


2 ____________________ komentaja "'ff--
mikä tärkeää 
tänään . ? 

Kirjoittaessani tätä sivua sotaharjoitus "Rannikko 
88'' on käynnissä. Alun kylmä hermosota on kuumen
nut taisteluiksi. Utön ja Örön linnakkeet ovat saaneet 
jo tulikasteensa. 

Laajan Saaristomeren koko alueella, kymmenillä 
saarilla ja aluksilla rannikkotykkimiehiä, merisotilaita 
ja merivartijoita johtokeskuksissaan, huoltopaikois
saan ja taisteluasemissaan . Runsaat 2 000 miestä 
joukossa - joitakin kymmeniä naisia . 

Viimemainittujen joukossa rouvat Virve Haapanen 
ja Toini Pelttari johtavat harjoituksen sotilaskotitoi
mintaa, jonka laaditun strategian mukaan on määrä 
olla aktivisesti kohteisiin tunkeutuvaa, mutta samalla 
iloisesti palvelevaa. 

Joka aamu kuormataan sotilaskotiveneet ja -autot , 
jotka sitten iltamyöhäiseen asti risteilevät meren selillä 
ja saaristoteillä tukikohdasta toiseen, saarelta saarelle . 
Useimmiten joudutaan liikkumaan väylien ulkopuolel
la tai puikkelehtimaan kapeilla metsäteillä. Taival 
merellä ja maalla on kuoppaista. 

Mutta sotilaskoti on palvellakseen. Sitä odotetaan 
- eikä turhaan. Se tulee jokaisen reserviläisen ja 
varusmiehen ulottuville tässäkin harjoituksessa. 

Sotilaskoti mielletään useimmiten vain aineellisek
si, mutta sillä on myös henkinen merkityksensä. 
Turhaan ei sotku tiedota itsestään " iloisena asiana". 
Sotilaskoti katkaisee rutiinin ja virkistää. Se auttaa yli 
ja antaa uuden iloisen odotuksen. 

Tänä vuonna RANNIKKOSOTILASKOTI täyttää 
70 vuotta. Juhlavuotenaan se palvelee. Tänään etelän 
suursotaharjoituksessa rannikkosotilaskoti palvelee 
suomalaisia rannikko- ja meripuolustajia. Ja liittyy 
suomalaisen naisen panoksena turvallisuuspolitiik
kaamme. 

Kiittäen yhdessä eletyistä toivotamme juhlivalle 
Rannikkosotilaskotiyhdistykselle kaikkia hyviä voi
mia ja vahvoja palvelun vuosia eteenkinpäin . 

Kunniaa tehden tervehdimme Teitä , rannikon roh
keat , vihreät sisaret. Ola Simola 

KANSIKUVA: Rykmentin kanttiini on sotilaskotisisarten työtä vaaliva perinneaula. Toini Pelttari ja 
Päivi Sipponen jatkavat työtä. 

.. 
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Tästä 
jatketaan 
Istuessani tasan vuosi sitten Turun Rannikkotykistöryk

mentin vuosijuhlassa Kalkas-lehden painotuore numero 1 
kädessäni , mieleeni johtui kysymys, jota uskoakseni kuka 
tahansa olisi pohtinut minun asemassani: Mitähän tästä 
tulee? Olen seurannut läheltä eräiden, vastaavissa oloissa 
syntyneiden yhteisöjulkaisujen alkutaivalta . Ensimmäistä 
numeroa tehdään innosta punehtunein poskin mieltä nostat
tavien kokkapuheiden voimalla. Viimeistään kolmatta lehteä 
koottaessa käytännön vetäjät ( 1 - 3 henkeä) alkavat kum
mastella katkera sävy äänessään, eikö todellakaan kukaan 
muu aio osallistua juttujen tekoon ja ilmoitusten keräämi
seen. Siitä sitten ketkutellaan eteenpäin. Joskus sitkeyttä 
riittää julkaisutoiminnan jatkamiseen, joskus ei . 

Miten Kalkkaan on käynyt? Mielestäni lehti on selvittänyt 
vuoden aikana pahimmat karikot. Sisällön laadullisen ar
vioinnin jätän lukijoiden tehtäväksi, mutta lehden toimituk
sen ja toimitusneuvoston vakuutan olevan edelleen innostu
neita tehtävästään ja uskovan tällaisen julkaisun tarpeelli
suuteen. Mikään ei viittaa siihen, että lehden talouskaan 
muodostuisi ongelmaksi. 

Kalkas jatkaa ilmestymistään vankalta pohjalta. Moniin 
samantyyppisiin julkaisuihin verrattuna toimituksellisen ai
neiston määrä on lehdessä jo nyt huomattavan suuri , ja 
sivumäärä uhkaa kasvaa edelleen . Toistaiseksi olemme 
kyenneet pitämään pahimmat paineet kurissa muun muassa 
tekstin kirjasinkokoa pienentämällä (toivottavasti näette 
vielä lukea sitä), mutta yli 40-sivuinen Kalkas ei ole jatkossa 
mahdottomuus . 

Vuoden aikana julkaistu reportaasisarjarnme joukko-osas
ton linnakkeista päättyy tässä numerossa ja joulun Kalkkaas
sa käymme uuden aiheen kimppuun . Oli se mikä tahansa, 
näkökulman pyrimme edelleen pitämään ihmis- ja yksilö
keskeisenä. Kalkas on perhelehti sanan laajassa merkityk
sessä. 

Jouko 
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Selkäineren linnake 

Soili ja Onni Kuparinen Apollon kanssa. 

" Poliisisetä, tuo lahti on täynnä ki iltäviä kaniste
reita" . Poliisi meni paikalle ja löys i 3 000 litraa 
pirtua. 

" Niin hölmö olin jo pentuna", kertoilee Onni 
Kup a ri n e n , 69 vuotta , lapsuudestaan Karjalas
sa. 

Elettiin kie ltolakiaikaa ja perunajaalat kävivät 
Virossa tiuhaan. " Mitään palkkiota ilmoituksesta 
emme saaneet, vaikka se oli tapana. Polii sit panivat 
ne rahat omaan taskuunsa". 

Onni Kuparinen varttui nuorukaiseksi ja astui 

varusmiespalvelukseen 2. 6 . 1939 Valamoon , jossa 
rannikkotykistö ja laivasto koul utt i yhte isiä alokkai
taan. Hänet määrätti in RT 2:een ja aliupseerikou
luun Saarenpäähän. Erikoiskoulutusta Onni Kupari
nen määrättiin saamaan Tuppuran linnakkee lle ja 
tämän komennuksen aikana syttyi talvisota . 

Onn i Kuparinen muistaa Tuppuran , Teikarin ja 
oli Vilaniemessä kun sota päättyi . " Kuuminta oli 
Tuppurassa , kun venäläiset tekivät maihinnousua 
Pu ll iniemestä". Pioneeri Kuparinen makasi rannas
sa Lahti-Saloranta pikakivääri kädessä, " kun kaveri 
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painoi päälle" . Hieman jouduttiin antamaan periksi 
ja vetäytymään. Lataaja kadotti aseen lippaa! taiste
lun tuoksinassa . Kivääri kädessä Onni Kuparinen 
yhdessä muun linnakkeen kanssa sai asemat pidet
tyä. 

Kun välirauha alkoi Onni Kuparinen suoritti 
varusmiespalveluksensa loppuun ja siirtyi siviiliin . 
Hänellä oli hyvä onni saada heti töitä . Valtio 
palkkasi hänet linnoitustöihin Haminan lähistölle . 

Loppui sekin työmaa kun jatkosota alkoi . Tie 
kulki Viipurinlahdelle, Pajarin joukoissa vallattiin 
Suursaari venäläisiltä. Paljon tapahtui . Sota loppui 
Viipurinlahdella Vilaniemessä. " Se loppui meidän 
kohdalla vuorokautta myöhemmin. Naapuri jytisti 
päivän yli rauhanteon ku in viimeistä päivää". 

Tämän jälkeen Onni Kuparinen oli pari vuotta 
pol iisina Turussa. " Homma oli valvoa säännöstelyä 
ja ämmät vihasivat poliiseja . Ei sitä kestänyt." 
Onni Kuparinen astui 1947 Turun Rannikkotykistö
rykmentin palvelukseen asemestariksi. 

1947- 1966 hän palveli Korppoossa ja Utöössä 
siirtyen sen jälkeen Janhualle , josta ylivääpelinä -60 
-luvun loppupuolella jäi eläkkeelle . Janhualla Onni 
tapasi vaimonsa Soilin . Soili on töissä varusvaras-

Vainionpään perhe pihamaallaan. 

tolla ja toi Onnin viettämään eläkepäiviään Kuuska
jaskariin , jossa he ovat asuneet vuodesta 1971. He 
viihtyvät niin hyvin saaressa , että " jos virka-a unto 
olisi myytävänä se ostettaisiin ja jäätäisiin" . 

Saaren eläimetkin ovat tulleet tänä aikana tutuik
si . " Kymmenen vuotta on sama sorsapari tullut 
joka vuosi pihaamme vaatimaan ruokaa. Ukko 
huutaa niin kauan, että ruokaa tulee, antaa Akan 
syödä ensin , hotkii nopeasti oman osansa ja sitten 
ne poistuvat. Pullaa menee ja se on kostutettava 
ennen antoa. Viideltä on ensimmäinen ruokailu ja 
yhdeksältä viimeinen. Tänä vuonna ne tulivat pää
siäisenä" , kertoo Soili Kupari n e n . Kuparisten 
Apollo-koira makaa pihalla ja kuorsaa kevyesti, 
" Apollo ei sorsiin koske" , sanoo Onni . " Se on 
muuten viisas koira mutta ei osaa pyyhkiä jalko
jaan" . 

*** 
Olin kade/Iina -60 -luvun lopussa. kun majuri 

Erkki Virmo kä vi esiuelemässä rannikkotykistöä 
kadeteil/e. Olin koukussa. 1970 astuin luutnanllina 
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Vainionpään laguuni. 

palvelukseen Kuuskajaskariin . Mukana tulivat vai
mo, poika ja syksyllä syntyi tytär . Elämä hymyili . 
Kevät teki kohisten tuloaan . 

*** 
Pääskynen ja talitintti rakentaa pesää yliluutnantti 

Matti Vainionpään asunnon parvekkeelle . Matti 
Vai n i on pää, 28, Kauhajoki, asuu viihtyisässä 
4 huonetta ja keittiön käsittävässä rivitaloasunnos
sa. Perheeseen kuu luu lisäksi vaimo Outi, joka on 
tilannevalvoja sekä tyttäret Jenni 7 ja Sanna 1/2 
vuotta. 

Matti Vainionpään kiinnostus soti lasalaan syntyi 
reserviupseerikou lussa, josta hän si irtyi suoraan 
kadettikou luun . Vanhemmat rannikkotykistökadetit 
mainostivat alaansa niin hyvin , että Matti Vainion
pää päätti tulla ase lajin mieheksi. Eikä ole katunut 
valintaansa. 

Matti Vainionpää puuhailee monia asioita. Hän 
pe laa amerikka laista jalkapalloa Rauman Admiral
seissa linjamiehenä hyökkäyksessä jo neljättä kaut
ta . Kupari sen Onni opettaa hänelle kalastusta ja 
yhdessä Onnin kanssa kunnostetaan puutyöhuonetta 
harrastetilaksi. 

Nämä ovat kuitenkin vain sivuharrasteita . Matti 
Vainionpää on laguuninrakentaja . Aikaa hän on 
käyttänyt no in 200 tunti a ja yli 1 000 markkaa omaa 

Matti Vainionpää ja Heikki Tiilikainen toteavat, että Aaltosen Matti tietää tykeistä kaiken . 
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Salakarin perhe Rauman puistokonsertissa. 

rahaa on huvennut. Tällä hetkellä pienvenesat-amak
si kelpaava laguuni alkaa oll a valmis. Arvokkaana 
apuna Matilla on o llut talonmies Jouko Keinänen . 
" En osaa o ll a jos ei ole tekemistä. Tämä työ on 
opettanut paljon maansiirrosta ja louhimisesta. 
Omien kätten jälki näkyy, se lämmittää mieltä", 
kertoo Matti Vainionpää. 

Outi Vai n i on pää on tällä hetkellä äitiyslo
malla. "Kuuskajaskarissa pienten lasten hoito on 
vaikeasti järjestettävissä. Joudun ottamaan vuoden 
virkavapaata lisää, kun Matti menee syksyllä kap
teenikurssille. Sannalle ei löydy hoitopaikkaa. On
neksi Jennin kouluunmcno sujuu ongelmitta", sa
noo Outi Vainionpää. Vainionpäät viihtyvät saares
sa, kauppatavarat saa helposti puhelimitse , kaupun
kiin on helppo piipahtaa . Parvekkeelle kuuluu 
lokkien ääni, meri lainehtii 20 metrin päässä , 
Rauman humu kuuluu vaimeana korvaan, Repola 
ottaa harvoin nenään , vedet ovat siedettävän puh
taat. 

*** 
Kun muutimme, saaressa asui lähes kaksikym

mentä lasta . Poikamme meni ulos ensimmäistä 
kertaa ja toivo/Ii: '' Hyvää huomenta /eikkitoverit . · · 
Vastaus oli: "Äää, kakkapyl/y" , ja lapiollinen 
hiekkaa silmille . Saarelaislapset kasvavat aina 
omassa eristyneessä ympäristössään. 

*** 

Yliluutnantti Matti A a I t on en syntyi 49 vuotta 
sitten Tyrväällä . Siviilissä hän olisi vieläkin, jos 
Suomi ei o lisi liittynyt Eftaan . Sopimuksen seu
rauksena työllisyys jalkinealalla heikkeni. Eräänä 
lomautuspäivänä jalkinetyöntekijä Matti Aaltonen 
havaitsi , että Hangon Rannikkopatteristo tarjoaa 
työtä. 

Elettiin vuotta 1963 kun Matti Aaltonen astui 
palvelukseen . Ensi vuoden helmikuussa on tarkoi
tus siirtyä e läkkeelle. 

1969 Matti Aaltosesta tuli Örön siirron yhteydes
sä Turun Rannikkotykistörykmentin mies. 29. 12 . 
1969 perhe muutti Kuuskajaskariin . " Se oli varhai
nen talvi. Tavarat tuotiin hevosella ja perhe Järven 
Penan pakettiautolla". Työn hyvi nä puolina Matti 
Aaltonen pitää si tä, että "sot ilaselämä on reipasta 
vaikka raakaa. Työ on ollut etenkin takavuosina 
monipuolista ja haastavaa. Saaristo, puuhailu nuor
ten kanssa ja ihmisläheisyys ovat olleet kannustavia 
tekijöitä". 

Haittapuolina Matti Aaltonen mainitsi "valtion 
hallinnon jäykkyyden. On vaikeaa ohjata toimintaa 
haluamilleen raiteille . Tehtävien luonteesta johtuen 
henkilösuhteet esimiehiin ja alaisiin ovat joskus 
onge lmallisia, mutta se on virkaetuna nieltävä. " 
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Opetusvälineiden niukkuus ja alakohtaisen kehitte
lyn hankaluus, joka kaatuu pikku rahaan sekä työka
lujen puute rakentaa laitteita itse on myös kismittä
nyt" . 

" Pääesikunnan rannikkotykistötoimisto , on se 
elin joka voisi asiassa auttaa", toteaa Matti Aalto
nen . 

Matti Aaltonen on seurannut vuosien mittaan 
linnake-elämän hiljenemistä. Väki on muuttanut 
mantereelle. "Se hyvä puoli siinä on takavuosiin 
nähden , että kuppikuntia ei enää ole, toteaa ansioi
tunut tykkikouluttaja lopuksi . 

*** 

Tyrvääläinen Heikki S a I a k a ri , 29, huomasi 
1979, että Utössä on vapaana häntä kiinnostava työ. 
Tällä hetkellä Heikki Salakari toimii johtokeskus
miehenä. Perhe, johon kuuluu Katja-vaimon lisäksi 
kaksi lasta siirtyi 1984 Öröseen ja 1987 Raumalle. 
Siirrot ovatkin o lleet tämän perheen kovin koetinki 
vi . 

Katja S a I a ka ri kertoo: "Aina kun siirto tulee 
se on henkisesti ja sosiaalisesti minulle kova isku . 
Sen lisäksi tulo Raumalle pudotti perheen ansioita 
noin 5 000 markkaa kuukaudessa" . 

" Töitä en ole vieläkään saanut , vaan työskente
len sotilaskodissa tilapäisesti . Laiturilla tavataan 
Heikin kanssa kun toinen menee ja toinen tulee 
töistä. Se, että vie lä hymyilen on hiipivän hulluuden 
merkki", vakuuttaa Katja. 

