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Uudet Merivoimat 
Uusi Tulevaisuus 

Vahvimpia ovat sellaiset yhteisöt, joilla on voimaa tarvittaessa 
kestää muutoksia. Paljon helpompaa olisi pitää kiinni aikoinaan 
hyviksi arvioiduista vanhoista menettelyistä ja rakenteista. Orga-
nisaatiota on uskallettava muuttaa silloin kun sen perusteena ole-
vat tehtävät tai olosuhteet ovat ehtineet muuttua riittävästi. Täl-
laisen tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat vaikeita ja 
niistä ollaan eri mieltä. Muutos on vaivalloinen eikä kohtele kaik-
kia mukana olevia tasapuolisesti. Tärkein perustelu muutoksen 
hyväksymiselle on yhteisön toiminnalle asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen. 

Olen palvellut merivoimissa ja meriupseerina yli 45 vuotta. 
Olin aliluutnantti vakinaisessa palveluksessa kun rannikkotykis-
tö vuonna 1952 siirrettiin maavoimiin ja laivasto muodosti yksin 
puolustushaaran, merivoimat. Muutos sisälsi monien meriupsee-
reiden haaveiden toteutumisen, mutten ole vieläkään vakuuttu-
nut siitä, että se olisi edistänyt puolustuksemme tavoitteiden saa-
vuttamista. 

Nyt - viisi vuotta reservissä olleena amiraalina - olen vakuut-
tunut siitä, että meripuolustuksemme uusi organisaatio on perus-
teltu muutos. Operatiiviset, sotatekniset ja taloudelliset tekijät yh-
teenlaskettuna kypsyivät perustelemaan radikaalin päätöksen. Kun 
perusteet ovat olemassa, on oikein toteuttaa muutos suoraviivai-
sesti ilman repivää epävarmuuden aikaa. On luonnollista, että uusi 
asento vielä vaatii sisäänajon jatkamista ja synergiaetujen hyö-
dyntämistä. 

Rasitus ei nytkään ole ollut tasapuolinen. Rannikkojoukoilta 
ja niiden henkilöstöltä on vaadittu selvästi enemmän sietokykyä 
ja päämäärän oivaltamista kuin laivastolta. Paitsi ammatillisia ar-
vioita muutos on myös koskettanut henkilöiden identiteettiä, pe-
rinteitä, sotilasarvoja ja virkapukuja. Kyky ylittää nämä vaikeu-
det vähäisin protestein ja kyky nähdä uudet merivoimat toteutta-
massa aikaisempaa tehokkaammin merellisen puolustuksemme 
tehtäviä ovat minun mielestäni olleet ihailtavia. 

Nyt uusilla merivoimilla on edessään uusi tulevaisuus. Maam-
me turvallisuus on paremmassa asemassa kuin koskaan, puolus-
tusvoimat toimivat sen arvostettuna osana ja merivoimat ovat en-
tistä valmiimpina suorittaman tehtävänsä. 

Toivotan kaikille merivoimissa palveleville menestystä! 

Amiraali Jan Klenberg 
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Juhlalounaalla kommodori Österlund sai vastaanottaa sot iemme veteraanien edustajien kiitok-
set hyvästä yhteistyöstä. 

Meripuolustusalueen uusi vuosituhat 
aikaa uudessa komennossa 

JYRKI K IVELÄ 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
komentaja vaihtui 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentaja ja sa-
mal la K i rkkonummen 

Upinniemessä sijaitsevan varus-
kunnan päällikkö vaihtui vuoden 
alussa. Tehtävässä aloitti 1.1.2000 
kommodor i Heikki Salmela. 
Meripuolustusalueen edellinen 
komentaja kommodori Bo Öster-
lund siirtyi Ruotsiin Tukholmaan 
Suomen sotilas-, laivasto- ja il-
mailuasiamieheksi. Helmikuun 
alussa vaihtui myös meripuolus-

tusalueen esikuntapäällikkö. 
Heikki Salmela on syntynyt 

vuonna 1943 ja valmistunut Me-
r ikadet t ikurss i l ta numero 37 
vuonna 1968. Kommodoriksi Sal-
mela on ylennetty vuonna 1996. 
Meriupseerille tyypillisen laiva-
palvelusjakson jälkeen Salmela 
on ollut eri tehtävissä Pääesikun-
nassa, Rannikkolaivastossa ja 
Merivoimien Esikunnassa. Ennen 
meripuolustusalueelle siirtymis-
tään hän oli Merivoimien Esikun-
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nan esikuntapäällikkönä. 
-Otan mielelläni vastaan 

tämän vaativan ja mielenkiin-
toisen tehtävän. Mielenkiin-
toa lisää sekin, etten ole kos-
kaan aikaisemmin palvellut 
Upinniemessä, totesi vuoden 
vaihteessa Suomenlahden 
Meripuolustusalueen komen-
ta jaks i tul lut kommodor i 
Heikki Salmela. 

Komentaja Tikka 
esikuntapäälliköksi 

Meripuolustusalueen komen-
tajan vaihtoparaati pidettiin 
Upinniemessä 30.12.1999. 
Paraatiin osallistuivat kaikki 
meripuolustusalueen joukot 
sekä kutsuvieraina edustava 
sotiemme veteraanien rivistö. 
Paraatin jälkeen järjestetyllä 
juhlalounaalla veteraanit kiitteli-
vät kommodori Österlundia hy-
västä yhteistyöstä ja toivoivat sen 
jatkuvan kitkattomana uudenkin 
komentajan kautena. 

Illalla järjestetyssä vastaan-
otossa eri yhteistyötahot kävivät 
hyvästelemässä poislähtevää ko-
mentajaa ja toivottamassa uuden 

Historioitsijana tunnettu Österlund sai meripuolustusalueen 
lahjana taulun Bengtskärin majakasta. Luovuttajina m m Teija 
Boman, kommodori Risto Kukkonen ja luutnantti Kari Reivivuo. 

komentajan tervetulleeksi. Läm-
minhenkisessä ja rennossa tilai-
suudessa kuultiin monia hausko-
ja tarinoita kommodori Österlun-
din komentajakaudelta. Tunnettu-
na historian ystävänä Österlund 
sai useita historiaa käsitteleviä 
lahjoja. 

Suomenlahden Meripuolus-

tusalueen vuosituhat alkaa uudes-
sa komennossa myös esikunta-
päällikön osalta. Syyskuun alus-
sa 1999 esikuntapäällikön tehtä-
vät vastaanottaneen kommodori 
Risto Kukkosen toimikausi esi-
kuntapäällikkönä jäi ainakin tois-
taiseksi varsin lyhyeksi, sillä hän 
lähti helmikuun alussa Italiaan 

NATO-kurssille. Uudeksi 
_ es ikun tapää l l iköks i tuli 

1.2.2000 komentaja Jaakko 
Tikka Saaristomeren Meri-
puolus tusa lueen huol to-
osaston päällikön tehtävistä. 

Viralliset tilaisuudet ovat ohi joten uuden ja 
vanhan komentajan on aika nostaa malja tehtävi-
en vaihdon kunniaksi. 

SA-KUVA 
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Kenraalilla optimistinen käsitys 
rannikkopuolustusjoukkojen 
asemasta, tarpeesta ja 
mahdollisuuksista 

Kenraali Jaakko Valtasen 
7 5-vuotishaastattelu 

Tekst i : Juhan i Haapala 

Kuvat : Ossi K e t t u n e n 

Rannikon Puolustaja 

luotaa ent isen puolus-

tusvo ima in k o m e n t a j a n 

ja rann ikkotykk imiehen 

a r v o m a a i l m a a ja näke-

myksiä rannikkopuolus-

tuksen merk i tyksestä ja 

tu levaisuudesta . Haas-

ta t te lu suori tet t i in 

s y n t y m ä p ä i v ä n kynnyk-

sellä kenraal in kotona 

leppoisassa i lmapiir issä. 

Keskustelu polveil i 

aluksi puo lustusvo imien 

ja yh te iskunnan suhteis-

sa ja siirtyi s i t ten asela-

j i m m e henkiseen arvo-

m a a i l m a a n ja tu levai -

suuden näkymi in . 
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ijnä päivänä on modernia pu-
Lperinteistä ja arvoista; mitään 
sinaista arvojärjestelmäähän ei 

ole olemassa, vaan on olemassa 
yhteiskunnan arvot ja odotukset, 
puolustusvoimien organisaation 
arvot ja odotukset sekä henkilös-
tön omat tunnearvot", kiteytti 
Valtanen laajan haastatteluaiheen. 

Arvomaailmasta 
ennen sotia 

Tarkasteltaessa vuosien kuluessa 
tapahtuneita muutoksia puolus-
tusvoimien näkökulmasta hän to-
tesi, että puolustusvoimien arvo-
maailma on ankkuroitunut lujas-
ti yhteiskunnan luomiin arvoihin. 
"Tämä on meidän yhteiskunnas-
samme kaiken perusta", painottaa 
kenraali. 

Kartoittaessaan kehitystä hän 
toteaa, että puolustusvoimat teh-
täviensä puolesta korostaa lisäk-
si omia arvojaan. Tällaisia ovat 
mm maan turvallisuus, isänmaal-
lisuus, kiintyminen kotiseutuun ja 
puolustustahto. Itsenäisyytemme 
alkuvuosina puolustusvoimien 
henkilökunta sai arvonsa nuores-
ta itsenäisyydestä ja maanpuolus-
tuksesta. Sotiemme aikana tulivat 
suuret reserviläisjoukot, jotka toi-
vat yhteiskunnan edustamat arvot 
puolustusvoimiin. Rintamaolo-
suhteet lähensivät sotilaita ja yh-
denmukaistivat arvomaailmoja. 
Kirjailija Väinö Linna on kuvan-
nut erinomaisesti näitä sotia edel-
täviäja sodan aikana koettuja jän-
nitteitä, jotka vallitsivat puolus-
tusvoimien ja yhteiskunnan de-
mokraattisten arvojen välillä. 

Arvomaailman 
muutospaineita 

Sotien jälkeisestä ajasta haastatel-
tavan omakohtaiset muistot ovat 
jo vahvat. Vuorovaikutuksesta 
hän toteaa, että se jatkui siviili-
maailman kanssa avoimena jon-
kin aikaa sodan jälkeen. Kuiten-
kin aika pian puolustusvoimat 
kääntyi sisäänpäin johtuen sodan 
päättymisen jälkimainingeista. 

Kuitenkin pidettiin kiinni yleises-
tä asevelvollisuudesta ja pyrittiin 
ottamaan sotakokemuksista op-
pia. Tarkastellessaan sotien vaiku-
tusta puolustusvoimien henkilö-
kunnan arvomaailmaan hän tote-
aa, että sodan seurauksena mene-
tettyjen arvojen tilalle tuli mm 
uskonnoll isuutta, joka ilmeni 
puolustusvoimien hengellisinä 
päivinä ja tilaisuuksina, joiden 
osanottajamäärä saattoi olla var-
sin huomattavakin. 

Muistellessaan 60- ja 70-lu-
kuja hän totesi, että silloin alkoi 
kehittyä yhteiskunnassa vahva 
demokratisoitumiskausi ja pyrki-
mys yhä enemmän materiaaliseen 
hyvinvointiin ja yksilöllisyyteen. 
Se vaikutti puolustusvoimiin ja 
sen henkilöstöpolitiikkaan. Hän 
ottaa esimerkiksi siirrot, joita en-
nen toteutettiin varsin virastokes-
keisesti, mutta joissa myöhemmin 
noudatettiin yhä enenevässä mää-
rin yksilön toiveita niin ajankoh-
dan kuin sijaintipaikankin suh-
teen. Yhteiskunnan muuttumises-
ta esimerkkinä on myös se, että 
kun puolustusvoimien sisäiset or-
ganisaatiomuutokset toteutettiin 
60-, 70- ja 80- luvuilla on saatta-
nut mennä jopa kymmenenkin 
vuotta ennenkuin yksilöt ovat si-
jautuneet uusille paikkakunnille. 

Yhteiskunnallisten jyrkkien 
muutosten aikaan puolustusvoi-
mien huolena oli, että murtavat-
ko uudet ja radikaalit arvot myös 
sotilaallista järjestelmää, "Näin ei 
kuitenkaan ole käynyt", sanoo 
arvomaailmaan perehtynyt ken-
raali. Hän jatkaa pohdiskelua li-
säämällä, että puolustusvoimien 
arvomaailman tulee olla sellai-
nen, että kansalainen voi luottaa 
siihen ja hyväksyä tehtävän jajär-
jestelmän sisältämät rajoitukset. 

Puolustusvoimat on tässä on-
nistunut hyvin, josta kertoo mm. 
kansalaisten antama arvostus 
puolustusvoimia kohtaan. 

Komentaja korostaa lisäksi 
erityisesti veteraanien merkitys-
tä puolustusvoimien arvomaail-
man tukijana ja säilyttäjänä. Hei-
dän tukensa puolustusvoimille on 

kestänyt vuosien saatossa. Toi-
saalta myös puolustusvoimat ovat 
tukeneet veteraaneja hyvin monin 
tavoin. Työ on ollut molemmin 
puolin antoisaa. 

Rannikkotykistön 
arvojen kehittyminen 

Käännettäessä keskustelu rannik-
kotykistön arvoihin kenraalin aja-
tukset palaavat upseeriuransa al-
kuvuosiin ja hän toteaa, että heti 
sotien jälkeen ajateltiin, että meri 
ja saaristo ovat oma elementtin-
sä, joka edellytti omat joukkon-
sa; merivoimat ja rannikkotykis-
tön. Tällöin ne ajan hengen mu-
kaisesti toimivat saman johdon 
alla. Rannikkotykistö edusti sil-
loinkin kauaskantoista ja tarkkaa 
tulenkäyttöä. Se edellytti korke-
aa osaamista. Myös elämä saaris-
tossa on erilaista kuin maavarus-
kunnissa. Siellä luonnonolosuh-
teet antavat oman rytminsä elä-
mään. Rannikkotykistöväki on 
aina saanut elämäänsä lisäarvoja 
saariston olosuhteista ja ammat-
titaidosta 

Osaaminen ja korkea tykistöl-
linen koulutustaso nousi sodan 
aikana ja varsinkin sen jälkeen 
merkittäväksi henkiseksi voima-
varaksi. Heti sodan jälkeen pa-
neuduttiin kehittämistoimintaan 
ja parannettiin sekä tulen tark-
kuutta että kantamia. Elettiin voi-
makasta ja systemaattista kehit-
tämiskautta 60-luvulta aina 90-
luvulle saakka. Koko kiinteä ase-
järjestelmä uudistettiin, tulenjoh-
toaja laskentaa kehitettiin nopeu-
tuneiden maalien vaatimalle ta-
solle sekä siirrettiin aselaji ohjus-
kauteen. Aselaji oli tykistötekni-
sessä kehityksessä vuosikymme-
niä alansa kärjessä. Läheinen yh-
teistyö merivoimien kanssa kan-
toi hedelmää valvontajärjestelmi-
en uudistamisessa ja miinajärjes-
telmien kehittämisessä. Tämä 
osaaminen herätti luottamusta 
omiin kykyihin ja nosti omalta 
osaltaan rannikkotykkimieshen-
keä, joka on kestänyt vahvana 
aina näihin päiviin saakka. 
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Yhtenäistykistön aikaa 

Vuonna 1952 tapahtuneessa orga-
nisaatiomuutoksessa tarkasteltiin 
rannikkotykistöä lähes pelkäs-
tään tykistöjoukkona, jolloin se 
liitettiin maavoimiin ja erityises-
ti kenttätykistön helmaan. Tämä 
koettiin rannikkotykistössä häm-
mentävänä vaiheena. Yhtenäisty-
kistöajatus todettiin kuitenkin 
varsin pian liian suppeaksi näkö-
kannaksi. Perustettiin Rannikko-
tykistökoulu, palattiin takaisin 
saaristossa toimiviin joukkoihin, 
pääesikuntaan tuli tarkastaja sekä 
hänen avukseen toimisto. Tässä 
tilanteessa rannikkotykistöupsee-
rien ammattitaitoja sitoutuminen 
tehtäväänsä karisti pahimmat on-
gelmat ja pelon siitä, että joudut-
taisiin yhteistykistön osaksi ja 
rannikkotykistön omaleimaisuus 
katoaisi. Rannikkotykistöpatte-
ristojen ja rannikkojääkäripatal-
joonan kehittäminen rannikkoty-
kistöjoukoista osoitti aselajin 
henkisen luovuuden tason. Tästä 
tämän päivän henkilöstökin voi 
ammentaa itsekunnioitusta ja saa 
toisaalta arvostusta. Rannikkoty-
kistöä on rakennettu perinteille, 
joita ei ole tarvinnut muuttaa tai 
menettää. Aselaji kesti myös täl-
laisen vaiheen. 

Järjestötoiminta 
ja perinteet 

Peilatessaan yhteiskunnan muita 
ilmiöitä kenraali toteaa, että jär-
jestötoiminnalla on myös oma 
vahva roolinsa yhdistävänä teki-
jänä. Esimerkiksi Rannikkotykis-
töupseeriyhdistys on ollut tärkeä 
keskustelufoorumi rannikkojou-
koissa. Myös RTUY:n julkaisu-
toiminta on vahva osoitus sisäi-
sestä yhteenkuuluvuudesta. 

Tarkastellessaan perinteitä ja 
sodan aikaisten taistelujen merki-
tystä hän ottaa esille sellaiset tal-
visodan taistelut kuin Järisevä, 
Mantsi, Viipurinlahti, Koivistoja 
Taipale, sekä jatkosodasta Some-
ri, Bengtskär, Teikari ja Viipurin-
lahti. Niiden arvo on vain nous-
sut tutkimusten tarkentuessa. 

Nämä perinnetaistelut muodosta-
vat merkittävän henkisen pää-
oman. 

Ajatukset palaavat sotiemme 
jälkihoitoon, jolloin hän oli nuo-
ri, vasta uraansa aloitteleva upsee-
ri. Kenraali toteaa raivauskauden 
olleen raskaan ja henkisesti vaa-
tivan. Se toteutettiin kuitenkin 
onnistuneesti heti sodan jälkeen. 
Joukoista oli rannikkotykistöön 
kuuluvia jopa kolmeviidesosaa. 
Raivauskaudesta voidaan olla ai-
heellisesti ylpeitä. Hyvillä ja on-
nistuneilla sotakokemuksilla on 
aselajille ja puolustusvoimille 
aina annettavanaan rakentavia 
henkisiä aineksia. 

Pää pystyyn 
rannikkojoukot 

Luodatessaan nykyistä asetelmaa 
hän vertaa sitä kolmekymmentä-
luvun tilanteeseen. Nyt kun ym-
pyrä on ikäänkuin sulkeutunut, on 
siihen vaikuttanut erityisesti kaksi 
tekijää; Itämeren ja sen rantaval-
tioiden strategisen aseman muu-
tos ja asetekninen kehitys, jossa 
liikkuvuuden merkitys on koros-
tunut. "Merellisen puolustuksen 
osuutta on nyt toteutetussa orga-
nisaatiouudistuksessa haluttu ko-
rostaa liittämällä yhteen merivoi-
mat ja rannikkotykistö", summaa 
entinen puolustusvoimien ko-
mentaja. 

"Katsoisin kuitenkin, että ran-
nikkotykistöaselajin asema ei voi 
paljon muuttua. On aivan selvä, 

että jos ajatellaan pienen maan 
puolustusjärjestelmää, ei strate-
gisten kohteiden puolustusta voi-
da ajatella toteutettavaksi vain 
liikkuvin asejärjestelmin, senhän 
osoittavat aivan viime aikojen 
havainnotkin. Puolustajan on pi-
dettävä tiettyjä maastonkohtia ja 
tukikohtia ja ne on pidettävä tär-
keiden kohteiden tai alueiden etu-
puolelta. Tarvitaan asejärjestel-
miä, joilla valvotaan ja suojataan 
miinoitteita, joka edellyttää hyvän 
valvonnan ja tulenjohdon sekä 
taakseen asejärjestelmän. Meri-
miinoitteet on meillä strateginen 
asejärjestelmä, joka on suojatta-
va", kenraali Valtanen korostaa. 

Lopuksi kenraali tiivistää aja-
tuksensa toteamalla, että tämän 
vuos ikymmenen kokemukse t 
osoittavat etteivät ilmavoimat täs-
mäaseillaankaan ole kaikkivoi-
paisia. "Kiinteiden asejärjestelmi-
en merkitys ei mielestäni ole ol-
lenkaan vielä vähentynyt, ja mi-
nulla on hyvin optimistinen käsi-
tys rannikkopuolustusjoukkojen 
asemasta, tarpeesta ja mahdolli-
suuksista. Rannikkotykistön pe-
rinteillä, kokemuksilla, ja henki-
löstön ammattitaidolla on edel-
leenkin oma sijansa niiden arvo-
jen muodostamisessa, jotka ovat 
ei ainoastaan henkilöstölle itsel-
leen vaan puolustusvoimille ja 
valtakunnan puolustukselle tär-
keitä". Hän korostaa, että "jos on 
olemassa epäluuloja taikka pelko-
ja siitä, että "entinen rannikkoty-
kistö" häviää, niin tässä suhtees-
sa uskallan olla eri mieltä. Olen 
täysin varma siitä, että sillä hen-
kiselläja materiaalisella perustal-
la, jolle viime vuosikymmenien 
aikana on rannikkopuolustusta 
rakennettu, on maamme puolus-
tuksessa oleva oma jatkuvuuten-
sa". 

Rannikon Puolustaja -lehden 
sekä lukijoiden puolesta onnitte-
lemme kenraali Jaakko Valtasta 
lämpimästi hänen merkkipäivä-
nään. • 
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Itsenäisyyssodan alussa 

perustettiin Merivoima-

osasto Viron Pääesikun-

taan. Samalla perustet-

tiin laivastoyksiköt. 

Varsinainen Merivoimien 

perustaminen tapahtui 

21. marraskuuta 1918, 

jolloin Rudolf Schiller 

nimitettiin silloiseksi 

komentajaksi. 

Viron merivoimia kehitetään 

VIRON MERIVOIMAT 
tänään ja huomenna 

Venäjän vallan jälkeinen laiva-
varustamisohjelma käynnis-
tettiin. 1. heinäkuuta 1993, sa-

malla kun Merivoimaosasto yh-
distettiin Pääesikuntaan. 

Viron Merivoimien rauhan 
aikaiset tehtävät ovat ylläpitää 
puolustusvalmius, varmistaa me-
riliikenteen turvallisuus Viron ve-

sillä; pitäen sisällään tuhansien 
räjähteiden ja miinojen vaaratto-
maksi tekeminen, meriliikenteen 
ohjaus sekä kansainvälisten vel-
voitteiden täyttäminen. 

Vuonna 1997 Viron Merivoi-
mat saivat saksalaisilta kaksi mii-
naraivaajaa "Kalevin" ja "Ole-
vin". Viron kolmannen raivaajan 

nimi on "Sulev". Lisäksi on kak-
si apualusta "Ahti" ja "Laine". 

Merivoimien upseerikurssit 
ovat aloittaneet toimintansa. 35 
laivaston ja merivartioston upsee-
ria ovat saaneet koulutuksen kah-
della pidetyllä upseerikurssilla. 
Nuoret upseerit ovat saaneet tai 
ovat parhaillaan koulutuksessa 
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Miinanraivaajat ovat osallistu-
neet kansainväliseen toimin-
taan. 

Rannikkojoukot 

sotilasopetuslaitoksissa Suomes-
sa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksas-
sa ja USA:ssa. Tämän lisäksi joi-
takin upseereita on erikoiskoulu-
tettu Norjassa, Ranskassa, Latvi-
assa ja edellä mainituissa mais-
sa. 

Sopimus merivoima-
yhteistyöstä Baltiassa 

Challenge, Co-operative jaguar, 
MCOPEST. 

Vuonna 1998 kansainvälinen 
miinanraivaaja operaatio Open 
Spirit '98 ja MCOPEST '92 pai-
kansi ja neutraloi yli 800 miinaa 
tai muuta räjähdettä sekä noin 300 
miinannäköistä esinettä jatkotut-
kimuksia varten. 

Rannikkojoukkojen kalustollinen 
kehitys on alkuvaiheessa. Orga-
nisaatio on vielä avoin. Se kuu-
luuko rannikkojoukot meri- vai 
maavoimiin on vielä avoin kysy-
mys. Selvää on, että Vironkin ran-
nikkojoukot tulevat olemaan liik-
kuvia erikoisjoukkoja. Koulutus 
on jo aloitettu. Viron rannikko-
puolustuksen rannikkopataljoona 
on samankaltainen kuin Suomes-
sa kehitettävä Rannikkojalkavä-
kipataljoona. 

Lähteet: Käännös Viron me-
rivoimien komentajan Jaan Kap-
pin artikkelista julkaisussa Eesti 
NATO lävepakul 80-aastane Eesti 
Kaitsevägi (Tallinna 1999) ja so-
tilasasiamiehen haastattelu. 

Teksti: Toimitus 
Kuvat: Viron sotilasasiamies 

Historiallinen Tallinnan miinasa-
tama on edelleen tärkeä laivasto-
tukikohta. Venäläisten jättämät 
alusten raadot on poistettuja vii-
meiset miinat räjäytetty syksyllä 
1998. Pääosa rakennuksista on 
saatu kunnostettua ja laivastotu-
kikohta- ja koulutusfasiliteetit 
ovat käytössä. 

Huhtikuussa 1998 Viro, Lat-
via ja Liettua allekirjoittivat so-
pimuksen Baltron laivastoyksi-
kön perustamisesta. Sopimus ra-
tifioitiin Viron parlamentissa sa-
man vuoden marraskuussa. Tä-
män yksikön perustamisen tavoit-
teena on yhteistyö turvallisuus ja 
puolustuskysymyksissä turvata 
alueellinen pysyvyys ja turvalli-
suus Baltianmeren alueella sekä 
kehittää Baltian maita yhteistyö-
hön NATON kanssa. 

Vuodesta 1995 saakka Meri-
voimien alukset ovat osallistuneet 
kansainvälisiin harjoituksiin. Oh-
jelmaan ovat kuuluneet Baltops, 
Amber Sea, Open Spirit, S AREX, 
Co-operat ive Banners, Baltic 

Rannikkojoukkoihin kuuluu erikoiskoulutettuja taistelusukeltajia 
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Viron puolustusvoimat 
- lyhyt katsaus historiaan ja nykypäivään 

tokonettaja 10 sotalai-
vaa. Ikuinen kiistakysy-
mys jäi siitä, miten oli-
si käynyt, jos olisimme 
tapelleet vastaan. Kun 
25 000 sotilasta marssii 
Viron rajan yli tukikoh-
tiin, Neuvostoliitto mie-
hitti käytännöllisesti kat-
soen Viron jo syyskuus-
sa 1939. 
Puna-armeija marssi Vi-

roon uudestaan 17.6.1940. Suo-
jeluskunta riisuttiin aseistaja lak-
kautettiin 27.6.1940. Alkoi kärsi-
mysten aikakausi, jolloin virolai-
set taistelivat metsissä metsävel-
jinä niin 1940-41 ja jälleen 1944. 
Yli 60 000 virolaista deportoitiin 
Siperiaan, yli 70 000 pakeni ul-
komaille. 

Itsenäinen Viro syntyi 
heti I Maailmansodan 
lopussa, kun 24.2. 1918 
Itsenäisyyden Manifes-
ti julkaistiin. Vallan otti 
Pelastuskomitea, joka 
nimitti virkaan Väliai-
kaisen Hal l i tuksen . 
19.2.-5.3.1918 keisaril-
lisen Saksan sotajoukot 
miehittivät kuitenkin 

koko Viron. Vapaussodan Viron 
aikana 11.6.-3.1.1920 tais-
teltiin niin puna-armeijan, 
kun myös nk. Landesweh-
rin sodassa Baltian paronien 
kanssa. Marraskuun lopussa 1918 
Viron sotajoukoissa oli 14 500 
suojeluskuntalaista ja 2000 soti-
lasta. 

Vuoden 1919 keväällä rinta-
malla oli 30 000 miestä, 165 tyk-
kiä, 925 konekivääriä, 9 tykkiju-
naa ja 6 panssariautoa. Eniten 
vapaussodan aikana oli Viron so-
taväessä 86 000 sotilasta ja lisäk-
si Suojeluskunnassa 32 000 mies-
tä. Käytettävissä oleva kalusto 
käsitti 300 tykkiä, 2000 koneki-
vääriä, 10 tykkijuna, 6 panssari-
autoa ja 28 lentokonetta. 3.1.1920 
alkoi aselepoja 2.2.1920 solmit-
tiin Tarton rauha. Vapaussodassa 
kaatui Viron puolella 5000 ja haa-
voittui 14 000 miestä, joista 2 600 
jäi invalideiksi. Virossa taistelleita 
ulkomaalaisia kaatui 600 ja haa-
voittui 1 000. Viron Vapaussodas-
sa taisteli rinnallamme 3 500 suo-
malaista vapaaehtoista. 

vapaussodan johtajia 

ner päättivät toisin. Viroon pääs-
tettiin neuvostojoukot ilman ai-
nuttakaan laukausta. Neuvostolii-
tolla oli käytettävissään 160 000 
miestä, 700 tykkiä, 600 panssari-
vaunua, 600 lentokonetta ja 203 
sotalaivaa. Viron puolustusvoimat 
käsittivät 106 000 miestä, 450 
tykkiä, 22 panssarivaunua, 18 len-

llman ainuttakaan 
laukausta 

Vuonna 1939, kun koitti taas aika, 
milloin olisi pitänyt painaa liipai-
sinta, Viron presidentti Konstan-
tin Päts ja kenraali Johan Laido-

Vapaussodassa kaatuneiden 
opettajien ja oppilaiden 
muistomerkki Tallinnassa. 

Menetykset raskaat 

Yli 30 000 joutui alussa Siperi-
aan nk. työpataljooniin, missä ras-
kas työ ja aliravitsemus tappoi 5 
000-13 000 miestä. Neuvostojou-
koissa taisteli noin 12 000 viro-
laistaja lähes saman verran Sak-
san joukoissa. Veli taisteli veljeä 
vastaan aivan sananmukaisesti. 
Toinen Maailmansota antoi Viron 
taas kerran vieraan vallan alle. 
Tällä kertaa viideksikymmenek-
si vuodeksi. Viro menetti kaatu-
neina, kuolleina, kyyditettyinä ja 
paenneina yli 200 000 ihmistä 
vuoden 1939 väestömäärästään, 
joka oli ollut noin 1 134 000. 

Neuvostomiehitys teki mitä 
teki, mutta vapauden tuulet alkoi-
vat jäl leen puhaltaa vuodesta 
1988 alkaen. Viron puolustusvoi-
mien historia alkaa minun mieli-
piteideni mukaan jo miehitysai-
kana. Suojeluskunta perustettiin 
jälleen 17.2.1990, lailliset oikeu-
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det palautettiin 4.9.1991. Eestin 
Suojeluskunta määrättiin Eestin 
puo lus tusvo imien osaksi 
28.4.1992. Tänään Viron Puolus-
tusvoimissa on 3 000 ja Suojelus-
kunnassa 8 000 miestä. Lisäksi on 
rajavartiosto, sekä suojeluskun-
nan nais- ja nuor isojär jes töt . 
Maamme vieressä on isoja arvaa-
maton valtio, jonka reserviläisiä 
asuu Virossa 4 500. 

Maanpuolustustahto 
kadoksissa? 

Edellä kerrottu oli lyhyt, toivot-
tavasti kuitenkin riittävä katsaus 
historiaan ja tähän päivään. Lisäk-
si kerrottakoon, että nykypäivän 
ongelma ei ole niinkään miesten 
ja aseiden lukumäärässä, vaan 
isänmaallisuudessa ja maanpuo-
lustustahdossa. Maailma on taval-
laan muuttunut hyvin paljon ajas-
ta, jolloin toimi turvallinen ja tut-
tu, kylläkin vasta 20-vuotias itse-
näinen Viro. Samalla - si vis pa-
cem, para bellum - ikivanhassa 

latinalaisessa sananlaskussa on 
sama sanoma nykypäivällekin. 

Viisikymmentä vuotta miehi-
tystä ja paljon vuosikertamiehiä, 
jotka joutuivat palvelemaan vie-
raan vallan armeijassa niin Neu-
vostoliitossa kuin myös sen tuki-
kohtien alueilla. Tämä on vaikut-
tanut kaikkeen. Toivottavasti 
meillä on aikaa kasvattaa isän-
maallisuutta ja maanpuolustus-
tahtoa niin, että siitä on johonkin, 
jos sitä tarvitaan. Esille nousee-
kin kysymys - tarvitaanko sellais-
ta enää nykyisessä, yhtenäistyväs-
sä maailmassa? 

Kirjoittaja: Urmas Selirant 
Hiidenmaan Maakuntamuseon 
johtaja 

Vuosina 1939-41 rakennettu 
tulenjohtotorni Tahkunassa 
(oik.) 
Ohjussiilo Ristnan niemessä, 
rakennettu !986-87. Takana 
tutkamäki (alla). 

