin 
pieni suomalaisvanki porukka sii-
pirataslaivaan, joka kuljetti heitä 
jokea pitkin metsätyöleirille. Joen 
rannalla hehkuivat pihlajanmar-
jat. 

Lapset ruokkivat meitä 
pihlajanmarjoilla 

Laivassa oli paljon siviilimatkus-
tajia, muun muassa eräs koulu-
luokka opettajineen. Lapset ky-
syivät, saisivatko he antaa van-
geille pihlajanmarjoja. Ja kun 
vartiopäällikkö suostui, lapset 
kävivät satamapaikoissa niitä 
poimimassa ja heittelivät meille 
siihen asti, kunnes venäläiskap-
teeni lopetti leikin. Hän, aivan 
oikein, oli sitä mieltä, että jos 
nälän heikentämä ihminen syö 
paljon pihlajanmarjoja, ovat seu-
raukset tuhoisat. 

Siipirataslaiva vaihtui proo-
muksi, jonka ruuman pimeydes-
sä vangit istuivat perunasäkeillä. 
Kun jollakin sattui olemaan vielä 
teräasekin, he pitkän matkan ai-

kana viiltelivät säkit auki ja söi-
vät sisällön. "Kun vartija avasi 
luukun ja näki meidän mullasta 
mustat suut, porukkaa ripitettiin 
kovasti". 

Uudella leirillä oli useita sa-
toja miehiä, suomalaisten lisäksi 
saksalaisia ja espanjalaisia. Val-
miina oli jo turvekattoisia, puo-
littain maan alla sijaitsevia kor-
suasumuksia. Nyt vangit raken-
sivat leirin vartiotorneineen. Ja 
kun leiri oli valmis, mentiin met-
sätöihin. Päivä alkoi aamu vii-
deltä ja päätyi ilta viiteen. Kolme 
mottia halkoja oli jokaisen määrä 
tehdä. Jos teki enemmän, oli lu-
vassa ylimääräinen 400 gramman 
leipäannos. Mutta vaikka kuinka 
yritti, sitä ei koskaan tullut. Päi-
väannos supistui 300 grammaan 
leipää ja keittoon, joka oli lähin-
nä vettä. Saksalaiset huolehtivat 
leirin keittiöstä. Sinne jaettiin tar-
vikkeet ja siellä keitettiin. Ruo-
kailuun mentiin erikseen, saksa-
laiset omana, espanjalaiset oma-
na ja suomalaiset omana ryhmä-
nään. 

Mellakka saksalaisten 
paremman ruuan takia 

"Sitten alkoi kiertää huhu, että 
saksalaisten soppa on paljon pa-
rempaa kuin meidän, oikein pak-
sua. No m i tä me - y h tenä päivänä 
me hyökkäisimme miehissä ruo-
kailuun tarkistamaan asiaa - ja 
niinhän se oli! Me saimme vesi-
litkua, jossa huljui muutama ryy-
ni, saksalaisten soppa oli oikein 
sakeaa. Tappeluhan siitä tuli ja 
kova. Venäläiset vartiomiehet 
ampuivat konepistoolisarjoja il-
maan ja lopulta tuli leirin komen-
taja. Mistä on kysymys ? Me suo-
malaiset sanoimme suoraan, että 
saksalaiset varastivat ruokaa. No, 
kapteeni tarkisti kattilan, missä 
ruokaa oli jäljellä, ja sitten suo-
malaisille tarkoitetun litkun, ja 
ilmoitti päätöksensä: saksalaiset 
kokit pois keittiöstä ja suomalai-
set tilalle. Sen jälkeen ruoka jaet-
tiin tasapuolisesti". 

Tulinen Evald kuritti henki-
lökohtaisestikin yhden saksalai-
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sen, joka varasti hänen ruoka-
pakkinsa ja yritti näin salakuljet-
taa itselleen kaksinkertaisen an-
noksen. Evaldin nyrkki heilui 
kovaa ja venäläinen vartiomies 
kannusti vieressä: harashoo.fins-
kij soldat. "Moni venäläinen oli 
hyvä ja reilu", sanoo Evald ja 
muistaa pieniä lämmittäviä yksi-
tyiskohtia. Suomea puhuva mies 
venäläisessä asepuvussa - ehkä 
karjalainen - saattoi piikkilanka-
aidan raosta antaa salaa tupakan. 
Kun suomalaiset loikkarit, joita 
leirillä oli johtotehtävissä, hyp-
pyyttivät suomalaisia vankeja 
keskiyölläkin pakkaseen, puut-
tui leirin komentaja lujasti asi-
aan. "Nämä miehet tekevät lujas-
ti työtä", hän sanoi, "heidän täy-
tyy saada nukkua yöt rauhassa". 

Suomalaisia loikkareita 
ei kunnioittanut kukaan 

Loikkarit olivat niitä, jotka ide-
ologisista syistä olivat siirtyneet 
rajan taakse. Evald epäili kuiten-
kin, että monen motiivi oli muu, 
kenties Suomessa tehty rikos. 
Ainakin se raakuus, jolla loikka-

rit maanmiehiään kiusasivat, vii-
tasi siihen. Ja vaikka loikkarit 
saivat hyvää ruokaa ja olivat 
muutenkin erikoisasemassa, he 
asuivat piikkilankojen ympä-
röiminä kuten vangitkin. 

Eivätkä venäläisetkään pitä-
neet loikkareista. Venäläinen on 
isänmaallinen, ja ajatteli luulta-
vasti näin: jos mies on pettänyt 
yhden maan, hän voi pettää toi-
senkin. Mitä kylmemmäksi sää 
muuttui, sitä ankeammaksi tuli 
elämä. Moni sairastui, haavoittu-
neiden haavat avautuivat, märki-
vät ja tulehtuivat, huonot työka-
lut lipsuivat ja osuivat jalkoihin, 
punatauti riehui ja miehet kui-
vuivat ripulin kourissa. Vitamii-
ninpuute aiheutti keripukkia, 
hampaat putosivat, kulkutaudit 
iskivät. 

Lääkkeitä ja lääkintähenkilö-
kuntaa ei ollut. Maakorsujen lat-
tioilla oli polviin asti vettä, vaat-
teet homehtuivat, peitteinä toi-
mivat märät huovat mätänivät. 
Oli jatkuva pakkanen. Nyt oppi 
suomalainenkin tietämään, mik-
si vanhan sanonnan mukaan rys-
sän helvetissä on kylmä. Niin 

kauan, kun maa oli sula, oli met-
sästä löytynyt laihan ruoan jat-
keeksi matoja, sammakoita ja 
juuria. Kun talvi tuli, ne jäivät 
lumen ja jään alle. Moni kuoli. 
Äiti oli se, joka viime hetkellä 
muistettiin, äiti. 

Tänne Siperiaan 
tuodaan koko Suomen 
kansa 

Yksikään leirillä viruvista ei tien-
nyt, että sota oli päättynyt jo kau-
an sitten, syyskuussa. Ei edes sil-
loin aavistettu mitään, kun osa 
suomalaisvangeista kuljetettiin 
takaisin Tsherepovitsiin. Vain 
Evald ja eräs lappalaismies jat-
koivat matkaa kauas pohjoiseen 
Siperiaan. Siellä uusille vangeil-
le näytettiin alue. Tänne tuotai-
siin koko Suomen kansa, näin on 
Molotov sanonut. Leirillä olikah-
den suomalaisen lisäksi eestiläi-
siä ja puolalaisia siviileitä. Lapin 
pojalla ja Evaldilla ei ollut kes-
kenäänkään yhteistä kieltä, mut-
ta vähin erin sekin löytyi. Seu-
rustelusta ei silti juuri iloa ollut, 
venäläinen kaukopartio oli sie-

Osasto Tuomarilan partio harjoituksissa Muurilassa vuonna 1942. 
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pannut lappalaisen ja hänen per-
heensä, vaimo ja lapset oli am-
muttu, lappalaisen mieli oli järk-
kynyt. Iltaisin tämä vai tuijotteli 
Siperian tähtitaivaalle ja puhui 
itsekseen. 

Talvi oli kauhea. Sudet kier-
sivät ulvoen leiriä, ja koska maas-
sa oli ikuinen routa, ei kuolleiden 
hautoja pystytty kaivamaan sy-
viksi. Yön aikana sudet kaivoi-
vat ruumiit ylös. Vihdoin Evaldia 
ja lappalaista lähdettiin kuljetta-
maan takaisin Tsherepovitsiin. 
Oli hirvittävä lumimyrsky, kun 
he saapuivat sinne, Evald muis-
taa. Ja sen, että hänellä oli jalki-
neinaan säkkikankaiset rääsyt. 

