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Tervehdys 
Materiaalilaitoksesta 

ammikuussa 1945 perustettiin rannikkotykkikaluston ja 
niihin kuuluvien ampumatarvikkeiden varastointia varten 

kaksi varikkoa, toinen Parolaan ja toinen Kyminlinnaan. 
Parolaan muodostettu laitos sai nimekseen Merivoimien 
Keskusvarikko 1. joka nimi sitten heti helmikuussa muutettiin 
Merivoimien Varikko l:ksi. Varikko toimi Merivoimien 
johtamana vuoteen 1952, jolloin puolustusvoimien uudelleen-
järjestelyissä rannikkotykistö siirrettiin maavoimien organisaa-
tioon. Tuo tänään Panssarivarikon nimeä kantava Puolustusvoi-
mien Materiaalilaitoksen varikko vastaa edelleen Merivoimien 
rannikkotykkien huollosta. 
Nykyisten Merivoimien pääase on miina ja toiselle tilalle 
tärkeydessä ovat nousseet ohjukset. Huimaa vauhtia teknisty-
vässä maailmassa on miina-asettakin jatkuvasti kehitettävä. 
Tässä tarjoutuu haasteita myös kotimaiselle teollisuudelle. 
Ohjusten mittavaan tuotantoon ja kehittämiseen ei meillä ole 
taipeen lähteä, mutta niin merellä kuin maalla liikkuvien 
laukaisualustojen rakentaminen on kokonaisuuden kannalta 
kannattavaa tehdä täällä Suomessa. Viimeaikaiset sotakoke-
mukset ovat konkreettisesti osoittaneet nopeasti reagoivan ja 
riittävän ajantasaisen valvonnan merkityksen. Samoin on 
käytännössä nähty, että pääosa operaatioista tapahtuu pimeällä. 
Alkaisi olla korkea aika hankkia optroniikan alan tekemisen 
valmiuksia tänne meille. 
Tykitkään eivät vielä jouda romukoppaan. Niitä pitävät 
kunnossa yhteistyössä merivoimien käyttäjät ja maavoimien 
Panssarivarikko. Aivan viimeaikojen tuotteita ovat 130 mmm 
merimaalikranaatit, jossa kotimainen teollisuuskin on ollut 
mukana. 
Entisenä ilmatorjunnan tarkastajana haluan lausua vilpittömät 
onnitteluni Rannikon Puolustajalle. Lehti on ulkoasultaan upea 
ja sen sisältö on aina ollut ilmatorjuntamiestäkin kiinnostava. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on llmatorjuntaupseeriyh-
distyksen tapaan tiedostanut laadukkaan julkaisutoiminnan 
merkityksen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä. Tämä 
tukee oivallisesti vapaaehtoistyötä, josta on pikku hiljaa 
tulossa yhä tärkeämpi osa maanpuolustusta. 
Tervehdin kaikkia Rannikon Puolustajan lukijoita ja toivotan 
jokaiselle meripuolustuksen parissa työskentelevälle - niin 
aktiiville kuin reserviläiselle - jatkuvaa menestystä! 
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LAITE 
JÄRJESTELMÄ 

A U V O V I I T A - A H O 

Tuon meille kaikille 

tutun sanomalaitteen 

(SL, sanla) ensimmäi-

nen versio valmistui 80-

luvun alkupuolella 

erityisesti kenttätykis-

tön tulikomentoviesti-

tyksen tarpeisiin. Sano-

malaite toi useita mer-

kittäviä parannuksia 

erityisesti radioviestilii-

kenteeseen, joka pää-

sääntöisesti oli hoidet-

tu puheella - tarvitta-

essa hankalia puheen-

peittämiskoodistoja 

käyttäen. 

Sanla on ehkä nykymittapuun mukaan jo hieman kookas, 
mutta kestävä ja luotettava työkalu. Nokia TC Erikoisjärjestel-
mät -yksikön lopetettua toimintansa siirtyivät sanlaperheen 
tuoteoikeudet ja valmistus Patria Finnavitec Systemsille, jolla 
on jo kyky m m toimit taa sanomalaitteita. 

Sanomalaitteella pystyttiin 
purskelähetykseen eli pit-
käänkin näytölle rustattu 

sanoma lähetettiin 150-600 bau-
din nopeudella radiokanavalle, 
jolloin sen kesto "eetterissä" oli 
vain joitakin sekunteja. Mukaan 
ujutettiin vielä runsaasti virheen-
korjausbittejä, joten huonolla tai 
häiritylläkin yhteydellä perille 
meno oli luotettavaa. Samalla 
myös salattiin sanoman sisältö -
tuolloisen mittapuun mukaisesti 
vieläpä varsin tehokkaasti. Lii-
kennöivien viestiasemien erotta-
minen toisistaan kävi tiedusteli-

jalle vaikeammaksi. Viestiliiken-
teen ELSO-ominaisuuksissa oli 
näin siirrytty aimo harppaus 
eteenpäin. 

Kaikki eivät toki heti kumi-
näppäimien näpyttelyyn tottu-
neet. Suurimpana kulttuurishok-
kina koettiin osittainenkin luopu-
minen puhekomentoliikenteestä 
- esimerkiksi äänenpainojen vä-
littymättä jäämisen uskottiin loi-
ventavan käskyjen tehoa. Puhe-
komentoliikenteen vuorovaiku-
tuksen täsmällisyyteen tai nopeu-
teen ei sanomalaiteviesteillä voi-
dakaan päästä. ELSO-ominai-
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Kesanla on Merivoi-
missa käytössä 16-
kanavaisena versio-
na, jolloin keskusyk-
siköltä (kuvassa 
vasemmalla) on aina 
kaksi kappaletta. 
Lisäksi kokonaisuu-
teen kuuluvat 
linjaliitäntäyksiköt, 
joiden valmistaja on 
suomalainen SARCO 
Oy. 

suuksien lisäksi etuina nähtiin 
kuitenkin mm viestien jääminen 
laitteen muistiin ja kirjautuminen 
paperille. 

Ei mitään niin hyvää... 
...etteikö sitä aina voitaisi vähän 
parantaa. Nopeasti nähtiin, että 
digitaalinen viestintä mahdollis-
taa palveluja, jotka ennen olivat 
kerta kaikkiaan mahdottomia ta-
voitella. Eräs ikävimmistä kenttä-
radioiden ominaisuuksista nor-
maaliolosuhteissa on lyhyt kanta-
ma - häirinnän alla vielä lyhyem-
pi. Ei nimittäin purskelähetys-
kään auta, jos häirinnän tehotaso 
vastaanottopäässä on hyötylähe-
tettä suurempi. Kenttäradiokalus-
tolla rajoitetta oli satunnaisesti 
koitettu kiertää releasemia raken-
telemalla, mutta hankalana ja ka-
lustoa syövänä touhuna siihen 
harvoin ryhdyttiin. Digitaalisen 
viestinnän mukana oli kuitenkin 
koittamassa uusi aika ja tuumai-
lun tuloksena syntyikin keskussa-
nomalaite (KSL, kesanla), joka 
mahdollisti sanomalaitteiden ver-
kottamisen mitä erilaisimmilla 

yhteyksillä. Kaksi hyvinkin kau-
kana toisistaan toimivaa sanlaa 
saattoi nyt olla yhteydessä toi-
siinsa käyttäen lyhyttä radioyh-
teyttä lähimpään kesanlan tuki-
asemaan. Aiemmin samaa taa-
juutta tukkineet osapuolet saat-
toivat samalla levittäytyä useam-
mille, rajatuilla alueil-
la käytettäville taa-
juuksille ollen silti yh-
teydessä toistensa 
kanssa. Tosin verkon-
hallinnan ongelmista 
saatiin samalla esima-
kua. 

Sanlasta lääke 
kaikkiin vaivoihin 
Tähän mennessä oli 
siis kehitetty perin toimintavarma 
päätelaite, jonka modeemilla yh-
teys luotiin huonoissakin olosuh-
teissa. Kesanla tukiasemineen 
puolestaan mahdollisti lyhyet ra-
dioyhteydet, parantuneen tavoi-
tettavuuden sekä mahdollisuuden 
liikenteen valvontaan. Järjestel-
män venyminen kohti uusia haas-
teita saattoi jatkua. Kuvitellut tar-

peet paisuivat kuitenkin odotta-
mattomasti. Ei aikaakaan kun 
kysyttiin esimerkiksi: "Voiko 
sanlaverkon läpi välittää video-
kuvaa?" Epäsuhta on melkoinen, 
sillä reaaliaikaisen kelvollisen 
videon siirtäminen edellyttää 
noin kymmentuhatkertaista siir-

tonopeutta käytettä-
vissä olevaan kapasi-
teettiin verrattuna. 
Minkä tahansa "bitti-
mössön" - kuvat mu-
kaanlukien - siirto 
sanomalaitteiden läpi 
sanlaverkoon on kyllä 
teoriassa mahdollista, 
mutta ei hitaiden yh-
teyksien takia käytän-
nössä mielekästä. 

Tietokoneiden liittäminen sano-
malaitteiden sarjaporttien kautta 
verkkoon alkoi kuitenkin olla jo-
kapäiväistä. Aluksi tietokoneita 
käytettiin lähinnä helpottamaan 
sanomien kirjoitusta ja taltiointia 
sanomaliikenneohjelmiston avul-
la. Varsin pian kuitenkin verk-
koon alkoi työntyä ns järjestel-
mäliikennettä, jota mm erilaiset 

Voiko 
san la ver-

kossa 
välittää 

videoku-
vaa? 
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Sanlaperheen tuotteita on käytössä myös muilla viranomaisilla meillä ja maailmalla -
tosin eri salausalgoritmeilla varustettuina. 

i ' f t f 

sensorit, laskimet ja johtamisjär-
jestelmät tuottivat - verkon kan-
nalta usein turhankin tiuhaan tah-
tiin. Sanlaverkon protokollat ja 
sanomamuodot saivatkin nopeas-
ti standardin aseman järjestelmi-
en liittämisen rajapintana. Järjes-
telmälle tehtiin merkittävä kasvo-
jenkohotus jo alle kymmenvuoti-
sena, kun erityisesti liitäntöjä ja 
hallittavuutta parannettiin ja otet-
tiin käyttöön kolmimerkkinen 
tunnusavaruus. 

Ongelmia? 
Sanomalaiteverkko venyi minkä 
pystyi, mutta liian kauaksi alku-
peräisestä konseptista liukumi-
nen aiheutti useita erilaisia ongel-
miksikin koettuja tilanteita. Run-
sas järjestelmäliikenne ja turhan 
pitkät sanomat tukkivat radiotu-
kiasemat muulta liikenteeltä ja 
aiheuttivat sanomien häviämisiä. 
Keskusten (KSL) välityskapasi-
teetin rajat puolestaan paukkui-
vat. kun useita järjestelmiä liitet-
tiin niihin nopeiden sarjaporttien 
kautta - samalla myös hitaahkot 
kesanlojen väliset runkoyhteydet 
tukkeentuivat tai ainakin välitys-
viiveet kasvoivat. Verkonhallin-
nalla pyrittiin estämään muun 

muassa juuri vilkkaan järjestel-
mäliikenteen aiheuttamat verkon 
ylikuormittumiset. Tämä johti 
puolestaan monimut-
kaisiin konfigurointei-
hin ja verkon työlää-
seen hallintaan. Kun 
kesanloihin liitettiin 
useita järjestelmiä, ei 
niissä enää riittänyt 
kanavakapas i t ee t t i a 
uusien tukiasemien/ti-
laajien liittämiseen 
eikä verkon varmen-
nuksista voitu kunnol-
la huolehtia. Aivan liian moni 
alunperin kenttäkäyttöön tarkoi-
teltu sanla jouduttiin lisäksi uh-
raamaan suojatiloihin erilaisten 
tietokoneiden modeemeiksi. 

Tulevaisuus 
on silti auvoinen 
Varsinaisista ongelmista ei kui-
tenkaan ole kysymys, vaan lähin-
nä haasteista, joita jatkuvasti uu-
distuvat johtamis-ja muut järjes-
telmät asettavat tietoliikenteelle 
yleisemminkin. Pääosaan haas-
teita voidaan vastata - ja on vas-
tattukin - käyttäjän toimenpitein. 
Sanomalaitejärjestelmän toimin-
nan kannalta avaimia onneen 

ei ole 
kysymys 

ongelmis-
ta, vaan 

haasteista 

ovat erityisesti merivoimien jär-
jestelmäkursseilla MeriSK:ssa 
opetettava laitteiden oikea käyttö 

sekä verkonhallinnan 
erikoi shenk i lös tön 
yhä lisääntyvä am-
mattitaito. Toki kute-
ja ohjelmistopuolella-
kin tapahtuu. Keskus-
telut seuraavan suku-
polven järjestelmästä 
ovat alkaneet ja ny-
kyistäkin ympäristöä 
viilataan vastaamaan 
paremmin tämän päi-

vän vaatimuksia. Seuraavissa 
Rannikon Puolustajan numerois-
sa lukijoille esitellään sekä ny-
kyisiä että suunniteltuja järjestel-
män osia, ominaisuuksia ja toi-
mintaperiaatteita. Tunnetko esi-
merkiksi seuraavien aiheeseen 
liittyvien lyhenteiden merkityk-
sen: TUMILA, SANLI, EETI, 
VEHA, SALVO. R A M A D A j a 
DYNAMO? Muun muassa näi-
hin ja moniin muihin aihealueen 
kummajaisiin palataan myöhem-
min - pysy siis kanavalla! 
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HEIKKI R A U H A L A 

Merivoimat hankkii 
käyttöönsä merimaali-

kranaatteja. Uudet 
pitkän kantaman 

ampumatarvikkeet on 
kehitetty nimenomaan 

alusmaaleja vastaan. 

Jo kauan sitten tunnustettiin, 
että iskusytyttimillä varustet-
tujen trotyylikranaattien vai-

kutus teräsrakenteisiin on ky-
seenalainen. Koeammunnoissa 
havaittiin, että erityisesti pienillä 
iskukulmilla kranaatti kimpoaa 
pois maalista tai kärkisytytin tai 
kranaatti saattavat hajota ennen 
laukeamista. Pääosa teräslevyn 
pinnassa normaalisti toimineen 
kranaatin paineesta ja sirpaleista 
suuntautui hyödyttöminä vapaa-
seen tilaan maalin ulkopuolelle. 

Ideasta liukuhihnalle 

1970-luvun alussa asetettiin Me-
rimaalityöryhmä tutkimaan kra-
naattien vaikutuksia merimaaleis-
sa ja keinoja tehon parantamisek-
si. Työryhmässä istunut Juhani 
Niska käynnisti 1980-luvulla ran-
nikkotykistön tarkastajana meri-
maalikranaatin kehitystyön. 

Erilaisten tunnustelujen ja 
mutkien kautta Puolustusvoimat 
päätyi yhteistyöhön norjalaisen 
Raufoss'in kanssa. Nykyisin poh-
joismaiseen Nammo-konserniin 

kuuluva Nammo Raufoss AS 
vastasi merimaalikranaatin kehit-
tämisestä. Kehitystyön päättyessä 
uuden kranaatin todettiin täyttä-
vän sille asetetut lentorata-, vai-
kutus- ja olosuhdevaatimukset. 
Kotkan Rannikkoalue testasi ke-
sällä 1999 käyttäjän edustajana 
130 mm merimaalikranaattia 
kenttäkokeessa. 

Ensimmäisen sarjahankinta-
erän merimaalisytyttimet ja perä-
virtausyksiköt valmistaa Nammo 
Raufoss AS. Ammuskuoret toi-
mittaa kotimainen Patria Vammas 
Oy. 

Pienik in i skuku lma 
r i i t tää 

Merimaalikranaatti läpäisee usei-
ta senttimetrejä paksun teräsle-
vyn. Kranaatti leikkautuu teräk-
seen pienilläkin iskukulmilla. 
Kranaatin kuori ja sytytin kestä-
vät toimintakuntoisina läpäisyn 
aiheuttamat rasitukset. 

Merimaalisytytin räjäyttää 
ammustäytteen muutamia milli-
sekunteja iskun jälkeen, joten 

taistelulataus toimii - iskunopeu-
desta riippuen - muutamia met-
rejä läpäisyn jälkeen. Näin ollen 
alusmaaleja tai vaikkapa raken-
nuksia tulitettaessa sirpale-, pai-
ne-ja polttovaikutus kohdistuvat 
sisätiloihin. 

130 mm merimaalikranaattia 
voidaan ampua joko onteloperäl-
lä tai perävirtausyksiköllä varus-
tettuna. Näiden ansiosta meri-
maalikranaatilla saavutetaan pe-
rinteisiä ammuksia pienempiä 
lentoaikoja ja tulokulmia sekä 
pitempiä ampumaetäisyyksiä. 
Lyhentynyt lentoaika pienentää 
maalin väistelymahdollisuuksia 
kranaatin lennon aikana. Koska 
lentorata on laaka, kranaatin 
pyyhkäisyala kasvaa korkeita 
maaleja tulitettaessa. 

Perävirtausyksiköillä saavute-
taan 20-30 % kantaman kasvu, 
mikä puolitoistakertaistaa ampu-
ma-alat. 130 mm merimaalikra-
naatti soveltuu sekä rannikkoty-
kistöpatteristojen 130 K 54-ka-
lustolle että rannikkotykistöpatte-
reiden 130 53 TK-tykeille. • 
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X 
Tultu ja tuntematon 

Johla 
Ammattikunnassa ja lukijoissa on ulkomaita 
myöten herännyt uteliaisuus RTJohla:a koh-
taan. UuteehJärjestelmään kohdistuu paljon 
odotuksia ja p^nsekaisia tunteita. Lehden 
toimitus varasi ha^sl^tteluajan kiireiseltä 
RTJohla:lta ja piipahtim? 
muistiinpanovälineet haastattelua varten. 

"AsjCn CD-levyllä. 
RT-Oohla pelkiste-

immil lään. 

• Kuka olet? 
- Tietokoneohjelmisto, nimi 

on Rannikon tulenkäytön johta-
mislaitteisto, kavereiden kesken 
RTJohla vaan. 

• Kerro, mistä olet tullut? 
- Isäni halusi tehdä minut jo 

1980-luvulla, mutta varsinaisesti 
minut pantiin alkuun syyskuussa 
1995. Synnyin Elesco Oy:n kehi-
tyshuoneessa vuoden 1998 aika-
na. Tämän jälkeen olen käynyt 
parissa pienessä kauneusleikka-
uksessa. 

• Missä asut ja työskente-
let? 

- Asun CD-levyllä. Käyn 
töissä tavallisissa tietokoneissa, 
mutta mopoihin en sorru ja NT 
täytyy löytyä. 

• Mitä ilman et voisi elää? 
- Kuten aiemmin mainitsin, 

tietokoneet ja Windows NT ovat 
elämäni suola. Ei kyllä lähtisi 
aamu käyntiin myöskään ilman 
Oraclen tietokantaa ja Teklan 
GlSbase- johtamis jär jes te lmä-
alustaa, joita pidän aina mukana-
ni. 

• Mitä teet? 
- Automatisoin johtamistoi-

mintaa: tilannekuvan esittämistä, 
todennäköisyyslaskentaa ja sano-
maliikennettä. 

• Siis aivan uusia toiminto-
ja tykistömme johtamiskult-
tuurissa? 

- Oikeastaan en tuota mitään 
uutta. Samoja asioita on tehty ty-
kistössä kautta aikojen eri mene-
telmillä. Olen apuväline, joka ei 
tee itsenäisesti mitään päätöksiä 
tai tuotoksia. 

• Teetkö jonkun työttömäk-
si? 

- En. Hätäisimmät ovat alka-
neet evakuoida läheltäni kyniä, 
karttoja ja puhelimia, josta puu-
hastelusta kehotan pidättäyty-
mään. Voin aika-ajoin keventää 
työtaakkaa, mutta poissaoloni ei 
näy ulospäin. 

• Mitä käyttäjältä edellyte-
tään? 

- Käyttöoikeuksien puitteissa 
kaikki hiiren ja näppäimistön 
käytön alkeita NT:ssä hallitsevat 
pystyvät kokeilemaan. Ajatus-
kontakti edellyttää merivoimien 
tulenkäytön johtamisen perustei-

den tuntemista. Jotta paljastaisin 
itseni kokonaan, täytyy käyttäjän 
ymmärtää ampumaoppia. 

• Missä piilee viisautesi? 
- Käyttäjissä. Vastaan yleensä 

siten kuin käyttäjä on minut aset-
tanut vastaamaan. 

• Lempiruokasi? 
- Järjestelmäsanomina syöte-

tyt MEVAT:n, TUMILA:n ja san-
lan maalit sekä tykistön perusti-
lanne. 

• Parhaat kaverisi? 
- N y k y i s i n hengailen aika 

paljon MEVAT:n ja RANTA-jär-
jestelmän kanssa. 

• Mitä tekisit jos heräisit 
eräänä aamuna tulenjohtoko-
mentajan vierestä? 

- Esittäisin meri-ja maamaa-
litilanteen sekä tarjoilisin suosi-
tuksen herkullisimmasta ampu-
matehtävästä. 

• Kiitos ainutlaatuisista 
haastattelutiedoista! 

- Eipä kestä. Samat tiedot oli-
sitte löytäneet helpommalla Hel-
pistäni tai Puolustusvoimien Int-
ranet-sivuilta. • 
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Rannikkotykistön ammunnanhallinta- ja 
laskentajärjestelmä siirtyi 1980-luvun alussa 
uuteen aikakauteen, kun Russarössä toteutet-
tiin ensimmäinen ammunta Raval-järjestel-
mällä. Tuolloin Raval edusti erittäin korkeata-
soista laskentajärjestelmää. Tekniikan nopea 
kehittyminen ajoi kuitenkin Ravalin ohi. 

Kritiikin kohteena oli Ravalin 
taistelukestävyys keskitetty-

nä laskentamenetelmänä ja rajal-
linen kapasiteetti. Lisäksi Raval 
sitoutui enenevässä määrin meri-
valvontatehtäviin, joten aselajissa 
aloitettiin jo 80-luvun puolivälis-
sä selvitystyö patterikohtaiseen 
ampuma-arvojen laskentaan siir-
tymiseksi. 

Selvitys-ja tutkimustyön tu-
loksena allekirjoitettiin Ranta-
järjestelmän kehittämissopimus 
vuonna 1990. Tarjouskilpailun 
voitti kotimainen yritys Nokia 
Telecommunications Erikoisjär-
jestelmät. Ranta-järjestelmän 
protoversio otettiin koekäyttöön 
vuonna 1993. Harjoituksissa saa-
tujen havaintojen ja kokemusten 
perusteella järjestelmää on kehi-
tetty aina tähän päivään asti. Täs-
sä työssä joukko-osastot ovat teh-
neet kallisarvoista työtä. 

Vuoden 1998 keväällä Nokia 
ilmoitti lakkauttavansa NTC Eri-
koisjärjestelmät-osastonsa. Tämä 
ilmoitus yllätti projektin parissa 
työskennelleet puolustusvoimien 
edustajat, olihan määriteltyjä osia 
ohjelmistosta vielä toteuttamatta. 
Kuitenkin kahden viimeksi kulu-
neen vuoden aikana toimittaja on 
toteuttanut kaikki määrittelyn 
mukaiset toiminnot. Vaikka ai-
kaa toteuttamiseen on kulunut 
suunniteltua enemmän, on samal-
la kyetty toteuttamaan muutamia 
perusparannuksia laitteiden omi-
naisuuksiin. 

M u u t o k s e t to iminnoissa 

Rt-laskimen toiminnat ovat 
muuttuneet lähinnä patteristo- ja 
tulipatterimoodien toiminnoissa. 
Laskimien perustietojen siirto to-
teutetaan sanomalaiteverkossaja 
patteriston tuliportaan viestiyhte-
ydet voidaan toteuttaa tarvittaes-
sa ilman keskussanomalaitetta-
kin. Tämän mahdollistaa Rt-las-
kimen ja Tumilan kyky reitittää 
sanomia eri porttien kautta. Sa-
maan tapaan kuin patteristo-ja 
tulipatterimoodissa toimivat las-
kimet lähettävät automaattisesti 
sanomia laskimen tilan muuttu-
misesta ja a-tarvikekulutuksesta, 
päivittävät RJohla ja tuliyksiköi-
den Rt-laskimet toistensa perus-
tietoja. 

Tulenjohto- ja mittauslaski-
men (Tumila) toiminnassa on ta-
pahtunut myös muutoksia. Suu-
rin osa muutoksista on ollut vain 
määrittelyn mukaisten toiminto-
jen toteuttamista, mutta esimer-
kiksi tulenjohto- ja valvontatoi-
minnoissa on uusiakin ominai-
suuksia. Tulenjohtotoiminnoissa 
yksipistemittausta käytettäessä 
lasketaan korjausehdotus iskemä-
havaintojen perusteella ennakko-
pisteen suhteen. Tumila laskee 
korjausehdotuksen maalin histo-
riasta lasketun ennakkopisteen 
suhteen seuraavasti: 

Rt-laskin lähettää ISKEE-sa-
noman mukana Tumilalle iskemi-
en tulohetken ja lentoajan, jonka 

Tumila tallettaa muistiinsa (ole-
tusarvona ennen ensimmäistä tal-
letusta käytetään lentoaikaa 25 s; 
maalinvaihto poistaa talletetun 
lentoajan). 

Tumila muis taa 

Tumila tallettaa sekunnin välein 
ennakkopisteen laskentaa varten 
maalin historiatietoja: kellon 
ajan, maalin paikan ja nopeustie-
dot 

Kun Tumila tallettaa iskemä-
mittauksesta korjausehdotusta 
varten lasketut poikkeamat, ta-
pahtuu poikkeamien laskenta len-
toajan perusteella maalin histo-
riatiedoista lasketun ennakkopis-
teen mukaan. 

Merivalvonta on tulenjohto-
ryhmän tärkeä tehtävä. Sen to-
teuttamisen helpottamiseksi Tu-
mila esittää maalinosoituksia esi-
merkiksi RJopo:sta käskettyjen 
mittauskäskyjen perusteella. Tu-
mila pitää myös muistissa kah-
deksan maalin tai maaliosaston 
tunnistetiedot ja liiketekijät. 

Tumilan toiminnoissa on 
otettu huomioon myös uusien 
mittausvälineiden (KOTKA, ran-
nikkotutka, uusi laseretäisyysmit-
tari) asettamat vaatimukset. 

Kehitys j a t k u u 

Tykkilaskin ja -pääte ovat olleet 
pisimpään valmiina. Viimeisim-
piä parannuksia on ollut lähtöno-
peustutkatietojen välittäminen 
tykkilinjaa pitkin Rt-laskimelle. 

Tällä hetkellä NTC on purka-
nut oman kehitysympäristönsä ja 
toimittanut laitteensa seuraajal-
leen Patria Oy:lle. Tuleeko hei-
dän tehtäväkseen esimerkiksi Rt-
laskimen laskentamenetelmän 
muuttaminen taulukkomenetel-
mästä integrointimenetelmäksi 
tai rannikkomiinatoimintojen to-
teuttaminen Tumilaan. • 
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Vapaaehtoinen maanpuolustus 
-alueellisen puolustuksen tukipilari 
Puolustusvoimien päätehtävä on oman maan puolustaminen. 
Yleinen asevelvollisuus on välttämätöntä, mikäli koko maata halu-
taan uskottavasti puolustaa. Puolustusvoimien toiminnan paino-
piste on laajaan reserviin ja alueelliseen puolustukseen perustu-
van puolustusjärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. 

Sotilaallinen liittoutumatto-
muus ja päättäväisyys puo-
lustaa maata yhteiskunnan 

kaikin käytettävissä olevin voi-
mavaroin on Suomen ratkaisu 
kansallisen olemassaolon turvaa-
miselle. Kokonaismaanpuolus-
tuksessa yhdistyvät ne sotilaalli-
set ja siviilialojen toimenpiteet, 
joiden avulla Suomen itsenäisyys 
ja kansalaisten elinmahdollisuu-
det turvataan. Tukena on laaja eri 
alojen vapaaehtoistoiminta. 

Maanpuolustustahdon perusta 
on suomalaisen yhteiskunnan 
kulmakivissä: demokratiassa, 
tasa-arvoisessa hyvinvoinnissa ja 
kansallisessa identiteetissä. Yh-
teiskunnassa suhtaudutaan myön-
teisesti maanpuolustustyöhön. 
Kansalaiset luottavat puolustus-
voimiin instituutiona. Vapaaeh-
toisella maanpuolustustyöllä on 
takanaan laajempi yhteiskunnal-
linen tuki kuin koskaan aikaisem-
min. Tutkimusten mukaan 85 
prosenttia suomalaisista pitää va-
paaehtoista maanpuolustustyötä 
tarpeellisena. 