Heikki Salakari lisää: " Ainahan puhutaan, että 
värvättyjä ei siirretä mutta se ei pidä paikkaansa". 

" Jos isäntä vielä si irretään hän lähtee yksin , 
minusta tulee maanviljelijä. En si irry", toteaa Katja 
napakasti ja selvästi siirtojen piirtämät arvet sielus
saan. 

Leivänpäällyste eli rådda 
Ainekset: ohje 100:lle 
3 kg kovaksi keitettyjä kananmunia 
6 kg suolakurkkuja 
1 kg sipulia 

Kastike 
1 kg majoneesia 
1/2 1 kerrnaa 
3 rkl sinappia 
1 rkl valkopippuria 
1 dl sitruunamehua 

Tuula Toivonen raastaa salaattia. 

Heikki Salakari pitää kuitenkin työstään. Rau
malla oleva asunto tyydyttää perhettä . Poika Joonas 
pääsee syksyllä kitkatta kouluun ja tytär Taina on 
löytänyt kavereita. Lapset viihtyvät hyvin Raumal
la . Elämä jatkuu. 

*** 

Tietoisku 

Valmistus: 
Kaikki ainekset pilkotaan pieniksi kuutioiksi . 
Yhdistä kaikki aineet. Kaada kastike päälle. 
Sekoita . 

Kerrna vatkataan vaahdoksi . 
Majoneesiin sekoitetaan kerrnavaahto ja maus
teet. 
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" Käyn kaikissa Lukon kotiotteluissa. Jääkiekko 
on hieno ja vauhdikas peli. Lisäksi monet pelaajat 
ovat tulleet tutuiksi Jaskarissa palvellessaan'', ker
too Tuula Toivonen , 29, Uusikaupunk i. 

Tuula Toivonen tuli Janhuan keittiölle ruokala
apulaiseksi 1977 työvoimatoimiston kautta . Aliup
seerikoulun siirtyessä 1979 Kuuskajaskariin Tuula 
siirtyi mukana. " Lähdin sillä mielellä, että olen 
vain puoli vuotta ja katson mitä se homma on. Se on 
nyt venahtanut se puoli vuotta ja hyvin olen 
viihtynyt. Työkaverit ovat tosi hyviä. Lisäksi ruo
kaamme on kiitetty puolustusvoimien parhaaksi", 
sanoo Tuula Toivonen pilke silmäkulmassaan. 

Vaikka työpäivä on matkoineen 10 tuntinen ja 
välillä joudun työn vuoksi yöpymään saaressa se ei 
Tuula Toivosta haittaa . "Työnteko saaren keittiöllä 
on tapa elää. Ruuanlaitto on mielekästä työtä , näkee 
kättensä töitten jäljen. Syöjien tyytyväiset ilmeet 
ovat paras kiitos" . 

"Varusmiesporukka luo elämänmyönteisen ja 
eteenpäinmenevän hengen , jossa on miellyttävä 
työskennellä. Jos kelirikkoa ei olisi tämä olisi 
täydellistä" . 

*** 

Varusmiestoimikunnan sihteerinä toimii helsinki
läinen Kalle K ei h än e n , 19. Sukunimen saman
kaltaisuus Keihäsmatkojen johtajan kanssa johtuu 
siitä, että Kalevi Keihänen on Kallen isä. 

Laivasto oli Kallen haaveena , kun hän haki 
vapaaehtoisena palvelukseen. "Gyltöseen heitti
vät". Ajatus 5 tunnin kotimatkasta kauhistutti , 
mutta Gyltö osoittautui muuten hyväksi paikaksi 
palvella . 

Alokasajan jälkeen siirto Kuuskajaskarin aliup
seerikouluun tuntui alussa kovemman palvelustah
din takia rankalta . Linnakkeen hyvä henki ja 
raumalaisuus valtaa kuitenkin mielen ja linnakkeel
la alkaa viihtyä . Varusmiestoimikunta kehittyy 
ripeästi toimintaedellytyksiltään . Valmistumassa on 
varusmiestalo , kunnostettuun parakkiin. Varus
miestoimikunta saa oman toimiston , tietokoneker
holle on omat tilat ja yhteen huoneeseen tulee 
musiikkikirjasto. 

Hetken suljettuna ollut elokuvatoiminta on saatu 
käyntiin ja alokkaille ollaan puuhaamassa alokasil
taa . 

"Varusmiesten asiat hoidetaan linnakkeella var
sin hyvin", toteaa Kalle Keihänen . " Ryhmänjohta
jien kohdalla tosin tällä hetkellä tulee päivystysteh
tävien lisäksi use in tutkapäivystyksiä . Tilanne ei 
ku itenkaan korjaannu , jollei linnakkeelle saada lisää 
palkattuja tutkamittaajia. Kun on koko yön valvonut 

Kalle Keihänen ja VMTK:n uusi tietokonekes
kus. 

seisoo aamulla pihalla kuin lintulauta. Ei ole voimia 
esittää parastaan". 

" Rannikkotykistön ryhmänjohtajan tehtävät ovat 
kuitenkin hyvät. Patterin kouluttaminen ampuvaksi 
yksiköksi on mielenkiintoinen ja haasteellinen teh
tävä", toteaa Kalle Keihänen lopuksi. 

*** 
Kesällä 1984 muutin saaresta. Yli neljätoista 

vuolla saaristoa oli tehnyt minut saaristolaiseksi, 
muu//o harmi/Ii . Nyt olen sopeutunut saarellomuu
teen, multa kadehdin kaikkia Teitä, jotka saalle 
elää ja työskennellä rakastamillani saarilla. 

*** 
Timo Ylönen 
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Pärske~ä 
Haahkanpesintä onnistunut 
hyvin 

(Utö, Berghamn, Katanpää, Reila 6. 7.) 

Valppaat tarkkaajamme Utössä, Berghamnissa, 
Katanpäässä ja Reilassa ovat todenneet, että haah
kalla on tavanomainen määrä poikueita, mutta 
poikueiden koko on suuri . Pesintä on onnistu nut 
keskimääräistä hieman paremmin . 

Korkeatasoinen yksityiskohta 
puolustusvoimien 70-vuotis
juhlanäyttelyssä 

(Hämeenlinna 30. 5. ) 

11 Patteri ston henki lökunta tutustui 30. 5. puolus
tusvoimien juhlanäyttelyyn Hämeenlinnassa. Ran
nikkotyki stöosasto lla kuului esittelyteltasta tuttua 
musiikkia. Lyhyt tarkastus osoitti , että siellä es itet
tiin rykmentin videota " Kuusia kajastava kari ". 
Näin pääesikuntakin on osoittanut arvostavansa 
tekemäämme videota ja näyttelyvieraat saavat tutus
tua Kuuskajaskarin elämään. 

11 Patterista järjesti ulkoilmakonsertin 23. 6. 
esikunnan pihalle. Soittajina olivat Turun Lai
vastoaseman soittokunta ja "Homenokat" La
pista. Konserttitilaisuus muodostui samalla 
everstiluutnantti Heikki Tiilikaisen 1äksiäisiksi. 
Heikki Tiilikainen oli vuosi sitten keskeisenä 
henkilönä kun Kalkas-lehteä perustettiin . Lisäk
si lukijamme ovat saaneet nauttia Heikki Tiilikai
sen piirroksista. Kaikki lehtemme piirrokset ovat 
hänen tekemiään. 

Historiallinen ammunta 
Satakunnan Kansa kertoi 8. 5. toiminnastamme: 

" Historian pölyjä ammuttiin Reposaaressa. Re
posaaressa kuultiin eilen kaksi historiallista pa
mausta. Reposaaren linnakkeen kaksi Venäjällä 
1903 valmistettua rannikkotykkiä suolsivat rautais
annoksia merelle 43 vuoden tauon jälkeen. 

Kuusituumaisia, 152 millisiä raskaita tykkejä oli 
edellisen kerran käytetty vuonna 1945. Historian 
pöly ei kuitenkaan vaikuttanut tykkien toimintaan. 
Neljän kilometrin korkeudessa käyneet kranaatit 
lensivät mereen yli 11 kilometrin päähän rannasta. 
Tykkien maksimikantavuus on jopa yli 20 kilomet
riä. 

Eiliset ammunnat olivat vasta kalustolaukauksia, 
joilla todettiin tykkien nykykunto ja toimivuus . 
Tykit kiittivät pariin otteeseen tehdystä moderni
soinnista ja jatkuvasta huollosta toimien täysin 
uusien veroisesti". 

Ruudinsavu leijuu ensimmäisen laukauksen jäl
keen. 

Y mpäristösuojelutöitä 
Jungfruskärissä (Jungfruskär 30. 6.) 

Puolustusministeriö lähetti 27. - 30. 6. 1988 vä
lisenä aikana 3 miestä kaatamaan puita ja 
vesakkoa Jungfruskäriin. "Näyttää paljon pa
remmalta", toteaa värvätty alikersantti Evald 
Jansson. "Syksyllä paitamme sopivalla säällä 
syntyneet jätteet". Kuvassa työosasto saapuu. 
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Berghamnia kohennettu 
(Berghamn 7. 7. ) 

" Kesä-heinäkuun vaihteessa on sauna peruskor
jattu ja vartiotuvan kuisti uusittu", kertoo värvätty 
korpraali Olof Axen Berghamnista . " 30. 6. meillä 
kävi myös puolustusministeriön metsämiehiä rai
vaamassa polkujen ja teiden varsia vesakoista ja 
puista. Töitä ri ittää". 

Puolustusneuvoston vierailu 
(Gyltö ja Örö 4. 6. ) 

Puolustusneuvosto vieraili rykmentissä kesäkuun 
6. päivänä puolustusvoimien komentajan kenraali 
Jaakko Valtasen kutsumana . 

Vierailuun osallistui pääministeri Harri Holkerin 
johdolla kahdeksan ministeriä, oikeuskansleri ja 
joukko avustajia . 

Mm. Gyltön ja Örön linnakkeilla sekä ohjusve
neillä vieraille esiteltiin monipuolisesti meripuolus
tuksen uusinta välineistöä. 

Vierailun päätteeksi puolustusvoimain komentaja 
tarjosi vierailleen Örön linnakkeen vi ihtyisässä 
ruokalassa maittavan päivällisen , jonka oli valmis
tanut linnakkeen vahvennettu keittiö emäntä Ritva 
Sundqvistin johdolla . 

Suomessa hukkuu vuosittain 
noin 400 ihmistä 
Seitsemän kymmenestä 
on hukkuessaan alkoholin 
vaikutuksen alaisena 

Vesillä vesiselvänä 
ALKO 

Utön yhtäköyttäyhdistyksen perustama Ranta
kahvila on ollut avoinna tänä kesänä. Kahvios
sa on myyty tuoretta leipää, munkkeja ja kah
via. Eritoten veneilijät ovat olleet tyytyväisiä. 

Örön laiturilla: PE:n päällikkö Jan Klenberg , LSSIE:n ep Pekka Kuremaa, kauppa- ja teollisuusmi
nisteri likka Suominen, LSSIE:n ylilääkäri Matti Laine, Pvkomentaja Jaakko Vallanen , pääministeri 
Harri Holkeri, rannikkolaivaston kom Kalle Rantanen, puolustusministeriön kansliapäällikkö Aimo 
Pajunen, ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen, TurRtR:n kom Olavi Simola ja liikenneminis
teri Pekka Vennamo. 
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Vesa Heikonen, Kari Immonen, Thore Johansson sekä Jari Laulumaa palkittiin oma-aloitteisuudes
taan ja neuvokkuudestaan. 

Paras kokelas kunnostautui 
(Gyltö 31. 7.) 

TurRtR:n komentaja Olavi Simola ojensi turku
laiselle upseerikokelas Kari Immoselle Rykmentin 
Ristin saapumiseränsä parhaana varusmiehenä . 

Immoselle myönnett ii n kahden vuorokauden 
kuntoisuusloma hänen pe lastettuaan veden varaan 
joutuneen li ikuntavammaisen e läke läisen Nauvon 
Pämäisissä heinäkuun lopulla. 

Lomallakin voi kunnostautua 
(Gyltö 29. 7.) 

Rykmentin Ristin ja kahden vuorokauden kuntoi
suusloman sai korpraali Thore Johansson ansiok
kaasta toiminnasta palve lusajan ulkopuo le lla . Sivii 
lissä luotsikutterin kuljettajana Utössä työskente le
vä Johansson oli veneellään matkalla Aspöhön 
havaitessaan pienellä saarella ihmisiä, jotka he ilutti 
vat käsiään. Johansson ilmoitti havainnostaan vene
puhelimella merivartiostolle ja odotti saare ll a kun
nes merivartiosto nouti haaksirikkoiset , jotka olivat 
veneensä upottua olleet saarella lähes vuorokauden. 
Vesialue oli syrjäinen ja vähäliikenteinen, joten apu 
oli todella tarpeen . 

Ruorijuopot merihädässä 
(Gyltö 1.-2. 8.) 

Ansiokkaasta toiminnasta palveluksessa palkittiin 
kahden vuorokauden kuntoisuuslomalla tykkimie
het Vesa Heikonen Piikkiöstä ja Jari Laulumaa 
Turusta. Merivalvontatomissa olleet Heikonen ja 
Laulumaa havaitsivat epämääräisesti vilkkuvan va
lon. He epäilivät vilkutusta morsetukseksi, mutta 
kun eivät saaneet siitä selvää, ajattelivat jonkun 

vain leikkivän veneen valoilla. Tykkimiehet ilmoit
tivat asiasta Fagerholmin merivartioasemalle. Par
tiovene , valvontamiesten opastamana , löysi karille 
ajaneen veneen, jonka miehistö oli vahvassa huma
la sa. 

Merivartioston mukaan Gyltön meriva lvojat toi
mivat esimerkillisellä tavalla. 

Tasavallan presidentin kanslian naistyöntekijät 
vierailivat Utössä kesäkuussa kenraaliluutnantti 
Vesterisen vieraina (Utö 16. 6.). 

Rykmentin suunnistusmestaruus
kilpailut Raumalla 22. 6. 1988 

Tulokset: Varusmiesten sarja: 1. Alok . Sutinen Mika 
Rauma 58 ,00, 2 . Alik Halmeenmäki Juha-Pekka Rauma 
1.50,50, 3. Tkm Tuominen Mikko Örö 2 .29 ,25 . 

Yleinen sarja: 1. Tekn Uusikartano Simo Turku 52,27 , 
2. Kapi Paatero Veli-Pekka Rauma 1.06, 17. 

35-vuotiaat: 1. Kapi. Piispanen Uolevi Turku 56,01 , 2 . 
Kapi. Ranki Vesa Turku 2.05 ,05 . 

40-vuotiaat: 1. Sotmesl Kärkkäinen Antero Rauma 
39,46, 2. Sotmest Peltoniemi Kalevi Rauma 48,50 , 3. Ltn 
Mutta Mauri Turku 1.10, 10. 

45-vuotiaat: 1. Kapi Ylönen Timo Rauma 1.26,11. 
50-vuotiaat: 1. Yli! Aaltonen Malli Rauma 42,41. 
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Rykmentti menestyi Lounais-Suomen ~ 
sotilasläänin ampumamestaruus
kilpailuissa Santahaminassa 
27.-29. 6. 1988 

Tuloksista mainittakoon: Rynnäkkök.ivääri 10+ 10 ls , 
varusmiehet (osallistui 31 miestä) sij arvo nimi yht.tulos 
1 upskok Jussi Mattila 182, 5 tkm Ari Markkula 174, 
6 alok Juha Tuomi 172, 8 alik Mika Kauppinen 171. 

Rynnäkkök.ivääri 10+ 10 ls , kantahenk.ilökunta (24 mies
tä) 8 sotmesl Touko Heino 172, 9 vääp Tom Rönnberg 172. 

Standardikivääri 20 ls , (26 miestä) 1 upskok Jussi 
Mattila 188, 7 alok Juha Tuomi 181. 

Pistooli pika (16 miestä) 4 vääp Tom Rönnberg 284 . 
Kivääri pika 3 x 10 ls (9 miestä) 2 ylik Erkki Kallio 253, 

4 sotmest Touko Heino 250. 
Rynnäkkök.ivääri 3x5 ls, varusmiehet (31 miestä) 6 tkm 

Ari Markkula 102 . 
Pienoisk.ivääri 3 X20 ls , yleinen (14 miestä) 1 sotmest 

Touko Heino 574 , 2 ylik Erkki Kallio 568. 
Isopistooli 30+30 ls, yleinen ( 14 miestä) 3 vääp Tom 

Rönnberg 570. 
Standardikivääri 3X 20 ls, yleinen (7 miestä) 2 sotmest 

Touko Heino 546, 3 ylik Erkki Kallio 538. 
Koke las Jussi Mallilan kaksoismestaruus on erinomainen 

saavutus. 