Hiidenmaan suojelus-
kunnan paraati Kärdlan 
keskusaukiolla. 
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P Ä Ä T O I M I T T A J A 

Arvoisa lukija 

usi VUOSITUHAT on jo hyvässä menossa 
eikä vuodenvaihdekaan aiheuttanut 
mitään suurempia kommelluksia. Yli-

määräinen numerommekin onnistui hyvin. 
Kiitän kaikkia Rannikon Puolustaja Millen-
nium Extrasta palautteita antaneita aktiivisuu-
desta ja arvostuksesta. Tästä on hyvä jatkaa. 

Aluksi on innostus 

Parina kuluneena vuonna on käyty eri yhte-
yksissä keskustelua eräiden Merivoimien si-
dosryhmien kustantamien aselajilehtien yhdis-
tämisestä. Keskustelu on vellonut pääasiassa 
tunnepuolella ja erilaisia nimiehdotuksia hei-
tellen. Kun järjestötoiminnassa innostutaan 
jostain yhteisestä, pitkäjänteisestä, vastuulli-
sesta, jatkuvasti rahaa ja vapaaehtoistyötä vaa-
tivasta hankkeesta, pitäisi varoituskellojen 
soida rajusti. Toiminnalla on oltava yksi tar-
koin määritelty vastuunkantaja. Kollektiivisen 
vastuujaon voi näissä hommissa unohtaa - ja 
on syytäkin unohtaa. Ei reserviläis- ja aselaji-
järjestöt ole sen kummempia yhteisöjä kuin 
muutkaan. Aluksi on innostus ja mandaatti-
paikkojen jako, sitten seuraa kyräily sekä ulos-
mittaus ja lopuksi, ennen kaaosta, kateus ja 
ahdinko. Ellei sitten löydy Sampoa, josta voi 
kauhoa rahaa tarpeeseen kuin tarpeeseen ja 
henkilöresursseja asioita korvauksia vastaan 
hoitamaan. 

Yksittäinen voimain ponnistus 

Kokonaan eri asia on yksittäisen hankkeen 
läpivienti. Sinisen Reservin hallitus on päät-
tänyt julkaista yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa Merivoimien vuosipäivänä aselajia 
esittelevän vuosijulkaisun. Ajatus on mieles-
täni hyvä ja kannatettava. Ideoita syntyy ja 
kokemuksia kertyy. Taloudellinen riskikään ei 
ole kovin suuri, kunhan etukäteen sovitaan 
tarkat tehtävä-ja kustannusjaot. 

Vuosijulkaisun sisällöksi on kaavailtu moni-
puolisia artikkeleita Merivoimien toiminnas-
ta sekä vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulu-
tuksesta. Siis samat teemat, jotka ovat olleet 
kesäkuun alussa ilmestyvän Rannikon Puo-
lustaja -lehden 2/2000 mediatiedoissa viime 
elokuusta lähtien! 
Olisipa kerrankin taloudellisia resursseja lä-
hettää keväällä tehtävä vuosijulkaisu mahdol-
lisimman laajalla jakelulla niillekin reservi-
läisille, jotka eivät muuten ole mukana reser-
viläistoiminnassa. Pelkästään rt-, rannikkojää-
käri-ja laivastopuolen reservinupseereita löy-
tyy reilusti yli 10000, aliupseereiden ja mie-
histön lisäksi. Tietoa varmasti halutaan ja tar-
vitaan. Myös kantahenkilökunnan piirissä. 

Mistä löytyisi viisasten kivi? 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen yli 40 
vuotta kustantama ja säännöllisesti julkaise-
ma Rannikon Puolustaja -lehti on koettu ny-
kyisiä rannikkojoukkoja yhdistäväksi tekijäk-
si. Tänäkin päivänä varusmiehiä koulutetaan 
mm. tuliasema-, tulenjohto-, viesti-ja muilla 
rannikkojoukkolinjoilla. Myös laivastolla on 
omat linjansa. Jokaisella on oma identiteet-
tinsä ja näin tulee ollakin. Yhteinen nimittäjä 
on kuitenkin Merivoimat. Joku on esittänyt 
minulle kysymyksen, mistä löytyisi se viisas-
ten kivi, jolle voisi rakentaa menestyksellisen 
julkaisuyhteistoiminnan edustamamme puo-
lustushaaran - samalla meidän kaikkien hy-
väksi - juuriamme unohtamatta? Minulle ky-
symykseen vastaaminen on ollut helppoa, sillä 
kiven nimi lukee seuraavassa kahdessa sanas-
sa: Rannikon Puolustaja. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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KOPIOKONEET - TELEFAXIT 

Take it from Toshiba 

Maahantuoja: 
Scribona Suomi Oy/Office Machines 

SCRIBONA Sinimäentie 8 
02630 ESPOO 

Puh. (09) 52 72 1 
Fax. (09) 52 72 511 
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60 vuotta talvisodan päättymisestä -
rannikkopuolustus keväällä 1940 

URHO M Y L L Y N I E M I 

Konekivääripe-
säke Mustanie-
men linnakkeel-
la 17.3.1940. 
SA-kuva 

Talvisodan loppunäytös 
Viipurinlahdella ja 
Laatokalla 

Pääaseman murruttua 13.-15. 
helmikuuta 1940 Summan alueel-
la II Armeijakunta vetäytyi Län-
si-Kannaksella Väliasemaan. Kun 
Suomenlahden rannikon suun-
nassa toiminut 4. Divisioona ir-
tautui Pääasemasta alistettiin Koi-
viston alalohko, H u m a l j o e n -
Makslahden linjalle vetäytynyt 
Jalkaväkirykmentti 12 ja Revon-
saareen vetäytynyt Kevyt Osasto 
4 Viipurin lohkolle 17. helmikuu-
ta illalla. Jalkaväkirykmentti 12 
torjui 17. helmikuuta Saarenpään 
ja Humaljoen linnakkeiden ras-
kaan tulen tukemana neuvostoliit-
tolaisen 43. Divisioonan hyökkä-

ykset Humaljoen alueella. Hyök-
käys jatkui seuraavana aamuna 
Makslahden suunnalla ja laajeni 
70. Divisioonan osilla Revonsaa-
reen, josta Kevyt Osasto 4 joutui 
irtautumaan puolen päivän jäl-
keen. Kun Jalkaväkirykmentti 
12:n vasen sivusta oli näin auen-
nut, Viipurin Lohkon komentaja. 
Eversti Arvo Lyytinen antoi ryk-
mentille luvan irtautua ja vetäy-
tyä pimeän suojassa Koiviston 
saarille. Humaljoen 152/35 -me-
rikanuunapatteri kulutti loppuun 
kaikki ampumatarvikkeensa tor-
junta-ammunnoissa, minkä jäl-
keen tykit ja linnakkeen varustuk-
set tuhottiin. Humaljoen 152/45 
C-tykit oli jo aiemmin siirretty 
Säkkijärvelle.1 

Eversti Lyytinen määräsi Jal-

kaväkirykmentti 12:n komenta-
jan, everstiluutnantti Aaro Rauti-
aisen johtamaan Koiviston saar-
ten puolustusta ja alisti hänelle 
saarilla olevat joukot. Koiviston 
alalohkon komentaja, majuri Nii-
lo Kesämaa määrättiin Jalkaväki-
rykmentti 12:n tykistökomenta-
jaksi. Humaljoen linnakkeen hen-
kilöstöstä muodostettiin Saaren-
päässä pataljoona Häyrinen, jon-
ka komentajana toimi kapteeni 
Salomon Häyrinen. 

Viipurin lohko alistettiin 20. 
helmikuuta Kannaksen Armeijal-
le ja lohkoa vahvennettiin kolmel-
la pataljoonalla. Näistä suunnat-
tiin Erillinen Pataljoona 19 Tei-
karsaareen, Erillinen Pataljoona 
21 Suonionsaareen jaTurkinsaa-
reen sekä pataljoona Jussila Vii-

17 
R A N N I K O N PUOLUSTAJA 1 / 2 0 0 0 

purinlahden luoteisrannalle Mu-
hulahden seudulle. 

Neuvostojoukot hyökkäsivät 
22. helmikuuta Koiviston salmen 
yli neljän rykmentin voimin, joi-
ta tuki kahden divisioonan tykis-
tö. Saarenpään ja Tiurin patterit 
aiheuttivat tulellaan hyökkääjille 
tappioita, mutta panssarien tuke-
ma jalkaväki onnistui silti muo-
dostamaan Piisaareen sillanpään, 
johon syötettiin lisää joukkoja. 
Lohkon komentaja soitti kello 
18.10 everstiluutnantti Rautiaisel-
le ja käski suorittaa viipymättä 
vastahyökkäyksen vihollisen kar-
kottamiseksi saarelta. Käskyä ei 
noudatettu. Rautiainen ilmoitti 
kello 20.50, että vihollinen oli 
vallannut Piisaaren keskiosan ja 
päässyt jo länsirannalle. Hän ar-
vio vihollisella olevan Piisaarel-
la noin divisioonan voimat ja pyy-
si lupaa jättää saaret. Eversti Lyy-
tinen soitti Kannaksen Armeijan 
komentajalle, selvitti tilanteen ja 
pyysi lupaa saarten jättämiselle. 
Kenraaliluutnantti Erik Heinrichs 
antoi kello 21.31 Ylipäällikön 
suostumuksel la luvan luopua 
Koiviston saarista. 

Lohko oli aurannut evakuoi-
misen varalta jäätien Kaukialan 
lahdesta Ruonniin ja sieltä edel-
leen haarat Piisaaren pohjoiskär-
keen ja Tiurinsaareen. Irtautumi-
nen saarilta alkoi puolenyön jäl-
keen. Saarenpään patterit ampui-
vat viimeiset laukauksensa kello 
23.45 ja Tiurinsaari 23. helmikuu-
ta kello 02.50. Saarenpään järeän 
patterin putket oli ammuttu lop-
puun. Tiurinsaaren raskas patteri 
oli ampunut noin 700 laukausta. 
Kaikki tykit ja materiaali, jota 
joukot eivät voineet kuljettaa 
mukanaan tuhottiin. Joukot hiih-
tivät yöllä lumimyrskyssä Säkki-
järvelle, jonne Saarenpäästä tuli 
matkaa noin 50 kilometriä. Jälki-
pää pääsi perille vasta päivän jo 
valjettua , mutta huono lentosää 
suojasi marssiosastoja.2 

Viipurin lohko ryhmittyi puo-
lustukseen Viipurinlahden saaril-
le ja luoteisrannalle. Vastuualue 
jaettiin Uuraan, Tuppuran ja Ris-
tiniemen alalohkoihin. Koiviston 

saarilta vetäytyneistä rannikko-
joukoista muodostettiin uusia yk-
siköitä. Saarenpään linnakkeen 
henkilöstöstä perustettiin Osasto 
Miettinen, joka käsitti raskaan 
patteriston jäykkälavettisella 107 
K 77 -kalustolla sekä kaksipatte-
risen kevyen patteriston samoin 
jäykkälavettisilla 87 K 95 -tykeil-
lä. Osaston vahvuus oli noin 600 
miestä. Kun tykkien siirtämisek-
si ei saatu hevosia ja ammuksiin 
saatin sytyttimet vasta 6. maalis-
kuuta, Osasto Miettinen taisteli 
jalkaväkijoukkona. Tiurinsaaren 
linnakkeen henkilöstöstä perus-
tettiin Osasto Laaksonen, jota oli 
tarkoitus käyttää Humaljoelta 
evakuoidun 152/45 C -patterin 
miehistönä Häränpäänniemessä. 
Suunnitelmaa ei kuitenkaan eh-
ditty toteuttaa ennen neuvosto-
joukkojen hyökkäystä. Osasto 
Laaksonen taisteli jalkaväen ta-
paan, kunnes se sai maalikuun 
ensimmäisellä viikolla käyttöön-
sä 12jäykkälavettista ranskalais-
ta 90 K 77 -tykkiä. Koivistolta 
siirtyneet liikkuvat kenttäpatterit 
ryhmitettiin Uuraan ja Tuppuran 
alalohkoille. Koivistolta evaku-
oidut kiinteät, kaksitykkiset 57 
mmm patterit siirrettiin Vilajoel-
le ja Uuraan alalohkolle Suonion-
saareen. Lisäksi perustettiin kak-
si konekiväärikomppaniaa, kum-
mallakin 12 konekivääriä ja yli-
jäänyt henkilöstö sijoitettiin täy-
dennykseksi Tuppuran ja Ravan-
saaren raskaille pattereille. Jalka-
väkirykmentti 12 siirtyi Kannak-
sen Armeijan käskystä Tervajoen 
alueelle ja ryhmittyi 24. helmi-
kuuta puolustukseen edelleen Vii-
purin lohkon johdossa.3 

Merivoimat siirsivät helmi-
kuussa rannikkolohkojen reser-
veinä olleita jalkaväkiyksiköitä 
Kotkan-Haminan suuntaanja Vii-
purinlahdelle sekä muodostivat 
rannikkotykistöstä ja laivasto-
asemilta irrotetusta henkilöstöstä 
jalkaväkipataljoonia, jotka nimet-
tiin komentajansa mukaan seuraa-
vasti: 

- Helsingin lohkolla perustet-
tiin helmikuun puolivälissä Patal-
joona Kiveliö, joka siirrettiin 20. 

helmikuuta Viipurinlahdelle. Pa-
taljoonan vahvuus oli lähtiessä 25 
upseeria, 115 aliupseeria ja 675 
miestä. 

- Oulun Lohkon Kymijoki-
linjan varustelutöihin siirretystä 
henkilöstöstä, rannikkotykistön 
ylimääräisestä reservistä ja ranni-
kon suojeluskuntalaisista perus-
tettiin Pataljoona Jussila. 

- Lounais-Suomen Meripuo-
lustuksen tykkimiehistä ja mat-
ruuseista perustettiin Kemiössä 
Pataljoona Hällfors, joka siirret-
tiin 24. helmikuuta Viipurinlah-
delle. 

- Helsingin Laivastoaseman 
henkilöstöstä perustettiin Pataljoo-
na Aaltonen, joka alistettiin 25. 
helmikuuta Kotkan lohkolle.4 

Neuvostoliittolainen 7. Ar-
meija suuntasi maaliskuun alus-
sa kaksi armeijakuntaa hyökkäyk-
seen Viipurinlahden yli päämää-
ränä saartaa Viipuri luoteesta. 10. 
Armeijakunta aloitti 2. maalis-
kuuta hyökkäyksen Uuraansaaren 
jaLihaniemen alueilta Repolan ja 
Keihäsniemen suuntiin. 28. Ar-
meijakunta hyökkäsi 4. maalis-
kuuta alkaen Koiviston saarilta ja 
Pulliniemestä Häränpäänniemen 
ja Vilaniemen suuntiin.5 Helsin-
ki-Hamina-Viipuri -maantie oli 
Länsi-Kannaksella taistelevien 
suomalaisten joukkojen päähuol-
totie. Mikäli neuvostojoukot oli-
sivat päässeet tielle ja saaneet Vii-
purinlahden luoteisrannalta laajan 
sillanpään, olisivat ne voineet 
uhata Kannaksen Armeijan selus-
tayhteyksiä samalla kun tie olisi 
ollut auki hyökkäykselle Helsin-
kiin. 

Neuvostojoukot hyökkäsivät 
2. maaliskuuta aamuyöllä Tuppu-
raan jaTeikariin sekä Häränpään-
niemeen. Ristiniemen järeä pat-
teri tuki Tuppuran taistelua aino-
alla ehjällä 305 mmm tykillään 
ampumalla kuusikymmentä lau-
kausta. Tuppuran raskas patteri 
ampui kaikki jäljellä olleet lau-
kauksensa. Puolustajat jäivät Tup-
purassa saarroksiin, mutta mur-
tautuivat iltapäivällä motista ja 
siirtyivät jäälakeuden yli länteen. 
Puolustajan kokonaistappiot Tup-
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puran taistelussa olivat 32,5 pro-
senttia. 

Teikariin aamuyöllä tunkeutu-
nut vihollinen lyötiin iltaan men-
nessä vastahyökkäyksin pois saa-
resta. Patteri Louhivuori ja Risti-
niemen järeä tykki tukivat taiste-
lua. Viimemainittu oli kuumentu-
nut päivän kuluessa niin, että läm-
pölaajentunut putki oli voitelusta 
huolimatta tarttua palautumisen 
aikana kiinni kehtoonsa. Teikarin 
puolustajat vetäytyivät alalohkon 
komentajan luvalla puolilta öin 
saarrostusuhan vuoksi Vilanie-
meen. 

Vihollisen hiihtopataljoona 
tunkeutui aamuhämärissä Härän-
päänniemeen, jossa ollut Osasto 
Laaksonen joutui ylivoiman edes-
sä väistymään pari kilometriä 
taaksepäin. Lohkon reservinä ol-
lut Erillinen Pataljoona 18 aloitti 
puo l i l t a pä iv in r a t sumes t a r i 
Berndt Stackelbergin johdol la 
vastahyökkäyksen, joka eteni kui-
tenkin vain hitaasti. Lyytinen alis-
ti Stackelbergille kello 16 Kevyt 
Osasto 4:n polkupyöräkomppani-
an ja yöllä koko osaston, jonka 
jälkeen Häränpäänniemi saatiin 3. 
maaliskuuta aamuun mennessä 
vallattua takaisin.6 

Neuvostoliittolainen 28. Ar-
meijakunta aloitti 4. maaliskuuta 
suurhyökkäyksen Viipurinlahden 
l uo t e i s r anna l l e . R i s t i n i e m e n 
suuntaan hyökännyt rykmentti 
torjuttiin jo jäälle Ristiniemen jä-
reän tykin ja Satamaniemen ras-
kaan patterin tulella. Häränpään-
niemessä vihollinen pääsi sen si-
jaan maihin ja muodosti seuraa-
vien päivien aikana noin kahdek-
san kilometrin levyisen ja viiden 
kilometrin syvyisen sillanpään. 
Päämaja keskitti sillanpäätä ra-
joittamaan noin divisioonan voi-
mat, mm. jalkaväkirykmentit 40 
ja 9 sekä Ratsuväkiprikaatin, jot-
ka yhdessä alueella jo olevien ran-
nikkojoukkojen kanssa pystyivät 
sillanpään laajentumisen.7 

Viipurinlahden suurhyökkä-
ykseen liittyen neuvostojoukot 
aloittivat 4. maaliskuuta Suursaa-
resta ja Lavansaaresta käsin hyök-
käyksen Haapasaarten ja Virolah-

Russarön 234 mm:n järeää patteria puretaan 19.3.1940. 
SA-kuva 

den rannikon suuntiin. Hyökkä-
ystä edelsi pommitus- ja rynnäk-
kölentojen lisääntyminen maalis-
kuun alussa Kotkan lohkon alu-
eella. Noin rykmentin vahvuinen 
osasto eteni 4. maaliskuuta aa-
mulla Suursaaresta kohti Haapa-
saaria noin kuuden kilometrin pi-
tuisena kolonnana. Osasto levit-
täytyi hyökkäysryhmitykseen ja 
lähestyi kello 8.30 Haapasaarten 
uloimpia luotoja. Kirkonmaan 
254 mmm järeä patteri ja Rankin 
152 mm:n raskas patteri aloitti-
vat tulituksen noin 15 km:n am-
pumaetäisyydel tä ja hajottivat 
hyökkäysryhmityksen parillakym-
menellä keskitetyllä tuli-iskulla. 
Patterit tulittivat kantamansa puit-
teissa vetäytyvää vihollista, joka 
menetti arviolta 800 miestä. 

Samana aamuna eteni Some-
rista noin rykmentin vahvuinen 
osasto Huovarin suuntaan ja Nar-
vista toinen noin parin pataljoo-
nan kokoinen osasto Iso-Kalasta-
jan suuntaan. Mustamaan raskas 
patteri tulitti Huovarin suunnas-
sa etenevää osastoa, jonka hyök-
käys Kinnariin torjuttiin. Pukki-
on kaksitykkinen 203 mmm järeä 
patteri aiheutti raskaita tappioita 
Narvin suunnasta hyökänneelle 
osastolle. Tulen tiheys ei kuiten-
kaan ollut riittävä ja vihollinen 
pääsi pureutumaan Kokkoluo-

toon. Se jatkoi etenemistä Väli-
luotoon ja tuli siten Pukkion kak-
sitykkisen 57 mm:n kevyen pat-
terin kantaman piiriin. Kiivaat ja 
tiheät tuliryöpyt pakottivat vihol-
lisen vetäytymään Iso-Kalasta-
jaan. Pukkion linnakkeen päällik-
könä toimi luutnantti Veikko Vuo-
rela. Kotkan lohko siirsi 4. maa-
liskuuta Pataljoona Aaltosen Vi-
rolahden alalohkolle ja pataljoo-
na ryhmittyi illan kuluessa puo-
lustukseen Paatioon, Pitkäpaateen 
ja Häröön. 

Vihollinen uudisti 6. maalis-
kuuta hyökkäyksensä, mutta tuli 
torjutuksi Haapasaarten ja Huo-
varin suunnissa rannikkopatterei-
den tulella. Narvin suunnasta 
hyökännyt osasto sai haltuunsa 
edellisenä päivänä tyhjentämän-
sä Iso-Kalastajan ja jatkoi Pitkä-
paaden suuntaan. Pataljoona Aal-
tosen 2.Komppania, jonka pääl-
likkönä toimi luutnantti Jouko 
Pirhonen, torjui kuitenkin hyök-
käyksen Kokkoluodossaja vihol-
linen vetäytyi Iso-Kalastajaan, 
minne se jäi rauhan tekoon asti.8 

Laatokalla olivat Kaarnajoen 
ja Järisevän raskaat patterit tuke-
neet Taipaleen alueen puolustus-
ta tehokkaasti Talvisodan alusta 
alkaen. Järisevän kaksitykkinen 
120 mmm raskas patteri joutui 
vihollisen vastatykistötoiminnan 
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erityiseksi kohteeksi, sillä Kaar-
najoen sijainti pysyi vastustajalta 
pitkään salassa. Helmikuussa las-
kettiin neuvostoliittolaisten am-
puneen Järisevään yli 100 000 
ammusta, joista suurimmat 203 
millisiä sekä pudottaneen toista-
tuhatta pommia. Neuvostojoukot 
pyrkivät 11. ja 19. helmikuuta 
koukkaamaan jäitse Taipaletta 
puolustavien suomalaisten jouk-
kojen selustaan, mutta tulivat tor-
jutuiksi rannikkopatterien tulella 
jo jäälle. Jälkimmäisen hyökkä-
yksen alkaessa oli Järisevässä 
käytettävissä vain yksi vaurioitu-
nut raskas tykki. Lukko oli jäyk-
kä ja sulkeutui vaivoin. Viritin oli 
rikki ja iskuri toimi vain lyömäl-
lä siihen isolla vasaralla. Korke-
ussuuntauskoneiston astekaari oli 
irti. Tykillä ammuttiin silmämää-
rä ise l lä koro tukse l l a ko lmen 
panssar ivaunun osas toa 1500 
metrin etäisyydeltä. Matka haaru-
koitiin piirtämällä korotuskaareen 
puukonkärjellä merkki aina lau-
kauksen jälkeen ja puolittamalla 
merkkien väli. Neljäs laukaus oli 
osuma ja vaunu syttyi tuleen. Täl-
löin havaittiin putken olevan hal-
ki suusta ensimmäiseen vahvis-
tusrenkaaseen asti. Ammuntaa 
kuitenkin jatkettiin vaunuja seu-
ranneeseen jalkaväkeen, johon 

kimmokkeina räjähtäneillä ras-
kailla kranaateilla saavutettiin te-
hokas vaikutus. Hyökkäys torjut-
tiin, minkä jälkeen iskurikoneis-
to korjattiin ja korotuskoneiston 
astelevy asetettiin paikalleen. Ty-
killä tuhottiin vielä samana päi-
vänä moottorikelkka.9 

Laatokka tuli neuvostojou-
koille tärkeäksi huoltotieksi tam-
mikuun puolivälistä alkaen, kun 
13. Divisioona oli katkaissut ran-
tatien ja motitettua 168. Divisioo-
naa oli mahdollista huoltaa vain 
jäitse Koirinojanlahden kautta. 
Sa lmin lohkon henk i lös tös t ä 
muodostettiin Osasto Lakio, joka 
valtasi Kuivaniemen sekä otti 
taistelupartioilla haltuun Koirino-
janlahtea hallitsevat Maksiman-
saaren, Petäjäsaaren, Paimionsaa-
renja Vuoratsun. Saarilta käsin oli 
liikenne mottiin valvottavissa, 
mutta salmet olivat siksi leveitä, 
että kiväärikaliiperisten aseiden 
tulella ei kyetty liikennettä estä-
mään. Tilapäisratkaisuna Salmin 
lohko sai käyttöönsä muutamia 
rekiin asennettuja 47 mmm laiva-
tykkejä. Maaliskuun 6. Päivä neu-
vostojoukot avasivat huoltotien 
Laatokan kautta Kitilän mottiin 
val taamalla Maks imansaaren , 
Petäjäsaaren ja Paimionsaaren. 
Hyökkäystä edelsi kolme tuntia 

kestänyt tulivalmistelu, jossa am-
muttiin noin 10 000 laukausta. 
Vain rippeitä saarten puolustajis-
ta pääsi vetäytymään saarilta län-
teen tai Pitkärannan suuntaan. 
Vuoratsu joutui vihollisen haltuun 
11. maaliskuuta. 10 

Mantsi oli jäänyt vihollisen 
sivustaan ja selustaan jo joulu-
kuun alussa. Linnakkeen puolus-
tusta oli vahvennettu Erillinen 
Polkupyöräkomppania 4:llä sekä 
Erillinen Pataljoona 23:11a, joka 
siirrettiin Valamosta joulukuussa 
Laatokan Laivasto-Osaston aluk-
silla. Linnake häiritsi liikennettä 
rantat iel lä tyk i s töammunnoin 
sekä partio- ja sissitoiminnalla. 
Tammikuun alussa raivonneen 
lumimyrskyn jälkeen Mantsista 
kohdistettiin sissitoiminta auraus-
osastoja vastaan. Sen johdosta 
neuvostojoukkojen huoltoliiken-
ne katkesi vuorokausiksi juuri 
ennen IV Armeijakunnan opera-
tiivista vastahyökkäystä. Mantsin 
sissitoiminnan pitämiseksi tehok-
kaana henkilöstön tarvitsemista 
lepojaksoista huolimatta Laato-
kan Meripuolustuksen lohkoilla 
koulutettiin vapaaehtoisia sissi-
o s a s t o j a , j o t k a vuoro t t e l iva t 
Mantsin omien osastojen kanssa 
toiminnassa neuvostojoukkojen 
selustan yhteyksillä. Neuvosto-

Viimeinen 
suomalainen 
laiva, jäänmurta-
ja Jääkarhu 
lähtee Hangon 
satamasta 
22.3.1940. 
SA-kuva 
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joukot aloittivat 8. maaliskuuta 
hyökkäyksen poistaakseen uhan 
selustayhteyksiltään ja saivat pai-
kallista menestystä.. Taistelut jat-
kuivat seuraavina päivinä kiivai-
na, mutta Lunkulansaari ja Mantsi 
pysyivät Laatokan Meripuolus-
tuksen joukkojen hallussa rauhan 
tuloon saakka. 11 

Rannikkopuolustuksen 
sopeuttaminen rauhan 
ehtoihin 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen 
sota päättyi 13. maaliskuuta 1940 
kello 11.00 Suomen aikaa Mos-
kovassa 12.3.1940 solmitun rau-
hansopimuksen mukaisesti. Rau-
hansopimukseen liittyvän pöytä-
kirjan mukaan tuli sotajoukkojen 
poisvetäminen uuden rajan taak-
se ja toisen sopimusosapuolen 
joukkojen siirtäminen uudelle ra-
jalle alkaa 15.3. kello 10.00 muu-
alla paitsi Lieksasta pohjoiseen 
olevalla rintamalla, jossa se alkoi 
vuorokautta myöhemmin. Jouk-
kojen poisvetämisen tuli tapahtua 
vähintään 7 km vuorokaudessa 
käsittävin päivämarssein ja aika-
taulu oli tiukka, sillä esimerkiksi 
Paation saaren ja Enson aseman 
välisellä alueella sotajoukkojen 
po i sve täminen päättyi j o 

19.3.1940 kello 20.00. Päämaja 
antoi 13.3. vetäytymisen johto-
suhteista ja aluejaosta käskyn, 
jonka mukaan Laatokan Meri-
puolustuksen komentaja johti ve-
täytymistä alueella, jonka oikea 
raja oli III AK:n vasen raja (Hii-
tola-Ilmee-Rautjärvi) ja vasen 
raja Jaakkima (ml.)-Uukuniemi 
(ml.). 

Laatokan Meripuolustukselle 
vetäytymiseen varattu lyhyt val-
misteluaika aiheutti suuria vaike-
uksia erityisesti kiinteiden rannik-
kotykkien osalta siitä huolimatta, 
että Kaarnajoen, Järisevän ja Yl-
läpään linnakkeilta oli tykkien 
purkaminen aloitettu jo 12. maa-
liskuuta. Mantsissa jouduttiin 
kaikki 152 mmm tykit luovutta-
maan neuvostoliittolaisille. Muil-
ta osin ehdittiin kalusto evakuoi-
da suunnitelmien mukaisesti. Va-
lamon ja Konevitsan luostareista 
pystyttiin evakuoimaan kaikki 
kallisarvoiset taideaarteet sekä 
myös sellaista luostarien omai-
suutta, mikä ei kuulunut kansan-
taloudel l isest i ens immäiseen 
luokkaan. Valamon lohkon käyt-
töön oli nimittäin saatu 16. maa-
liskuuta 30 kuorma-autoa ja ko-
konainen kuormastokomppania 
hevosajoneuvoineen. Valamo luo-
vutettiin 19. maaliskuuta kello 

10.00 neuvostoliittolaisille vas-
taanottajille. 12 

Laatokan Meripuolustuksen 
joukot ja kalusto evakuoitiin tal-
visodan päätyttyä Savonlinnan 
seudulle. Jo tällöin nähtiin, että 
yhtymän joukkoja tultaisiin käyt-
tämään pääasiassa Järvi-Suomen 
alueella. Päämajan operatiivisen 
osaston merivoimatoimisto tutki 
Laatokalta evakuoidun tykkika-
luston käyt tömahdoll isuuksia 
Järvi-Suomen alueella ja esitti 
17.4.1940 päivätyssä muistiossa, 
että käytettävissä oleva kalusto 
sijoitettaisiin I -V Armeijakunti-
en puolustusalueille ja että kulle-
kin armeijakunnalle alistettaisiin 
entisen Laatokan Meripuolustuk-
sen jokin lohko, jonka komentaja 
toimisi samalla aselajikomentaja-
na asianomaisessa armeijakunnan 
esikunnassa. 13 

Päämajan operatiivinen osas-
to laati muistion pohjalta suunni-
telman, jonka Ylipäällikkö hyväk-
syi. Operatiivinen osasto antoi 8. 
toukokuuta "Käskyn Laatokan 
Meripuolustuksen liittämisestä 
Maavoimiin ja sen Merivoimille 
määrätyn kaluston ja henkilökun-
nan luovuttamisesta". Käskyssä 
määrättiin, että " Laatokan Meri-
puolustuksen päällikköjä Laato-
kan Meripuolustukseen kuuluvat 

Järeä 305 mm:n 
tykki Örön 

linnakkeella 
vartioi Hangon 
vuokra-aluetta. 

SA-kuva 
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joukot alistetaan Maavoimien 
komentajalle liitettäviksi erikseen 
tehtävän ja vahvistettavan järjes-
telyn mukaisesti maarintaman 
puolustusjoukkoihin." Laatokan 
Meripuolustuksen tykistö-, mitta-
us-ja teknillisestä kalustosta siir-
rettiin Merivoimien haltuun ran-
nikolla käytettäväksi sellainen 
määrä, "jota rannikolla välttämät-
tä tarvitaan ja joka voidaan sisä-
vesistöalueella korvata muunlai-
sen kaluston käytöllä." Merivoi-
mille siirrettiin mm. 16 raskasta 
rannikkotykkiä ja kaikki 13 ke-
vyttä 75 mmm rannikkotykkiä 
sekä niiden hoitoon tarvittava 
"väl t tämät tömin" henki löstö . 
Laatokan Meripuolustuksen muu 
henkilökunta ja kalusto jäi sisä-
vesivyöhykkeen linnoitustykistön 
rungoksi. 14 

Maavoimien komentaja antoi 
15.5.1940 käskyn linnoitustykis-
töjoukkojen järjestelyistä. Käs-
kyssä määritettiin kullekin armei-
jakunnalle alistettavat entisen 
Laatokan Meripuolustuksen loh-
kot. Ne saivat erillisen patteriston 
aseman. Eversti Eino I. Järvinen 
määrättiin Maavoimien esikun-
taan linnoitustykistön komenta-
jaksi. Entiset lohkot nimettiin 
kunkin komentajan nimen mu-
kaan erillisiksi linnoitustykistö-

Taulukko 1 

patteristoiksi, esimerkiksi Erilli-
nen Linnoitustykistöpatteristo 
Rikama. Maavoimien komentajan 
8. heinäkuuta antamassa linnoi-
tustykistön jär jestelykäskyssä 
patteristoille määrättiin uudet ni-
met, Linnoitustykistöpatteristo 1 -
6. 