"Kun pääsin perille, lähdin 
etsimään tuttuja muista vankipa-
rakeista. Ja löysin ystäväni Erik 
Möllerin, sairaana, korkeassa 
kuumeessa, jo valmiina kuole-
maan". Tsherepovits issakin 
Evald joutui metsätöihin. Eräänä 
päivänä hän kuuli eestiläisittäin 
murtavan äänen huutavan met-
sästä: "Hoi, onko siellä suoma-
laisia ?" Hän huusi vastaan, että 
suomalaisia ollaan, suomalaisia 
sotilaita. Tieto, jonka eestiläisää-
ni sen jälkeen huusi, meni kuin 
kylmä suihku läpi Evaldin raih-
naisen ruumiin: "Kohta pääsette 
kotiin. On tullut rauha !"Pitkän 
vaelluksen aikana oli ajan taju 
mennyt. Oli mennyt joulukin lä-
hes huomaamatta. He olivat näl-
kiintyneitä, sairaita, moni kuole-
maisillaan. Vieläkö he näkisivät 
kotimaan, Suomen, jossa on rau-
ha? Kyllä, päätti Evald koko 23-
vuotiaan jäljellä olevalla tarmol-
la. 

Et saa kuolla sillä me 
päästään kotiin ! 

Möllerille hän sanoi lähes vihai-
sesti: "Et saa ajatella, että kuolet. 
Me päästään kotiin! Kyllä! "Sinä 
päivänä, jollin parakkeja kiersi 
virallisen näköinen nainen ja kak-
si upseeria papereineen, suoma-
laisvangit tajusivat, että jotakin 
tapahtuu. He seisoivat rivissä ja 
jokaiselta kysyttiin, onko hän ter-
ve. "Minä kannatin Mölleriä sa-

laa vaatteista niin, että hän pysyi 
pystyssä ja suhisin, että nyt sanot 
olevasi terve. Möller oli jo niin 
kuumehoureissaan, ettei oikein 
tajunnut, mitä ympärillä tapah-
tui. Joten minä vastasin hänen 
puolestaan, että terve on". 

"Me saimme uudet puhtaat 
alusvaatteet ja saunan, jossa to-
sin oli hyvin vähän asteita. Sau-
noessamme varastivat saksalai-
set kaiken sen vähäisen, mitä 
olimme keränneet - sievästi kai-
verrettuja rasioita, piippuja". 
Evald komennettiin rivistöön, 
joka ensimmäisenä marssi leiri-
portista ulos. Kannattelemansa 
Möllerin hän työnsi vieressä sei-
sojalle ja kuiskasi, että pidä tästä 
miehestä kiinni. "Ja siellä portin 
ulkopuolella minä katselin, kuin-
ka Möller sen kaverin otteessa 
hoippui ulos. Se ei itse ymmärtä-
nyt mitään, niin kuumeessa se 
oli, mutta suu höpisi koko ajan. 
SOTAKIIHKOILIJAKSI NI-
MITETTY EI OLE TURHA-
UTTANUT, NUORET EIVÄT 
YMMÄRRÄ..." 

Matka Vainikkalaan tehtiin 
härkävaunuissa. Useimmat mat-
kalaisista olivat ripulissa ja niin 
sanottuina mukavuuksina palve-
li reikä vaunun lattiassa. Moni ei 
edes jaksanut sen vierelle raa-
hautua. Lämpöä saatiin kamii-
nasta, jonka polttopuiksi särjet-
tiin vaunuun rakennettuja makuu-
lavereita. Haju oli hirveä. Mutta 
kun härkävaunujen ovet Vainik-
kalassa kiskaistiin auki, nousi 
heikoinkin katsomaan.... tuolla, 
tuolla on Suomi. 

Möller makasi kuumeisena 
ulostuksissa lattiallaja itki. "Minä 
kasoin Suomeen päin ja hoin 
mielessäni: isänmaa, isänmaa, 
isänmaa...". Ja kun surullinen 
joukko vihdoin laahusti kohti 
omaa rajaa, kaikui tammikuun 
pakkaseen suomalaisen vääpelin 
karski ääni: "Pojat, mitä te siellä 
kuhnailette ! Tulkaa pian pois 
sieltä ryssän helvetistä!" Sekin 
oli kuin musiikkia. 

Tarina on kerrottu. Evald ja 
hänen kaltaisensa ovat kulkeneet 
niin pitkällä inhimillisen kesto-

kyvyn äärirajoilla, ettei sitä voi 
ymmärtää. Mutta hän ei ole kat-
kera kuluneista vuosikymmenis-
tä sille sukupolvelle, joka on nau-
ranut, halveksinut, vaiennut kuo-
liaaksi tai puhunut höyrypäisistä 
sotakiihkoilijoita. 

Suomen valtio korvasi" 
vuosien kärsimykset 
9 0 0 markalla 

"He eivät eläneet sitä aikaa. He 
eivät ymmärrä, mitä merkitsee, 
kun isänmaan itsenäisyys on vaa-
rassa. Eivätkä sitä, että sotilaan 
on mentävä, kun käsketään". 
Valtiovallan arvostus kaihertaa 
kuitenkin mieltä - 900 markan 
kertakorvaus on kaikki, minkä 
Evald on saanut. Vaikka menivät 
vuodet, vaikka terveys..."Ja kel-
lo", sanoo Evald iskien silmää -
huumorintaju ei tuolle raskaalle 
reissulle sentään jäänyt. 

Evaldin matka kotiin kävi 
Hangon jasairaalan kautta. Koti-
kylä järjesti seurantalolla juhlat 
palaajan kunniaksi; isän ja äidin 
ilo oli sanomattakin selvä. Vai-
keuksia kasaantui tielle, kun tuu-
let muuttuivat. Hangon sairaa-
lassa Evald törmäsi erääseen loik-
kariin, sotavankileirillä tapaa-
maansa sadistiin, ja antoi tälle 
"piiskaa", kuten hän asian virnis-
täen ilmaisee. Loikkari puoles-
taan ilmiantoi Evaldin Valpolle. 
Evald pyrki Valpon jaloista Ame-
rikkaan, muttei päässyt. Sitten hän 
päätti paeta Ruotsiin, mutta vene 
ajoi karille! Niin Evald jäi Suo-
meen. 

Valpo kuulusteli häntä neljä 
päivää, mutta siihen se jäi. Koska 
koulunkäynti tuntui täysin mah-
dottomalta - Evald kyllä kokeili 
sitäkin - hän päätti ryhtyä maan-
viljelijäksi. Hän solmi avioliiton, 
sai neljä lasta ja vaurastui ja jäi 
leskeksi muutama vuosi sitten. 
Sotavangeilla on oma järjestön-
sä, jonka toimintaan Evald aktii-
visesti osallistuu. Yhteiset koke-
mukset ovat hitsanneet joukon 
tiiviiksi kokonaisuudeksi. Suo-
malainen yhteishenki oli noina 
piinan vuosina saumaton. 
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Moniulotteinen museo Porkkalan vuokra-ajasta 

Juliste, Sarfvikin museon kokoelmat. Kuva Jan Kaila. 

Jo monta vuotta on Kirkkonum-
mella pohdittu miten Porkkalan 
vuokra-ajan muistot voisi 
tallettaa jälkipolville ennen 
kuin ne häviävät kokonaan. 
Maaret Eloranta toimii Kirkko-
nummen kulttuurisihteerinä. 
Hän kertoo tässä mikä tällä 
hetkellä on niin sanotun 
Porkkala-museon tilanne. 

Kirkkonummella ja sen lähikun-
nissa ollaan kiinnostavan haas-
teen edessä: miten muodostaa 
museo, joka kertoisi Porkkalan 
vuokra-ajasta 1944-56, jolloin 
suuri osa Kirkkonummen, Siun-
tion ja Degerbyn alueista oli 
vuokrattuna Neuvostol i i tol le 
merisotilaalliseksi tukikohdaksi? 
Vuokrakausi oli alunperin aiottu 
50 vuoden mittaiseksi, tuo aika 
kuluu umpeen vuonna 1994. 
Vaikka alue palautettiin jo vuon-
na 1956, vaikutti kausi voimak-
kaasti seudun kehitykseen. 

Merisotilaalliseen tukikoh-
taan liittyvät kiinteät rakennus-
jäännökset on inventoitu ja Sota-
museo on julkaissut aiheesta in-
ventointiraportin vuonna 1991 
(Pekka Silvast: Porkkala 1944-
1956. Neuvostoliiton merisoti-

laallinen tukikohta). Aiheesta on 
julkaistu kirjallisuutta, mutta kau-
teen liittyvää esineistöä ja suul-
lista perinnettä ei ole vielä syste-
maattisesti kerätty. Museota on 
lähdetty suunnittelemaan yhteis-
työssä alueen kotiseutuyhdistys-
ten ja Kirkkonummen kulttuuri-
toimiston kesken. Suunnitelmi-
en lähtökohtana on moniulottei-
nen museo, joka kattaa koko alu-
een: 
- Kirkkonummen kulttuuritoi-
miston resursseilla kerätään kes-
kitetysti arkistomateriaalia, haas-
tatteluja ja esineistöäkin sekä tie-
toa myös muualla olevasta mate-
riaalista. 
- Näyttelyt kotiseutumuseoihin 
ja Kirkkonummen kunnan muse-
oon suunnitellaan niin, että ne 
täydentävät toisiaan. 
- Alueelle tehdään opastettu reit-
ti, jonka varrella on mahdolli-
suus tutustua alueella oleviin, 
vuokrakaudelta peräisin oleviin 
rakennuksiin, bunkkereihin" ja 
muihin rakennelmiin. 