Heino puolustusvoimien mestariksi 
(9. - 11. 8. Oulu) 

Turun Rannikkotykistörykmentin ampumajoukkue on 
saavuttanut yle ismestaruudesta kilpailtaessa kahdeksannen 
sij an puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailuissa Ou
lussa. Kilpa iluihin osalli stui 59 joukkuetla. Parhaat henki
lökohtaiset sijoitukset oli vat: 
sotilasmestari Touko Heino 

vääpeli Tom Rönnberg 
ylikersantli Erkki Kallio 
oppilas Matti Kuusisto 

1. kiv 3 x 20Js 45 v 
3. rk I0 X 101 s 45 v 
7. 
9. 
5 . 

pistooli pika-ammunta 
kiv pika-ammunta 
standardikiv 201 s 

makuu 300 m 

Uusi Maailmanennätys rykmenttiin 
(Rauma 19. 6.) 

18. 6 . Kuuskajaskarin linnake osallistui 14 kilometriä 
pitkään Santtio-soutuun luutnantti Timo Kirvesojan johdol
la. 

Kuuskajaskarin miehet kisko ivat veneensä maaliin uu
dessa maailmanennätysajassa, joka on 1,50 ,09. 8- hankai
misten soutu toteutettiin uusitulla reitillä tänä vuonna 
ensimmäisen kerran . 

Linnake osallistui seutuun myös hupiveneellä, 
joka keskittyi loppukiriin. 

Pesän
rakentajia 

Avioliilloon vihitty: 
Kai Lamminpää ja Maarit Heininen 4 . 6 . 1988 Rauman 
Pyhän Ristin Kirkossa. 
Luutnantti John Granholm ja tstovirk Saila Katriina Väätäjä 
18. 6 . 1988 Oulussa . 
Asentaja Timo Huhtala ja Minna Lunden 23 . 7. 1988 
Korppoon kirkossa . 
Kihlauksensa julkaisseet: 
Ylikersantti Jorma Kantonen ja Satu Hara juhannuksena 
1988. 
Ylikersantti Lauri Rajala ja r-ap Elina Tuominen 
24 . 7. 1988 . 

Untuvikkoja 

Marjo ja Jaakko Laaksolle on syntynyt poika 25 . 5. 1988 
Gyltössä. 
Tarja ja Lassi Lahdelle on syntynyt poika 21 . 7 . 1988 
Utössä. 

KALKAS ONNITTELEE 

Komentotoimisto tiedottaa 
Ylennykset: 
Yliluutnan1iksi - lln Thomas Grönvall 
Y\Huumantiksi - hn Timo Kirvcsoja 
Tcknikkoluu1nan1iksi - souekn Jouni Patrakka 

Sotilasmcstariksi - yliv Pertt i Mauila 
Vääpc liksi - ylik Vesa Tominoja 

- ylik Juha Åberg 
- ylik Jorma Kantoncn 

Eronneet 
Evers1iluu1nanui Heikki Tiilikainen 
Luutnanui Johan Granholm 
Sotilasmestari Martt i Latvasalo 
Kersantti Marko Savioja 
Vääpeli Ralf Hellsbcrg 
Emäntä Aino Lukk.a 
Kcinäjä Pauliina Koskinen 
Ruokala-apu! Henri Kuula 
Taloon tulleet: 
- Luulnantti Jari Pu llinen Gyltön linnakkeelle 29 . 8. 188 

1. 9. 1988 
1. 9. 1988 

4. 6. 1988 
1. 9 . 1988 
1 6. 1988 
1. 8. 1988 
1. 9. l9SS 

JO. 6. 19gg 
1. 9. 1988 
1. 9. 1988 

29 . 6. 1988 
19. 7. 1988 

1. 10. 1988 
1. 8. 1988 
1. 9. l9SS 

- Luutnantti Jyri Vikström Kuuskajaskarin linnakkeelle 29. 8. 1988 
- Kcrsanui Ismo Keskinen Kuuskajaskariin 1. 6. 1988 
- Nci1 i Päivi Ju vonen ruokala-apula,scksi Utösttn 1. 6. 1988 
- Kcrsanui Antti Lc:imu Gyltön linnakkeelle 20. 7. 1988 
- Vääpeli Staffan Enbcrg Uudtnmaan Prikaatis1a Gyltöön linnakkeelle 1 9. 1988 
- Kersan1t1 Mika Potin.kara Gyllön linnakkeelle 8. 8. 1988 
- Kersanni Juha Ruohola Kuuskajaskariin 1. 9. 1988 
Tehtävään määräyksc1 Rykmcni issä: 
- Ylivääpeli Matti Sund Utön linnakkeen vies1iupsccriks1 1 9. 1988 lukten 
- Yliluu1nann1 Seppo Salonen Gyhön linnakkeen päälliköksi 1. 9. 1988 lukien 
- Yliluumanui Raikko Rostedt rykmentin viesti päälliköksi 1. 7. 1988 lukien 
- Majuri Lauri Poromaa LI paneriston komentajaksi 1. 7. 1988 luktcn 
- Yliluutnanni Hannu Heinonen Esikuntapauerin pääll iköksi I. 9. 1988. 
- Luutnantti lllomas Grönvall Gyltön linnakkeen varapäälliköksi 1. 6. 1988 
- Luutnantti Pasi S1aff U1ön linnakkeen varapäälliköksi 1. 9. 1988 lukien 
- Majuri Heikki Kiviranta paueristoupsecriksi I paueristoon 1. 9. 1988 lukien 
- Majuri Pcnti Siivonen U1ön linnakkeen päälliköksi 1. 9. 1988 lukien 
- Kapteeni Kauko Pe ltonen huoltotoimis1on päälliköksi 1. 9. 1988 luktcn 
- Rouva Tiina Salonen lilannevalvojaksi Gyllööseen 1. 9. 1988 lukien 
- Sotilasmestari Matti Susi I patteriston kuljetusupsccriksi 1. 8. 1988 lukien 
- Vääpeli Lassi-Pekka Lahu Kuuskajaskari n 1väl-upsccriks1 1. 1. 1989 
- Vääpeli Juha Saari nen Utön linnakkeen tväl-upsecriksi 1. 12. 1988 lukien 
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Valtasimme 
viattomasti 
Visbyn 

Isäntiä ja vieraita. 

Matkan valmistelut 

"Lähdet Visbyhyn". Lyhyt ja ytimekäs käsky, 
Jonka sain pari viikkoa ennen lähtöä. Valmistautu

minen alkoi. Sanotaanhan, että hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty . Ja kyllä suunniteltiinkin. Suunnitte
lua haittasivat puutteelliset tiedot matkan ohjelmas
ta , mutta päivä päivältä ja pala palalta suunnitelma 
hahmottui osallistujien mielissä. Materiaalin han

kinta oli valmistelujen tärkein osakokonaisuus. 
Olihan tarkoitus , että kaikki kalusto mitä mukaam
me ottaisimme olisi "viimeisen päälle" . 

Laivastovierailulle Ruotsiin , kauniiseen ja vai

kuttavaan Gotlantiin , oli käsketty Turun Laivasto
asemalta öljyntorjunta-alus Halli ja Turun Rannik
kotykistörykmentin yhteysalus Parainen . Alusten 
normaalisti pätevää henkilöstöä vahvennettiin tun
tuvasti. Vierailuosastoon kuului 20 kantahenkilö
kuntaan kuuluvaa, johtajana komentaja Alanne 
apulaisenaan everstiluutnantti Heinonen . Ya Parai

sen pursimies , ylivääpeli Raitio varusteli aluksen 
lastaten aluksen täyteen elintarvikkeita. liman niitä 
matkasta tulisikin hyvin ankea. Koko vierailuosasto 
käskytettiin lähtöä edeltävänä päivänä Laivastoase
malla ja viimeiset täydennykset suoritettiin, mukaan 
lukien sanakirjat. 

Merellä 

Parainen lähti 3. 7 . klo 05.00 puskemaan tuttua 
reittiä kohti Utöötä . U-208 saapui tervehtimään 
alustamme sivuuttaessamme Utöön , luovuttaen sa

malla videokameran laivaan. Kuvaustoiminta tuli 
olemaan koko matkan vilkasta. Innokkaita kamera
laukun kantajia riitti sen painavuudesta huolimatta. 

Matka jatkui halki Itämeren Hallia seuraten 9 

solmun vaatimattomalla vauhdilla ja vahdit vaihtui

vat. Aluksen vakiohcnkilöstö hihkui onnesta aavalla 
silmänkantamattomalla ulapalla. Harvoinhan Parai
nen hukkaa maan näkyvistään. 

Lievä kcinunta saatteli meitä kohti määränpäätä. 
Merisairaus oli meille vieras käsite. Eräät eivät vaan 
olleet nälkäisiä. He yrittivät ottaa aluksen vicstihy
tissä kiihkeästi kaukopuhelua kotiin . Tunnelma 
aluksella parani mitä lähemmäksi Gotlantia saa

vuimme. 

Gotlanti 
Saavuimme lippu korkealla Visbyhyn 5. 7. n. klo 

09.00. Aluksen päällikkö ohjasi aluksemme rauta i
sella otteella, tyynen rauhallisena, meitä jo odotta

vaan Visbyn satamaan. 
Yhteysupseerimme ja korkea-arvoinen vastaanot

tajajoukko oli lai turilla meitä vastassa. Vierailuoh
jelma käynnistyi välittömästi . Ohjelma oli hyvin 
täyteläinen ja usein jopa liiankin kiirellinen. Got
lands Militärkommando ja paikallinen rannikkoty
kistön joukko-osasto tarjosivat parastaan. Päiväoh
jelmaa riitti klo 08.00 alkaen aina klo 24.00 asti ja 
epävirallinen osuus saattoi jatkua vielä tämän jäl
keenkin , mutta tehtävä täytettiin suomalaisen soti
laan hyvällä yleiskunnolla kiitettävästi . 

Kielitaidon puute saattoi ensialkuun häiritä kon
taktien ottamista, mutta yleensä loppuillasta yhteyk

siä oli syntynyt riittävästi . Väittävät erään aluksem
me henkilöstöön kuuluneen olleen alussa täysin 
ummikko, mutta aamuyöstä puhuneen jo täydellistä 
ruotsia. Samainen henkilö toimikin myöhemmin 
myös muiden tulkkina ja tilasi ansiokkaasti aluk
seemme silakoita paikallisen sähköverkon katket
tua. Hänet ristittiin .lempinimellä " Strömming". 

Tutustuimme isäntiemme ja emäntiemme opas-

- "R pauhuja __________________ 15 _ 

----:--~ ~ ~lO 

Köysi lentää vieraalle maalle. 

tuksella monipuolisesti saaren henkeäsalpaaviin 
nähtävyyksiin , sotilaallisia kohteita kuitenkaan 

unohtamatta . Neljä vuorokautta nautimme ruotsa
laisesta vieraanvaraisuudesta, välillä yhdessä, välil
lä yksin. Totesimme olevamme hyvissä käsissä ja 
yhteistoiminta likimain saumatonta. 

Paljon muistoja 
Paljon kokeneina ja väsyneinä , mutta tyytyväisi

nä lähdimme maanantaina 8. 7. aamulla paluumat-

Hoburgin kaste meneillään. 

kalle. Kukaan ei jäänyt Visbyhyn, vaikka mieli 
ehkä tekikin. Ensin velvollisuus, sitten vasta huvi. 
Meri vahtiin siis taas ja tutka pyörimään . Mutta mitä 

ihmettä? Alus e i tote llutkaan ruoria , vaan pohjoisen 
sijasta keula kääntyi etelään kohti Hoburgin nie
meä. Montaa tuntia ei ehtinyt kulua Visbystä 
lähdöstä, kun radio antoi varoituksen: Hoburgin 
ukko, Itämeren kuningas, haistoi maan hajua ja oli 

tulossa alukseemme. Hän tarkasti koko henkilöstön 
ja totesi heidät tarkan " syynin " jälkeen kelvollisik
si merimiehiksi ja matkamme saattoi jatkua. Nyt 
alus haistoi jo kotisuunnan ja alkoi puskea täyttä 
vauhtia läpi Itämeren kohti Turkua. Paluumatkalla 
tutka reistaili ja tutkaupseerimmekin o li valitetta
vasti joutunut palaamaan Visbystä jo aikaisemmin 

lentoteitse Suomeen . Ilmeisesti vian aiheutti jo 
aikaisemminkin todettu tekijä , joka piti poistaa 
koneen äärestä. Kippari luotsasi alustaan tutkaviasta 
huolimatta taitavasti . 

Saavuimme Suomen aluevesille klo 14 . 12 syys

kuun 9 päivänä . Utön ohitettuamme saatoimme 
todeta myös tullivenecn tulevan meitä kohti "ja" 
pamppailevin sydämin voimme todeta kuitenkin 
"vaara ohi". Se ei ollut meistä kiinnostunut , vaan 
voimme pysähtymättä jatkaa kulkuamme Pansion 
kautta Latokariin. Vaikka matka olikin näin takana
päin, tiesimme, että muistoissamme palaisimme 
vielä monasti Visbyn kokemuksiin . 

Raikko Rostedt 
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Bengtskärin puolustajat pelastivat 
pohjolan korkeimman majakan 

Suomenlahden suulla, 23 kilometriä Hangosta länsilounaaseen ja 13 kilometriä Hiittisistä 
etelään merestä kohoaa hieman yli hehtaarin kokoinen Bengtskärin kallioluoto. Sille rakennet
tiin 82 vuotta sitten pohjoismaiden korkein valomajakka , kaikkien merenkulkijoiden tuntema 
" Meren kummitus". 

Kolmasti 46 metriä korkean graniittirakennuksen olemassaolo on ollut vaakalaudalla. 
Kahdesti _ma~~a_a on ru~jottu sotatoimissa, joita se on vetänyt vastustamattomasti puoleensa 
kokonsa Ja SIJamtmsa takia. Kolmannen kerran majakkaa uhkasi hidas rappeutuminen, kun se 
automatisoitiin 60-luvulla ja jätettiin kylmilleen. 

Nyt Bengtskäriä näyttää odottavan turvattu tulevaisuus. Majakan - tai oikeammin sen 
kylkeen rakennetun asuinrakennuksen - vuokrannut yhdistys on sitoutunut kunnostamaan talon 
ja pitämään siellä lämpöä vuodet ympäriinsä. Työ vain joutuu kovin hitaasti . 

Valmiiksi vajaassa vuodessa 

Bengtskäriin oli ehdotettu rakennettavaksi valomajakkaa 
1800-luvun lopulta lähtien , ja viimein joulukuussa 1905 
annett iin määräys Suomenlahden suun pimeän aukon 
valaisemiseksi. 

Lokakuussa samana vuonna kolmikerroksisen asuinsii-

ven ja itse majakkatornin runko oli valmis ja neljä pä ivää 
ennen jouluaattoa tornin huipussa sytytett iin ensimmäisen 
kerran majakan loistolai te, ranskalaisen Barbie,. Benard & 
Turennen petrooliloisto. 250 000 kandelan valo näkyi 23 
meripeni nkul man päähän . Hangon voivientija talvi liikenne 
oli turvattu . kuten laivanpäällystöyhdistys oli vaatinut. 

Seppo Laurell merenkulkuhallituksesta on piirtänyt Bentgskärin majakan asuinsiiven halkileikkauk
sen vuosisadan alkupuolelta. Yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut majakka ja asuinrakennus olivat 
aikanaan uusi ja erikoinen ratkaisu . 

1 , 
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Saksalaisten maalitauluna 

Tärkeää tehtäväänsä merenkulun turvalaitteena Bengt
skär sai toimittaa rauhassa vuoteen 19 14 ast i. Saksaa 
vastaan sotaan ajautunut Keisari-Venäjä valmistautui vihol
lisen maihinnousuun Suomen rannikolla. Majakat oli 
sammutettu ja niiden väki evakuoitu , kummeli t maalattu 
mustaksi ja kelluvat merenkulun turvalai tteet oli poistettu . 

Varotoimista huolimatta arveltiin , että saksalaisten tulo

reitillä ensimmäisenä sojottava Bengtskär joutu isi kärsi
mään jollain tavoin . 

Arvio oli aivan oikea . 
Saksalaiset kevyt ristei lijät Magdeburg ja Ausburg saa

puivat majakkaluodon edustalle syksyllä 19 14 . Sumeile
matta ne ampui vat kolmisenkymmentä raskasta kranaattia 
rakennukseen . Tul i oli tarkkaa, mutta tu ho olisi voinut olla 
kauheampikin . Hidastetut kranaatit humahtivat etelänpuo

len ulkoseinästä sisään ja räjähtämättöminä pohjoispuolelta 
ulos' Rakennuksen runko ei saanut vakavia vaurioita ja 
kuin ihmeen kautta arvokkaat koneistot säilyivät vahingoit
tumattomina. 