Linnoitustykistöpatteristojen 
kokoonpanoon kuului esikunta 
sekä liukuva määrä linnakkeita ja 
sulkulinnakkeita. Kokoonpano 
muistutti siten rannikkotykistön 
Laatokalla käyttämää. Linnoitus-
tykistö oli kalustoltaan kirjavaa ja 
pääosin jäykkälavetlista. Pääka-
lustona olivat 155 K/77 dB ja 120 
K/78 dB. Niiden käyttöä vaikeutti 
koko tykin siirtyminen ammutta-
essa rekyylin voimasta pois pai-
koiltaan. Kahdella linnakkeella 
oli järeä mörssärikalusto. Ne oli-
vat lajinsa ainoat edustajat maas-
samme. Kolme linnaketta oli va-
rustettu 152/45 C -tykein. 

Sulkulinnakkeiden kalustoina 
oli jäykkälavettisia kevyitä kent-
tätykkejä sekä pienikaliiperisia 
rannikkotykkejä. Ranskasta ja 
Yhdysvalloista vuonna 1940 suo-
ritettujen hankintojen ansiosta 
voitiin merkittävä osa sulkulin-
nakkeista varustaa joustolavetti-
sin 75 mmm kenttätykein. 

Linnoitustykistön tuliasemat 

LAATOKALTA MERIVOIMILLE 
SIIRRETYT TYKIT 

kevyet tykit 
10 kpl 75/50 C 
3 kpl 75/50 M (Meller) 
14kpl 87 K 95 
2 k p l 3 7 / 4 0 P o (McLean Poole) 

Lähde: Päämajan käsky 8.5.1940 LMeP:n liittämisestä Merivoimiin...T 2863/31, SArk 

raskaat tykit 
11 kpl 152/45 C 
2 kpl 120/45 C 
3 kpl 120/41 A 

Taulukko 2 

LAATOKALTA LINNOITUSTYKISTOON 
SAIMAALLE SIIRRETYT TYKIT 

raskaat tykit kevyet tykit 
2 kpl 152/45 CRaut 16 kpl 57/26 Cap 
6 kpl 152/45 C 14 kpl 57/48 No 
4kpl 152 KO 4 10 kpl 47/40 0 

12 kpl 107 K 77 
1 kpl 105 KH 36 

Lähde: Päämajan käsky 8.5.1940 LMeP:n liittämisestäMerivoimiin...T 2863/31. SArk 

linnoitettiin osana pääpuolustus-
aseman linnoitustöitä. Raskaille 
152 /45 Canet -tykeille valmistet-
tiin silloisen käsityksen mukaan 
uudenaikaiset betonoidut pyörö-
asemat. Myös osalle sulkulinnak-
keista valmistettiin kallioon lou-
hitut asemat. 15 

Maavoimien komen ta j an 
15.5.1940 antamalla käskyllä 
Laatokan Meripuolustuksen jouk-
kojen alistamisesta armeijakun-
nille, muodostettiin aiemmasta 
Laatokan Laivasto-osastosta , 
Jaakkiman lohkosta ja Rautatie-
patterista Varkauden Tukikohta, 
jonka komentajaksi määrättiin 
Laivasto-osaston päällikkö, ko-
mentajakapteeni Eino Koponen. 
Varkauden tukikohta jäi Linnoi-
tustykistön komentajan johtoon, 
mutta liitettiin huollon osalta III 
Armeijakuntaan. Varkauden Tu-
kikohtaan kuului: Esikunta, Lai-
vue, Laivakomppania, Varikko-
komppania ja Rautatiepatteri. 
Varkauden tukikohta tuli muodos-
tamaan Saimaan vesistöalueella 
jatkosodan alkuvaiheessa toimi-
neen Sisävesilaivaston rungon. 16 

Viipurin lohkon vetäytyminen 
uuden rajan taakse alkoi 14. maa-
liskuuta 1940 ja joukot siirtyivät 
16. maaliskuuta pääosin Hami-
nan alueelle. Eversti Lyytinen 
esitti Viipurin lohkon kantajouk-
kona olleen Rannikkotykistöryk-
mentti 2:n henkilöstön pidettä-
väksi edelleen koossa. Muuttu-
neissa olosuhteissa esitystä ei 
kuitenkaan ollut mahdollista to-
teuttaa. Viipurin lohkon esikun-
nasta muodostettiin Hangon loh-
kon esikunta ja Viipurin lohkon 
alkuperäiset joukot sekä vahven-
nukset siirrettiin Kotkan lohkol-
le, Hangon vuokra-alueen rajalle 
ja osin alkuperäisiin perustamis-
paikkoihinsa. 17 

Rauhansopimuksen mukai-
sesti Suomen hallitus sitoutui 
poistamaan vuokrattavaksi sovi-
tulta Hankoniemen alueelta kaik-
ki joukkonsa kymmenen päivän 
kuluessa rauhansopimuksen voi-
maanastumisesta lukien eli 23. 
maaliskuuta 1940 mennessä. Pää-
maja käski Merivoimien Esikun-
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Jalkaväkiharjoi-
tus Ahvenan-
maalla helmi-
kuussa 1940. 

SA-kuva 

nan huolehtimaan alueen evaku-
oimisesta ja komentaja Hugo Sö-
derholm matkusti Hankoon jo 13. 
maaliskuuta. Hän perusti Han-
koon evakuointitoimiston, jonka 
johtajaksi määrättiin majuri Jarl 
Wickström Hangon lohkon esi-
kunnasta . Evakuoint i toimisto 
hankki Hankoon rautatiekalustoa 
ja kuorma-autoja Lounais-Suo-
men alueelta. Jopa Ruotsista saa-
tiin kuljetustukea, sillä Tukhol-
man liikennelaitos lähetti busse-
ja henkilöstön evakuointiin. Lin-
nakkeiden evakuoimiseen saatiin 
käyttöön jäänmurtajat Apu ja Jää-
karhu sekä höyrylaiva Hesperus. 
Hangon lohkon oma henkilöstö 
evakuoi linnakkeita. Hästö-Bu-
söstä siirrettiin pois nelitykkinen 
152/45 C -patteri jaTvärminneös-
tä kaksitykkinen 120/41 A -pat-
teri. Järeiden 234/50 Be -tykkien 
evakuointia ei aluksi pidetty mah-
dollisena, sillä Merivoimien Esi-
kunnan teknillinen toimisto arveli 
työhön tarvittavan aikaa kaksi 
kuukautta. Majuri Niilo Heiro 
Turun lohkolta tarjoutui kuitenkin 
johtamaan järeiden tykkien eva-
kuoinnin, sillä insinööriluutnant-
ti Gunnar Renqvist ja aseteknik-
ko Werner Lindqvist olivat va-
kuuttaneet Heirolle, että ainakin 

yksi jaos ehditään evakuoida, jos 
saadaan kokoon 200 raskaiden 
esineiden siirtämiseen tottunutta 
miestä ja heidän tuekseen 40 kir-
vesmiestä ja 100 apumiestä. Am-
mattimiehet saatiin Chrichton-
Vulcanilta ja Ericssonilta Turus-
ta sekä Strömbergiltä ja Konees-
ta ja Sillasta Helsingistä. Merivoi-
mien Esikunta antoi 14. maalis-
kuuta luvan järeän patterin eva-
kuointiin, joka onnistui niin hy-
vin, että kaikki kuusi tykkiä saa-
tiin siirrettyä pois vuokra-alueel-
ta ennenmääräajan umpeutumis-
ta. Hanko luovutettiin neuvosto-
liittolaisille 22. maaliskuuta illal-
la. 18 

Ahvenanmaan 
puolustuksen järjestelyt 

Ahvenanmaalle joulukuun alussa 
kuljetetut rannikkotykistöyksiköt 
saatiin ampumavalmiiksi kalliol-
le tai hirsiperustoille rakennetuis-
sa väliaikaisissa tuliasemissa 20. 
- 2 1 . joulukuuta 1939 lukuunot-
tamatta Signilskäriä, joka ampui 
kalustolaukaukset vasta 24. tam-
mikuuta 1940. Ahvenanmaan 
puolustusjoukkojen komentajak-
si määrätty everstiluutnantti Len-
nart Hannelius otti 20. joulukuu-

ta 1939 vastaan päällikkyyden 
Lounais-Suomen Meripuolustuk-
sen komentajalta, kommodori 
Svante Sundmanilta ja Ahvenan-
maan Puolustusjoukkojen Esi-
kunta perustettiin vielä saman 
päivän kuluessa. 

Linnakkeilla jatkettiin tykki-
en varsinaisten tuliasemien lin-
noitustöitä rinnan henkilöstön 
kouluttamisen kanssa. Ilmahäly-
tykset häiritsivät normaalirutiine-
ja tammikuun puolivälistä alka-
en miltei päivittäin. Vihollisen 
lentotoiminta oli ajoittain hyvin-
kin vilkasta, sillä esimerkiksi 29. 
tammikuuta Ahvenanmaan alu-
eella havaittiin kaikkiaan 49 vi-
hollislentoa. Neuvostojoukkojen 
suurhyökkäyksen alettua 10. hel-
mikuuta Karjalan kannaksella 
siirrettiin Ahvenanmaan Puolus-
tusjoukkojen reserveinä olleet jal-
kaväkiyksiköt, 3. Erillinen Polku-
pyöräkomppania ja 2. Erillinen 
Konekiväärikomppania Päämajan 
käskystä kuun lopulla Turkuun ja 
edelleen Viipurinlahdelle. Valmi-
us ei kuitenkaan siitä syystä rat-
kaisevast i he ikentynyt , si l lä 
Ålands Hemvärn otti vastaan pois 
siirrettyjen yksiköiden tehtävät.19 

Ålands Hemvärn perustettiin 
6. joulukuuta 1939 Finnströmin 
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kansankorkeakoululla pidetyn 
kansalaiskokouksen päätöksellä. 
Ålands Hemvärnin kutsuntakont-
tori aloitti toimintansa seuraava-
na päivänä, jolloin ilmoittautui 17 
miestä ja vahvuus kasvoi nopeas-
ti. Ensimmäisen viikon aikana il-
moittautui 461 miestä ja tammi-
kuun puolivälissä oli rivissä jo 
1140 miestä. 

Ålands Hemvärnin yksiköi-
den perustaminen ja koulutus 
käynnistettiin ripeästi. Aliupsee-
rikoulu aloitti toimintansa 15. jou-
lukuuta ja 1. Komppania perus-
tettiin seuraavana päivänä. Ahve-
nanmaan lohkon toimituskomp-
pania komensi kouluttajat edellä 
mainittuihin yksiköihin. Ålands 
Hemvärnin paikallispäälliköt ni-
mitettiin 2. tammikuuta ja koulu-
tus paikallisosastoissa käynnistyi 
13. tammikuuta etukäteen laadi-
tun ohjelman mukaisesti. Koulu-
tus paikallisosastoissa toimeen-
pantiin lauantaisin ja sunnuntai-
sin. Älands Hemvärn luovutti 
henkilöstön Ahvenanmaan maa-
kunnan paikalliselle sotapoliisil-
le, joka perustettiin 8. tammikuuta 
1940. 

Älands Hemvärnin Aliupsee-
rikoulu ja Jomalan paikallisosas-
to vannoivat 11. helmikuuta soti-
lasvalan Jomalan kirkossa. Ahve-

nanmaan maaherra Ruben Öster-
berg, maakuntapäivien puhemies 
Julius Sundblom sekä Ahvenan-
maan Puolustusjoukkojen ko-
mentaja, everstiluutnantti Lennart 
Hannelius kunnioittivat juhlallista 
tilaisuutta läsnäolollaan. 

Alands Hemvärn perusti ilma-
valvontakomppanian, joka otti 15. 
helmikuuta vastaan ilmavalvonta-
tehtävät Ahvenanmaan Väestön-
suojelukeskuksen ilmavalvonta-
asemilta. Alands Hemvärn otti 1. 
maaliskuuta vastuun Ahvenan-
maan sotilaallisesti tärkeiden 
kohteiden kuten liikenneyhteyk-
sien ja viestikeskusten suojaami-
sesta. Älands Hemvärnin iskuvoi-
ma oli tällöin kasvanut jo patal-
joonaksi, joka käsitti esikunta-
komppanian, kolme komppaniaa 
ja konek ivää r ikomppan ian . 
Älands Hemvärnin kokonaisvah-
vuus oli suurimmillaan 10. maa-
liskuuta 1940, jolloin rivissä oli 
1753 miestä. 

Älands Hemvärnin pataljoo-
na otti 8. maaliskuuta vastaan teh-
tävät Ahvenanmaan Puolustus-
joukkojen reservinä toimineelta 
Polkupyöräpataljoona 8:lta, joka 
siirrettiin Viipurinlahdelle.20 

Kun tieto Moskovan rauhan 
solmimisesta saapui Maarianha-
minaan antoi everstiluutnantti 

Hannelius kello 09.30 kaikille 
Ahvenanmaan Puolustuksen yk-
siköille seuraavan sanoman: 

"Vihollisuudet lopetetaan tä-
nään klo 11.00. Muissa suhteissa 
jatkuu toiminta entiseen tapaan."21 

Saksalaisten joukkojen hyök-
käys Tanskaan ja Norjaan huhti-
kuussa 1940 aiheutti tarpeen ko-
hottaa puolustusvalmiutta Ahve-
nanmaalla. Ylipäällikkö määräsi 
24. huhtikuuta 1940 kenraaliluut-
nantti Hugo Östermanin suoraan 
Ylipäällikön alaisena toimivaksi 
Ahvenanmaan Puolustuksen ko-
mentajaksi ja everstiluutnantti 
Lennart Hanneliuksen komenta-
jan apulaiseksi. Ahvenanmaan 
Puolustuksen tehtävänä oli torjua 
Ahvenanmaan saaristoon suun-
tautuvat maihinnousut, puolustaa 
Ahvenanmaan mannerta ja osal-
listua merivoimien yleisten tehtä-
vien suoritukseen. 

Ahvenanmaa l le si irrett i in 
mantereelta Jalkaväkirykmentti 9, 
Polkupyöräpataljoona 8, Raskas 
patteristo 1 ja aselajiyksiköitä. 
Saarilla toimi ennestään Ahve-
nanmaan lohko ja Älands Hem-
värn. Rannikkolaivaston Panssa-
rilaivueja Varmistuslaivue tukeu-
tuivat Maarianhaminaan. Ilma-
voimien Erillinen Lentue 62 toi-
mi yhteistoiminnassa Ahvenan-

Kevyt kenttä-
tykki kenttälin-
noitetussa 
tuliasemassa 
Ahvenanmaalla 
talvella 1940. 
SA-kuva 
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maan Puolustuksen kanssa Maa-
rianhaminan lentokentältä käsin. 
Ahvenanmaan Puolustuksen alai-
set ilmatorjuntayksiköt oli ryhmi-
tetty Maarianhaminaan sekä Mar-
sundetin ja Färjsundetin siltojen 
suojaksi. 

Huhti- toukokuun vaihteessa 
merivoimissa siirryttiin sodanuh-
kamiehi tykseen ja henki lövah-
vuutta supistettiin Ahvenanmaal-
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la 22 prosentilla. Välittömän uh-
kan väistyttyä joukot supistettiin 
runkokokoonpanoisiksi lomautta-
malla ja kotiuttamalla reserviläi-
siä. Ahvenanmaan tultua jälleen 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 
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Rannikkojoukot talvisodan jälkeen 
Hangon motin vartijaksi 
Pakinaa rannikkotykistöupseereiden 9.12.1999 
Dragsvikiin kokoontumiseen liittyen 

Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys 
piti vuosikokouk-
sensa 9.12.1999 
Dragsvikissä, 
ensimmäistä 
kertaa sieltä. Meitä 
kokouksessa 
mukana olleita 
katseli upseeriker-
hon seinältä 
monien Dragsvi-
kin komentajien 
muotokuvien 
ohella rannikkoty-
kistöupseerin 
eversti A. E. Lyyti-
sen muotokuva. 

O L A V I ASPI IMJAAKKO 

Eversti Arvo Erkki Lyytinen toi-
mi parikymmentä vuotta rannik-
kojoukkojen komentajatehtävis-
sä: lähes koko 1920-30 lukujen 
ajan itäisimmän Suomenlahden 
rannikoista vastanneen Rannikko-
tykistörykmentti 2:n, talvisodas-
sa Viipurin lohkon, jatkosodassa 
vuosina 1941-43 Äänisjärven 
rannikkoprikaatin ja vuonna 1944 
Viipurinlahdelle perustetun Ran-
nikkotykistörykmentti 22:n ko-
mentajana. Hän oli kunnioitettu 
rannikkojoukkojen todellinen ko-
mentaja-Nestor. Hänen muotoku-
vansa lahjoittivat vuonna 1968 
Teikarin taistelijat ja Rannikko-
tykistörykmentti 2:n aseveljet 
Teikarin taisteluiden perinteitä 
vaalivalle Rannikkojääkäripatal-
joonal le Upinniemeen. Sieltä 
kuva on tuotu rannikkojääkärei-
den siirtoon liittyen Dragsvikiin. 
Eversti Lyytisen muotokuva toi 
tämän kirjoittajan mieleen, miten 
hänen Viipurin lohkon joukkojen-
sa pääosa siirrettiin talvisodan 
rauhansopimuksella syntyneen 
Neuvostoliiton Hangon vuokra-
alueen vartijaksi maaliskuussa 
1940, mm Dragsvikiin. 

Jouduin olemaan mukana 
noissa tapahtumissa pieneltä osin 
Viipurin evakkona ja silloin vielä 
nuorukaisena, mutta kuitenkin 
Viipurin lohkon vapaaehtoisena 
jo jotain tuntumaa saaneena. Siis 
joitakin omakohtaisia muistiku-
via on. Tästä rannikkotykistön 
historiaan kuuluvasta vaiheesta 
olisi kokouksen yhteydessä voi-
nut pitää puheenvuoron. Näin var-
sinkin siksi, että ehkäpä nuorem-

milla aselajiveljillä saattaa olla 
käsitys, että rannikkotykistöä on 
Dragsvikin alueella ensimmäisen 
kerran vasta 1.7.1998 tapahtu-
neessa puolustusvoimien raken-
nemuutoksessa uudistuneen Uu-
denmaan Prikaatin myötä. Näin-
hän ei suinkaan ole. Kun tuota 
puheenvuoroa ei pidetty, asiaa voi 
yrittää korjata tällaisen pienen 
pakinan muodossa. Kirjoitus so-
pinee tähän aselajilehtemme maa-
liskuun 2000 numeroon, jonka 
yhtenä teemana on Talvisodan 
päättymisestä 60 vuotta. 

Historian kertomaa 

Aluksi tästä vaiheesta sotahisto-
riaan tallennettuja pääkohtia. 

Jo talvisodan päättymispäivä-
nä annetussa päämajan käskyssä 
Hangon vuokra-alueen rajojen 
puolustus määrättiin merivoimien 
tehtäväksi. Tätä varten merivoi-
mat sai takaisin sille talvisodassa 
kuuluneet ne jalkaväkijoukot -
erillispataljoonat ja -komppaniat 
- j o t k a helmi-maaliskuun Viipu-
rinlahden ankarien torjuntataiste-
luiden aikana olivat tulleet aliste-
tuiksi kenttäarmeijalle. Osa niis-
tä oli kuulunut Viipurin lohkoon. 
Joukot keskitettiin aluksi pääosin 
Karjaan seudulle. 

15.3. merivoimien komentaja 
antoi Hangon lohkon (Ha.Lo) 
puolustusta koskevan käskyn. Sii-
nä määrättiin mm 

- Lohkon sivurajat ovat talvi-
sodan Hangon lohkon sivurajat eli 
Inkoo ml ja Hangon läntinen sel-
kä (siis pl Hiittinen-Örö) 
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- Puolustuksen uudelleenjär-
jestely tuli suorittaa siten, että 
uudet puolustusasemat saadaan 
ajoissa miehitettyä ja Neuvosto-
liitolle luovutettu alue tehokkaasti 
eristettyä ja varmistettua 

- Lohkolle alistetaan nimetty-
jä - pääosin Viipurin lohkolla tais-
tel lei ta-joukkoja yhteensä 5 pa-
taljoonaa, 3 erillistä polkupyörä-
komppaniaa, 3 erillistä koneki-
väärikomppaniaa ja 5 patteria 

- Lohkon esikunta muodoste-
taan entisestä Viipurin lohkon esi-
kunnasta 

- Lohkon komentajaksi evers-
tiluutnantti Niilo Kesämaa (mää-
rättiin 19.3.). Hän oli ollut talvi-
sodan Viipurin lohkolla alalohkon 
komentajana Koivistollaja loppu-
vaiheessa Ristiniemessä. 

Maaliskuun lopulla Ha.Lo:n 
joukkojen ryhmitys oli pääpiirtein 

- Skäldön alalohko: Er.P 19 ja 
2 ptria 2/75 (Jussarö ja Älgö) 

- Hankoniemen ala lohko: 
Er.P 18, 2 er kkkompp ja 1 ptri 

- Prästkullan alalohko: Patl 
Jussila, 1 er kkkompp ja 1 ptri 2/75 

- Bromarvin alalohko: Er.P 
20 ja 1 ptri 2/75 (Vättlax) 

- Reservinä Er.P 23 Karjaalla 
ja 3 er ppkompp 

- Esikunta Pinjaisissa 
29.4. perustettiin Karjaan so-

tilaslääni, johon tulivat kuulu-
maan (4.7.alkaen) Tammisaaren 
ja Salon suojeluskuntapiirit, soti-
lasläänin esikunta Tammisaaren 
seminaar in alueel la . Hangon 
vuokra-alueen vastaisen rajan rin-
tamavastuun sai merivoimien ko-
mentajan alaisena sotilasläänin 
komentaja, jonka alaiseksi tuli 
myös Ha.Lo. Järjestelyn perustee-
na oli päämajan arvio, että venä-
läiset voisivat hyökätä Hankonie-
meltä parin divisioonan voimin. 
Tämä edellytti puolustusvalmis-
teluja sotilasläänitasoisesti. Soti-
lasläänin komentajaksi määrättiin 
eversti Aarne Snellman. Hän oli 
peruskoulutukseltaan kenttätykis-
töupseeri ja toiminut talvisodas-
sa IV Armeijakunnan tykistöko-
mentajana Laatokan pohjoispuo-
lella. 

Kevään ja kesän aikana puo-
lustusjärjestelyissä tapahtui -
koko ajan merivoimien komenta-
jan alaisuudessa - suuria muutok-
sia. Sivuuttamalla tässä nämä 
(23.D, 13.Pr, Hangon Ryhmän 
valmistelut) todettakoon, että 1.9. 
Ha.Lo:sta tuli Rannikkotykistö-
rykmentti 4, johon liitettiin myös 
Hiittisten alue. Siis tällöin Han-
gon motin vartija sai johtoonsa 
ensimmäisen varsinaisen rannik-
kotykistöyksikön Örön linnak-
keen, jossa oli järeä (2/305) ja 
raskas (4/152) patteri. Vuonna 
1941 jatkosodan alkuun mennes-
sä rannikkotykistöyksiköitä saa-
tiin toki lisääjä muutenkin motin 
vartijan voima kasvoi merkittä-
västi Hangon Ryhmän joukkojen 
alueelle keskittämisen myötä. 

Hangon vuokra-alueen rajan 
vartioinnista vastasi Ha.Lo 30.5. 
asti, jolloin vastuu siirtyi Karjaan 
sotilasläänin komentajalle. Vasta 
1.11. rajavastuun otti rajavartio-
laitokseen perustettu Rajavartios-
to 1. 

Edel lä selostetun vaiheen 
joukkojamme tarkastellen voisi 
hyvin kysyä, olivatko nämä me-
rivoimia tai rannikkotykistöä-
kään! No, eihän niin ollut Viipu-
rin lohkollakaan talvisodan lop-
puvaiheessa. Hangon motin var-
tijaksi tultuaan merivoimien toi-
minta oli sitä, että alkujaan ran-
nikkotykistöllinen johtoporras 
johti jalkaväkiyksiköitä. Vasta 
puolen vuoden kuluttua johdetta-
viin tuli lisäksi ensimmäinen ran-
nikkotykistöyksikkö. Jos viholli-
suudet olisivat puhjenneet, ky-
seessä olisi pian ollut maavoimien 
yhtymien välinen ottelu erikois-
lisänä saaristotaisteluja Teikarin 
malliin. Näinhän jatkosodassa ta-
pahtuikin, tosin pienehköissä 
puitteissa, onneksi. 

Tällaisen merivoimajohtoisen 
ratkaisun peruste on kirjoitettu 
historiateokseen seuraavin sa-
noin: 

Kiireisimpinä toimenpiteinä 
olivat Hangon vuokra-alueen vas-
taisen rajan puolustuksen järjes-
telyt. Sitä varten laadittiin useita 

suunnitelmia niin Päämajassa 
kuin Merivoimien esikunnassa-
kin. Näiden tuloksena päädyttiin 
keväällä 1940 ratkaisuun, jonka 
mukaan alueen puolustus jäi niin 
rauhan kuin mahdollisen sodan-
kin aikana Merivoimien komen-
tajan johtoon, koska alueen luon-
teen takia toiminta kytkeytyi ran-
nikonpuolustukseen, käytettiinpä 
tehtävän suorittamiseen laadul-
taan millaisia joukkoja tahansa. 
(Sotahistoriallinen tutkimuslai-
tos: Suomen Sota 1941-1945, 
l.osa. Kustannusosakeyhtiö Sota-
teos, Kuopio 1965, s 109). 

Muistikuvia 

Sitten muutama muistiin jäänyt 
kuva paikallisen väestön suhtau-
tumisesta uuteen tilanteeseen. 

Maaliskuussa 1940 uuden 
Ha.Lorn esikunnan sijoittuessa 
Pinjaisiin se asettui tässä vanhas-
sa ruukkiyhdyskunnassa tilan 
päärakennukseen, joka tunnetaan 
nimellä Villa Billnäs. Tämä ark-
kitehti Lars Sonck'n suunnittele-
ma italialaista renessanssityyliä 
oleva linnamainen upea graniitti-
rakennus on valmistunut vuonna 
1919. Tilan omisti vuonna 1940 
vapaaherra Erik Hisinger-Jäger-
skiöld. Tällaiseen "linnaan" siis 
siirtyi entisen Viipurin lohkon 
esikunnan väki Säkkijärven Suur-
päälän koululta, josta se oli osal-
taan johtanut Viipurinlahden län-
sirannan ennen rauhan tuloa aina 
vain kiivaammiksi käyneitä ras-
kaita torjuntataistelulta. Likaiset 
lumipuvut oli riisuttu viikko sit-
ten. Vastaanottajan ja tulijan ol-
tavat olivat poikenneet toisistaan 
melkoisesti! Ei siis ihme, että Vil-
lan isäntäväki oli huolissaan ta-
lonsa kunnon säilymisestä, mm, 
etteivät "skor som krigaren bar i 
stridslarmet" naarmuta marmori-
mosaiikkilattioita. Totuttelun jäl-
keen olo alkoi kuitenkin sujua. 

Pinjaisissa oltaessa meidän 
kolmihenkinen evakkoperheem-
me sai majapaikan ruukinisän-
nöitsijän talosta, joka on vuonna 
1911 valmistunut kaksikerroksi-
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nen 14 huoneen rakennus. Oli sii-
nä meillä, joiden maallinen omai-
suus käsitti kullakin yhden kan-
tamuksen, ihmettelemistä. Muis-
tiin on mieluisana jäänyt koke-
mamme vieraanvaraisuus ja myös 
ruotsinkielen käytännön harjoit-
teluun hyvä tilaisuus. - Isäntäper-
heemme ystävällisyys jatkui vie-
lä elokuussa Helsingissä, kun he 
tarjosivat sikäläisestä kodistaan 
minulle koulunkäyntiasunnon. 

Kesällä Ha.Lo:n esikunta siir-
tyi Dragsvikiin, kun sieltä saatiin 
sopivat tilat käyttöön. Siellä van-
hoissa venäläisissä kasarmeissa 
oli toiminut pitkään Tammisaaren 
pakkotyölaitos eli poliittisten van-
kien rangaistuslaitos, ns. "Tammi-
saaren yliopisto", sekä myös al-
koholistiparantola. 

Esikunnan uuden sijoituspai-
kan myötä henkilökunta perhei-

neen alkoi hakeutua Tammisaaren 
alueelle, niin myös me. Tältä ajal-
ta muistan ihmetelleeni tammi-
saarelaisten pelkoa, että Hangon 
motin venäläiset tekevät jotain 
yllättävää, esim ampuvat kauas-
kantoisella tykistöllä. Kevään ai-
kana toistuneet venäläisten lento-
koneiden ilmatilan loukkaukset 
ruokkivat lisää tällaista pelkoa. 
Perimmältään oli kyse siitä, että 
tilanne oli uusi ja outo: todennä-
köinen vihollinen oli tullut lähel-
le. Evakon rohkaiseva sana oli 
joskus paikallaan. Kokonaisuute-
na muistikuvista voisi sanoa, että 
me Viipurin alueelta tulleet koh-
tasimme ruotsinkielisen väestön, 
joka oli saanut elää "vanhasta vai-
noojasta" kaukana omassa rau-
hassaan ja joka ei ollut tottunut 
sotaväen, varsinkaan suomenkie-
listen, oloon kotinurkillaan. So-

peutumista vaadittiin puolin ja 
toisin. 

Lopuksi 

Aloitin eversti Lyytisestäja lope-
tan häneen. Mitähän hän olisi sa-
nonut nähdessään, että RtUY:n 
vuosikokoukseen kokoontuneista 
aseveljistä kaikki sotilaspukuiset 
ovat laivaston upseereita! Lukija 
arvatkoon vastauksen itse. Hyvät 
rannikonpuolustajat: Toivokaam-
me, että näin on vain vihollisen 
harhauttamiseksi. Pakinoitsija 
uskoo, että tosipaikan tullen te 
olette samanveroisia rannikko-
taistelijoita kuin olivat Ukko Lyy-
tisen alaiset Viipurin lohkolla. Ja 
Hangon motin vartijavaihe erikoi-
suuksineen on hyvä muistaa vas-
taisen varalle. • 
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T U T U T 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan 
liaastattelusarjassa tutustu-
taan rannikkojoukkojen pii-
rissä pitkään toimineisiin 
henkilöihin. Vuorossa on 
tuotepäällikkö, rannikkosoti-
laskotisisar Ulla Varjola. 

HEIKKI T I I L I K A I N E N 

Elämä pelkkää sotkua 

Ulla Varjola ei tee sotilaskoti-
työtä vain jotain puuhastel-
lakseen. Hän on luonnontie-

teiden kandidaatti ja Orion-yhty-
män tuotepäällikkö, jo lähes nel-
jännesvuosisadan ura takanaan. 
Ulla on iloinen siitä, että hän on 
saanut kehittyä ammatissaan rin-
ta rinnan sotilaskotitehtävien vas-
tuullisuuden kasvun kanssa. 

- Tänä päivänä sotilaskotitoi-
mintakin alkaa vaatia yhä ammat-
timaisempia otteita. Paperisota on 
kovaa, asiakkaat vaativampia ja 
heitä on vähemmän. Siviiliopit 
tulevat monessa yhteydessä hy-
vään tarpeeseen, sanoo Ulla. Sot-
kun tiskin takaa ei näe kovin kau-
as, mutta katse voi ulottua hyvin-
kin syvälle. Suomalainen varus-
mies paljastaa sielunsa ehkä hel-
poimmin sotilaskodin tiskin ää-
ressä, raskaan päivän jälkeen, 
ehkä ikävän puremana. Millainen 
on tämän päivän suomalainen 
mies? Onko hän muuttunut kah-
dessa vuosikymmenessä? 

- Ei oikeastaan ole muuttunut 
miksikään. Vaikka on tapana sa-
noa, että nuoriso on jotenkin huo-
nontunut, en sotilaskotisisarena 
voi olla samaa mieltä. Suomalai-
nen kaksikymppinen mies on yhtä 
avoin ja mukava kuin oli parikym-
mentä vuotta sitten. Sama pätee 
suomalaiseen naiseen. 

- Sotku on tunkeutunut 
elämääni aina vain syvem-
mälle, huokaa Rannikko-
sotilaskotiyhdistyksen pu-
heenjohtaja, tuotepäällik-
kö Ulla Varjola, onnistu-
matta kuitenkaan näyttä-
mään erityisen surullisel-
ta. - Annoin yhden sor-
men kauan sitten, ja nyt 
ovat molemmat kädet kiin-
ni rannikkosotilaskotityös-
sä kyynärpäitä myöten. 