Vuokrakauteen liittyvän ai-
neiston keräämisellä on kiire -
esineistöä on hyvin vähän jäljel-
lä, koska näihin esineisiin on ai-
van ymmärrettävistä syistä suh-

tauduttu varsin vihamieli-
sesti, eikä niitä ole haluttu 
säilyttää. Myös ajan oma-
kohtaisesti muistavat 
ihmiset alkavat olla varsin 
iäkkäitä. Kirkkonummen ja 
Siuntionkotiseutuyhdistys-
ten museoiden kokoelmis-
sa on kuitenkin jonkin ver-
ran kiinnostavaa vuokra-
kauteen liittyvää esineistöä. 
Sarfvikin kartanon muse-
ossa Kirkkonummella on 
esillä tilan alueelta löyty-
neitä esineitä. Suurin osa 
niistä löytyi talon alapoh-
jasta viemäritöiden yhtey-
dessä. Talon alta löytyi 
muun muassa vaatteita, 
mahorkka-askeja, muistiin-
panoja ja julisteita. Siunti-

on kotiseutumuseon kokoelmiin 
kuuluu eri puolilta kuntaa talteen 
saatuja esineitä. Ne kertovat 
omalla tavallaan alueen historian 
suljetusta jaksosta, joka on useim-
mille suomalaisille kuin musta 
aukko. 

Porkkalan vuokra-ajan mu-
seo on hanke, joka aiheensa ai-
nutlaatuisuuden takia on kiinnos-
tava sekä paikallisesti että valta-
kunnallisesti. Kirkkonummen 
kulttuuritoimisto kerää tietoja 
henkilöistä, jotka voisivat kertoa 
omakohtaisista kokemuksistaan 
vuokra-alueeseen liittyen taijoilla 
on hallussaan kauteen liittyvää 
esineistöä tai valokuvia. Tämän-
kin lehden lukijakuntaan kuuluu 
todennäköisesti henkilöitä, jotka 
ovat olleet mukana Porkkalan 
alueen evakuoinnissa ja alueen 
palauttamiseen liittyneissä järjes-
telyissä. Museon aineistoon yk-
silötason kokemukset antavat 
ulottuvuuden, joka usein kiinnos-
taa kävijää vähintään yhtä paljon 
kuin kylmät tosiasiat. 

Yhteystiedot: 
Maaret Eloranta 
Kirkkonummen kunta 
02400 Kirkkonummi, 
puhelin (90) 29 671 
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Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus 
Rannikkotykistössä 
Vapaaehtoisen maanpuolustus-

koulutuksen periaatteita 

Koulutus on 7 maanpuolustusjärjestön yhteis-
yritys. Järjestöt johtavat sitä ja vastaavat siitä 

Koulutus toteutetaan turvallisuuspolitiikan ja 
maanpuolustuksemme kokonaispäämäärien 
mukaisesti käytäntöpainoitteisesti 

Koulutus perustuu vapaaehtoisuuteen 
Koulutus on pääosin yhteistä naisille ja miehille 

Maanpuolustusjärjestöjen haltuun 
ei luovuteta taisteluvälineitä 

Koulutus ei korvaa kertausharjoituksia, 
mutta rinnastetaan niihin 

Koulutuksen sisältö tukee puolustusvoimien, 
rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten 
poikkeusolojen tarpeita 

Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja 
muiden viranomaisten tuki on tarpeellinen 

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus on reilun vuoden 
aikana kehittynyt kokeilukurs-
seista toimivaksi koulutusjär-
jestelmäksi. Kurssit ovat 
saavuttaneet kaikkien kansa-
laisryhmien suuren suosion. 
Entä tämän jälkeen?? Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan ja 
Johtorenkaan koulutusvastaava 
Jukka Toukkari kertoo. 

Ideoista 
koulutus jär jes te lmäksi 

Idea vapaehtoisesta maanpuolus-
tuskoulutuksesta lähti toteutu-
maan kaikkien maanpuolustus-
järjestöjen yhteisajatuksena vii-
me vuonna. Koulutusta on kehi-
telty kenraali Seppo Räisäsen joh-
dolla siten, että erilaisia kansa-
laisen turva-,valmius ja lisäkurs-
seja järjestetäänkin tänä vuonna 
ympäri Suomea jo noin 100 kpl. 
Kaikki kurssit ovat olleet hyvin 
suosittuja, joka osoittaa selvästi 
korkean maanpuolustushengen 
olemassaolon. 

Kurssijärjestelmä on kolmi-
tasoinen ja se on tarkoitettu sekä 
naisille että miehille. Perustason 
muodostavat turvakurssit, jotka 
on tarkoitettu kaikille yli 15 vuo-
tiaille kansalaisille. Kursseilla 
keskitytään kansalaisvalmiuk-
siin, jotka edistävät yksilön tur-
vallisuutta. Kurssilainen saakurs-
silla perustietoa muun muassa 
Suomen sotilaspoliittisesta ase-
masta, hätäensiavusta, suunnis-
tuksesta ja ammunnasta. 

Seuraavan tason muodosta-
vat erilaisetvalmiuskurssit. Kou-
lutuksessa keskitytään sotilaal-
listen ja poikkeusoloissa tarvitta-
vien muiden erityistaitojen ke-
hittämiseen. Kurssilla voidaan 
perehtyä tarkemmin erityisaihee-
na olevaan aiheeseen esimerkik-
si jalkaväki joukkueen puolustus-
taisteluun. Nämä kurssit on tar-
koitettu yli 18 vuotiaille kansa-
laisille, pääsääntöisesti kuitenkin 
reserviläisjärjestöön kuuluville. 

Turvakursseilla on huomat-
tavaa, että naisten osuus kurssi-
laisistaonjopa70%. Tämäosoit-

taa, että myös naiset sekä nuoret 
ovat kiinnostuneet maanpuolus-
tuksesta, jos heille annetaan sii-
hen mahdollisuus. Lisäksi kun 
jokaisen osallistujan tulee mak-
saa osallistumismaksu 100^100 
mk ja uhrata vapaa-aikaansa noin 
40-60 tuntia, niin uhraus on mel-
koinen. 

Kolmannen tason koulutus-
järjestelmässä muodostaa lisä-
kurssit. Lisäkursseilla keskitytään 
tietojen ja taitojen syventämiseen. 
Kurssit on tarkoitettu lähinnä 
aktiivisille reserviläisille ja ne 
kestävät yleensä noin 15-20 tun-
tia. 

Koulutuksen tulevaisuus 
Yhä kiristyvien puolustusmäärä-
rahojen aikana vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus on löy-

tänyt helposti oman paikkansa 
osanakokonaismaanpuolustusta. 
Puolustusvoimat eivät voi yksi-
nään nykyisten kertausharjoitus-
määrien kautta kertausharjoitut-
taa uskottavaa ja tehokasta reser-
viä. Näiden jatkuvasti pitenevien 
kertausharjoitusten välisiin ajan-
jaksoihin meidän tulisikin pys-
tyä vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen kautta antamaan 
se puuttuva koulutus. Mielestäni 
nykyinen koulutusjärjestelmä tu-
lee muokkautumaan siten, että 
turva- ja valmiuskurssit pysyvät 
perustietoja antavina kursseina. 
Lisäkurssit tulisi keskittää täy-
dentäväksi osaksi kertausharjoi-
tusjärjestelmää. Lisäkursseilla 
voitaisiin paneutua olennaisim-
paan esim. opettamalla viikonlo-
pun aikana halvalla 130 TK:n 
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Vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen 

Toteuttaminen 

tykkimiehistö, linnakkeen vies-
timiehet, linnakkeen päälliköt 
yms. 

Tämä koulutusmuoto palve-
lisi kaikkien etuja. Puolustusvoi-
mat voisivat pitää reserviläisten 
taidot ajantasalla ja toisaalta re-
serviläiset saisivat mielekästä te-
kemistä toiminnalleen. Olen ais-
tinutRannikkotykistössä ilmapii-
riä, että suoranaisia esteitä kehit-
tyvälle toiminnalle ei ole. Kaikki 
varmaan myöntävät järjestelmän 
tuomat edut, niin taloudelliset 
kuin sotilaallisetkin. 

Puolustusvoimien 
mahdol l isuudet 

Suurin kysymys innokkaiden 
kurssilaisten suusta tulee yleensä 
kurssin loppujuhlissa. Mitä tä-
män jälkeen? Kysymys on varsin 

oikeutettu. Monet ovat kokeneet, 
että he ovat saaneet kurssilta to-
della hyödyllistä tietoa. Luonnol-
lisesti he haluaisivat, että koulu-
tuksessa olisi myös jatkuvuutta. 
Jatkuvuutta ei ole se, että kurssi-
lainen etsiytyy toiselle vastaavan-
laiselle kurssille. Se on sitä, että 
hän saa mahdollisuuden opetella 
erityisesti syventäviä taitoja to-
dellisessa ympäristössä, oikeilla 
välineillä. Tämä on haaste, jossa 
puolustusvoimien tulisi aktiivi-
sesti tulla vastaan. Puolustusvoi-
mien tehtävänä tulisi olla tarjota 
ne välineet, tilat ja ammattitaito, 
joita sotilaallisten taitojen vapaa-
ehtoinen opiskelu vaatii. Lisäksi 
tämä opiskelu tulisi tunnustaa 
puolustusvoimien taholta reser-
vin ylennyksien ja uudelleensi-
joitusten kautta. Mitä järkeä sii-

nä on, että aktiivinen koulutettu 
reserviläinen on edelleen samas-
sa tehtävässä kun hänen sotilas-
passissaan lukee? 