Suomenlahdelle oli laskettu sodan melskeissä niin tiheä 
miinoitus, että majakan vaurioita pääsivät korjaamaan 
vasta itsenäisen Suomen luots ilai toksen rakennusmiehet 
vuonna 19 19. 

Korjaustöiden jälkeen Bengtskär palasi arkeen . Elämä ei 
olisi elämää , e llei ihminen lisääntyisi. Alkuperäinen 15 
hengen majakkaväki kasvoi 30-luvulla 37 päähän. Ei 
aikaakaan . kun luodolle oli perustettava koulu . Opettajase
minarin käynyt ne it i Ethe l Blomqvist opetti luodon lapsia 
talvisodan syttymiseen asti majakkamestarin asuntoon si
joitetussa luokassa. 

Luonnonvoimat sääti vät e lämäntahdin majakalla . Kau
niilla säällä päästiin kalaan. hylkeenpyynt iin ja maidonha
kuun . Huolto pelasi, laiva toi Rosalasta muonat. postin . 
veden , öljyn ja koksin . 

Kiusallinen tähystyspaikka 

Talvisodan sytyttyä luodon siviili väki joutui taas mante
ree lle evakkoon. Majakasta tehtiin rannikkopuolustuksen 
vanio- ja tulenjohtopaikka. 

Maaliskuussa 1940 solmitun Moskovan rauhansopimuk
sen mukaan Suomi joutui vuokraamaan Hankoniemen 
Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Niemelle perustettiin Itäme
ren punalippuisen laivaston alainen merisotilaallinen tuki
kohta. jonka oli määrä osaltaan estää saksalaisten tunkeutu
minen meritei tse Leningradii n. Oman maan kamaralle 
perustettu vieraan vallan tukikohta heräili pelkoa väestössä 
ja piti luonnollisesti puolustusvoimat varpai ll aan. Tukikoh
dan ympärifle syntyi välirauhan aikana vahva saanorengas. 
""Hangon moni "". Vuokra-alueen ul kopuole lle jääneellä 
Bengtskärillä oli s iinä oma tehtävänsä. 

Luoto kuulu i Hankonientä ympärö ivistä kuudesta ranni
konpuolustuslohkosta länt isimpään. Hiinis ten Lohkoon 
(Hi Lo). kuusimiehinen valvontaryhmä tarkkai li tuki kohtaa 
majakan torn ii n asennetulla 100 kenaa suurentavalla kiika
rilla. Majakalla palveli myös kolme sivii limajakanvanijaa. 

22. kesäkuuta 1941 Luftwaffe pommin i Hankoa ja 
seuraavana päivänä Hangon ryhmän komentaja eversti 
Aarne Snellman lopeni kaunakulun tukikohtaan . Neuvos-

totykistö ryhtyi tulinamaan suomalaisten asemia ja oma 
tykistömme vastasi tuleen . Jatkosota oli synynyt maan 
tässäkin kolkassa. 

Hangon merisotilaallisten tukikohtien komentajalle. ken
raaliluutnanni Sergei Kabanoville oli täysi n selvää . enä 
Bengtskärin tom ista ei tyydyny yksinomaan tarkkailemaan 
tukikohtaa ja sen vesiliikennenä. Sieltä johdeniin myös 

Örön linnakkeen 305-millisen järeän patterin tulta Hankoon 

pyrkiviä täydennysaluksia vastaan. Sieltä johdeniin myös 
Hii ttisten saaristoon ankkuroituneiden panssarilaivojen 

252-mi llisten tykk ien tu lta. llmari11e11 ja Väi11ämöi11e11 
kesk inyivät tul inamaan tukikohdan maalaitteita. joista 
tä rkein oli Täktomiin sijoitettu 305-millinen rautatiepatteri . 

" Majakasw nä/..·yi jokainen meille rule,•a alus, ko/..o 

niemimaan lounaisosa , patterit. satama - sanalla sanoen 
se häiritsi elämäämme ja taisteluamme'·, Kabanov kenoo 

muistelmissaan (Na dalnuh podstupah. Moskova 1971). 

Ilmatiedustelu vahvisti. eitä Bengtskärissä ei ollut min
käänlaisia puolustuslaineita majakan ja asuinsiiven tarjoa
man suojan lisäksi. 

Tukikohdassa oli pantu merkille Hankoniemen länsipuo
le lla. Örön-Horsön alueella liikkuvat suomalaiset vanio- Ja 
tykkiveneet. mutta Kabanovin mukaan ne eivät häntä 
pelonaneet. Örön linnakkee lla oli huomanavasti lyhyempi 
matka Bengtskäriin kuin Hangosta . muna Kabanov uskoi 

Bengskärin luoto on pelkkää kiveä. Tuntuu 
mahdottomalta käsittää, että kivenkoloihin pai
nautuneet valtaajat saattoivat selvitä hengissä 
rannikkotykistön keskityksessä. 
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valtauksen onnistuvan. kunhan luodolle vai n päästäisiin 
huomaamatta ja yllättäen . 

Majakka olisi ehkä saatu tuhotuksi rautatietykkien avulla 
tai ilmapommituksellakin , mutta kumpikin keino oli epä
vannempi kuin saaren valtaaminen ja majakan räjäyttämi
nen. 

Tämän vaihtoehdon puolesta puhuivat myös aiemmat 
hyvät kokemukset mannerhei milaisia vastaan käydyistä 
saaristotaisteluista. Punaisen Hankoniemen matruusit oli
vat vallanneet kaikki haluamansa saaret tukikohdan ympä
ristössä . 

Bengtskärin valtaukseen valmistauduttiin joka tapauk
sessa perusteellisesti . Viron tukikohtiin tukeutuneet pom
mikoneet laskivat luodon eteläpuolelle tiheän miinoitteen . 
19.-23. 7. koneet hyökkäsi vät useita kertoja Väinämöistä 
ja Ilmarista vastaan ja saivat ne vetäytymään sisemmäs 
saariston suojaan . 

Itse valtaus uskottiin majuri A. D. Gubinin johtaman 
erillisen rajavartio-osaston merivartiostlle OVR:lle . Mi
kään muu joukko ei tällaiseen tehtävään olisi kyennytkään. 
si llä Hangon tukikohdassa ei ollut muita sopivia aluksia 
kuin vartioston seitsemän vartiovenettä. joista käytettiin 
nimitystä " merimetsästäjät " (MO-vene) tai "rajakutteri " 
(PK-vene). Tukikohdassa oli ollut järeämpiäkin taistelu
aluksia. Itämeren laivaston moottoritorpeedoveneitä. mutta 
Neuvostoliiton sodanjohdo oli siirtänyt ne Tallinnaan 
saksalaisten tunkeuduttua Baltiaan. 

Nopea valtaus ja majakka nurin 

Ehkemme syyllisty kovin pahaan historian vääristelyyn, 
jos siirrymme ajassa 47 vuotta taaksepäin ja kurkistamme 
Hangon tukikohdan merivartioston operaatiotoimistoon. 
Hangon meripuolustuksen komentaja . toisen luokan kap
teeni (komentaja) M. D . Poljegajev antaa paraikaa Bengt
skärin valtaus- ja tuhoamiskäskyä. Tulkitsemme siitä 
vapaasti keskeiset kohdat: 

- Operaatioon osallistuvat vartioveneet MO-238 . jonka 
päällikkönä toimii luutnantti V. 1. Beljajev, MO-3 12. 
päällikkönään luutnantti V. 1. Jefimov sekä MO-311. 
päällikkönään luutnantti P. M . Bubnov. Osastoa johtaa 
yliluutnantti Grigori Leshepekov. 

- MO-238 tuo luodolle vahvennetun joukkueen suurui
sen valtausosaston ensimmäisen osaston. Sitä johtaa yli
luutnantti P. V. Kurilov, joka on samalla koko valtaus
osaston johtaja. MO-312 kuljettaa toisen osaston. jota 
johtaa komissaari vanhempi politrukki A. 1. Rumjantsev . 
Hän toimii myös Kurilovin varamiehenä. Maihinnousu
osaston eliminoitua mannerheimilaiset luodolta MO-3 11 
rantautuu . Se tuo luodolle majakan räjäytykseen tarvittavat 
räjähdysaineet ja asiantuntijat. Majakka räjäytetään välittö
mästi evakuoinnin tapahduttua . 

- Maihinnousu tapahtuu heinäkuun 26. päivänä kello 
kaksi yöllä Neuvostoliiton aikaa. Oma paikkani on MO-
239:lla . jonka päällikkönä toimii yliluutnantti A.1. Teres
tshenko. MO-239 . samoin kuin luutnantti M. N. Feofano
vin MO-236 ja luutnantti 1. M. Kozlovin MO-237 valmis
tautuvat osallistumaan valtaukseen eri käskyllä . Kysyttävää 
toverit? 

Näinkö se meni ? Nimet ja johtosuhteet pitänet paikkan
sa . mutta esimerkiksi maihinnousujoukon koosta on mo-

Politrukki Rumjantsev kaatui Bengtskärin tais
telun alkuhetkinä. 

nenlaista tietoa . Sergei Kabanov kertoo rajajoukkojen 
komissaarin. rykmentinkomissaari S. 1. Ivanovin valin
neen retkelle haluavien joukosta 30 vapaaehtoista. 

Suomalaistietojen mukaan valtausosaston koko oli vä
hintään 60 miestä. 

Puolustusta vahvistetaan 

Sitten ajassa taaksepäin muutamia viikkoja . Mitä tehtiin 
tukikohdan rajan toisella puolella sodan alkupäivinä? 
Hangon ryhmän suomalaisjoukoissa harjoiteltiin kiivaasti . 
Heinäkuun veriset valtaustaistelut olivat paljastaneet jouk
kojen kokemattomuuden saaristo-olosuhteissa. ja nyt taito
ja pyrittiin kohentamaan nopeasti . 

Hiittisten Rosalassa harjoitteli kaksi vapaaehtoista koot
tua rannikko-iskukomppaniaa. Toista johti luutnantti Fred 
Luther. 

Hiittisten länsipuolella sijai tsevalla Granholmin linnak
keella kiukutteli linnakkeen it-tykkiryhmän johtaja. aliker
santti Esko Nurmi. Hän olisi halunnut muiden Karjalohjan 
poikien kanssa JR 13:aan itärintamalle. mutta Örön linnak
keen päällikkö . kapteeni Lenni Lauramo oli tyssännyt 
hänen siirtoanomuksensa yhtä kylmästi kuin Lutherinkin . 

Siirto oli kuitenkin luvassa kummallekin. 
21 . heinäkuuta Luther sai käskyn siirtää 26-miehisen 

--~ perinteet __________________ 19 _ 

Yliluutnantti Kurilov johti maihinnousuosastoa. 
Hän kaatui taistelun alkuvaiheissa. 

osaston kouluttamastaan rannikkoiskukomppaniasta 
Bengtskäriin. Maihinnousua pelätään , puhelinviestissä sa
nottiin. 

Neljän veneen saattue saapui luodolle 23. päivän pikku
tunneilla . Vartioaseman johtaja alikersantti Olavi Ryyppö 
ilmoitti joukkonsa Lutherille ja toivotti vahvistukset terve

tulleiksi. 
Seuraavana päivänä alikersantti Nunni lastasi 20-milli

sen Madseninsa ja nelimiehisen tykkiryhmänsä veneeseen. 
joka suuntasi keulansa kohti Bengskäriä . 

Näillä eväin piti saarta puolustaman. jos maihinnousu 
tapahtuisi. 

Siihen ei vain kukaan oikein tahtonut uskoa . Sotaa 
kokemattomien nuorten miesten elo aurinkoisella ulkome
ren Juodolla luisti kesäloman vietoksi. Kun Örösta matkaan 
saadut muutamat piikkilankakerät oli levitelty esteiksi 
rannoille. alkoi kalastelu ja auringonotto. Käsikranaateilla 
pökerrytettiin haukia . kunnes Luther kielsi kallisarvoisten 
taisteluvälineiden tärväämisen . Ranskalaiskranaattien tais
teluarvo oli tosin lähes olematon. koska niistä puuttui 
räjäytin . 

Maihinnousu kello yksi yöllä 

Heinäkuun 25. päivä päättyi . Keskiyö oli lämmin ja 
kostea Hangon rintamalla. Usvan heikentämää näkyvyyttä 

huononsi entisestään Hankoniemen metsäpalojen savu. 
joka leijaili kauas ulkomerelle . 

Bengtskärissä valvoi kaksi miestä: ulkovartiomies y
strand majakan eteläpuolella ja korpraali Ryhänen maja
kan tornissa . 

Merivartioston laiturissa Hangossa ei nukuttu . Ennen 
puoltayötä yli luutnantti Kurilovin ja politrukki Rumjantse
vin rajasotilasosastot olivat nousseet aluksiin. Miehet olivat 
raksineet arvomerkit asepuvuistaan ja ajelleet päänsä. 
Moottorit jyrähtivät käyntiin ja alukset suuntasivat etelään . 

Leonard-matalikon kohdalla Hangon eteläpuolella aluk
set käänsivät keulan länteen . Käskynvälittimet käännettiin 
asentoon "hiljaa eteenpäin" . Kellon käydessä yhtä maja
kan hahmo ilmestyi näkyviin sumusta. edestä tyyrpuurin 
puolelta . 

Kello oli 1 .05 kun MO-238:n keula karahti rantakallioon 
luodon eteläkärjessä. Samassa osui MO-312:n keula ran
taan 238:n oikealla puolella . Sergei Kabanov kertoo 
MO-3 12:n tulleen rantaan yksin. 

Tästä eteenpäin tarina jatkuu monin eri tavoin . Bengtskä
rin taistelun ensimmäisistä hetkistä on lähes yhtä monta 
versiota kuin kertojaakin . Vannalta näyttää joka tapaukses
sa, että "alkuperäinen" tarina ulkovartiomiehestä. joka 
erehtyi luulemaan ,antautuvaa rajakutteria saksalaiseksi -
siis omaksi - alukseksi. ei pidä paikkaansa . Sotamies 
Nystrandia ei lyöty pistimellä maahan taistelun ensimmäi
senä uhrina . vaan hän juoksi hysteerisenä majakkaraken
nukseen hälyttämään väkeä hereille . 

"Nyt ne 011 täällä" , joku huusi luutnantti Lutherille. 
" No , ketkä, uninen Luther mumisi . "No ryssät.'" 

Luodon puolustajien henkistä valmiutta kuvaa alikersant
ti Harry Bjelken alaiseltaan saama ilmoitus: " Ja sk11 
anmäl . atf ryssin har stigit i land" (llmoiuaisin, euä ryssä 

on noussut maihin) . 

Muistelmia myös vastapuolelta 

Aivan oma lukunsa ovat paikalla olleiden hyökkääjien 
kertomukset. Muistelmateoksessa " Gangut 1941 .. (Hanko
niemi 1941 ). (Leningrad 1974) reservin komentaja ja 
politrukki 1. A . Schwartz kertoo omien " desanttien" 
edenneen kalliorantaa majakkaa kohti viidentoista minuutin 
ajan. ennen kuin " suojeluskuntalaiset" havaitsivat heidät. 
Majakasta rämähti konekiväärisarja valtaajien niskaan . 
MO-238:lla haavoittui ruorimies. MO-321 :lla viisi miehis
tön jäsentä . 

Sergei Kabanov kenoo maihinnousuosaston a)oiuaneen 
taistelun saaren varuskunnan kanssa MO-3 12:n ja MO-
328:n tukiessa osastoa tykkitulellaan . Mutta MO-311. jossa 
olivat räjähdysaineet ja panostajat. ei päässyt Bengtskäriin 
koska majakan konekiväärit ja Svartskärin saaren suomalai
sen patterin (') tuli ajoivat sen pois . 

Valtaajat olivat päässeet yllätyksen turvin maihin . Raja
kutterit peräyttivät takaisin merelle. 

Luutnantti Luther syöksyi suoraan sängystä ikkunaan . 
Valkea al uspaita oli oivallinen maali : heti tuli konepistoolin 
sarja lase ista sisään. Luther selvisi ehjin nahoin ja pinkoi 
rappukäytävään . Puolustus oli saatava järjestykseen ulko

na! 
Majakkatomin juuressa olevasta pääovesta kannettiin 

juuri Schwartzkopf-konekivääriä majakan eteläpuoliselle 
terassille . Sotamies Edgar Holmström heittäytyi sen taak-
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Bengtskäristä on matkaa Hankoon yli 20 km, mutta hyvällä säällä sieltä voitiin tarkkailla 
neuvostotukikohtaan suuntautuvaa meriliikennettä. 26. 7. 1941 tukikohdasta lähetetty maihinnou
suosasto yritti vallata majakkaluodon ja räjäyttää majakkatornin. 

se. teki latausliikkeen. painoi liipasinta . multa ase ei 
lauennut. Sama uudelleen - ase pysyi vaiti. 