Ulla Varjolaa hymyilyttää, 
kun hän pohtii, kuinka vähän 
naisten ilmestyminen sotilaskoti-
jonoihin on muuttanut asioista. -
Äänestä heidät erottaa, hän kär-
jistää nauraen, ja ehkä siitä, että 
he ostavat enemmän hammashar-
joja. Suomalaiset "varusmies"-
naiset ovat todella upeita tyyppe-
jä, kovatasoisia, ja kaiken kunni-
oituksen ansaitsevia. Taitaa olla 
niin. että he samastuvat niin sy-
västi puolustusvoimien ja mies-
puolisten rivitoveriensa tavoittei-
siin ja tapoihin, että ero ainakin 
sotilaskodissa tosiaankin jää yl-

lättävän pieneksi. 
Rannikkosotilaskotiyhdistyk-

sen puheenjohtajana Ulla Varjola 
on vastuussa rintamasta, jossa 
palvellaan enimmäkseen eristy-
neissä saariolosuhteissa. Sotilas-
koteja on kaikkiaan 17 ja neljällä 
laivalla on kanttiinit. - Pojat - ja 
tytöt - odottavat tietysti loman 
alkua kuin kuuta nousevaa, selvä 
se. Mutta saaressa on oltava, ja 
kyllä me "Ryskyn" sisaret koem-
me tehtävämme aina vain tär-
keämmäksi. Vaikka sanoin, että 
asiakkaamme eivät ole muuttu-
neet, heidän tarpeensa ovat. Ha-
lutaan pizzaa ja hampurilaisia, ja 
tietysti netti. Hankimme pari 
vuotta siten kaikkiin sotilaskotei-
himme varusmiesten vapaaseen 
käyttöön tarkoitetut internet-yh-
teydet. Meidän on pakko elää 
ajassa: Sotilaskotiliitto sai aikaan 
tarkoitusta varten aivan oman yh-
teysohjelmankin, ArmyNetin. 
Sotilaskodeissa voi käyttää muo-
virahaa sirukortteja myöten - kun 
mm. päivärahatkin maksetaan 
nykyään tileille. 

-Vakinaisia työntekijöitä saa-
rille on saatu suhteellisen hyvin. 
Heitä on tätä nykyä kaikkiaan 31. 
Saaristoeksotiikka houkuttelee 
monia. Vapaaehtoisista taas on 
saarilla krooninen pula - henki-
lökunnan perheitä kun siellä on 
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paljon entistä vähemmän. Heitä 
tarvittaisiin erityisesti viikonlop-
puisin. Voimme tarjota kaikille 
maanpuolustushenkisille miehil-
le ja naisille erikoislaatuisen ym-
päristön ja henkisesti hyvin pal-
kitsevan harrastustyön maanpuo-
lustuksen perustasolla, hienojen 
nuorten ihmisten parissa. Kiin-
nostuneet ottakoot vain rohkeasti 
yhteyttä rannikkosotilaskotisisa-
riin ja mukaan vain! 

- Vihreät sisaret ovat kyllä 
vielä etupäässä naisia. Muualla 
maassa on 4 - 5 miespuolista soti-
laskodin hoitajaa, mutta meidän 
sotilaskodeissamme miehiä edus-
taa vain taitava Martti-leipuri 
Upinniemessä. Jäsentasolla vih-
reitä veljiä on sitten paljon enem-
män kannattavina jäseninä. Ter-
vetuloa mukaan miehetkin! 

- Kun palvellaan sotilaita kes-
kellä varuskuntia, on selvää, että 
miehet ovat silti vahvasti kuvas-
sa mukana päivittäisessä "opera-
tiivisessa" toiminnassa, hymyilee 
Ulla. - Kun muistaakseni vuon-
na 1994 Upinniemen sotilaskodin 
laajennuksen yhteydessä haikail-
tiin pizzauunia, tarttui ponteva 
varuskunnan päällikkö, kommo-
dori Jorma Martikainen puheli-
meen ja kaivoi meille sellaisen 
jostakin ja ilmoitti vain ykskan-
taan, että pizzauuni saapuu soti-
laskotiin. Ja piste. Meille jäi vain 
hommaksi laittaa kodinhoitajat 
pizzanpaistokursseille. Nyt niitä 
lettuja pyöritetään koko ajan, tois-
ta sataa päivässä. 

Sotilaskotien valikoiman ter-
veellisyydestä ja tervehenkisyy-
destä puhutaan aika ajoin. - Pe-
rinteet ovat perinteitä, eikä soti-
laskoti ole sotilaskoti ilman kah-
via ja munkkia. Mitä tulee toiseen 
kestoaiheeseen, keskiolueen, voin 
sanoa, että se ei ole esillä enää 
lainkaan. Sotilaskotiliitto järjesti 
puolen vuosikymmentä sitten ky-
selyn siitä, pitäisikö sotilasko-
deissa olla myynnissä keskiolut-
ta. Asiakkaamme, varusmiehet ja 
kantahenkilökunta, vastasivat hy-
vin yksimielisesti: Ei kesiolutta 
sotilaskoteihin! Asiasta ei enää 
edes keskustella. 

- Elämme ajassa, mutta jou-
dumme kastonaan myös tulevai-
suuteen. Kehitys näyttää olevan 
menossa siihen, että uuden kou-
lutusjärjestelmän myötä varus-
miesten vapaa-aika on vähenty-
nyt. Se vaikuttaa sotilaskotikäyn-
teihin ja asettaa vaatimuksia au-
kioloaikojen joustavuudelle. Suu-
rin haaste onkin, että asiakkaat 
saadaan "sotkuun" silloin kuin 
heille sopii. Se meillä "rannikon" 
kodeilla on etuna, että saarissa 
eivät kaupunkipalvelut kilpaile 
miesten ajasta. Kannattavuuden 
puolesta on silti koko ajan tais-
teltava. Ilman vapaaehtoistyötä 
sotilaskoteja ei enää nykyisessä 
muodossaan olisi. 

- Sotilaskotityötä on mones-
ta syystä ilo tehdä. Ei vähiten sik-
si, että yhteistyö joukko-osasto-
jen kanssa on saumatonta ja kan-
nus tavaa . M e i d ä n t y ö t ä m m e 
muutos kahdesta asiakaskunnas-
ta yhdeksi yhteiseksi merivoi-
maksi on vain selkeyttänyt. Tis-
kin taakse se näkyy vain vaatteis-
ta. 

Ulla Varjola joutui sotilasko-
tityöhön puolipakolla. Niinisalon 
sotilaskotiyhdistyksen puheen-
johtaja tuli koulun voimistelutun-
nille ja valikoi kymmenen 16-
vuotiasta tyttöä tarjoilemaan alo-
kaskahvitukseen. Ulla jäi sille 
tielle, samoin kuin kahdeksan 
muuta tyttöä noista kymmenestä. 
Aikaa on kulunut, eikä neljän 
vuosikymmen takainen voimiste-
lutuntien käsky enää paina paljo-
akaan. - Joku trauma siitä kai sil-

ti jäi, kun aina vain pitää pysytel-
lä mukana, nauraa Ulla. Hän jak-
saa jatkaa, nyt tosin harvemmin 
tarjoilutehtävissä. Ison palveluyh-
distyksen luotsaaminen muuttu-
van ajan ja maanpuolustuksen 
paineissa vie ison osan vapaa-
ajasta. Ulla on kiitollinen Ilkal-
leen ja koko perheelle, joka on 
ymmärtänyt äidin vihreitä kiirei-
tä. Joskus kärsivällisyys loppuu, 
ja silloin lapsilta paukahtaa Ullan 
kännykkään viesti : "Het i ko-
tiin!!!" 

Työnantajakaan ei ole pahek-
sunut tuotepäällikkönsä vapaeh-
toista maanpuolustustyötä, päin 
vastoin. 

"Ulla Varjola on aktiivisesti 
siirtänyt urallaan kokoamaansa 
tietoa ja kokemusta työtovereil-
leen edistäen siten myös vastuu-
alueensa ulkopuolisten tuotteiden 
markkinoille saattamista ja me-
nestymistä", sanovat Ullan esi-
miehet esityksessään, jonka pe-
rusteella Ulla sai Suomen Leijo-
nan ritarimerkin viime itsenäi-
syyspäivänä Aivan erityisen mai-
nintansa esityksessä saa se, että 
Ulla Varjola on ollut aktiivisesti 
mukana sotilaskotitoiminnassa 
paikallisissa ja valtakunnallisissa 
tehtävissä. Nykyisen puheenjoh-
tajakauden päättyessä Ullalla on 
tuossa tehtävässä yhdeksän vuotta 
täynnä, ja hän vaihtaa vapaalle. 
Miten vapaa-aika silloin täyttyy? 

Ulla ei mieti kauan: - No, jos 
silloin vielä on saarilla pulaa va-
paaehtoisista tiskin taakse, niin 
ehkäpä! • 
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37 mm:n 30 kaliiperin automaattinen 
merikanuuna mallia Maxim 

37/30 Ma 
m " 

OVE ENQVIST 

rt-tykit 

Sir Hiram Maxim suunnitteli 
37/30 Ma -tykin 1880-lu-
vulla. Tykki oli automaat-

titykki tai iso konekivääri esiku-
vansa Maximin konekiväärin ta-
paan. Esikuvansa mukaisesti se 
oli vesijäähdytteinen sarjatuliase, 
jolla ammuttiin kangasvyöhön la-
dattuja patruunoita. Valmistaja, 
englantilainen Maxim-Nordenfelt 
tarjosi asetta kotimaahansa, Eng-
lannin valtiolle, mutta kauppoja 
ei aluksi syntynyt. Aseita myytiin 
ulkomaille. Myöhemmin myös 
Englanti hankki näitä aseita. 

37/30 Ma:ta valmistet t i in 
Englannin lisäksi Saksassa Sak-
san maa- ja merivoimia varten. 
Asetta testattiin myös Venäjällä 
1888-90. Venäjän päätös hankkia 
lisää aseita kariutui rahan puut-
teeseen. Ensimmäisen maailman-
sodan puhkeaminen antoi kuiten-
kin vauhtia Venäjän tilauksiin, 
merivoimat tilasivat 120 asetta 
Obuhovilta. Toimitukset viiväs-
tyivät, koska koekappaleesta oli 

kulunut jo 15 vuotta ja valmistus-
taito oli unohtunut. Lisäksi teh-
das oli ylityöllistetty liian monil-
la tilauksilla. Varsinkin ensim-
mäisen maailmansodan alettua 
tykin lavetista tehti in usei ta 
muunnoksia, erityisesti ilmator-
junnan tarpeisiin. 

Suomeen lienee jäänyt 50-60 
kpl 37/30 Ma-tykkiä koottuina ja 
osina vuonna 1918. Näistä 31 tai 
32 saatiin erään lähteen mukaan 
taistelukelpoiseksi. Käytössä ole-
vien lähteiden mukaan aseita oli-
si valmistettu Turussa Ab H. Ahl-
berg & Co Oy:ssä Turussa raken-
nettavia Venäjän sotalaivoja var-
ten. Johtaja Hugo Ahlberg toteaa 
puolustusvoimille lähettämässään 
kirjeessä firmansa valmistaneen-
sa aseita "kuutisenkymmentä". 
1920-luvun tilastoissa aseita oli 
yhteensä 36, joista 28 oli epäkun-
nossa. Lisäksi oli 21 putkea. Asei-
den omistusoikeus oli epäselvä. 
Ahlberg esitti jonkinlaisia vaati-
muksia korvauksista. Epäsel-

vyyksis tä johtuen suurin osa 
aseista ainakin vielä 1930-luvun 
alussa oli epäkuntoisena AV l:n 
korjauspajalla ja Auran Konepa-
jalla, joka oli Ab H. Ahlberg & 
Co Oy:n jatkaja. 

Suomessa tykkejä käytettiin 
mm. sota-aluksilla ja rannikko-
tykistössä. Rannikkotykistössä 37 
mmm tykkejä käytettiin pääosin 
tulenjohto-ja mittausasemien lä-
hipuolustus-ja ilmatorjunta-asei-
na. Tykeistä saatu hyöty oli kui-
tenkin vähäinen, sillä ne olivat 
hyvin häiriöalttiita - sanottiin lei-
killisesti, että ne oli "kokoonpan-
tu häiriöistä". Syinä häiriöihin 
olivat kangasvyön venymisestä 
johtuneet syöttöhäiriöt tai laukea-
maton nalli. Jatkosodan loppu-
puolella 37/30 Ma tykkejä oli jäl-
jellä 16 kpl. Lisäksi oli olemassa 
19 putkea. Kalusto romutettiin 
vuoden 1944 jälkeen. Ainakin 
yksi ase on säilytetty Sotamuse-
on kokoelmissa. I 
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SA-KUVA 

MERISOTAKOULUN JA RAASEPORIN RANNIKKOTYKISTÖPATTERISTON 
MAA-AMPUMAHARJOITUS SYNDALENISSA 

me päivää ja kaikki sujui suunni-
telmien mukaisesti. Ampumatar-
vikekulutus oli yhteensä 500 lau-
kausta. 

Reilun viikon harjoittelun ja 
ammuntojen jälkeen voitiin tode-
ta, että varusmiehet olivat saaneet 
hyvää harjoitusta omiin tehtäviin-
sä. Tykin suuntaaminen, parikaa-
peliyhteyden rakentaminen, etäi-
syyden mittaaminen ja suuntake-
hän käsittely alkoi jo sujua. Lisä-
harjoittelulle luotiin varmasti hy-
vät edellytykset. 

Kadetit ja opistoupseerioppi-
laat toimivat eri johtajatehtävis-
sä. Kokemukset olivat varmasti 
opettavaisia, olihan johdettavina 
kerrankin muitakin kuin omia 
kurssikavereita. Unohtaa ei myös-
kään sovi automaationa tullutta 
ruotsin kielikylpyä. Pienen alku-
kangertelun jälkeen moni huoma-
si osaavansa selittää yllättäviä 
asioita toisella kotimaisella kie-
lellä. 

Merisotakoulun ja Raaseporin 
Rannikkotykistöpatteriston yh-
teistoiminta liikkuvan rannikko-
tykistön koulutuksessa on lähte-
nyt hyvin käyntiin ja toivottavas-
ti yhteistoiminta jatkuu vähin-
täänkin yhtä hyvissä merkeissä. 

A m p u m a h a r j o i t u k s e n johtaja 
Kapteeni luutnantt i Juha Kilpi 

• Merisotakoulun ja Raaseporin 
rannikkotykistöpatteriston yhtei-
nen maa-ampumaharjoitus järjes-
tettiin Syndalenin harjoitusalueel-
la 24.9,-1.10.1999. Harjoitukseen 
osallistuivat Merisotakoulusta 83. 
kadettikurssin ja peruskurssi 56:n 
oppilaat. Raaseporin Rannikkoty-
kistöpatteristosta harjoitukseen 
osallistui E-kauden varusmiehiä. 
Harjoituksen johto-, kouluttaja-ja 
varohenkilöstö oli koottu Meriso-
takoulusta ja Raaseporin rannik-
kotykistöpatteristosta. Yhteensä 
harjoitukseen osallistui n. 240 
henkilöä. 

Harjoitus alkoi Rannikkoty-
kistöpatteriston perustamisella ja 
kalustamisella. Patteristo muo-
dostui kahdesta tulipatterista, 
joissa kummassakin oli kolme 
tykkiä. Kalustona oli 130 K 54 
tykit. 1. tulipatteriajohtivat kade-
tit ja 2. tulipatteria opistoupsee-
rioppilaat. Patteriston komentaja-
na toimi kapteeniluutnantti Mar-
ko Merenheimo. 

Harjoituksen ensimmäisessä 
vaiheessa harjoiteltiin tuliasemiin 
a joa ja tulitoimintaa. Samalla val-
mistauduttiin harjoituksen toiseen 
vaiheeseen, eli ammuntoihin. Eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin tuli-
toiminnan harjoitteluun ja oikei-
siin suorituksiin. Varusmiehet oli-
vat mukana ensimmäisessä har-

joituksessa, jossa ammuttaisiin 
kovia ampumatarvikkeita tykis-
töllä. Harjoitteluvaihe sujui hyvin 
ja tiistaina 28.9. oltiin valmiit 
aloittamaan ammunnat. 

Tuliasemat sijaitsivat Synda-
lenin harjoitusalueella ja maalia-
lue merellä Pärskärin saaren ete-
läpuolella. Ammunnat suoritettiin 
liikennöidyn tien ja siviiliasutuk-
sen yli. Ammuntavaihe kesti kol-

KUVA: VILLE SIVUNEN 
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Mercedes-Benz 
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MERCEDES-BENZ UNIMOG 
Silloin kun maasto ei saa olla esteenä! 
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Vain Osuuspankissa 
voit liittyä 

pankkisi jäseneksi. 

Saat rahanarvoisia etuja. 

Tuttu ja turvall inen 
paikal l ispankki . 

O OSUUSPANKKI Hamina Kotka Virolahti 
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Is Ilin seitsemän kollegani kanssa 
jouluaattona Hietaniemen 
sankari ri stillä kunniavartiossa. 

Edellisen kerran olin ollut liikkeellä 
vastaavissa tehtävissä nuorena upseeri-
na järjestelemässä joulun kunniavartiota 
70- luvulla, jolloin pasifismin ja 
armeijavastaisuuden aallot pyyhkivät 
vahvoina Suomenkin ylitse. Silloin 
haudoilla ja sankariristillä kävivät 
veteraani-ikäiset ja heidän aikuistuneet 
lapsensa. He pysähtyivät hiljaisina 
hieman kauemmaksi marsalkan hauta-
paadesta ja sankarirististä, katselivat 
hetken näkymää, joku paljasti päänsä ja 
lähtivät viettämään joulua. 

Nyt asialla olivat nuoret, 2 5 - 4 0 -
vuotiaat, usein perheineen jättäen 
satamäärin kynttilöitä sekä ristille että 
marsalkan haudalle. Ikäjakautuma oli 
muuttunut täysin, myös käyttäytyminen 
alueella oli nyt vilkkaampaa, mutta 
samalla luontevaa; lakki päästä, hiljai-
nen hetki, kynttilän jättäminen ja 
poistuminen. 

Tapahtuma sykähdytti ja sai miette-
liääksi; miksi tämän päivän nuoret 
toimivat näin antaen hienon tunnustuk-
sen vanhemmille sukupolville ja heidän 
työlleen ja uhrauksilleen. On aivan 
ilmeisesti siirrytty kokonaan eri vaihee-
seen ja saatu kansakuntana uutta, 
tervettä itsetuntoa verrattuna 7 0 - 8 0 -
lukuihin. Sama ilmiö on ollut havaitta-
vissa myös muissa tilaisuuksissa, nuoret 
ovat olleet entistä kiinnostuneempia 
talvisodan historiasta j a muista kansam-
me kohtalonvuosista. He ovat kiinnostu-
neita juuristaan ja historiastaan ymmär-
tääkseen paremmin tämän päivän 
ilmiöitä ja kulttuuria, muodostaakseen 

omat arvonsa ja arvomaailmansa. 
Ollaan rakentamassa perinnettä, jossa 
keskeistä on, että kunnioitetaan toisten 
sukupolvien työtä ja saavutuksia. 

Tästä ei ole pitkä matka ammattitai-
toon, joka meille sotilasjohtajille 
merkitsee erityisesti ihmisten johtamista 
jopa äärimmäisissä olosuhteissa. Ihmis-
ten johtamisen peruselementti on toisen 
kunnioittaminen ja toisesta välittäminen. 
Meille on alaisesta huolehtiminen 
juurrutettu mieleen j o taistelijaparin ja 
ryhmän johtamisen alkeista lähtien. 
Meille sotilaat eivät ole tykinruokaa 
vaan ihmisiä, joista jokainen on arvokas 
taistelija. Ehkä eräs varusmiesajan 
suurimpia yllätyksiä varmaan onkin se, 
että alokkaasta alkaen alaisesta ja 
taistelijaparista pidetäänkin huolta. 
Armeijassa ei olla yksin. Pienenä maana 
meillä ei olekaan varaa sellaiseen 
käyttäytymiseen, jossa alaisia kohdellaan 
öykkäröiden, ilman sosiaalista viiteke-
hystä ja siten, että päätöksiä tehdään 
kasvottomina teknokraatteina. Meidän 
jär jestelmämme on nojauduttava korke-
aan ammattitaitoon ja toisen ihmisen 
kunnioittamiseen arvostaen toisten 
sukupolvien tekemää työtä ja vaalien 
perinteitä. Vain siten jokainen tuntee 
olevansa arvokas työntekijä ja tuntee 
kuuluvansa joukkoon. 

Se miten ihmisiä johdetaan erottaa 
Johtajat johtajista; siksi kenraalit Adolf 
Ehrnrooth ja Lauri Sutela nousevat 
joukosta; siksi marsalkka Mannerheimin 
haudalla seisoo jouluaattona neljä 
kenraalia kunniavartiossa. 

Ossi Kettunen 
RTUY:n puheenjohtaja 
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Vuoden 2000 postimerkkien julkaisuohjelmassa on muutama mielenkiintoinen kohde. Hel-
sinki kulttuurikaupunkina on saanut oman 12.1. ilmestyneen Päivi Vainionpään suunnit-
teleman 8-merkkisen vihkon, koska vuonna 1550 perustettu Helsinki juhlii myös olemas-
saolonsa 450 vuotta. Vihkossa on kuvattu Helsingin arkkitehtuuria. Kauppatoria, Edus-
kuntataloa, Kaivopuiston konserttia sekä Suomenlinnan kuninkaan porttia. 

Lisäksi Helsinkiin liittyy myös samana päivänä julkaistu Erik ja Sinikka Bruunin suun-
nittelema Suomenlinnan Kustaanmiekan nimeä tykistöriveineen ja vahvoine muureineen 
kuvaava 7,20 markan postimerkki, jossa näkyy kolmikielekkeinen "rykmentin lippu". En-
simmäisen kerran itsenäisen Suomen lippu, tosin punakeltaisena, nostettiin mainittuun 
salkoon 12.5.1918. Viimeksi mainittu päivä on Suomenlinnan Rannikkorykmentin perin-
nepäivää. 
Jan Fish 

Helsingin NMKY:n Sotilaskoti 
Santahamina 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

O y Esse Möbel Ab 
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EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÄ AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

Puh. 019-241 4995, Fax 019-246 2445 

GRONSLL V A E L L U S K E N G Ä T 
« Virkapukuhintaan »Vaellukseen, metsästykseen 

KYSY MYÖS MUITA RETKEILYTUOTTEITAMME 
EDULLISESTI! 

RE1TTIPISTE Rovan iemi 040 540 0419 
fosxsxsxsreittipiste@jippii.fi 
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Kirjoitus 

T I M O SARIO 

Vuosituhannen nyt vaihdut-
tua ja jätettyäni Rannik-
kotykistön Upseeriyhdis-

tyksen puheenjohtajan tehtävät, 
mieleni minun tekevi, kirjoitettu-
ani useiden vuosian ajan pääkir-
joituksia tähänkin lehteen, kerran 
vielä kirjoittaa mitä aivoni ajatte-
levat. Olkoon se sitten vaikkapa 
eräänlainen jälkipääkirjoitus. 

Nopeat muutokset 

Muutokset maailmassa, Suomes-
sa ja Puolustusvoimissa ovat ol-
leet ja tulevat edelleen olemaan 
niin nopeita ja rajuja, että sivul-
lista ihan hirvittää. Vauhtisokeus 
kun saattaa suistaa ojaankin. 

Meripuolustuksen paluu enti-
siin Merivoimiin on mielestäni 
oikeaan osunut ratkaisu ja var-
maan pakon sanelemakin. Yhdis-
täähän Merivoimien eri aselajeja 
meille niin tärkeät ja rakkaat meri, 
saar is to ja rannikko selväst i 
enemmän kuin rihlattu reikä, jota 
kokeiltiin taannoin tykistöjen yh-
distymishankkeissa. Tykistöt ar-
vostavat toisiaan, ymmärtävät toi-
siaan, mutta ovat kuitenkin erilai-
sia. Merivoimien rannikkojoukot, 
joksi nimi vakiintui sotien aika-
na niiden laajentuessa käsittä-
mään paljon muutakin kuin kiin-
teän rannikkotykistön, ovat tä-

nään entistäkin monipuolisemmat 
ja toivon mukaan tehostuvat jat-
kossakin entistä enemmän. 

Yhdistyksen tarkoitus 
vankalla pohjalla 

Merivoimiin syntyivät aikanaan 
aselajiyhdistykset ensimmäisten 
joukossa. Meriupseeriyhdistys 
1923 ja Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys 1933, jotka ovat siitä 
alkaen toimineet keskeytyksettä 
hyvässä yhteisymmärryksessä 
meripuolustuksemme hyväksi. 
RtUY:n tarkoituksen määritelmää 
ei ole tarvinnut muuttaa, ei edes 
1998, jolloin sääntöjä ajanmu-
kaistettiin uusien organisaatioi-
den mukaisiksi. Yhdistyksen ni-
meäkään ei haluttu ajanmukais-
taa, sillä katsottiin, että Merivoi-
mat on yhteinen nimittäjä, sen 
osana ovat rannikkojoukot, mut-
ta perinneaselaji on Rannikkoty-
kistö. 

Yhdistyksen tarkoituksena 
(2§ ) on 

- yhdistääjäsenensä lujaksi ja 
yhtenäiseksi upseerikunnaksi ke-
hittämällä ja kasvattamalla sen 
keskuudessa isänmaallisuutta, 
uskollisuutta sekä muita sotilas-
hyveitä, 

- edistää jäsenensä yleis- ja 
ammattisivistystä sekä luoda up-

seerikunnalle sellainen yhteis-
kunnallinen ja taloudellinen ase-
ma, mikä vastuunalaisen kutsu-
muksen kautta jäsenistölle kuuluu 
kiinnittäen erityistä huomiota ky-
symyksiin, jotka johtuvat asela-
jin erikoisolosuhteista, 

- vaalia ja edistää meripuo-
lustuksen ja erityisesti rannikko-
tykistön kehittämistä siihen ase-
maan, mikä merirajojemme puo-
lustuksessa aselajillemme kuu-
luu, ja 

- vaalia rannikkotykistön pe-
rinteitä. 

Tarkoituksensa toteuttamisek-
si ( 3§ ) yhdistys järjestää jäsenil-
leen kokouksia, luentoja, esitel-
miä, juhlatilaisuuksia, vierailuja 
ja muita vastaavanlaisia tilaisuuk-
sia sekä harjoittaa julkaisutoimin-
ta. 

Erikoisosaaminen 
arvossaan 

Tarvitaanko Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä nykypäivänä? 
Jajos tarvitaan, niin mihin ja mik-
si? Vastaukseni tähän on yksise-
litteisesti: Kyllä tarvitaan. Seuraa 
eräitä perusteluita: 

Rannikkoj oukkokoulutuksen 
saanut upseeristo on pienehkö 
ryhmä, jolle on tärkeää yhtenäi-
syys, yksimielisyys (ei yksikieli-
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syys) ja yhteenkuuluvuuden tun-
ne. Etenkin nykytilanteen murto-
vesivaiheessa tarvitaan identiteet-
tiä, tervettä omanarvon tuntoa ja 
aselajiylpeyttä sen parhaassa mie-
lessä eli mielihyvää erikoisosaa-
misesta. Tätä tarvetta täyttää osal-
taan aselajiyhdistys. 

Jäsenistö toimii edelleen var-
sin hajallaan, osa palvelee vielä 
varsin eristetyillä linnakesaarilla. 
Pienen ulkolinnakkeen upseeri-
klubilla ei ole tungosta. Aika-
ajoin on pyrittävä tarjoamaan ti-
laisuuksia, joissa rannikkotykki-
miehet voivat tavata toisiaan pal-
veluksen ulkopuolella. Näitä ovat 
retket vierailut, esitelmät, koko-
ukset, juhlat ja muut tilaisuudet, 
joita yhdistys järjestää. 

Aktiivinen julkaisutoiminta 

Keskinäistä yhteydenpitoa ja tie-
dottamista varten perustetti in 
vuonna 1957 tämä Rannikon Puo-
lustaja lehti. Kun tuolloinen infor-
maatiotarve voidaan nykyisin tyy-
dyttää monin muin keinoin, on 
lehtemme muuttunut rannikon-
puolustuksen yleisjulkaisuksi, 
joka palvelee kaikkia rannikon-
puolustuksesta kiinnostuneita. 
Rannikon Puolustaja on korkea-
tasoinen, suosittuja taloudellises-
ti vakaa. Vastaava julkaisija, joka 
kustantaa lehden, on edelleenkin 
Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tys. Lehden korvaaminen Meri-
voimien yhteisjulkaisulla ei tois-
taiseksi ole saanut vastakaikua 
lukijakunnalta. Perisuomalaiseen 
tapaan se haluaa ikiomansa. 

Yhdistyksen muukin julkaisu-
toiminta on ollut poikkeuksellisen 
mittavaa, joskin harvoin kannat-
tavaa. Kirja lähes jokaisena toi-
mintavuonna, käsitellen aselaji-
asioita, elämää rannikolla ja saa-
ristossa, historiikkeja - tai ohje-
sääntöjen puutetta poistaneita 
oppaita. Viimeinen voimainpon-
nistus on ollut kaikki joukko-
osastomme kattava historiikkisar-
ja, jolle soisi vielä hyvän myyn-
timenekin. Sarja on osa perintei-
den vaalimista, joka kuuluu oleel-
lisena osana yhdistyksen toimin-
taan. Kun joukko-osastoja on lak-
kautettu tai yhdistettyjä perintei-
nen upseerikerhotoiminta lähes 
lamassa, on uhkaamassa vaara, 
että perinteet häviävät. Uusiakin 
toki tulee entisten tilalle, mutta 
olisi synti ja häpeä, jos perintei-
den päävaalijaksi jää Sotamuseo, 
sillä perinteidenhän tulee olla elä-
viä, toimivia ja nykypäivää sekä 
tulevaisuutta tukevia. Tässäpä riit-
tää aselajiyhdistykselle työsarkaa 
yllin kyllin. Perinne-esineet, pe-
rinnetilat ja -tilaisuudet sekä pe-
rinteiden tallentaminen ja siirtä-
minen nuorille ovat haasteita, joi-
hin tulisi kyetä vastaamaan kun-
niallisella tavalla. Tässä toimin-
nassa sitä, minkä taakseen jättää 
ja kadottaa, ei enää edestään löy-
däkään. 

Osallistumisella 
voi vaikuttaa 

Ongelmaksi mainittu yhdistysten 
laajaskaalainen, vähän vanhan-
lainen ikärakenne voidaan miel-

tää myös rikkaudeksi. Eri ikäpol-
vien vuorovaikutus voi olla hedel-
mällistä ja antoisaa itse kullekin. 
Kilpailu nuoremman väen sieluis-
ta ei onnistu, jollei toimintaa koe-
ta mielekkäänä ja antoisana, ta-
vallaan etuoikeutena. Yhdistysten 
toimintalinjat ja -tavat määräävät 
ne, jotka ovat aktiivisesti toimin-
nassa mukana. Osallistumalla voi 
vaikuttaa. 

Pääkaupunkikeskeisyys on 
toinen esille tullut haitta. Nykyi-
sin se ei enää ole entisenkaltainen, 
osallistumisen estävä tekijä, sillä 
jos kohta ei Utöstä hevin tule läh-
dettyä lounaalle Katajanokan Ka-
sinolle tai esitelmätilaisuuteen 
Suomenlinnan perinnekerholle, 
niin Kotkasta, Tammisaaresta, 
Hangosta ja Turusta sen kyllä voi 
tehdä. Rannikkopuolustuksemme 
kehto on kuitenkin pääkaupunki-
seutu ja eritoten Suomenlinna, 
jossa on käytettävissä erinomai-
set perinne- ja kerhotilat palvelui-
neen. Koulutus Merisotakoulus-
sa sitonee nuoremmatkin tiiviim-
min tähän ympäristöön. 

Tulevaisuuteen on näin uuden 
vuosituhannen alussa suhtaudut-
tava avoimin mielin. Selviö on, et-
tei voida juuttua perinteisiin ja 
historiaan, vaan löytää sijansa 
muuttuvassa maailmassa. Jos ei 
kykene muuttumaan ajan muka-
na, aika ajaa ohi. On oltava us-
kallusta suuriinkin muutoksiin. 
Pysykäämme kelkassa. Uskon, 
että haasteista selvitään perintei-
sen kunniakkaasti ja toivon Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistyk-
selle auvoista tulevaisuutta. • 
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Neliloikka 
esikuntakelpoisuustestiksi 

PERKAIN-
PÖNTTÖ 

• Henkilöstömme riemastuksek-
si tuli vuonna 1999 uusi kenttä-
kelpoisuustesti. Se testaa erin-
omaisen luotettavasti kansakun-
tamme kykyä reagoida esimerkik-
si strategiseen iskuun. Onhan ver-
rattoman tärkeää tietää, kuinka 
monesti juoppo, asuntovelkainen 
majuri kyykistyy minuutissa. 
Taikka monenko kilon verran kal-
jamahainen, uraputkeen juuttunut 
sotilasmestari kykenee vasem-
malla kädellään puristamaan. 

Suuri oli henkilöstön petty-
mys, kun havaittiin, että vauhdi-
tonta pituushyppyä ei sotaväessä 
enää osata arvostaa. Se oli testi-
muotona poistunut, vaikka sitä 
niin odotettiin. 

Testi mittaa nimensä mukai-
sesti kuitenkin vain kentällä oli-
joiden kelpoisuutta. Esikunnissa 
puuhasteleville pitää kehittää oma 
testi - esikuntakelpoisuustesti. 
Sellainen voisi olla esimerkiksi 
neliloikka. Siviilithän tapaavat 
loikata vain kolmesti, mutta so-
taväen täytyisi pyrkiä tässäkin la-
jissa edelläkävijäksi ja hypätä 
vähintään neljä kertaa. Seuraavas-
sa muutamia sääntöehdotuksia 
testille. 