Perusteet 
valtioneuvostolta 

Perusteet vapaaehtoiselle maan-
puolustustyölle kirjattiin valtio-
neuvoston turvall isuus-ja puo-
lustuspoliittiseen selontekoon 
vuonna 1997. Linjausten mukaan 
vapaaehtoinen maanpuolustus ni-

votaan nykyistä tiiviimmin palve-
lemaan sodan ajan joukkojen val-
miutta. Tavoitteena on tukea 
puolustusvoimissa annettavaa 
koulutusta. Vapaaehtoisuuteen 
perustuva koulutus ei korvaa var-
sinaisia joukkojen kertausharjoi-
tuksia. 

Valtioneuvosto asetti vuonna 
1996 vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunnan, jonka 
jäsenet edustavat yhteiskunnan 
eri tahoja ja kansalaisjärjestöjä. 
Neuvottelukunta oh jaa ja seuraa 
vapaaehtoista maanpuolustustyö-
tä ja pyrkii myös laajentamaan 
sen yhteiskunnallista hyväksyt-
tävyyttä sellaisissa piireissä, jois-
sa siihen on suhtauduttu varauk-
sella. 

Neuvottelukunnan suosituk-
sesta puolustusministeriö asetti 
työryhmän pohtimaan, miten 
puolustusvoimien toimintaa ja 
yleistä maanpuolustusvalmiutta 
palveleva vapaaehtoistyö tulisi 
järjestää. Työryhmän esityksestä 
perustettiin Maanpuolustuskou-
lutus ry. Samalla sovittiin viran-
omaisten ohjausvastuusta ja yh-
distyksen toimintaperiaatteista. 

Tavoitteet 
Puolustusministeriöltä 

Puolustusministeriö määrittää 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
tavoitteet ja luo toiminnalle lain-
säädännölliset ja taloudelliset 

edellytykset. Ministeriö seuraa 
vapaaehtoistoiminnan kehittä-
mistä ja valvoo sen yhteiskunnal-
lista hyväksyttävyyttä. 

Puolustusvoimat ohjaa sodan 
ajan joukkojen koulutukseen ja 
valmiuteen liittyvää vapaaehtois-
toimintaa. Pääesikunta on asetta-
nut Maanpuolustuskoulutus ry:lie 
koulutustavoitteet. Yhdistys on 
sitoutunut noudattamaan viran-
omaisten antamia ohjeita ja mää-
räyksiä poikkeusolojen valmiu-
teen liittyvässä koulutuksessa ja 
toiminnassa. 

Kiinteä yhteistyö viranomais-
ten kanssa on tärkeää toiminnan 
tarkoituksenmukaisuuden kan-
nalta. Viranomaisilla on parhaim-
mat edellytykset sovittaa vapaa-
ehtoinen maanpuolustuskoulutus 
osaksi kokonaismaanpuolustusta. 

Vapaaehtoinen työ 
kohottaa 
maanpuolustusvalmiutta 

Maanpuolustuskoulutus ry täy-
dentää asevelvollisten koulutusta 
ja valmentaa kansalaisia toimi-
maan puolustusvoimissa sekä 
muissa yhteiskunnan poikkeus-
olojen organisaatioissa. Lisäksi 
se antaa yli 15-vuotiaille vapaa-
ehtoisille Suomen kansalaisille 
tietoja ja taitoja poikkeusoloja 
varten. Yksilön näkökulmasta tar-
kasteltuna tätä voidaan kutsua va-
paaehtoiseksi kansalaiskoulutuk-
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Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus -

Riittävätkö 
vapaaehtoisten 
voimat? 

Kehitys vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla on 
ollut nopeaa. Jopa niin nopeaa, että monia on alka-
nut hengästyttää. Samaan aikaan joidenkin muiden 
kohdalla vauhti näyttää kiihtyvän lähes ylikierroksik-
si. Hyvin alkaneen kehityksen turvaaminen edellyt-
tää paneutumista vapaaehtoisten motivoimiseen ja 
jaksamiseen. 

seksi. Koulutuksella ei silti voida 
korvata puolustusvoimien anta-
maa koulutusta. Maanpuolustus-
koulutus ry:n paikallisosastot tu-
kevat toiminnallaan puolustus-
voimia ja kuntien viranomaisia 
sekä kohottavat yleistä maanpuo-
lustusvalmiutta. Osastot kokoavat 
yhteen monipuolista osaamista ja 
kansalaisia kaikista yhteiskunta-
piireistä. 

Puolustusvoimien kertaushar-
joitukset kohdistuvat entistä sel-
vemmin tärkeimpien operatiivis-
ten joukkojen harjoitteluun. Näi-
den yhtymien nuori ikärakenne ja 
usein toistuvat kertausharjoituk-
set ovat keskeinen osa puolustus-
valmiuttamme. Kun hyvin koulu-
tetut reserviläiset aikaa myöten 
siirtyvät paikallisjoukkojen rivei-
hin, heidän taitojensa ylläpidossa 
voidaan huomattavalta osin luot-
taa vapaaehtoiseen toimintaan. 

Voimat yhdistettävä 

Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn merkitystä on tarve markki-
noida myös puolustusvoimien 
omalle henkilökunnalle. Vapaa-
ehtoistyön hyöty puolustusval-
miudelle on ymmärrettävä, jotta 
joukko-osastot saadaan tukemaan 
sitä mahdollisimman tehokkaasti. 
Vapaaehtoista maanpuolustustyö-
tä tehdään lukuisissa eri järjes-
töissä. Järjestökentän eheyttämi-
nen ja voimien yhdistäminen 
edistävät parhaiten vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta. Näin taa-
taan tehdyn työn suuntaaminen 
mahdollisimman tehokkaasti 
puolustusvalmiutta palvelevaksi. 

Puolustusvoimien keskittymi-
nen entistä pienempien sodan 
ajan joukkojen kouluttamiseen 
jättää runsaasti tilaa aktiiviselle 
vapaaehtoistoiminnalle paikallis-
puolustuksen valmisteluissa. 

Komentajakapteeni 
Mika Martikainen 
Puolustusministeriö 

Sotien jälkeen aina 1990-lu-
vun puoliväliin saakka 
"vapaaehtoinen maanpuo-

lustus" tarkoitti useimmille suo-
malaisille pelkästään maanpuo-
lustusjärjestöjen suurta ja jäsen-
rakenteeltaan varsin iäkästä kir-
joa. Sotilaallinen koulutus oli 
rajattu tiukasti puolustusvoimien 
tehtäväksi. Järjestöille jäivät vain 
perinteet, tutustumiskäynnit, hen-
gen kohottaminen ja maanpuo-
lustukseen liittyvän tiedon levit-
täminen. 

Kun puolustusministeriö ja 
pääesikunta alkuvuodesta 1996 
piirsivät raamit sotilaallista kou-
lutusta antaville paikallisosastoil-
le, pitkään padotut paineet pur-
kautuivat kuin Pohjanmaan jää-
padot. Hetkessä eri puolille maa-
ta syntyi järjestöjen, maanpuolus-
tusaktivistien ja sotilasläänien 
myötävaikutuksella innostuneita 
paikallisosastoja käynnistämään 
aiemmin kiellettynä ollutta kou-
lutusta. 

Jos aloitus onnistuikin hyvin, 

niin jatkosta kehkeytyi jo varsin 
kirjavaa. Siinä missä esimerkiksi 
Helsingin sotilasläänin paikallis-
osastot muotoutuivat nopeasti 
mittaviksi ja sotilaallisen tiukasti 
organisoiduiksi koulutusyksi-
köiksi, monien muiden sotilas-
läänien alueilla saatiin kokoon 
usein vain johtoryhmiä. Suuret 
mittakaavaerot ja kirjava nimistö 
antoivat aavistaa, että hyvin liik-
keelle lähtenyt karavaani oli ha-
joamassa monenlaisiksi ja monen 
kokoisiksi pikku porukoiksi. 

Kuka kerää karavaanin? 

Sekä puolustusvoimissa että mu-
kana toiminnassa olevien parissa 
kehitystä seurattiin huolestunei-
na. Hyvä hanke oli rämettymäs-
sä. Se olisi saatava nopeasti jon-
kun hanskaan. Kun tuo joku ei 
kerran voinut monien toiveista 
huolimatta olla puolustusvoimat, 
eivätkä keskenään kiistel leet 
maanpuolustusjärjestötkään ol-
leet löytäneet asiassa yhteistä sä-
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Riittävätkö vapaaehtoisten voimat? 
veltä, tehtävä annettiin tätä var-
ten uuteen kuosiin räätälöidylle 
MPK ry:lle. 

MPK ry:n val takunnal l inen 
organisaat io maanpuolustuspi i -
reineen ja piiripäällikköineen on 
vakiinnuttanut toiminnan ja luo-
nut koko maahan yhtenäisen jär-
jes te lmän pelisääntöineen. Toi-
minnan perusta alkaa olla edus-
kunnan vapaaehtoises ta maan-
puolustuskoulutuksesta säätämää 
lakia (joka toivottavasti saadaan 
pian) vaille valmis. 

Rannikon paikallisosasto eli 
RanPAT aloitti rannikkojoukko-
jen reserviläisten koulutuksen 
vapaaehtois issa har jo i tuksissa 
ensimmäisten joukossa eli jo ke-
väällä 1996. Puolus tusvoimien 
uusit tua 1.7.1998 organisaat io-
taan muodostamalla rannikko- ja 
laivastojoukoista uudet merivoi-
mat reservin puolel la seurattiin 
ripeästi eli heti syksyn alussa pe-
rässä. RanPAT ja Sinisen Reser-
vin Suomenlahden laivue loivat 
yhteisen koulutusorganisaation, 
j o k a nyt M P K ry:n alueell isena 
yks ikkönä toimii nimellä Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
Paikal l isosasto eli SIMeriPOs. 
Sen toiminta-alueena on rannik-
ko- ja merialue Hangon ja Lovii-
san välillä. 

Väsyykö vieteri 

Vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
valtakunnallista paikallisosasto-
toimintaa on tällä hetkellä häirit-
semässä kaksi ilmiötä, jotka äk-
kiä katsoen näyttävät toistensa 
vastakohdilta. Tarkempi tutkimus 
osoittaa kuitenkin, että niillä on 
yhteinen syy. Toinen on vapaaeh-
toisten loppuun palaminen ja toi-
nen toiminnan ajautuminen yli-
kierroksille. 

Alussa kaikki oli uutta ja jän-
nittävää. Kielletty oli tullut mah-
dolliseksi. Vuosikymmenien pai-
neiden purkautuminen toi muka-

naan valtavan energiaryöpyn, jol-
la toiminta käynnistyi uskomat-
tomalla nopeudella ja näyttävin 
tuloksin. 

Nyt toiminta on alusta alkaen 
mukana olleiden kohdalla muut-
tunut tutuksi ja yllätyksettömäk-
si. Kuherruskuukausi sotilaskou-
lutuksen kanssa on ohi. Arki on 
alkanut, veri on alkanut jä l leen 
vetää muihinkin harrastuksi in, 
perheet j a työnantaja t vaativat 
yhä t iukemmin oman osansa 
ajankäytöstä , eikä kaikkien vii-
konloppujen käyttö kursseihin ja 
harjoituksiin enää ehkä tunnu it-
sestäkään maailman tärkeimmäl-
tä asialta. Samaan aikaan, kun 
uusia innokkaita rekrytoidaan 
toimintaan mukaan, monet van-
hat ja kokeneet mutta myös väsy-
neet vetäytyvät vähin äänin lei-
kistä vieden koulutuksensa ja ko-
kemuksensa mennessään. 

Kaikki eivät reagoi tilantee-
seen. antamalla periksi. He yrittä-
vät vi imeiseen saakka ylläpitää 
omaa ja kavereittensa innostusta 
nostamalla r imaa ja hakemal la 
e lämyksiä j a haastei ta yhä ko-
vemmasta koulutuksesta ja sotai-
semmista "iskuosastoista". Tä-
mäkin tie voi kuitenkin päättyä 
vain umpikujaan, sillä lopulta täl-
laiseen motivoint i in vaadi taan 
niin suuria erikoisannoksia. ettei-
vät järjestelmä ja yleinen mielipi-
de voi sellaista sulattaa. 

SIMeriPOs on päässyt tässä 
kieputuksessa toistaiseksi varsin 
vähällä . Rannikko- ja laivasto-
joukkojen reservin yhdistäminen 
yhteiseksi paikallisosastoksi mer-
kitsi henkilöresurssien nopeaa li-
sääntymistä ja uusia jänni t täviä 
koulutushaasteita tilanteessa, jos-
sa osa to iminnasta oli muut tu-
massa rutiiniksi. Myös koulutuk-
seltaan hyvin erilaisten reservi-
läisten keskinäisellä vuorovaiku-
tuksella on ollut koko toimintaa 
elvyttävä ja monin tavoin piristä-
vä vaikutus. 

Aivovuoto aisoihin 

Vaikka uupuminen vaikutuksi-
neen saapuisikin paikall isosas-
toomme myöhemmin kuin muu-
alle, siihen on syytä suhtautua jo 
nyt meilläkin vakavasti. On ryh-
dyttävä ennakoiden miet t imään 
keinoja, joilla voidaan loiventaa 
tai j opa estää sekä a ivovuotoa 
että ylikierroksilla toimimista. 

Miten ilmiötä voitaisiin torjua 
tai edes loiventaa? Nostaisin kes-
kusteltaviksi ja vakavasti työstet-
täviksi seuraavat viisi keinoa: 

1. Vapaaehtoisten motivoimi-
nen nousujohteisella koulutuksel-
la tasotarkastuksineen j a todis-
tuksineen sekä portaittaiseksi ra-
kennetul la palki tsemisjär jestel-
mällä suoritusmerkkeineen ja an-
siomitaleineen. 

2. Kurssien suorit tamisen ja 
vapaaehtois issa har joi tuksissa 
kouluttajana toimimisen sanotaan 
parantavan mahdollisuuksia tulla 
si joi tetuksi sa-organisaat ioon. 
Käytännössä tästä motivaat ion 
kannalta erittäin tärkeästä asiasta 
on kovin vähän näyt töjä . Pvm 
olisikin rakennettava järjestelmä, 
jolla koulutetut j a motivoituneet 
reserviläiset saisivat sijoitukset ja 
sitä kautta kutsuja myös kertaus-
harjoituksiin. 

3. Reservi lä is johta j ien ja -
kouluttajien tukeminen standard-
isoidulla koulutusmateriaalilla ja 
koulutuskorteilla, jolloin he voi-
vat suunnata käytettävissä olevan 
energiansa varsinaiseen asiaan eli 
harjoituksiin ja koulutustapahtu-
miin. Tällä hetkellä turhan monet 
keksivät eri puolilla ruutia uudel-
leen. 

4. Koulutuksen jäsentäminen 
porrastaen kaikil le kuuluvaan 
taisteli jan peruskoulutukseen, 
joukko- ja tehtäväkohtaiseen eri-
koiskoulutukseen ja runsaasti 
myös elämyksel l is tä ainesta si-
sältävään lisäkoulutukseen. Vii-
meksi mainitussa motivoivassa ja 
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uusia asioita tar joavassa koulu-
tuksessa voitaisiin tukeutua mm. 
puolustusvoimien eri aselajien ja 
puolustushaarojen monipuolisiin 
ja usein myös eksoott is i in ele-
mentteihin. 

5. Jokaisen vapaaehtoisen 
aika on rajallista. Mitä koulute-
tummasta ja työelämässäkin mer-
kittäviä näyt töjä saavuttaneesta 
reserviläisestä on kysymys, sitä 
kovempi on kilpailu hänen ajan-
käytöstään. Tuosta niukasta ajas-
ta mahdol l is imman suuren osan 
tulisi voida kulua paperien pyö-
rittämisen ja kursseilla istumisen 
sijasta ulkona j a käytännön toi-
minnassa eli tilanteissa, jotka toi-
mivat houkuttelevan haastavina 
vastapainoina myös yhä kiivaam-
maksi käyvälle työelämälle. 

Mikäli edellä luetelluissa ta-
voit teissa onnistutaan, uusista 
voimista, toiminnan jatkajista j a 
pätevistä reserviläisjohtaj ista ei 
tule olemaan puutetta. • 

Kirjoittaja, reservin 
majuri Reijo Telaranta 
on ollut jo neljän 
vuoden ajan ensin 
RanPAT:n ja sit temmin 
SIMeriPOs:n päällikkö, 
sitä ennen 15 vuotta 
Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan pu-
heenjohtaja ja toimi i 
edelleen mm Rannik-
kotykistösäätiön 
hallituksen varapu-
heenjohtajana ja 
Sinisen Reservin ja 
Sinisen Reservin 
säätiön hallituksissa. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kiltasisaret valmiina 
myyntityöhön: Kristiina Slotte (vas.), lipi Grönroos, Anita 
Pyyskänen ja Anne Haikonen. 

KILTASISARET LIPPULAIVASSA 
• Suomenlinnan RT-killan naiset osallistuivat Maanpuolustuksen 
Tuen "Turvallisuus on välittämistä" -suurkeräykseen, joka käyn-
nistyi 30.11.1999 ja päättyi 13.3.2000. Keräysvastikkeita myytiin 
eri puolilla pääkaupunkiseutua. 

Lauantaina 11.3.2000 Espoon kauppakeskus Lippulaiva oli jär-
jestänyt tiloihinsa monien erilaisten tapahtumien päivän. Esitysla-
voilla oli tanssiesityksiä ja eri järjestöt, yhteisöt ja kerhot esittelivät 
ja myivät tuotteitaan. Myös killan naisjaos pystytti ensimmäiseen 
kerrokseen oman suurkeräysmyyntipöytänsä maanpuolustusesit-
teineen. Rekvisiittana oli valokuvasarjoja aiempien vuosien kilta-
tapahtumista sekä taustalle pystytetty pioneeriteltta kaminoineen 
ja naamiointeineen. 

Ilmat suosivat keräyslauantaita ja Lippulaiva oli tulvillaan hy-
väntuulisia vierailijoita, jotka mielellään tutustuivat vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen. Koska suurkeräys oli alkanut j o edelli-
sen vuoden marraskuussa, se oli monille tuttu. Suurin osa kävijöis-
tä kannatt i vapaaehtoista maanpuolus tus ta talvisodan muiston 
perusteella ja tulevaisuuden turvaksi. 

Valokuvasarjat Järvöstä, Kuivasaaresta ja Kajanuksen saunalta 
kiinnostivat ohikulkijoita, ja RT-killan nykytoiminta ja jäseneksi 
pääsy olivat myös keskustelunaiheita. 

Lauantaina kerääjinä toimivat Kristiina Slotte, lipi Grönroos, 
Anita Pyyskänen ja Anne Haikonen. Keräysvastikkeita - pinssejä, 
heijastimia ja tarroja - myy-
tiin killan nimissä menestyk-
sekkäästi ! 
Teksti ja kuvat: 
Anne Haikonen 

Killan tapahtumista otetut 
valokuvasarjat tukeutuivat 
naamioituun pioneeritelt-
taan. 

Tun/allisuui p» välittämistä 
-lampanjjntajxstjotot 
mMmäivjpaaehtoisfli 
iManpuiitotiistySn 

ASIAKKAIDEN ILMOITI 
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180 mm:n 57 kaliiperin raskas 
rautatiekanuuna mallia N 

180/57NRaut 
Neuvostoliitossa kehitet-
tiin 1930-luvun alussa 
uusi 180 mm:n laivatykki. 
Aseesta kehitettiin myös 
rautatietykki TM-1-180. 
Kiinteän tykin merkintä 
oli MO-1-180. Koekappa-
le valmistettiin ja testat-
tiin koeampumaradalla 
joulukuun lopulla 1934 ja 
otettiin aseistukseen. 

Tykin lukko oli sekä sähköi-
nen että käsikäyttöinen. 

Suuntaaminen tapahtui sähköi-
sellä suuntausjärjestelmällä, jossa 
oli hydraulinen nopeuden säädin. 
Myös käsisuuntaus oli mahdollis-
ta. Tykissä oli optinen tähtäin 
suora-ammuntaa ja sivusuuntaus-
ta varten. Korkeussuuntaus ta-
pahtui mittareiden avulla keskus-
tulenjohtoasemasta. Tykin ylila-
vetti ilman suojapanssaria ja lata-
uslaitteita otettiin MO- l - l80 ty-
kistä. Jonkin verran kevennetty 
suojapanssari sopi rautatiekulje-
tuksen äärimittoihin. 

Juna koostui kahdesta tykistä, 
kahdesta ammus- ja kahdesta 
avovaunusta. Tykkivaunuun liit-
tyi etuvaunu, jossa oli poltto-
moottori ja sähkögeneraattori 
sekä takavaunu, jossa oli ilma-
kompressori. Ammuntaa johdet-
tiin keskustulenjohdon kautta 
patterin komentopaikasta. Tykit 
oli tarkoitettu meriammuntoihin, 
niiden kantama oli yli 30 kilo-
metriä ja niiden ampumasektori 

360 astetta. Ammunnan ajaksi 
tykit tuettiin radan sivuun valet-
tuihin betonitukiin vaunun kyl-
jessä olevilla kääntyvillä kierreja-
loilla. 

Talvisodan jälkeen Hankonie-
mi vuokrattiin venäläisille laivas-
totukikohdaksi. Heti kun kautta-
kulkuliikenne oli saatu järjeste-
tyksi syksyllä 1940 siirrettiin 305 
mm:n ja 180 mm:n rautatiepatteri 
Hankoon Inkeristä. 

Tykit räjäytettiin 
Kun venäläiset joutuivat luopu-
maan Hangon tukikohdasta 
vuonna 1941, 180 mm:n rautatie-
patterin putket räjäytettiin, koska 
niitä ei saatu kuljetetuiksi pois 
Hangosta. Hangon 180/57 N-tyk-
kien lisäksi suomalaisille jäi sota-
saaliiksi osia yhdestä vastaavasta 
patterista Karjalan kannaksella. 
Hangosta löydettyjä ja Kannak-
sella sotasaaliiksi saatuja vähem-
män vaurioituneita tykkejä ryh-
dyttiin välittömästi korjaamaan. 
Näitä tykkejä varten perustettiin 
21.9.1941 1. Rautatiepatteri. Pat-
teriin kuului aluksi yksi tykki. 
Vähitellen siihen saatiin tykkejä 
lisää niin, että lokakuussa 1943 
patteri muodostui nelitykkiseksi. 

Patteri osallistui jatkosodassa 
taisteluihin Kannaksella. Patteria 
varten rakennettiin suuri määrä 
pistoraiteita Kannaksen rantara-
dalle. Kesäkuussa 1944 Neuvos-
toliiton suurhyökkäyksen aikana 
patteri kärsi suuria tappioita, ja 
vain kaksi tykkiä oli täysin toi-
mintakunnossa. Useat junan vau-
nuista olivat tuhoutuneet ja pala-
neet. Vaurioituneita tykkejä yri-

OVE ENQVIST 

rt-tykit 

20 
tettiin korjata, mutta korjauksessa 
olleet kaksi 180 mmm asetta ei-
vät ehtineet enää mukaan sotaan, 
vaan siirrettiin täysin toiminta-
kuntoisina aselevon jälkeen 
vuonna 1944 Brödtorpin sora-
kuoppaan Pohjankuruun odotta-
maan kohtaloaan. Samaan paik-
kaan siirrettiin myös kunnossa 
olevat tykit. 

Takaisin Neuvostoliittoon 
Valvontakomission neuvostoliit-
tolaiset jäsenet tutustuivat patte-
riin syksyllä 1944, ja hallitus 
päätti luovuttaa 180 mm:n ja 305 
mm:n rautatiepatterit kunnostet-
tuina Neuvostoliitolle. 1. Rauta-
tiepatterin tykit ja erikoisvaunut 
lähtivät joulukuussa 1944 Han-
gosta Vainikkalaan. Asemalla 
luovutettiin viisi tykkiä etu-ja ta-
kavaunuineen, viisi ammusvau-
nua, keskiövaunu ja kaksi moot-
torivaunua täysin toimintakuntoi-
sina Neuvostoliiton viranomaisil-
le. Patteri jatkoi palvelustaan 
Neuvostoliitossa. 
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Sommarön linnake otettiin käyttöön talvi-
sotaan liittyen. Sodan jälkeen se jäi puolustus-
voimien käyttöön ja Vaasan Rannikkopatteris-
to käytti sitä harjoitusalueena. Vielä syksyllä 
1967 patterilla pidettiin Vaasan Rannikkopat-
teriston ja Rannikkotykistökoulun leiri. Am-
munnat alueelta piti kuitenkin lopettaa koska 
se häiritsi muun muassa seudulla olevia mink-
kitarhoja. Sen jälkeen alue on toiminut lähin-
nä varastoalueena, ja tykit siirrettiin Sotamu-
seon kirjoihin jo 1980-luvulla. Syksyllä 1999 
sotilaallinen toiminta alueella lopetettiin ko-
konaan, j a tykkien poissi irron jä lkeen alue 
siirtyi metsähallituksen omistukseen. 

Ove Enqvist 

« m • | • • • ^ Tarkempia tietoja 152/46 E/ l52 /46 VLo tyk-
1 1 1 1 U S ^ • ^ J kien historiasta löytyy Sotamuseon julkaisus-

I t s e n ä i s e n Suomen rannikkotykit 1918-
1998. 

Tykkien siirto Panssarivarikolle 
maaliskuussa 2000. 
Kuvat Pentt i Ho lma 

• • Suomen rannikkotykistön ehkä erikoi-
simmat tykit, 152/46 VLo, siirrettiin maa-
l iskuussa tänä vuonna Panssar ivar ikol le 
odottamaan jatkopäätöksiä. Tykkimalli ke-
hitettiin Englannissa ennen ens immäis tä 
maailmansotaa ja sai tyyppimerkinnän öin 
Mk VII Field Gun. Tyyppi poistettiin käy-
töstä ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
ja Suomeen saatiin seitsemän em. englanti-
laista, Suomessa 152/46 E:ksi n imet tyä 
tykkiä vuonna 1940. Ja tkosodan jä lkeen 
tykit ehtivät olla mm. rautatietykkeinä, en-
nen kuin ne asennettiin Lokomon laveteil-
la ja venäläisillä kilvillä varustettuina Som-
marön linnakkeelle Raippaluotoon vuonna 
1963. 

Toteuttava mainostoimisto Kouvolassa 
- Tietokoneohjattu tarratekstin valmistus 

- Seripaino 

Studio Optar 
Soita 05-370 3450 tai 

käy Rohtokalliontie 2, 45160 Kouvola 
ti 

| SATALASKENTA OY 
V Yr jönkatu 15 
^ 28100 PORI 

I MAXMO KOMMUN 
J 66640 M A X M O 
V Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 

0 
VALKEALA 
Puh. 05-8631 
Fax. 05-386 0374 

Suomen suurin varuskuntapitäjä (Utti ja Vekaranjärvi) 
Valkealan kunta tervehtii 80 v. Merivoimia 
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Tapani Talari: " M i t ä ta i t ta ja odottaa.. ." 

Lehteä kehitettiin 
perinteisessä seminaarissa 

Kolea ja kotoisa 

Suomenlinna oli 

näyttämönä tämän 

vuoden lehdenteko-

seminaarille. Osallis-

tujia oli ennätysmää-

rä. Yli 30 innokasta 

oli lähtenyt mukaan 

kehittämään yhteistä 

lehteämme. 

Päätoimittajan tervetulotoivo-
tuksen jälkeen seminaariväki 

pääsi nauttimaan korkeatasoisista 
esityksistä. Päätoimittaja Kristii-
na Koskiluoma kertoi, miten teh-
dä naseva artikkeli. Ensin haetaan 
idea ja koko ajan muistetaan, että 
hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty. Kieltä voidaan elävöittää käyt-
tämällä "poikkeuksellista" sanas-
toa. 

Komentajakapteeni evp Tapa-
ni Talari kertoi taittajan odotuksia 
käsikirjoitukselta, kuvilta ja ku-
vateksteiltä. Täytyy myöntää, että 
tässä tilanteessa toimituksen kor-
vat välillä hiukan punoittivat. 

Korkeatasoiset esitykset päät-
ti ammattivalokuvaaja ja toimitta-
ja Asko Vivolinin persoonallinen 
ja mieleenpainuva esitys valoku-
vauksen saloista. Useat valokuvat 

ja niiden tulkinta väritti muuten-
kin upeaa esitystä. "Pulukin voi 
piristää harmaan kaupungin." 

Päivällisen jä lkeen toimitus 
jakoi ryhmätyöaiheet . Ryhmä-
töissä oli toimitus asettanut kor-
keita tavoitteita. Miten parantaa 
lehden sisällön jakautumista ai-
hepiireittäin? Miten parantaa ar-
tikkeleita ja lehden visuaalista ul-
komuotoa. Seminaariväen yhtei-
nen mielipide oli: "Ajankohtai-
suutta ja värikuvia". 