Samalla konepistoolin sarja lävis ti Ho lmströmin rinnan . 
Hän ehti ähkäistä "fullträff. pojkar" ennen kuin kuoli 
Lutherin käsivarsi lle . Luther kävi itse kiinni kk :n kahvoi
hin . Outo. kokeilematon ruotsalaispyssy ei inahtanutkaan . 

Takaisin sisälle 

Sitten jymähti käsikranaatti aivan Lutherin lähellä . 
Käsivarteen tunkeutui pieniä sirpaleita ja yksi isompi vei 
kolme hammasta. Oli pakko perääntyä takaisin majakkaan. 
Luther käski miehensä sisään. mutta alikersantti Bjelken 
ryhmä jäi asemiin majakkarakennuksen ja sen pohjoispuo
lella olevan kivisaunan väliseen maas toon . 

Luther kiipesi takaisin kolmanteen kerrokseen. Naapuri 
oli ilmeisesti ehtinyt levittäytyä saaren koko eteläosaan. 
Kp-sarja ja käsikranaatti tulivat terassin edustalta , sen 
graniittiseinämän takaa. Kärki oli epäilemättä siellä. 

Luther kysyi isokokoiselta sotamies Anjalinilta , jaksai
siko tämä heittää kasapanoksen kolmannen kerroksen 
ikkunasta viistosti vasemmalle eteen , terassin seinämän 
taakse. Anjalin onnistui. Kasapanos putosi terassitasanteel-

la , mutta vierähti sieltä alas. Kumean jyrähdyksen todettiin 
jälkeen päin toimittaneen luutnantt i Kuri lovin johtaman 
seitsenmiehisen kärkiryhmän pois päiviltä . Isku pysäytti 
kärjen liikkeen kohti majakkaa . 

Majakkarakennuksen kolmannessa kerroksessa ei päästy 
juhlimaan hyökkäyksen kärjen taittumista. Pian heittonsa 
jälkeen Anjalin kaatui lattialle luodinreikä otsassaan . 

Merellä välähti kellanvihreä lieska. si llen useampia . 
Samassa asuinsiiven etelänpuoleisessa ulkoseinässä jymäh
ti niin että rappaukset putoi livat sisäpuolella . Rajakutterit 
olivat ryhtyneet tulittamaan rakennusta konetykeillään. 
60-80 senttiä paksu kiviseinä kesti. eikä yhdenkään 
kranaatin ollut määrä osua asuinkerroksen ikkunoista 
sisään. 

Näin oli jatkosota alkanut nuori lle rannikkoseudun 
pojille . Ainoa talvisodan kokenut luodon puolustaja oli 
alikersantti Bjelke , joka piti ryhmineen puoliaan kivikuo
passa saunan lähistöllä. 

He surmasivat valtaajia ammattimaisesti. Sotamies Tors
ten Eriksson piti asemia aivan majakkarakennuksen ku
peessa ja ampui siitä Bjelken kertoman mukaan ainakin 14 
neuvostosotilasta . 

Vähän myöhemmin Bjelken oli vetäydyttävä ryhmi neen 

• 
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majakkaralcennukseen . Erikssonin sota päättyi ikkunasta 
tulleeseen luotiin. Se puhkaisi hänen kaulansa. Puoli tuntia 
puolustajat joutuivat kuuntelemaan kuolemaa tekevän 
kumppanin korahtelua . 

Omaa tykkitulta luodolle 

Kolmannen kerroksen perimmäisessä nurkassa oli radio
huone . Siellä kalmankalpea radisti , alikersantti Olavi 
Ryyppö piti yhteyttä örön linnakkeeseen lyhytaaltoradiol
la, joka oli saaren ainoa viestiväline: Faarao neljä kutsuu, 
käännän kuuntelulle, kuuntelen, faarao neljä . .. " 

Ryyppö sai yhteyden Örön viestikeskukseen neljä mi
nuuttia maihinnousun jälkeen, mutta jo sitä ennen linnak
keella oli ymmärretty vihollisen hyökänneen luodolle: 
laukauksien äänet kantautuivat meren yli merivalvonta
miesten korviin. 

Radio välitti Bengtskäristä loogisen pyynnön: rannikko
tykistön tulta! Örön 152-millinen patteri aloitti klo 1.26 
ampumalla valmistellun sulun luodon edustalle, Granhol
min 120-milliset yhtyivät tuleen klo 1.39. Osa ammuksista 
iskeytyi luodolle osumatta kuitenkaan rakennuksiin. 

Öröstä pyydettiin Lutheria johtamaan pattereiden tulta 
majakkatornista. Luther kapusi sinne todetakseen että 
loistolaite ja lasikupu oli ammuttu pirstaleiksi . Puhelinkin 
oli hajonnut. Torniin jäämisestä ei olisi ollut mitään 
hyötyä. Se olisi merkinnyt todennäköisesti pikaista kuole
maa. Tornissa seisova mies oli helppo maali . 

Luther palasi oman huoneensa ikkunaan ja yritti johtaa 
tulta marssikompassin avulla luodon edustalla pyöriviin 
rajakuttereihin. Huonon näkyvyyden ja monen portaan 
kautta kulkevan viestiliikenteen takia lopputulos jäi hyvän 
yrityksen asteelle. Alukset ehtivät siirtyä satoja metrejä 
korjausten välillä. Rt-tulella oli kuitenkin häiritsevä vaiku
tus . Vartioveneiden oli siirryttävä loitommaksi majakasta, 
jolloin niiden tykki tulen teho heikkeni. 

Kahta minuuttia jälkeen kahden Luther päätti ottaa 
linnakkeiden tulen suoraan luodolle . Alkoi silmitön jytke: 
aamun kajoon asti Örön kuusituumaiset sekä Granholmin 
viisituumaiset sylkivät luodolle kranaatteja ilman että 
yksikään osui majakkarakennukseen. 

Tulella ei saatu kuitenkaan tuhotuksi rajasotilaita kallion
koloistaan . Kun linnakkeiden tuli loppui aamuneljältä , 
ikkunoihin alkoi taas sataa luoteja. 

Joukko valtaajia oli päässyt tunkeutumaan majakkara
kennuksen kellarikerrokseen tykkitulen aikana . Luodon 
eteläosaan pureutuneet rajasotilaat olivat edelleen tilanteen 
herroja tässä osassa luotoa, eikä heillä ollut vähäisintäkään 
aikomusta luopua tehtävästään. 

Ilmavoivat ja merivoimat apuun 

Hiittisten Lohkon esikunnassa oli ryhdytty kutsumaan 
apuvoimia paikalle samaan aikaan kun linnakkeet avasivat 
tulen . Tuen saaminen ilmavoimilta oli vaikeaa, sitä oli 
pyydettävä lopulta ilmavoimien esikunnasta asti. 

Kolmen Fokker D.XXI -hävittäjän osasto Hävittäjälento
laivue 30:sta nousi ilmaan Turun Artukaisten kentältä klo 
4 . 10. Johtokonetta ohjasi vänrikki Väinö Taina. 

Lähimmät laivaston taistelualukset olivat tykkiveneet 
Hämeenmaaja Uusimaa sekä vartiomoottorivene VMV /3, 

eli osasto A . Ankkurissa Högsårassa ollut kapteeniluutnant
ti Maunu Auvisen johtama osasto sai liikkeellelähtökäs
kyn. Alukset saapuivat Örön laituriin klo 2 .45 ja jatkoivat 
välittömästi Bengtskärin suuntaan . 

Taistelusta tiedotettiin myös merivoimien esikuntaan 
Helsinkiin . Esikunta käski panssarilaivat Ilmarisen ja 
Väinämöisen valmistautumaan lähtöön idemmäs Högsåran 
ankkuripaikalta siltä varalta, että vihollinen toisi taistelu
alueelle suurempia sota-aluksia. 

Bengtskärissä kaikki suomalaissotilaat eivät olleet vetäy
tyneet majakkaralcennukseen. Luodon länsipäässä aliker
santti Esko Nurmi sekä sotamiehet Kajander ja Virtanen 
kyyhöttivät kalliosyvennyksessä Madsenin takana. 

Nurmi oli syöksynyt kengiltä ja paidatta majakkatornin 
takaovista tykilleen heti hälytyksen jälkeen. Kajanderin 
lisäksi porukkaan oli pyrkinyt myös sotamies Holmström, 
mutta hän oli kaatunut jo majakan ovella. Virtanen oli 
ilmestynyt monttuun myöhemmin , ties mistä . 

It-tykki tuli yllätyksenä 

Nurmi oli seurannut taistelua ja kranaattien putoilua 
luodolle kuopasta kykenemättä osallistumaan tapahtumien 
kulkuun millään tavalla. Tuliasemasta ei ollut ampuma
alaa maamaaleihin luodolle. Kivääristäkään ei ollut oikein 
apua . Toisaalta vihollinenkaan ei ollut huomannut miehitet
tyä it-tykkiä. 

Nurmen porukan lymyily loppui klo 3. 12 . 
Nurmi näki rajakutterin lähestyvän rantaa suoraan tykki

asemasta etelään. Ampuma-ala oli sivusuunnassa vapaa, 
mutta tuliasema oli niin syvä, että putkea ei saanut 
riittävälle miinuskorotukselle. Lähenevä alus uhkasi livetä 
tulen alta etukatveeseen. 

Nurmi painoi liipasinta. 20-milliset valojuovat pyyhkivät 
veneen yli , mutta pelotusvaikutus riitti. Maihinnousuun 
valmistautuneet rajasotilaat lakosivat veneen etukannelle, 
osa hyppäsi mereen. Vene peräytti nopeasti ulommas ja jäi 
paukuttamaan Nurmen tuliasemaa konetykeillään . 

Pian luodolle jylisi rt-tulta neuvostotukikohdastakin . 
Russarön raskaan rannikkopatterin 130-milliset olivat ryh
tyneet tulittamaan luodon länsipäätä ja samaan paikkaan 
Örön 12-tuumaiset suuntasivat tulensa vastatessaan vihol
lispatterin tuleen . 

Vihollisalukset (tai vain MO-3 11 ) yrittivät maihin vielä 
kerran ja toistamiseen Nurmen Madsen sai ne luopumaan 
aikeistaan. Sitten tanskalaisase teki tutun tempun , sai 
syöllöhäiriön. 

MO-311 :n epäonnistumisesta mainitsee kenraaliluut
nantti Kabanov muistelmissaan: " Myöskään uusi yritys 
rantautua ja purkaa räjähteet ei onnistunut. Veneessä oli 
kaatuneita ja haavoittuneita. Sen oli pakko poistua saaren 
luota" . 

Taistelu oli vaimenemassa. Majakasta ammuttiin vain 
harvakseltaan . Nurmi ei tiennyt, että luutnantti Luther oli 
haavoittunut toistamiseen saatuaan räjähtävän luodin käsi
varteensa. Hän oli meneuänyt paljon vena. 15-miehiseksi 
supistunutta puolustajajoukkoa johti alikersanlli Bjelke . 

Puolustajilta olivat sekä patruunat että käsikranaatit 
loppumassa . Vanhanaikaiset Bergman-konepistoolit lak
koilivat. Kivääreihin olisi saanut patruunoita konekivääri
vöistä, mutta ne olivat jääneet majakan maanpääl liseen 
kellarikerrokseen, jota valtaajat pitivät hallussaan . 
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Tunnelmaa synkensi omalta osaltaan vähän suomea 
taitava luutnantti Kagalov, joka huuteli porraskuiluun 
kellarista: " Andauduga, andauduga!" Hän sai vastauksek
si käsikranaatteja. 

Uiden pakoon luodolta 

Yhden asian Esko Nurmi vaistosi: tässä oli käymässä 
huonosti . Vinanen piti varmana, että majakka oli vallattu. 
Kajander oli romahtanut. Hän kyyhötti montun pohjalla ja 
uikutti . Ainoa perääntymistie oli meri . 

Uintireissu ei oikein houkuttanut Nurmea. Hän oli uinut 
Karjalohjalla kotijärvessä pisimmillään 50 metriä kerralla. 
Nyt oli edessä kilometrien kauhominen. 

Vinanen ei jäänyt väittelemään, vaan hyppäsi veteen ja 
lähti uimaan ulommas . 

Sitten Nurmi näki lähes yhtäaikaa kolme vihreää kypä
rää, vain muutaman metrin päässä. Oli sittenkin lähdettävä . 

Nurmen ja Vinasen osalta Bengtskärin taistelu päättyi 
hyvin . Vinanen pelastettiin paikalle tulleeseen tykkivenee
seen . 

Nurmi ui kahden kilometrin matkan, ensin Bengtskärin 
länsipuolella olevalle Lilla Bengtskärin luodolle ja sieltä 
pohjoiseen , Dömmaskäriin . Lopen uupuneen alikersantin 
pelasti seuraavana päivänä miinanrai vaaja Lahna. 

Kajanderin elämä päättyi tykkipoteroon. Heti Nurmen 
jätettyä tuliaseman neuvostosotilaat loikkasivat tykille ja 
surmasivat Kajanderin pistimellä. Nurmi näki merestä, kun 
ruumis vieritettiin veteen . 

Tykkiveneiden tulikaste 

Mutta vielä hetkeksi taaksepäin tapahtumissa: puoli 
tuntia sen jälkeen kun Nurmi oli torjunut vihollisveneiden 
ensimmäisen maihinnousun , majakassa hurrattiin . Lännes
sä näkyivät omien tykkiveneiden savut. 

Kyllä ne savuttivatkin. Vuonna 19 18 valmistuneet Hä
meenmaa ja Uusimaa repivät kaiken ini 1400 hevosvoiman 
höyrykoneistaan . Kukaan ei tiennyt miten näille pelt ipur
keille kävisi tosipaikan tllen. Keula- ja takakannen ikivan
hoja !02-millisiä Obuhov-tykkejä e i ollut koskaan käytetty 
taistelutilanteissa. Osastoon kuuluva VMV 13 oli 33-tonni
nen. 20 solmua kulkeva puinen vartiomoottori vene, jonka 
ainoa tykistöase oli 20 millin Madsen. 

Luodolla oli ollut pettävän hiljaista osasto A: n saapuessa 
luodon pohjoispuolelle. Muutamassa minuutissa helvett i 
oli taas valloillaan: Russarön raskaat rannikkotykit takoivat 
luotoa, Örön 305-millinen patteri vastasi tuleen, tykkive
neet hakkasivat MO-veneitä ja majakan kellarikerrosta. 
johon vihollisjoukot olivat pureutuneet . majakan puiset 
ulkorakennukset hulmahtivat liekkeihin . Luodon yläpuolel
la ulvoivat punatähtihävittäj ien moottorit ja konekiväärit 
nakuttivat. Kallionkoloista neuvostosotilaat ampuivat ma
jakan ikkunoihin minkä ehtivät pitääkseen puolustajat 
matalina . Ja jossain siinä välissä Virtanen ja Nurmi 
pulahtivat veteen . 

Sitten tulivat Tainan Fokkerit Turusta. Ne hyökkäsivät 
konekiväärein kivenkoloihin painautuneita vihollissotilaita 
vastaan klo 4 .20 . 

20 minuuttia myöhemmin puolustaj at menettivät ainoan 
yhteytensä ulkomaailmaan . Sirpale katkaisi Ryypön lyhyt-

aaltoradion antennin. Puoli toista tuntia aherrettuaan Ryyp
pö sai radion toimimaan uudelleen tilapäisen lanka-anten
nin turvi n. 

Omia apujoukkoja luodolle 

Radioliikennekatkon aikana ensimmäiset omat apujou
kot pääsivät pureutumaan luodon rantaan. Lohkon komen
tajan maj uri Karl-Johan Moringin käskystä tykkiveneistä 
oli koottu kummastakin kuuden miehen iskuryhmä mai hin
nousua varten. Vihollishävittäj ien tulittaessa aluksia kii
vaasti aliluutnantti P. M. Åsvikin johtamat ryhmät soutivat 
luodon itärantaan VMV 13:lta ke llo 5.35 . 

Raivatessaan itselleen sillanpäätä ryhmät menettivät 
johtajansa. Aliluutnanni Åsvik kaatui, eräiden lähte iden 
mukaan omien luodeista. Majakassa luulti in maihinnousi
joita ensin viholl isien saamiksi apuvoimiksi . 

Iskuryhmä juuttui yli kahdeksi tunniksi rantaveteen ja 
kaksi miestä haavoittui tul ituksessa. Kokelas R. Pelkonen 
ott i johdon ja onnistui saamaan huutoyhteyden majakkaa 
puolustaviin miehiin . 