Kukin joukko-osasto velvoi-
tetaan rakentamaan erillinen ne-
liloikkapaikka, jolla on oma joh-
tosääntönsä ja varomääräyksensä. 
Alue tulee eristää punaisella na-
rulla, joka kulkee 200 metrin sä-
teisenä ympyränä ja johon on ri-
pustettu "VAARA - NELILOI-

KATAAN" -kylttejä. Paikallisleh-
dessä ja radiossa julkaistaan ne-
liloikkavaroitus kolme viikkoa 
ennen tapahtumaa. 

Testin saa johtaa vain puolus-
tushaara- tai maanpuolus tus-
aluekohtainen neliloikan kärki-
osaaja, jonka tulee olla vähintään 
prikaatikenraalin tai lippueami-
raalin arvoinen. Kunkin testitilai-
suuden suojelijaksi kutsuttaisiin 
maaherra tahi joku hänen lähisu-
kulaisensa. Testin valvojalla on 
rinnassaan nimilapun alla kullan-
värinen kyltti, jossa lukee hope-
isin kirjaimin "FÖR TAPPER-
HET", mikä kuvastaa kansainvä-
listäkin neliloikkaosaamista. 

Testi tulee koskettamaan kaik-
kia, jotka palvelevat esikunnassa, 
ovat joskus palvelleet esikunnas-
sa tai saattavat joskus palvella 
esikunnassa. Alkuvaiheessa olisi 
toki (m)erkillinen ikäporrastus, 
jotta jonkun ei tarvitse hypätä ol-
lenkaan. Tulosrajat ovat tietenkin 
erilaiset joka vuosi ja riippuvat 
ensisijaisesti siitä, onko loikkaa-
ja naimisissa tai kulkeeko hän 
työmatkansa polkupyörällä. Nai-
set loikkivat kontallaan ollen. 

Varusmiehille testi on muuten 
samanlainen, mutta kunkin loikan 
välillä vedetään kouluttajan joh-
dolla rynkkyjumppaa ja sotilas-
painia. Lopuksi merkitään kaik-
kien tulokset kaikkien johtajakan-
sioihin. Sivareista tehdään neljä 
vajaailmoitustanaapurisotilaslää-
neihin. 

MPerkainpöntössäjulkai-
semme lukijoidemme mie-
Iipiteitäja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

Testissä hylättyjen nimet jul-
kaistaan EJ:ssä, netissä ja Ruotu-
väessä. Hylätyksi tullut ei saa 
matkustaa ulkomaille edes lomal-
laan. Kunakin vuonna parhaiten 
neliloikannut nimetään neliloikan 
varakärkiosaajaksi ja hänelle 
myönnetään pysyvä jäsenyys 
oman joukko-osastonsa sairaan-
tarkastustoimikunnassa. Jo edes-
menneet hoidetaan postuumisti. 
Leski velvoitetaan loikkimaan 
vainajan asemesta, taikka tämän 
nimi poistetaan matrikkelista. 
Testissä hyväksyttyjen loikkatu-
lokset julistetaan salaisiksi. 

Testin myötä PV saisi uuden 
atk-tietojärjestelmän, johon kaik-
ki muut järjestelmät pohjautuvat. 
Uuden järjestelmän nimi olisi 
HÖHETI (Höynäytetyn Henki-
löstön Tietojärjestelmä). Tähän 
järjestelmään ei olisi kenelläkään 
käyttöoikeutta, mutta joku ren-
gaskorvainen konsultti kiertelisi 
kuusi vuotta joukko-osastoja ja 
pitäisi esitelmiä järjestelmää si-
vuavista aiheista. 

M KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 

KOTKAN OPTIIKKA 

< T O 
KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 05-212951 
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Syväjohtaminen on 
AJATTELUTAPA 

ei sarja temppuja JYRKI RUIMOLA 

Ei ole tarkoitus kloonata johtajia muokkaamalla 
persoonallisuuksia. Tarkoituksena on luoda selkeä kuva ja linja 
siitä, millaista johtamiskäyttäytymistä haluamme nähdä. 

Sotaveteraanitutkimukset tu-
kevat syväjohtamisen kul-
makiviä myös sodan ajan 

johtamisessa. Erityisesti nousevat 
esiin luottamuksen rakentaminen 
ja ihmisen yksilöllinen kohtaami-
nen. 

Helsingin Sanomissa käsitel-
tiin varusmiesten palvelukseen 
keskeyttämiseen johtaneita syitä 
ja ongelmia. Artikkelissa oli alok-
kaan ja varusmiesjohtajan haas-
tattelu. Toinen totesi, että sotilas-
kotiin ei ole mitään asiaa ja tupa-
koida ei saa tupakointikiellon ta-
kia. Toinen taas sanoi, että kun 
yksi mokaa niin sitten ei kukaan 
polta. Siitä kuulemma oppii. Täl-
lä esimerkillä ei halu-
ta kannus taa tupa-
koint i in , mut ta jos 
näin pienestä on kiin-
ni varusmiehen palve-
lusmotivaatio (puhu-
taan sekundäärisistä 
asioista), oppiminen 
ja oppimisilmapiiri , 
niin 

Varusmiesj ohtaj an 
antamalla lausunnolla 
ei ole mitään tekemis-
tä sotilaskoulutuksen 
j a sen tavoi t te iden 
kanssa. Voimme vain todeta, että 
"joku" tämän sallii ja johtajia ja 
johtajakoulutusta tarvitaan tähän 
muuttuvaan yhteiskuntaan, jossa 
vain muutos on pysyvää. Syy ei 
ole kuitenkaan varusmiesjohta-
jan. 

Erinomainen 
johtamiskäyttäytyminen 

Syväjohtamisesta voidaan käyttää 
myös termiä "erinomainen johta-
miskäyttäytyminen". Toisin sa-
noen on löydetty sellainen lähes-
tymistapa johtajuuteen, joka koe-
taan samalla tavoin eri kulttuu-
reissa ja organisaatioissa. Tämä ei 
ole mikään 80-luvun hittijohta-
mismalli. Tämä pitää varmistaa 
siten, että uudesta keksinnöstä ei 
ole kysymys. Tästä johtamismal-
lista löytyy todisteita tuhansien 
vuosien takaa, mutta tästä on luo-
tu tämän päivän johtajille työka-
lu sotilasympäristöön. 

Erinomainen johtamiskäyt-
täytyminen rakentuu aina johta-
jan ammattitaidon varaan. Suo-
malaisen sotilasjohtajan ammat-
titaito on tunnetusti, ja nyttemmin 
myös tutkitusti useimmiten rau-
tainen. Siihen ei johtamisen te-
hokkuus kaadu. Ratkaisevaa on 
johtamiskäyttäytyminen. 

Sotilasjohtajille 
analysointia 

Yhtenä esimerkkinä suomalaisil-
le sotilasjohtajille tehtiin tutki-
musta, jossa oli eri osa-alueita 
mittaavia palautejärjestelmiä ja 
suoritustasomittareita. 

Oli kaksi johtajan ääripäätä. 
Oli rautainen ammattilainen asi-
oissa ja aiheen hallinnassa, mut-
ta johtamiskäyttäytymisen osa-
alueella oli merkittäviä puutteita. 
Toinen oli johtamiskäyttäytymi-
seltään erinomainen ihmisjohta-
ja, jolla ei ollut sellaista ammat-
titaidon tasoa kuin vertailuhenki-
löllä. Hän oli luonteeltaan kuiten-

kin halukas oppimaan 
uuttaja asenteiltaan 

posit i ivinen. Vii-
meksi mainitulla johta-
ja tyypi l l ä joh tamis -
käyt täytymisen osa-
alue oli kunnossa ts. 
hän oli kehittymisha-
kuinen, saavutti aina 
paremman lopputulok-
sen eri koulutustaso-
mittareilla mitattuna. 
Tämä i lmiö tois tui 
poikkeuksetta. 

Tavoitteet selviksi 

Johtamiskoulutuksen tavoite kul-
minoituu seuraavaan ydinsisäl-
töön: omaan esimerkkiin, vastuun 
kantoon, oikeudenmukaisuuteen, 
rehellisyyteen j a tasapuolisuuteen 
rakentuvaan kokonaisuuteen. 
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Lisäksi tarvitaan visioivaa, 
selkeän tavoitteellista, ihmisiltä 
paljon vaativaa, mutta samalla 
erittäin kannustavaa ja palkitsevaa 
johtamiskäyttäytymistä, joka saa 
ihmiset näkemään tulevaisuuden 
ja yhteisen tavoitteen niin myön-
teisenä, että jokainen haluaa teh-
dä parhaansa ja vielä enemmän, 
kehittyä ja oppia lisää. Myös täs-
sä tarvitaan johtajan 
omaa, vahvan innos-
tavaa esimerkkiä. 

Kolmanneksi joh-
ta jan on toimit tava 
niin, että hän saa alai-
sensa todella ajattele-
maan. Tämä edellyt-
tää johtajalta paljon: 
kriittisyyden sietämis-
tä, avointa palautteen 
käyttöä, kykyä ottaa ja 
hyödyn tää a la is ten 
ideoita. Ajatuksena on 
siis valjastaa kirjai-
mellisesti kaikkien ih-
misten arvokkain pääoma eli ai-
vot yhteisen tavoitteen saavutta-
miseen. 

Neljänneksi omat alaiset on 
tunnettava ja heistä on pidettävä 
huolta kaikissa tilanteissa. Mikä 
tärkeintä, ethän erehdy luule-
maan, että pelkästään johtajan 
asema tekisi sinusta jotenkin pa-
remman ihmisen kuin alaisistasi? 
Syväjohtaja osaa kuunnella alai-
siaan kaikesta kiireestään huoli-
matta. Organisaatiolle syväjohta-
ja on erityisen hyödyllinen siksi, 
että hän kykenee käyttäytymisel-
lään ohjaamaan ja valmentamaan 
alaisiaan yhä parempiin suorituk-
siin. 

Miten käytännössä olemme 
soveltaneet tämän varusmiesten 
johtaja- ja koulutuksen ydinosa-
na olevan johtamismallin reser-
viupseerikurssilla? 

Tarkennus suorittamiseen 

Paljon on sellaista, jota on aina 
ollut reserviupseerikoulutukses-
sa, mutta nyt tarkennus on tapah-
tunut itse tapahtuman suorittami-
seen ja sisältöön. Leikkaan heti 

siivet vastakommenteilta, että ai-
kaisemmin on kaikki tehty huo-
nommin. Vastaus on, että ei ole, 
mutta kyllä koulutusta voidaan 
aina kehittää laadukkaammaksi ja 
vastata myös yhteiskunnan muu-
tokseen. 

Reserviupseerikurssin aikai-
sesta koulutuksesta voidaan noin 
400 tuntia liittää suoraan j ohtaj a-

ja kouluttajakoulutuksen alle. 
Konkreettisesti tämän koulutuk-
sen sisältö muodostuu oppilasor-
ganisaation ylläpidosta, sotahar-
joitusten j ohtaj atehtävistä, fyysi-
sen koulutuksen kouluttajakoulu-
tuksesta ja marssi-ja taistelukou-
lutuksen johtamissuorituksista. 

Interaktiivisuutta 

Oma osuutensa on teoriakoulu-
tuksella, jota on välttämätöntä 
toteuttaa. Nämä luennot ovat kui-
tenkin pääosin pyritty luomaan 
interaktiivisiksi tapahtumiksi, jos-
sa vuorovaikutuksella on keskei-
nen osuus. Teorian osuus on vält-
tämätön ja perusteluksi riittää se, 
että ihmismieli ei ole niin yksin-
kertainen. Luennot on toteutettu 
omilla johtamiskokemuksi l la , 
vaiheeseen liittyvien ryhmätöiden 
esittelyillä, veteraaniluennolla, 
henkisen valmennuksen kurssina 
ja luentoon/keskusteluun, joka 
pohjautuu esim. nähtyyn eloku-
van pätkään. 

Lisäksi kurssilla toteutettiin 
kaksipäiväinen joh tamis ra ta -
tyyppinen vaativajohtamistaidon 
harjoitus. Tällä ei ole tavoitteena 

kokeilla tai testailla ihmisiä väsy-
neenä, eikä yleensäkään ihmisiä 
kokeilla, mutta jokainen johtaja 
tarvitsee kokemuksia omasta ja 
muiden toiminnasta, jota tällä 
harjoituksella tavoitellaan. Lisäk-
si joukon yhteenkuuluvuuden 
tunnetta kyetään luomaan ja ha-
vaitaan kuinka tärkeää ovat ym-
pärillä olevat kaverit ja sen, että 

yksin ei kovin pitkäl-
le jaksa vaan tulos 
syntyy kaikista yh-
teensä. Itsensä koko-
aminen myös epä-
miellyttävänä hetke-
nä on kynnyskysy-
mys, jota johtajal ta 
vaaditaan. 

Oppilaiden kou-
lutuksessa painopiste 
on erikoisalan koulu-
tuksessa, josta he pi-
tävät n. kaksi oppilas-
har jo i tus ta . Mui ta 
harjoituksia ovat ase-

jaampumakoulutuksen, liikunta-
koulutuksen ja sulkeisjärjestyk-
sen oppilasharjoitukset suunnitel-
mineen. Keskeistä näissä on har-
joituksissa on palautteen annolla, 
jonka tulee olla kaksipuolista ja 
rakentavaa. 

Ryhmätöitä 

Oppilailla on kurssin aikana eri-
koisalastaan projektitöitä ja lisäk-
si he laativat eri ryhmissä mm. 
kolme laajaa ryhmätyötä johtami-
seen liittyen. Tämä materiaali on 
hyödynnetty kokonaisuudessaan 
varusmiesten koulutuksen kehit-
tämisessä ja kokemuksesta voin 
sanoa sen olevan erittäin korkea-
tasoista ja aina on ollut mielessä 
sotilasorganisaatio ja sen asetta-
mat vaatimukset. 

Jokainen laatii kurssin aikana 
itselleen kehittymismuistion, jot-
ka tarkastetaan ja joidenkin kans-
sa tarvittaessa myös keskustel-
laan. Kaikille oppilaille tulisi suo-
rittaa kehittämiskeskustelu kurs-
sin aikaisista edesottamuksista. 
Tämä ei täydellisesti vielä ole to-
teutunut, mutta suunta on oikea. 
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Fyysinen koulu-
tus arvoon 

Fyysiseen koulutuk-
seen on kiinnitetty 
erityistä huomiota, 
j o k a to teute taan 
pääosin kouluttaja-
koulutuksena niin laadukkaana ja 
monipuolisena aamureippailuista 
lähtien kuin mahdollista. Tällä on 
tarkoituksena, että upseerikoke-
lailla olisi positiivinen asenne lii-
kuntaan ja malleja sen hyväksi 
toteuttamiseksi. Palautteen perus-
teella tässä ollaan onnistuttu hy-
vin kurssilla, mutta joukoissa tuki 
ei ole varusmiesjohtajille riittävää 
ja hyvä asia ei saa kaikissa pai-
koissa tuulta alleen. 

Oppilaille koulutetaan ja jae-
taan kaikki materiaali palaute-ja 
arviointijärjestelmän toteuttami-
seksi sekä johtamiskansion yllä-
pito koulutetaan kurssin alussa. 
Tällä vapautetaan merkittäviä re-
sursseja 

joukoilta. Upseerikokelailla 
on kaikki valmius tämän johta-
mismallin mukaiseen toimintaan 
kaikilla osa-alueilla, jos he saa-
vat henkilökunnalta riittävän tuen 
ja ohjauksen tähän toimintaan, 
mutta valitettavasti liian monta 
koulukuntaa törmäävät ja valitet-
tavasti joissakin paikoissa siivet 
viedään heti. Huippuesimerkke-
jä onneksi on niin paljon, että se 
antaa uskoa tämän 
onnistuneeseen to-
teuttamiseen. 

Monipuolinen 
sisältö 

Oppilaat osallistuvat 
taisteluammuntojen 
valmisteluihin ja sit-
ten tietenkin suorit-
tavat j o u k k u e e n 
puo lus tusammun-
nan. Johtaja tarvit-
see ennen kaikkea 
kokemuksia erilai-
sista tilanteista, joi-
hin mm. taisteluammunnat kuu-
luvat. 

Kurssin sisältöön kuuluu lin-
nake- ja meripuolustustaktiikan 
kurssi, jonka jälkeen tiedot sovel-
letaan linnaketaisteluharjoituk-
sessa toimivina johtajina omia 
suunnitelmia hyödyntäen ja tie-
tenkin opitaan lisää sekä jälleen 
kerran kerätään arvokkaita koke-
muksia niin todellisesta toimin-
nasta kuin rauhan aikana kyke-
nemme luomaan. 

Johtamis- ja kouluttamistai-
don tentit tietenkin kuuluvat yh-
tenä pienenä osana tähän koulu-
tukseen. Olemme laatineet johta-
jakoulutusmateriaalia, jota olem-
me jakaneet myös muihin meri-
voimien joukkoihin. Tämä on ol-
lut uusinta materiaalia, jonka 
myös oppilaille olemme jakaneet 
hyödynnettäväksi palveluksessa 
ja myös palveluksen jälkeen. 

Sotilaskurista 

Jotkut ovat huolissaan sotilas-
johtamisen perustan eli sotilasku-
rin, suoran käskyvallan ja jaka-
mattoman johtajuuden puolesta. 
Syväjohtaminen ei ole millään 

tavoin ristiriidassa sotilasjohta-
j uuden peruselementtien kanssa, 
päinvastoin: mikään ei herätä ih-

misissä enemmän 
luo t tamus ta kuin 
tiukassakin paikassa 
säi lytet ty mielen 
maltti, joka heijas-
tuu ulospäin harkit-
tuna, selkeänä ja yti-
mekkäänä käskynä. 

Joukossa kuri löytyy yksilöistä ja 
joukon sisältä ja näin kurin ulkoi-
sia elementtejä ei tarvitse tarpeet-
tomasti korostaa. 

Tällä koulutuksella uskomme 
ihmisen löytävän kehittymisha-
kuisen asenteen jo palvelusaika-
na ja kykenemme antamaan virik-
keen itsensä kehittämiseen, joka 
jatkuu myös reservissä. Tämä 
koulutus on erittäin vaativaja vaa-
tii paljon työtä niin henkilökun-
nalta kuin varusmiehiltä, mutta 
milloin johtajat ovat helpolla en-
nenkään selvinneet. Lopuksi on 
todettava, että tämä on koko kou-
lutusympäristön keskeinen uudis-
tus ja vaatii henkilökunnan pereh-
dyttämistä täydellisesti. Tämä 
johtaja- ja kouluttajakoulutus ei 
ole varusmiesten johtaja-ja kou-
luttajakoulutus vaan puolustus-
voimien johtaja- j a kouluttaj akou-
lutus. Tällä koulutuksella luodaan 
perusta kaikelle muulle toimin-
nalle, jos haluamme muuttua yhä 
paremmiksi. Kalvokansiot eivät 
riitä vaan pitää laittaa itsensä pe-
liin! 

Tapahtui kerran ostoksilla "ar-
vostamani vanhempi 
kenttäkouluttaja tuli 
vastaan ja totesi, että 
hänellä on neljä näi-
tä syväjohtamisen äi-
jiä eli kurssilta tullei-
ta kokelaita omassa 
joukossaan, en minä 
siitä asiasta mitään 
ymmärrä, mutta en 
ole koskaan aikai-
semmin urani aikana 
tavannut näin sitoutu-
neita johtajia. Niillä 
on pilke si lmäkul-
massa ja hommat 
hoi tuu v i imeisen 

päälle". Parasta palautetta ...kyl-
lä! • 
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m y y n n i s s ä 
nyt ensi kertaa 
siviilikäyttäjille! 

K, Pr & S a 
P E S O LTD, P L 216,01301 Vantaa 

Puh/fax Pentti Soininen 09-4110 1134, 09-4110 1133 

Pe&So-maihinnousukengät ovat erityisesti armeijan erikoisjoukoil le suunnitellut j a käsityönä tehdyt. Siksi ne 
täyttävät ankar immankin sään j a vaat ivimmankin vaeltajan asettamat vaatimukset. Ja kestävät. 

Jokaista yksityiskohtaa myöten huoliteltu ja lk ine on tehty tiukassa laadunvalvonnassa j a jokainen kenkäpari 
tarkastetaan ennen käyttöön luovuttamista. Tästä huolell isuudesta joh tuen annamme 

Pe&So -kengil le takuun, j o k a kattaa täydellisesti kaikki valmistuksesta johtuvat virheet. 
Pe&So -kengän ominaisuudet tekevät vaikeakulkuisessa maastossa vaelluksesta nautinnon! 

Kun haluat parasta hanki Pe&So- maihinnousukengät . 
Soita j a tilaa heti suoraan maahantuojal ta: 

• Kengät ovat käsityötä alusta loppuun. Liimat, 
langat ja pohjamateriaalit suomalaisia huippu-
laatua. 
• Kenkäosa on kiinnitetty pohjaan ulkopuoli-
sen.. ompeleella ja vahvistettu iäpiommellulla 
nahkanauhalia, joka kiertää kengän, varmistaen 
ompeleen kestävyyden ja vesitiiviyclen, 
jalkineessa ei ole vuotavia saumoja. 
• Pohjana on karkeakuvioinen kestävä 
luonnonkumi ja kuvioon erittäin pitävä 
liukkaallakin alustalla. 
• lotistava solukuminen välipohja tekee 
kengästä notkean ja toimi i samalla 
iskunvaimentajana. 

• Pintamateriaali on vahvaa kiiltävää 
pintanahkaa ja sisävuoraus pehmeää 
haljasnahkaa. 
Kengän kärkiosa on vuorattu kankaalla 

jotta varpaat säilyvät ehjinä 
pitkälläkin marssilla 

1 1 



SUKELLUSKAUPPA-
AUTO 

-Hels ing issä joka keskiviikko klo 13 - 19.00 
- muualla sopimuksen mukaan 
TULE JA NOUDA HYVÄT VARUSTEET!!! 

Yliskyläntie 3 Puh . : 6 8 6 0 0 3 0 
Arkisin: 0 9 - 1 9 (kesäl lä 09-18) Fax. 6 8 6 0 0 3 2 2 
Lauan ta i s in : 0 9 - 1 5 (kesäl lä 09-14) 

Armeijasta, ammatinvaihtajana, 
uutta etsimässä 

a iku iskansanop is to 
on oikea osoite! 

T T TKT ТУТ J O N N A 2 0 0 0 - 2 0 0 1 

1. VALOKUVAUS- JA ELOKUVA-
KOULUTUS 

2. AVOIMEN YLIOPISTON 
LINJA 

3. KANSALAISENA 
GLOBAALISSA MAAILMASSA: 
kansainvälisyys ja ekologinen 
oivallus elämään 

4. LOGOTERAPIAKOULUTUS 

lVIIlTTKI.AN E V A N K E L I N E N 
O P I S T O 

Muurlantie 365 
25130 Muurla 

02-732 0511 
Email: toimisto@muurlanopisto.org 

VE&EIRO 
Telakka ja Veneveistämö 

- runkokorjaukset 
- venepuusepäntyöt 
- maalaukset 
- moottorikorjaukset ja huollot 
- laiteasennukset 
- venetarvikemyymälä 

Volvo Penta 
jälleenmyynti ja huolto 

Puolanlaituri, 48201 Kotka 
Puh. 05-216 007, Fax 05-216 207 
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In Memoriam 

TOIVO VERIÖ 
Everstiluutnantti, insinööri Toivo Veriö 
kuoli 11. tammikuuta 80-vuotiaana 
Turussa. Hän oli syntynyt 21. syyskuuta 
1919 Porvoossa, josta hän jo kuusivuotiaa-
na muutti Turkuun. Ylioppilaaksi Toivo 
Veriö tuli 1940. Aktiiviupseeritutkinnon 
hän suoritti 1945 Merisotakoulussa ja 
Sotakorkeakoulun aseteknillisen linjan 
1956-58. Palveltuaan pääasiassa Turun 
Rannikkotykistörykmentin eri tehtävissä 
hän erosi puolustuslaitoksen palveluksesta 
1965. Palveluksen ohella hän suoritti Turun 
Teknillisessä Opistossa insinööritutkinnon 
1955. 

Siviilitehtävistä tärkeimpiä olivat 
tuotantojohtaja Kupittaan Savi Oy:ssä 66 -
68, työturvallisuusinsinööri Wärtsilän 
Turun telakalla 68-70, työsuojeluosaston 
päällikkö ja suojelujohtaja Sammossa 70 -
83 sekä suojelukonsultti 83-86. 

Toivo Veriön pitkästä urasta siviilitehtä-
vissä muodostui hänen tarmokkuutensa 
ansiosta huomattavan näyttävä. Varsinkin 
hänen lukuisat teollisuuden suojelun, 
palontorjunnan, väestönsuojelun, työterve-
yslaitoksen ergonomian, vartioinnin ja 
pelastustoiminnan koti- ja ulkomaiset 
kurssit ja opintomatkat antoivat edellytyk-
set näitä koskevien oppaiden ja kirjojen 
kirjoittamiseen. Sammutus-ja pelastustek-
niikkaa koskeva aineistoa ei ollut suomeksi 
ollenkaan, joten Veriö julkaisi tältä alalta 

kahdeksan osaisen kirjasarjan, yhteensä 
noin 3 000 sivua. Kaikkiaan Veriö kirjoitti 
edellä mainituilta aloilta 83 kirjaa, yhteen-
sä noin 200 000 painokappaletta. Hän oli 
päätekijä Turun Rannikkotykistörykmentin 
historiikin syntymiseen ja kirjoittamiseen. 

Maanpuolustus oli hänelle läheinen. 
Vuosina 1936-1940 hän oli Turun Suoje-
luskunnan jäsen 36-40. Lisäksi hän oli yli 
20 maanpuolustusjärjestön jäsen, hallituk-
sen jäsen tai puheenjohtaja. Hän oli myös 
pitkäaikainen Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen jäsen. Kertausharjoituksiin 
hän osallistui kahdeksan kertaa. Merkittä-
vän työn hän suoritti maanpuolustuskilta-
toiminnassa ollen rannikkotykistökillan 
jäsen vuodesta -66, sen puheenjohtaja 85-
95, Lounais-Suomen Kiltapiirin hallituk-
sen jäsen vuodesta 83 ja puheenjohtaja 9 6 -
99 sekä maanpuolustuskiltojen liittoneu-
voston jäsen 88-89. 

Talvisotaan Veriö osallistui Utön 
linnakkeella ja jatkosotaan kenttätykistössä 
haavoittuen 1943. Hänet ylennettiin 
vänrikiksi 42 ja everstiluutnantiksi 74. 
Toivo Veriö oli palkittu useilla kunniamer-
keillä, viimeisimpänä VR 3:11a. Toimies-
saan Killassa ja osallistuessaan eri maan-
puolustustilaisuuksiin usein juhlapuhujana, 
Toivo Veriö oli arvostettuja pidetty 
henkilö niin Turussa kuin koko Lounais-
Suomessa. 

Eino Tirronen 
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RT-KERHO 
J O H T O R E N G A S RY 

Tutustumiskäynti Helsingin 
kaupungin poikkeusolojen 
johtokeskukseen 

HelJoKe 

• Rt-kerho Johtorenkaan sääntömääräinen syysko-
kous pidettiin torstaina 11. marraskuuta 1999 klo 
19.00 Merivartioston perinnehuoneessa. Läsnä oli 
kaikkiaan 10 kerhon jäsentä. Kokouksen puheen-
johtajana toimi kerhon kunniajäsen ltn Veijo Era-
vuo sekä sihteerinä kerhon sihteeri ylil Kare Varti-
ainen. 

Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman, jos-
sa on tavanomaisen toiminnan lisäksi mm. perin-
nemalja-ammunta, Tuemme Turvallisuutta -keräys 
sekä syksyn Rt-Golf. 

Lisäksi päätettiin jäsenmaksun suuruus, seuraa-
van toimintavuoden talousarvio sekä hallituksen 
jäsenten lukumäärä. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin, kapt Pent-
ti Jänkälän kieltäydyttyä jatkamasta, yksimielisesti 
ylil Jukka Toukkari ja varapuheenjohtajiksi kapt 
Pertti E.K. Aaltoja ltn Kimmo V. Kinos. 

Hallituksen jäseniksi (varajäseniksi) valittiin 
yksimielisesti vänr Toni Aalto (ylil Esko Järvi), vänr 
Jani Kekkonen (ltn Riku Rimmi), ltn Jarmo Toikka 
(kapt Pentti Jänkälä) ja ylil Kare Vartiainen (ylil Jyri 
Hagman). 

Tilintarkastajiksi valittiin ylil Jukka Lindfors 
sekä kapt Matti Haroja heidän varamiehikseen ylil 
Jarmo Rönnqvist sekä ylil Erkki Virtala. 

Kerhon edustajaksi Suomen Reserviupseerilii-
ton liittokokoukseen valittiin ylil Jukka Toukkari, 
kapt Pertti E. K. Aalto tai ltn Kimmo V. Kinos sekä 
kerhon edustajaksi HRUP:n piirikokoukseen ylil 
Jukka Toukkari, kapt Pertti E.K. Aalto tai ltn Kim-
mo V. Kinos 

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 11. 
tammikuuta seuraavista edustuksista: 

HRUP:n hallitus: Jarmo Toikka, HRUP:n val-
tuusto valittu vuosiksi 1999-2000: Pentti Jänkälä, 
varalla Jukka Toukkari, Sinisen Reservin kokouk-
set vuonna 2000: Jukka Toukkari, varalla Pentti 
Jänkälä, Sinisen Reservin hallitus 2000: Pentti Jän-
kälä, RtUy:n hallitus 2000-01: Pentti Jänkälä, Ran-
nikon Puolustajan yhteyshenkilö: Pentti Jänkälä, 
Rannikon Puolustajan toimitusneuvosto: Pentti Jän-
kälä, Rannikkotykistösäätiö 1999-2000: Pentti Jän-
kälä sekä Rannikkotykistösäätiön hallitus: Pertti 
E.K. Aalto, varalla Kai Brandstack 

Yhteystiedot: sihteeri ylil Kare Vartiainen puh.: 
(09) 5407 5220 faxt: (09) 5407 5225 sähköposti: 
kare.vartiainen@blickle.fi. 

Pentti Jänkälä 

• Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen (RtUy) ja 
Rt-kerho Johtorenkaan (RtJ) aloitteestajärjesti Ran-
nikonpuolustaja -lehti ns. lukijatilaisuuden tausta-
yhteisöilleen ja sidosryhmineen Helsingin kaupun-
gin johtokeskuksessa (HelJoKe) torstaina 20. tam-
mikuuta. Isäntinä olivat kaupungin valmiuspäällik-
kö Raimo Suomio sekä vs-suunnittelija Kimmo 
Kohvakka. Paikalla oli 30 kutsuttua yhdeksästä eri 
taustaryhmästä. 

Raimo Suomio käsitteli alustuksessaan Helsin-
gin kaupungin kriisiajan hallintoa, poikkeusolojen 
valmiusohjetta, kriisivalmiuden kehittämistä, viras-
tojen ja laitosten valmiussuunnitelmaa ostokorttei-
neen, viestijärjestelyjä, evakuointisuunnitelmaa sekä 
uutta pelastustoimilakia. Esitelmässä sivuttiin myös 
kaupungin riskianalyysia sekä strategisen iskun 
mahdollisuutta. 

Kimmo Kohvakka kertoi pelastuslaitoksen uu-
situsta organisaatiosta, jonka mukaan toiminta on 
jaettu riskienhallinnan, operatiiviseen, tekniseen 
sekä hallinnolliseen toimialaan sekä hätäkeskuk-
seen. 

Läsnä olleil-
la oli mahdolli-
suus kier to-
käynnin aikana 
tutustua myös 
johtokeskuksen 
tiloihin. Tilat on 
suunniteltu niin, 
että kaupungin 
val tuus to voi 
hätätilanteessa 
turvallisesti ko-
koontua hyvin 
suojatuissa ti-
loissa. Poikke-
usolojen aikana 
kaupunginjoh-
taja johtaa toi-
mintaa ajanmu-
kaisesta johto-
keskuksesta. Ti-
loihin voidaan 
majoittaa noin 
400 henki löä 

useamman vii-
kon ajaksi. Tilat 
ovat hyvin suo-

Savutesti ennen palo-
oven automaattista 
sulkeutumista. 
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Illan isännät: valmiuspäällikkö Raimo Suomio oikealla ja 
väestönsuojelunsuunnittelija Kimmo Kohvakka keskellä. 

RSKY:n edustaja Eeva Viljanen 
kokeilee, miltä tuntuu Helsingin 
kaupunginjohtajan puheenjohta-
jannuija. 

Tietoisku ennen palo-ovelle tehtävää savutes-
tiä. Tarkkaavaisina kuulijoina etualalla Ossi 
Kettunen ja Pentti Jänkälä. 

jatut, majoitustilat sekä vettä ja ruoka on saatavilla. 
Vilkkaan keskustelun aikana kysyttiin mm. lää-

ninjaon vaikutusta organisaatioon, evakuoidaanko 
vai ei, kuinka kauan evakuointi kestää, mikä lähi-
kaupungeista evakuoi ensin, miten Helsingin edus-
tan saaret evakuoidaan. Maanpuolustushenkiset 
kuulijat kyselivät myös Puolustusvoimien ja kau-
pungin yhteistyöstä poikkeusolojen aikana. Saadut 
vastaukset tyydyttivät kriittistä kuulijakuntaa. 