Meillä on hyvä järjestelmä, 
toimivat kouluttajat ja innokkaat 
osallistujat. Olemme kuitenkin 
tilanteessa, jossa toivoisimme, 
että joka kertoisi meille vielä 
suunnan. 

Rannikkotykis tön 
reserviläiset aktiivisesti 

m u k a n a 

Rannikkotykistön reserviläiset 
ovat olleet alusta lähtien aktiivi-
sesti mukana kurssien kehittämi-
sessä. Itse olen vastuullisena hen-
kilönä sekä Johtorenkaan että 
Killan puolesta saanut kehitellä 
kursseja reserviläistemme tarpei-
siin. Lisäksi meillä on paljon nuo-
ria reserviläisiä, jotka ovat innol-
la olleet mukana järjestelmässä 
muun muassa reserviläisten val-
takunnallisia Nuorten Päiviä, jot-
ka olivat Pataljoonan puolustus-
taistelun lisäkurssi. 

Työmme tuloksena olemme-
kin tänä syksynä näkyvästi mu-
kana kahdella kurssilla. Merire-
servin Valmiuskurssilla 18.9-
3.10.1993 sekä "Linnakkeen tais-
telu-lisäkurssilla 12-16.10.1993 

Merireservin valmiuskurssi 
on valmisteltu ja toteutettu yh-
teistyössä merivoimien reservi-
läisten kanssa. Kurssin eräänä 
tärkeänä tarkoituksena on antaa 
kuva aselajien välisestä yhteis-
toiminnasta. "Linnakkeen taiste-
lu"-kurssi on tarkoitettu erityi-
sesti Rannikkotykistön reservi-
läisille. Kurssilla tutustutaan lin-
nakkeen toimintaan kriisin uha-
tessa, puolustus-järjestelyihin 
yms. Kurssin kouluttajana toimii 
evl evp Timo Sario. Kaikki mu-
kaan. 

Toivon, että tämä artikkeli 
synnyttää rakentavia kannanot-
toja yhteisen maanpuolustuksen 
hyväksi. 

res vänr Jukka Toukkari 
Eerikinkatu 43al6 
00180 Hki 
p(t).4345209 
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Reposaaren linnakkeen tykki vuonna 1936. 

Reposaaren 
linnakkeen 
kunnostus 
Porin lähellä sijaitsevaa 
Reposaaren vanhaa linnaketta 
on ryhdytty kunnostamaan 
vapaaehtoisvoimin. Hankkeen 
puuhamies Matti Heininen 
kertoo projektista ja sen 
taustasta. 

Sotahistoriall inen 
lukupiir i j a seura 

Vuonna 1984 päätettiin peruste-
taan sotahistorian lukupiiri Porin 
kaupunginkirjaston yhteyteen, 
johon kutsuttiin sotahistoriasta 
kiinnostuneita henkilöitä. Tältä 
pohjalta oli ensimmäinen ko-
koontuminen Matti Heinisen ko-
tona 25.5. 1984. Päätettiin järjes-
tää yleisötilaisuus 26.9.1984. 
Esitelmöitsijänä oli eversti Jop-
pe Karhunen ja aiheena Ilmavoi-
mien osuus kesän 1944 torjunta-
taisteluissa. Tilaisuus pidettiin 
Porin Kaupunginkirjastossa. 
Yleisöä oli paikalla runsaasti ja 
esitelmä aiheutti runsaasti kes-
kustelua ja mielipiteiden vaih-
toa. Keskustelupiiri jatkoi ko-
koontumisiaan ja yleisötilaisuuk-
sissa luennoi muun muassa Suo-
men Marsalkan adjutantti, evers-
ti O R Bäckman ja Yhdysvaltain 
armeijan eversti Paavo Kairinen. 
Vuonna 1990ryhmähuomasi että 
on yhdestoista hetki tallentaa ve-
teraanien kertomuksia ääninau-

halle ja videolle. Aloitetuin tämä 
toiminta ja keväällä 1993 aineis-
toa oli taltioituna 16 2 tunnin 
videokasettia ja 21 ääninauhaka-
settia. Toiminta jatkuu edelleen. 
Piiri toimii yhteistoiminnassa 
Suomen Sotahistoriallisen seu-
ran kanssa sen Porin ryhmänä. 

Viimeisin projekti on ollut 
Reposaaren linnakkeen kunnos-
tus. Hanketta on tukenut muun 
muassa Porin kaupunki sen jäl-
keen kun poliittinen vastustus oli 
voitettu. Toistaiseksi on talkoo-
voimin kunnostettu muun muas-
sa tulenjohtotorni. Suurin ongel-
ma on ollut se, ettei alkuperäisiä 
120 mmm Armstrong-tykkejä 
(120/41 -AL-tykkejä saatiin 7 kpl 
sotasaaliiksi Vapaussodassa) ole 
löytynyt. Toisaaltalinnake ilman 
tykkejä on hieman puutteellinen, 
ja ny tPorin kaupunki odottaa että 
tykit saadaan paikalle. Vaihtoeh-
tona on harkittu jonkun muun 
Reposaaressa käytössä olleen 
tykkimallin käyttämistä. 

Reposaaren 
l innakkeen synty 

Reposaaren Merisuojeluskunnal-
le valmistui oma talo 30-luvun 
alkupuolella. Kauppaneuvos 
Werner Hacklin ilmeisesti kus-
tansi kaiken. Merisuojeluskun-
nassa oli ripeätä ja sitkeää väkeä. 
Reposaaren patterisuunnitelma 
lähti omista riveistä, kauppaneu-
vos etunenässä. Kysymyksen 
Mäntyluodon sataman puolustuk-
sesta tuli erään kerran jälleen esil-
le eräässä seurassa, jossa oli läs-
nä myös tämän alan asiantunti-
joita. Antaakseen asialle nopean 
ja yksinkertaisen ratkaisun Hack-
lin suostui maksamaan kaikki ne 
kustannukset, mitkä johtuvat pat-
terin pystyttämisestä siitä lähti-
en, kun tykit ja muut tarpeelliset 
välineeton lähetetty junalla Män-
tyluotoon. Tällainen otollinen tar-
jous otettiin tietenkin kiitollisuu-
della vastaan. Työtä tehtiin va-
paaehtoiselta pohjalta ahkerasti. 

Merisuojeluskuntalaiset suo-

26 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/93 

riutuivat patterin varustelutöistä 
suhteellisen nopeasti. Tykit oli-
vat Mäntyluodon rautatieasemal-
la sovitun aikataulun mukaisesti. 
Vesistö ylitettiin Hacklinin hi-
naajan ja proomun avulla. Maal-
la miehet nostivat joukolla pai-
navat putket hevoskärryille, joil-
la jatkettiin linnakkeen alueelle. 
Tätä saaren veteraanit muistele-
vat mielenkiintoisena sekä voi-
mia kysyvänä "souvina". Tykit 
asennettiin paikoilleen lähes ko-
konaan käsipelillä. Tykkien be-
toniperustat valettiin kesällä 1935 
ja valmistuivat 4.10. Varsinai-
nen patteri on ollut valmis syys-
kesällä 1936. 

Koeammunnat suoritettiin 
vielä syksyllä Suojeluskunnan 
harjoitusten yhteydessä. Evers-
tin arvoinen herra oli kritiikki-
vieraana. Kritiikki olikin tarpeen. 
"Kolmas ammus, se tuli niin lä-
helle, ettei osunut", sanoi maali-
hinaajassa ollut konemestari. 
Maalin hinausvaijeri katkesi ja 
eversti keskeytti ammunnan. 

Palokunnantalolla pidettiin 
harjoituskritiikki ja iltajuhla. Tu-
lenjohtajana toiminut reservin 
vänrikki muisteli: "On niitä ollut 
mukavimpiakin suojeluskuntati-
laisuuksia, joissa olen ollut mu-
kana". Muu joukko oli innois-

saan, koska unelma oli toteutu-
nut. Oli ammuttu ensimmäiset 
laukaukset, ja mikä suurinta, ty-
kit pelasivat loistavasti. 

Reposaaren vaiheita 
talvi- j a ja tkosodan a ikana 

Puolustusvoimat otti Reposaaren 
Linnakkeen komentoonsa vuon-
na 1939, YH:n alkaessa, ja suo-
ritti siellä tarvittavat lisävaruste-
lutyöt. Varustelu oli ajankohtais-
ten vaatimusten mukainen ja se 
käsitti seuraavaa: betonirakentei-
nen tulenjohtoasema, tykkiase-
mien suojavallitukset, kaksi am-
muskellaria, kaksi miehistökor-
sua, lääkintäkorsu, tähystys- ja 
ilmavalvontatorni sekä kaivan-
not ja viestiyhteydet kohteiden 
välille. 