Åsvikin iskuryhmää koottaessa tykk iveneet ja venäläiset 
vartioveneet kävivät ankaraa tul itaistelua. Kolme MO-alus
ta yritti lähestyä luodon etelärantaa tarkoituksenaan ilmei
sesti evakuoida omat joukot, mutta noin 10 kilometrin 
etäisyydeltä tykkiveneet käännyttivät ne tulellaan takaisin . 

Uusimaan tykkituli osui Bengtskäriä lähestyvään vart io-

Toisen luokan kapteeni Poljegajev yritti pelas
taa loukkuun joutuneita maihinnousumiehiä 
Bengtskäristä, mutta hänen komentamansa 
vartioveneet eivät pärjänneet suomalaisille tyk
kiveneille. 
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veneeseen klo 6 .02 aluksen ollessa noin neljän kilometrin 
päässä . Vart iovene syttyi tuleen ja upposi puolitoista tuntia 
myöhemmin. Se todettiin MO-238:ksi. VMV I pe lasti 
merestä 16 henkiin jäänyttä miehistön jäsentä. Osa oli 
selvinnyt vammoitta. He olivat Bengtskärin taistelun ainoat 
sotavangit, jotka antautuivat haavoittumattomina. 

Sergei Kabanov kertoo Poljegajevin johtaneen MO
veneet hyökkäykseen viisi kertaa MO-238: n tuhouduttua, 
mutta voimat oli vat liian epätasaväkiset. MO-veneet olivat 
liian hei kkoja verrattuna tykkiveneisi in . 

"Silloin m11is111iva1 uudelleen mieleen pois lähteneet 
rorpeedoveneemme. Jos ne olisivat olleet 111kikohdassa, 
tykkiveneet eivät olisi mahtaneet mitään.·· 

Lisää omia apujoukkoja 

Kahdeksalta aamulla toisen Hiinisissä koulutetun rannik
koiskukomppanian päällikkö luutnantt i M. Kaikkonen ja 
vänrikki Backlund toivat luodolle kahdella miinanraivaa
jalla ja neljällä moottoriveneellä yhteensä 83 miehen 
maihinnousu-osaston . Tykki veneiden ammuttua tuli valmis
telun Kaikkosen osasto nousi maihin luodon kaakkoiskär
keen, Backlund miehineen koi llisosaan. A-veneiden (mii
nanraivaajat Lahna ja Muikku) 20-mill iset konetyki t pit ivät 
vihollisen matalina miesten rantautuessa . 

Kaikkosen osaston kärki pääsi käsikranaatteja heite llen 
Åsvikin iskuryhmän yhteyteen. Neuvostosotilai lta olivat 
kranaatit loppuneet, mutta peräänantamattomalla sitkeydel
lä he tulitti vat suomalaisia ki venkoloistaan. 

Kaikkosen osaston kärki läht i etenemään ryömien kohti 
majakkaa . Ikkunasta kurkki va alikersantti Bjelke sai huuto
yhteyden Kaikkoseen. Si itä oli iso apu: Bjelke näki 
etenemisreitillä lymyilevien neuvostosotilaiden suoj ii n ja 
saattoi neuvoa omia mihin heittää käsikranaatteja . Se oli 
kuoleman le ikkiä . Usein käsikranaatti palautettiin saman 
tien. Matka eteni toivottoman hitaasti. 

Aamuyhdeksältä osasto Backlund ja osasto Kaikkosen 
kärki saavutt ivat majakan. Kellarikerros puhdistett iin heit
tämällä ikkuna-aukoista sisälle käsikranaalleja . Maihinnou
sivat eivät tie nneet, että kellarissa o li neuvostosotilaiden 
lisäksi omia haavoinuneita . He olivat kuitenkin jo saaneet 
surmansa - ehkä. 

Epätoivoista taistelua 

Kaikkosen ra ivatessa tietään majakalle asuinsii vessä 
käyti in epätoivoista taistelua. Puolustaj ia o li jäljellä enää 
13 asekuntoisia miestä. Viimeistä käsikranaattia vieti in . 
Tunkeutujat huutelivat antautumiskehotuksiaan porraskäy
tävästä , yhä ylempää . 

Klo 9 . 15 Kaikkosen joukon kärki pääsi huvenneen 
puolustajajoukon luo asuinkerrokseen. Osa miehistä ryhtyi 
tulittamaan neuvostosotilaita kerroksen ikkunoista, osa 
aloin i luodon vyörytyksen käsikranaatein . Luutnanlli Lut
her evakuoitiin A-veneellä Uusi maalle ja sie ltä lei kanavak
si Paimion sairaalaan. 

Punaisen Hankoniemen rajasotilaat näki vät epäonnistu
neensa lopullisesti. mutta yksikään sotilas ei antautunut 
vastari nnalta. Luodon vyörytys kesti 26. päivän iltaan asti . 

Kaikk i luodolta saadut 13 vankia antautu ivat vasta 
haavoitulluaan. Heidän joukossaan oli vat myös luutnantti 
Kagalov . 

Eikä ta iste lu majakkaluodosta ollut vielä päättynyt. 
Tykkiveneet oli vat joutuneet jo maihinnousun tapahduttua 
kii vaan syöksypommituksen kohteeksi ja sama peli jatkui 
lähes taukoamalla. Tykkivene Uusimaalle evakuoitu Fred 
Luther kuunteli aluksen Bofors-tykin jyskytystä, joka 
kantautui täkin läpi suoraan hänen yläpuoleltaan. Yhä 
uudelleen Virossa sijaitsevasta tukikohdasta tulleet SB-2 
-pommikoneet syöksyivät kohti väiste levää alusta ja yhä 
uudelleen 40-millinen aloitti loukutuksensa - kunnes 
ammukset oppuivat. lt-ammukset loppuivat myös Hämeen
maalta , ja alusten oli irrottauduttava taistelusta päästäkseen 
Örööhön ammustäydennykseen. Neuvostopommittajien on 
laskellu pomminaneen suomalaisaluksia no in 30 kertaa 
päivän aikana. 

Vänrikki Tainan Fokkerit tulivat Bengtskäriin kolman
nen kerran klo 11 . Ne olivat käyneet tulitaiste lun hävittä
jien kanssa toisella torjuntalennollaan aamukuuden jälkeen. 
Tällä kertaa ne eivät saaneet kosketusta viholliseen. 

Väärä hälytys panssarilaivoille 

Kello 13.55 panssarilaiva! Ilmarinen ja Väinämöinen 
hälytett iin Bengtskärin suuntaan Högsårasta , koska hävittä
jälentäjät olivat raportoineet kahden hävittäjäluokan vihol
lisaluksen lähestyvän luotoa. 

Tieto hävittäjistä oli välitetty Mikkeliin päämajaan asti . 
" Lokki " kummasteli , eivätkö panssarilaiva! kykene aja
maan vihollisaluksia tiehensä. Merivoimien esikunta ei 
voinut muuta kuin lähettää alukset taistelualueen suuntaan . 
hyvin tietoisena siitä. että vihollinen oli valmis uhraamaan 
mitä tahansa päästäkseen vihattujen ja pelättyjen panssari
laivojen kimppuun . 

Laivojen kimppuun kävikin 18 SB-2-pommittajaa Vänön 
selällä. Pommituksessa kaatui yksi mies ja 13 haavoittu i. 
Ilmarinen vaurioitui lievästi . Vihollisen hävittäjäaluksista 
ei nähty vilaustakaan. Todennäköisesti tiedustelutieto oli 
väärä. 

Bengtskärissä kaikkien aselaj ien ta istelu jatkui . Russarö 
ampui idästä ja Örö lännestä samaa maalia . Neuvostopatte
reiden tulta johdett iin luodon yllä kiertelevistä lentokoneis
ta . 

Kello 14 valtausoperaation johto yritti vielä kerran 
laskea lisää joukkoja luodolle. ilmeisesti evakuoimaan 
loukkuun jääneet valtaajat. Hangosta lähetetyt MO-236 ja 
MO-237 yrittivät rantautua etelästä - ja olivat vähällä 
onnistua. Omat alukset olivat Örössä ammustäydennykses
sä ja majakalla johdon ottanut luutnantti Kaikkonen pit i 
miehilleen käskynj akoa majakan pohjoispuolella . 

Alikersantti Bjelke huomasi majakasta rantaa lähestyvät 
rajakutterit. Hän ilmoitti radiolla Öröön tilanteesta ja pyysi 

rt :n tulta . Maihinnousuyritys torj uttiin sekä puolustajien 
että rannikkolinnakkeiden tule lla. 

Yritys kohensi kuitenkin kivenkoloihin pureutuneiden 
neuvostosotilaiden moraalia. He kiihdynivät tullaan ja 
ulommas vetäytyneet MO- veneet yhtyivät ammuntaan. 
Kello 16.30 luodon edustall a kohosi valtava vesipatsas. 
sitten useampia: Täktomin 305-milliset rautatietykit olivat 
ryhtyneet tukemaan valtausyritystä. Yhdeksän kranaattia 
putosi mereen, yksi pirstoi majakkarakennuksen gran ii tt i
kylkeä . 

MO-veneet yritti vät samaan aikaan lähestyä luotoa 
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Hangon suunnasta tykeillään tulittaen. Alukset eivät pääs

seet kuitenkaan lähellekään rantaa . 

Kello 17 jälkeen antautuivat viimeiset haavoittuneet 

neuvostosotilaat. He kenoivat saavansa vahvistuksia myö

hemmin illalla . Yksinäinen MBR-2-lentovene kieneli vielä 

majakan yllä . 
Kello 20 .30 VMV-1 lähti tuomaan haavoittuneita vanke

ja Örööhön. (Myöhemmin sinne tuotiin myös osa kaatunei

den neuvostosotilaiden ruumiista haudattavaksi. Urheiden 

rajasotilaiden joukkohauta on sittemmin yritetty paikall is

taa , mutta toistaiseksi sitä ei ole löytynyt. Taistelussa 

kaatuneille yliluutnantti Kuriloville ja politrukki Rumjant

seville myönnettiin kotimaassaan postuumina Suuren isän

maallisen sodan toisen luokan mitali vuonna 1965 . Ovatko 

heidänkin hautansa Örössä?) 

Seuraavan yön rauha lupaili jo hyvää . Bengtskärin 

vesillä panioivat tykki veneet Karjala ja Turunmaa sekä 

kolme vaniomoottorivenettä. Uutta maihinnousuyritystä 

odotelti in turhaan. 

Julma takaisku 

Sitä ei tullut seuraavanakaan päivänä. mutta sen sijaan 

Hangon vesilentosatamasta nousi kaksi MBR-2-lentovenet

tä ja Täktomin kentältä kolme Hävittäjälentorykmentti 13:n 

Polikarpovia. Ne saivat jyrätä luodon yllä lähes rauhassa . 

koska luodolle e i ollut vielä tuotu it-aseita ja omien 

hävittäjien tulo kesti taas tolkuttoman kauan. 

Kello 16 .42 majakka sai täysosuman. MBR:n pommi 

iskeytyi majakkatomin ja asuinsiiven saumaan. Kerrosten 

välipohjista suuri osa romahti . samoin tornin pon aikko 

ylimmästä kerroksesta lähtien. Asuinsiivessä syttyi tul ipa

lo . 
Järkyttävin seuraus tästä puolustuksen herpaantumisesta 

oli kuitenkin se . että majakkarakennuksen kellari kerrok

seen kootut haavoittuneet jäivät romahtavien rakenteiden 

alle . 
Pommituksessa kuoli 10 miestä ja 14 loukkaantui 

pahasti . pahiten ehkä alikersantti Bjelke . joka menett i 

to isen silmänsä ja toisen kätensä . Luutnantt i Kaikkonen 

raponoi klo 17 .55 Örööhön: ·· Kuusi vaikeasti ja kahdeksan 

lievemmin loukkaantunuua . Kuolleiden määrää mahdoton 

arvioida . Tulipalo leviää ." 
Pommituksen jälkeen käskettiin neljä rann ikkoiskukomp

panian ryhmää lähtövalmiiksi Rosalassaja klo 18.07 osasto 

Auvinen sai taas käskyn lähteä Bengtskäriin . Sen mukana 

luodolle lähetettiin kaksi 40 mill in Bofors-ilmatorjuntaka

nuunaa . Kauan odotetut omat hävi ttäjät saapuivat Hyvin

käällä klo 19. 15 . Neljä hävittäjälentolaivue 30:n toisen 

lentueen Fokkeria kieneli luodon yllä saamatta kuitenkaan 

enää taistelukosketusta viholliseen. 

Örön viestikeskuksen radistin päiväkirjamerkintöjen mu

kaan Russarön raskas patteri tulitti luotoa vielä klo 19 .36 . 

Sen jälkeen Punainen Hankoniemi jätti Bengtskärin rau

haan. 

Suurin osa valtaajista kaatui 

Suomalaisten tappiot olivat Bengtskärin taistelussa 28 

kaatunutta ja 45 haavoittunutta . Kaatuneista 2 1 menehtyi 

taisteluissa luodolla. muut taisteluun osallistuneilla aluksil

la. 

Venäläisten tappioiksi arvioidaan noin 60 miestä. 28 

vankia otettiin . joista 17 oli haavoittunut. Yhden MO

veneen tiedetään uponneen, epävarman havainnon mukaan 

tykkiveneet saivat yhden viholliskoneen ammutuksi alas. 

Virallisia neuvostotietoja tappioista e i ole saatavana. 

mutta kirjassa " Gangut 194 1" kerrotaan mm . että taiste

lussa pudotettiin kaksi suomalaista hävittäjää, yksi tykki ve

ne vaurioitui ja yksi saksalai nen torpeedovene upotett iin 

todennäköisesti syöksypommituksilla. Gangut in mukaan 

luodon valtausosasto oli vai n 30 miehen suuruinen. suoma

laislähteiden mukaan rajasotilaita oli kaksinkenainen mää

rä . Eräät taisteluun osallistuneet suomalaissotilaat - Lut

her heidän joukossaan - ovat vakuuttuneita sii tä , että 

valtaajia oli sitäkin enemmän. 
Bengtsäkärin taistelua on analysoitu kymmenissä epäv i

rallisissa ja virallisissa yhteyksissä . On kysytty. olisiko 

valtaus kyetty nujenamaan nopeammin ja vähemmin tap

pioin. jos maihinnousun uhkaan olisi suhtauduttu vakavam

min sekä ylemmissä johtoponaissa että itse luodolla. 

Bengtskärin taistelu oli kaikkien aselajien ta iste lu. mutta 

etenkin meri- ja ilmavoimien yhte istoiminta o li eräiden 

arvio iden mukaan kyseenalaista. Esimerkiksi majakan tu

hoisa pommitus olisi voitu estää tehokkaammalla yhteistoi

minnalla. Sarjaan turhia tappioita kuuluvat myös panssari

laivojen vauriot. 
Taiste lua tutkineet suomalaiset asiantunt ijat ovat yhtä 

mie ltä siitä. että majakkaa puolustaneet kokemattomat 

rannikkosotilaat toimivat yllättävässä, epäedullisessa tilan

teessa määrätietoisesti ja tehokkaasti toinnuttuaan ensim

mäisten sekuntien kaakoksesta. Lutherin, Bjelken ja Nur

men neuvokkuus ja improvisointikyky johtajina edesautto i 

puolustuksen järjestäytymisessä. Vain muutama mies me

nett i paineessa toimi ntakykynsä. 

Taiste lun lopputulokseen oli merivoimilla ratkaiseva 

osuus. Sen toteavat neuvostomuistelijatkin omalla taval

laan: paikalle tulleet suomalaisalukset tekivät uuden val

tausyrityksen mahdottomaksi. Neuvostotukikohdalla ei ol

lut tasaveroista taistelualuskalustoa . 

Bengtskärin taiste luun osallistui molemmin puolin suora

naisesti no in 1 200- 1 500 miestä, kymmeniä lentokoneita 

ja taistelualuksia. ja neljä rannikkopatteria . Elävän voiman 

käyttö oli siis suunaisteluihin verrattuna varsin suppeaa . 

mutta taiste lun luonne oli sitäkin armottomampi ja verisem

pi; perääntymistietä ei ollut kummallakaan. 

Puolustajia ei saatu yllätetyksi 

Valtausoperaat ion johto uskoi ilmeisesti nopeaan voit

toon. Virallisia arkistotietoja ei ole saatavana. mutta eräät 

sei kat viittaavat puutteelliseen ta iste lunjohtamiseen ja tieto

jen hankintaan. Millaiseksi operaation johto kuvitte li tilan

teen luodolla esimerkiksi silloin . kun se päätti 27 . päivän 

uudesta maihinnousuyri tyksestä? 