Ryhmätöiden purun jä lkeen 
saunottiin ja jatkettiin kehittämis-
tä. Yhteinen iltapala päätti onnis-
tuneen päivän Suomenl innassa . 
Toimitus haluaa kiittää kaikkia 
osallistujia ja erityisesti rakenta-
van kritiikin antajia, joita onneksi 
oli. • 
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Haastateltavana 
eversti Veikko Vuorela 

Kahden sodan 
veteraani, 
taiteilija ja luja 
sotilasjohtaja 

Eversti Veikko 
Vuorela on syntynyt 

Oulussa 10.3.1910. 
Hän kirjoitti ylioppi-

laaksi maineikkaasta 
Oulun Lyseosta 
vuonna 1930 ja 

aloitti sotilasuransa 
varusmiehenä Poh-
janmaan Jääkäripa-

taljoonassa. Haasta-
teltavamme kävi 
merisotakoulun 

rannikkotykistön 
kadettikurssin ja 

valmistui upseeriksi 
1933. Sotakorkea-

koulun hän suoritti 
sodan jälkeen vuosi-

na 1947-1948. Pit-
kän ja vaihtelevan 

uran päätteeksi 
eversti Vuorela 
siirtyi reserviin 

rannikkotykistön 
tarkastajan tehtä-

västä vuonna 1969. 

T U T U T 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan 
haastattelusarjassa tutustu-
taan rannikkojoukkojen pii-
rissä pitkään toimineisiin 
henkilöihin. Vuorossa on 
eversti Veikko Vuorela. 

J U H A N I H A A P A L A 
OSSI K E T T U N E N 

Kuvat V e i k k o Vuore lan 
ark isto 

Vuorela toimi talvisodan ai-
kana pääosan ajasta luut-
nanttina Pukkion linnak-

keen päällikkönä. Jatkosodassa 
hän toimi mm. osasto Vuorelan 
pääll ikkönä ja RP2:n sekä 3/ 
RtR12:n linnakkeiston komenta-
jana. Jatkosodassa eversti Vuore-
la osallistui mm Teikarsaaren ja 
Suursaaren kiivaissa taisteluissa 
niiden takaisinvaltaamisiin. 

Hänen rakas harrastuksensa 
koko elämän ajan on ollut mu-
siikki. Hän on opiskellut jo lap-
sesta pianon ja viulun soittoa ja 
hän soitti viulua jo Oulun Lyseon 
orkesterissa. Lauluharrastus tuli 
läheiseksi myöhemmin aikuisiäs-
sä. Hän on suorittanut myös lau-

Valtameripurjehduksella 
Suomen Joutsenen toiseksi 
ylimmällä raa'alla. 

lun teoreettisia opintoja laatien 
mm. Helsingin Yliopistossa li-
sensiaattityön fonetiikasta vuon-
na 1985. 

Uranvalinnan vaihtoehtoja 

"Musiikki ja upseeriura kilpaili-
vat nuoren ylioppilaan mielessä 
ja sotilasura sitten vei mennes-
sään. Minun vanhempi veljeni oli 
ilmavoimien upseeri ja myös 
minä ajattelin pyrkiä ilmavoi-
miin. Huonon näköni vuoksi se ei 
kuitenkaan onnistunut, vaan va-
litsin rannikkotykistön", sanoo 
pirteä veteraani. 

"Menestys ru-kurssilla ohjasi 
myös omalta osaltaan ajatuksiani 
sotilasuralle", hän kertoo tiedus-
tellessamme ammatinvalintape-
rasteita. Pianon ja viulun soittoja 
myöhemmin laulu kulkivat kui-
tenkin nuoren upseerin matkassa 
koko ajan. 
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Suomen Joutsenen mas-
tossa Kap Hornin ympäri 

1930-luvulla heti valmistuttu-
aan hän oli kouluttajana, joka sil-
loinkin oli normaalia nuoren up-
seerin työtä. Arkisen aherruksen 
katkaisivat vuosina 1935-1936 
Suomen Joutsenen purjehdukset, 
jolloin hänestä tuli Kap Hornin 
kiertäjä. Hymy on herkässä hä-
nen muistellessaan erikoista mat-
kaa. 

"Tällä matkalla minä toimin 
vahtiupseerina. Tehtävänäni oli 
myös huolehtia etumaston ylä-ja 
alaraa'an purjeiden hoidosta. 
Ylimmällä raa'alla olivat ammat-
timatruusit ja minä olin seuraa-
valla. Näin minä siellä korkealla 
tehtäviä suorittaessani ohitin 
myös Kap Hornin niemen". 

Tämä oli nuorelle miehelle 
mieliinpainuva matka, sillä siihen 
aikaan ei matkusteltu ulkomailla 
kuten nykyään. Tällaisella mat-
kalla tapasi satamissa mitä erilai-
simpia ihmisiä ja olosuhteita. 
Nämä kokemukset jäivät iäksi 
nuoren upseerin mieleen. 

Sodan ankara koulu ja 
Korkeimman siunaus 

Sotavuodet olivat kovia aikoja. 
Talvisodan aikana nuorena up-

seerina Vuorela toimi suurimman 
osan ajasta luutnanttina Pukkion 
linnakkeen päällikkönä. Linnake 
osallistui hänen johdollaan tor-
juntataisteluihin tykistöllä ja lähi-
taisteluissa lyötiin hyökkäävät 
pataljoonat rantaviivan tuntu-
maan. Virolahden jäätyessä venä-
läisten oli mahdollista käyttää 
jäällä kevyitä panssariajoneuvoja 
ja hyökätä lahden yli. Kannaksen 
rintaman sivustan suojaaminen 
nousi tällöin elintärkeäksi. "Yh-
dyn siihen arvioon, että tällöin 
toimittiin veitsenterällä ja vain 
urhoollisella sekä peräänantamat-
tomalla puolustustaistelulla tor-
juttiin vaikeat hyökkäykset ja 
mahdollistettiin omalta osalta 
Kannaksen torjuntataistelujen 
onnistuminen" summaa haasta-
teltavamme Viipurinlahden tais-
telujen merkityksen. 

Keskustelun siirtyessä reser-
viläisten koulutustasoon hän tote-
aa, että "koulutus on aivan elin-
tärkeää, maksoimme verellä huo-
non koulutustason ja vasta rinta-
maolosuhteissa miehet kouliin-
tuivat taistelukentän rankkoihin 
olosuhteisiin". Nykyinen kuuden 
kuukauden koulutus saa häneltä 
jyrkän tuomion. "Koulutuksen 
tulee ehdottomasti sisältää sekä 
talvi- että kesäolosuhteet ja olla 
riittävän kovaa ja laadukasta. 

Pinkertonin 
roolissa 
Puccinin 
oopperassa 
M a d a m e 
Butterfly. 

Nykyistä lyhyttä aikaa en ym-
märrä ollenkaan", hän jyrisee tu-
tulla baritoniäänellään. "Myös 
rannikkojoukot on koulutettava 
linnakkeilla niissä olosuhteissa, 
joissa he joutuvat taistelemaan", 
alleviivaa vielä veteraani sodan 
kokemuksiin vedoten koulutuk-
sen tärkeyttä ja olosuhteitten tun-
temusta. 

Siirrymme keskusteluissa 
edelleen johtajan rooliin taiste-
luissa. Nuorille johtajille hän ha-
luaa viestittää, että "Johtajan tu-
lee olla joukkonsa mukana, muu-
toin taisteluista ei tule mitään. 
Suomalainen mies tarvitsee joh-
tajan, joka seisoo heidän rinnal-
laan eikä takanaan". Tätä ohjet-
taan hän noudatti myös itse so-
dan aikana. 

Jatkosodassa nuori rannikko-
tykistöupseeri toimi kapteenina 
ja majurina. Hyökkäysvaiheen 
alussa toimiessaan RP 2:n ko-
mentajana kesällä 1941 merkittä-
vimmäksi muistoksi hänelle nou-
see Teikarsaaren valtaus, josta 
haastateltavamme eläytyy kerto-
maan yksityiskohtaista kuvausta 
taisteluhaudan vyörytyksestä. 
"Vasemmalla sivulla olevat mie-
heni pitivät vihollista tulen alla ja 
oikealta lähdettiin vyöryttämään 
taisteluhautaa, käsikranaatteja 
heitettiin ja konepistoolilla am-
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Virkauran juhlavissa tehtävissä. 

muttiin hautaan ja venäläisjouk-
ko tuhottiin viimeiseen mieheen. 
Näissä taisteluissa johtajana jou-
duin sellaisiin vaaratilanteisiin, 
että vieläkin ihmettelen, miten 
säilyin kuin ihmeen kautta haa-
voit tumattomana. Siinä oli Kor-
keimman siunausta mukana", to-
teaa eversti nöyrästi. 

Teikarsaaren valtaus muodos-
tui hänen ja joukon kannalta ai-
van ratkaisevaksi taisteluksi . 
Joukko hitsaantui yhteen raskais-
sa taisteluissa j a saavutti menes-
tystä ja sai myös erinomaista tais-
telukokemusta. Hyökkäystä jat-
kettiin tämän jälkeen saaristossa 
ja rantaviivan suuntaisesti edel-
leen aina Ra ja joe l le saakka. 
Näissäkin muistoissa keskeinen 
sanoma on johtajan roolin koros-
tuminen miestensä esimerkkinä. 

Vahvasti nuoreen joh ta jaan 
vaikuttaneeksi sotakokemukseksi 
nousi myös Suursaaren valtaus 
talvella 1942, jol loin hän toimi 
kenraali Pajarin joukoissa. Osas-
to Vuorelan kiivaat valtaustaiste-
lut Suurkylässä j a meren jääl lä 
ovat jääneet hänen mieleensä läh-
temättömästi. Olosuhteet ja tais-
telut jääalueella ja valtauksen ai-
kana saaressa olivat armottomat. 
Tästäkin taistelusta hän palaa 
miel i teemaansa uudelleen tode-
ten, että "suomalainen taistelija 
on sellainen, että jos joh ta ja jää 
jä lkeen , silloin e teneminen py-
sähtyy eikä siitä tahdo tulla mi-
tään". 

Taiteilija ja... 

Näistä sotaisista muistoista siir-
ryttiin keskustelemaan veteraanin 
taiteellisista harrastuksista. Ky-
syttäessä miten tällainen vahva 
harrastus ja sotilaselämä ovat so-
peutuneet keskenään hän naurah-
taa j a toteaa, että hän on joskus 

itsekin sitä miett inyt . "Toimin 
linnakkeella tiukkana kouluttaja-
na päivällä ja soitin sitten illalla 
viulua, varusmiehille sotilaskoti-
juhl issa . Joskus olen miett inyt, 
mitähän ne varusmiehet siitä oi-
kein ajattel ivat ." Hän muistelee 
hymyssä suin l innakeaikoja . 
"Tämä taisi vain osoittaa, että 
johtajassakin on syviä inhimilli-
siä piirteitä", hän naurahtaa pilke 
silmäkulmassa. 

"Nuorena upseerina innostuin 
lauluharrastuksesta. Se johti mi-
nut jopa oopperalavoille saakka. 
Erityisesti nousevat mieleeni 
konsertti- ja oopperaesitykset Tu-
russa, Hangossa ja Helsingissä. 
Tällöin minulle tarjoutui myös ti-
laisuus toimia Suomen Kansallis-
oopperan maaseutukier tueel la 
baritonisolistina yhdeksässä kau-
pungissa . Lauloin myös Turun 
oopperan bari tonisolist ina sekä 
Turun kaupungin orkesterin so-
listina samoihin aikoihin 1950-
luvun alkupuolella. Myöhemmin 
kiinnostuin tu tkimaan laulajan 
äänen muodostus ta" , muis te lee 
eversti mielenkiintoista ja vaihte-
levaa laulajanuraansa. 

... ja musiikin teoreetikko 

Haastatel tavamme innostuu esi-
telmöimään äänenmuodostukses-
ta ja tuo esiin paksun tutkimuk-
sensa "Yksinlaulun äänenmuo-
dostuksen opas" (tieteellisen fo-
netiikan valossa), joka on hänen 
hyväksyt ty l isensiaat t i työnsä 
vuodelta 1985 Helsingin yliopis-
tossa. Alun alkaen t iukkaan pu-
ristettu lisensiaattityö on vuosien 
varrella kehittynyt ja muotoutu-
nut paksuksi kansioksi fonetiik-
kaa ja musiikin teoriaa. Pieni an-
saittu ylpeys äänessään hän tote-
aa sen j o täyttävän hyvin väitös-
kirjatyön laajuuden. 

Eversti Veikko Vuorelan hä-
nen aikalaisensa tuntevat periaat-
teen miehenä ja vaikuttajana sekä 
lujana ja rehtinä sotilasjohtajana. 
Hän saavutti vastikään kunnioi-
tettavan 90 vuoden iän, josta me 
kaikki häntä vielä näin jä lkeen-
päinkin onnittelemme. 
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Arvoisa 
lukija 

eripuolustuksen alalla tapahtuneen 
organisaatiomuutoksen ympäriltä on 

juuri ja juuri pöly laskeutunut, mutta 
asiasta käydään edelleen vilkasta keskuste-
lua jopa tämänkin lehden palstoilla. 
Liitoksen onnistumista ovat kehuneet 
lehdessä mm. merivoimien joukko-osaston 
komentaja ja entinen merivoimien komen-
taja. Uutuutena keskusteluun on aivan 
viime aikoina lisätty myös säätiöiden 
yhdistäminen tai "toimintojen koordinoin-
ti" kuten sitä on hienosti kutsuttu. 

Liittymisprosessi ei kuitenkaan ole 
ollut niin mutkatonta ja sujuvaa, millaista 
kuvaa julkisuuteen on haluttu antaa. 
Käydyissä keskusteluissa on pohdiskeltu 
kriittisesti mm. laivastossa vallalla olevaa 
johtamiskulttuuria ja varojen käyttöä. 
Merivoimien piirissä johtamistyyli lienee 
ollut perinteisesti hyvin keskitetty, kun 
taas rannikkopuolustusjoukoissa oli totuttu 
linnakkeiden ja joukkoyksiköiden hyvin-
kin suureen itsenäisyyteen. Samoin 011 
valitettu, että varoja on ollut rannikkopuo-
lustusjoukoissa käytettävissä niukemmin 
kuin silloin, kun rannikkotykistöjoukko-
osastot neuvottelivat tulosneuvottelut 
maanpuolustusalueiden kanssa. 

Kuva ei ole ollut myöskään särötön 
reserviläisten piirissä. Vapaaehtoisen 
koulutusorganisaation tuoreus ja nopeat 
muutokset toivat epätietoisuutta myös 
reserviläisten toimintoihin. Johtorengas, 
killat ja muut maanpuolustusjärjestöt 
olivat jo vuosia tottuneet tekemään työtään 
rannikkojoukkojen parissa aivan erinoma-
isin tuloksin saaden tukensa suoraan 
joukko-osastoilta. Nyt uusi Meripuolustus-
piirin organisaatio on vasta vakiinnutta-
massa asemaansa ja toivottavaa on. että se 
ottaa asiassa oman johtavan roolinsa 

tukiessaan paikallisyksiköiden koulutus-
toimintaa. Piiri saa myös valtion rahoi-
tusta, jonka myötä toimintaan saataneen 
pitkäjänteisyyttä ja kyettäneen sitomaan 
koulutus ja reserviläiset riittävän kiinte-
ästi sa-organisaatioon ja -tarpeisiin, jotta 
mielekäs työ ei muuttuisi turhauttavaksi 
ja vain joitain harvoja koskettavaksi. 

Uutena ajatuksena on järjestökenttään 
markkinoitu rannikkopuolustusjoukkojen 
ja laivaston tukena toimivien säätiöiden 
yhdistämisajatuksia. Niitä on perusteltu 
varojen jaon koordinoinnilla ja helppou-
della. Kuitenkin säätiöt ja eri yhdistykset 
ovat muotoutuneet vuosien kuluessa 
omien tukitarpeittensa ja toimintojensa 
kehittäminä ja näin ollen muodostavat jo 
sääntöjensäkin puolesta omat kokonai-
suutensa. Myös säätiöiden varainhankin-
ta on ollut pitkäjänteistä ja pieteetillä 
tehtyä työtä. Säätöiden yhdistäminen ja 
sitä myöten varainhankinnan pohjan 
kaventaminen olisi maanpuolustuksen 
kannalta huono kehityssuunta. Kullakin 
yhdistyksellä on oma vakiintunut ja 
isänmaan etua ajava roolinsa ja ne ovat 
tottuneet toimimaan vuosien saatossa 
yhteistoiminnassa muodostaen erinomai-
sen verkoston. Tukeutuminen vain yhteen 
koordinoijaan olisi taka-askel meripuo-
lustuksen kentässä. Päinvastoin tulisi 
tukea ja kannustaa Johtorenkaan, kiltojen 
ja muiden kentällä ja joukoissa tekemää 
monipuolista ja jo vuosikausia jatkunutta 
ja tuhansia reserviläisiä koskettanutta 
työtä ja antaa niille piiritasalta myös 
tarvittava taloudellinen tuki. 

Ossi Kettunen 
RTUY:n puheenjohtaja 
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Reserviupseeriosasto 
Suomenlinnaan 

Tekst i ja kuvat 

M A U R I V IERULA 

Laivaston ja rannikkoty-
kistön yhtyessä meripuo-

lustukseksi koottiin 
yhteen Kadettikoulun 
meripuolustusosasto, 
Reserviupseerikoulun 

meripuolustusosasto ja 
Meripuolustuksen kapi-
tulanttikoulu ja näistä 
perustettiin 1.11.1930 

Suomenlinnaan Meriso-
takoulu. 

Reserviupseerien koulutuk-
sessa käytettiin jakoa ran-
nikkotykistö- ja laivasto-

linja toisesta reserviupseerikurs-
sista lähtien. Reserviupseerikurs-
sien päämääränä oli kouluttaa op-
pilaat toimimaan kevyen patterin 
päällikköinä, tulenjohtajina, vies-
ti- ja tiedustelu-upseereina sekä 
vastaavissa tehtävissä. 

Sodat aiheuttivat muutoksia 
r e s e r v i u p s e e r i k o u l u t u k s e e n . 
Kurssien kesto pidennettiin vuo-
sina 1942-43 viiteen ja puoleen 
kuukauteen kun samaan aikaan 
Reserviupseerikoulussa järjestet-
tiin lyhennettyjä pikakursseja. 

Reserviupseerikoulutus kes-
keytyi sodan jälkeen ja sitä pääs-
tiin jatkamaan valvontakomission 
kiellosta johtuen vasta kesällä 
1948. Vuodesta 1957 lähtien otet-
tiin käyttöön tulenjohto-ja tuli-

asemalinjat, joiden nimet ovat 
säilyneet samoina. Rannikkoty-
kistön reserviupseerien viestikou-
lutus siirtyi annetavaksi Reser-
viupseerikoulussa vuodesta 1958 
alkaen. 

Merisotakoulu koulutti ran-
nikkotykistöön vuosina 1930-
1963 yhteensä 216 upseeria, 605 
kanta-aliupseeria ja 2855 reser-
viupseeria. Viimeinen meripuo-
lustuksen yhteinen reserviupsee-
rikurssi oli numero 48, ja kurssi 
päättyi 8.11.1963. Reserviupsee-
riosaston johtaja majuri Matti 
Wähäjärvi lähetti valmistuneet 
upseerikokelaat seuraavien saate-
sanojen kanssa:"Sotilas! Muista 
,aina että sinun taitosi punnitsee 
vihollinen." 

Y m p y r ä su lkeutuu 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja 
puolustuspoliittinen selonteko 
annettiin eduskunnalle 17.3.1997. 
Siinä linjattiin 
tu leva isuuden 
s u u n t a v i i v o j a 
pitkälle seuraa-
valle vuositu-
hannelle. Yhte-
nä keskeisenä 
asiana oli koko 
puolustusjärjes-
telmän raken-
nemuutos. Osa-
na tätä suurem-
paa muutosta 
oli myöskin 
rannikkotykis-
tön ja merivoimien yhdistymi-
nen sekä Uudenmaan Prikaatin 
liittäminen tähän kokonaisuu-
teen. 

Maisemakonttori 
rissa" 

Yhdistymisprosessin luonnol-
lisena jatkona oli Rannikkotykis-
tökoulun ja Merisotakoulun yh-
distäminen. Tavoitteena oli kou-
lutusjärjestelyjen tehostaminen, 
kustannussäästöt ja vastaaminen 
uuden tilanteen asettamiin haas-
teisiin. 

Koulujen konkreettinen yh-
distyminen alkoi kesällä 1998 
RTK:n korkeakouluosaston ja 
esikunnan siirtyessä Suomenlin-
naan. Seuraavana vuorossa oli 
opistoupseeriosasto, joka pääsi 
muuttamaan syksyllä 1998. Re-
serviupseeriosasto aloitti oman 
muuttonsa siten, että Suomenlin-
nassa opiskeleva laivastolinja 
siirtyi ensin Santahaminaan. Sa-
malla aloitettiin rannikkojoukko-
linjan ja laivastolinjan koulutuk-
sen sisällöllinen yhdistäminen. 

Merisotakoulun ja Rannikko-
tykistökoulun lopullinen yhden-
tyminen tapahtui uuden vuositu-
hannen alussa kun reserviupsee-

riosasto vih-
doin pääsi 
m u u t t a m a a n 
takaisin Suo-
men l innaan . 
Niin sanotun 
koulun johta-
jan talon pe-
ruskorjauksen 
v a l m i s t u m i -
sen myötä osa 
opetustoimin-
nasta ja hen-
kilöstöstä oli 
poistunut Me-

risotakoulun päärakennuksesta. 
Tämä mahdollisti reserviupseeri-
osaston henkilöstön ja kurssilais-
ten sijoittamisen kootusti päära-
kennukseen. 

"Kivikalee-

27 
R A N N I K O N PUOLUSTAJA 1 / 2 0 0 0 

Toisen kerroksen käytävänäkymä. 

Vi ime inen kurssi 

Viimeinen Santahaminassa jär-
jestetty ru-kurssin numeroltaan 
136 päättyi 20.1.2000, jonka jäl-
keen osastoa alettiin saattaa kul-
jetuskuntoon. Pakkauksen yhtey-
dessä voitiin todeta, että liki kol-
messa vuosikymmenessä erilais-
ta kalustoa ja muuta materiaalia 
oli kertynyt yllättävän paljon. 
Ru-kurssin pursimies luutnantti 
Perttu Laine johti mallikkaasti 
toimintaa huolehtien kaluston ja 
perinne-esineistön asianmukai-
sesta kuljetuksesta uusiin toimiti-
loihin. 

Helmikuun toisella viikolla 
alkoi varsinainen voimanponnis-
tus, kun muuttoautot kaartoivat 
Santahaminassa kurssin majoi-
tusrakennuksen (rak D 43) eteen 
ja KaartinJR:n sotilaspoliiseista 
muodostunut muuttomiesosasto 
aloitti kovan urakkansa. Kuorma-
autojen lavat alkoivat täyttyä pel-
tikaapeista, kerrossängyistä, pöy-
distä ja jakkaroista. Valmiiksi 
kuormatut autot lähtivät seuraa-
vaksi kohti Katajannokalla ole-
vaa Suomenlinnan huoltolauttaa. 
Lyhyen merimarssin jälkeen au-
tot jatkoivat matkaansa pitkin 
Suomenlinnan kiemuraisia hiek-
kateitä määränpäänään Merisota-
koulun päärakennus. 

M i t e n tänään 

Reserviupseeriosaston toiminnat 
ovat keskittyneet päärakennuksen 
toiseen ja kolmanteen kerrok-
seen. Toisen kerroksen eteläpääs-
sä sijaitsee pienempi kouluttajien 
toimisto, jossa pitää majaansa tu-
lenjohto-opintosuunta. 

Samalla käytävällä sijaitsee 
myös suurempi kouluttajien toi-
misto, joka tilankäytöltään muis-
tuttaa teknologiayritysten suosi-
maa avotoimistoa omine pikku 
looseineen. Tässä toimistossa 
ovat laivastolinjan, tuliasema-, 
patteristo-ja vies-
ti-opintosuunnan 
kouluttajat. 

Toisessa ker-
roksessa sijaitse-
vat myös reser-
viupseerioppilai-
den "hengähdys-
paikka" Ru-klubi, 
johon kunkin 
kurssin oppilas-
kunta on jättänyt oman peukalon-
jälkensä. Klubin esineistöä tar-
kastellessa huomaa, että Rannik-
kotykistökoulun ja Merisotakou-
lun yhdistyminen on sielläkin on-
nistuttu viemään läpi sulassa so-
vussa. 

• n m h h k n m i i m 
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Reserviupseeriklubi. 

Ru-klubi 
Suomenl innassa 

Toisen kerroksen käytävän var-
relta löytyvät lisäksi reserviup-
seeriosaston luokat, joissa opin-
tosuuntakohtaiset oppitunnit pi-
detään. 

Samassa kerroksessa sijaitse-
vat luokat ja kouluttajien toimis-
tot 

Kolmannessa kerroksessa 
ovat osaston johtajan, kurssin 
johtajan ja pursimiehen toimistot. 

Reservi upseeri oppi la iden 
majoitustuvat sijaitsevat kolman-
nessa kerroksessa. Tuvat tuovat 
monelle vanhemmalle soturille 
mieleen menneet ajat, jolloin tun-
nelma todella tiivistyi liki 20 pal-
velustoverin ollessa samassa ti-
lassa. Palvelusmotivaatiota pitää 
toisaalta korkealla ikkunoista 
avautuva näkymä, joka on var-
masti yksi Helsingin parhaim-
mista. 

Katse tu leva isuuteen 

Kaikkien osastojen keskittymi-
nen keväällä 2000 Pikku Musta-
saarelle saman katon alle oli 
epäilemättä myönteinen tapahtu-
ma koulun yhteishengen ja kou-
lun eri toimintojen kannalta. 
Oman lisänsä koko yhdistymis-
prosessiin antoi Merisotakoulun 
organisaatiokokeiluun liittyvä 

Merisotaopin-
laitos. 

Eri tyisest i 
reserviupseeri-
koulutus on uu-
sien haasteiden 
edessä . Suo-
m e n l i n n a s s a 
luokkatilaa on 
r i i t täväst i j a 
mahdollisuudet 

teoriaopetukselle hyvät. Reser-
vinjohtajia ei voida kuitenkaan 
menestyksellä kouluttaa vihreän 
veran äärellä vaan asiat on hallit-
tava myös käytännössä. 

Rannikkojoukkolinjan eri-
koiskoulutuksen kannalta Suo-
menlinna on koulutusympäristö-
nä ongelmallinen. Kuvitelkaa itse 
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t i lanne, jossa 130 
K 54 ajaa valmis-
t e l t u u n t u l i a s e -
m a a n s a P a r a a t i -
kentälle japanilais-
turist ien ihmetel-
l e s sä v i e r e s s ä . 
Alusta lähtien on-
kin o l lu t s e lvää , 
että Santahaminan 
roo l i r a n n i k k o -
joukkol in jan kou-
lutuspaikkana säi-
lyy, sillä siellä si-
ja i t sevat edel leen 
op in tosuun takoh-
taiset e r iko i s luo-
kat , j ä r j e s t e l m ä -
koulutukseen tar-
koitetut tilat (RANTA-luokka) , 
s i m u l a a t t o r i t ( M E R I - T u k s i , 
RAKSI), koulutushalli, koulutus-
tykit j a hyvä ha r jo i tusmaas to . 
Näiden edellä mainittujen fasili-
teettien edes osittainenkin siirtä-
minen Suomenlinnaan vaatii voi-
makasta resurssien panostamista. 
Sen lisäksi kaikenlainen rakenta-
minen vaatii aina Museoviraston 
hyväksynnän , j o k a on omiaan 
vaikeuttamaan muutenkin hanka-
laa tilannetta. 

Laivastol injan osalta koulu-
tustilanne tulee merenkulkukou-
lutuksen osalta helpottumaan, sil-
lä kaikki erikoiskoulutukseen tar-
vittava lait teistoja koulutustilat ( 
esim. planetaario ja koneluokka) 

Kuin silakat suolass, mutta maisema kaupungin 
komeimpia. 

ovat nyt lähes käden ulottuvilla. 
Lisäksi koulun omat koulutus-
alukset voidaan kiinnit tää Suo-
menlinnassa omiin laitureihin. 

l inneeseen ti lantee-
seen. Koulutussuun-
nitelmat, -metodit ja 
-välineistö ovat aiko-
jen saatossa tietysti 
muuttuneet , mutta 
edelleen reserviläi-
siin pohjau tuva ar-
me i j amme tarvitsee 
osaavia reservin up-
seereita. 

Läh i tu l eva i suus 
pitää sisällään myös 
uuden muutoksen 
s iemenen, sillä tällä 
hetkellä puolustus-
voimissa selvityksen 
alla oleva palkatun 
s o t i l a s h e n k i l ö s t ö n 

koulutus jär jes te lmän uudistus 
saattaa ainakin välillisesti vaikut-
taa myös reservin upseerien kou-
lutukseen. 