Linnakkeen alueella, saaren 
muissa osissa, olijoitakin kenttä-
tykkejä. Lähitorjuntaa varten oli 
nostomiehistä muodostettu tor-
juntakomppania. Reposaarella oli 
rauhan ajalta, merisuojeluskun-
nan laatima puolustussuunnitel-
ma, jota tehostettiin YH:n aika-
na. 

Talvisodan aikana suoritettiin 
linnakkeelta ilmapuolustusta, 
joka tapahtui raskaalla sekä ke-
vyillä konekivääreillä. Alkuvai-

heessa ei ollut it-tykkejä ollen-
kaan, joten vihollinen lenteli pui-
den latvoja hipoen. Nostomiehet 
yrittivät ampua viholliskoneita 
rannikkotykillä niin, että tornis-
sa ollut tähystäjä totesi ammuk-
sen hujahtavan aivan vierestä. 
Sinä iltana palautettiin nostomie-
het ruotuun oikein toden teolla, 
koska he olivat aloittaneet am-
munnan omin päin. Vihollinen 
yritti miinoittaa laivaväylän il-
masta käsin. Silloin ammuttiin 
luvalla, ei osuttu. Talvisodan tal-
vi oli ankara, joten ei tarvinnut 
pelätä maihinnousua. Leudon tal-
ven sattuessa se olisi saattanut 
olla mahdollista. 

Vuonna 1941 rakennettiin 
Reposaarelle upea valoheitinase-
ma, joka louhittiin kallion sisään. 
Jatkosodan alettua siirrettiin lin-
nakkeen tykit Ahvenanmaan 
Tellholmeniin. Tilalle Reposaa-
reen oltiin saatu 2-tykkinen 152/ 
45 Canet-patteri. Jatkosodan lop-
puaika suoritettiin linnakkeelta 
meritähystystä ja ilmavalvontaa. 

Kunnostushankkeesta kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Matti Heiniseen, osoite Puutar-
hankatu 19 28130 Pori, puhelin 
939-24255. 

Reposaaren linnake 30.7.1941 
l.Niin sanottu vanha linnake jossa mm 120 tykit 
2.152/45 Canet-patteri ja valonheitin 
3-7. Tukikohta 
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RTUY:n kevätretki Uttiin 
27. huhtikuuta Rannikkotykistön Upseeriyhdistys teki onnistuneen 
kevätretken. Retkellä tutustuttiin Utin varuskuntaan ja siellä 
Kuljetuslentolaivueeseen ja Laskuvarjojääkärikouluun että VR:n 
itäalueeseen Kouvolassa. Retkeen otti osaa noin 20 henkeä. 

Vieraat ja isännät. Äärimmäi-
senä oikealla Kuljetuslentolai-
vueen komentajan sijainen 
majuri Aarni Hyttinen. Keskellä 
lentohaalareissa Kuljetuslentu-
een päällikkö kapteeni Tapio 
Vilpponen ja barettipäisenä 
takana Laskuvarjojääkärikou-
lun johtajan sijainen majuri 
Kalevi Solasaari. Taustalla 
Fokker-kuljetuskone. 

Merivalvonta-, ilmakuvaus- ja 
maalinhinauskone Learjet 

lähemmän tarkastelun kohteena. 
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Köyttä myöten alas. LjK:n 
kouluttajat harjoituksessa. 

Maahan on tultu. LjK.n kouluttajien hyppyharjoitus 
(yllä). Laskuvarjopakkaamon tytöt tärkeässä 
työssään (alla). 

L _ 
Erja Pasi esittelee alueensa 
matkustajaliikenteen näkymiä. 

KESÄN KUULUMISET 29 



KUULUMISET 

Vaasan Rannikko-
patteristossa 
tapahtunutta 

Kevätkauden viimeisiä huomat-
tavia tapahtumia oli rannikon 
yhteistoiminta harjoitus Gyltön -
Örön alueella. Pitkät moottori-
marssit Vaasasta ja Vaasaan su-
juivat hyvin. Aikaa marsseihin 
kului kaksi päivää molempiin 
suuntiin. Marssilepooli Säkyläs-
sä Huovinrinteellä. Matkalla saa-
tiin kokemusta myös merimars-
seista lukuisten lossien ja Öröö-
seen laivauksen yhteydessä. 

Kesäkausi alkoi kilpa-am-
muntaleirillä Lohtajalla 7-11.6. 
Amunnat sujuivat erinomaisesti 
ja viralliset tulokset eivät olleet 
selvillä tätä kirjoitettaessa, mutta 
Karhulan maljasta taistellaaan 
taas tiukasti. Kesäkauden toinen 
tärkeä tapahtuma oli 11/93 saapu-
miserän palvelukseen astuminen 

LMPAE.n koulutustarkastus 
Örössä. Kuvassa vasemmalta 
evl Tynkkynen, evl Kettunen, 
maj Ahola, kenrl Ranta ja kapt 
Salo. 

kesäkuussa. Hieman lyhennetty 
peruskoulutuskausi huipentui 
taistelukoulutusleiriin Laihian 
Rajavuoressa. 

Syksyn toiminta patteristossa 
huipentuu kenttätykistön syys-
ampumaleirillä Rovajärvellä 
syyskuussa. Tähän leiriin valmis-
tautuminen on aloitettu jo elo-
kuun alussa asemaanajoharjoi-
tuksissa ja Lohtajan valmistaval-
la leirillä kovapanosammunnois-
sa. Toivottavasti tälläkertaa Pyhä 
Barbara on meille suosiollinen 
Nenosen tulenavauskilpailussa, 
jossa patteristo parilla viime ker-
ralla on harmittavasti jäänyt il-
man voittoa. 

Patteriston komentaja vaih-
tuu 1.10.1993, jolloin nykyinen 
komentaja everstiluutnantti Kai 
Tynkkynen siirtyy reserviin. Uu-
deksi komentajaksi on määrätty 
majuri Hannu Luukkonen Vaa-
san Sotilasläänin Esikunnasta. 

Myös RtUY:n yhteysupseeri 
patteristossa on vaihtunut, sillä 
kapteeni Tapio Palmunen on siir-
tynyt YK-tehtäviin Libanoniin ja 
hänen tilalla on yliluutnantti 
Markku Laine. 

Syysterveisin 
T Palmunen ja M Laine! 

mJ ' 

slSsI s ? ' ! 51. 

Eversti Juhani Haapala 

VaaRPston tuliasemat Örössä. 

Vala 
Taalintehtaalla 

Turun Rannikkorykmentin vala-
tilaisuus pidettiin Taalintehtaal-
la 6.8.1993. Yhteensä 211 alo-
kasta Kuuskajaskarin ja Gyltön 
linnakkeilta vannoi juhlallisesti 
sotilasvalan Taalintehtaan urhei-
lukentällä kesäisessä säässä. So-
taveteraani Gunnar Forss Taalin-
tehtaalta toimi valan lukijana. 
Rykmentin komentaja eversti 
Juhani Haapala nimitti valan van-
noneet alokkaat tykkimiehiksi ja 
muistutti lopuksi miehiä valan 
velvoitteesta. 

Valatilaisuudella oli paljon 
katsojia. Runsaasti alokkaiden 
sukulaisia, kutsuvieraita ja paik-
kakuntalaisia kokoontui seuraa-
maan ohimarssia Tehtaantiellä. 
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Turun Rannikkorykmentin tapahtumia 

Eversti Haapala vaati 
Ahvenanmaalle tehokasta 
puolustusta 

11/93 saapumiserän valatilaisuu-
den juhlapuheessaan eversti Ju-
hani Haapala totesi maamme puo-
lustusvoimien olleen 75-vuotisen 
historiansa aikana monella taval-
la mukana maamme kohtaloissa. 
Hän kertoi eräässä lehdessä tie-
dustellun tämän ajan merkittä-
vimpiä tapahtumia. Tällaisiksi oli 
arvioitu talvisota, jossa henki sai 
voiton materiaalista ja yhteiskun-
nan vapautuminen historian vää-
ristelystä, jonka päätyttyä sotien 
veteraaneille on annettu heille 
kuuluva arvostus. Olennaisten 
kansakunnan olemassaoloon ja 
itsenäisyyteen liittyvien arvojen 
tiedostaminen on tärkeää, koska 
tämä osaltaan edistää maanpuo-
lustustahtoa ja varusmiesten pal-
velusmotivaatiota. 

Eversti Haapala käsitteli Ah-
venanmaan kysymystä omien 
havaintojensa pohjalta. Hän to-
tesi Ahvenanmaan demilitarisoi-
dun neljä kertaa, mutta sotahisto-
rian osoittaneen, että sopimukset 
eivät olleet suojanneet maakun-
taa sodalta tai spekulaatioilta. 
Tulevaisuus olisi todennäköises-
ti samanlainen. Itämeren alueel-
la tapahtuneet ja tapahtuvat me-
risotilaalliset ja turvallisuuspo-
liittiset muutokset ovat muutta-
massa Ahvenanmaan aseman so-
tilaallisesti mielenkiintoisem-
maksi ja tärkeämmäksi. Ajankoh-
ta on nyt sopiva asiasta keskuste-
luun. 