Serge i Kabanovi n mukaan taiste lussa kuo li 30 " valio

luokan maihinnousumiestä" ja vene miehistöineen tuhoi

tui . Muutamat jäivät eloon ja palasivat koti in myöhemmin 

sota vankeudesta. 
"'Minun ei olisi ollut pakko suostua tähän taisteluun . 

koska en uskonut sen onnistumiseen. On katkera tumwstaa , 

euä kaikki olisi voinut olla toisin" ·. Kabanov päättää 

Bengtskäriä koskevan osan muIBtelmateoksessaan. 
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Hankoniemen neuvostotukikohta jätt i runnotun majakan 

lopull isesti rauhaan kahakan jälkeen. Lopull isesti valtau

suhka poistui syksyllä 194 1, kun Neuvostolii ton sodanjoh

to päätt i evakuoida kauas rintamalinjojen taakse jääneen 

tukikohdan. Sen päävoimat evakuoitiin Leningradiin ja 

Kronstadtiin meri tse joulukuun 2- 3 päivi nä. Seuraavana 

päivänä Hangon ki rkon tapu liin nostettiin Suomen lippu. 

30-vuotiseksi sovittu vuokra-aika päättyi kestettyään 644 

päivää. Jatkosodan rauhanneuvotteluissa Neuvostoliitto e i 

vaati nut Hangon vuokrasopimuksen palauttamista voi

maan. Sen sijaan Suomen oli vuokrattava Porkkalan alue 

sinne perustettavaa soti lastukikohtaa varten. Sen komenta

jana toimi vuoteen 1956 asti kenraaliluutnantti Sergei 

Kabanov. 

Tämä muistotaulu on kiinnitetty majakan si
säänkäynnin pieleen. 

Venepakolaisten pidätyspaikka 

Vellova maailmanpalo ulottui kuitenkin majakkaluodolle 

to isella tavalla. Majakalle suuntautui jatkosodan aikana 

vilkas virolaisten veneliikenne. Vuosina 194 1 - 44 Virosta 

paettiin saksalaiskomentoa . vuonna 1944 myös puna

armeijan uhkaa . Bengtskär o li oiva ll inen merimerkki ete

lästä tultaessa . 
Saaristomeren rannik.koprikaatin esikunnan sotapäiväkir

ja vuodelta 1944 kenoo. että vuoden ensimmäiset pakolais

veneet näht iin Bengtskäristä helmikuun 4. päivän aamuna. 

Puolen päivän aikaan pidätettiin kaksi virolaista moottori

venettä , joissa oli 12 miestä. kuusi naista ja viisi las ta. He 

oli vat lähteneet pakomatkalle Osmussaarelta. 130 km 

Bengtskäristä kaakkoon . 
Pakolaisten osa oli ankea . Kod in jättämisessä ei kyllin , 

edessä oli pitkä ja usein myrskyinen meri matka. Saksalai

set panioveneet metsästi vät pakolaisia. samoin punatäht iset 

lentokoneet. Suomalaisten viranomaisten käsiin joutuneet 

pakolaiset meripoliisi toimitti Valtiollisen poliisi n huostaan 

Turkuun . 
Sodankin oli kuitenk in määrä loppua joskus . Vasta 

rauhan palattua Bengtskäri n majakkaa päästiin korjaamaan. 

Vuoteen 1950 asti kestäneessä peruskorjauksessa valo

ja sumu merkk ilaitteet uusittiin . Petrooliloistosta luovuttiin . 

uusi lo isto toi mi sähköllä. samoin sumutorvi. Majakalle 

asettui neljä majakanvanijaa , jotka työskente li vät kahdessa 

vuorossa. Majakalla ei enää asuttu siinä mielessä ku in 

30-luvu lla , vaikka epäedull inen sää venytt ikin joskus 

työvuoro! kuukaudenk in mittaisiksi. Myrskyn sattuessa 

luoto oli edelleen eristyksissä - niin kuin se on vielä 

tänääänk in. 

Syksyllä 1968 merenku lkuhall itus automatisoi majakan 

ja majakanvan ijo iden virat lakkautett iin . Merenkulkupii

reissä päätöstä arvoste lt iin ankarasti . koska jatkuvasti 

miehitetty majakka oli turvallinen valvova silmä ulkome

rellä. Automatisoituna sillä ei oll ut enää merkitystä meripe

lastusasemana. 
Majakan loiston toimintaperiaate muutettiin kolmannen 

kerran. Sähkövalo korvattiin asetyleenilieki llä. Kaasuva

rastot voitiin mitoittaa niin suuriksi . että ni itä piti käydä 
täyttämässä vain kerran vuodessa . 

Merenku lkuhall ituksen näkökul masta majakan automati

sointi ja autioiuaminen oli välttämätöntä rationalisointia, 

Bengtskärille se merkitsi nopean rappeutumisen alkamista. 

Kosteus ja korroosio puri vat kylmilleen jätettyyn rakennuk

seen, mutta monin verroin suurempaa vahinkoa aiheuttivat 
jokakesäiset ilkivallantekijät. jotka munautu ivat sisälle 

ovia ja ikkunoita särkien. Monta ken aa asetyleeniliekki 

sammui munautujien aiheuuaman vedon takia. 

Majakan menneiden päivien loisto oli joka tavalla 

himmenemässä . Uudet laivaväylät olivat tehneet sen tar

peettomaksi merenkulun turvalaiueena. Nii npä majakan 

torn iin vaihdett iin vuonna 1983 viiden watin sähtötuikku , 

joka saa vinansa tuuligeneraauorista. Majakka toimii 

nykyään kalastaj ien ja huviveneilijöiden turvalaiueena . 

Merenkulkuhall itus pyrki minimoimaan sille lähes tar

peeuomaksi käyneen majakan kustannukset. Samalla se 

joutu i puun ja kuoren väliin. Ei tullut kuuloonkaan, euä 

majakan kunnossapitoon olisi voitu uhrata varoja niin 

paljon kuin ennen. mutia toisaalta pohjolan komeimman 

majakan ei voitu sallia luhis tuvankaan hoidon puuueessa . 

Mkh tarjosi rakennusta muille valt ion laitoksille. mutia 

ne näyll ivät vuoronperään tyhj iä taskunpohjiaan. Jäljelle jäi 

vain yksi ke ino , vuokraaminen yksityiselle. 

Kulttuurin tyyssijaksi 

Värikäs tarjouskilpailu pääuyi aalleell isen yhdistyksen 

voiuoon. Bengtskär vuokrall iin syksyllä 1985 Pro Bengts

kär-yhd istykselle 20 vuodeksi. Dragsfj ärdissä rekisteröity. 

mutta jäsenistöltään pääasiassa pääkaupunkilainen yhdistys 

kunnostaa paraikaa majakan asuinrakennusta monitoimiti
laksi. Majakalle aiotaan perustaa Bengtskärin historiasta 

kenova museoa ja meriaihe inen kirjasto . Majakkahenkilö

kunnan huoneita voi vuokrata esimerk iksi tai teelliseen 

luomistyöhön. Kellarikerroksen konehuoneesta sisustetaan 

kaikille meren kulkijoille avoi n taukotupa. 

Vuokrasopimuksen mukaan vuokrala isen on kunnostet

tava kolmikerroksinen asuinsiipi ja huolehdi ttava sen 

ympäri vuotisesta lämm ityksestä. Pro Bengtskäri n vetäjät 

arvelevat satoja tuhansi maksavan korjaustyön vievän vielä 

pari-ko lme vuolla. Aalleell isen yhd istyksen voimavarat 

e ivät o le ri iuäneet pitämään yllä suunniteltua työtahtia. 

mutta joukon optimismi on vahva: Kahden vuoden kulullua 

85 vuolla täyuävä Itämeren vapaudenpatsas pelas tetaan. 

Jouko Vähä-Koskela 
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Tuokiokuvia rintamalta 

Pyhärantalainen talousneuvos Aaro 
Mäki-Tanila palveli sodan aikana rannik
kotykistössä . Muistona sotavuosista hänel
lä on kuva-albumi, johon on tallennettu 
tuokiokuvia sodan arjesta. 

RTR 13:n upseerien 
operatiivinen opetus
tilaisuus Vitelessä 
huhtikuussa 1944. 
Sotaonni on käänty
nyt. Tulevia kovia ai
koja odotettiin . Tilai
suudessa käsiteltiin : 
valvontaa, operatiivi
sia siirtoja ja yhtey
denpitoa maavoimiin. 
Kuvassa eturivi vasemmal
ta maj. L. E. Uski. V. Kettu
nen ja Tamminen, kapi Es
kola, ltn Tiainen, Aumo, 
Kilpinen, Helander, past. 
Eskola. 
Toivinen rivi oikealta vänr 
Smedlund, ltn Mäki-Tanila, 
Suhonen. Lisäksi mm. 
vänr Eronen, Korpivaara. 

RTR 13 esikunta Vitele. Talo oli alunperin ollut 
Järvimalmion ruukin patruunan talo. 

Ukonniemen linnakkeen sotasaaliina saadut 
125 mm kaksois-Vickers-tykit olivat tehokkaita 
aseita entisiä isäntiään vastaan. 
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Ristisaari talvi 1944. Joka päivä 
latupartio hiihti rykmentin vas
tuualueen läpi. Partioita oli usei-
ta ja partiomatka vaihteli 15- 20 
km:iin. Lisäksi perustettiin kiintei
tä tähystysasemia. Desanttipel
ko ei ollut turhaa, 8 desanttia 
löydettiin, yhtään ei saatu van
giksi. Suomalaiseksi naamioitu
neet desantit räjäyttivät itsensä 
ennemmin käsikranaatilla kuo
liaaksi. 

Syksyllä 1942 rykmentillä oli 7 ha perunaa 
viljelyksessä. Nopeasti lähenevä talvi uhkasi 
jäädyttää perunat maahan. Mäki-Tanila kehitti 
asemiesten kanssa "neliveto" -valjastuksen, 
jonka avulla saatiin 130 tonnia perunaa talteen. 
Se auttoi 1 000 miehen muonituksessa. 
Korp Puhakka, lotta Seesvuo ja ltn Panula. 

1943 maaliskuussa Hatsin linnake 
pudotti lentokoneen. Lentäjä säilyi 
hengissä ja otettiin pienen pakomat
kan jälkeen vangiksi. Kone hinattiin 
hevosilla rantaan ja lähetettiin vari
kolle kunnostettavaksi. Kuva rekisi
joittelusta. 

Desantteja ajettiin takaa metsästyk
sen varjolla, jotta toimintaan ei kiin
nitettäisi huomiota. Välillä saatiin 
myös saalista. Marraskuussa 1943 
rykmentin komentaja Asser Korven
heimo kaatoi itse 2 hirveä 5 minuu
tissa. 
Kuvassa ltn Laro, hirvenkaataja evl A Kor
venheimo ja lähetit alik Jurvanen sekä korp 
Horttana. 

Rykmentin hiihtomestaruuskilpailut 11 . 2. 1944. 
Mestariksi selvisi alikersantti Mikko Lähteenmä
ki Vilppulasta. Hiihdon lisäksi harrastettiin am
muntaa, yleisurheilua ja pesäpalloa. Mantsin 
linnake harrasti erityisesti urheilua. 
Kuvassa hiihtokisojen kilpailulautakunta, vasemmalta ltn 
Mäki-Tanila, Kilpinen, maj Uski, ltn Aumo, maj Kettunen ja 
Rajanti. Timo Ylönen 
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Kevätmyrsky oli repinyt jäät Utön edustalla 
maakuntarajalta Kalkskäriin saakka , aurinko pais
toi , meri kohisi jo selvästi ja kevät teki vahvasti 
tuloaan. 

Pate totesi tällöin, että Utön vanhan perinteen 
mukaan saarelainen syö hylkeenlihaa. Asiaan in
nostuttiin ja operaatio suunniteltiin sotilaallisen 
huolellisesti. Tukialueeksi valittiin Alunskärin kala
maja, jonne päätettiin vetää tarvikkeet jääveneellä. 

Matkalaisia oli viisi: Timppa, Pate, Arska , Lasse 
ja Aulis . Koska varustus oli vietävä jääveneellä 
työntämällä , se päätettiin pienentää mahdollisim
man vähiin. Ongelmaksi tuli majan lämmittäminen, 
polttopuiden raahaaminen olisi rankkaa puuhaa . 
Ratkaisuksi keksittiin kuitenkin kannettava öljyläm
mitin , joka oli suhteellisen kevyt. 

Toiveikas metsästäjäjoukko oli lauantaiaamuna 
reppuineen rannassa Lassea lukuunottamatta . Het
ken päästä hän jo tulikin selvittäen , että pakkaami
seen oli mennyt aikaa . Muut katselivat toisiaan 
hieman ihmetellen , hänellä ei ollut mukanaan lai
sinkaan tavaroita . Pian paikalle ajoi kuitenkin 
traktori lavallaan kelpo kuorma, jossa päällimmäi
senä könötti sänky ja kapokkipatja . Etukäteen oli 
suoritettu vetokokeita veneellä ja Lasselle todettiin 
kylmästi : "Reppu , eikä muuta" . 

Matkaan päästiin ja vene eteni siten, että yksi veti 
vetoliinasta keulasta pitäen suuntaa , muiden työntä
essä kahdesta poikittain kiinnitetystä airosta . Perille 
tultiin komeasti . Siellä koettiin ensimmäinen pieni 

vastoinkäyminen kun todettiin, että vain Timppa ja 
Pate olivat osanneet varautua peijaismaljoihin. Mie
lialan nostamiseksi Timpan taskumatti tasittiin on
nistuneen siirtymisen kunniaksi. 

Tämän jälkeen alkoi hylkeenpyynti. Edettiin 
avomeren tuntumaan. Jäänraja kulki myrskyn jäljil
tä viivasuorana ja vahvana. Aurinko paistoi huikai
sevasti, meri lepäsi sinisen tyynenä, jää oli hohta
van valkeaa ja kaikki Suomeen muuttavat linnut 
odottivat avovesirajan tuntumassa mahdollisuuttaan 
muuttaa pesimäsijoilleen. Voimakas kevään tuntu 
ympäröi saarelaismetsästäjät. Koko päivä tähyiltiin 
hylkeitä menestyksettä. Yksi tosin nähtiin , mutta 
sekin oli meressä , joten sitä ei voinut ampua. 

Illalla palattiin Alunskärin kämpälle ja ihailtiin 
auringonlaskua . Ruokailun jälkeen ryhdyttiin yö
puulle Arskan ja Peten pannessa ölj ylämmittimen 
hohkaamaan lämpöään pakkasenkohmeiseen mök
kiin . Lämmittimen säädössä oli kuitenkin jotain 
vikaa , kun se saatiin palamaan vain himmeällä 
parisenttisellä liekillä , josta tulevaa lämpöä ei 
tuntunut. 

Kaminan kanssa äherrettiiin , sitä säädettiin ja 
vähän kirottiinkin. Aamulla kun kohmeisina herä
simme jäätävänkylmässä mökissä Arskalle viimein 
sytytti : 

"Hei kaverit, tän kamiinan nimi on Dorothy 
Fagor ja se on kyllä ihan frig idi ' ' . 

Tyrsky 

1 . 
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Merivalvontalinja LASU-koulutuksessa. 

Kadettina J askarissa 
Toukokuun toisena päivänä koitti viikko, jolloin 

meillä Rannikkotykistökoulun kadeteilla alkoi vii
kon mittainen joukko-osastoharjoittelu . Vihdoin 
pääsisimme kokeilemaan käytännössä niitä oppeja , 
joita olemme päntänneet jo kahden ja puolen 
vuoden ajan välillä pitkälle aamuyöhön. Meidän 
turkulaisten, kadetti Vikströmin ja kirjoittajan, li
säksi Raumalle saapuivat kadetit Korhonen ja Vou
tilainen (KotRPsto) ja kadetti Parviainen (HanRP
sto) muun kurssin matkatessa Vaasaan. 

Heti satamassa meidät toivotti tervetulleeksi 
Rauma-Repola , josta kotkalaiset totesivat olonsa 
kotoisaksi. Jaskarin laiturilla meitä olivat vastassa 
luutnantit Kirvesoja ja Staff, jotka johtivat meidät 
kasarmille , missä kapteeni Paatero esitteli linnaket
taan muun muassa erinomaisen videon avulla. 
Tämän jälkeen olikin jo aika aloittaa viikon harjoi
tusten valmistelu koulutuspaikkoihin tutustumalla ja 
koulutusmateriaalia keräämällä. 

Tiistai kului Jaskarissa tiiviin koulutuksen paris
sa , mutta loppuviikolla pääsimme tutustumaan Sel
kämeren rannikon olosuhteisiin myös laajemmalti . 
Tämä onkin yksi syy joukko-osastoharjoittelujakso
jen järjestämiseen Helsingin-alueen ulkopuolella . 
Keskiviikkona olimme Reilassa kertaamassa ja 
opettamassa oppi laille taistelijoiden ja ryhmänjohta
jan perustaitoja, minkä jälkeen minä palasin meri
valvontalinjan kanssa Jaskariin muiden jatkaessa 
edelleen Reposaareen. 