Summa 
summarum 

Kaiken kaikkiaan 
kun koko asiaa 
tarkastelee histo-
riallisesta pers-
pekti ivistä voi-
daan huomata, 
että meripuolus-
tuksen koulutta-
misessa on palattu 
p ä ä p i i r t e i s s ä ä n 
1930-luvulla vai-

i l l f i i l 

"Kuta koulu kovempi, 
sitä oppi selkeämpi" Tie 
majoitustiloihin johtaa 
kolmannen kerroksen 
portaikosta. 

Lähteet 
S o t a k o u l u saare l la , 
S u o m a l a i s e n m e r i -
p u o l u s t u s k o u l u -
t u k s e n h i s t o r i a , 
M e r i k u s t a n n u s Oy , 
J y v ä s k y l ä 1985 
E n q v i s t O v e , R a n -
n i k k o t y k i s t ö k o u l u . 
R a n n i k k o t y k i s t ö -
k o u l u n P e r i n n e -
r e n g a s , P i e k s ä m ä -
ki 1995. 

Merisotakoulu viettää 70-vuotisjuhliaan keskiviikkona 18.10.2000 ja lauantaina 
21.10.2000 Suomenlinnassa allaolevan alustavan ohjelmanmukaisesti . 

Keskiviikkona 18.10. 
Kello 08.00 Juhlall inen lipunnosto, paraatikatselmus ja ohimarssi Kirkkokentällä. Tilaisuuteen 
ovat kaikki tervetulleet. 
Kello 12.00 Päiväjuhla kutsuvieraille (mm. vanhojenkurssien edustajat yksi henkilö/kurssi) 
Kello 18.00 Vastaanotto ja tanssiaiset erikseen kutsutuille 
Lauantaina 21.10. 
Kello 09.00-14.00 avoimet ovet kaikille Merisotakoulusta kiinnostuneille. Asiaa, viihdettä, 
kilpailuja, saunomista. 
Kello 11.00-17.00 Vanhojen kurssilaisten ja työntekijöiden päivä. Asiaa Merisotakoulusta, 
erinomainen mahdoll isuus kurssitapaamisiin. 
Jotta tieto erityisesti vanhoil le kurssilaisille järjestetyistä tilaisuuksista leviäisi mahdoll isim-
man laajalle, pyydetään kaikkien Merisotakoulussa toimeenpantujen kadettikurssien, perus-
kurssien ja reserviupseerikurssienyhteyshenkilöitä/puuhamiehiä i lmoittamaan yhteystietonsa 
tiedotussihteeri Marjo Pohjolalle (Merisotakoulu) (puhelin 09-181 46124, fax 09-181 46118) 
tai komentaja (evp) Jukka Tarjanteelle (e-mail: tarjanne@nettilinja.fi) mahdol l is imman pian. 
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Euroopan k u l t t u u n k a t i 
Europas k u l t u r s t n d 
European C i t y of Cu l t i 

16.5.- 3.9.2000 

Näyttely Helsingin Kaapel i tehtaan 

Merikaapelihal l issa 

joka päivä klo 11 - 19 

USM3B -ULKOPUHEUN 
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 
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Kenraali Alpo Kantola ojentaa miekan kadettikersantti Henri 
Laville. Tilannetta seuraa RtUy:n puheenjohtaja Ossi Ket-
tunen. 

Miekkajuhla 
k a d e t t i k u r s s i n 
tulevien rannik-
kotykistöupsee-
rien miekkajuh-

la vietettiin Suomenlinnan Upsee-
rikerholla 5.4.2000. Miekkajuh-
lassa Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys kutsui valmistuvan kurs-
sin kuusi kadettia jäsenikseen ja 
palkitsi opinnoissaan parhaiten 
menestyneen. Lippujuhlapäivänä 
4.6. valmistuva kurssi on toistai-
seksi viimeinen maavoimissa ase-
lajiopintonsa aloittanut kadetti-
kurssi. Miekkajuhlaan osallistui-
vat kadettikurssin lisäksi yhtä lu-
kuunottamatta kaikkien rannikko-
tykistön joukkoyks ikkö jen ko-
mentajat, Rannikkosisarten Sää-
tiön ja Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistyksen edustajia sekä Ran-
nikon Puolustaja-lehden päätoi-
mittaja. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distykseen kutsutut uudet 
jäsenet: kadettipursimies 

Jarmo Säkkinen (vas.), 
kadettikersantti Henri Lavi, 
kadetit Hannu Koski, Erkki 

Vaarala, Pekka Snellman ja 
Jukka Kiuru. 

P E K K A S N E L L M A N 

Tilaisuus alkoi rannikkotykis-
tön per innehuoneessa Kadett i-
miekan luovutuksel la . Kadett i-
miekalla palkittiin kadettikersant-
ti Henri Lavi. Miekan palkitulle 
ojensi kenraal i luutnantt i Alpo 
Kantola. Koko kurssille kohdista-
millaan kannustavilla sanoillaan 
kenraali Kantola valoi uskoa ka-

detteihin tehden samalla illan 
tunnelmasta arvokkaan ja vapau-
tuneen. Rannikkosisarten säätiön 
edustajat Eila Walden j a Mar ja 
Rahikainen jakoivat yhdistyksen-
sä stipendit kadetti Erkki Vaara-
lalle ja kadetti Jukka Kiurulle . 
Kät telykierroksen ja onnit telu-
maljan jälkeen siirryttiin kerrosta 
ylemmäs illalliselle. 

A s e l a j i h e n k i y l l ä 

Illallispöydässä tarjottiin metsä-
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sienikeittoa, mehukasta paistia ja 
espanjalaista punaviiniä. Kahvia 
ja konjakkia odoteltaessa oli pu-
heiden vuoro. Kiitospuheessaan 
kadett ikersantt i Lavi muistutt i 
rannikkotykistöhengen suuresta 
merkityksestä meille upseereille 
j a kiitti kadett ikurssin johta jaa , 
kapteeniluutnantti Marko Meren-
heimoa hyvän aselajihengen luo-
misesta kurssilla. Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen puheen-
joh ta ja , eversti evp Ossi Ket-
tunen, kehotti kadetteja valmis-
tuttuaan pi tämään hyvää huolta 
siitä huomat tavas ta pääomasta , 
mikä rannikkopuolustukseemme 
on vuosisatojen myötä sijoitettu. 
Illallisen aikana käytetyistä pu-
heenvuoroista nousi esiin paitsi 
kenraali Kantolan osuvat kaskut, 
myös komenta ja Jukka Tillin 
"AHAA" -lainauksen sisältänyt 
puhe. Asenne , Harkintakyky, 
Ammatt i tai toja Alaisista huoleh-
timinen - siinä ovat hyvän sotilas-
johtajan eväät! 

83. rannikkotykis tökadet t i -
kurssi kiittää Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä arvokkaasta ja 
viihtyisästä miekkajuhlasta. H 

K u r s s i l a i s t e n 
p a l v e l u s p a i k a t 

Kadettipursimies 
Jarmo Säkkinen, 
Raaseporin Rannikkotykistöpatteristo 
Kadettikersantti 
Henri Lavi, 
Suomenlinnan Rannikkorykmentti 
Kadetti Jukka Kiuru, 
Turun Rannikkopatteristo 
Kadetti Hannu Koski, 
Hangon Rannikkopatteristo 
Kadetti Pekka Snellman, 
Turun Rannikkopatteristo 
Kadetti Erkki Vaarala, 
Kirkonmaan Linnake 

TOIMITAMME 
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM: 

• Naamiointiverkot ja 
maastouttamisjärjestelmät (yhteis-
työssä Barracuda Technologies Ab:n 
kanssa) 

• Varastohallit 
• Varastojen sisäkatteet 
• Telttapatjat ja ampuma-alustat 
• Peite-, kuomu- ja hallimateriaalit 
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet 

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

SCANTARP 
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio 
Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762 
e-mail:sales @ soantarp.fi 
www.scantarp.fi 

j j u j j i m , y i u j j j j n 

j i i ö i l i i J J j j j ä j j 

JIÖJ JJ -BJJ 
ijiijjJijjjixi-

JJ21J JsJs i i 

Pohjoismaiden laa j impi in sähkö-
t a r v i k e v a r a s t o i h i n kuu luvas ta y l i 
2 0 . 0 0 0 m3 varastostamme saat kai-
ken mitä tarvitset suoraan hyllyltä. 

Tutustu sähkötukkumme sinulle tar-
joami in mahdol l isuuksi in . 

Ti laa 164 sivuisen n. 3000 tuotteen 
vä r i kuv in varus te t tu ne t toh innnas-
tomme. Saat sen i l m a i s e k s i . 
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U m • Erik Wihtol: Suomen 
laivaston rakentaminen itsenäi-
syyden alkutaipaleella. Suomen 
laivastosuunnitelmat ja niiden 
toteuttaminen 1918-1939. Suo-
mi Merellä säätiö 1999. 170 si-
vua. 

Kommodori Erik Wihtol (1925-
1998) oli monelle tuttu merisota-
historian tuntija, esitelmien pitä-
jä ja lukuisten meriaiheisten ar-
tikkelien kirjoittaja. Hän toimi 
uransa aikana mm. sotilasasia-
miehenä, lukuisissa esikuntateh-
tävissä, joukko-osaston komenta-
jana ja Merisotakoulun johtajana, 
mistä tehtävästä jäi eläkkeelle 
vuonna 1983. 

Erik Wihtolilla oli filosofian 
tohtorin väitöskirja viittä vaille 
valmiina kun hän yllättäen pois-
tui joukostamme vuoden 1998 
vappupäivänä. Oli selvää, ettei 
tutkijan viimeisten vuosien työ 
saanut mennä hukkaan. Suomi 
Merellä Säätiön puolesta filoso-
fian maisteri Ismo Vähäkangas on 
toimittanut Wihtolin käsikirjoi-
tuksen julkaistavaksi. Wihtolin 
teoksen "Suomen laivaston raken-
taminen itsenäisyyden alkutaipa-

leella. Suomen laivastosuunnitel-
mat ja niiden toteuttaminen 1918-
1939" julkaiseminen postuumina 
on Suomi Merellä Säätiön, Suo-
men Sotahistorian Komission, 
Turun yliopiston Suomen histo-
rian oppiaineen sekä lukuisten 
ystävien kunnianteko edesmen-
neen laivastomiehen, upseerin ja 
tutkijan koko elämäntyölle. 

Vaikka tutkimuksen pääaihe 
onkin Suomen laivaston luomi-
nen ennen talvisotaa, antaa 170-
sivuinen tutkimus tiivistetyssä 
muodossa paljon uutta myös ran-
nikkopuolustuksesta kiinnostu-
neelle. Noin kolmasosa tutkimuk-
sesta käsittelee rannikkotykistön 
ja laivaston yhteisiä vaiheita en-
nen talvisotaa. Tutkimuksessa 
kuvataan Suomen sotilaspoliittis-
ta asemaa Itämeren piirissä, Lai-
van rakennusoh j e lmia 1919-
1925, laivaston rakentamista, uut-
ta aikakautta Suomen laivastossa 
ja uuden laivaston poistumista 
palveluksesta. 

Jo johdannossa Wihtol antaa 
muutamalla sivulla hyvän kuvan 
meripuolustuksen monivaiheises-
ta hallinnosta 1910-luvusta 1930-
luvulle. Yleisesikuntaan perustet-

tiin vuonna 1918 meriosasto, joka 
alkoi luoda Suomen meripuolus-
tusta. Muutamien välivaiheiden 
jälkeen laivaston ja rannikkoty-
kistön esikunnat lakkautettiin ke-
sällä 1919. Niiden tilalle perus-
tettiin rannikkopuolustuksen esi-
kunta, joka johti sekä rannikko-
tykistöä että laivastoa. Vuodesta 
1923 vuoteen 1927 rannikkoty-
kistö ja laivasto olivat taas eril-
lään. Tästä vaiheesta Wihtol ei 
paljoa mainitse. Oltuaan erillään, 
rannikkotykistön ja laivaston esi-
kunnat yhdistettiin jälleen meri-
puolustuksen esikunnaksi vuon-
na 1927. Vuodesta 1933 alkaen 
ryhdyttiin käyttämään nimitystä 
merivoimat. 

Vasta itsenäistyneen Suomen 
sotilaspoliittinen asema Itämeren 
piirissä ei ollut helppo. Laivaston 
suunnitteluun vaikuttivat asiat, 
jotka suunnittelijat - meriupsee-
rit - tiesivät tai joista he hankki-
vat tietoja. Pelkästään tiedon pe-
rusteella suunnitelmia ei tehty, 
vaan ratkaisuihin vaikutt ivat 
myös mielipiteet, joita ei aina 
kunnolla perusteltu. Wihtol käsit-
telee mielenkiintoisella tavalla 
suunnitteluun vaikuttaneita teki-

• • • Aleksander Shirokorad: 
Ensiklopedia Otjestvennoi Ar-
tillerii (Kotimaisen tykistön en-
syklopedia). Kustantamo "Har-
vest", Minsk 2000,1155 sivua 

Aleksander Shirokorad on 
tuottelias venäläinen tykistöasian-
tuntija, joka viime vuosina taval-
la tai toisella on osallistunut mel-
kein kaikkiin Venäjällä julkaistui-
hin tykistöä käsitteleviin teoksiin. 
Vuoden 2000 alussa julkaistu 
"Kotimaisen tykistön ensyklope-
dia" on kuitenkin aivan eri luo-
kan teos kuin hänen aikaisemmat 
julkaisunsa. Jo teoksen fyysinen 
koko A4, sivumäärä 1155 sivua 
ja paino 3,5 kg tekee sen erikoi-
seksi. Lisäksi siihen on koottu tie-
dot käytännöllisesti katsoen kai-

kista Venäjällä ja Neuvostoliitos-
sa käytössä olleista ja olevista ty-
keistä. Teos käsittelee sekä kent-
tä-, laiva-, rannikko- että ilmator-
juntatykkejä. 1300-luvulta 1990-
luvulle saakka. Sen takia teokses-
ta varmasti tulee jokaisen "tykki-
harrastajan" perusteoksia. 

Teos on jaettu selviin ajanjak-
son ja aiheen mukaisiin lukuihin 
ja alalukuihin. Rannikkotykkejä 
käsitellään pääosin alaluvuissa 
"kotimaiset rannikkotykit 1891-
1991" noin 50 sivulla, alaluvussa 
"rannikkotykit" (vanhemmat ran-
nikkotykit) noin 70 sivulla ja 
"rannikkopuolustuksessa käytetyt 
haupitsit" muutamalla sivulla. 
Lisäksi rautatietykkejäja muuhun 
tarkoitukseen suunniteltuja mut-
ta meillä rannikkotykkeinä käy-

tettyjä tykkimalleja kuvataan 
muissa luvuissa, joten suoma-
laisittain rannikkotykeiksi lasket-
tavia tykkimalleja on käsitelty lä-
hes 200 sivulla. Lähes jokaisesta 
tykistä on jonkinlainen kuva tai 
piirros sekä tekniset 

tiedot. 
Venäläisten julkaisujen paino-

laatu on parantunut kovasti viime 
vuosina, mutta samalla hinnatkin 
ovat nousseet. Tässä mielessä tyk-
kiensyklopedia on miellyttävä 
poikkeus, sillä painolaatu on koh-
tuullisen ja hyvän välillä, kun taas 
hinta on länsimaisittain erittäin 
edullinen. Noin 150 markkaa näin 
laajasta teoksesta ei ole paljon 
mitään. Lisäksi on otettava huo-
mioon, että teos sisältää satoja 
musta-valkokuvia ja piirroksia 
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jöitä, mm. merisotilaspoliittista 
tilannetta, naapurimaiden laivas-
toja, päättyneen maailmansodan 
kokemuksia, yleistä teknistä ke-
hitystä, koti-ja ulkomaisten tela-
koiden kapasiteettia ja valtioval-
lan mahdollisuutta myöntää varo-
ja laivasto-ohjelman toteuttami-
selle. Edellä mainittujen tekijöi-
den lisäksi Suomelle oli itsenäi-
syyden alussa jäänyt Venäläisiä 
aluksia, joiden kohtalosta oli pää-
tettävä. Lisäksi ei oltu suinkaan 
aina yhtä mieltä siitä, mitkä oli-
vat meripuolustuksen tehtävät, 
joten suunnittelijoiden asema ei 
ollut kadehdittava. 

Moni varmasti tietää, että 
Suomessa syksyllä 1927 säädet-
tiin ns. laivastolaki, ja sen perus-
teella rakennettiin joitakin aluk-
sia laivastollemme 1930-luvulla. 
Mielenkiintoista on havaita, mi-
ten monta ns. laivasto-ohjelmaa 
Suomelle itse asiassa laadittiin 
ennen laivastolain säätämistä. 
Ensimmäisen laivasto-ohjelman 
laati amiraaliesikunnan päällikkö 
Hjalmar von Bonsdorff jo vuon-
na 1919. Hallitus ei koskaan esit-

tänyt tätä laivasto-ohjemaa edus-
kunnalle. Muita laivasto-ohjelmia 
olivat Gustav von Schoulzin, 
Michael Golovinin ja von Schoul-
zin korjaama Golovinin laivasto-
ohjelma. Myös 1920-luvun ran-
n ikkopuo lus tuskomi t ea laati 
oman ohjelmansa. 

Vuonna 1924 Suomeen saa-
punut englantilainen asiantuntija-
ryhmä antoi lausuntoja mitä eri-
laisimmista puolustuskysymyk-
sistä. Ryhmän esittämiä mielipi-
teitä laivastoasioista ei arvostettu 
kovin korkealle Suomessa. Myös 
Italiassa opiskelleilla meriupsee-
reilla oli oma ehdotuksensa lai-
vastomme rakentamisesta. Vuon-
na 1923 asetetun puolustusrevi-
sionin oh je lma oli taval laan 
kompromiss i muis ta 
ohjelmista.Vielä hallituksen kä-
sittelyssä laivastolakiin ja sen lai-
vasto-ohjelmaan tehtiin muutok-
sia. Lokakuussa 1925 tapahtunut 
torpedovene S 2:n traaginen tuho, 
jossa 53 mer imies tä hukkui , 
osoitti kansalaisille millaisilla 
aluksilla Suomen merivoimat jou-
tui toimimaan. Vaatimus uusien 
laivojen hankkimiseksi levisi yhä 
laajempiin piireihin. Syyskuun 

30. päivänä vuonna 1927 edus-
kunta vihoin hyväksyi laivasto-
lain. 

Tutkimuksen neljännessä lu-
vussa Wihtol kuvaa laivaston ra-
kentamista eli alusten hankkimis-
ta ja rakentamista ei ainoastaan 
laivastolain jälkeen vaan myös 
ennen sitä. Tässä luvussa on myös 
muutamia valokuvia ko. aluksis-
ta. Teknisistä yksityiskohdista 
kiinnostuneille tästä luvusta löy-
tyy paljon tietoja. Tutkimuksen 
liitteenä on lisäksi tarkat tiedot 
laivasto-ohjelmaan kuuluneista 
aluksista. Viides ja kuudes luku, 
uusi aika Suomen laivastossa ja 
uusi laivasto poistuu palvelukses-
ta, ovat sen sijain lyhyitä ja yli-
malkaisia, kuudes luku ainoas-
taan vajaan sivun pituinen. Vaik-
ka tutkimukseen on päässyt livah-
tamaan muutamia epätarkkuuksia 
panssarilaivojemme tykistöstä, 
kannattaa jokaisen meripuolus-
tuksemme historiasta kiinnostu-
neen hankia kyseinen teos. 

Teoksen voin tilata ainakin 
Suomi Merellä Säätiöltä Merivoi-
mien Esikunnasta. Teoksen hinta 
on noin 100 mk. 
Ove Enqvist 

sekä lisäksi yli 60 hyvälaatuista 
värikuvaa. 

Teoksen huonoja puolia on se, 
että sitä tiettävästi ei ainakaan vie-
lä saa ostaa Suomesta. Itse sain 
oman kirjani tuliaisena Pietaris-
ta. 
Ove Enqvist 

1 1 



TOSHIBA 
KOPIOKONEET - TELEFAXIT 

SCRIBONA 

Take it from Toshiba 

Maahantuoja: 
Scribona Suomi Oy/Office Machines 

Sinimäentie 8 Puh. (09) 52 72 1 
F 02630 ESPOO Fax. (09) 52 72 511 
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MERIVOIMIEN 
VUOSIPÄIVÄN 
OHJELMA 

HELSINGISSÄ 7.-10.7.2000 
AIKA TAPAHTUMA PAIKKA 

6.-8.7. Mestaruuskilpailut 
• meri-5 -ottelu 
• purjehdus 
• sotilassoutu 

Uimastadion 
Kaivopuisto 
Kruunuvuoren selkä 
Eteläsatama 

7.7. klo 12.00 Soittokunnan konsertti Esplanadi 

8.7. klo 10.00 Laivastoparaati 
Näyttelyalue 

Eteläsatama 

8.7. klo 12.00 Loppukilpailut 
• purjehdus 
• sotilassoutu 

Kruunuvuori 
Eteläsatama 

8.7. klo 12.00-
18.00 

Näyttelyalue ja alukset 
avoinna yleisölle 

Lyypekin laituri 
Satama 

8.7. klo 14.00-
21.00 

Merivoimapäivä 
Linnanmäellä, konsertti 

Linnanmäki 

8.7. klo 17.30 Palkintojen jako Näyttelyalue 

8.7. klo 19.00 Laivastotanssiaiset Marina Congress Center 

9.7. klo 08.00 Julallinen lipunnosto Satama 

9.7. klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus Tuomiokirkko 

9.7. klo 12.00-
16.00 

Näyttelyalue ja alukset 
avoinna yleisölle 

Lyypekin laituri 
Satama 

9.7. klo 14.00-
21.00 

Merivoimapäivä 
Linnanmäellä 

Linnanmäki 

9.7. klo 17.00 Juhlavastaanotto 
erikseen kutsutuille 

Miinalaivat 
Pakkahuoneen laituri 

10.7. klo 08.00 Alukset irrottavat Eteläsatama 
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Suomen leijonamiehistö taas 

ALAKYNNESSÄ 
- Rankkarikisa ratkaisi tasaisen ottelun 

Suomen ja Ruotsin rannikkotykistöupseereiden 
välinen jääkiekko-ottelu pelattiin tänä keväänä 
Turussa. 

Suomen leijonapaitainen miehistö taisteli 
varsinaisella peliajalla kunniakkaan 5 - 5 tasa-
pelin. Tasoitus iskettiin ohi hölmistyneiden 
ruotsalaisten viimeisellä sekunnilla. Ystävyys-
ottelulle paras mahdollinen lopputulos tärvät-
tiin rangaistuslaukauskilpailussa, jonka jälkeen 
leijonamiehistö luisteli jo perinteeksi muodos-
tuneella tavalla häntä koipien välissä pukuluo-
laansa. 

Urheiluannin lisäksi isäntäjoukko-osasto 
tarjosi mielenkiintoisen esitelmän ja lämmin-
henkisen päivällisen. Kiitos Saaristomeren Me-
ripuolustusalueelle erinomaisista järjestelyistä, 
ja kiitos Rannikkotykistösäätiölle, Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistykselle ja Rannikkotykis-
tön Opistoupseeriyhdistykselle, joiden tuella 
voitiin jälleen kerran järjestää tämä yhteishen-
keä lisäävä tapaaminen. 

Ensi keväänä tutustutaan Göteborgin ranni-
konpuolustukseen ja haetaan kiertopalkinto 
Suomeen. Ja otetaan valokuvia! 

nikkotykistö ja laivasto suoritta\al ammunnat kovilla golfpalloilla Tuusulan Golf-lin-
nakkeella (TGK) torstaina', tämän vuoden elokuun 24 päivänä, klo 10.00 alkaen. 

Vaarallinen alue: 
kaikki alueen vesistöt ja out of boundsit. Lakikorkeus 50 m. Kaikkia 

asianomaisia «-henkisiä ihmisiä kehotetaan välittömästi varaamaan ilmoitettu päivä al-
manakastaan tähän tarkoitukseen ja saapumaan paikalle täysbägitys sekä greencard mu-
kanaan. Luvassa on kova kamppailu rt-mestaruudesta 18. reikäisessä bogey-kilpailussa 
ISON MALJA kiertopalkinnosta sekä muistakin palkintosijoista. Naisille oma kilpailu-
sarja. Kaikilla suurin huomioitava HCP-tasoitus on 36. 
Huolto: Taisteluampujille on tarjolla täysmuonitus sekä ammuntojen aikana että niiden 
jälkeen viereisessä Krapihovin AtelIjeeri-ruokalassa, jonne menemme saunapuhtaina. 
Aikataulu: 
klo 10.00 kilpailuilmoittautuminen, aamukahvi ja vapaata harjoittelua rangella 
klo 11.00 kilpailu kolmen kilpailijan ryhmin, virallisin golf säännöin kilpailut lä-

himmäksi lippua ja pisin draivi 
klo 15.30-16.30 sauna 
klo 16.30 palkintojenjako 
klo 17.00 päivällinen 

Kustannukset 250 mk, \e i sisällä hukattuja palloja). 
Ilmoittautumiset viimeistään 4.8.2000 (mieluimmin heti): 
Pertti F,.K. Aalto, gsm 0500-213 554. koti 323 3325, fax koti 3446 1290 työ p. 782 733, 
fax t. 782 717. e-mail: pertti.e.k.aalto@kolumbusi 
Klubin (TGK) puh. no 0424 10241 

Tervetuloa 
Rt-kerho Johtorengas ry 
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sen rauhanaikainenkin toiminta tähtää vain yh-
teen päämäärään, suorituskykyyn tilanteessa, jos-
sa muu turvallisuusjärjestelmä on pettänyt. Sel-
viytyminen taistelukentällä edellyttää yksinker-
taistenkin taitojen olemista ja tulemista selkäyti-
mestä, siksi koulutus tuntuu varmasti monta ker-
taa junnaavalta. 

Sotiemme veteraaneilta kysyttäessä suoma-
laisten sotilaiden selviytymistä viime sodissam-
me kuulee usein vastauksena perusasiat: "Vaisto-
mainen aseenkäsittelytaito, osattava lukea maas-
toa pystyäkseen ennakoimaan mistä vihollinen 
voi tulla ja hyvä fyysinen kunto". Tämän takia 
nykyiseenkin koulutukseen kuuluu paljon ampu-
makoulutusta, maastossa liikkumista ja suunnis-
tusta sekä liikuntakoulutusta. 

Vapaaehto inen 
maanpuolustus 
monipuol is ta 

Valan esilukijana toimi Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen paikallisosaston esikuntapäällikkö, 
reservin kapteeniluutnantti Kai Masalin. Hänen 
edustamansa järjestö toimii yhtenä sillanrakenta-
jana Suomenlahden Meripuolustusalueen ja re-
serviläisjärjestöjen välillä. Toiminta tukee kiitet-
tävästi SIMepan omia pyrkimyksiä maanpuolus-
tuksen ja sen hengen kohottajana ja kasvattajana. 
Toiminta on vapaaehtoista, vireää ja monipuolis-
ta. • 

Tekst i ja kuvat : 

Tilanne noin 500 metriä ennen 
varuskunnan porttia ja 25 
minuuttia ennen tapahtuman 
alkua. 
Oikealla valan esilukija kaptl res 
Kai Masalin ja SIMepa:n komen-
taja kommodori Heikki Salmela. 

Minä lupaan... 
Talvinen valatilaisuus Upinniemessä 

EERO S I V U N E N 

Suomenlahden Meripuolustusalueen (SlMe-
pa) yhteinen sotilasvalatilaisuus järjestet-
tiin Upinniemessä 18. helmikuuta vuoden 

alussa palvelukseen astuneille alokkaille. Tilai-
suutta oli seuraamassa yli 2000 varusmiesten 
omaista. 

Juhlallisen tapahtuman alku kangerteli hie-
man. Tunnolliset sotapoliisit pysäyttivät varus-
kunnan portilla jokaisen auton ja selvittivät varus-
kunta-alueelle saapuvien luvat. Autojono Upin-
niemen mutkaisella tiellä muodostui hetkellises-
ti runsaan kilometrin mittaiseksi. Sotilassoitto-
kunta ehti paikalle viime hetkellä ja useat omaiset 
saapuivat paraatikentän reunalle seuraamaan tilai-
suutta myöhästyneinä. 

SIMepan tammikuun saapumiserän tavoite-
vahvuus oli 1190. Luokkamuutosten, 
siviilipalvelukseen siirtymisen ja lykkä-
ysten sekä vapaaehtoisten naisten kes-
keyttämisen jälkeen jäi todelliseksi vah-
vuudeksi 945. Sotilasvalan antoi 905 ja 
vakuutuksen 40 alokasta. 