Nykyisten sopimusten mu-
kaan Suomi vastaa sodan aikana 
Ahvenanmaan puolustuksesta. 
Tehokkaalla puolustuksella Suo-

mi pystyy estämään spekulaatiot 
maakunnan alueen hyväksikäy-
töstä sotilaallisesti kolmatta osa-
puolta vastaan. Ahvenanmaan 
sotilaallinen merkitys on saman-
lainen Ruotsille ja Suomelle -
alueen pitäminen ja tähän etukä-
teen varautuminenovatkumman-
kin valtion etujen mukaista. Ve-
näjän sotilaspoliittisista päämää-
ristä Itämeren alueella ei tiedetä 
paljoakaan - suhtautuminen Ah-
venanmaahan heijastanee vanho-
ja uhkakuvioita ja strategioita 
Pohjois-Itämerellä. 

Suuretkin muutokset ovat 
kuitenkin mahdollisia. Jos saaret 
ovat vahvasti suomalaisten hal-
lussa, myös Venäjä voi olla rau-
hallinen merenkulkunsa ja Pieta-
rin puolustuksen suhteen. Rau-
hanaikainen demilitarisointi han-
kaloittaa puolustustoimenpiteitä 
ja on myös kallis, koska tarvitta-
essa on käytettävä normaalia 
enemmän laivoja ja lentokonei-
ta. Eräissä tilanteissa puolustus-
voimille jäävä aika ei ole riittävä 
puolustuksen järjestämiseen; 
myös materiaalin ja joukkojen 
kuljetus sisältää vakavia riskejä. 

Haapala kummeksui ahve-
nanmaalaisten tapaa demilitari-
soinnin purkamisen sitomisesta 
maakunnan itsehallintoon, talo-
uteen ja kielikysymykseen. De-
militarisoinnin purku ei edellytä 
puuttumista näihin Ahvenan-
maalle tärkeisiin kysymyksiin. 
Olennaista puolustusvoimien 
kannalta on valmiuslain ja puo-
lustustilalain päteminen myös 
Ahvenanmaalla. 

Puolustusvalmistelujen kes-
keisiä asioita olisivat tehokkaan 
rannikko- ja paikallispuolustus-
järjestelmän luominen, materiaa-
lin varastointi, johtamisjärjestel-
mien ja viestijärjestelmien raken-
taminen sekä aluevalvonnan in-
tegroiminen mantereen vastaa-
viin järjestelmiin. Saarelaisten 
osallistuminen maakuntansa puo-
lustamiseen olisi tärkeää; varus-
miespalvelu halukkaille ahvenan-
maalaisille voitaisiin järjestää 
ruotsin kielellä. Koska Ahvenan-
maan oma reservi ei kuitenkaan 
riittäisi saarten puolustamiseen, 
pääosa saarilla kriisiaikana toi-
mivista joukoista muodostettai-
siin muista suomalaisista kuten 
nykyisinkin. Ahvenanmaan ase-
maa ei tarvitsisi purkaa muuten 
kuin sen sotilaalliselta osalta. 

Haapala totesi rykmentin ole-
van vastuussa valtakunnan meri-
rajasta Hangon läntiseltä selältä 
Poriin. Tehtävä on selkeä ja vaa-
tiva. Valatilaisuus Dragsfjärdis-
sä sitoo osaltaan rykmenttiläiset 
lujasti saaristoon, sen elämänme-
noon ja ihmisiin. Varusmiespal-
velusta suorittava ikäluokka on 
tähän mennessä ollut hänen mie-
lestään eräs parhaimmista. Soti-
laalliset koulutustulokset ovat 
olleet erinomaisia, samoin moti-
vaatio ja asennoituminen. 

Sotilaskoulutuksen Haapala 
kertoi jatkuvan erilaisilla kurs-
seilla. Tavoitteena on sopivan 
koulutuksen tarjoaminen jokai-
selle. Laadukkaalla koulutuksel-
la voidaan vastata yhteiskunnan 
ja taistelukentän vaatimuksiin. 

Lopuksi eversti Haapala kiit-
ti Dragsfjärdin kuntaa ja sen asuk-
kaita ystävällisestä vastaanotos-
ta toivottaen heidät sydämelli-
sesti tervetulleiksi juhlatilaisuu-
teen. 
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Merisotakoulun 10. reserviupseerikurssin 
53-vuotistapaaminen 
28 .4 .1993 

Kokouksessa HRUP:n toimin-
nanjohtaja H. Huotari kertoi re-
serviläisjärjestöistäjaSotamuse-
on johtaja maisteri M. Melkko 
piti esitelmän Porkkalan vuokra-
alueesta. Esitelmä aiheutti vilk-
kaan keskustelun. HRUP: n tilois-
sa pidettyjen esitelmien jälkeen 
siirryttiin ravintola Andaluciaan 
lounaalle, johon osallistui myös 
maisteri Melkko. 

Kurssista on elossa 35 hen-
keä, joista kuudelta ei ole saatu 
viestejä. 

P. Vähäkallio 

Kuvassa vasemmalta: H. Ignatius, O. Kainari, E. Kukko, P. Ekman, I. Koppinen, T. Kukko, E. Esko, 
L-E. Nyholm. N. Schwanck, U. Ratia, A. Korhonen, E. Koskinen, L. Sarvimäki, E. Reima, maisteri M. 
Melkko, P. Vähäkallio, toiminnanjohtaja H. Huotari. 

Merenkurkun Kilta vireästi uudelle toimintakaudelle 
Merenkurkun Kilta aloitti toimin-
tavuotensa suorittamalla perus-
teellisen remontin hallitukses-
saan. Killan pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Teuvo Ikonen siirtyi 
takaisin riviin toimittuaan nuijan 
varressa miltei puolet killan his-
torian ajasta. Kilta kiittää Tim-
miä mittavasta, vilpittömän uh-
rautuvasta panoksesta yhdistyk-
sen hyväksi. Myös rannikon Puo-
lustajain Kilta muisti Teuvo Ikos-
ta luovuttamalla hänelle standaa-
rinsa 20.2. 1993. 

Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Erkki Salmi, 52, Ham-
maslääkäri, lääkintäkapteeni res. 
Salmi tuntee hyvin killan ja sen 
toimintaympäristön, sillä hän on 
aktiivijäsenyyden lisäksi toimi-
nut useita vuosia Vaasan Ran-
nikkopatteriston hammaslääkäri-
nä. Yhdistys toivottaa Erkille 
onnea haastavassa työssä vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön sa-

ralla ja olemassa olostaan taiste-
levan Vaasan rannikkopatteris-
ton puolesta. 

Muut hallituksen jäsenet 
ovat: 
1. varapuheenjohtaja Timo Kouk-
ku 
2. varapuheenjohtaja Pauli Kero 
Sihteeri Tuula Nyberg 
Tiedotussihteeri Pekka Kurvinen 
Taloudenhoitaja Salme Kilgast 
Huvitoimikunnan vetäjä Venho 
Harjula 
Urheilupomot Tom Nyberg ja 
Reijo Toivola 
Juhlajärjestelytoimikunnan vetä-
jä Eino Lauren 
Saunavalvoja Risto Österberg 
Muonitusmestari Reino Sinokki 

Vireä toimintavuosi alkoi tie-
dotustilaisuudella Päällystöker-
holla. Vaasan Rannikkopatteris-
ton komentaja everstiluutnantti 
Kai Tynkkynen esitelmöi 28. 
huhtikuuta Itämeren turvallisuus-

poliittisesta tilanteesta ja kertoi 
patteriston tulevaisuudennäky-
mistä. Kiintoisa esitelmä keräsi 
paikalle lukuisia kiltasisaria ja -
veljiä sekä herätti vilkkaan kes-
kustelun. 

Elokuun 14.-15. päivänä ko-
koontuivat rannikonpuolustajat 
kaikilta aselajin toiminta-alueil-
ta viettämään kesäpäiviä Vaa-
saan. Tästä kerrotaan tarkemmin 
muualla lehdessä. 

Vaasan Kiltatalo on saavut-
tanut maanpuolustusjärjestöjen 
innokkaan vastaanoton. Meren-
kurkun kilta osallistuu myös kil-
tatalon sivurakennuksen raken-
nustaiteisiin. 

Syksyllä Vaasassa käynnis-
tyy vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen sisältyvä valmiuskurssi. 
Kiltalaiset ovat runsaslukuisina 
ilmoittautuneet kurssille sekä 
oppilaiksi että kouluttajiksi. 

Pekka Kurvinen 
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RPK:N 
PIENOIS-

MITALI 
Rannikon Puolustajain Killan 
ansiomitalista on teetetty ra-
joitettu määrä pienoismitale-
ja. RPK:n ansiomitalilla pal-
kitut henkilöt voivat lunastaa 
pienoismitalin (numerotta) 
hintaan 200 mk (sisältäen nau-
han). 
Kirjalliset tilaukset (ei rahaa, 
mitali laskutetaan toimituksen 
yhteydessä) osoitteeseen: 

Asko Heilala 
Särkiniementie 27 A 
00210 Helsinki. 