Meille kadeteille tämä viikon mittainen harjoitte
lujakso tarjosi piristävää vaihtelua tavanomaiseen 
koulurutiiniin. Pääsimme tutustumaan siihen , mikä 
meitä odottaa elokuun jälkeen. On erilaista pitää 
harjoituksia varusmiehille kuin toisille kadeteille . 
Tällä komennuksella olisi mielellään viipynyt pi
dempään . 

Jari Pullinen 
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• 
70 vuotta 
rannikkosotilaskotityötä 

Tänä vuonna on kulunut 70 vuotta siitä merkittä
västä ajankohdasta, jolloin jo jonkun aikaa mielissä 
kyteneet ajatukset sotilaskotien perustamisesta Suo
meen saivat vahvistusta, sanomalehdistössä kiertä
neestä kirjoituksesta "Sotilaskoteja perustamaan", 
allekirjoituksena nimimerkki ''Jääkäreitä''. Kuten 
me kaikki tiedämme , on kuluneen helmikuun lopul
la maassamme eri tavoin kunnioitettu Jääkärien 
kotiinpaluun muistoa Saksasta 70 vuotta sitten . 
Juuri jääkärit olivat palvellessaan Kuninkaalli sessa 
Preussin Jääkäripataljoonassa tutustuneet sotilasko
titoimintaan ja he tahtoivat tehdä sitä Suomessa 
tunnetuksi . 

Marraskuun alkupuolella 1918 kokoontui Helsin
gissä ryhmä naisia, jotka halusivat kohdistaa apunsa 
Suomen merirajojen vartijoille. Näiden olot linna
kesaarilla tai aluksilla olivat vast'ikään päättyneen 
sodan jälkeen vielä varsin ankeat. Varsinaisia soti
laskoteja ei heille vielä niin nopeasti voitu pystyt
tää . Joulun lähestyminen innoitti näitä naisia järjes
tämään joulujuhlia ja hankkimaan joulupaketteja 
niille rannikon puolustajille, jotka viettivät joulun 
joukko-osastoissaan . 

Näin sai alkunsa "Saaristosotilaiden joululahja
komitea ' ', josta tammikuussa 1920 tuli Rannikko
sotilaiden Huoltoyhdistys ja sittemmin 1959 nykyi
nen Rannikkosotilaskotiyhdistys r. y. Yhdistys viet
tää varsinaista 70-vuotisjuhlaansa juuri joululahja
komitean perustamispäivänä 3. päivänä marraskuu
ta ensi syksynä . 

Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen päämää-

Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen hallitus Raumalla 
6.3. 1988. 

ränä oli sitten perustaa soti laskoti jokaiselle linnak
keelle ja jokaiseen tukikohtaan . Työn laajetessa ja 
lisääntyessä tuli ajankohtaiseksi paikallisosastojen 
perustaminen. Ensimmäiset aloittivat 1920 Sortava
lassa ja Viipurissa ja hiukan myöhemmin Käkisal
messa, Hangossa ja Lahdenpohjassa. Vuosien saa
tossa on paikallisosastoja perustettu lisää ja toisaalta 
niitä on jouduttu lakkauttamaan . 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, joka toimii Tu
run Rannikkotykistörykmentin ja Turun Laivasto
aseman alueella neljän paikallisosaston voimin, 
täyttää 3. 11 . 1988 70 vuotta . Nämä neljä paikalli
sosastoa ovat Turku, Korppoo , Uusikaupunki ja 
Rauma. 

Sotilaskotityö, jonka me sisaret koemme erittäin 
antoisaksi ja positiiviseksi vapaa-ajan harrastuksek
si, on täällä rannikon tuntumassa vielä lisäannoksen 
" hulluutta" vaativaa. - Sillä hiukan höpsöinähän 
meitä asiaan vihkiytymättömien taholta pidetään - , 
koska rospuuttokelit ja myrskytuulet vaativat soti
laskotisisarilta rohkeata ja reipasta mieltä. Parasta 
sotilaskotityössä on kuitenkin monen mielestä juuri 
leirityö rannikon metsissä tai meren kallioilla. Jos 
vain oma leipätyö ja perhesuhteet sen sallivat. Ne 
lomat ovat useimmiten varsin antoisia. Omat arkiset 
asiat unohtuvat varrnasti ja vaikka työtä tehdään 
joskus lähes vuorotta, saa vastalahjaksi paljon 
raitista ilmaa, näkee kauniita maisemia ja ennen 
kaikkea: harvasta harrastuksesta saa niin paljon 
varauksetonta, myönteistä palautetta. 

Virve Haapanen 
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~ Haluatko Killan jäseneksi? 

Killan sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi 
pääsee jokainen rannikkotykistössä tai muissa ran
nikolla toimivissa aselajeissa palvellut tai palveleva 
ja sotilaskotitehtävissä toiminut tai toimiva Suomen 
kansalainen sekä killan varsinaisen jäsenen omai
nen . Killan varsinaiset jäsenet hyväksyy johtokun
ta . 

Mikäli olet rannikkotykistöhenkinen ja kiinnostu
nut toiminnastamme lähde mukaan retkillemme, 
joilla voit ilmoittautua jäseneksi . Voit myös soitella 
johtokunnan jäsenille tai kirjoittaa killan osoittee-

Killan perinnekaappi 

Killan perinnekaappi otettiin käyt
töön 25. 5. juhlallisesti rykmentin 
esikunnassa. 

Kaapin luovutti eversti Olavi Simo
la ja vastaanotti killan puheenjohtaja 
kiltaveli Toivo Veriö. Tilaisuudessa 
oli paikalla eversti Simolan lisäksi 
kaapin piirustusten laatija professori 
Aarne Ehojoki sekä Killan johtokun
ta. Kaapin valmistuksesta oli huoleh
tinut kiltaveli Kauko Peltonen. Kaap
pi on sijoitettu rykmentin "kilta
aulaan". Kuvassa professori Aarne 
Ehojoki ja Killan puheenjohtaja Toi
vo Veriö perinnekaapin ääressä. 

Killan syyskauden ohjelma 
Kalamatka johonkin saareen. Aika ja paikka 

ilmoitetaan myöhemmin. Retki tapahtuu syyskuun 
loppupuolella tai lokakuussa. 

28. 10 . klo 18.00. Syysjuhla Svenska klubbenil
la , Aurakatu I B. 

18 . 11. klo 09.00 tutustuminen Turun sotilaspii
riin. 

2. 12 . Rykmentin valatilaisuus. Matkan kustan
nukset minimaaliset. 

Joulukuussa ostosmatka Ruotsiin . Aika ja laiva 
ilmoitetaan myöhemmin . 

seen: Turun Rannikkotykistökilta ry PL 531, 20101 
TURKU . Varusmiespalveluksessa olevat saavat il
moittautumiskortteja yksikön vääpeliltä . 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Muuttaessasi muistathan tehdä 
osoitteenmuutoksen myös Kiltaan. 
Näin varmistat kiltapostin saapu
misen ajallaan. 

Kesäisiä tähdenvälejä 

" Pusersit pihkaa rohdoksi haavoin, 
kirvelee arvet , kirve/lä joutaa. 
Katseesi luot yli selkien aavain , 
missä kalkkaat koske/ot soutaa." 

Nämä Helka Hiiskun säkeet uljaasta saaristoru
nosta Ulkomeren mänty herättävät mielikuvia paitsi 
lehtemme harvinaisesta nimestä Kalkas myös saa
ristomme erikoislaadusta, josta olemme usein saa
neet nauttia Turun Rannikkotykistökillan retkillä. 

Kaija Tuominen 
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Kilta 

vieraili 

Gyltössä 
Kiilalaiset lähdössä Gyltööseen. 

Jykevä ka. Parainen otti iloisen joukon Turun 
Rannikkotykistökillan jäseniä uumeniinsa lauantai
na 11 . 6. 88 auringon ja tuulen kilpaillessa meri
matkamme antimista määränpäänä kiintoisa rannik
kolinnake Gyltö . Matkamme antimia olivat kahvin 
ja nisun lisäksi repäisevät musiikkiesitykset , mutta 
ennen kaikkea saariston hurmaava luonto. Siitä vain 
auringon ja merituulten hyväiltäväksi ja sinisten 
ajatusten vietäväksi. Kaksi ja puoli tuntia merellä 
oli vain ohikiitävä tuokio. 

Peri llä kohtasi - ainakin minua - erikoinen 
elämys: linnakkeen huoltorakennukset oli rakennet
tu kallion sisään. Hieman häivähti käytävää kuljet
taessa mieli kuva tavall ista suurem masta ilmasuojas
ta , mutta se häipyi heti astuessamme mukavasti 
sisustettuihin tilo ihin , jossa meidät heti istutetti in 
muhkean aterian ääreen. Ennen sitä kuitenkin saim
me kuulla Ola Simolan ja Toivo Veriön ytimekkäät 
tervehdykset. Vi rall isista ilmeistä e i varmaan näky-

nyt häivääkään sanataiturimme Kauko Peltosen 
höystäessä huumorillaan tilaisuutta koko vierailum
me ajan. Mielenkiintoinen ja asiallinen ltn Granhol
min esitys täydensi tietojamme Gyltön linnakkeesta 
ja toiminnoista. 

Tutustumiskäynneillä myös vieraat voivat taito
jensa ja halujensa mukaan aktivoitua. Niin nytkin. 
Osa ki lpaili , osa suuntasi kulkunsa suoraan viihtyi
sän sotilaskodin kautta varuskuntakcrholle, joka 
sekin osoittautui kotoisaksi ja tyylikkääksi paikaksi, 
jossa iltamme jatkui musiikin, muun ohjelman sekä 
virvokkeiden parissa aina klo 22:een saakka. Koho
kohdaksi muodostu i mielestäni Kill an lahjoittaman 
orkesteripatterin debyyttiesitys, mikä tietysti viette li 
ki ilalaiset pyörähte lemään evergreenien tahdissa. 

Kesäillan pimetessä ja viiletessäkin ohjautui bus
simme nokka kohti Turkua, ja vierailumme Gyltös
sä jäi mieleemme eräänä kesän laadukkaista retkis
tä. 

*** 
Mitä merkitsee kalkas? 

Selatessani Y. H. Toivosen Suomen kielen etymologista sanakirjaa I (4. painos, Hki 198 1) havaitsin , 
ettei tässä yhteydessä löydy muuta tärkeää ku in onomatopoeettinen sanaperhe kalkata, kalkkaa, kalkkua, 
kalkattaa, kalkute lla, kalke, joista kalkata on alkuaan merkinnyt takoa ja he listä. 

Muualta saatujen tietojen mukaan sana kalkas merkitsee myös haahka-nimistä lintua, tarkemmin 
sanottuna uroshaahkaa. Tällöin haahka-sanan etymologia tulee tarpee lli seksi selvittää saman sanakirjan 
mukaan. Siitä sanasta löytyykin enemmän etymologis ia pi irte itä, joista tässä vain osa tärke impiä: haahka , 
hahka, haha, ahka, karja!. hoahka, viron ahka, ahkas, aha. Sanan vanhempi merkitys on ollut " harmaa" tai 
" harmaa emä lammas" . Eräissä suomen sukukieli ssä tämän latinan 'somateria mo ll iss ima' on esiintynyt 
merkityksissä " valkea" , " puhdas" jne . 

Nykysuomen sanakirj an mukaan haahka on Jää- ja Itämeren rannoilla pes ivä merilintu , suurimmillaan n. 
70 cm:n pituinen. 

Kovin niukoilta vaikuttavat sii s etymologiset tiedot sanasta kalkas. Jokaisen on syytä tehdä omat 
johtopäätöksensä toisaa lta sanojen merkitysten ja toisaa lta niiden herättämien aistimusten yhtenevyydestä. 

Kaija Tuominen 
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RAUMAN KAUPUNKI 

NUORIMIES! 
Eikö jo olisi aika asettua 
aloillesi? 

Jo vuosia on PYHÄRANTA ollut 
SE RANTA, johon monet kulki
jat ovat he\~äneet ankkurinsa. 
Mikset SINAKIN heittäisi? 

Puhelimesta (938) 580 04 saat 
ohjeet 

PYHÄRANNAN 
KUNTA 

Satashell 
Kari Kouki Ky 
Satakunnantle 3 puh. 331 733 

Å STS-PANl<I<I 
Rauma 

-~-------------35-

Kokonaisvaltaista 

KIINTEISTÖJEN 
hoitoa 

Kiinteistöhuolto ja 
siivouspalvelu 

Vesivahingon sattuessa suorita'!1me 
vesi-imurointia sähkökuivatuks1a 

pien korjaukset 

päivystykset 

vesivah i n kokorjaustyöt 

siivouspalvelut 

avain palvelut 

liputukset 

YAMAHA PSR-6 

Koe 
soittomi-
sen uudet 
ulottuvuudet! 
PSR-6, PSR-16 jo 
PSR-36 ovat nyt meil
lä kokeiltavanasi. Tule tsek
kaamaan ja hakemaan omasi! 

Q)YAMAHA 

5;-

Forum. Koupp1osko1u 4. puh. (921)336166 

FAZER 

DIAMOND~ 
9cLEANING ~ 

Heikki Suomäki KY 

Kaukohaku 94894/173613 
Puh. 949-225730, koti 31 1 237 

Myös ill. ja viikonloppuisin 

- Suomen lsännöitsijäliitto ry:n ja 
Turun Yrittäjät ry:n jäsen 

VESIJOHTOLIIKE 

TURUN 
LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma-Pe klo 8--17 

LVI-tarvikkeet 
- varaosamyyntl 
- asennukset 
- korjaukset 

Öljypolttimet 
- varaosamyynti 
- asennukset 
- huoltokorjaukset 

••-C>IVIIVI- C>
-~""r9<E:S:SS:S-•• 
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~ \filB(W 
27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnakkeen ikäluokka 11/1988 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ \filB (W 
27160 Olkiluoto 
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RAUMAN SEUDUN 
JA MERIALUEEN 
ALUEELLISET 
SÄÄTIEDOT SEKÄ 
ENNUSTEET 
KAKSI KERTAA 
PÄIVÄSSÄ 
SÄÄPUHELI
MESSA. 
SOITA 038 

----♦---

SINAKIN 
VOISIT MAKSAA 7% 

VÄHEMMÄN 
VAKUUTIJSMAKSUJA. 

liilllet vielä o le keskittänyt 
l!lvakuutuksiasi Po hjo la
yhtiö ihin, tee se nyt. Se kan
nattaa! 

s) POHJOIA-YHTiär 
Tehtaanktu 6, 26100 Rauma, puh. 223 100 

•-palvelukeskus 
Raumalla 

Kairakatu 9 RAUMA puh. 938-222 300 
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[KORPPOON](i)[SÄÄS'fÖPANKKI) 
Linnakkeen oma lähipankki 

Gyltön linnakkeen ikäluokka 11/1988 

Sinunkin pankkiasiasi hoitaa 
Saaristomerellä luotettavasti ja 

joustavasti 

[KORPPOON)~[SÄÄS'fÖPANKKI) 
Puolustusvoimain henkilökunnan oma pankki 
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Komennusmatkalaiset! 

Tiesittekö, että Hotelli Rau
manlinna on kevään -88 aikana 
kokenut täydellisen muodon
muutokset, mm. kaikki 73 ho
tellihuonettamme ovat nyt uusi
tut . 

Tervetuloa tutustumaan, 
varaukset p. 938-221 111 

HOTELLl

1

-
RAUMANLINNA 
Valtakatu 5, 26100 Rauma , Finland 

~ 

~)(~ 

~ 
PostiTele 

350VUOTTA 

OY GRUNDSTRÖM & 
HEINRICHS AB 

~ Rauma, satama 
~ Puh. Vaihde 3121 

•••••••• SUOMEN ~S BINGOT ••••••••• 

•• SEISOTKO Y_~_~IN -~A VILUISSAS ULKONA JA •• 
ODOTAT PAASYA JASKARIIN TAI KOTIIN? • • e Tule meille pelaamaan bingoa ja juomaan kuppi kahvia. • e Pannu kuumana koko päivän. e 

• • • Tule ja koita tuuriasi! • 
• Henkilökunta kyllä opastaa Sinua pelaamaan. • • • • Hallimme auki ark. 9-21 • 
• la 10-16 • 
• su 15-21 • 
• Varianttibingo • 

• SEMEKA • 
• Kauppakatu 3 • e Rauma e 
••••••••••••••••••••••••• 



AVAA 
SILMÄT 

MAAILMALLE. 
JOKA 

PÄIVÄ. 

2än5i-Suomi 
- SNUU LEHTES 