Kiitospuheessaan RtUy:n puheenjohtaja, ev Ossi 
Kettunen kiitti isäntiä mielenkiintoisesta illasta, 
koska vain hyvin harvoille läsnä olleille on tarjou-
tunut mahdollisuus käydä aikaisemmin tutustumas-
sa oman kaupunkinsa johtokeskukseen. Kettunen 
lupasi, että lukijaillat jatkuvat kiinnostavissa mer-
keissä syyskaudellakin. 

Teksti: Pentti Jänkälä 
Kuvat: Toimitus 

» J f l KRISTIINANKAUPUNKI 
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI 
Puh./Fax. 06-221 6200 

KTP SERVICE OY 
Munckinkatu 63 A 1, Hyvinkää 

Puh./fax (019) 417 656 
Matkapuh. 0400-439 881, 0400-845 934 
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S U O M E N L I N N A N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö -
K I L T A R Y 

Itsenäisyyttä juhlittiin perinteisesti 
• Perinteinen itsenäisyyspäivän iltajuhla järjestet-
tiin 6.12 Palacen juhlasalissa. Paikalla oli kutsuvie-
raita ja kiltalaisia puolisoineen, yhteensä 92 hen-
keä. Ruokalistalla oli tällä kertaa kermainen metsä-
sienikeitto, poron paahtopaisti karpalokastikkeen 
kera sekä kahvi tai tee suklaamakeisten kera. 

Koska killan puheenjohtaja Eero Akaan-Pentti-
lä joutui osallistumaan Kauppatorin toisessa pääs-
sä olevaan juhlaan, tervehdyssanat esitti Ensio Se-
lin. Juhlapuheen piti Torsti Lahti ja kiitospuheen 
kommodori Pertti Malmberg. Lisäksi Pekka Ahto-
la esitteli Vaarlahden paikalliskomppaniaa ja sen 
jäseniä. Timo Elolähde kertoi suurkeräyksestä, jo-
hon liittyen kilta lahjoitti kaikille juhlaan osallistu-
ville keräystunnuksella varustetun pinssin. 

Palkitsemisten aluksi kerrottiin, että Helmut 
"Bubi" Hessille on myönnetty 4. luokan Vapauden 
risti. Killan barettimerkin saivat Esko Toivonen (1. 
luokka) sekä Anja Toivonen ja Toni Aalto (2. luok-
ka). Vuoden kiltalaiseksi oli valittu päätoimittaja Eero 
Sivunen. Hän on killan entinen puheenjohtaja ja kun-
nostautunut erikoisesti Robert Kajanuksen saunan 
kunnostuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Musi ikis ta vastasivat tangokuningatar Taina 
Kokkonen sekä Carusell-orkesteri. 

Varusmiehiä muistettiin 

Suomenlahden Meripuolustusalueen kotiuttamis-
juhlissa palkittiin hyvin palvelleita 6 ja 12 kuukau-
den varusmiehiä killan baretilla ja Rannikon Puo-
lustajain killan plaketilla. Upinniemessä kiltaa edus-

ti 29.12. Mika Pyyskänen ja Isosaaressa 30.12. Timo 
Elolähde. 

K i m m o Yli talo j a Esko Toivonen esittelivät 
Kuivasaarta 8.12. noin 20:lle saapumiserän 2/1999 
tuliasemalinjan aliupseerikurssilaiselle ja 21.12. Tim 
Livsonin kanssa 36 Isosaaren vuodenvaihteessa 
kotiutuneelle varusmiehelle. 

Vuosikokous 

Killan vuosikokous on perjantaina 3.3.2000 klo 
17.30 alkaen Katajanokan Kasinolla. Asialistalla 
ovat normaalit vuosikokousasiat: toimintakertomus 
ja tilinpäätös vuodelta 1999 sekä toimintasuunni-
telma j a talousarvio alkaneelle vuodelle 2000. Li-
säksi valitaan johtokunnan jäsenet ja tilintarkasta-
jat. 

Suurkeräys 

Maanpuolustuksen Tuen (MPT) suurkeräys "Tur-
vallisuus on välittämistä" jatkuu. Kansalaiskeräys 
käynnistyi 30.11.1999 ja jatkuu 13.3.2000 saakka 
eli talvisodan alkamisen ja päättymisen 60-vuotis-
päivinä. 

Jos haluat ostaa itsellesi tai myytäväksi keräys-
vastikkeita, ota yhteyttä Suomenlinnan rannikko-
tykistökillan tiedottajaan Timo Elolähteeseen, jon-
ka yhteystiedot ovat: puh. työhön (09) 1561 371, 
puh & faks i koti in (09) 3859 532, sähköpost i 
timo.elolahde@ytv.fi 

Timo Elolähde 

Kymen Sotavammaisten 
Sairaskoti 
Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina 
puh. 05-755 041 

LP-MERCATURA OY 
Elektroniikan komponentit 

Kaakkolankuja 8, 04400 Järvenpää 
Puh. (09)271 1565, fax 271 1838 

Paras asua ja yrittää 

LIEDON KUNTA 
Puh. 02-487 3000 
l iedonkunta@lieto.fi 

Oy Lunden & Co Ab 
Ansiotie 5 

2 0 2 0 0 Turku 
Puh. 0 2 - 2 6 0 9 9 l l 

51 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 2 0 0 0 

URHEILUTALO 
Kiinteistö Oy Vantaan Urheilutalo 

Vantaan Retkeilyhotelli 
Vantaan Retkeilyhotelli tarjoaa virikkeellisen, viihtyisän ja 
edullisen majoituksen Tikkurilan urheilupuistossa Vantaan 
kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä. 
Vantaan Retkeilyhotelli sijaitsee Tikkurilan urheilupuistossa Ur-
heilutalon yhteydessä. Urheilupuistosta on 800 metrin kävelymatka 
Tikkurilan asemalleja 1300 metrin matka Tiedekeskus Heurekaan. 
Helsinkiin junamatka kestää 15 minuuttia ja lentokentälle auto-
matka kestää 5-7 minuuttia. 

Urheilutalossa on kahvila-ravintola, keilahalli, biljardisali, kuntosali, 
ampumarata 25 m, paini- ja tatamitiloja ja iso täysimittainen 
palloiluhalli sekä tarvittavat puku- ja pesutilat. 
Retkeilyhoteliin välittömässä läheisyydessä on uimahalli, kaksi 
jäähallia, kaksi squashkenttää, golf-simulaattori ja useita ulkokenttiä 
eri palloilulajeille. Hiekkaharjun tenniskeskus, squash- ja sulka-
pallohalli sekä golf-kenttä sijaitsevat 1500 metrin etäisyydellä 
Hiekkaharjun aseman läheisyydessä. 

Vantaan retkeilyhotellissa ja -majassa on yhteensä 100 vuodepaikkaa. 
Majoitusliike kuuluu valtakunnalliseen Suomen Retkeilyjärjestön 
SRM ry:n -hostelliketjuun ja edelleen kansainväliseen (IYHF) 
hostelliverkostoon. SRM:n luokitusjärjestelmässä hotelli on 
luokiteltu ylempään (****) tasoluokkaan. 

Hinnat alkaen 90 mk/henkilö 
Vantaan Retkeilyhotelli 
Valkoisenlähteentie 52 
01300 Vantaa 

Soita Hotelli (09) 872 0067 
Fax (09) 872 0068 

H O S T E L L I N G HOSTELL ING 
I N T E R N A T I O N A L F I N L A N D 
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"Kakkua 2000" jonottamassa alikersantit Antti Alho, Toni Liitola, Vesa-Heikki Soini, Henri Hassel 
sekä tykkimiehet Jani Piirainen, Riku Paavilainen, Antti Lehtoranta, Varno Mielonen, Tommi 
Lang, Jani Tenhunen, Christian Weckström, Jouni Kukko, Eero Lehikoinen ja Otto Svvanljung. 

MILLENNIUM ISOSAARESSA 

Isosaaren linnakesaari Helsingin 
edustalla oli uudenvuoden aatoksi 
tyhjentynyt lähes täysin varusmiehistä 
ja heidän kouluttajistaan. Melkein 
kaikki täydet 362 ja 180 vuorokautta 
palvelleet varusmiehet oli kotiutettu 
reserviin aamupäivällä varusmiespal-
velunsa suorittaneina. 

• Linnakkeelle oli jäänyt vajaat 30 varusmiestä päi-
vystämään vuodenvaihteen ajaksi. Jatkuva merival-
vonta ja muut tärkeät tehtävät oli hoidettava ajan-
kohdasta riippumatta. 

Poikkeuksellinen tarjoilu 

Aattoiltana sotilaskodissa oli hiljaista. Muuta-
ma varusmies luki lehtiä ja pelasi biljardia. Televi-
siosta tuli suora lähetys vuosituhannen vaihtumi-
sesta eri maissa ja maanosissa. Olo tuntui odotta-
valta. 

Kellon käydessä kymmentä illalla alkoi tunnel-
ma tiivistyä. Sotilaskodissa päivystäjänä ollut Rai-
ja Sivunen oli koristellut juhlapöydän upeaksi. Tar-
jolla oli kotona tehtyjen lihapullien ja muun suolai-
sen lisäksi iso kakku, johon oli muotoiltu makeisil-
la vuosiluku 2000. Hetkellistä tunnelmaa korosti 

pöydällä palava kynttelikkö. Kaikki varusmiehet, 
jotka olivat sillä hetkellä tehtävistään vapaalla, ko-
koontuivat kohottamaan maljan uudelle vuodelle ja 
vuosituhannelle, sekä nauttimaan poikkeuksellisesta 
tarjoilusta. Illan mittaan vuorot vaihtuivat ja jokai-
nen sai oman osansa pöydän antimista. 

Isosaari - hyvä paikka 

Lyhyt keskustelu varusmiesten kanssa vahvisti kä-
sitystä Isosaaren linnakkeen rannikkojoukkojen 
hyvästä hengestä. Toistamiseen sai kuulla komment-
teina ilmaisuja: "Mieliala hyvä, haluttu paikka, jous-
tava, rennompi kuin muut, hyvä ilmapiiri, motivoi-
tuneet kouluttajat, ei ole "turhaa", huolto toimii, 
jne". 

Joku rohkeni arvioida paikan hyvyyttä silläkin 
perusteella, että kotimatka oli lyhyt. Ja samaan hen-
genvetoon tuli kaikkien varusmiesten ikuinen lisä-
toivekin: "Kunhan vain lomat olisivat hieman pi-
dempiä". 

20 000 kilometriä kotiin 

Isosaaren linnakkeella koko varusmiespalvelunsa 
suorittanut, Australiasta kotoisin oleva Nicholas 
Toussaint Charpentier kertoi tulleensa Suomeen 
heinäkuun alussa myönteisessä hengessä ja täynnä 
odotuksia. 

Vajaan vuoden ikäisenä Kauniaisista maailmal-
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1.1.2000, 
kello 00.00.01. 

le lähtenyt nuorimies oli tyytyväinen varusmiesko-
kemuksiinsa. Hiihtämisestä ei kuitenkaan tullut mi-
tään - vaikka hän sitä oli hieman odottanutkin. Ker-
ran kotonaan Mawsonissa kahden viikon lomareis-
sulla käynyt Nicholas kuvasi kotipaikkojensa muut-
tumista luettelonomaisesti: Italia. Thaimaa, Laos, 
Uusi Kaledonia, Australia, Italia, Australia. Ja nyt 
kuusi kuukautta ja pari päivää päälle Suomessa. 

Tullessaan Isosaareen maailmanmatkaaja, 
Mawsonin yliopistossa taloustiedettä ja japania 
opiskeleva Charpentier puhui ja ymmärsi huonosti 
suomea. Varusmieskavereiden ja kouluttajien ansi-
osta kielitaito oli kohonnut todella hyväksi. Mie-
liinpainuvimpana koulutusvaiheena vuodenvaihteen 
jälkeen kotiin palanneelle Nicholakselle jäi ns. asu-
tuskeskustaisteluharjoitus. 

Loppukommenttina hän totesi, että kyllä tämä 
seikkailulomasta kävi. Opiskelukavereille on ek-
soottista kerrottavaa. 

Tykkimies Nicholas Toussaint Charpentier 
- katse kohti Australiaa. 

Kello 00.00.01 

Ilta huipentui vuosituhannen vaihtuessa laiturialu-
eella 76 mm tykeillä ammuttuihin 20 kunnialau-
kaukseen sekä omaan ilotulitukseen. Ehkä voi-
makkain elämys kuitenkin oli valtava, koko ran-
nikon Espoosta Sipooseen kattava ilotulitus. Iso-
saari oli hyvä paikka kokea ja nähdä tämäkin -
poikkeuksellisen hyytävän kylmässä tuulessa. 
Teksti: Eero Sivunen 
Kuvat: Matti Sivunen 

I PT-AUTOPALVELUT OY 

AMMATTITAITOINEN 
KORJAAMOKETJU 

PALVELUKSESSASI 

OULUN KORJAAMO 
ALAS I NTI E 10 

- LI M I N G ANTU LLI -
• Määräaikaishuollot Kolarikorjaukset 
• Jarrutestaukset ja • Ajopiirtureiden 

-korjaukset tarkastukset 
• Voimansiirron korjaukset • Rengastyöt 
• Moottorikorjaukset • Lisävarusteiden 
• Sähkö- ja asennukset 

elektroniikkakorjaukset • Raskaan kaluston pesut 
• Päästömittaukset • Varaosat ja tarvikkeet 
• Muutoskatsastukset • Maalaukset 
• Vuosikatsastukset 

PUHELINNUMEROT: 

Kevyt kalusto: 02045 24956 Varaosat: 02045 24960 
Raskas kalusto: 02045 24957 Telefax: 02045 24968 
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Merivoimien 
reserviupseerikurssi 136 

• Merivoimien Reserviupseerikurssi 136:n opin-
not alkoivat Merisotakoulussa Santahaminassa 
15.10. viime vuonna ja kurssi päättyi 20.1.2000. 
Kurssi suoriutui kohtuullisen rankasta lähes sadan 
vuorokauden palvelusjaksosta, joka on sisältänyt 
kaikilla kurssilaisilla työntäyteisiä vuorokausia, 
puurtamisesta johtuvaa hikeä ja muutamilla kurssi-
laisilla hiukan kyyneleitäkin. Kurssille hyväksyttiin 
yhteensä 72 upseerioppilasta, joista kahden opin-
not keskeytettiin. 

Jälleen yhdessä 

Kurssi 136 oli kurssi, jossa molemmat linjat sekä 
laivasto- että rannikkojoukkolinja olivat yhdessä 
reilun kolmen vuosikymmenen eron jälkeen. Lai-
vastolinjalle päästiin - toistaiseksi viimeistä kertaa 
- peruskoulutuskauden ja lyhyen erikoiskoulutus-
kauden jälkeen pääsykokeiden kautta. Rannikko-
joukkolinjalle taas päästiin peruskoulutuskauden ja 
aliupseerikurssin ensimmäisen jakson näyttöjen 
perusteella. 

Kurssilla 136 oli käytössä molemmille linjoille 
yhteinen opetussuunnitelma, joka pohjautuu suu-
relta osin rannikkojoukkolinjan hyväksi koettuun 
opetussuunnitelmaan. Yhteisesti koulutettavia aihei-
ta kurssilaisille olivat mm. johtamis- ja koulutta-
mistaidot, yleinen sotilaskoulutus, liikuntakoulutus 
ja osa taktiikan koulutuksesta. 

Linja-ja opintosuuntakohtaisessa koulutukses-
sa rannikkojoukkolinjalla jaettiin tulenjohto-, tuli-
asema (eli laskin-ja tykki-) ja viestikoulutusta sekä 
liikkuvan rannikkotykistön koulutusta. Laivastolin-

jalla koulutettiin merenkulun perustiedot ja -taidot 
sekä keskityttiin linjan varsinaiseen erikoisaihee-
seen eli kouluttajakoulutukseen. 

Kurssin opetussuunnitelmaa on jatkuvasti py-
ritty kehittämään parempaan suuntaan. Kehitystyötä 
jatketaan edelleen, kunhan Merisotakoulu saa pa-
lautteen kurssin 136 upseerikokelaiden valmiuksista 
johtajakaudella. 

Kurssin koulutus läpivietiin siten, että ensin asiat 
opetettiin oppitunneilla ja luennoilla, minkä jälkeen 
asioiden tietämystä syvennettiin harjoituksissa sekä 
leireillä. Lopussa asioiden osaaminen tentittiin kou-
lutöissä ja sen jälkeen siirryttiin uuteen asiakoko-
naisuuteen. 

Leirit ja harjoitukset 

Rannikkojoukkolinjan tärkeimmäksi leiriksi muo-
dostui 10 päivän mittainen meriampumaleiri mar-
raskuun puolivälissä. Tuolloin linja häiritsi rannik-
kotykkien paukkeella pääkaupunkilaisten päiväru-
tiinia Isosaaresta ja Kuivasaaresta. Tukikohdan tais-
teluun rannikon olosuhteissa linja sai tutustua kou-
riintuntuvasti hiekkasäkkien muodossa tukikohta-
leirillä Kirkonmaan linnakkeella. 

Leireistä ja harjoituksista tärkeimmät laivasto-
linjalle olivat noin kahden viikon mittainen väylä-
ajoharjoittelujakso marraskuun loppupuolella ja 
tammikuun alussa toteutunut koko kurssin yhtei-
nen tukikohtaleiri, missä linja perehtyi jalkaväen 
toiminnan perusteisiin. 

Rannikkojoukkolinjan opintosuunnista pienin 
eli patteristo-opintosuunta kävi kahdessa viiden 

MAALAUS KAULIO OY 
Hallimestarinkatu, Kaarina 

Puh. 02-274 9200, Fax 02-243 6445 
• Polttomaalausta • Jauhemaalausta • Suihkupuhdistusta • 

Englannissa korkeakoulutuksen saanut 
Kiropraktikko Markku Veilo D.C. 

(Doctor of Chiropractic) 
Sibeliuksenkatu 3 B 17, Hämeenlinna 

Ajanvaraukset ma-ke klo 8-12 Puh. 03-653 2472 
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päivän mittaisessa harjoituksessa Uudenmaan Pri-
kaatin joukkojen mukana saaden koulutusta rannik-
kotykistöpatteriston toiminnasta. Tulenjohto-opin-
tosuunnan oppilaat kuittasivat itselleen samalla suu-
rimman maastovuorokausimäärän pääsemällä pat-
teristo-opintosuunnan mukana toiseen näistä har-
joituksista 10 päivän ampumisleirin lisäksi. 

Johtamiskoulutuksen huipentuma 

Kurssin opetuksen pääpaino oli linjakohtaisen kou-
lutuksen lisäksi johtamiskoulutuksessa, mikä näkyi-
kin mm. johtamissuoritteiden runsaassa määrässä. 
Johtamistaidon koulutuksen huipentuma oli tämän 
vuoden toisella viikolla järjestetty johtamistaidon 
käytännön harjoitus, jossa jokaisella upseerioppi-
laalla oli mahdollisuus kokeilla omia rajojaan. Har-
joitus kesti kokonaisuudessaan yli 40 tuntia yöuni-
en jäädessä vajaaseen kolmeen tuntiin. 

Kurssin parhaat 

Kurssin priimus ja samalla 1 ai vastoi inj an paras oli 
upseerikokelas Jussi-Pekka Wirta, SlMepa:lta kii-
tettävällä yleisarvosanalla. Kurssin toiseksi paras oli 
myöskin laivastolinjalta, ns. jälki-RUK:n kävijä, 
upseerioppilas Jaani Merenlehto SmMepa:lta niin 
ikään kiitettävällä yleisarvosanalla. Kolmanneksi -
ja samalla rannikkojoukkolinjan priimukseksi - ylsi 
upseerioppilas Nicolas Mautemps SlMepa:lta. 

Linjoista tai opintosuunnista parhain oli tuliase-
maopintosuunta, laivastolinjan tullessa hyvänä kak-
kosena. Peränpitäjäksi jäi tällä kertaa viestiopinto-

suunta, joka oli aivan patteristo-opintosuunnan kan-
nassa. Joukko-osastoja keskenään verrattaessa 
SmMepa:n reilut 20 oppilasta pesivät kurssin muut 
oppilaat. 

Kouluttajat antoivat upseerioppilaille parasta 
oppia, minkä osasivat. Toivottavasti kurssilaiset ovat 
ammentaneet siitä mahdollisimman paljon itselleen. 

Nyt on kurssin 136 upseerikokelaiden vuoro 
antaa tiedoistaan ja taidoistaan, mutta samalla myös 
itsestään, alaisilleen mahdollisimman paljon. Toi-
vottavasti he tekevät sen saamiensa oppien mukai-
sesti. Tulos nähdään kurssilla 137. 

Kurssin koulutus on aina tähdännyt sodan ajan 
tehtäviin reservin upseereina. Upseerikokelailla on 
14 viikon mittaisen kurssin jälkeen edessään kou-
lutusjärjestelmän mukainen reilun viiden kuukau-
den mittainen johtajakausi. Kokelaat eivät suinkaan 
ole kurssilta tullessaan vielä valmiita johtajia, vaan 
he ovat saaneet ainoastaan tuleville reservin upsee-
reille kuuluvat perusteet. Kokelaat kaipaavat pal-
jon töitä, runsaasti opastusta, riittävästi palautetta 
ja luonnollisesti myös valmistautumisaikaa omiin 
- toivottavasti vaativiin - tehtäviinsä. 

Johtajakauden päämääränä on harjaannuttaa 
upseerikokelaat toimimaan johtajina ja kouluttaji-
na sekä antaa tarvittava jatkokoulutus niin, että heillä 
on palvelusajan päätyessä valmiudet selviytyä hy-
vin kaikista tehtävistään - tarvittaessa myös sodan 
aikana. 

Kurssin johtaja 
Kapteeniluutnantti Mika Dahlbo 

NAANTALIN KAUPUNKI 
Puh. (02) 434 5111 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 Noormarkku 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku.fi 
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RU-kurssi n:o 136:n 
omaisten päivä 
reserviläisen silmin 

Santahamina, 15.01.2000 klo 08.45 

• Katselen ympärilleni Santahaminan sotilaskodis-
sa ja ihmettelen väen paljoutta. Pohdin syytä sii-
hen, mikä saa ihmisen hyvin ansaitulla vapaapäi-
vänään tulemaan auringonnousun aikaan paikkaan, 
jonka puoli vuosikymmentä sitten oli jättänyt "täy-
sin palvelleena". Ja kaiken lisäksi en ollut edes yk-
sin. Komentajakapteeni Salosenkin puheesta ilme-
ni, että paikalle oli ilmaantunut harvinaisen paljon 
upseerioppilaiden omaisia ja tuttavia. 

Missä Itkot? 

Järjestelyt onnistuivat heti alusta asti, vaikka ou-
nastelinkin, että heti alkaa kauhea tohina ja kiire -
odottamaan. Jako pöytäkuntiin oli hyvä idea, kahvi 
tuoretta ja kurssin oppilaat osasivat ottaa homman 
haltuun suurempia ponnistelematta. 

Päivän ohjelman rakenne oli pääasiallisesti ras-
tikoulutusta, jossa jokainen sai mahdollisuuden tu-
tustua osaan Merisotakoulussa käsiteltäviin asioi-
hin. Kummasti oli sanomalaitteenkin käyttö unoh-
tunut kuudessa vuodessa, eikä se RK 62:n purka-
minen ja kasaaminen niin helppoa ollut. Rastit oli-
vat mielekkäitä ja sellaisia muistoja tulvi mieleeni, 
joita en edes tiennyt omaavanikaan. Kehitystä oli 
tapahtunut huomattavasti. Ei ollut enää keskiötä ja 
tykkipihoillekin oli ilmestynyt päätteen näköisiä 
laitteita. Mutta missä olivat satamiemme turvat, It-
kot? 
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Aika kulkee ja kehitys sen mukana 

Hieman jäi askarruttamaan kommodori Risto Ras-
kun pitämästä puheesta rt:n nykytila uusissa Meri-
voimissa. Varusmiespalvelusaikana oppi siihen, että 
aselaji, jossa palvelin, oli vahva - jopa "terästä". 
Jäin miettimään kiinteiden ja liikkuvien rannikko-
patteristojen merkitystä mahdollisessa sa-tilantees-
sa. Mikä niiden painoarvo tositilanteessa olisi? 

Uskon edelleen siihen, että monipuolista ranni-
konpuolustusta tarvitaan jatkossakin, eikä siinä ty-
kistö näyttele pienintä roolia - ettei vain olisi edel-
leenkin pääroolin esittäjä. Uskoni sai myös vahvis-
tusta seuratessani niin tulenjohtaja- kuin tuliasema-
linjoja edustavien upseerioppilaiden esityksiä. Tek-
niikan käyttöä ja toimintaa oli hieno seurata. Tähän 
kai voi vaan todeta, että aika kulkee ja kehitys sen 
mukana. Pitäisi varmaan päästä kertaamaan vanho-
ja oppeja ja oppimaan samalla uusia. 

Jos jokin sitten oli taantunut, niin pinkat ja pun-
kat. Ilmeisesti uudet ohjeet ovat estäneet varusmies-
ten "motivoinnin" särmäämiseen, vai miten on? 

Tutustumiskäynnin kokemukset olivat mieleen-
painuva muistutus siitä, mitä armeija on parhaim-
millaan; tyytyväisiä ilmeitä niin kantahenkilökun-
nan edustajilla kuin oppilaillakin - j a syytä olikin 
- niin onnistuneessa tapahtumassa oli ilo olla vie-
raana. Parhaimmat kiitokset Merisotakoululle ja 
erityisesti sen oppilaille - kurssille 136. 

Teksti: Jussi Sivunen 
Kuvat: Toimitus 
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Rannikkotykistön opistoupseerit ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 
to 24.4.2000 klo 10.00 
Varalan urheiluopistolla Tampereella 

- käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat 

MUU OHJELMA: 
08.00-09.30 Patria Finnavitec Systems tehdasesittely 
12.00- Panimokierros (PUP) ja lounas 
Tarkempi ohjelma lähempänä ko. ajankohtaa EJ-jakeluna. 

Ota huomioon työaikoja suunniteltaessa! 

Passiiviset sensorit ja akustiset 
järjestelmät 
• vedenalaiseen valvontaan 
• miinanraivaukseen 
• akustiseen ilmavalvontaan 

Command and Control 
• tulenjohto- ja viestijärjestelmät 

Patria Finavitec Oy 
Systems 
Naulakatu 3 
33100 Tampere 
Puh. (03) 245 0111 
Fax (03)213 0188 i l l Patria Finavitec 

J. NUOLIKOSKI OY 
LIUKULASITEHDAS 

Parveke- ja terassilasit 
Hallapurontie 731, 62800 Vimpeli 

Puh. (06) 565 5111, Fax (06) 565 5122 
www.jnuolikoski.fi 

OSUUSPANKKI 
Mukana elämän eri käänteissä 

Rymät ty län Osuuspankki 
Viluntie l , 2 l I40 Rymättylä 

puh. 02-274 4500 
www.osuuspankki.fi 
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• Suomenlahden Meripuolustuspiirin Paikallisosas-
ton (SIMeripOs) suunnitteluseminaari, Suunta 2000, 
pidettiin Upinniemessä 15.-16. tammikuuta 2000. 
Vapaaehtoisena harjoituksena toteutettuun tilaisuu-
teen osallistuivat kaikki esikuntatehtävissä olevat 
reserviläiset. Harjoituksen johti SIMepan alueup-
seeri, kapteeniluutnantti Jyrki Kivelä ja reserviläis-
johtajana toimi majuri Reijo Telaranta. Osallistujat 
kuulivat SIMepan komentajan, kommodori Heikki 
Salmelan esityksen siitä, mitä SIMepa odottaa va-
paaehtoiselta toiminnalta, Kivelä kertoi Mepan or-
ganisaatiosta, joukoista sekä koulutusjärjestelmäs-

tä. Lisäksi MerivE:n edustajat kapteeniluutnantti 
Risto Auvinen sekä piiripäällikkö, komentaja As-
lak Saviranta kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 

Suunnitteluseminaarin varsinainen työskentely 
tapahtui sitten Upinniemen HarjukyIässä Telaran-
nan ja esikunnan omasta toimesta. Lauantaina tar-
kasteltiin menneitä ja sunnuntaina suunnattiin kat-
se vuoteen 2000 ja hieman pitemmällekin. Semi-
naarityöskentelyn lomassa oli mahdollisuus rk-am-
muntaan - j o p a ampumamerkin suoritukseen. 
Teksti ja kuva Pentti Jänkälä 

esikuntapäällikkö evp 

Suunta 2000 

Suunta 2000 johtoa, kommo-
dori Heikki Salmela ja majuri 
Reijo Telaranta. Taustalla 
R-luokan vartiovene vauh-
dissa kohti Sinisen Reservin 
omistusta. 

TOYOTA 
Vuokra-autot meiltä 

TOYOTA RENT ITÄKESKUS 
Puh. 8518 3202 

Rent a Car 

OY STEN & CO AB 
Sulantie 16-18 

04300 TUUSULA 
puh. 09-274 6030 

^ ^ m I ^ ^ J i Karjalahdenkatu 16 
I B f 1 • 94600 Kemi 

puh. 016-21 66 00 
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R A N N I K K O -
J Ä Ä K Ä R I -
K I L T A 

Puheenjohtaja 
ATELJEEKUVA 

• Killan syyskokoukseen 
Katajanokan Kasinolle 9. 
marraskuuta 1999 oli tullut 
runsaslukuinen yleisö teke-
mään päätöksiä ja kuulemaan 
mielenkiintoista esitelmää 
sotasankari Lauri Tömistä. 
Paikalla oli myös Yhdysval-
tain suurlähetystön edustaja. 

Killan uusi hallitus jatkaa 
lähes edellisen vuoden ko-
koonpanossa. Puheenjohta-
jaksi valittiin everstiluutnantti 
evp Olli Ollila. Vaasan Rän-
ni k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
edustajaksi valittiin yliluutnantti Tomini Sorvari. 
Hänen avullaan saadaan killan ja Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan jo nykyisinkin hyvin toimiva 
yhteys kiinteytettyä vieläkin paremmin. Tiedonkul-
ku molempiin suuntiin paranee. 

Esitän tässä yhteydessä edelliselle puheenjoh-
tajalle Matti Kaskealalle parhaat kiitokset tarmok-
kaasta työstä nuorekkaan kiltamme hyväksi. 

Killan talous on hyvässä kunnossa. Uusia jäse-
niä liittyy koko ajan joukkoomme. Killassa on tällä 
hetkellä hieman yli 300 jäsentä. Hallituksen viime 
kokouksessakin otettiin jäseniksi 35 varusmiespal-
veluksensa juuri päättänyttä nuorta. Jäsenkunnan 
painopiste on Etelä-ja Lounais Suomessa. 

Hallitus päätti lahjoittaa Vaasan Rannikkojää-

käripataljoonan varusmiesikäluokka l/2000:lle Tu-
emme Turvallisuutta -heijastimet, yhteensä 350 kpl. 
Heijastimet luovutetaan Uudenmaan Prikaatissa 
jääkäripäivänä helmikuun lopulla. Kilta haluaa 
myös näin edesauttaa nuorten ihmisten turvallisuut-
ta. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentajan 
johdolla ollaan Uudenmaan Prikaatin tiloihin raken-
tamassa pienimuotoista museota, jonne myös ran-
nikkojääkärit saavat oman perinnetilan. Hanke on 

hyvä ja kilta tukee sitä taloudellisesti voi-
mavarojensa puitteissa. Odotamme mielen-
kiinnolla museon valmistumista. 

Sotiemme veteraanit, maamme kunnia-
kansalaiset, ovat meidän jokaisen sydäntä 
lähellä. He jättävät meille kaiken muun 
ohella valtavan henkisen perinnön, jota 
meidän on vaalittava huolella. Meillä on 
vielä mahdollisuus käytännön toimenpitein 
antaa tukemme veteraaneille. 

Rannikkojääkärien omat veteraanit, Tei-
karin taistelijat, ovat yhdessä venäläisten 
kanssa pystyttämässä Teikarin saarelle 
muistomerkkiä. Muistomerkki on kunnian-
osoitus kaikille Teikarin taistelujen sanka-
rivainajille. Juhlallinen tilaisuus on suun-
niteltu pidettäväksi Teikarin saarella touko-

kuussa 2000. Hankkeen johtaja on Teikarin taiste-
lijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari. Häneltä saa 
tarvittaessa tarkempia tietoja. 

Esitän kaikkien kiltalaisten puolesta Rannikko-
jääkäripataljoonan ja puolustusvoimain entiselle 
komentajalle kenraali Jaakko Valtaselle parhaat 
onnittelut hänen 75-vuotissyntymäpäivänään 9. hel-
mikuuta 2000. 

Killan kevätkokous pidetään Katajanokan Ka-
sinolla 30. maaliskuuta 2000 klo 18.00. 

Merkitkää aika jo nyt almanakkoihin. Tervetu-
loa. 