KILTASISAR-
HUIVI 

Joko sinun kiltasi sisarilla on 
kiltahuivi? 

MPKL:n hallitus on vah-
vistanut kaikkia kiltasisaria 
yhdistäväksi symboliksi tai-
teilija Marja Kurjen suunnit-
teleman 90 x 90 cm silkkihui-
vin. Se on laadukas arkeen ja 
juhlaan sekä moneen asuun 
sopiva. 

Kiltasisarhuivin hinta on 
195 mk ja sitä saa Maanpuo-
lustuskiltojen liitosta, puhe-
lin 90-491492. 

Huivi sopii myös arvok-
kaaksi lahjaksi kiltasisarille. 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

Adressipalvelussa suor i te taan myös 
erilaisia asiakkaiden toivomia 
tekstauksia. 

Sotainvalidien Veljesliitto 
kukkasrahaslo 
kasarmikatu :VI A (ti. kis),<)(] 1!!() Helsinki 
puli. '.Hl-tiffilOOS (suora).I770(B (keskus) 

Tiedustelu 
kentälle 

jääneistä 
Opetusministeriö on tänä kesänä 
aloittanut Karjalan Kannaksella 
ja Aunuksen Karjalan alueella 
hautaamatta jääneiden ja taiste-
lujen yhteydessä haudattujen so-
tilaiden etsintätyöt. 

Kesän 1944 vetäytymistais-
teluissa jäi maastoon tai katosi 
noin 5 500 kaatunutta suomalais-
ta sotilasta. Tietoja kentälle jää-
neistä on saatu sotapäiväkirjoista 
ja viime sotien veteraaneille ja 
heidän omaisilleen suunnatusta 
tiedustelusta. 

Etsintöjä ollaan nyt laajenta-
massa Viipurinlahden saarille, 
jonne jääneistä kaatuneista Ope-
tusministeriö pyytää rannikko-
taisteluissa mukana olleilta tieto-
ja. 
Yhteydenotot: 
Opetusministeriö 
Tutkimussihteeri Nils-Erik Lin-
deman 
Meritullinkatu 10 
00170 HELSINKI 
(puhelin 90-13417235; fax 90-
17581) 

E.R. Lewis: "Sea Coast Fortifications of 
The United States" 

KESÄN KUULUMISET 
29 



KUULUMISET 

Kulunut kesä oli Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillassa varsin 
vilkas. Erilaisia tapahtumia, 
vierailuja ja tilaisuuksia 
järjestettiin kaikissa killan 
toimipisteissä, mutta erityisen 
vilkkaaksi tapahtumaksi 
muodostui Upinniemessä 
sijaitseva lähes sata vuotta 
vanha Robert Kajanuksen 
graniittisauna. Kilta kunnosti -
tai oikeasti jälleenrakensi -
saunan pääasiassa 1980-luvun 
alkupuolella, mutta kunnostus-
työtä on riittänyt aivan näihin 
päiviin saakka. 

Ruotsin ja Suomen 
puolustusminister i t 
tu tustumiskäynni l lä 

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn esitteli Kajanuksen saunan 
kesäkuun puolessa välissä Suo-
messa vierailleelle Ruotsin puo-
lustusministerille Anders Björck-
ille ja tämän seurueelle, jotka 

Makkaranpaistoa ja tikkaturnaus 

ihastuivat tähän linnamaiseen 
graniittisaunaan. Ministeri 
Björckin mukaan Ruotsin puo-
lustusvoimilla tai maanpuolustus-
killoilla ei ole vastaavaa paikkaa. 
Paikan näkeminen ja tieto sen 
olemassaolosta asettanee kuiten-
kin kovia paineita Rannikkoty-
kistölle ja killoille, hän jatkoi leik-
kisästi. Saunan historiaa esitteli 
vieraille upseerikokelas Karl Jo-
han Geust ja saunan entisöinti-
projektista kertoi killan puheen-
johtaja Jouni Grönroos. 

Killan alokassauna 
sai hyvää palautet ta 

Elokuun alussa järjestettiin pit-
kän tauon jälkeen ensimmäinen 
alokassauna Upinniemessä alo-
kasaikansa palveleville S uomen-
linnan Rannikkorykmentin uu-
sille tulokkaille. Tilaisuudessa 
esiteltiin Kajanuksen saunan li-
säksi killan toimintaa ja saunot-
tiin alokasajan pölyt pois, sillä 
seuraavana päivänä oli vannotta-

alokassaunan jälkeen. 

va sotilasvala. Valan esilukijana 
toimi killan edellinen puheenjoh-
taja Eero Sivunen. Lauteilla kes-
kusteltiin killan lisäksi varus-
miespalvelukseen liittyvistä ky-
symyksistä, kuten kolutuslinjo-
jen valinnasta ja linnakkeella pal-
velemisesta. Ilta päätettiin mak-
karanpaistoon ja tikkaturnauk-
seen. Killan varusmiesjaoksen 
vetäjä Mika Pyy skänen oli tyyty-
väinen tilaisuudesta saadusta po-
sitiivisesta palautteesta ja lupasi 
järjestää alokassaunoja jatkossa-
kin. 

Kilta tutuksi uusille jäsenille 

Jo toisena perättäisenä vuotena 
kilta järjesti uusille jäsenilleen 
toiminnallisen tutustumispäivän, 
jossa perehdyttiin sekä killan toi-
mintaan että yhteistoimintaan 
rykmentin kanssa. Maittavan va-
rusmieslounaan jälkeen siirryt-
tiin Upinniemen pistooliradalle, 
jossa oli mahdollisuus kokeilla 
käsiaseammuntaa. Ennen Kaja-

Puolustusministeristä alokkaisiin 

Kajanuksen sauna 
tapahtumien 
keskipisteenä 
Suomenlinnan 
Rannikko-
tykistökillassa 
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nuksen saunan esittelyä ja sauno-
mista tutustuttiin vielä 100 TK-
patteriin ja sen tulenjohtoase-
maan. Tapahtumarikkaan päivän 
ja lämpimien löylyjen jälkeen 
ihailtiin graniittisaunan kattote-
rassilta Suomen kaunista rannik-
koa ja saaristomaisemaa sekä 
keskusteltiin killan eri jaosten 
toiminnasta. Innostunut ja posi-
tiivinen palaute takaa, että myös 
ensi vuonna ollaan järjestämässä 
vastaavanlaista Kilta tutuksi-ta-
pahtumaa, vakuuttivat tapahtu-
man junailleet Jukka Toukkari ja 
Esko Järvi. 

Tapah tumia myös 
Järvössä j a Kuivasaaressa 

Killan kesäkauden tapahtumat 
eivät rajoittuneet pelkästään 
Upinniemen ja Kajanuksen sau-
nalle. Järvön kiltasaaressa järjes-
tettiin juhannuksena sekä perin-
teinen juhannustapahtuma kilta-
laisille että avoimien ovien päivä 
Järvön naapurisaaressa oleville 

Helsingfors Segclklubbin (HSK) 
jäsenille. Avoimien ovien päi-
vään, liittyi muun muassa kilta-
majan ja rakennusten esittely sekä 
köydenveto, jonka isäntäväki 
kohteliaasti hävisi. Myös Kuiva-
saaressa riitti vierailijoita aina 
Pohjoismaiden sotamuseojohta-
jista sotilas- ja valtiovieraisiin. 
12 tuuman tykin, tulenjohtoase-
man, keskiön ja niiden ympäris-
tön ja asemien entisöinti-ja kun-
nostustöitä on jatkettu kesän ai-
kana. Varsinainen entisöinti- ja 
rakennusvaihe on tarkoitus sada 
päätökseen vielä tämän syksyn 
kuluessa, joten talkoisiin mukaan 
haluaville alkaa olla kiire. Aja-
tuksena on hankkia saareen ran-
nikkotykistön pienempää tykki-
kalustoa ja muuta esineistöä. Kil-
lan vastuuhenkilönä Kuivasaa-
reen liittyvissä asioissa toimii 
Pekka Ahtola. 

Teksti ja kuvat 
Jouni Grönroos 

Tikkaturnauksen voittajat. 

insaarni 
u PUUTVOTEHDRS TURKU 
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KATSAUS ( • ) ( • ) 

Espanjan 
rannikkopuolustuksesta 

Espanjalla on kiinteää rannikko-
tykistöä ainakin Baleaareilla 
(Mallorca - Menorca) ja Gibral-
tarin salmessa. Baleaarien ranni-
konpuolustuksen päävastuun 
kantaa suoraan alueen sotilasko-
mentajan (COMGEBAL - Co-
mandante General de Baleares) 
alainen rannikkotykistö, johon 
kuuluu 91. Yhdistetty Ran-
nikkotykistörykmentti ja VII 
Erillinen Rannikkotykistö-
rykmentti. Ensin mainittu 
(RAMIX 91 - Regimiento 
Mixto numero 91) on sijoi-
tettu Mallorcalle. Rykment-
tiin kuuluu kaksi kolmetyk-
kistä patteria kalustonaan 
Vickers-Armstrongin 305/50 
m-1912 ja kolme neljätyk-
kistä patteria kalustonaan 
niinikään Vickers-Arm-
strongin 152.4/50 m-1926. 
Viimemainituista kaksi 
patteria on "reservissä", vail-
la pysyvää miehitystä. 