Opi tu t t a ido t o l tava 
"selkäyt imessä" 

Suomenlahden Meripuolustusalueen 
komentaja, kommodori Heikki Salmela 
totesi valapuheessaan Suomen sotilaal-
lisen maanpuolustuksen kulmakivien 
olevan sotilaallisessa liittoutumatto-
muudessa, itsenäisessä puolustuksessa 
ja yleisessä asevelvollisuudessa. Tämän 
asevelvollisuuden avulla on koulutetta-
vissa maamme laajan alueen puolustuk-
seen tarvittavat joukot - myös laivasto-
ja rannikkojoukot. Puolustusvoimien 
päätehtävä on kriisiajan toiminnassa ja 
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kokemuksia ja mielialoja 

Tämän lehden ilmestyessä Puolustusvoimien 
pääsotaharjoituksen Ahmavaara 2000 ensim-
mäinen osa - Ahma - on käynnistynyt. Har-

joituksessa keskitytään vastaamaan esimerkiksi po-
liittis-sotilaalliseen painostukseen ja strategisen is-
kun ennaltaehkäisemiseen. 

Pääkaupunkiseudulla harjoitellaan muun muas-
sa kohteiden ja avainhenkilöiden suojaamista, alue-
valvontaa, alueellisen koskemattomuuden turvaa-
mista, vartiointia, valmistautumista erikoisjoukko-
jen toiminnan estämistä, miinoittamista sekä ohjus-
ten tulenkäyttöä. 

H a r j o i t u s t a h a r j o i t u k s e e n 

Kaikkea pitää harjoitella, myös harjoitusta. Noin 
kuukautta ennen varsinaista Ahmaa monissa muka-
na olleet reserviläisjermut kokoontuivat pienelle 
joukolla muutaman vuoden tauon jälkeen ihmette-
lemään täysin uudentyyppisen harjoituksen kuvioi-
ta. Paikka ja jotain muutakin oli tuttua, mutta kes-
kustelu valmistautumisesta strategisen iskun torjun-
taan hämmensi aluksi joitakin osallistujia. Tuntui, 
kuin jotain mystistä olisi ollut tekeillä. 

Kuunnel tuaan ammatt insa hyvin halli tsevien 
kouluttajien, nuorten kaaderiupseereiden tietoiskut 
ja selvitykset perustilanteesta j a strategisen iskun 
eri mahdollisuuksista, asiat alkoivat kirkastua. Uu-
sia sanoja, termejä ja merkkejä oli runsaasti, mutta 
perusasiat olivat selvät ja tutut. Tästä tilanteesta oli 
hyvä lähteä varioimaan mitä mielikuvituksellisim-
pia tapahtumasar jo ja . Ja suomalaisel la sotilaalla 
mielikuvitusta riittää, useimmin myös realististen 
ratkaisumallien löytämiseksi. 

Suunni te lmia tehtäessä maastot iedustelu on 
erittäin tärkeää. Vaikka jo nyt sähköiset karttapoh-
jat antavat monenlaista tietoa alueista ja ovat erin-
omaisia suunnittelun pohjaksi, silmämääräistä ha-
vainnointia ei korvaa mikään. Oman vastuualueen 
tuntemus on ehdoton peruslähtökohta. 

Ylil res Eero Pulkkinen, 
Kerava 
"Harjoituksen tunnelma 
oli leppoisan asiallinen. 
Kaikki tämän harjoituk-
sen reserviläiset olivat 
vanhoja tuttuja näistä 
ympyröistä, osa jopa 
parinkymmenen vuoden 
takaa. Uutta oli atk-
tekniikan aikaisempaa 
laajempi hyväksikäyttö". 

Kapt res Raine Nieminen, 
Kerava 

• - - M ? 
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"Uudet taktiset merkit, 
lähes täysin uudistunut 
kouluttajien joukko 
hämmensi, mutta reservi-
läiset ovat tottuneet 
sopeutumaan". 

Ylil Wahlström, Sipoo 

"Hämmentävintä oli 
jälleen kerran reservi-
läisten kuorsausää-
net". 

K e r t a u s 
o n o p i n t o j e n ä i t i 

Erään tauon aikana keskustelu kääntyi reserviläis-
ten minimaaliseen kertausharjoi tusmahdoll isuuk-
siin. Tämä joukko ei ollut huolissaan omasta tule-
vaisuudestaan, vaan nuorista reserviläisistä. Viime 
vuosikymmenen jatkuvat supistukset kertausharjoi-
tusvuorokausista koettiin yhteisesti virheelliseksi 
kehityssuunnaksi. Jo 4-5 vuoden poissaolo harjoi-
tuksista johtaa siihen, että jatkuvasti teknistyvien 
ase- ja johtamisjär jes te lmien hallinta unohtuu, j a 
uusien taitojen oppiminen vie kohtuuttoman pitkän 
ajan. Vanha viisaushan on, että "työ tekijäänsä opet-
taa" ja "kertaus on opintojen äiti". Kesäkuun alussa 
nähdään, millä valmiuksilla tuhannet reserviläiset 
tehtävänsä suorittavat. • 
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Ylil res Tuomo Rytkölä, 
Porvoo 

"Kaikki lähtee tavoit-
teista ja hyvästä 
hengestä. Henkeä pitää 
kehittää jatkuvasti" 

Sotmest res Jukka 
Männistö, Vihti 

"JOTI polkaistiin 
käyntiin onnistuneesti 
ja väki sai järjestel-
mään pikakertauksen. 
Koulutuksen jälkeen 
käyttö sujui mallik-
kaasti. Kyllä vanhatkin 
oppii, kun on pieniä 
paineita". 

Evl evp Erkki Rajamäki, 
Muurame 

"Rutinoituneena pionee-
ripäällikkönä voin 
vilpittömästi todeta, että 
joukkomme sisäinen 
yhteistoiminta pelaa 
erittäin hyvin. Tästä 
esimerkkinä oli johdollani 
tehty "Tiestön käyttö -

suunnitelma". Haluan korostaa maasto-
tiedustelun suurta merkitystä ennen 
päätösten ja suunnitelmien tekoa." 
"Iske hakku Isänmaan puolesta!" 

Ylil res Jukka Suokas, 
Porvoo 

"Tiedustelu-upseeri 
näkee punaista! 
Vihollisarvio perustuu 
silmämääräiseen 
näkemykseen" 

Ylil res Kari Pakarinen 

"Kotoa ja työstä on 
päässyt irtautumaan 
armeijan ympyröihin. 
Harjoitus on ollut 
mielenkiintoinen ja 
sopivasti vaihteleva 
tutussa kaveriporu-
kassa". 

Maj res Eero Sivunen, 
Vantaa 
"Sitkeä, tehokas ja 
tuttu porukka. Jälleen 
asiansa hallitsevat 
kouluttajat. Lieviä 
ongelmia uusien 
"ikoneiden" muistami-
sessa, kun niissä ei 
tuntunut olevan 
riittävästi insinöörille 
välttämätöntä logiik-
kaa. Onkohan otettava 
kesäkuussa käyttöön 
sumea logiikka". 

Miten määritellään strateginen isku? 
Yksi näkemys on, että strateginen isku on yllätykseen pyrkivä sotilasoperaa-
tio, jonka päämääränä on vaikuttaa valt ionjohtoon ja yhteiskuntaan siten, että 
kohdemaa voitaisiin pakottaa toimimaan hyökkääjän haluamalla tavalla tai 
myöntymään sen vaatimuksiin ilman, että on tarpeen tehdä laajamittaista 
hyökkäystä maahan. 
Päämääränä voi olla myös vaatimusten kohteena olevan alueen haltuunotto. 
Strategisen iskun kohteet ja menetelmät rajataan halutun vaikutuksen mu-
kaan. Iskuun käytetään pääosin rauhanaikaisia joukkoja. 
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Suomenl innan 
R a n n i k k o r y k m e n t i n 
per innepäivä 1 2 . 5 . 2 0 0 0 

Paraati 
«mokkaansa 
ympäristössä 

Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin toista perinnepäivää 

vietettiin 12.5.2000 Suomenlin-
nassa aurinkoisissa, joskin tuuli-
sissa olosuhteissa. Useiden ta-
pahtumien eri juhlapuheissa ko-
rostettiin perinnetoiminnan tärke-
yttä. Juhlapäivän monipuolisen 
ohjelman mahdollisti saumaton 
yhteistyö Suomenlinnan Rannik-
korykmentin, Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan, Rt-Kerho 
Johtorenkaan, Rykmentin Perin-
neyhdistyksen ja Santahaminan 
sosiaalitoimikunnan kanssa. 

"Nyt Suomi on vapaa" 

Suomenlinnan Rannikkorykment-
ti juhlisti perinnepäivän aamua 
nostamalla leijonalipun 83. kerran 
itsenäisen Suomen kunniaksi. 

Sunnuntaina 12.5.1918 Suo-
men leijonalippu nousi kunnia-
laukausten saattamana ja senaatin 
läsnäollessa Kustaanmiekan pat-
terinmäen lippusalkoon ensim-

Ohimarssin vastaanottoon 
valmistautuvat kommodori 
Heikki Salmela (oik.) ja ko-
mentaja Aulis Minkkinen. 

Rykmentin lippu. Kersantiksi 
ylennettävä juoksee. 

Isosaaren linnakkeen paraati-
joukkoja. 

mäisen kerran. Senaattori Svin-
hufvud lausui silloin kuolematto-
mat sanat: "Nyt Suomi on vapaa. 
Nyt liehuu Suomen lippu tämän 
vanhan linnoituksen harjanteella. 
Sen muistoksi onkin senaatti 
päättänyt, että Viapori-linnoituk-
sen nimi on tästä lähtien oleva 
Suomenlinna. Älköön mikään vi-
hollinen koskaan kyetkö vetä-
mään alas tätä lippua, vaan liehu-
koon se tässä aina". 

Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan osastoa. 

Katse oikeaan - päin! 

Komentaja Aulis Minkkinen 
ojentaa Aino Nurmiselle Perin-

neyhdistyksen myöntämän 
rykmentin pienoislipun. Yhdis-

tyksen puheenjohtaja Antt i 
Lohisaari taustalla. 

SIRR:n edellisen komentajan, nykyisen 
Merisotakoulun apulaisjohtajan kom Jarmo 
Jaakkolan juuri paljastettu muotokuva 
airueineen ja kohteineen. 

Muistolaatta 
esikuntarakennukseen 

Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin esikuntana vuosina 1918-
1972 toimineen rakennuksen sei-
nään kiinnitettiin muistolaatta, 
jonka Rt-Kerho Johtorengas lah-
joitti ja käytännön toteuttajana 
toimi Tomi Vesasen. Rykmentin 
viralliseksi poislähtöpäiväksi 
Suomenlinnasta on kirjattu 
29.9.1972. 

"Olemme oppineet osaksi 
meripuolustusaluetta" 

Rykmentin komentajana toimiva 
komentaja Aulis Minkkinen ko-
rosti paraatipuheessaan hyvää si-
säistä henkeä: "Rykmentin ilmei-
senä vahvuutena on ollut ryk-
mentissä vallitseva henki. Se on 
kaikkien mittausten mukaan erit-
täin hyvä, ja jos mahdollista, niin 
suuntaus on yhä parempaan. 
Hyvä henki palvelustovereiden 
kesken luo työtyytyväisyyttä 
enemmän, kuin mikään muu. 
Olen kiitollinen kaikille rykment-
tiläisille ja tukijoillemme siitä 
työstä, jolla henkeä luodaan ja 
ylläpidetään. Mennyt vuosi on 
vielä ollut yhteiselon opettelua 

Suomenlahden Meripuolustus-
alueen joukkoyksikkönä. Sen tu-
lokset voidaan lyhyesti kuitata 
toteamalla, että olemme oppineet 
osaksi meripuolustusaluetta". 

"Kenraalin Kannu" 
Olli-Pekka Lundille 

Suomenlinnan Upseerikerholla 
pidetyssä iltapäivätilaisuudessa 
palkittiin SlRR:n henkilökuntaa 
menestyksellisestä toiminnasta. 
Upseereiden kesken kilvoitelta-
van "Kenraalin Kannun" sai tänä 
vuonna kapteeniluutnantti Olli-
Pekka Lund. Opistoupseerien 
palkinto, Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen lahjoittaman haarikan 
sai luutnantti Risto Rahi. "Eversti 
Laaksosen lautanen" ojennettiin 
tällä kertaa rykmentin aluksia 
vuorokauden ajoista riippumatta 
kuljettavalle pursimies Hannu 
Halmetojalle. 

Perinneyhdistyksen myöntä-
män rykmentin pienoislipun sai-
vat komentaja Jarmo Jaakkola, 
komentajakapteeni Pasi Staff, so-
tilasammattihenkilö Aino Nurmi-
nen ja yliluutnantti Juha Hakala. 
Esa Piisilälle ja Hannu Töllille 
ojennettiin kiitokseksi rykmentin 
plaketit. 

"Eteen - vie". Mäkiluodon 
linnake. 
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Ensimmäistä 
kertaa 

Suomessa 

Matruusi Katja 
Alcock'in e lämän 
ens immäinen 
käynti Suomessa. 
Syy: vapaaehtoi -
nen varusmies-
palvelus. 

Viime numerossa ker-
roimme Australiassa 

asuvasta tykkimies 
Nicholas Toussaint 

Charpentieristä, joka 
palveli Isosaaren linnak-
keella. Hän oli syntynyt 
Suomessa, mutta muut-
tanut jo alle vuodenikäi-
senä Aasiaan. Muuton ja 

varusmiespalvelun 
välisenä aikana hän ei 
ollut käynyt synnyin-
maassa kertaakaan. 

Matruusi Katja Alcock on synty-
nyt Englannissa. Suomen kansa-
laisena Katja halusi suorittaa va-
paaehtoisen varusmiespalveluk-
sen Suomessa. Eräinä perustelu-
na hän kertoi halunneensa tietää 
enemmän maastamme ja olosuh-
teistamme. "On outoa olla Suo-
men kansalainen, jos ei ole edes 
kertaakaan käynyt siellä", totesi 
Katja'. 

Elämänsä ens immäinen 
kot i - ikävä 

Alokasaikana Katja Alcock 
ihmetteli suomalaisten suhtautu-
mista itseensä. Kukaan ei hy-
myillyt, kaikki olivat ihan vaka-
via, pojat eivät puhuneet hänelle 
- tytöt kylläkin jonkun verran. 
"Ehkä ne eivät tienneet, miten ja 
mitä puhua minulle", kuvasi Kat-
ja tilannetta ja jatkoi: "Kaikki ys-
tävät olivat Englannissa ja ensim-
mäistä kertaa elämässä tunsin 
koti-ikävää". 

Nyt tilanne on aivan toinen. 
Kaikkien kanssa keskustellaan -
niin tyttöjen kuin poikien. Ujous 
on hävinnyt ajan kanssa jonne-
kin. Tosi hyviksi kavereiksi Kat-
ja mainitsi muun muassa "rukki-
laiset". Eräänä outona ja hieman 
harmittavana tekijänä hän toteaa 
siviilien katseet ja ilmeet heidän 

nähdessään univormuun pukeutu-
neen naisen kaupungilla. Suo-
messa ei ole ehkä totuttu vielä 
tähän. 

Tavoi t teena mais ter in 
paper i t 

Kuuden kuukauden palvelus-
aikana Katja pääsi käymään ko-
tonaan kaksi kertaa. Molemmat 
lomat kestivät kuusi vuorokautta. 
Isosaaren linnakkeella ja Meriso-
takoululla suoritettava varusmies-
palvelu loppuu 30.6.2000. 

Ennen Suomeen tuloaan Kat-
ja Alcock on opiskellut yliopis-
tossa kolme vuotta lingvistiikkaa, 
josta hänellä on jo perustutkinto. 
Reserviin päästyään Katjajatkaa 
opiskelujaan julkaisu- ja kustan-
nustoiminnasta tavoitteenaan 
maisterin paperit. 

Naisel l inen n ä k e m y s -
s i t tenk in 

Vertailtaessa englantilaista ja 
suomalaista rynnäkkökivääriä 
Katja toteaa, että suomalaisella 
kiväärillä on vaikeampi ampua, 
mutta se ei ruostu metsässä niin 
helposti, kuin englantilainen val-
miste. 

Teksti ja kuva: Eero Sivunen 
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ION TRACK INSTRUMENTS LTD. 

ITEMISER - Räjähdys- ja huumausaineiden ilmaisin-
ja tunnistusjärjestelmä 

"ITEMISER" on kaksitoiminen i lmaisin- ja tunnistusjärjestelmä narkoottisten ja räjähdysaineiden 
jäljittämiseen. ITEMISER on tällä hetkellä herkin markkinoilla oleva ko. aineiden ilmaisinlaite, jonka 
ainutlaatuinen "Ion Trap Mobility Spectrometer" (ITMS®) paljastinmenetelmä on patentoitu. 
Esimerkiksi kätketystä aineesta kuljetuslaatikkoon irronneet vähäisetkin määrät (100 pikogr.) voidaan 
ilmaista laitteen avulla. 

ITEMISER-ilmaisin kertoo välittömästi, onko kyseessä narkoottinen vai räjähdysaine. Tämä kevyt ja 
helposti siirreltävä laite koostuu näytteenottolaitteesta, analysaattorista, kosketusnäyttölaitteesta sekä 
tulostimesta. Henkilökunta voidaan nopeasti kouluttaa käyttämään järjestelmää tehokkaasti. Kun laite 
havaitsee kiellettyä ainetta, tapahtuu tunnistus, merkkivalo syttyy, sekä haluttaessa kuuluu hälytysääni. 

Näytteenotto suoritetaan joko pyyhkäisemällä pintaa paperisuodattimella (näytteen kerääjä) tai 
sähkökäyttöisellä käsi-imurilla, jossa on sama näytteenkerääjä. Useat riippumattomat kokeet ovat 
osoittaneet, että näin saadaan kerätyksi 25 kertaa enemmän näytettä kuin muilla menetelmillä. 
Molemmissa tapauksissa näytettä sisältävä kerääjä asetetaan laitteen näyteaukosta sisään, mikä 
automaattisesti käynnistää analysoinnin. Viiden sekunnin kuluessa laite ilmoittaa, onko kyseessä 
kiellettyä ainetta. Näytteenotto voidaan toistaa tuhansia kertoja päivässä. 

ITEMISER paljastaa kaikki tunnetut narkoottiset aineet ja räjähteet. 

KÄYTTÖKOHTEET 

- lentoasemat 
- tuomioistuimet 
- poliisiasemat 
-VIP-kohteet 

- oikeustieteelliset laboratoriot 
- vankilat 
- julkiset rakennukset 
- tulliasemat 

LAITTEEN MITAT: 
- 47,0 x 53,5 x 37,0 cm ( pituus x syvyys x korkeus ) 
- paino 19,5 kg 

YHTEYSTIEDOT: 

MACHINERY OY 
Elektroniikka ja turvalaitteet 
Ansatie 5, PL 560 
01741 VANTAA 

puh. 
faksi 

(09)89551 
(09) 8955 2310 

1 1 



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 -
KILTA RY 

Varapuheen johta ja va ihtu i 
• Killan vuosikokous oli 3.3 Katajanokan Kasinol-
la. Sami Halmeen tilalle johtokuntaan valittiin Anne 
Haikonen, joka 9.3 johtokunnan kokouksessa valit-
tiin varapuheenjohtajaksi. Eero Akaan-Penttilä jatkaa 
puheenjohtajana. Johtokunnan uusia varajäseniä ovat 
Teija Hiltunen, Lauri Käskijä Kristian Meurman. 

Uusinta t i e toa uhkamal le is ta 
• Vuosikokousesitelmän piti komentaja Aulis 
Minkkinen aiheesta "Suomen sotilaallisen doktrii-
nin kehitys ja meripuolustus". Hän kertoi puolus-
tussuunnittelun perustana olevista uhkamalleista ja 
varautumisesta niihin. Suunnittelun perustana ole-
via uhkamalleja ovat heijastekriisi, poliittissotilaal-
linen painostus, strateginen i skuja laajamittainen 
hyökkäys. 

Uhkamalleista heijastekriisi ja poliittis-sotilaal-
linen painostus ovat sotaa alempiasteisia "harmaan 
vaiheen" kriisitilanteita, joissa korostuvat meripuo-
lustuksen rooli aluevalvonnassa, alueellisen koske-
mattomuuden turvaamisessa rannikolla ja merilii-
kenteen suojaamisessa. Strateginen iskuja laajamit-
tainen hyökkäys ovat sotilaallisen voiman käyttöön 
perustuvia alueellisia uhkamalleja, jotka edellyttä-
vät meripuolustukselta edellä mainittujen valmiuk-
sien lisäksi varsinaista torjuntakykyä. Varautumisen 
kannalta vaikein uhkamalli on yllätykseen pyrkivä 
strateginen isku, jolla pyritään lamauttamaan erityi-
sesti yhteiskunnan avaintoimintojen kannalta elin-
tärkeitä kohteita. 

Varusmiehiä muis te t t i in 
• Isosaaren 46 kotiutuvalle varusmiehille esiteltiin 
28.3 Kuivasaaren museoaluetta ja järeää tykkiä. 

Heille kerrottiin myös vapaaehtoisesta maan-

SIRR:n komentaja 
Aulis Minkkinen 
luennoi ennen 
vuosikokouksen 
alkua. 

puolustustyöstä. Oppaina ja isäntinä olivat Esko 
Toivonen, Kimmo Ylitaloja Timo Elolähde. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin kotiuttamis-
juhlissa 29.3 palkittiin hyvin palvelleita 9 kuukau-
den varusmiehiä killan baretilla ja Rannikon Puo-
lustajain killan plaketilla. Isosaaressa kiltaa edusti-
vat Kristiina Slotte ja Kaarlo Martikainen. 

Vapaaehtois ia t a rv i taan 
Kuivasaaressa 

• Kulttuurikaupunkivuoden 2000 tapahtumien jou-
kossa on neljä retkeä otsikolla "Tutustuminen salai-
seen saaristoon". Retket toteutetaan 17.6., 1.7., 30.7. 
ja 5.8.2000 ja ne kestävät 6-8 tuntia kukin. Matkat 
tehdään vesibusseilla Kauppatorin rannasta ja ret-
killä käydään tutustumassa Kuivasaaren museoalu-
eeseen sekä syömässä hernekeittoa Isosaaressa. Li-
säksi katsellaan Vallisaarta, Kuninkaansaarta ja Ka-
tajaluotoa mereltä käsin. Retket on suunnattu ns. 

WÄRTSILÄ NSD 
CORPORATION 

SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ 

POSTIMYYNTI 
S O T I L A S V A R U S T E M Y Y M Ä L Ä TÄYNNÄ 
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. maastojalkineita, 
maasto- ja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, 
naamioverkkoja, merkkejä, ym. 

M l L P R O L t d 
TALVI- JA J A T K 0 S 0 T A M U S E 0 , S O T I L A S V A R U S T E M Y Y M Ä L Ä 

Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15, su 12-16 
Köörnummi, 27800 Säkylä, 

TULE OSTOKSILLE 
TILAA I L M A I N E N ESITE 

Puh (02 ) 8 6 7 0 4 3 1 , f a x ( 02 ) 8 6 7 1 7 3 1 
Ema i l : m i l p r o @ s a t a n e t . p p . f i   

I n te rn et: h t t p : / / w w w . sa tan et .f i / m i I p ro 

Ev evp Torsti Lahti ja 
killan puheenjohtajana 
jatkava Eero Akaan-
Penttilä onnistuneen 
kokouksen jälkeen 
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suurelle yleisölle eli erikoisesti niille, jotka eivät ole 
maanpuolustusjärjestöjen jäseniä tai eivät ainakaan 
muuten ole puolustusvoimien saarissa käyneet. 

Kuivasaareen tarvitaan ko. päivinä killasta tal-
kooväkeä eri tehtäviin. Lisätietoja antavat ja ilmoit-
tautumisia ottaa vastaan Kimmo Ylitalo (puhelin 
työhön 4370 2240, kotiin 454 8879, gsm 040-547 
8729, sähköposti kimmo.ylitalo@ray.fi). 

Perheretk i 12 .8 . 
• Lähde perheesi kanssa viettämään kesäinen päi-
vä kiltamajalle Järvöhön lauantaina 12.8. Saareen 
siirrytään G-veneillä Porkkalanniemen "Varukan 
rannasta" klo 11:00 ja takaisin palaillaan hauskan 
yhdessäolon jälkeen ennen klo 18:00. 

Tarjolla on hernekeittoa, makkaranpaistoa ym. 
Säänmukainen varustus. Saunomismahdollisuuskin 
on. Kaikki joukolla mukaan! TERVETULOA! 

Ilmoittautumiset Kristiina Slottelle 30.6 men-
nessä puhelin (09) 801 1116 tai 050 525 0022. Jär-
jestäjänä on killan naisjaos. 

Keltaisen Rykmentin edustajat evl evp Verner 
Torvinen (oik.) ja yhdistyksen sihteeri Tauno 
Tetri esittivät vuosikokouksen luennoitsijalle 
visaisia kysymyksiä. 

Kuninkaansaaren soutu 2 . 9 
• Suomenlinnan Rannikkorykmentin Perinneyh-
distys toivoo joukkuetta myös rannikkotykistökil-
lasta. Sitä kokoaa Kristiina Slotte, puhelin (09) 
801 1116 tai 050 525 0022. Lisätietoja antaa myös 
Antti Lohisaari, puhelin töihin on (09) 1814 5247 
tai gsm 040 550 3595. 

Kir ja l l isuut ta 
• Uusi, täydennetty painos Ove Enqvistin kirjoitta-
masta historiikista "Robert Kajanuksen Sauna ja 
Huvila" ilmestyi viime vuonna. 40-sivuinen kirja-
nen maksaa 20 markkaa. 
• Vuonna 1998 on julkaistu täydennetty uusinta-
painos Järvö-kirjasesta, jonka hinta on samoin 20 
mk. 
• Suomenlinnasta 1900-luvulla on tehty kirja "Va-
ruskunnasta Maailmanperinnöksi Suomenlinnan It-
senäisyysajan vaiheet", jota myydään hintaan 162 
mk. 
• Lisäksi jäljellä on joitakin kappaleita muista van-
hemmista historiikeista. 
• Näitä kaikkia myy Rauno Paananen, 
puhelin kotiin (09) 801 5403, 
puhelin työhön (09) 682 2824, 
GSM 0400 605 248, 
faksi 0401 605 248, 
sähköposti rauno.paananen@pp.inet.fi tai 
0400605248@mailis.inet.fi 
• Kirja "Itsenäisen Suomen rannikkotykit", jossa 
on 260 sivua, esittelee käytännöllisesti katsoen 
kaikki rt-tykkimallit. Kirjoittaja on Ove Enqvist, 
myynti Sotamuseo, Maurinkatu 1, 00170 Helsinki, 
puhelin 1812 6381. Kirjaa saa myös Kuivasaaresta 
ja Rauno Paanaselta hintaan 70 mk. 

Timo Elolähde 
Kuvat: Eero Sivunen 

WWW. linnuntie .com 
Tel: 09-290 3645 Fax:09-290 3646 e-mail: linnuntie@co.inet.fi 
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SIRR:n 
Perinneyhdistys KUTSU 

JUHANNUKSEN VIETTO 
KUNINKAANSAARESSA 

>IRR: Per inneyhdistys 
jär jestää jäseni l leen jo 
per inte iseksi muodostu-
neen Juhannusvi ikonlo-
pun Kuninkaansaaressa 
2 3 . - 2 6 . 6 . 2 0 0 0 . 
Hyvä jäsen. Ole t lämpi-
mäst i te rve tu l lu t perhei-
nesi v i e t t ä m ä ä n joukol -
la vuoden pisintä ja 
to ivon m u k a a n valoisin-
ta päivää. 
Arvo isat Rt-k i l ta la iset . 
Tervetuloa t u t u s t u m a a n 
Kuninkaansaareen ja 
PY:n jäsenistöön v i ikon-
lopun a ikana. 

* Ohjelmaa perinteen mukaisesti 
* Hauskaa yhdessäolemista 
* Makkaran grillausta (omat eväät) 
* Janojuomat oman tarpeen ja maun mukaan 
* Juhannuskokko sytytetään (säävarauksella) klo 22.00 

K u l j e t u s aattoiltana Kuninkaansaareen 
Santahaminan laituri klo 18.00 
Suomenlinna 
Kuninkaansaari klo 18.20 
P a l u u k u l j e t u s kokon jälkeen Santahaminaan noin klo 23.30, 
tarvittaessa Suomenlinnan kautta. 

Kuljetustarvetta varten ilmoittautumiset 22.6.2000 mennessä 
Jorma Vilokkiselle, puh työ 181 44944 
PS. Muista kuljetuksista viikonlopun aikana huolehtii jokainen 
itse. Muistathan, että jos majoitut majalle, tuot liinavaatteet 
mukanasi. 