Aurinkoista kevättä. 
Olli Ollila 

HfiKa osa EHEH TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./ te l . 019-26 311 

Tultfu *> Vähittäismyynti •> Tuk.ku •> Vähittäismyynti • 

Tunturikatu 16 00100 HELSINKI P: 09 - «43 850 
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Teikarin saaren 
muistomerkki 

• Teikarin saari oli sotanäyttämönä niin talvi- kuin 
jatkosodassakin. Viipurinlahti oli venäläisten tais-
telijoiden hyökkäysurana talvisodassa 1940. Suo-
malaiset hyökkäsivät elokuussa 1941 Viipuria puo-
lustavien venäläisten selustaan Viipurinlahden yli. 
Kesällä 1944 käytiin rajuja taisteluja Viipurinlah-
den saarista. Vihollisen meritoiminta kohdistettiin 
1 ja 4.-5.7.1944 erityisesti Teikarin ja Melansaaren 
alueelle. Vihollisen voimakkaan painostuksen takia 
Teikarin saari jouduttiin jättämään ja omat joukot 
poistuivat lopullisesti saaresta 5.7.1944 iltaan men-
nessä. 

Taisteluihin osallistui noin 1500 suomalaista ja 
heidän kokonaistappionsa olivat kaatuneina, haa-
voittuneina ja kadonneina 829. Hyökkääjän tappi-
oiksi on arvioitu noin 1500 miestä kaatuneina ja 
vangeiksi jäi lähes 200. Varmaa tietoa ei ole niistä 
venäläisistä jotka tuhoutuivat tykistön ja ilmavoi-
mien upottamien noin 100 aluksen mukana lahden 
vesiin. 

Saarella on haudattuna venäläisten tietojen mu-
kaan hyökkääjiä 1400 ja puolustajia 100. 

Yhteistyötä veteraanien kesken 

Teikarin Taistelijat ovat olleet yhteistyössä venäläis-
ten veteraanien kanssa ja tulostakin on syntynyt: 
kerroimme tämän lehden numerossa 2/99 Leningra-
din alueen Viipurin kunnalliselimen hallinnon pää-
miehen päätöksestä, jonka mukaan Teikarin saari 
on julistettu rakennuskieltoalueeksi ja samalla kiel-
letään kaikki muutkin työt. Päätös on allekirjoitet-
tu 20.10.1998. 

• Myynti 
• Asennukset 
• Tasapainotukset 

Ammattitaidolla Ta'ummi 18 

ÄSSÄ-RENGAS OY MÄ9 

Yhteistyö jatkuu 

Teikarin veteraanien puheenjohtaja Paavo Teikari 
on ollut aktiivisessa yhteistyössä venäläisten vete-
raanien kanssa muistomerin saamiseksi Teikarin 
saarelle. Suomalais-venäläinen neuvottelukunta 
kävi saarella 28.5.1999. Tilaisuudessa sovittiin 
muistomerkin hankinnasta Teikarin saarelle. Venä-
läisille veteraaneille esiteltiin suomalaisten laatima 
muistomerkkiluonnos,joka todettiin sopivaksi saa-
ren rantamaisemaan pystytettäväksi. Venäläiset lu-
pautuivat hankkimaan muistokiven Antrean kivi-
veistämöltä ja kuljettamaan sen saareen. Muisto-
merkki on tarkoitus paljastaa toukokuussa 2000, jos 
kaikki asiaan liittyvät kohdat toteutuvat suunnitel-
mien mukaan. 

Muistomerkki tulee olemaan kunnianosoitus 
molempien maiden sankarivainajille sekä taistelui-
hin osallistuneille veteraaneille, jotka antoivat ras-
kaan uhrin oman isänmaansa puolesta. 

Muistomerkin rahoitus 

Muistomerkin toteuttamiseksi on perustettu muis-
tomerkkitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii 
Erkko Kajander ja jäseninä Paavo Teikari ja Viljo 
Lehtonen. 
Viljo Lehtonen 

MERKINTÄJÄRJESTELMÄ T 

lu TIETOLIIKENTEEN 
5 KAAPELIT JA KOMPONENTIT 

Tele-Exxi Oy Ab 

Malminkaan 10 B, FIN-00700 Helsinki 

Puh. (09) 3505 530 • Fax (09) 3505 5333 
\ exxi@exxi.fi 
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Turvallisuus on 
välittämistä 

• Maanpuolustuksen Tuki ry :n valtakunnallinen Tu-
emme Turvallisuutta keräys on lähtenyt erittäin hy-
vin käyntiin. 

Kansalaiskeräys kestää talvisodan 105 päivää ja 
päättyy 13.3.2000. Elinkeinoelämälle kohdistettu 
keräys päättyy vuoden 2000 lopussa. Keräyksen 
teemana on TURVALLISUUS ON VÄLITTÄMIS-
TÄ ja kampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten 
t ietämystä vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. 
Kampanjasta tulevat varat käytetään vapaaehtois-
ten maanpuolus tus jär jes tö jen toimintamahdoll i -
suuksien parantamiseen ja käytännön maanpuolus-
tuskoulutuksen toteuttamiseen. 

OSAAVAA 

Si V O I M A A ! 

%#PUP-YHTIÖT 
P O H J O L A N V O I M A OY 

Valtakunnallinen kansalaiskeräyksen tavoite on 
11 Mmk, joka on jaettu 20 maakunnalliseen kerä-
yspiiriin. Helsingin keräysalue on sotilasläänin alue, 
käsittäen Helsingin, Vantaan, Espoon j a Kauniais-
ten kaupungin alueet. Keräystavoitteeksi meille on 
asetettu 1 320 000 markkaa. 

Keräysalueellamme on 80 rekisteröitynyttä yh-
distystä tai niiden paikallisosastoa. Alueen yhdis-
tysten jäsenkuntaan kuuluu noin 11500 jäsentä. 

Keräyksessä oli 10.01.2000 mennessä mukana 
22 reserviupseerikerhoa, 10 reserviläiskerhoaja 15 
maanpuolustuskiltaa. 

Keräysvastikkeita on valtakunnan tasolla varat-
tu 74 % tavoitteesta ja Helsingin keräysalueella 82 
% tavoitteesta. 

Vastiketilaukset jakautuvat eri piirien yhdistys-
ten kohdalla seuraavasti: 

Helsingin Reserviupseeripiiri ry 88 % 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry 65 % ja 
Helsingin Kiltapiiri ry 76 % piirikohtaisesta ta-

voitteesta. 
Keräysvastikkeiden yhteisarvo on 1 084 430 

markkaa. Lisäksi on erinäisiä yhteisöjä, jotka ovat 
mukana keräyksessä. Osa yhdistyksistä on j o saa-
vuttanut tavoitteensa j a tilittänyt 60 % keräyksen 
tuotosta keräysorganisaation tilille. Kerääville yh-
distyksille jää tästä keräyksestä 40 % oman toimin-
nan käyttöön. 

Rannikon Puolustajan lukija. Joko olet osallis-
tunut keräys- j a t iedotuskampanjaan? 

Nyt tarvitaan jokaisen jäsenen aktiivista työpa-
nosta, jotta saamme toteutettua meille asetetut ta-
voitteet. Työtä riittää jokaiselle. Ota yhteyttä kiltasi 
puheenjohtajaan tai keräysvastaavaan, osoita että 
välität yhteisistä asioista, osallistu kampanjaan! 

Yksittäisenä kansalaisena voitte myös tehdä ra-
halahjoituksen keräysorganisaation tilille: Merita 
138930-205123. Rahalahjoituksen asemasta voitte 
lunastaa keräysvastikkeita seuraavista paikoista: 
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy, Pohjoinen Hesperi-
ankatu 15 tai Army Shop, Pohjoinen Hesperianka-
tu 9. 

Viljo Lehtonen 
Helsingin keräysalueen päällikkö 

£> M 
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EMäOB -ULKOPUHELIN 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN 

Säänvaihteluja, ilkivaltaa ja kovaa käyttöä 
kestävien Racal-ulkopuhelinten käyttö lisääntyy 
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhelimen 
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. 

Kirkkaankeltainen tai harmaa - IP-55 luokan 
tiiviiseen alumiinikoteloon asennettu 
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa 
luotettavasti toimivaksi yhteys- ja 
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen 
puhelinverkkoon ja yrityksen sisäiseen 
puhelinjärjestelmään. 

Ulkopuhelimia käytetään mm. aidattujen 
alueiden porteilla, teollisuuslaitoksissa, 
voimaloissa ja sotilasalueilla sekä asemilla, 
satamissa ja aluksissa. 

MAAHANTUONTI JA MYYNTI 

NORECOM OY 
THE TELECOMMUNICATION COMPANY 
Vallikallionkatu 1 Puh. (09) 512 0155 
02600 ESPOO Fax (09) 512 0466 

/PI/VOIMALAITE 
AGGREGAATIT 

DIESELMOOTTORILLA I ...2000 kVA 
BENSIINIMOOTTORILLA 0,6... 12, 5 kVA 
MYÖS KAASUKÄYTTÖISET 

• murskauskäytöt 

• ajoneuvoasennukset 

• h i tsauskäytötyms. 

U I T - ® 

Kuvassa 2 0 0 kVA hinattava malli 

VOIMALAITE OY 
puh . (03) 3 6 8 5 0 0 1 , fax (03 ] 3 6 8 5 0 3 0 

vo ima la i t e .myyn t i@vo ima la i t e . f i 

• käsikäytöt 

• automaattiset 

• huipunleikkaus 

• la ivakäytöt 

• hinattavat 

• sääsuojatut 

• kontit 

• koteloidut yms. 

1986-2000 
14 

VUOTTA 
LUOTETTAVAA 

PALVELUA 

LABOR , FIDES 

BEB&EB^ 

HUAAANITAS 
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H A N G O N 
R A N N I K K O -
PATTERI STO 

Eteläkärjen kuulu-
miset 
• Hangon Rannikkopatteristossa ei 
laakereilla ole levätty, vaan pyörät ovat 
pyörineet kovaa vauhtia. Yksi kiivaim-
min pyörivistä pyöristä on ollut mei-
dän pa ika l l i skäy t tökeskuksemme 
(PKK), joka vastaa mm. tele-ja vies-
titoiminnasta sekä tietoliikenteestä 
Hankoniemen alueella. PKK:n yksi 
suurimmista töistä viime vuonna on 
ollut lähiverkon laajennus. Viime 
vuonna olemme saaneet Russarön lin-
nakkeen liitettyä vihdoinkin esikunta-
järjestelmän piiriin. Mantereella sijait-
seva Esikunta- ja Huoltopatteri odot-
tavat vuoroaan. Lähiverkolla paranne-
taan henkilöiden tavoitettavuutta ja 
se edesauttaa johtamista kaikissa olosuhteissa. 

Russarön linnakkeen päällikön tehtävät vaihtui-
vat 1.9.99 Uutena päällikkönä toimii viime syksyl-
lä yleisesikuntaupseerikurssilta valmistunut komen-
tajakapteeni Veijo Auvinen. 

Russarössä muutostöitä on tehty läpi vuoden. 
Ampumaratalaajennus on valmistumassa, uutta va-
rastotilaa on rakennettuja koulutuksen kannalta tär-
keää taisteluampumarataa on laajennettu... 

Russarön Betlehem-tykin varaputkesta ja keh-
dosta kunnostettiin syksyllä linnakkeen sisääntulo-
väylän varrelle muistomerkki. Joulukuun 10:nä päi-
vänä pidettiin Russarössa Betlehem-patterin muis-
tomerkin paljastustilaisuus juhlallisin menoin. Pat-

Taisteluampumaradan laajennustyöt käynnissä 

teriston komentaja komentaja Kari Mäkinen ja so-
tilasmestari Risto Muuro suorittivat muistomerkin 
paljastuksen, jonka jälkeen VTM, reservin kaptee-
ni Pekka Silvast piti lyhyen esitelmän Beetlehem-
tykkipatterin historiasta. 

Paikalla olivat Patteriston oman henkilökunnan 
lisäksi alueen lehdistöjä perinneyhdistyksen jäse-
niä. Tilaisuuden jälkeen yhteenvetoja glögitilaisuus 
pidettiin linnakkeen ruokalassa. Tarkoituksena on 
että Russarön keskijaoksen vanhat Beetlehem tykit 
saadaan jatkossa kunnostettua. 

Suomenlahden Meripuolustusalueen ilmatorjun-
tamiesten koulutus on sijoitettu Hankoon Esikun-
ta-ja Huoltopatterille. Syksyn valtakunnallisella il-

matorjuntaleirillä merivoimien il-
matorjuntapatteri saavutti par-
haimman menestyksen kautta ai-
kojen, voittaen pinta-ampumakil-
pailun. Saavutuksen arvoa kuvas-
taa se, että kilpailuihin osallistu-
vat kaikki ilmatorjuntakoulutusta 
antavat joukko-osastot. Saavutus-
ta voidaan pitää erinomaisena 
etenkin kun huomioidaan koulu-
tusolosuhteet, joissa on vielä pa-
rantamisen varaa. 

Kaikille hyvää vuosituhannen 
alkua toivottaen. 
Kari Mäkinen 

Lohtajan leirin voittajajoukkue. 
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Russarön järeät 234 mm:n 
Betlehem -tykit 
• • Russarön kuusi amerikkalaista 
Betlehem Steel Co:n järeää 234 mm:n 
tykkiä kuuluivat alunperin 14 tykin erään, 
joka oli tilattu Chilen laivastolle vuonna 
1912. Vakituisen tykkitoimittajansa 
Englannin painostuksesta Chile kuitenkin 
luopui tykeistä, ja ne myytiin Venäjälle 
vuonna 1915. 
Tykit laivattiin New Yorkista Pietariin 
syksyllä 1915 matkustajahöyrylaivoilla 
Novgorod ja Tambov. Pietarissa tykit 
koeammuttiin meriampumaradalla, jonka 
jälkeen kuusi tykkiä asennettiin Russarön 
linnakkeelle, neljä Naissaareen ja neljä 
Suuropin niemelle Viroon. 
Kun Russarön venäläinen varusväki 
poistui saaresta keväällä 1918, se poisti ja 
hävitti Russarön tykkien lukot. Suomi sai 
kuitenkin hankituksi tykkeihin uudet lukot 
Yhdysvaltojen sotaministeriöstä, ja tykit 
saatiin jälleen ampumakuntoon. 
Russarön tykkien ampumaetäisyyttä 
parannettiin 1930-luvulla sijoittamalla 
tykkien joustinlaitteet putken päälle. 
Tämän saivat venäläiset kokea karvaasti 
1.12.1939, kun Russarön tykit karkottivat 
risteilijä Kirovin johtaman laivasto-
osaston avaamalla tulen 24 kilometrin 
etäisyydeltä. Tämä oli itsenäisen Suomen 
ensimmäinen torjuntavoitto. 
Talvisodan jälkeen Russarö ja koko 
Hankoniemi luovutettiin Neuvostoliitolle 
merisotilaalliseksi tukikohdaksi. Ennen 
luovutusta Russarön järeät tykit purettiin 
ja evakuoitiin vain muutamassa päivässä. 
Tekoa voidaan pitää suoranaisena ihmee-
nä. 
Jatkosodan aikana asemiinsa Russaröön 
palautettiin kolme tykkiä ja 1960-luvulla 
loput kolme. Järeän patterin viimeinen 
ammunta suoritettiin vuonna 1976. Nyt 
Russarön oikean ja vasemman jaoksen 
tykit on romutettu, mutta keskijaoksen 
kaksi 234 mm:n Betlehem-tykkiä ovat 
jäljellä kertomassa nykyisille ja tuleville 
rannikkotykkimiehille Russarön linnak-
keen kunniakkaasta historiasta. 

PAULI MARTIKAINEN 
KY 

PUUTAVARANTUONTI JA 
AUTOKULJETUKSET 

Puh. 015-468 1393, puh. korjaamo 015-468 1675 
NMT 049-158 066 Vanha Puumalantie 27 

PEDERSORE KOMMUN 
PEDERSÖREN KUNTA 
68910 BENNÄS-PÄNNÄINEN 
Tel./Puh. (06) 785 0111, Fax (09) 729 0547 

PIETARSAAREN SEUDUN 
PUHELIN OY 

Alholminkatu 3, PIETARSAARI, puh. (06) 786 8111 
jaana.Snellman @ jnt.fi 

49270 P Y H T A A 
puh. 05-7470700. fax 05-7470740 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 

RIIHIMÄEN PERUSRAKENNUS OY 
Otavankatu 16 C, 11130 Riihimäki 
Puh. (019) 723 126, 040 564 2965 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
Kultasepänkatu 8, 0 4 2 5 0 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4 4 3 0 

Salon Kaupunki 
• PL 77, 24101 Salo 
.Jf Puh. 02-7781 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökillan perinteinen, kaikille avoin 

NUORISOLEIRI 
Järvön saaressa 26.-29.6.2000 

"HYVÄÄ HUOMENTA LEIRI!" 
"L ipunnos toonhan on vielä aikaa lähes kymme-
nen minuut t ia . Eipä ole vielä kiire. Ville tai taa 
vielä nukkua to s sa m u n vieressä. . . Ei hitsi, nyt 
ylös m a k u u p u s s i s t a ja kokemaan uutta ja erikois-
t a ! " 
Ensin l ipunnos toon , sitten aamiaise l le sen jäl-
keen t u t u s t u m a a n merenkulun aakkosiin, u imaan , 
tai e t s imään sa laperä is tä aarret ta v a n h a n linnoi-
t u s s a a r e n uumen i s t a . Illalla kokoonnu taan lau-
leske lemaan i l tanuotion ää reen ja pa i s t amaan 
lettuja tai makkaraa . 
Nuorisoleiri kesällä 
S u o m e n l i n n a n Rannikkotykistökilta ry on jär jes-
tänyt per inte isen lasten ja nuorisoleirin jo kol-
men v u o d e n a jan J ä r v ö n s a a r e s s a . Leirillä ma-
jo i t t audutaan puoli joukkuetel t toihin. Yhteen telt-
t aan ma jo i t e t aan noin 10 leiriläistä. Lasten hyvin-
voinnis ta huolehtii 5 - 6 o h j a a j a a sekä ruokahuol-
losta ammat t i t a i to i se t e m ä n n ä t . Leirille o te taan 
noin 40 tyt töä ja poikaa iältään 6 -14 vuot ta . 

Leirin ohjelma 
Ohje lmaa on mietitty jo p i d e m m ä n ajan. Ensim-
mäise t palaverit on pidetty jo t a m m i k u u s s a , jol-
loin leirin o h j e l m a r u n k o on luotu ja se valmis tuu 
hyvissä ajoin e n n e n leiriä. Onn i s tunu t leiri koos-
tuu hyvin harkitusta ja yksi tyiskohtaisesta ohjel-
mas t a . 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Lisätietoja an taa Kristiina Slotte, jolle voi m y ö s 
i lmoit tautua. 
Puhe l innumero on 09-8011116 tai 050-5250022. 
Sähköpost i : kr is t i ina .s lo t te@yahoo.com 

Leirille i lmoi t tautunei l le l ähe te t ään kesäkuun 
a lussa erillinen leirikirje. 
I lmoi t tauduthan pikaisesti, sillä leiri täyttyy no-
p e a s t i . V i i m e i n e n i l m o i t t a u t u m i s p ä i v ä on 
15.5.2000 

Mitä maksaa? 
Leirin hinta on 275 markkaa. Leirimaksu sisäl tää 
monipuo l i sen le ir iohjelman, ruoat , majo i tuksen 
sekä vakuutukset . 

Lauri Kaski 

Jo nimi kertoo tärkeimmän. 
Hyötysähkö tarkoittaa sitä, että polttoaineiden energia hyödynnetään tehokkaasti. 
Kun tavallisesti sähkötuotannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, 
yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään lämmitykseen kaukolämpöverkon 
kautta. Näin polttoaineiden energiamäärästä jopa yli 90 % saadaan hyötykäyttöön. 

Turku Energia 
http://www.turkuenergia.fi 
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T U R U N 
R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö K I L T A R Y 

• Tervetuloa uuteen vuoteen, mutta muistellaan vie-
lä hetki viime vuoden lopun tapahtumia. Killan 
syysjuhlat pidettiin perinteisissä merkeissä 26.11. 
Svenska Klubbenil la seisovan pöydän antimista 
nauttien j a orkesterin tahdissa keinahdellen. Joulu-
aattona killan vartiovuoroilla Sankarihaudoilla oli-
vat Jouko Mäki, Esko Saarni, Tapio Hirvonen, Jani 
KairavuojaToni Kairavuo sekä Vapaussodan muis-
tomerkillä Unikankareen kummulla Heikki Kaner-
vamäki j a J o r m a Vir tanen. Kot iu tumispä ivänä 
31.12.1999 Turun Linnassa järjestetyssä aliluutnant-
tien ja vänrikkien ylentämistilaisuudessa kilta pal-
kitsi pronssisella levykkeellä varusmiespalvelukses-
saan ansioituneen aliluutnantti Jani Näpärän. Kil-
taa tilaisuudessa edusti Mika Koivunen. 

20.3.2000 klo 17.00 on tutustumiskäynti läänin-
hallituksen kriisinajan johtokeskusluolaan Urheilu-
puiston alle. Ilmoittautumiset Jorma Virtaselle, pu-
helin 0400-829 139 tai Heikki Kanervamäelle pu-
helin 237 1176. Kokoontuminen luolan suulla lää-
ninhallituksen rakennuksen takana klo 16.50. 

15.4.2000 lähdetään tutustumiskäynnille Nau-
voon, Pärnäisten meriliikennekeskukseen, josta val-
votaan koko Saaristomeren liikennettä. Paluumat-
kalla ruokaillaan Nauvossa sekä mahdollisesti tu-
tustutaan johonkin muuhun mielenkiintoiseen koh-
teeseen. 

13.5.2000 on toimintapäivä Reilassa. Ohjelmas-
sa retkeilyä keväisessä metsässä, matkan varrella 
tehtävärasteja sekä sauna retken päätteeksi. 

Maanpuolustuskoulutus ry:llä on tarjolla run-
saasti koulutustapahtumia vuodelle 2000, Ajanta-
saisimmat tiedot niistä löydät Internetistä, osoittees-
ta www.mpkry.fi sekä jäsenille vuosikokouksen jäl-
keen toimitettavasta jäsenkirjeestä. Samoin jäsen-
kirjeestä löydät myös tarkemmat tiedot killan omista 
tapahtumista aina vuoden loppuun saakka. Muista 
seurata myös TS:n kiltapalstaa! 

Killan kunniapuheenjohtaja Toivo Veriö on pois-
tunut keskuudestamme. Toivo Veriö teki kiltamme 
puheenjohtajana ansiokkaan työn ja toimi sen jäl-
keen Lounais-Suomen kiltapiirin puheenjohtajana. 
Kilta kunnioittaa Toivo Veriön muistoa. 

Mika Koivunen, tiedottaja 
Puh. (02) 251 1349, mika.koivunen@nesu.org 

Huomio, ota suunnaksi 

SUOMUSSALMI JA RAATE! 
Talvisodan muistot elävät Suomussalmella j a Raatteen 
tiellä, jossa käytiin merkittävät taistelut 1939-40. 

* Talvisota Suomussalmella -näyttely 
Raatteen Portissa, puh. (08) 721 450 
Uutuutena visiohuone ja pienoismalli! 
Avoinna: 
1.5.-31.5. pe-su klo 11-17 
1.6.-10.9. ma-su klo 10-18 (suljettu 23.6.) 
11.9.-31.10. pe-su klo 11-17 
muulloin tilauksesta ryhmille 

* Raatteen Vartiomuseo 
Avoinna: 5.6.-11.8. ma-su klo 10-20 (suljettu 23.6.) 

* Ennallistettu Purasjoki-linja 
* Useita muistomerkkejä 
* Lähellä kirkonkylää, Karhulanvaaralla Alvar Aallon 

suunnittelema Talvisodan Päämuistomerkki 
Liekkipatsas 

* Opastetut kiertoajelut Raatteeseen (3-4 h) 
Kysy lisää 

S Suomussalmen Matkailutoimisto 
PL 110 

89601 SUOMUSSALMI 
Puh. (08) 7191 243, fax. 711 189 
Internet: www.suomussalmi.fi 

TERVEHDIMME 
RANNIKON 

PUOLUSTAJIA 

KALAJOEN 
TIMANTTIKAIRAUS OY 

Rautio 

VERDANDI 
Turku 

OY E. BOSTRÖM AB 
Lepplax 

PUUTARHA 
MATTI PEURALA 

Kymi 

LUKITUSTEKNI IKKA-STY OY 
Hamina 

PENAN KIINTEISTÖNHOITO KY 
Paimio 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
Tapahtumakalenteri 

Vuosi 2000 

01.03.00 Uusi Tasavallan Presidentti ottaa virkansa vastaan 
01.03.00 Laatokan Karjala, esitelmä klo 18 Sotamuseo 
03.03.00 SIRt-kil lan vuosikokous klo 17.30, Katajanokan Kasino 
04.03.00 AlueKRISO alkaa, Santahamina (MpK, RUL) 
08.03.00 Salla ja Petsamo, esitelmä klo 18 Sotamuseo 
13.03.00 Talvisodan (1939-40) päättymispäivä 
13.03.00 Tuemme turval l isuutta -keräys päättyy 
14.03.00 1700- ja 1800 luvun l innoit taminen Suomessa, 

esitelmä klo 18 Suomenl inna 
15.03.00 Vi ipurinlaht i-Vi ipuri-Vuosalmi, 

esitelmä klo 18 Sotamuseo 
15.03.00 Rt -kerho Johtorenkaan kevätkokous klo 19, 

Suomenl inna 
21. -26.03.00 KRISO-int 
01.04.00 RUK:n vuosipäivä (80 vuotta, perustettu 1920) 
01.04.00 Helsingin Väestönsuojelumuseo (10 mk) klo 12 , 

Siltavuorenranta 16 B 
07. -09.04.00 Pohjoismainen turval l isuuspol i t i ikan seminaari, Tuusula 
11.04.00 I maai lmansodan l innoit taminen Suomessa, 

esitelmä klo 18 Suomenl inna 
15.-16.04.00 RES:n vuosikokous, Kuopio 
16.04.00 MeriSK:n ru-kurssi no 137 alkaa 
17.04.00 Rannikon Puolustaja-lehden aineistopäivä 
18.04.00 Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 
27.04.00 Lapin sodan (1944-45) päättymispäivä 
27.04.00 Kansallinen veteraanipäivä 
12.05.00 SIRR:n perinnepäivä, lisää sivulla 70 
12.05.00 MeriSK:n ru-kurssi 38:n 40-vuot is juhla, MeriSK 
13.05.00 Vanhojen mäkiluotolaisten tapaaminen. 

Lähtö Mäki luotoon Upinniemen laiturilta klo 9 
14.05.00 Perinteinen Äitienpäivälounas, 

Suomenl innan Upseerikerho 
16.05.00 II maai lmansodan l innoit taminen Suomessa, 

esitelmä klo 18 Suomenl inna 
21.05.00 Kaatuneiden muistopäivä 
21.05.00 Seppeleenlasku kaatuneiden muistolaatalle. 

Keltainen rykmentt i , Suomenl inna klo 12 
03.-04.06.00 RUL:n li ittopäivät, Hamina 
04.06.00 Puolustusvoimain l ippujuhla, paraati Rovaniemellä 
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W RANNIKON PUOLUSTAJAn 
Tapahtumakalenteri 

04.06.00 Rannikon Puolustaja-lehden i lmestymisvi ikko 
04.06.00 RUK:n 80-vuotisjuhlapäivä, Hamina 
09. -10.06.00 Kesäyön marssi, Tuusula 
26. -30.06.00 Nuorisoleir i Järvöössä, SIRt-kilta 
05.07.00 Vaasan Rannikkojääkäripatal joonan/UudPr perinnepäivä 
09.07.00 Merivoimien vuosipäivä 
09.07.00 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 
22.07.00 MeriSK:n ru-kurssi no 137 päättyy 
01.08.00 Hangon Rannikkopatteristo perinnepäivä 
10.08.00 Rannikon Puolustaja-lehden aineistopäivä 
24.08.00 Rt-Golf Tuusula klo 10. 
27.08.00 Talvisodan päättymisen muistopatsaan uudelleenpaljastus 

Mäki luodossa 
02.09.00 Kuninkaansaaren soutu, SIRR:n perinneyhdistys 
10.09.00 Turun Rannikkorykmentt i perinnepäivä 
10.09.00 Merivoimien tutk imuslai toksen vuosipäivä 
16. -17.09.00 RES:n naisten huipputapahtuma, Ikaalinen 
17.09.00 Rannikon Puolustaja-lehden i lmestymisvi ikko 
22.-24.09.00 Syysjotos, Savonlinna 
11.10.00 Rt -kerho Johtorenkaan syyskokous klo 19 Suomenl inna 
15.10.00 MeriSK:n ru-kurssi no 138 alkaa 
18.10.00 MeriSK:n vuosipäivä (70 vuotta, perustettu 1930) 
20.10.00 Rannikon Puolustaja-lehden aineistopäivä 
25. -29.10.00 KRISO-int 
01.11.00 Rannikkotykistökoulun perinnepäivä 
03.11.00 Rannikkosoti laskotiyhdistyksen vuosipäivä 
06.11.00 Svenska Dagen - juhlal l isuudet Nylands Brigad 
18.-19.11.00 RES:n syyskokous, Naantali 
26.11.00 Rannikon Puolustaja-lehden i lmestymisvi ikko 
30.11.00 Talvisodan (1939) alkamisesta 61 vuotta 
02.12.00 RUL:n l i i t tovaltuusto, Helsinki 
04.12.00 Raaseporin Tykistörykmentt i /UudPr perinnepäivä 
06.12.00 Itsenäisyyspäivä 
06.12.00 SIRt-kil lan Itsenäisyyspäivän juhlail lall inen, Palace 
06.12.00 Itsenäisyyspäivän illallinen, Suomenl innan Upseerikerho 
07.12.00 Joulutulet (RES), koko maa 
31.12.00 Saapumiserän 1/00 (362 vrk) ja II/00 (180 vrk) 

kotiutuspäivä 
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• • • A k a t e e m i k k o P a a v o 
Haavikko vääristelee historiaa 

"Päämaja -
Suomen Hovi" 

J o r m a V u o h e l a i n e n 

Joulun alla tartuin suurin odotuk-
sin akateemikko Paavo Haavikon 
tuoreeseen teokseen "Päämaja -
Suomen Hovi" odottaen mielen-
kiintoista lukuelämystä. Olin juu-
ri kirjoittanut historian opintoihini 
liittyen esseen Suomen Päämajan 
joh tamismene te lmis tä Jatkoso-
dassa 1941 - 4 5 ja sitä varten kah-
lannut läpi suuren joukon arkis-
tomateriaal ia j a Päämajan kes-
keisten toimijoiden muistelmia 
ym. lähdemateriaalia. Hämmäs-
tykseni ja pettymykseni olikin sit-
ten kir jan luettuani melkoinen. 
Tuli mieleen opettajieni varoituk-
set lähdekritiikistä ja tieteellisen 
tiedon luonteesta. 

Kirjan motto on toki ylevä: 
"Se joka ei ole seissyt mah-

dottoman edessä, sen porteilla, ei 
tiedä mikä paikka tämä maailma 
on." 

Motto sopii varmaankin par-
haiten lähes toivottomilta näyttä-
neisiin Talvisodan Päämajan tun-
nelmiin ja varmaan myös kesä-
heinäkuun 1944 raskaisiin torjun-
tataisteluihin. Kir ja on pääosin 
viihdyttävää luettavaa, kun sitä ei 

ota historiallisena totuutena. Pää-
paino on sotien poliittisissa tapah-
tumissa sekä "Marskin hovissa", 
jonka tapoja, kuvioita ja ihmis-
suhteita kuvataan hyvinkin tar-
kasti. 

Mannerheimista, ylipäällikös-
tä luodaan oikeutetusti poliittises-
ti j a sotilaallisesti hyvin ihannoi-
va kuva. Näinhän sekä Heinrichs, 
että Airo ovat muis te lmissaan 
kuvanneet. "Päämajan ainoa yli-
päällikkö oli Ylipäällikkö itse", 
sanoo Heinrichs. Sekä hänen että 
Päämajan operaatiojohdon, pää-
majoitusmestarin kenraalimajuri 
A.F. Airon osuus jää varsin kal-
peaksi. Airon suhde Brita Kana-
seen ja Brita Kanasen henkilöhis-
toria saavat yllättävän paljon si-
vuja. Liekö tuo suhde ollut Pää-
majan toiminnan kannalta kes-
keistä, vai johtuuko sen suhtee-
ton painoarvo Haavikon aiemmin 
kirjoittamasta näytelmästä "Airo 
ja Brita"? Valmista materiaalia oli 
helposti saatavilla. Yllättävää on, 
että operaatiojohdolle keskeisis-
tä henkilöistä kuten eversti Valo 
Niht i läs tä löytyy k i r jassa vain 
kaksi mainintaa ja eversti luut-
nantti Usko Haahdista vain yksi 
maininta. Strategisia tai operatii-
visia suuria totuuksia kirjasta on 
turha etsiä. 

Sivuilla 2 4 7 - 2 6 3 Haavikko 
räjäyttää pommin: "Viipurin hin-
ta 12 kaatunutta ja 1300 kadon-
nutta tai hävinnyttä". Ei kai Vii-
purin menetyksessä kesällä 1944 
ollut mitään sankarillista, mutta 

Haaviston väitteet erikoistuomio-
istuimen perustamisesta j a sen 
langet tamista sadoista tai j opa 
1300 kuolemantuomioista Viipu-
ria puolus taneen 20. Prikaat in 
sotilaalle vaativat jotain todistus-
pohjaa. Vahvimpana todisteena 
Haavikon mukaan on se, että to-
disteita ei ole: siis todisteet on 
hävitetty! 