VII Erillinen Rannikko-
tykistörykmentti (GACTA 
VII - eli Grupo de Costa VII) 
on ainoa rannikkotykistön 
erillinen joukko-osasto. Siihen 
kuuluu kaksi kaksitykkistä patte-
ria kalustonaan Vickers-Arm-
strongin 381/45 m-1923 (toinen 
patteri reservissä). Rykmentin 
oma ilmapuolustus on varustettu 
40/70 ItK:lla. 

Saarilla on muita, miehittä-
mättömiä tykistöasemia, joiden 
kalusto on varastoituna, mutta 
nopeasti siirrettävissä asemiin ti-
lanteen sitä edellyttäessä. Mää-
rästä ja laadusta ei ole muuta tie-
toa kuin että kyseessä on "van-

haa ja kevyempää" kalustoa. 
Linnakkeista nuorimmat on 

rakennettu 30-luvulla ja tuorein 
tykkikalusto, 305/50, on sijoitet-
tu asemiin 50-luvulla (vanha Es-
pafla-lk panssarilaivojen pääty-
kistö). Esimerkiksi Llucalarin 
tykistö (Menorcan etelärannalla, 
381 mm ja 152.4 mm) tukeutuu 
vuosina 1931-35 rakennettuun 
linnakkeeseen ja käyttää yhä al-
kuperäistä Lopez Palomo 
ja Barr & Stroud 
optisia etäisyys-

jään uudistuksilta, jotka ovat 
käynnissä kautta koko asevoi-
mien. 381/45 -kalustolla ammu-
tut (Espanjan tykistön järeimmät 
putket) kranaatitjäänevät viimei-
siksi. Järjestelmään tullaan liittä-
mään vedettävää tykistöä (SB 
155/39 REMA)jaohjuksia, 152.4 
mm kalusto modernisoidaan 
(muun muassa uusi putki SB 155/ 
39), ammuntajohtojärjestelmäk-
si tulee lämpökameralla paran-

nettu 9KA 410 -järjestelmä), 
ampumatarvikkeet uusitaan 

mittareita sekä Vickersin tulen-
johtojärjestelmää (mekaaninen). 
Patterin tuli todettiin kuitenkin 
äskeisissä kovapanosammun-
noissa"yhä tarkaksi". 64 kranaa-
tin isku 152.4 mm:n kalustolla 
antoi hajontakuvion halkaisijak-
si 45 m. 381 mmm kalustolla 
ammuttiin ikäänkuin malliksi 
ammuntoja seuranneelle kunin-
gas Juan Carlosille yksi yhteis-
laukaus. 

Baleaarienkaan rannikkoty-
kistö ja -puolustus ei jääne syr-

(muun muassa RAP), komento-, 
valvonta- ja viestijärjestelmä uu-
sitaan, merimaaliohjuksetotetaan 
mukaan jne) 

Gibraltarin salmessa olevalla 
rannikkotykistöllä on 152 mm, 
305 mm ja 381 mm tykit sekä 
edellä mainittu Philips/INISEL 
9KA410-kalusto. Myös nämä 
yksiköt modernisoitaneen uudel-
la valvontatutkakalustolla ja 
ohjuksilla. 
Lähteet: 
Rcvisti de Defense Espanol» 12/1989 
IDR 7/93 
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ELCOTEQ V ALMISTAA 
ELEKTRONIIKAN RAKENNEOSIA 

Elek t ron i ikan s o p i m u s v a l m i s t a j a n a Elco teq on P o h -
jo i smaiden suu r impia ja k o k e n e i m p i a . 

Elcoteq on yritys, j o n k a t a k a n a on 60-vuotiset per in-
teet ku lu tuse lek t ron i ikas ta a m m a t t i e l e k t r o n i i k k a a n . 

Yritys va lmis taa 400 000 tuo te t t a vuodessa — j o k o 
rakenneos ina tai valmiiksi k o o t t u i n a l o p p u t u o t t e i n a 
— monil le kansainväl isest i tunnetu i l le suuryr i tyksi l le 
kuin myös useille pienille la i tevalmis ta j i l le . 

Käy te t t äv i s sämme 011 a lan uusin t ekno log ia , nykyai -
kaiset t u o t a n t o k o n e e t ja osaava t ihmiset — kaikki 
käytet tävissä i lman o m i a inves to in t e j anne . 

V a l m i s t a m a a m m e e lek t ron i ikkaa on mi tä eri laisim-
missa l aa tu tuo t t e i s sa ; m a k a p u h e l i m e t , t a a j u u s m u u t -
t a j a t , o m p e l u k o n e e t , n ä y t t ö p ä ä t t e e t , ene rg iami t t a -
rit, henk i löhaku la i t t ee t , m o o t t o r i s a h a t . 

Klcoteq Oy Ah 
Pl . 47 1 ansi-I o u h e n k a t u 31 
08100 1 o h j a 
Puh . 912 1431 
Te le fax : 912-143 210 Elcoteq 

TEKNIKUM 
YHTIÖT OY 

SUOMEN SUURIN TEKNISTEN 
KUMITUOTTEIDEN VALMISTAJA 
Teknikum Yhtiöt Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 
monipuolisen valikoiman kumi- ja TPE-tuotteita. Vahva 
kumiteknologian tuntemus ja tuotekehitys takaavat luotet-
tavat ratkaisut vaikeissakin olosuhteissa. 

PL 13, 38211 VAMMALA PUH. 932-1911 

K R o u v A R I # ^ 
kotikalja 

KRODVARI 
kotikalja 

4 OY LAHDEN © POLTTIMO A B 

S U O J A S A U M A 

V a l m i s t a m m e Puolus tusvoimi l le m m . 
- visuaali- , IR-, tutka- ja lämpötähys tyksel tä 

suojaavia mater iaa le ja , naamioverkko ja ja maas tou tu s j ä r j e s -
telmiä (yhteistyössä Barracuda Techno log ie s A b : n kanssa ) 

- va lemaale ja ja -laitteita 
- varasto- , huolto- ja esikuntatel t toja 
- eriko ispeitteitä 

Suojasauma Oy 
Telkkistentie 6 ,70460 Kuopio 

Puh. 971-261 3355 fax 971-263 2455 

1 Hamiho 
O y H a m i k o A g e n c y L t d 

< oiloxx ? 
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SUOJAA, LIIKKUVUUTTA, TEHOA 

PANSSAROITU SISU XA-180 
Panssaro i tu SISU X A - 1 8 0 , "Pas i " 
- M o n e e n h u i p p u l i i k k u v u u t t a ede l l y t t ä -

v ä ä n k ä y t t ö t a r k o i t u k s e e n s u u n n i t e l t u 
tos i s o t i l a s a j o n e u v o . 

- T i lava, k a n t o k y k y i n e n ja t e h o k a s 
j o k a p y ö r ä v e t o i n e n ku lk i ja maan te i l l ä , 
maas tossa ja vedessä. 

- O i k e a ra t ka i su , k u n e d e l l y t e t ä ä n 
• h u i p p u l i i k k u v u u t t a ^ ^ ^ J p Q f 

o l o s u h t e i s t a r i i p p u m a t t a 
• t u r v a l l i s u u t t a ja DEFENCE 

k o r k e a a s u o j a u s a s t e t t a p u g 9 

• v a h v a a v o i m a n s i i r t o a | 3 1 0 1 Hameenlinna 
• s u u r t a k u l j e t u s k a p a s i t e e t t i a Puh 917-sssi 
• käs i t t e l yn ja h u o l l o n h e l p p o u t t a T e l e t l " 1 9 1 M 9 7 1 3 0 

Hyvät perusasiat säilyvät. 

VIATEK-YHTIÖT 

SILJA UN E. A 
n 

i« OY HERMAN 

MYLLYKOSKI OY 
_ SC ORHiiiVAL' ^M-Co\e' 

By M y l l y k o s k i 

Puolustuksen lenkki, joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa OFA-liukuesteisiin. 

OFA Oy Ab 
PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 923-27161 
Teleks 62165 ovake sf 
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Marssit, retket, 
urheilusuoritukset 
saat tavat olla terveydellesi vaaraksi, jos saat haavoja ja hiertymiä 
etkä hoida niitä. 
Kun haavoihin tai hiertymiin pesiytyy bakteereja, ne kipeytyvät 
ja pa raneminen hidastuu. 
Paranemista edistetään käyttämällä laastarin tai siteen 
alla laajakirjoista antiseptistä BETADIME 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 , <r; 

B e t a d • i n e0 

Käy t t ö ta r ko i t us : Haavo jen, m y ö s m u r t u m a h a a v o j e n des in f io in t i , palo- sekä m a k u u -
haavo jen ho i to , bak teer i - j a s ien i - iho t tumat , naa rmu jen , h i e r t y m i e n yms. ens iapuho i to . # LEIRAS 

I t sehoi to 