Terveisin SIRR:n Perinneyhdistyksen hallitus 

Suomen Kolarikorjaamoiden Liiton jäsen 

A KL/SS K -LAATUOHJELMAN MUKAISTA LAATUTYÖTÄ 
KOLARI- JA KORIKORJAUKSEEN SAAT SKKL:N 

JÄSENLIIKKEISTÄ. 
LÄHIN SKKL-LAADUNTEKIJÄ LÖYTYY PUHELINLUETTELON 

KELTAISILTA SIVUILTA TAI SUOMEN KOLARIKORJAAMOIDEN 
LIITON TOIMISTOSTA PUH. (09) 229 22926 

SUOMEN KOLARI-
KORJAAMOIDEN LIITTO RY 

K a i s a n i e m e n k a t u 13 A , 0 0 1 0 0 HKI 
P u h . ( 0 9 ) 2 2 9 2 2 9 2 6 Fax ( 0 9 ) 6 2 2 1 0 4 2 

G S M 0 5 0 - 6 2 5 5 8 K o t i ( 0 9 ) 8 1 0 152 
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SIRR:n KUTSU 
Perinneyhdistys 

KUNIIMKAANSAAREN 
SOUDUT 2.9.2000 

Tervetuloa koko SIRR:n Per inneyhdistyksen jäsenistö perheineen 
ja edustus Rt-ki l lasta (vähintään soutu joukkueen voimal la ) ! 

O H J E L M A 

klo 12.30 
klo 13.00 

klo 14.00 

Lähtö Santahaminan laiturista 
Tervetulotoivotuksin hernekeitolle! 
Grilli kuumana omille grillattaville, 
virvokkeita myytävänä! 
Saunomismahdollisuus, omat 
saunomistarvikkeet mukaan! 
Kuninkaansoutukilpailu 
Viiden hengen joukkueet muodos-
tetaan saaressa. 
Huom! Jokaisessa joukkueessa 
mukana vähintään yksi naishenkilö. 

Muut kilpailulajit 
* Ilmakivääriammunta 
* Tikanheitto 
* Renkaanheitto 
* Heittoliina 

Lisäksi ongintaa (verhon takaa, alle 10 vuotiail-
le) ja arpajaiset. 
Palkintojen jako kilpailujen jälkeen. Hienot 
palkinnot! 

Kul je tukset 

Santahaminan laituri klo 12.30 
Suomenlinna 
Kuninkaansaari klo 12.50 

Paluukuljetukset Santahaminaan klo 18.00 ja 
20.00, tarvittaessa Suomenlinnan kautta. 
Ruokailua ja kuljetuksia varten ilmoittautumi-
set 25.8.2000 mennessä Jorma Vilokkiselle, puh 
181 44944 tai Terttu Huikolle, puh 181 68604 

Terveisin SIRR:n Perinneyhdistyksen hallitus 

t A H ' : , 
S Ä L T B O D M 

i u s t a i k v m 
LAIVASILTA 

LOVIISA 

Puh. (019) 532 572 Tel. 
Fax (019) 535 051 

Kesän koh tauspa ikka 
Hyvää ruokaa 

ja j u o m a a 
Musiikkia ja ta idet ta 

Avoinna joka päivä 

BAMACH Bakery equipment Ltd 
PL 41, 48101 Kotka • Puh. 05-2284 777 

wwwlinnuntie .com 
Tel: 09-290 3645 Fax: 09-290 3646 e-mail: linnuntie@co.inet.fi 
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m M A G - L I T É 
LUOTTOKELPOINEN. 

Käsivalaisimissa tärkeintä on luotettavuus 
ja juuri siinä Mag-Lite on ylivoimainen. 

(ANDERN ET 
Puh. (09) 701 8484 
www.vandernet.com 

TAMPERE VALLATTU! 
Rannikonpuolustajat 
sisämaassa 

Jos Tampereelle olisi pitänyt luoda toimiva rannik-
kotykistöpatteri 19.-20.4., siihen olisi ollut ainakin 
henkilöstön puolesta mitä parhaimmat mahdoll i-
suudet. Tuona ajankohtana oli Tampereella edustet-
tuna kymmeniä henkilötyövuosia rt-ammattitaitoa 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n pitäessä pe-
rinteistä jatkokoulutus- ja kevätkokoustilaisuuttaan 
Varalan Urheiluopiston suojissa. Pyhäjärven rantoja 
ei tällä kertaa kuitenkin linnoitettu. Ainoastaan lai-
vapalveluspukumme kielivät joukkomme sotaisasta 
taustasta, vaikka tietysti merimiehiä emme olekaan. 

J a t k o k o u l u t u s t a ja k o k o u s a s i a a 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry järjestää kah-
desti vuodessa jäsenistölleen jatkökoulutustilaisuu-
den, johon liittyy aina myös yhdistyksen sääntö-
määräinen kokous. Tähän menettelyyn on merivoi-
mien komentaja antanut hyväksyntänsä. Tällä ker-
taa kokousjärjestelyistä vastasi hallitus, j a jäsenten 
toiveiden mukaisesti emme tällä kertaa vierailleet 
perinteisellä r t-paikkakunnalla. Reilut kaksikym-
mentä ammattiveljeä oli noudattanut kutsua saapua 
kevätauringossa kylpevälle Tampereelle. 

Jatkokoulutusta edusti tutustuminen Patria Fina-
viteciin. Saimme tästä suomalaisen puolustusteolli-
suuden keskeisestä vaikut tajasta varsin kattavan 
kuvan Patrian järjestämässä illanviettotilaisuudessa. 
Erityisesti meitä rannikkotykkimiehiä kiinnosti 
luonnollisesti Patrian ja merivoimien rannikkoty-
kistöosien yhteistyökuviot. 

OY M. RAUANHEIMO AB 
PL 254, 67101 Kokkola *06-832 3100 
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Kokouksen sujuvasta läpiviennistä vastasi 
puheenjohtajaksi valittu yliluutnantti Jari 
Lusa. Vieressä sihteerinä toiminut aliluutnantti 
Tatu Vartiainen. 

K a t s e e t e e n - p ä i n ! 

M a t t i K o k o i l l e 
m u i s t o l a h j a 

Varsinainen kokouspäivä aloitettiin tutustumalla 
Patrian tuotantoon. Tässä yhteydessä meille esitel-
tiin vedenalaisen valvonnan uusinta uutta, jos ta 
ymmärrettävistä syistä en tässä kirjoita sen enem-
pää. Kehitys on kuitenkin kehittynyt ja uusi järjes-
telmä on nyt käyttöön otettavissa ja osittain jo otet-
tukin. Tehdaskäynti päättyi yhdistyksen numeroi-
mattoman standaarin luovuttamiselle Patria Finavi-
tecin edustajalle. 

Seuraavan kerran tapaamme syksyllä, jolloin vastuu 
järjestelyistä on Saaristomeren alueella toimivilla 
jäsenillämme. Toivon, että tuolloin teemme uuden 
osallistumisennätyksen, eli kaikki joukolla mukaan! 
Vuosi 2001 lähestyy myös. Silloin yhdistyksemme 
täyttäessä 15 vuotta on tarkoitus lähteä merta edem-
mäs kalaan ja tutustua Ruotsin rannikkotykistöön. 

Lopuksi kiitän hallituksen puolesta kaikkia ko-
kouksen osallistuneita. Suuret kiitokset myös Patria 
Finavitecille yhteistyöstä ja tuotepalkintojen lah-
joittajalle. 

Hyvää ja virkistävää kesää kaikille rannikon-
puolustajille! 

Teksti: Tatu Vart iainen 
Kuvat: Kari Laakko 

Itse kevätkokous sujui ripeäs-
ti eikä vähiten puheenjohta-
jaksi valitun yliluutnantti Jari 
Lusan j ämäkän työskentelyn 
ansiosta. Kokouksen päätteek-
si luovutett i in yhdis tyksessä 
perustamisesta lähtien toimi-
neelle - kunniajäsenellemme -
yliluutnantti evp Matti Ko-
koille Rannikkotykistön Opis-
toupseerien muistolahja. Jäl-
leen kerran arvottiin kokouk-
seen osal l is tuneiden kesken 
tuotepalkintoja. E. Virta & Co 
Oy oli ystävällisesti lahjoitta-
nut sammutuspeitteitä ja palo-
varoittimia, jotka nyt edistävät 
viiden arpaonnisen jäsenem-
me paloturvallisuutta. 

Kokouksen osanottajat ryhmäkuvassa. Keskellä kunniajäsenem-
me Matt i Kokoi kädessään kokouksen päätteeksi luovutettu 
yhdistyksen muistolahja.. 

RISTEN SAHA KY 
Ronka t i e 9, 3 2 8 3 0 RISTE 

P u h . 0 2 - 5 4 6 2 0 6 7 

KOTKAN OPTIIKKA 
K O T K A N K A T U 

M 1 " ff V , 4 8 1 0 0 K O T K A 
J P. 0 5 - 2 1 2 9 5 1 
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RT-KERHO 
J O H T O R E N G A S 

Tapahtunutta ja tulevaa 
• Rt-kerho Johtorengas on osallistunut Reser-
viläinen -lehden kaikkiin neljään taktiikkakil-
pailuun. Odotamme laas sijoittumista ja me-
nestystä. 
• Kerho osallistui, lähinnä hallituksen jäsen-
ten voimin, valtakunnalliseen "turvallisuus on 
välittämistä" -keräykseen saavuttaen tyydyttä-
vän tuloksen n. 10 000 mk. 
• Perheretki jäljestettiin Ensio Selinin isännöi-
mällä Helsingin Väestönsuojelumuseoon, Sil-
tavuorenranta 16 B. Osallistujia olisi voinut 
olla useampiakin. Museo on avoinna yleisölle 
lauantaisn klo 10-14. Suositellaan. 
• Hallitus kooontui 4.5.2000 Suomalaisella 
Klubilla ja suunnitteli syksyn toimintaa. 
• Johtorenkaan järjestämä Rt-golf on Tuusu-
lassa 24.08. klo 10. Ilmoitus on toisaalla tässä 
lehdessä (sivulla 37). 
• Alustavasti on sovittu, että Rl -kerho Johto-
renkaan syyskokous on 11.10.00 klo 19 Suo-
menlinnassa. 
• Yhteystietoja: 

puheenjohtaja 
Jukka TOUKKARI 
pt 020 4121 gsm 0400 771587 
gsm 050 511 0750 
sihteeri 
Kare VARTIAINEN 
pt 5407 5220. faxt 540 75225 
gsm 0400-694538 
kare. vartiainen <p> blickle.fi 

PARTURIKAMPAAMO JA KAUNEUSHOITOLA 

BEAUTY STOP 
Hertaksent ie 2, 7. kerros, 01300 Vantaa 

Puh. (09) 8 7 3 3965 
Aukioloajat: Ark. 9-21, La 9-16 

Yl isky länt ie 3 Puh.: 686 0030 
Ark is in: 09 -19 (kesäl lä 09-18) Fax. 686 00322 
Lauanta is in: 09 -15 (kesäl lä 09-14) 

Juna on 
rautaa. 

VR Cargo 
PL 488, 00101 HELSINKI 
Puh. 09-7071. www.vr.fi 
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Puoiutusvoimien tilaamissa Sisu HMTV 6x6:ssa on Cummins M11 380E 
dieselmooottori, jonka suurin teho on 278kW/380 hv. 
Vaihteistona 6-vaihteinen Allison-täysautomaattivaihteisto. 

www.rshansa. f i 

Suomen Puolustusvoimat ja RS Hansa Auto Oy ovat sopineet 

Sisu HMTV 6x6 maastokuorma-autojen hankinnasta. 

Lähinnä kenttätykistön kuljetustarpeisiin tilatut autot valmis-

tetaan Oy Sisu Auto Ab:n Karjaan tehtaalla. Autojen suunnittelu 

on tapahtunut yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisin 

tavoite on yhdistää hyvä maasto- ja tieliikkuvuus suureen 

kuormankantokykyyn kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. 

Autot toimitetaan täydellisesti varusteltuina. 

HANSA AUTO 
R e n a u l t j a S i su k u o r m a - a u t o t 
Ristipellontie 19, 00390 Helsinki, puh. 09-547 841, fax 09-5478 4391 

RS Hansa Auto Oy on Oy Sisu Auto Ab:n ja Renault V.l.:n omistama raskaan autokaluston myynti- ja huoltoyhtiö, jolla on kattava Renault ja Sisu kuorma-autojen 
valikoima 7.5 tonnin kokonaispainoluokasta alkaen. Moottori-, vaihteisto- ja alustavaihtoehtojen lisäksi autojen jousitus ja vetotapa voidaan suunnitella 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Hansa Autolla on 15 omaa toimintakeskusta ja 28 valtuutettua huoltokorjaamoa. 
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Paljon on jo peittynyt, mutta monta telanvetoa vielä tarvitaan ennen Kotkaa... 
Kirjoittaja kunnostustalkoissa. 

PROJEKTI 2000 

SINISEN RESERVIN OMA 
K O U L U L A I V A 

Ylläolevalla otsikolla kirjoitin 
19.3.1996 Laivastokillan Ankkuri-

lehteen artikkelin, joka käsitteli 
merellisten maanpuolustusjärjes-

töjen silloin vielä epävirallisen 
yhteenliittymän, Sinisen Reservin, 
virallistamista yhteiseksi kattojär-

jestöksi. Yhteisissä puitteissa 
järjestöt voisivat harrastaa voi-

mansa yhdistäen maanpuolustus-
työtä. Toive yhdestä yhteistyö-
kumppanistahan tuli alunperin 

Merivoimilta. 

78 Asia toteutui, ja tällä hetkellä Sininen Reservi ry:llä 
on 22 jäsenjärjestöä edustaen lähes kaikkia rannik-
ko - j a laivastojoukkojen maanpuolustusjärjestöjä 
Rannikkosotilaskotiyhdistys mukaan luettuna. 

Toisena artikkelin ajatuksena oli oman koululai-
van saaminen valtakunnalliseen käyttöön ja voi-
makkaaksi rekrytointivälineeksi kilpailtaessa nuori-
son sieluista ja ajankäytöstä. Jos meillä ei ole innos-
tuneita koulutettavia, emme voi täyttää meille an-
nettua tehtävääkään. Haave on toteutunut. Viimei-
nen R-Iuokan alus, Vartv Röyttä, siirtyy koululai-
vaksemme tämän purjehduskauden alusta. 

Miks i o m a koulu la iva ? 
Edellä oli ehkä osa vastausta otsikon kysymykseen. 
Alkuperäiset syyt ovat vain vahvistuneet, ja samalla 
uusia perusteita on syntynyt Merivoimien yhdisty-
misen myötä. Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjes-
telmä on oleellisesti selkiintynyt nykyisen Maan-
puolustuskoulutus ry:n perustamisen ja siihen liitty-
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"Merten vinttikoirat" - jokasään työjuhdat, vartioveneet Ruissalo ja Röyttä viimeisimmässä 
palvelusasussaan - sukellusveneentorjujina. Alun perin raivaajiksi rakennetuista ensin Raisio ja 
Röyttä saivat englantilaismallisen sukellusveneentorjuntavarustuksen ja puolestaan Ruissalo 
neuvostovalmisteisen järjestelmän, joka jäikin viimeiseksi. Ellei sitten oteta lukuun Ruissalon 
peräkannella kuvassakin näkyvää hinattavaa kaikumittainta. SA-kuva. 

vien järjestelyjen seurauksena. Meillä on selkeä jär-
jestelmä, ja taloudellinen tuki, joka mahdollistaa 
annettujen koulutus-ja harjoitustehtävien suoritta-
misen. 

Meillä on myös hyvin kehittynyt ja kehittyvä 
paikallisosastotoiminta, josta Rannikon Paikallis-
osaston ja Suomenlahden Laivueen yhdistyminen 
kaksi vuotta sitten nykyiseksi Suomenlahden Meri-
puolustusalueen Paikallisosastoksi on erinomainen 
esimerkki. 

Me toimimme merellisessä ympäristössä, kuten 
jokainen tietää. Merellinen ympäristö edellyttää 
kykyä toimia erityisolosuhteissa ja korkeaa koulu-
tustasoa. Oma alus antaa mahdollisuuden huolehtia 
omatoimisesti kursseihin ja harjoituksiin liittyvistä 
merellisistä joukkojensiirroista, tarvittaessa maali-
en hinauksista, miinakoulutuksesta, merenkulku-
koulutuksesta, ja rekrytointiin liittyvistä tilaisuuk-
sista rannikkokaupungeissa erilaisten yleisötapahtu-
mien yhteydessä. 

Oma alus on vapaaehtoisen merellisen maan-
puolustustyön liikkuva, näkyvä ja voimakas symbo-
li, todellinen "lipunnäyttäjä", jolla on merkittävä 
koulutus- ja huomioarvo. 

M i k ä laiva? 
Vartiovene Röyttä on valmistunut vuonna 1959 
Turussa Laivateollisuuden telakalla, joten se on saa-
vuttanut 40 vuoden iän. Alus on peruskorjattu 20 
vuotta sitten. 

Sen pääkoneet, kaksi kappaletta MTU-dieselei-
tä, joita myös laivakoneiden Rolls-Royce'ksi kutsu-

taan, on peruskorjattu muutama vuosi sitten, jMer-
tera niillä on aikaa seuraavaan peruskorjaukseen 
noin 10 vuotta. 

Aluksen sisätilat ja ilmastointi korjattiin melko 
perusteellisesti pari vuotta sitten. Alus on varsin hy-
vässä kunnossa ja varusteiltaan erinomainen. 

Alus on 36.7 metriä pitkä ja 6.5 metriä leveä. 
Sen uppouma tyhjänä on 135 tonnia, täydessä las-
tissa 161 tonnia. Aluksen suurin syväys on 1,9 
metriä. Aluksessa on majoitustilat 20 hengelle ja 
luonnollisesti pitkätkin matkat mahdollistava varus-
tus. 

A l u k s e n y l läpi to 
Aluksen huolto- ja ylläpitovastuu siirtyy omistuk-
sen myötä meille vapaaehtoisille. Aluksen omista-
jaksi tulee Sinisen Reservin Säätiö, joka on asetta-
nut käytännön asioista huolehtimaan johtoryhmän. 
Ryhmässä on omistajan lisäksi edustus MPK ry:n 
Meripuolustuspiiristä eli piiripäällikkö, komentaja 
evp Aslak Saviranta, ja alusta käyttävistä paikallis-
osastoista sekä Sinisen Reservin hallituksesta. 

Eri tahoilla on epäilty, pystymmekö me vastaa-
maan annettuun haasteeseen, riittävätkö talkoointo 
ja taloudelliset resurssit. Näihin vain tulevaisuus 
antaa vastauksen. 

Merivoimat tukee toimintaa voimakkaasti anta-
malla polttoaineet, laituripaikan ja telakoinnin. 
Huhtikuun ensimmäisenä huoltoviikonloppuna tal-
kooväkeä oli puolensataa ja koulutukseen on ilmoit-
tautunut jo kymmeniä innokkaita, mukana välttä-
mättömiä merenkulkualan ammattilaisia. 
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Rahaa on tähän mennessä kulunut muutamia 
tuhansia, vakuutukset vievät tarjouksen mukaan 
noin 10 000,-ja Röytän edellisen purjehduskauden 
tarvike-ja osakulut olivat vain noin 10 000,- Alku 
ainakin näyttää lupaavalta. 

Haaste ja mahdol l isuus 
Jos ei mitään uskalla, ei mitään saavuta. Sinisen 
Reservin oma koululaiva on meille reservin meriso-
tilaille taustasta riippumatta valtava mahdollisuus. 
Se on myös mahtava luottamuksen osoitus Merivoi-
milta ja Merivoimien komentajalta, vara-amiraali 
Esko Illiltä. 

Vaikka aluksen väri ja lippu muuttuvat, koulu-
laiva Röyttä on edelleen leimallisesti alus, joka hel-
posti yhdistetään Merivoimiin. Siten se asettaa 
käyttäjilleen tässäkin suhteessa selkeän vastuun ul-
konaisesta esiintymisestä ja toimintatavoista. Se 
kiistämättä mittaa myös merellisen vapaaehtoistyön 
arvon, tulokset ja kestävyyden. Pystymmekö kestä-
viin saavutuksiin, saammeko uusia nuoria voimia 

työtämme jatkamaan vai sorrummeko pienimuotoi-
seen puuhasteluun erimielisissä kuppikunnissa. 

Itse en usko, enkä halua uskoa kaiken epäilijöi-
hin. Oma koululaivamme ei ole sama kuin vapaaeh-
toinen merellinen vapaaehtoistyö. Mutta se tarjoaa 
siihen loistavan työkalun. Loppu on itsestämme 
kiinni. 

Röytän suunniteltu ensimmäinen harjoitukseen 
osallistuminen tapahtuu Suomenlahti 2000 vapaa-
ehtoisessa harjoituksessa Hangon vesillä kesäkuun 
16.-18. päivinä. Heinäkuulle on suunnitelmissa vii-
kon mittainen koulutuspurjehdus ja elokuussa har-
joitus Kotkan edustalla. 

Koululaivamme esiintyy yleisölle Merivoimien 
vuosipäivän tapahtumien yhteydessä 8.-9.7. Hel-
singissä ja Kotkan Meripäivillä elokuussa. Tule tu-
tustumaan ja katsomaan, mitä se Sinulle voisi an-
taa! 

Kai Masalin, kaptl res Sininen Reservi 
kai.masalin@hammashuolto.f i 

Savupilvi keittiön vaiheilla ei ole tällä kertaa kokkien aiheuttama. Syy on 0,7 sekunnin välein 
kohti vierasta sukellusvenettä kiitävien syvyysrakettien, joiden ruutipanokset lennättävät ne 
jopa lähes meripenikulman etäisyydelle. Sillalla olijat saavat savua silmilleen, mutta suhteelli-
sesti ottaen olo on turvallisempi, kuin sukellusveneessä. SA-kuva. 

| KORPO KOMMUN 1 "V ^ | KORPO KOMMUN 
K » KORPPOON KUNTA 
f T l № •E? 02-4631100 

fax 02-4631554 
^ — ' www.korpo.fi 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Pa lve lua 2 4 h / v r k 
Puh . 0 2 - 4 8 6 0 8 3 3 , 0 4 0 0 - 7 4 0 2 6 2 
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Yhdessä uuden 
vuosituhannen tuloksiin. 

Kehittyvä Kespro rakentaa jatkuvasti 

uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle. 

Tavoitteena sellainen kumppanuus , että 

asiointisi on entistä helpompaa, joustavampaa! 

Mennään uudelle vuosituhannelle yhdessä. 

Niin saadaan aikaan enemmän - ja paremmin. 

K E S P R O 
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LAIVAST» 

MERIVOIMAT HELSIHGISSA 
8.-9.7.2000 

OTANSSIAISE 
MARINA CONGRESS CENTER 
LAUANTAI 8.7.2000 
KLO 19.00-02.00 

Merivoimien henkilökunnan ja Sinisen Reservin 
jäsenjärjestöjen jäsenten sekä rannikko- ja laivasto-
joukkojen reserviläisten juhlalliset Laivastotanssiai-
set järjestetään vuosipäivän aattona Helsingissä. 

Iltaa vietetään hyvän ruoan, big band musiikin ja 
iloisen juhlakansan parissa meren kesäisessä sylei-
lyssä, kaikkiaan 500 hengen voimin. Tapahtuma on 
osa Merivoimien juhlapäivien monipuolista ohjel-
maa. 

Ilmoittautuminen perjantaihin 16.6.2000 mennessä: 

- sähköpostilla: tanssiaiset@srs.fi  
-taxilla: (09)477 3011 
- puhelimitse: 0400 449 847 / Kettunen (myös 

lisätiedot) 

Ilmoita nimesi, henkilömäärä, res.-järjestösi taikka 
yksikkösi ja yhteyspuhelin. 

Ilmoittautuminen aktivoituu maksamalla illalliskortin 
hinta 197 markkaa tilille 
PSP 800013 - 70589658, myös 16.6.2000 mennessä. 

ASU: suuri juhlapuku, vierailupuku, tumma puku, 
reserviläisillä myös kavaijipuku, kunniamerkit. 

ja kesäillan valssi soi 

Hotelli Grand Marinassa tanssiaistarjous 530,-/2-
hengen huone. Varaukset 16.6.2000 mennessä 
puhelin: (09) 16 66 800, va-tunn. SRS 
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Vertailemalla löydät parhaat edut. 

Raha-asioiden keskittäminen kannattaa. 
Samoin pankkien keskittämisetujen vertailu. 
Leonian etuasiakkaana saat 2 %:n koron 
Leonia-tilille ja runsaasti muita etuja. 

Tervetuloa Leonian konttoriin tai pankki-
palveluja tarjoavaan postiin. Tai soita 
Leonian puhelinpankkiin 0200 2580 (ark. klo 
7-21, la-su klo 10-18, pvm). 

www.leonia.f i L E O N I A 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmammi 
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BARETTMARSCHEN 
24.-25.03.2000 

Jägare S E B A S T I A N PERRET 

Barettmarschen gick av stapeln 24.-25.03 på Hangö udd. Ändamålet med barettmar-

schen är till för att förstärka kustjägarandan, och för att förbättra på beväringarnas 

kondition. Alla friska beväringar från Vasa Kustjägarbataljon deltog i marschen. 

• • Även personal och utomstånde fick delta i 
marschen. Barettmarschen, som utfördes i 
patrullsammansättning, måste avklaras inom 
ramen för 24 timmar. En två timmars obligato-
risk paus läggs till den totala utförningstiden. 
Man fick också strafftider, om man inte klarade 
av att utföra uppgifterna. Totalt var det 301 
anmälda, varav 237 påbörjade marschen. 73 
avbröt marschen. Av de 237 startande utförde 
159 barettmarschen med godkänt resultat. 

Kvällen före marschen började de flesta 
förbereda sig inför marschen. De flesta 
förberedde sig genom att dricka mycket, tvätta 
fötterna och klippa naglarna. 

Morgonen gryr, och då är det endast ett par 
timmar till starten. Allting bra, tillsvidare. 
Vädret var mycket fint, och patrullerna verkade 
ha en god anda. Solen sken från en klar 
himmel och vinden var svag. Utgångsläget var 
utmärkt. Varje patrull hade en starttid, och det 
hela började vid Teikaristenen, där utrustnin-
gen granskades. Om någon hade glömt någon-
ting, så fick den personen en övningshandgra-
nat att bära på. Marschen bestod av elva 
punkter, som varierade från allt mellan förstah-
jälp och ett dopp i vaken! Utrustningen bestod 
av modifierad fältutrustning. 

Vi startade i patrullsammansättning från 
Teikaristenen, och gick till trakterna kring 
ridstallet. Därifrån hade vi åtta minuter på oss 
att ta oss till Baggby skjutbana. Där skulle vi 
skjuta tre skott stående mot SAAB-tavlor 
(fallande måltavlor). För varje miss fick man 
10 minuter strafftid. Därifrån åkte man med 
MASI-fordon till Tenala, var uppgiften var att 
lokalisera sig. Där hade man möjlighet att fylla 
på vatten och ta knäckebröd. Sedan började 
man gå mot nästa punkt. Nästa punkt var vid 
Krokby, där man skulle bedöma avståndet till 
ett hus som låg på andra sidan av ett vat-
tendrag. Efter det bar det av mot Träsbacka, 
där det hölls en förstahjälps punkt. 

Då vår grupp kom till den punkten där vi 

fick mat, hade vi gått nästan 25 km och då var 
klockan lite över sju! Då var man int på bra 
humör! 

Medan vi åt tittade vi på, då andra patruller 
utförde uppgiften, som var att fara över ett 
vattendrag, med hjälp av en vajer. Medan vi åt 
tittade vi på då andra grupper tog sig över. Det 
såg verkligen tufft ut! Man blev nog lite 
nervös, då en från patrullen framför tappade 
greppet, och föll ca två meter i det iskalla 
vattnet. Men det var helt lugnt; En dykare for 
genast i vattnet och rev upp honom. Sen var det 
bara att fara över. Det var inte alls svårt, enligt 
min mening. Klockan började bli mycket, och 
det var jätte mörkt. Benen och fötterna började 
redan värka så att det kändes! Därfirån gick vi 
alltså i nästan totalt mörker, fast den stjärnklara 
himlen hjälpte lite, men desto kallare blev det 
därför. Nästa punkt var framryckning i bergig 
terräng med hjälp av ett rep. Först skulle man 
ta sig ner för en liten bergssluttning (ca 3 -4 m), 
och sen tag sig upp för en litet högre bergkant 
på motsvarande sätt. Den punkten var helt ok. 
fast den nog också var ganska lätt, tyckte jag. 
Efter det var det en radiohanteringspunkt vid 
Hyltamalmen, där alla som hade avbrutit 
samlades. Där kom nämligen den största 
chocken; till nästa punkt var det ungefär 20 
km! Efter detta kom det en rad olika punkter, 
och det hela avslutades med ett dopp i vaken. 
Sedan var respektive dejoursbord följande 
punkt. 