"1300 kadonnut ta . Kukaan 
heistä ei todista. Kaikki asian-
omaiset ovat poissa. Hautoja vail-
la ristejä, nimeä tai päivämääriä." 

Kovin on dramaattista tekstiä 
perustuakseen johonkin epämää-
räiseen tietoon Lappeenrannan 
Huh t in i emes tä huhun mukaan 
löytyneis i in luihin. E te lä -Sa i -
m a a s s a 2 8 . 1 1 . 1 9 9 9 A n t t i 
O. Arponen jopa näyttää nielleen 
tämän väitteen uskoen Haavikon 
todella tutkineen arkistoja. Olivat-
kohan nuo luut todella olemassa 
ja ajoitettiinko ne historiallisesti? 
Olivatko ne Pitkän vihan, Ison 
vihan, Suomen sodan vai venäläi-
sen varuskunnan ajalta. Oli miten 
oli; tutkijat ovat tyrmänneet täy-
sin Haavikon väitteet. Sotatieteen 
Laitoksen 1993 toimittaman Jat-
kosodan historian 4. osa kirjaa 20. 
Prikaatin tappioiksi 19 kaatunut-
ta, 101 haavoittunutta j a 419 ka-
donnutta. Arvostamani sotahisto-
rioitsija Sampo Ahto osoittaa So-
tilasaikakauslehdessä 12/99, että 
kolme vuorokautta taistelujen jäl-
keen 20. Prikaatin miesvahvuu-
desta puuttui enää 125 miestä, 
joista painopistesuunnan II patal-

Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinnepäivä 
12.5.2000 Suomenlinnassa 
Lipunnosto Kustaanmiekassa kello 8 
Seppeleenlasku Val l isaaren räjähdyksessä menehtyneiden muistolaatal le kello 1 0 . 2 0 
Paraati ja katselmus kello 11 ( lähel lä Ehrensvärdin muistomerkkiä) 
Juhlalounas kello 12 

Järjestäjänä SIRR 

joonaan kuului 85 miestä. Samoin 
Vesa Karonen todistaa Helsingin 
Sanomissa 5 .12 .1999 vain 70 
miehen olleen kadoksissa, kun 
hajonnut 20. Prikaati saatiin koot-
tua. Molemmat perustavat väit-
teensä kapteenina Viipurin taiste-
luissa mukana olleen everstiluut-
nantti Uuno Tarkin perinpohjai-
seen ja melko tuoreeseen (1996) 
tutkimukseen "Taistelu Viipuris-
ta". Tärkki taas perustaa lukunsa 
20. Prikaatin vahvuusluetteloon, 
jonka Haavisto on unohtanut "ar-
kistoja" penkoessaan. Kertoisivat-
ko nämä puuttuvat 70 miestä sii-
tä, että kaikki 20. Prikaatin mie-
het eivät halunneet paeta tai eivät 
enää kyenneet pakenemaan Vii-
purista yleisen sekasorron valli-
tessa kolmen neuvostoarmei ja-
kunnan tunkiessa päälle? Näin 
voidaan väittää vähintään yhtä 
vahvoin perustein kuin millä Haa-
vikko perustelee väitteensä. Seka-
sorto on Viipurissa ollut sanoin 
kuvaamaton ja irtautumiskäskyä 
ei annettu. Sekasortoa kuvaa mm. 
oman perääntyvän Jalkaväkiryk-
mentti 58:n kärsimät suuret tap-
piot omassa tulessa. Viipuria puo-
lustaneen 20 Prikaatin 12 tai 19 
kaatunutta ei siten varmasti ollut 
koko totuus. Ja tuskin kukaan piti 
sotapäiväkirjaa ajan tasalla seka-
sorron vallitessa; oli tärkeämpää-
kin tekemistä. 

Onkin syytä esittää muutama 
kysymys Haavikolle. Missä ovat 
haudat? Missä ovat teloi t tajat? 
Ketkä katosivat? Miten tällainen 

suomalaisen oikeustajun vastai-
nen tapahtuma olisi voitu salata? 
Teloitettiinko myös teloittajat, vai 
miksi kukaan ei ole puhunu t? 
Miten salaiset teloitukset vaikut-
tivat ennalta ehkäisevästi rintama-
karkuruuteen, jos niistä ei kukaan 
tiennyt? Huhtiniemi on toki niin 
suppea alue j a nyt niin täyteen 
rakennettu, että joukkohaudat oli-
si todennäköisesti löydetty tähän 
päivään mennessä. Ja kuinka ta-
pahtumat olisi voitu salata Val-
vontakomission, Valtiollisen Po-
liisin ja niiden uskollisten vasikoi-
den tietoisuudesta? 

Haavikon mukaan myös en-
s immäisessä maa i lmansodassa 
ranskalaisia rykmenttejä tuhottiin 
oman tykistön tulella neliöihin 
marssi tet tuina ta is telumoraal in 
parantamiseksi! Jos tällä taistelu-
moraalin parantamista tavoitel-
tiin, miten siitä ei sotahistoria tie-
dä mitään? Eikö tapahtunut olisi 
pitänyt tehdä kaikille rintamajou-
koille täysin selväksi. Taistele, 
niin voit ehkä elää; älä taistele ja 
kuole varmasti omassa tulessa. 
Eikö logiikka olisi vaatinut mah-
doll is imman suurta julkisuutta. 
Tähän verrattavalla tavalla on toki 
sodassa menetelty. Joukot on ajet-
tu hyökkäykseen juotettuina omat 
konekiväärit selän takana. Sitä 
tuskin on ns. sivistysmaissa ta-
pahtunut ainakaan 1900-luvulla. 
Tykistöupseerina en minä aina-
kaan ryhtyisi rykmenttejä tykis-
tötulella teloittamaan; se on liian 
epävarmaa ja jälkeen jäänyt sot-

"SALAISET SAARET" 

ku todella ikävää korjattavaa. Jal-
kaväen konetuliaseet ovat toki 
aina varmemmat ja "siistimmät" 
tähän tarkoi tukseen. Haavikko 
lienee heittänytkin tämän väitteen 
piruuttaan, mutta samalla hän te-
kee epäuskottavaksi Viipurin me-
netystä seuranneet tapahtumat 

Eräänä todisteena erityistuo-
mioistuimen olemassaolosta Haa-
vikko kertoo Edwin Linkomiehen 
muistelmissa mainitusta Bruno A 
Salmialan vaatimasta Kannaksel-
le perustettavasta erikoistuomio-
istuimesta. Luultavaa on ollutkin, 
että tällaisesta tuomio-istuimesta 
on keskusteltu, mutta kai epäon-
nis tuneiden, tehtävänsä täyttä-
mättä jä t täne iden komenta j i en 
tuomitsemiseksi. Se sopisi hyvin 
rintaman murtumiseen, toivotto-
malta näyttäneeseen tilanteeseen 
ja Suomen armeijan oikeuskäy-
täntöön. Epäonnistuneet komen-
tajat vaihdettiin hyvin herkästi ja 
mm. 20. Prikaatin komentaja tuo-
mittiin sota-oikeudessa. ? Olisi-
ko kenttäoikeus voitu perustaa il-
man Mannerheimin hyväksymis-
tä? 

Yksi erikoistuomioistuin toki 
perustettiin: se tunnettiin nimellä 
sotasyyllisyysoikeus. Ja Haavik-
ko on aivan oikeassa; se oli Suo-
men perustuslain vastainen. Sii-
täköhän Salmiala puhui. 

Haavikon teosta ei liene tar-
koitettukaan vakavasti otettavak-
si historialliselta kannalta, vaan 
jonkinla iseksi hyvin myyväksi 
fiktioksi Päämajan juoruista. Eri-

Yhtenä tapahtumasarjana "Kulttuurikaupunki 2000" noin 450:stä tapahtumasta järjestetään tuleva-
na kesänä "Salaisiin saariin tutustuminen". 
Suurelle yleisölle suunnatussa tutustumistapahtumassa käydään Kuivasaaressa, Isosaaressa sekä 
saadaan tietoa mm. Vallisaaresta. 
6-8 tuntia kestävien tutustumiskäyntien alustavat päivämäärät: 17.6., 27.7., 28.7. ja 29.7.2000. 
Lähdöt ennen puolta päivää Kauppatorin/Kauppahallin läheisyydestä. Kuljetusalukset ovat siviili-
aluksia. 
Jos Sinulla on mahdollisuus tulla auttamaan järjestelyissä, esim. Kuivasaaressa, ota yhteys: kom-
kapt Pasi Staf, puh: (09) 1810111, tai Kimmo Ylitalo, puh: 040 547 8729. 
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tyisen varovaiseksi saa lukijan se, 
että teoksessa on 95 sivua - siis 
lähes kolmannes sivumäärästä-
suoria lainauksia, jotka on voitu 
lukea skannerilla suoraan tietoko-
neelle. Toinen outo piirre on läh-
deluettelo. Siitä puuttuvat kaikki 
viittaukset arkistolähteisiin, joi-
hin perustuen tekstissä kuitenkin 
kerrotaan monista historioitsijoil-
le uusista asioista. Lähdeluette-
loon on myös jätetty kirjaamatta 
Platonovin teos: "Taistelut Suo-
men rintamalla" ja ainakin Mart-
ti Turtolan varsin tuore (1997) 
teos "Aksel Fredrik Airo, Taipu-
maton kenraali." Huvittava lip-
sahduskin on vaatimattomassa 
lähdeluettelossa. Se tuntee teok-
sen Heinrichs, Erik: "Mannerhei-
min ja Paasikiven kenraali" Ota-
va 1988, Helsinki. Kyseessä on 
kuitenkin Martti Turtolan kirjoit-
tama Heinrichsin elämänkerta: 
"Erik Heinrichs, Mannerheimin ja 
Paasikiven kenraali", joka maini-
taan erikseen samassa lähdeluet-
telossa. 

Haavikko on kasannut kirjan-
sa hirvittävällä kiireellä. Se on 
ollut pakko saada syksyn 1999 
markkinoille tiukassa aikataulus-
sa. Tästä kertoo mm. kirjan hen-
kilöhakemisto, jonka yksikään 
viittaus ei kohdistu oikealle sivul-
le. Ilmeisesti alkuperäinen käsi-
kirjoitus on käsittänyt noin 240 
sivua, koska viimeinen henkilö-
hakemiston viittaus on sivulle 
239. Käsikirjoitusta on kuitenkin 
sittemmin laajennettu 313 sivuk-
si, mutta henkilöhakemiston viit-
tauksia ei ole ollut enää aikaa kor-
jata. Alkuperäinen käsikirjoitus 
lienee arvioitu liian kuivaksi myy-
däkseen hyvin ja siksi on kai ke-
hitelty edellä kuvattu Viipurin 
skandaali. 

On todella suoranainen skan-
daali, että Suomen akatemian jä-
sen julkaisee omalla nimellään 
tällaisen sepitelmän, jonka faktat 
ovat osittain täysin tuulesta tem-
mattuja; olkoonkin, että Haavik-
ko on kirjailija-akateemikko, ei 
historioitsija. Kirja on luokitelta-

va historialliseksi fiktioksi - ku-
vitteelliseksi romaaniksi, jossa 
kirjailijan mielikuvitus vain hy-
vin kevyesti tukeutuu faktoihin. 
Ehkä valinta on tietoinen; ei Haa-
vikko ensi kertaa kirjoita fiktiivis-
tä historiaa. "Kansakunnan Lin-
jan" kanssa teoksella on hyvin 
vähän tekemistä, vaikka se kuu-
luu näin tekijänsä nimeämään sar-
jaan. Kirja on kuitenkin ihan viih-
dyttävää luettavaa, kun muistaa 
sen historialliset puutteet eikä nie-
le kaikkea kakistelematta. On toki 
muistettava, että kunnon skandaa-
li - vaikka sepitettykin - on aina 
paras keino kirjamyynnin edistä-
miseen. Haavikon väitteitä voi-
taneen verrata markkinointimie-
lessä Etelä-karjalaisen vesisängyn 
lotinaan. Onko menettely sitten 
eettisesti tai moraalisesti sopivaa 
ja kriittisen tarkastelun kestävää 
onkin sitten toinen kysymys. Joku 
hyväuskoinen nyt tai tulevaisuu-
dessa saattaa luulla kertomusta 
historiallisesti todeksi. Se olisi 
suuri vahinko. • • • 
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TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISET 
Huollot, korjaukset, modernisoinnit ja lääkereiden iskusysäysmittaukset 

sähkö-, automaatio-, hydrauliikka-, ja koneasennukset laadukkaasti 

PORI 02-6418 400 
MÄNTYLUOTO 02-6383 400 
PIHLAVA 02-6255 665 
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MERIPUOLUSTUSPIIRIN 
KUULUMISIA 
• • Mennyt vuosi oli Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustuspiirin toimin-
nassa muutosten aikaa. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus jäntevöitti toimin-
taansa organisaatiomuutoksen avulla. Toiminta vakinaistui ja organisaatiomuu-
toksen aiheuttamista lisätöistä huolimatta Meripuolustuspiirin koulutustulos 
kasvoi jälleen merkittävästi. Kursseja toteutui yhteensä 67, joilla oli kouluttajat ja 
koulutettavat mukaan lukien hieman alle 1500 henkilöä. Kun kurssit ovat 
keskimäärin kahden päivän mittaisia, kurssipäiviä kertyi silloin noin 3000. 
Tämän lisäksi Meripuolustuspiirin henkilöstö avusti 11 merivoimien johtamassa 
vapaaehtoisessa harjoituksessa. Reserviläisiä harjoituksissa oli lähes 1000 ja 
heille kertyi harjoituspäiviä lähes 2000. Asetetut koulutustavoitteet kurssitettavien 
ja kurssipäivien osalta saavutettiin, vaikka osa kursseista jäi lähinnä oppilaspulan 
vuoksi toteutumatta. Esitetyt luvut kertovat, että koulutustoiminnassa alkaa olla 
tosi tekemisen meininki. Kiitos kaikille hyvään koulutustulokseen vaikuttaneille 
henkilöille ja yhteisöille. 

Kuluva vuosi näyttää kehittyvän samaan suuntaan. Kursseja on suunniteltu 
pidettäväksi yhteensä 98. Lukumäärä on samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 
1999, mutta todellisuudessa kursseja on noin 20 lisää. Tämä johtuu mm siitä, että 
vuonna 1999 sotilasveneenkuljettajakurssin pakolliset ohjatut ajoharjoittelut (50 
tuntia) olivat viikonlopun mittaisia erillisiä lisäkursseja, mutta nyt vuonna 2000 
ne on sisällytetty sotilasveneenkuljettajakurssin sisään. Kurssin pituus on tällöin 
noin 150 tuntia. Tällaisen kurssiohjelman läpivieminen edellyttää kouluttajina 
toimivilta ja miksei myös koulutettavilta erittäin suurta työpanosta ja sitkeyttä. 
Toivottavasti saamme uusia vereksiä voimia mukaan kouluttajiksi, etteivät 
nykyiset kurssien johtajat ja kouluttajat polttaisi itseään loppuun vapaaehtois-
toiminnassa. Uusien kouluttajien saamiseen panostetaan tällä hetkellä myös 
puolustusvoimien taholla. Reserviläisten kouluttajakoulutus alkaa jalkaväkikou-
lutuksen osalta voimaperäisesti keväällä 2000 Reserviupseerikoulussa. 
Merivoimien vastaava koulutus on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2000. Tervetu-
loa mukaan kursseillemme joko koulutettavina tai kouluttajina. Toiminta tulee 
olemaan entistäkin haastavampaa. 

Piiripäällikkö Aslak Saviranta 

Saunakuja 4 , 00730 Helsinki, 
Puhelin 09-3864638, 040-5030875, 
Telefax 09-3463241, sähköposti: 
aslak.saviranta @ srs.fi, 
Internet www.srs.fi 

SILVA SHIPPING OY AB 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

Puh. (06) 222 7651, Telefax (06) 222 8064 

SUNILA OY 
puh. (05) 229 8111 

48900 Sunila 
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appioiden 
1 vaikutus 
Taistelun 

ratkaisuun 

T I M O K A U K O R A N T A 

Kautta historian sota-
tekniikan kehittämi-
sen selkeä ja ainoa 

päämäärä on ollut 
luoda välineitä ja 

menetelmiä, joilla 
kyetään tappamaan 

ja tuhoamaan entistä 
tehokkaammin. Ope-

raatiotako ja taktiikka 
on käynyt kilpajuok-

sua teknisen kehittä-
misen kanssa. Mutta 
onko näillä teknisen 

kehittymisen ja ha-
jauttamisen dramaat-

tisilla muutoksilla 
ollut mitään vaikutus-

ta sotavoiman karsi-
miin tappioihin? 

• • Suurten sotateoreetikoiden jo 
hamassa menneisyydessä luo-
mat neljä yli muiden käyvää so-
dankäynnin perusperiaatetta; kes-
kittäminen, yllätys, tavoite ja voi-
mien taloudell inen käyttö, ovat 
edelleenkin relevantteja. Vaikka 
viimeisten kahdensadan vuoden 
aikana joukkojen hajauttaminen 
onkin kasvanut yli 200 kertaises-
ti, ei tämäkään ole ristiriidassa 
vanhojen teorioiden kanssa. Nyt 
keskittäminen luodaan tulella, ei 
pääsääntöisesti joukoilla. 

Kaikkien näiden teorioiden ta-
kana on ollut ajatus sotavoiman 
asettamisesta sotavoimaa vas-
taan. Viime aikoina tämänkin vai-
kuttamisen mekaniikka on muut-
tunut. Jo toisessa maailmanso-
dassa (ja joissain historian vai-
heissa a ikaisemminkin) kaikki 
suuret sotilasmahdit turvautuivat 
vaikuttamaan sotavoiman ulko-
puolisilla tappioilla pommittamal-
la massiivisesti siviilikohteita. 

Viimeisessä Kosovon sodas-
sa tämä sotavoiman ulkopuolisil-
la tappioilla vaikuttaminen hoidet-
tiin "sivistyneemmin". Tällöin py-
rittiin välttämään siviili-ihmisuhreja 
ja tuhoamaan infrastruktuuria ja 
tätä kautta viemään usko taiste-
lun jatkamisen edellytyksiltä. Var-
sinaisen sotavoiman tappiot jäivät 
sangen pieniksi. 

Tappiot yhä pienempiä 

Myös so tavo imien tapp io iden 
merki t täväl lä kasvul la voi olla 
omat "sivuvaikutuksensa", jotka 
eivät johdu komentajien ja jouk-
kojen tappionsietokyvystä. Tämän 
osoittivat selkeästi amerikkalaisen 
yhteiskunnan reaktiot Vietnamin 
sodan aikana sekä Tshetshenian 
vuosien 1994-96 sodan tappioi-
den vaikutukset venäläisiin. 

Sotavoiman päivittäisiä tap-
pioprosentteja tarkasteltaessa on 
erotettava minkä kokoisesta jou-
kosta on kyse. Suuremmissa jou-
koissa on pienempään verrattuna 
aina suhteel l isest i vähemmän 
taisteli joita vastustajan havain-
noinnin ja tulivaikutuksen piirissä. 
Tämän lisäksi suuremman joukon 
tapp ioprosent i t jäävät jos ta in 
syystä aina pienemmiksi taistelu-
kosketuksessa olevien suhteelli-
seen määräänkin nähden. Erääs-
sä tutkimuksessa tätä ilmiötä on 
selitetty Clausevvitzin esittämällä 
sodankäynnin kitkalla. 

Mielenkiintoista näissä kiivai-
den taisteluiden aiheuttamissa 
päivittäisissä tappioprosenteissa 
on se, että ne näyttävät laskeneen 
aikojen kuluessa merkit täväst i 
a ina to iseen maa i lmansotaan 
saakka, jonka jälkeen ne tuntuvat 
vakiintuneen oheisessa kuvassa 
esitetylle tasolle. Tämä analyysi 
pätee ainakin 1980-luvun alkuun. 
Sen kuinka sodankäyntitapojen 
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muutokset sekä taisteluthan hal-
linnan merkit tävä kehittyminen 
ovat kahden viimeisen vuosikym-
menen aikana vaikuttaneet näihin 
päivittäisi in tappiolukuihin, jää 
vain arvailujen varaan vertailukel-
poisen aineiston puuttuessa. 

Sotilail la on y leensä vakaa 
käsitys siitä, että taistelussa on 
olemassa jollakin tasolla kynnys, 
jonka jälkeen tappiot kasvavat niin 
suuriksi, että toinen osapuoli luo-
puu taistelusta. Perinteisesti rat-
kaisevien tappioiden määränä on 
pidetty 30 % kumulatiivisia mies-
tappioita. Tämä on luku, jota esi-

merkiksi operaatioanalyyttisissä 
simuloinneissa käytetään yleisesti 
taistelun keskeyttämisen rajana. 
Mihin tämä luku sitten perustuu? 

Tappioiden kriittinen raja 

Jos tarkastellaan toisen maail-
mansodan taisteluita, Korean so-
taa sekä Lähi-idän vuosien 1967, 
-73 ja -82 sotia, voidaan tuon 
maagisen 30 %:n luvun todeta 
olevan täysin perusteeton. Erääs-
sä tutkimuksessa amerikkalaiset 
komentaja-ja päällikkötehtävissä 
toimineet upseerit (maj -kenr l ) 

esittivät hyvin yksimielisiä näke-
myksiä siitä, että heidän komen-
tamassaan joukossa kriittinen tap-
pioprosentti olisi 50.Tämä on vie-
lä edellistäkin lukua perusteetto-
mampi. 

Jos taistelun menettämistä 
tarkastellaan tehtävästä luopumi-
sena, eli hyökkääjän siirtymisenä 
puolustukseen tai puolustajan ir-
tautumisena tai siirtymisenä viivy-
tykseen, saadaan historiasta esiin 
ne tappioprosentit, jotka vaikutta-
vat joukkojen toimintaan sekä ko-
mentajien päätöksiin. 

Tosiasiallisesti nämä päätök-
siin vaikuttavat tappioluvut ovat 
kaukana tuosta sotilaiden yleisesti 
kuvittelemasta 30 %:sta. Puolet 
hyökkääjän tappioon päättyneis-
tä taisteluista ratkesivat jo siinä 
vaiheessa, kun kumulatiiviset tap-
piot olivat vasta neljä prosenttia. 
Hyökkääjän toiminta keskeytyi 
vastaavan luvun ollessa kahdek-
san prosenttia.Tosin kumulatiivis-
ten tappioiden vaihteluväli tutki-
muksessa olleissa taisteluissa on 
tavattoman suuri, puolustuksessa 
yhdestä liki sataan prosenttiin ja 
hyökkäyksessä 1...34 %. 

Tämän tutkimuksen yksiselit-
teinen johtopäätös on se, ettei ole 
määritettävissä sellaista kumula-
tiivista tappioprosenttia, joka rat-
kaisisi taistelun lopputuloksen. 
Myöskään tappioiden syntymisen 
nopeudesta tai edes eri osapuo-
lien kärsimien tappioiden suhtees-
ta ei löydy selittävää tekijää. • 

Taistelukosketuksessa oleva osuus koko joukosta 
sekä päivittäiset tappiot kiivaissa taisteluissa 

(x-akselilla joukon vahvuus logaritmisena) 
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SUOJASAUMA 
SUOJAUSASIANTUNTIJA 

• llmakaariteltat • Kuivavarastointisuojat • Esikunta- ja huoltoteltat • 
• Erikoiskuomut ja -peitteet • 
S U O J A S A U M A O Y 

Likolammentie 18, 70460 Kuopio, 
Puh. 017-261 3355, fax 017-263 2455 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

2 7 8 0 0 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

m TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneent ie 1506, Tiistenjoki 
Puh . 0 6 - 4 3 3 7400 

T:mi Autokorjaamo 
J. Paavola 

Katsastusremontit, huollot ja muut korjaukset. 
Rajatie 2, 49400 Hamina 

Puh. 05-3449077 
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lähes 1300 kiloisen 

täsmäaseen maaliin. 
Yhdysvaltojen ilmavoimat 
ovat tilanneet ohjuksen ja 
nimenneet sen AGM-142 

Raptoriksi. 
Ilmasta maahan ammuttavan 

ohjuksen maaleiksi on suunnitel-
tu arvokkaat maalit. Sen käyttö 
myös merimaaleja vastaan on to-
dennäköinen. Ampuja kykenee 
ohjaamaan inertiaohjauksella len-

J U S S I V O U T I L A I N E N Multisensoriohjus 

POPEYE 
Israelilainen Popeye 

edustaa toisenlaista 

ohjusta. Man-in-the-

loop ja kantamaa 

noin 100 kilometriä. 

Operaattori kykenee 

ohjaamaan tämän 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24 h/vrk 
Puh. 02-486 0833, 0400-740 262 

Littoistentie 81, 20610 Turku, Puh. 02-275 2250 
Puh./fax 02-244 245 

T IL INTARKASTUS * ISÄNNÖINTI 

V Tolonen Oy 
Hämeenkatu 18 B 10 11100 Riihimäki 
Puh. (019) 721 071 ja 040-540 5330 

V B / a TAINA HUOTARI A 

W IRKANUKKE M/ffi l 
Peiponpolku 2-6 N 55 ruTN y l O 
96900 Saarenkylä / \ 1 1 
Puh. 0400 32 38 12 \ JJ 
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POPEYE 
tävän ohjuksen lennon loppura-
dalla maaliin. Hakupään tv- tai in-
frapunakameran kuva välittyy da-
talinkin välityksellä ampujalle, 
joka kykenee kääntämään ohjuk-
sen haluamaansa suuntaan. 

Ohjusta markkinoidaan hyök-
käyksellisenä ohjuksena, jonka 
päätehtävinä on hyökkäykselleen 
vastailmatoiminta, vastustajan il-
matorjunnan tuhoaminen sekä 
merimaalien tuhoaminen. Ohjuk-
sen ilmoitetaan olevan tehokas 
kaikkia maaleja vastaan. 

Koostaan huolimatta ohjuksen 
moottori on ruutirakettimoottori. 
Esisirpaloidun taistelulatauksen 
paino on yli 300 kiloa (25 % koko-
naispainosta), mitä voidaan pitää 
hyvänä "hyötysuhteena" ohjuksel-
le. Tämän viisi metriä pitkän oh-
juksen halkaisija on alle 60 sent-
tiä. 

Vaikka ensimmäinen Popeye 
tuli tuotantolinjalta vasta 1992, on 
sen hakupäätä kehitetty siten, että 
Yhdysvalloilla on käytössään jo 
kolmannen tyyppinen hakupää. 
Merkittävin kehitys hakupäässä 
on tapahtunut ir-tekniikassa ja 
hakupään ohjelmoinnissa. Nykyi-
sellään hakupäästä on olemassa 
kaikkiaan yhdeksän erilaista ver-
siota TV:llä tai ir-kameralla sekä 
eri "softalla". 

Ohjusta ei käytetty Desert 
Stormissa. Syyksi on epäilty po-
liittisia eikä sotateknisiä syitä. Is-
raelissa valmistetun ohjuksen 
ampumista Arabimaata vastaan ei 
pidetty järkevänä. 

Tekniset tiedot: 
Paino n. 1300 kg 
Taistelulataus n. 300 kg 
Pituus n. 5 m 
Halkaisija n. 56 cm 
Hakupää TV/ir 

Tietovisa 
• • Kolmas kerta toden sanoo. Viime numeron tietovisa sai 
enemmän vastauksia kuin yksikään lukijakilpailu Rannikon Puo-
lustaja -lehden historiassa. Tämä kannustaa toimitusta laatimaan 
entistä visaisempia kysymyksiä. Pääosaan kysymyksistä löy-
tyy vastaukset Millennium Kxtrasta. Vastata voi HJ.llä, sähkö-
postilla tai kirjeellä toimitukseen Jussi Voutilaiselle. Yhteystie-
dot löytyvät lehden kolmannelta sivulta. Muistakaa myös muu 
palaute vastausten yhteydessä. 

I .Visby -luokan alus on 
i) ilmatyynyalus 
t) korvetti 
o) sukellusvene 

2. BFM-600 on 
k) uudet vaatimukset täyttävä 
jalkaväkimiina 
0) modulirakenteinen miina 
1) keskikantaman meritorjun-
taohjus 

3. Parhaiten ir-kamerassa nä-
kyy 
r) vihreä kuvaruutu 
a) punainen kuvaruutu 
y) sininen kuvaruutu 

4. RtUy:n uusi puheenjohtaja 
on 
e) k o m m o d o r i S t i g - G ö r a n 
Grönberg 
n) eversti Ossi Kettunen 
0) kommodori Ossi Kettunen 

5. Lennokin avulla voidaan tie-
dustelu ulottaa jopa 
1) 100 kilometrin päähän vas-
tustajan syvyyteen 
1) 1000 kilometrin päähän vas-
tustajan syvyyteen 
o) lähes 50 kilometrin päähän 
vastustajan syvyyteen 

6. FL1R lyhenne tarkoittaa 
a) tutkaa 
k) lämpökameraa 
u) sonaria 

7. Käsiaseiden laukausten mää-
rä yhtä kaatunutta kohti on vuo-
sien saatossa 
0) vähentynyt 
1) pysynyt ennallaan 
a) lisääntynyt 

8. Ohjusjär jestelmä on enim-
millään operatiivisessa käytös-
sä 
n) 2 0 - 2 5 vuotta 
i) 15-20 vuotta 
0) 10-15 vuotta 

9. Rannikon Puolustaja -lehti il-
mestyi vuonna 1999 
k) 3 kertaa 
u) 4 kertaa 
n) 5 kertaa 

10. Kotkan Rannikkoalueen pe-
rinnepäivä on 
u) 9. heinäkuuta 
1) 11. kesäkuuta 
a) 4. heinäkuuta 

H Oikea rivi julkaistaan seuraavassa numerossa. 
I Edellisen tietovisan vastaus oli obuhohvi76mm. Voittajaksi 
onnetar valitsi Kari Laakon. Toimitus onnittelee. Rt-pikari toi-
mitetaan voittajalle. 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
- Y H T E I N E N J U L K A I S U M M E 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 Helsinki 

Puheenjohtaja 
ev Ossi Kettunen 
Puistokatu 3 A 5 
00140 Helsinki 

YHTEYSHENKILÖT 
joukko-osastoittain 
MerivE 
komkapt Jussi Vouti lainen 
SIMepa 
-S IRR, kaptl Mauri Mikkonen 
- HanRPsto, yl i l Kari Salin 
SmMepa 
kaptl Hannu Heinonen 
KotRa 
kaptl Jukka Leikos 
UudPr 
- RaaRtPsto, kom Jukka Tilli 
- VaaRannjP, kom Alexander 

Aminof f 
MeriSK 
komkapt Petri Parviainen 
MpKK 
komkapt T imo Saastamoinen 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
kapt Pentti Jänkälä 
Evp-ups 
ev Juhani Haapala 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodor i 
Hanno Strang 
Asiamies 
Komentajakapteeni 
Jyri Vikström 
PL 105, 00201 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinintie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Jari Andersson 
Santahamina C 35 C 
00860 Helsinki 

RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 
Tero Mäkinen 
Siltasaarenkatu 15 B 60 
00530 Helsinki 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Eero Akaan-Penttilä 
Sepontie 1 O 
02130 Espoo 

HANKONIEMEN KILTA 
Risto Sariola 
Suokatu 15-17 F 28 
10900 Hanko 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15 C 10 
20660 Littoinen 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

VM-CARPET 
6 3 6 3 0 Karva la 

puh. 0 6 - 5 6 6 3098, fax 0 6 - 5 6 6 3 2 7 4 

YKKÖS ^fl OFFSET 

PL 163, 65101 VAASA 
Pitkäkatu 37, 65100 VAASA 

Puh. (06) 312 0550, Fax (06) 312 0812 
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230 hv, O - 100 km/h 7,3 s 

A u l o , j o s s a y h d i s t y v ä t v o i m a j a s e n h a l l i n t a . 

K a k s i t u r b o a , 2 3 0 h v r ä j ä h t ä v ä ä v o i m a a s e k ä n e l i n k e r t a i n e n p i t o . 

T u l o k s e n a t e h o k k u u s , t u r v a l l i s u u s j a m u k a v u u s . 

K a k s i n k e r t a i n e n s u o r i t u s k y k y , j o n k a v a i n A u d i n q u a t t r o - n e l i v e t o 

v a n g i t s e e v o i t t a m a t t o m a k s i a j o n a u t i n n o k s i . 

A u d i A 6 2 . 7 b i t u r b o q u a t t r o . 

Audi A6:n ylellisen varustetason lisäksi vakiona: 
• Sport-istuimet, -ratti ja -alusta • ESP-ajonvakautusjärjestelmä • Ajotietokone 
• Vakionopeudensäädin • Sideguard-sivuturvaverho • 16" aluvanteet • Alk. 398.000,-

Todellista suorituskykyä. 
Uusi Audi A6 2.7 biturbo quattro. 

quattro" 
E n e m m ä n k u i n n e l i v e t o A u d i 

T e k n i s t ä E t u m a t k a a 
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Katso se puhelimestasi. 

wap.radioiinja.fi / viihde / urheilu 

lisätietoja: www.radiol inja . f i 

GSM/O 5 O. 

http://www.radiolinja.fi

	2000_1