Barettmarschen upplevdes nog som mycket 
tung av alla deltagare. 

En grupp reservister från Hanken deltog 
alltså också i marschen. Två av dem gick 
armén i Dragsvik, två i flottan, och två av dem 
är falskärmsjägare. 

Berner Rasmussen, som var en av falskärm-
sjägarna (de lila baretterna) tyckte i allmänn-
het att barettmarschen var ok. 

- De e nog den längsta fotmarschen som 
jag har någonsin har gått! 
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Han tyckte att marschen var ganska tung, 
och speciellt fötterna var "helt sönder" nästa 
dag. "Men vi va ju ändå helt galna som kom 
hit frivilligt",säger Rasmussen. Han tycker att 
han hade en bra anda i gruppen. 

Rasmussen upplevde dock marschen som 
för monoton. 

- Marschen blev för enformig. Det vara 
bara att gå, konstaterade Rasmussen. T.ex. 
borde en del av marschen ha varit cykelmar-
sch. Det borde ha varit fler punkter, och 
punkterna borde ha varit mera krävande. Han 
inser nog ända att det kanske var litet svårt 
p.g.a att de flesta deltagarna bara hade varit 
inne i cirka tre månader. 

Rasmussen tycker vidare att tidpunkten var 
dåligt planerad. - Jag skulle personligen ha 
velat skida, men med tanke på omständigheter-
na så var det ju inte möjligt. Det fanns inte snö 
att skida på, men vattendragen var ännu 
isbelagda, så någonslags sjötransport var också 
omöjlig att ordna. 

Längden tycker de flesta att var lämplig. 
Fågelvägen var sträckan 52km, men jag vågar 
påstå, att ingen gick den på under 60km. För 
många närmarde sig också längden 70km. Det 
beror ju helt på patrullernas kartläsare... 

Kaptenlöjtnant C Lindroth, som var 
ansvarig för barettmarschen, tyckte också att 
det var synd att marschen inte ordnades vid ett 
senare tillfälle, t.ex i slutet av specialutbild-
ningsperioden. Han inser också vissa andra 
svaga punkter i arrangemangen. Man kunde 
alltså inte heller ha någonsorts båttransport, 
p.g.a av att vattendragen ännu var isbetäckta. 
Det hade också varit tal om någon sorts 
helikoptertransport, men den blev inte av. Han 
inser vidare att nivån och prestigen på mar-
schen skulle höjas ifall man skulle standardise-
ra marschens längd, punktinnehåll och tid-
punkt. 

Många hade inte hunnit få barettkraven i 
skick, utan måste försöka avklara dem senare, 
vilket inte är ändamålsenligt. Alla deltagare 
borde ha fått chansen att minst en gång få 
utföra de olika testen. Det är ju en självklarhet, 
att en del av barettmarschens prestige ligger i 
att man får baretten direkt efter marschen. Det 
är ju baretten som är målet för hela marschen. 
Man kan fråga sig om man borde få delta i 
marschen, om man inte har alla barettkraven i 
skick. Det kännsju sedan helt meningslöst att 
ha en avklarad barettmarsch, men inte sedan få 
baretten, t.ex för att man inte har klarat av 
simtestet! Det är inte heller lämpligt att man 
sedan måste vänta i ett par månader för att få 
alla kraven i skick. • 

Pienten asioiden 
takana on suuri voima 

LÄNSIVOIMA 
Maksuton palvelunumero 

0800 0 72450 

HANGÖ STEVEDORING 
OY HANGÖ STEVEDORING AB 
PL 26, 10901 HANKO 
Puh. 019-221 922 

POHJAN KUNTA 
Vanha Turuntie 75,10420 Pohjankuru 
puh. (019) 26611, fax (019) 2661200 
www.pohja.fi 

Tee retki Pohjaan - kotisivulta saat lisätietoja. 
Soita jos haluat esitteitä Fiskarsin tai Billnäsin 
ruukkikylistä tai muista mukavista 
kohteistamme. 

AUTOILIJA SAMI SAARELA 
Hirv i t ie 354 , 2 5 2 5 0 M ä r y n u m m i 

Puh. 0 2 - 7 3 6 0130 , 0 4 0 0 - 3 0 8 8 5 6 

RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 
STRÖMFORS KOMMUN 

_ _ _ _ _ Pitäjäntie 7 A 
" 7 07970 RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 

r Tel./Puh. (019) 557 700, (019) 557 701 
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A A S I A 4 HOIDETTAVA 
- j o s niin vaaditaan -

sivuseikkojen kustannuksella 
(Nenonen) 

Rannikkotykistöpatteristo osallistuu vuodesta 2001 
alkaen joka toinen vuosi Rovajärven leirille. SA-kuva. 

Raaseporin Rannikkotykistöpatteris-
ton rauhan ajan organisaatiota on 
virtaviivaistettu vastaamaan parem-
min joukkotuotantotehtäviä. 

Aikaisemmin omina perusyksikköinään toimi-
neet Tulenjohtopatteri sekä Esikunta-ja viesti-

patteri on yhdistetty. Uuden yksikön nimi on Tulen-
johto-ja Viestipatteri ja sen päällikkönä toimii kaptl 
Martin Stenström. Tykkipatteri jatkaa edelleen en-
tisessä kokoonpanossaan kaptl Patrik Hakalaxin 
johdossa. 

Kummankin patterin toiminnalle on ominaista, 
että yksiköissä palvelee lähes koko sodan ajan ko-
koonpanon edellyttämä henkilöstö. Esimerkiksi 
Tykkipatterissa on tykki- ja laskinmiesten lisäksi 
mm ajoneuvonkuljettajat, mittausmiehet, taisteluvä-
linemiehet ja lääkintäaliupseeri. Kyseiselläjärjeste-
lyllä voidaan tuottaa yksi tulipatteri jokaisesta saa-
pumiserästä sodan ajan rannikkotykistöpatteriston 
kokoonpanoon. Lisäksi yksikön koulutus on helppo 
järjestää ja joukon sisäinen kiinteys muodostuu 
hyväksi. 

Uutena yksikkönä kokoonpanossa on Kertaus-

harjoituspatteri, jonka päällikkönä toimii kaptl Kim 
Gabrielsson. Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa 
ei pelkästään patteriston vaan koko prikaatin kaik-
ki kertausharjoitukset. 

Patteriston vahvuus on nyt pienimmillään ollen 
269 henkilöä. 

Upseerit 11 
Opistoupseerit 14 
11/99 saapumiserä 92 
1/00 saapumiserä 152 
Kesällä patteristoon asuu palvelukseen 300 alo-

kasta. 

Pat ter is to jen ker taushar jo i tukse t 
a lkavat t auon jä lkeen 

Hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ensi vuodesta 
alkaen järjestetään yksi patteriston kertausharjoitus 
vuosittain. Perusperiaatteena on, että reserviläiset 
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Patteriston komenta-
jan palaverissa (va-
semmalta) esikunnan 
toimistoupseeri 
yliluutnantti Magnus 
Holmström, KhPtrin 
päällikkö kapteeni-
luutnantti Kim Gabri-
elsson, Tj- ja VPtrin 
päällikkö kapteeni-
luutnantti Martin 
Stenström sekä 
Tulipatterin päällikkö 
yliluutnantti Mikko 
Antila. 

ilmoittautuvat Lohtajalla ja heidät myös kotiutetaan 
harjoituksen jälkeen siellä. 

Harjoituksia edeltää edellisen vuoden syksyllä 
järjestettävä rungon 3-5 vuorokauden mittainen 
kertausharjoitus. Harjoitukseen tullaan kutsumaan 
kaikki upseerit ja lisäksi pääosa aliupseereista vah-
vuuden ollessa noin 80. Tarkoituksena on parantaa 
reserviläisten johtamisvalmiutta sekä päivittää tie-
dot ja taidot, joissa on puutteita esimerkiksi uuden 
kaluston käyttöön oton takia. Lisäksi annetaan riit-
tävä informaatio tulevan harjoituksen päämääristä, 
ajankohdasta sekä mitä toimenpiteitä tuleva koko 
joukon harjoitus reserviläisiltä edellyttää. 

Lohtajalla perustettava kertausharjoituspatteris-
to muodostetaan sekä varusmiehistä että reserviläi-
sistä. Varusmiehet sijoitetaan kokoonpanoon jouk-
kotuotantotehtävien mukaisesti. Tämä tarkoittaa 
sitä, että yksi tulipatteri on kokonaisuudessaan va-
rusmiesyksikkö. Tämän lisäksi varusmiehistä muo-
dostetaan yksittäisiä ryhmiä, jotka liitetään reservi-
läisten muodostamaan jaokseen tai patteriin. Tällai-
sia ryhmiä ovat esimerkiksi puhelinryhmä, mittaus-
ryhmä ja tulenjohtoryhmä. Käytettävän varusmies-
joukon suuruuden on arvioitu vastaavan myönnettä-
vien lykkäysten määrää. 

Kertausharjoituksen kesto on runkohenkilöstöl-
lä 10-12 vuorokautta ja muilla 8-10 vuorokautta. 
Kyseisessä ajassa voidaan toteuttaa nousujohteinen 
koulutus meri- ja maa-ammuntoineen. 

Kertaushar jo i tus vuonna 2 0 0 1 

Ensi vuoden harjoitus järjestetään hieman poikkea-
valla tavalla, koska Raaseporin Rannikkotykistöpat-
teristo osallistuu tykistön ja heittimistön valtakun-
nalliselle leirille Rovajärvellä. Varusmiehet ja pää-
osa henkilökunnasta siirtyvät junakuljetuksella 
Misiin 16.-17.5. jaaloittavat ampumaharjoituksen 
sekä reserviläisten vastaanoton valmistelut Rovajär-
ven leirialueella. Reserviläisjohtajat ja ajoneuvon-
kuljettajat ilmoittautuvat harjoitukseen 18.5. Misis-
sä ja miehistö kahta päivää myöhemmin samassa 
paikassa. 

Harjoituspatteristolla on vajaa kolme vuoro-
kautta aikaa koulutukseen ja perustamisen jälkeisiin 
ammuntoihin, jonka jälkeen alkaa armeijakunnan 
tulenkäytön harjoitus. Pääopetuskohteena on keski-
tetty tulenkäyttöja rannikkotykistöpatteriston osalta 
lisäksi toiminta tykistöryhmän osana. 

Kenraali Nenosen nimeä kantava tulenavauskil-
pailu järjestettäneen leirin viimeisenä päivänä 29.5. 
Ensimmäisen kerran voitosta ja kiertopalkinnosta 
kilpailtiin kenttätykistön talvileirillä Niinisalossa v 
1954 ja tämän jälkeen kesäleireillä Rovajärvellä. 
Kilpa-ammunnan jälkeen reserviläiset kotiutetaan 
Rovajärvellä kaluston ja varusteiden tultua huollet-
tua. Varusmiehillä on vielä edessään junan kuorma-
us Misissä ja seuraavana päivänä purkutoimenpiteet 
Karjaalla ja Dragsvikissä. • 
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"Taskukokoinen 
tiennäyttäjä." 

M O K I A 
9 1 1 0 
Communicator 

Taskuun mahtuvassa Nokia 9110 Communicatorissa on 

puhelin, faksi, sähköposti, kalenteri ja sillä saa yhteyden 

internetti in. Kaiken lisäksi Nokia Communicatorilla voi 

lähettää digitaalisia kuvia toiseen Communicatori in 

tai tietokoneeseen. Communicator on siis todell inen 

taskukokoinen toimisto. 

• Puhelin, faksi, internet-yhteys, tekstiviesti, osoitekirja, kalenteri 
• Mahtuu taskuun 
• Langaton kuvansiirto 
• Todella helppokäyttöinen 

IMOKIA 
C O N N E C T I N G P E O P L E 
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RANNIKKO-

i^ÄR1- KEVÄT ON KOKOUSTEN AIKAA 

• • • • Kil tamme oma kevätkokous pidettiin 
30.3.2000 Katajanokan kasinolla. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Tommi Sorvari. Läsnä oli pa-
rikymmentä jäsentä. Varsinaiset kokousasiat käsitel-
tiin nopeasti, runsaassa puolessa tunnissa. Kiitokset 
killan varapuheenjohtajalle Viljo Lehtoselle ja sihtee-
rille Aarne Krogerukselle etukäteisvalmisteluista 
sekä kokouksen puheenjohtajalle jouhevasta asioiden 
käsittelystä. Viljo Lehtosen tilanneselvityksestä ilme-
ni, että kiltamme on ylittämässä Tuemme Turvalli-
suutta -keräyksen tavoitteensa lähes viisinkertaises-
ti. Hieno suoritus. 

Kokouksen alussa luovutettiin Rannikkojääkäri-
kiltalevyke ki l tamme edelliselle puheenjohtajal le 
Matti Kaskealalle, edelliselle sihteerille Jarmo Kaha-
lalle ja kirjanpidosta vastanneelle Kari Keskiselle, 
jonka tehtävät siirtyvät uudelle kirjanpitäjälle. Kii-
tokset heille. 

Varsinaisen kokouksen jälkeen Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan komentaja Alexander Aminoff 
piti esitelmän pataljoonan nykytilanteesta ja loi kat-
sauksen tulevaan. Uusin kalusto teki vaikutuksen ko-
kousväkeen. 

Maanpuolustuskiltojen Liiton liittokokous pidet-
tiin Riihimäellä 15.4.2000. Läsnä oli edustus yhteen-
sä 31 :stä killasta. Kokouksessa päätettiin muuttaa lii-
ton juhlavuoden rahasto säätiöksi, joka tukee liittoa 
j a sen toimintaa. Vuoden kiltana palkittiin Kymen 
Jääkäripataljoonan kilta. 

Uudenmaan Prikaati vietti vuosipäiväänsä 
18.4.2000. Päivän aikana luovutettiin Matti Kaskea-
lalle ja Viljo Lehtoselle Uudenmaan Prikaatin jouk-
ko-osastoristit, Siikajokiristit. Onnittelut saajille. Kil-
lastamme olivat tilaisuudessa läsnä myös Paavo Tei-
kari j a Olli Ollila. Päivä päättyi juhlavaan lounaa-
seen, jonka aikana luettiin mm. kiltamme onnittelu-
sähke. Puheita ei pidetty. 

Lounaan jälkeen komentaja A Aminoffin opas-
tuksella kiltamme edustajat tutustuivat rakenteilla 
olevaan rannikkojääkärimuseoon. Valmiina olivat 
seinät, kat toja betonilattia. Edessä on vielä kova työ 
ennenkuin rakennus on toimiva museo. Suunnitel-
missa on varattu killallemme ja Teikarin taistelijoil-
le omat näyttelytilat. Kilta on osallistunut hankkee-
seen omalla pienellä panoksellaan. Hanke palvelee 
kiltaamme. 

Erinäistä syistä johtuen jäi viime Rannikon Puo-
lustajan numerosta pois kiltamme toimintaa koskevia 
tärkeitä tietoja. Asia korjautuu tässä numerossa. Pa-
hoittelen killan hallituksen puolesta tapahtunutta. 
Tieto ei aina kulje niinkuin sen pitäisi. 

Killalla on oma paikallisosasto Lounais-Suomes-

sa. Keskustelua on syntynyt siitä, pitäisikö paikallis-
osastoja olla myös muualla Suomessa. Hallitus toi-
voo jäseniltä näkemyksiä tähän asiaan. Kaikki kan-
nanotot ja mielipiteet ovat tervetulleita. 

Uudet jäsenet ovat tervetulleita kiltaamme. Liit-
tyminen on helppoa. Tarkempia tietoja saa sihteeril-
tämme Aarne Krogerukselta puh koti 09-412 6241. 
työ 09-25090 2792. Kaikki muutkin hallituksen jä-
senet ovat käytettävissä. 

Hyvää kevättä ja aurinkoista kesää 

Olli Ollila 

Rannikkojääkärikilta r.y:n 
hallitus 2000 

Olli Ollila, puheenjohtaja 
Bronrinne 3 as. 18 
02400 Kirkkonummi 
Puh 09-2962093, 040-5002287 
Viljo Lehtonen, varapuheenjohtaja 
Lokkisaarentie 5 A 301 
00980 Helsinki 
Puh 09-3214252, 050-5642088 
Aarne Krogerus, sihteeri 
Ukkohauentie 2 D33 
02170 Espoo 
puh 09-4126241 (k), 09-25002792 (t) 
Tero Mäkinen, tiedotus 
Siltasaarenkatu 15 B 60 
00530 Helsinki 
Puh. 050-5850046 
Juha Karvonen, saunamaja ja myyntituotteet 
Vilkenintie 21 A 
00640 Helsinki 
Puh. 040-5010843 
Tommi Sorvari, yhteyshenkilöA/aaRannJP 
Valkamatie 7 
00950 Helsinki 
Puh. 050-5225955 
Stefan Lindroos, jäsen 
Kehruutie 1 B 16 
00410 Helsinki 
Puh. 09-17334371 (t), 050-5638371 
Seppo Mäntymäki, Lounais-Suomi 
Katteluksenkatu 4 B 51 
20610Turku 
Puh. 02-2444669 (k) 
Jussi Lempiäinen, ammunta, kuvaus, kilpailut 
Pihkalankatu 1 B 31 
20610Turku 
Puh. 050-5523500 



Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
sisaret varautuvat poikkeusoloihin 

EEVA V I L J A N E N 
koulutusvastaava , RSKY 

E N S I M M Ä I N E N "uuden ajan" valtakunnallinen naisten 
vapaaehtoinen maanpuolustuskin järjestettiin Soti-
laskotiliiton toimesta 1993 Lohtajalla turva- ja 
valmiuskurssina. Se oli näyttävästi esillä ja mikäpä 
muu lehdistöä olisikaan kiinnostanut kuin naisten 
aseellinen toiminta. 

Mukaan oli kutsuttu viiden muun naisjärjestön 
edustajia ja luonnonkauniilla kankaalla vierailivat 
myös Ruotsin Lotat. Silloin ei oikein tiedetty, mihin 
oltiin kouluttautumassa ja minkälaisia tietoja tai tai-
toja oltiin hakemassa. Muutamat sisaret olivat innos-
tuneita mahdollisuudesta astua vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen puolustusvoimien riveissä, ja jonkinlai-
nen pioneerihenki leimasi koko leiriä. 

Rannikon sisarille maastotoiminta on kuitenkin 
aina tarkoittanut vesillä liikkumista ja siten omalei-
maista kanttiinitoimintaa. Siitä huolimatta oli in-
nostavaa kuulua 350 naisen joukkoon maalla ja 
marssia maantietä viiden kilometrin päähän me-

renrantaan. Maanpuolustaminen ei ole uusi asia, 
olimmehan me mukana sotien ajan, ja silloiset 
rannikkosisaret harjaantuivat työhön todellisissa 
poikkeusoloissa. 

Osaamista oikeassa paikassa 
o ikeaan a ikaan 

Noiden kokemusten jälkeen on vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kentällä tapahtunut monenlaista. 
Täsmäkoulutusta on peräänkuulutettu ja sitä on 
myös saatu. Sininen Reservi on tarjonnut merelli-
sen elementin ja tavoittanut ne sisaret, joiden tie-
donhaluja kiinnostus ovat ulottuneet ohi sotilasko-
din myyntitiskin. 

Kuten kaikessa harrastamisessa, myös sotilas-
kotityössä toimii monien siviiliammattien harjoitta-
jia ja monenlaisia valmiuksiakin on tarjolla. Ei kui-
tenkaan merenkulkuun eikä todellisiin poikkeus-
oloihin. On selvitetty, mitä sotilaskotisisarten tulee 
tietää ja taitaa ollakseen oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan, kun ja jos olosuhteet muuttuvat niin, että 
erityisvalmiuksia tarvitaan. 

Sotilaskotijärjestö on ollut mukana perustamas-

Naisten Valmiusliiton järjestämä kouluttajakurssi pidettiin Lohtajal-
la keväällä 1999. Kuvassa esikunta-toimialan oppilaita, keskellä 
RSKY:n Suomenlinnan paikallisosaston sisar Lea Loiri. Kuva: Eeva 
Viljanen 
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sa Naisten Valmiusliittoa ja on siten järjestäytynyt 
kokonaismaanpuolustuksen kenttään. Puolustusvoi-
miin nähden erityisasemansa järjestö on saanut yli 
80-vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneen työnsä nojalla: 
SA-tehtävän poikkeusoloissa, jolloin kanttiinitoi-
minta organisoituu puolustusvoimien huollon osak-
si ja siitä vastaa sotilaskotijärjestö (päätös 
18.12.1995). 

Kurssit hakevat muotojaan ja MPK ry on sulke-
nut piiriinsä turvakurssien, valmiuskurssien ja eri-
koiskurssien kautta innostuneen joukon, joka aktii-
visesti hakeutuu yhä uudelleen tietotaidon ääreen. 

Vaikka Rannikon sisaret ovat voineet luottaa 
siihen, että vedet on voitu turvallisesti ylittää yhte-
ysaluksilla ilman omaa henkilökohtaista panosta, 
on kuitenkin ollut antoisaa ja toivottavasti hyödyl-
listä kokea aluksen liikkeet, kun on yritetty seurata 
reittikarttaa tai opetella kiinnittymään laituriin tai 
kokoamaan kiinnitysköysi siististi kannelle. Samal-
la on opittu arvostamaan pienistä osista koostuvaa 
tehtäväkokonaisuutta, jonka hallinnan turvin siirry-
tään vesitietä pitkin määräpaikkaan. 

Uusia tuul ia 

Kuluvan vuoden alussa Merisotakoululla järjestet-
tiin liikkuvien sotilaskotien vetäjille ja valmiuspääl-
liköille Meripuolustuspiirin kanssa räätälöity kurs-
si, jolle osallistui 14 sisarta, kaksi jokaisesta Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen paikallisosastosta. 
Näin toimien yhdistys on halunnut varmistaa sen, 
että joukko saa yhdenmukaisen ohjeistuksen ja että 
tieto leviää laajalla alueella toimivan yhdistyksen 
jäsenille. 

Tärkeäksi on noussut merivoimien huolto-osas-
ton kanssa luotava toimintamalli. Koska päämäärä-
nä on kouluttaa sisarten iskuryhmiä, itsenäisesti toi-
mivia kuuden hengen ryhmiä, joiden pitää suoriu-
tua mahdollisimman omatoimisesti kanttiinin pe-
rustamisesta ja sen hoitamisesta merellisissä olo-
suhteissa, on koulutusta huolto-osaston kanssa hiot-
tava omatoimisuus-periaatteen suuntaan. Eräänä 
ongelma-alueena on jo tähän mennessä pidetty 

viestitoimintaa, ja SANLA-koulutusta halutaankin 
yleensä mukaan kurssiohjelmaan. Sisämaassa toi-
mivien yksiköiden tarpeisiin kuuluu lisäksi liikku-
van kaluston kuljetusvalmius, ts. autonkuljettajia 
tullaan kouluttamaan. 

Vuoden 1999 lopussa vahvistettiin Sotilaskoti-
liiton ja Pääesikunnan välisten neuvottelujen tulok-
sena laadittu "Ohje sotilaskotitoiminnan järjeste-
lyistä poikkeusoloissa". Henkilökysymykset näyt-
tävät muodostuvan hankaliksi: monet sisarista ovat 
varattu ja ammattinsa ja työtehtävänsä vuoksi, mo-
net myös ikääntyneitä tai muuten haluttomia sitou-
tumaan. Valmiuspäälliköitä (sotilaskotipäälliköitä) 
on valittuja tullaan valitsemaan Maanpuolustusalu-
eiden yhteyshenkilöiksi. Rannikon osastoista paras 
tilanne on itäisellä maanpuolustusalueella, jossa 
Riitta Kivinen on alkuvuodesta nimitetty tehtävään. 
Kun MPA:lta poikkeusoloissa delegoituva tehtävä 
tulee alueellisille joukoille, ollaan yhteistyössä 
maalla toimivien sotilaskotiyksiköiden kanssa -
mm. Helsingin viiden yhdistyksen yhteistyölle on 
luotava edellytykset. Kanttiinityön ohella tärkeäksi 
on myös tullut muiden naisjärjestöjen rinnalla han-
kittava monialainen toimialakoulutus. 

Parhaillaan selvitetään sisarten sitoutumista 
sekä kalusto-ja tilakysymyksiä. Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksellä on 13 kiinteätä sotilaskotia ja leiri-
käyttöön osoitettuja tiloja usealla paikkakunnalla. 
Yhdistyksittäin tehtävä poikkeusolosuunnitelma 
henkilöiden, varustuksen ja toiminnan kannalta 
onkin Rannikon kohdalla haasteellinen työ jo pel-
kästään seitsemän paikallisosaston vapaaehtoisten 
sisarten vakuuttamisessa asian tärkeydestä, mutta 
varsinkin kotien palkattujen työntekijöiden koulut-
tamisessa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kiivaan ke-
hittymisen vuosina myös sotilaskotityössä on avau-
tunut uusi aktivoitumisen alue, joka on samalla vel-
voittava ja sitova. Uudet näköalat ovat vaikuttaneet 
raikkaan tuulen tavoin ja viitoittavat ennakkoluulo-
tonta hakeutumista ulos sotilaskodista yhteistyöhön 
sekä koti- että ulkomaisten maanpuolustuksen va-
paaehtoisjärjestöjen kanssa. • 
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SA-ajoneuvokurssi pidetty 

• Meripuolustusosaston viime vuoden helmikuun 
vapaaehtoinen harjoitus osoitti, että varusmiesten 
koulutuksen jaksotus ei ole onnistunut, koska har-
joitukseen ei saatu yhtään sotilasajoneuvokuljetta-
jaa. Tehtävän joutuivat hoitamaan kantahenkilökun-
taan kuuluvat opistoupseerit. Ongelman ratkaisuk-
si valittiin paikal l iskomppanioiden ja viirikköjen 
oman henkilöstön kouluttaminen em. tehtävään. 

Huhtikuun alussa pidettiin ltn Kari Pylkin johta-
mana ensimmäinen kaksipäiväinen SA-ajoneuvo-
kurssi Upinniemessä. Kurssille osallistumisen edel-
lytyksenä oli aikaisempi kokemus mm. SA:n kulje-
tustehtävissä. Tämä karsi osallistujien määrän seit-
semään. Kaikki läpäisivät testiajon ja saivat SA:n T-
ajoluvan eli heillä on oikeus kuljettaa traktoria va-
paaehtoisessa har joi tuksessa . Lupa on voimassa 
vuoden kerral laan. Mer iPOsE:n huol topääl l ikkö 
kapt res Pertti E. K. Aalto toimii varausten osalta 
yhteyshenkilönä. 

Kuvat: Pertti E. K. Aalto, 
Teksti: Pentti Jänkälä 

Linkkuun meni, alku aina hankalaa 

Kurssilaisia vasemmalta Matt i Hiltunen,Timo Siitonen, Eero Kumpulainen, Hans-Rune Holm-
berg, Sami Stenberg, Petri Kolumäki, Seppo Frisk ja kouluttaja Harri Sorvisto. 

Containerships LTD Oy 
TYÖKESKUS KOSKELA 
Puh. (014) 574 2050, fax (014) 574 2189 

Rautatienkatu 25, 44150 ÄÄNEKOSKI 
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JOHANNA NISULA, KASSAMYYJÄ 

Turha juosta 
tarjousten perässä! 

www.pcss.fi 

PC-SuperStoresta saat tietotekniikan aina 

markkinoiden kilpailukykyisimpään hintaan. 

Peleistä verkkotuotteisiin. Käteisellä tai osamaksulla. 

Tutustu verkkokauppaamme: www.pcss.fi  

Siellä löydät myös markkinoiden parhaat tarjoukset. 

M superstore 
| A Member ot Merkant iIda ta ASA Group 

Canon 
COMPAQ 
cO 

rUll I ->U computers 
S IEMENS 

m e 

V a l t a k u n n a l l i n e n t i l a u s k e s k u s n u m e r o ( 0 9 ) 3 2 9 0 0 540 

HELSINKI. KONALA: Ruosilankuja 3A, puh. (09) 329 000. Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18. HELSINKI, KESKUSTA: Mannerheimintie 4, puh. (09) 32900 702/701. 

Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-17. TAMPERE, NEKALA: Kuokkamaantie 4, puh. (03) 3803 602/601. Avoinna: ma-pe 10-19, la 10-15. TURKU. LÄNSIKESKUS: Asenta-

jankatu 8. puh. (02) 21 21 21. Avoinna: ma-pe 10-19. la 10-15. PORI, KESKUSTA: Antinkatu 23, puh. (02) 630 5600. Avoinna: ma-pe 9-18. la 9-14. LAHTI, IAU-

NE: Launeenkatu 12. puh. (03) 821 470. Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15. JYVÄSKYLÄ, AHJOKESKUS: Ahjokatu 16. puh. (014) 412 41. Avoinna: ma-pe 10-18, ia 

10-15 
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H A N G O N 
R A N N I K K O -
P A T T E R I S T O 

Eteläkärjen kuulumiset 

Tällä kertaa oli haastateltavana Hangon Rannikko-
patteriston pitkäaikainen työntekijä, j oka on jää-
mässä eläkkeelle 1.12.2000. Uransa varrella hän on 
ollut monessa mukana. Toiminut mm. värvättyjen 
luot tamusmiehenä pari vuos ikymmentä . Hän on 
soti lasmestari Matti Sakari Vartiainen, syntynyt 
4.11.1950 Varkaudessa. Naimisissa, vaimon nimi 
Merja. Ruokakuntaan kuuluu lisäksi neljä kissaa. 
Harrastaa näpertelyä lähinnä puusta sekä kalastelee 
ja käy joskus metsällä. 

Koska aloitit työskentelyn puolustusvoimissa ja 
missä? 

Urani puolustusvoimissa alkoi varusmiehenä Ylä-
myllyllä kenttätykistössä v. 1970-1971. Vakinaiseen 
palvelukseen tulin Hangon Rannikkopatteristoon 
Hästö-Busön linnakkeelle 11.3.1971. Hästö-Busös-
sä toimin aluksi erinäisissä tehtävissä kuten palova-
rastonhoitajana, palomestarina, 
merivalvontakalustonhoitajanaja 
alokasjaoksen johtajana. 

Varsinainen asemiehen ura 
alkoi tammikuussa 1974 siirty-
essäni a seva ra s tonho i t a j aks i . 
Vuonna 1975 jouduin mukaan 
ohjuspuolelle, johon olinkin si-
doksissa aina siihen saakka kun-
nes ko kalusto 1990-luvun alku-
puolella lähetettiin sotamuseoon. 
Vuodesta 1985 toimin Hangon 
asevarastolla vastuullisena va-
rastonhoitajana. 

Russaröhön minut siirrettiin 
maaliskuussa 1988, jolloin vas-
tuulleni tulivat a-tarvike- ja pio-
neerimateriaali poisluettuna tor-
nitykkikalusto. Ympyrä sulkeu-
tui vuodenvaihteessa 1997 kun 
siirryin Hästö-Busön linnakkeel-
le ottamaan vastaan tväl-, pio-
neeri-, a-tarvike- ja kenttämuo-
nituskalustoa. 

Mikä on ollut mieleenpainuvin tapahtuma ura-
si aikana? 

Mieleenpainuvia tilanteita on uran varrella ol-
lut monia mutta ehkä kuitenkin kaikkein vaikutta-
vin on ollut asemiehen uran alku vuoden ensimmäi-
senä arkipäivänä 1974. Veijo Kalmari luovutti mi-
nulle koko linnakkeen tvälmateriaalin, johon tämän 
päivän materiaaliin verrattaessa on lisäksi tullut vain 
100 TK kalusto. 

Meille annettiin ruhtinaalliset kaksi päivää ai-
kaa hoitaa kaikki hommat. Eihän siinä ennätetty 
laskemaan kuin yksi työkalusto ja katsomaan laina-
uskuitit koska enhän minä tuntenut kalustoa. Toinen 
laskentapäivä menikin sitten siihen, kun Veksi kävi 
ilmoittautumassa komentajalle kurssille lähdön joh-
dosta. Eiväthän silloiset esimiehet siitä kovin hyvää 
tykänneet ja taisivatpa nimitellä nahjuksiksi. 

Asetettu katsastuslautakunta laski varastoja rei-

Kuva Hästö-Busön linnakkeen vesiltä muutaman vuoden takaa. 
Tarkkaavaisimmat tunnistanevat henkilön. 
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lut puoli vuotta ja siinä samassa opin minäkin tun-
nistaman materiaalin. 

Mikä on hauskin/huvittavin tilanne urasi varrel-
ta? 

Huvittavin tilanne urani aikana lienee ollut kun 
eräänä vuonna tavoitteenamme oli voittaa rannik-
kotykis tön raskaan pat ter in k i lpa i luammunnat . 
Haimme keittiöltä digitaalivaa'an ja punnitsimme 
130 TK: n kranaatteja. Tietenkään emme tehneet 
tätä omasta aloitteesta vaan nuoren ja ehkä koke-
mattomankin esimiehen käskystä. Hauska juttu sat-
tui todennäköisest i samoissa ammunnoissa kun 
olimme naureskelleet sitä, että kuka nyt voisi 130 
tk:lla meillä ampua pelkän panospussin. Kilpailu-
ammunta alkoi j a naapuri tykki ampui sellaisen 
tussauksen.Tuli hetken hiljaisuus ja sitten alkoi luu-
reista kuulua kauhea kiroaminen, että kuka jätti kra-
naatin lataamatta. 

Mitkä ovat mielestäsi olennaisimmat muutokset, 
jotka ovat tapahtuneet pv:ssa viime vuosina? 

Muutoksia on tapahtunut paljon viime vuosina. 
Tulosjohtaminen ja rakennemuutos ovat kosketta-
neet meitä kaikkia tavalla tai toisella. Työpaikka ei 
enää ole niin varma kuin silloin kun minä tulin ta-
loon tai ainakin haave siitä voiko palvella samalla 
paikkakunnalla koko uransa ajan. Tietotekniikka on 
tullut sellaisella vauhdilla, että minun ikäluokkani 
on vaikea pysyä mukana. Värvätyistä on tehty soti-
lasammattihenkilöitä ja meille on luotu palvelusar-
vojärjestelmä. Suurin muutos on ehkä kuitenkin 
ollut kun rannikkotykistö ja laivasto yhdistettiin -
siinä samassa meiltä meni itsenäisyys. Alussa tun-
tui kuin oltaisiin menty viisitoista vuotta taaksepäin 
kun esikunta joutui ottamaan kalkkeripaperit käyt-
töön. 

Ovatko ja tkosuunni te lmat selvil lä? Mitä alat 
tehdä kun siirryt pois "muonavahvuudesta"? 

En ole kovinkaan paljoa suunnitellut tulevaisuut-
ta pv:n jälkeen mutta kun teen kaikenlaista puusta 
luulisin, että kulutan jonkin verran aikaa verstaalla. 
Ehkä aikaa jää enemmän myöskin kalastukseen ja 
metsästykseen. 

O n k o mitään ohjeita tai neuvoja, jo i ta haluat 
antaa töihin jääville? 

Neuvoksi lähinnä esimiesasemassa oleville voi-
sin antaa sellaisen, että tyytyväinen "lehmä" lypsää 
parhaiten. Niin esimiehiltä kuin palvelustovereilta 
toivoisin avoimuutta ja toisen huomioonottamista 
ihmisenä. Ohjeena meille kaikille, että arvaa oma 
tilasi j a anna arvo toisellekin. 

KAIKILLE H Y V Ä Ä KESÄN ALKUA! 

TIMANTTIHYLLYSTOT 

HUONEKALUTEHDAS 
P. ROTOLA-PUKKILA O Y 

61800 KAUHAJOKI KK, puh. (06) 230 1000 
Fax (06) 230 1060 

http://www.kauhajoki.fi/timantti 

SORALIIKE P. JAYKKA KY 
Taskutie 1, 27510 Eura 

puh. iltaisin (02) 865 0760 
autoon 0400 731 996 

Kymen Sotavammaisten 
Sairaskoti 

' »ycrpc* ' Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina 
puh. (05) 755 041 

TAMFELT OYJ ABP 
PL 427 , 3 3 1 0 1 T A M P E R E 

P u h . 0 3 - 3 6 3 9111 
fax. 0 3 - 3 5 6 0 1 2 0 

i ! 
KOUVOLAN BETONI OY 
PL 20, 4 5 1 0 1 Kouvola 
P u h . (05) 321 3841 

Hammaslääkäri 
Jussi Kuusisto 

Kirkkotallintie 4 B, 02400 Kirkkonummi 
Puh. 09-298 9796 

EVOX RIFA OY 
Si ika rannan t i e 3, 8 9 6 0 0 S u o m u s s a l m i 

P u h . 0 8 - 7 4 7 0 2 0 0 
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H A N K O N I E M E N KILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

TAPAHTUMIA 
• Hangon kirkossa oli 13.3.2000 kaksikielinen 
muistotilaisuus talvisodan päättymisen 60-vuotis-
merkeissä. Tilaisuudessa puhuivat sekä suomalaisen 
että ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherrat. Suo-
men-ja ruotsinkielisen lukion oppilaiden kertoma-
na saimme kuulla, miten talvisodan päättyminen 
vaikutti hankolaisten elämään. Kirkossa vietetyn 
juhlatilaisuuden jälkeen siirryttiin kulkueena Suo-
men lipun johdolla varusmiesten kantamien vete-
raanilippujen seuratessa veteraanikiville. Veteraani-
järjestöjen lippujen jälkeen lippulinnassa olivat 
muiden maanpuolustusjärjestöjen liput. Lippuope-
raatiota johti kiltamme puheenjohtaja kers res. Ris-
to Sariola. Paikalla oli myös patteriston perinnelip-
pu lippuvartioineen sekä oppilaat. Kaupunginjohta-
ja, varuskunnan komentaja sekä tyttöoppilas lukios-
ta laskivat seppeleen. 

I tsenäisyyt tä juh l i t t i in 

Viime vuoden itsenäisyyspäivän aamu valkeni Han-
gossa tavanomaisen tuulisena ja räntäsateisena. 
Totutun tavan mukaan kokoontuivat Hangon vete-
raani-, sotainvalidi-ja maanpuolustusjärjestöjen 
edustajat sekä kaupungin johto että joukko hanko-
laisia hautausmaan portille järjestäytyäkseen seppe-
leenlaskutilaisuutta varten. Kiltamme osalta tilai-
suus oli merkittävä - olihan kiltamme uusi lippu 
ensi kertaa mukana lippulinnassa. Lippulinnan joh-
dolla marssittiin sankarihaudoille. 

Tilaisuudessa musiikista vastasi Uudenmaan 
Prikaatin perinnesoittokunta. Seppeleen laskivat 
Hangon kaupunginjohtaja, patteriston komentaja ja 
Hangon sotainvalidien puheenjohtaja yhdessä. Pat-
teristo oli asettanut kivelle kunniavartion. Lisäksi 
paikalla oli patteriston asettama lippujaos sekä hen-
kilökuntaa. Puheen ja rukouksen piti kenttärovasti 
Kivijärvi. 

Välittömästi tämän tilaisuuden jälkeen siirryttiin 
ravintola Maret'iin killan itsenäisyyspäivän "pikku-
cocktailille", jossa puheenjohtajan tervehdyssano-
jen ja isänmaalle juodun maljan jälkeen siirryttiin 
vapaaseen keskusteluun talvisodasta sekä Russarön 
linnakkeen Betlehem-tykkien entisöinnistä. 

Hankoniemen kilta - Hangöudds Gille ry on 
valinnut uuden hallituksen syyskokouksessaan 

27.11.1999 toimintavuodelle 2000. Killan puheen-
johtajana jatkaa kers res. Risto Sariola. Erovuoroi-
sista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Ulf 
Johansson ja kahden muun erovuoroisen tilalle 
Henry Hammar ja Aimo Forss kaksivuotiskaudek-
si 2000-2001. Hallituksessa jatkavat edelleen vuo-
den 2000 loppuun Jouko Parviainen ja Olli Salmi. 
Hallituksen jäsen Jari Aspinen on pyytänyt eroa 
hallituksesta (palvelee tällä hetkellä YK:n rauhan-
turvajoukoissa Kosovossa), hänen paikalleen halli-
tukseen valittiin jäljellä olevaksi kaudeksi vuoden 
2000 loppuun Toini Räsänen. Järjestäytymiskoko-
uksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jouko 
Parviaisen ja sihteeriksi Toini Räsänen. 

Toimintasuunnitelman mukaan kilta järjestää 
jäsenistölleen jokakuiset kuukausikokoukset lauan-
taisin tammikuun 29, helmikuun 26, huhtikuun 29, 
syyskuun 30 ja lokakuun 28 päivinä klo 15.00 alka-
en ravintola Regatassa Hangossa. Yhdistyksen 
sääntömääräinen kevätkokous on 25.3.2000 klo 
15.00 ja syyskokous 25.11.2000 klo 15.00. Pikku-

joulusauna on 16.12.2000. 
Killan vuosipäivää 27.7.2000 juhlitaan vakiintu-

nein menoin Riilahden taistelun muistomerkillä ja 
Hangossa. 

Tulevana vuonna pyritään järjestämään retkiä 
yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa, 
kehitetään yhteistyötä sekä kotimaisten yhteisöjen 
(osallistutaan kutsuttaessa mm kotiuttamistilaisuuk-
siin HanRPstossa) että myös Ruotsin Hemvärnin ja 
Hiidenmaan suojeluskunnan kanssa sekä osallistu-
taan paikallisosastotoimintaan SlMeripOs:ssa. 

Kunnian- ja huomionosoituksiin otetaan mu-
kaan killan uusi viime vuosipäivänä vihitty lippu. 
Lippuvastavana toimii vuonna 2000 Ulf Johansson. 

Päätettiin osallistua kutsukilpailuihin mm Han-
koniemen marssiin. Uutena toimintana lähdetään 
mukaan ilma-aseammuntoihin sekä kouluttautu-
maan, harjoittelemaan että myös osallistumaan 
puulaakikilpailuun. 

Tiedottaminen hoidetaan jäsenistölle lähetettä-
villä tiedotteilla (vähintään yksi) sekä kertomalla 
yhdistyksen toiminnasta Rannikon Puolustajassa. 
Viralliset kerhon ilmoitukset kokouksista julkais-
taan Hangon lehdessä. 

Kai Brandstack 
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Hankoniemen kil lan vuosipäivä 
torsta ina 2 7 . 7 . 2 0 0 0 

Ohje lma 
Puolen päivän a ikaan lähtö I täsatamasta 
Kukka la i t teen lasku Ri i lahden ta is te lun muistomer-
kil lä 
Kello 1 8 . 0 0 vuosipä ivän juhla ravintola Regatassa 
tervehdyssanat 
runonlausuntaa 
juh lapuhe 
i l tapala 

Tervetu loa! 

Juh lapuku , isot k u n n i a m e r k i t 

T ieduste lu t ja i lmoi t tau tumise t : 
puheenjohta ja Risto Sariola puh (019) 2 4 8 4 4 1 4 
V i ime is tään 10. he inäkuuta 2 0 0 0 

MMm 
Liikuntatoimisto 
Nuiiamiestenkatu 1 
50100 MIKKELI 
Puh. 015-1942443 
Fax 015-194 2451 

SPORT 
MIKKELI 

SUOMI MELOO 
MIKKELISTÄ 
HELSINKIIN 

10 . -17 .6 .2000 

Rolls-Royce Marine FF-Jet Ltd Ab 
Box 579, 67701 Karleby 
P h o n e 06 832 4522 
Fax 06 832 4511 
E-mail info@ffjet.fi 

TERVEHDIMME 
RANNIKON 

PUOLUSTAJIA 

TMI KESKI-KASARIN 
AUTOKORJAAMO 

Jalasjärvi 

www.felixabba.fi 

KALAJOEN 
TIMANTTI KAIRAUS OY 

Rautio 

HONGISTO OY 
Oulu 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
Taalintehdas 

KIIMINGIN KUNTA 
Kiiminki 
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û , RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALEIMTERI 

04.06.00 Puolustusvoimain lippujuhla 

05.-09.06.00 Ahma 2000 -pääsotaharjoitus 

09.-10.06.00 Kesäyön marssi,Tuusula 

10.06.00 Veteraanipäivä Järvössä, SIRt-kilta 

16.-17.06.00 Turun Rt-killan retki Utön linnakkeelle 

17.06.00 Törnin malja -kilpailu, Rannikkojääkärikilta 

23.-26.06.00 Juhannus Järvössä, SIRt-kilta 

23.-26.06.00 Juhannus Kuninkaansaaressa, SIRR:n Perinneyhdistys 

26.-29.06.00 Nuorisoleiri Järvössä, SIRt-kilta 

30.06.00 362 ja 180 vrk palvelleet varusmiehet reserviin 

05.07.00 Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan/UudPr perinnepäivä 

07.-09.07.00 Merivoimien vuosipäiväviikonloppu, Helsinki 

08.07.00 Laivastotanssiaiset, Marina Congress Center, Helsinki 

09.07.00 Merivoimien vuosipäivä, paraati 

09.07,00 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 

22.07.00 MeriSK:n ru-kurssi no 137 päättyy 

22.07.00 Turun Rt-killan retki Hämeenlinnaan 

27.07.00 Hankoniemen killan vuosipäivä 

01.08.00 Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä 

10.08.00 Rannikon Puolustajan aineistopäivä 

12.08.00 Perheretki Järvööseen, SIRt-kilta 

17.08.00 Valatilaisuus Isosaaren ja Mäkiluodon linnakkeilla 

18.08.00 Valatilaisuus Gyltön linnakkeella 

24.08.00 Rt-golfTuusula klo 10 

kmmanner 
D l n -I n n n < PL 3, 10901 H a n k o 

P u h . 0 1 9 - 2 2 2 001 

Fax 0 1 9 - 2 4 8 2 0 0 0 

ROCK ] 

LOUHINTA, KALLIO- JA 
MAANRAKENNUS 
Saivotie 13 
96500 ROVANIEMI 
Puh. (016) 379 4291 
fax 379 7444, 
auto 049 395 690, 0400 294 973 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 

TAPAHTUMAKALENTERI 

26.-27.8.00 Kanoottivaellus, Rannikkojääkärikilta 

02.09.00 Kuninkaansaaren soutu 

10.09.00 Turun Rannikkorykmentti perinnepäivä 

10.09.00 Merivoimien tutkimuslaitoksen vuosipäivä 

22.-23.9.00 Barettimarssi, Rannikkojääkärikilta 

23.09.00 Turun Rt-killan retki Reilaan 

11.10.00 Rt -kerho Johtorenkaan syyskokous klo 19 Suomenlinna 

15.10.00 MeriSK:n ru-kurssi no 138 alkaa (-> 20.01.01) 

18.10.00 MeriSKn vuosipäivä (70 vuotta, perustettu 1930) 

20.10.00 Rannikon Puolustajan aineistopäivä 

25.-29.10.00 KRISO-int 

01.11.00 Rannikkotykistökoulun perinnepäivä 

03.11.00 Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vuosipäivä 

06.11.00 Svenska Dagen -juhlallisuudet Nylands Brigad 

25.11.00 Hankoniemen killan syyskokous 

26.11.00 Rannikon Puolustajan ilmestymisviikko 

30.11.00 Talvisodan (1939) alkamisesta 61 vuotta 

04.12.00 RaaseporinTykistörykmentti/UudPr perinnepäivä 

06.12.00 Itsenäisyyspäivä 

06.12.00 Itsenäisyyspäivän illallinen Suomenlinnan Upseerikerho 

06.12.00 Itsenäisyyspäivän iltajuhla, Palace 

07.12.00 Joulutulet (RES), koko maa 

16.12.00 Hankoniemen killan pikkujoulu 

31.12.00 Saapumiserän 1/00 (362 vrk) ja \\I00 (180 vrk) kotiutuspäivä 

JOHNSON-EVINRUDE 
PERÄMOOTTORIT JA PELASTUSLIIVIT 

myynti ja huolto läntisellä uudeltamaalta 

T:mi Guy Wikström 
Ekenäs, Västerby (019) 241 2930 

«H Patria Finavitec 
Patria Finavitec Oy 
Linnavuorentie 2 
37240 Linnavuori 
Puh: 03 3417666 
Fax: 03 341 7660 
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Turussa tapahtuu 

• Tutustumiskäynti Utön linnakkeelle 
16.-17.6. Ohjelmaan kuuluu tutustumi-
nen karun linnakesaaren historiaan ja 
nykypäivään sekä illanvietto saaren 
idyllisessä kerhossa. Matkalla yövytään 
linnakkeen tiloissa. Ilmoittaudu pikaises-
ti, paikkoja rajoitetusti. 
• Retki Hämeenlinnaan 22.7. Tällöin 
käydään ensin Tykistömuseossa, jonka 
jälkeen tutustutaan Vankilamuseoon. 
Museokierroksen jälkeen ruokaillaan 
Lepaan viinitilalla. Ennen kotiinpaluuta 
käydään vielä ihailemassa Aulangon 

maisemia. Lähtö tapahtuu Aurakatu 2:n 
luota klo 09.00. 
• Perinteinen ka la - ja marjamatka 
Reilaan järjestetään 23.9. Toivottavasti 
tänä kesänä on edes sen verran sateisem-
paa, että marja- ja sienisatoa saadaan. 

Ilmoittautumisia kaikkiin edellä 
mainittuihin tapahtumiin vastaanottaa 
Veijo Sillanpää, puh. (02) 248 1442 tai 
040-532 4640. 

• Tämän lisäksi kannattaa huomioida 
seuraavia tapahtumia: 
Isänmaallinen hartaushetki Tuomiokir-
kon edustalla 15.6, valatilaisuus Gyltös-
sä 18.8. sekä TMY:n lauluilta 23.8. 
kaikista tapahtumista tulee lisää tietoa 
TS:n kiltapalstalle, joten seuraa sitä 
tarkasti 

Mika Koivunen, tiedottaja 

Ballistiset suojamateriaalit 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinanraivausvarusteet 
Nato-Iankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo 

puh. 09 -554 334, 0400- 554 334 
telefax 09- 548 3344 
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Turvallisuus, 
luotettavuus ja laatu 

- yhteinen tavoite 

Inspeda Oy 

PL 4 4 (Sahaajankatu 2 0 D) 

0 0 8 1 1 Helsinki 

Valtakunnallinen palvelu-

numero 0 1 0 5 2 1 6 0 0 

etunimi.sukunimi@inspecta.fi  

h t tp : / /www.inspeda . f i 

inspecta 
fYOUR PARTNER IN CONFORMITY ASSESSMENT^ 

sonera 
TEKNIIKKA 76 

mailto:etunimi.sukunimi@inspecta.fi
http://www.inspeda.fi


T U L E j a t u t u s t u ^ s t E N M a a i l m a 

ILMAVOIMIEN 

HYLÄTYN MATERIAALIN MYYMÄLÄ 

K A S I N H A N T A 
TIKKAKOSKI 

PUH. (014) 181 5090, Fax (014) 181 5040 

Avoinna: Tl JA TO KLO 10.00-17.00 
Ryhmille (10 hlö) sop imuksen mukaan 

Teemamyyntipäivät ja huutokauppa 
ilmoitetaan er ikseen. 

M y y m ä l ä si ja i tsee i lma i lumuseon piha-alueel la. 

H U O M ! Kas inhännässä m a k s u t a p a n a a inoas taan 

käte inen. 

PS. Myös myytävää naisille! 

O S A A V A A 

& V O I I V I A A ! 

fcfPVO-YHTIÖT 
P O H J O L A N V O I M A 0 V 

\ 

MERKINTÄJÄRJESTELMÄ T 

uJ TIETOLIIKENTEEN 
Z KAAPELIT JA KOMPONENTIT 

Tele-Exxi Oy Ab * 
Malminkaan 10 B, FIN-00700 Helsinki j 

Puh. (09) 3505 530 • Fax (09) 3505 5333 l 
exxi@exxi.fi / 

~ ™ S 

n mmm m 

• TERASKORSUT JA 
SUOJARAKENTEET 

• RUMPUPUTKET JA 
SADEVESIJÄRJESTELMÄT 

RUMTEC OY 
VIMPELI KUOPIO 
(06) 569 4200 (017) 262 6666 

OULU ESPOO 
(08) 311 5725 (09) 4780 3180 
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kkimiehet 
ois 

harjan 
varresta 

HEIKKI R A U H A L A 

• Suomalainen COEFA Company Ltd Oy on kehit-
tänyt tykin putken puhdistuslaitteiston. 

Puhdistusyksikkö kytketään letkuilla tykkien put-
ken päihin. Putkeen pumpataan puhdistusneste, 
jonka paine liikuttaa puhdistusharjaa käyttäjän vali-
tessa hankauskertojen lukumäärän. Tavallisen huol-
lon lisäksi kuparin poistosta on saatu lupaavia tulok-
sia. Käyttäjä valitsee puhdistusnesteen, joka voi olla 
esimerkiksi öljy tai ammoniakkiliuos. 

Oheislaitteena on saatavissa myös öljyämis-
pumppu, joka puhaltaa putkeen paineen avulla hie-
nojakoisen öljysuihkun. 

Laitteistoa käytettäessä tykin putken puhdistuk-

Valmistelu: harja työnnetään putkeen ja 
siihen kiinnitetään pesimen hydrauliikka... 

sessa ja öljyämisessä tarvitaan vain yksi henkilö. 
Näin ollen henkilöstöresursseja voidaan siirtää 
harjan varresta muihin tuottaviin tehtäviin. 

Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä 
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen, Asekoulun, 
Koeampumalaitoksen ja merivoimien kanssa. Lait-
teistolle näyttäisi avautuvan myös vientimarkkinat. 

Éphr, 
I l i * T 

v i 1 £ 

0 t T 
» 

\ i 
_ i 

puhdistustyö käynnistetään... .. ja putki kuivataan sekä öljytään. 
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J U S S I V O U T I L A I N E N 

Maavoimille 
uusi ohjus 

E u r o - S p i l t e 
Pieni se on, vaikka 
mitta-asteikko ei 
kuvassa erotu. Vasen 
silmä on ohjuksen 
hakupää. 

r 

Maavoimat ovat pää-

tyneet hankkimaan 

uudeksi keskitorjun-

ta-alueen panssarin-

torjuntaohjukseksi 

Euro-Spiken. Euro-

Spike on kolmannen 

sukupolven kannetta-

va järjestelmä. 

78 
Hankkeen alkuperäinen 
tavoite oli hankkia suori-
tuskykyinen ja tulevaisuu-

den taistelukentän vaatimukset 
täyttävä keskitorjunta-alueen 
panssarintorjuntaohjusjärjestelmä 
valmiusprikaatien pataljoonata-
son panssarintorjuntaan. 

Tavoitteesta ei ole tingitty 
koko hankkeen lähes kymmen-
vuotisen taipaleen aikana. Kes-
keisimmät vaatimukset asetettiin 
vastaamaan tulevaisuuden taiste-
lukentän olosuhteita. Tuhovoima 
oli saatava vastaamaan kykyä tu-
hota moderni taistelupanssari-
vaunu vähintään 2000 metrin 
etäisyydellä. 

Hankittavan järjestelmän tuli 
soveltua taktisiin käyttöperiaattei-
siimme ja sovelluttava Suomen 
ankariin sää- ja maasto-olosuh-

teisiin. Lisäksi järjestelmällä tuli 
olla korkea häirinnänsietokyky. 

Työ a lkuun lähes 
k y m m e n e n vuot ta s i t ten 

Esiselvitystyö vaatimusten mää-
rittelyineen aloitettiin jo 1990-lu-
vun alkupuolella. Kenttäkokeet 
toteutettiin 1996-1998 siten, että 
aina yksi järjestelmä testattiin ker-
rallaan. Keskeistä kokeiluissa oli 
selvittää järjestelmän käytettä-
vyys, koulutettavuus, soveltuvuus 
panssarintorjunnan kokonaisjär-
jestelmään sekä sensorien suori-
tuskyky. 

Lopputestaus, joka sai kan-
sainvälistäkin tunnustusta alan 
julkaisuissa tehtiin tammi-helmi-
kuussa 1999. Tällöin kaikki eh-
dokkaat testattiin samoissa olo-
suhteissa. 
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A m m u ja ta rkka i l e 

Valittu järjestelmä on varustettu 
kaksoishakupäällä. Siinä on sekä 
näkyvän valon että infrapuna-alu-
een sensori. Ohjautusperiaate on 
passiivinen hakeutuminen. Spike 
on mahdollista saat taa maaliin 
kahdella tavalla. 

"Ammu ja unohda" menetel-
mässä ampuja lukitsee hakupään 
maaliin ennen laukaisua ja ohjus 
hakeutuu itsenäisesti maaliin. 

Toinen menetelmä on "ammu 
ja tarkkaile". Tässä menetelmäs-
sä käytetään ohjuksessa olevaa 
valokuitua, jonka välityksellä ha-
kupään kuvaa siirretään ampujan 
okulaariin. Ampujalla on mahdol-
lisuus tarkentaa osumapistettä tai 
jopa vaihtaa maalia tietyin rajoi-
tuksin myös ohjuksen lennon ai-
kana. 

Tavoi t teet saavute t t i in 

Tavoite kannettavasta järjestel-
mästä saavutettiin. Valitun järjes-
telmän paino ampumakunnossa 
on vain 26 kiloa. Vaadittu ampu-
maetäisyys 2000 metriä jopa yli-
tettiin. Euro-Spike kantaa jopa 
2500 metriä. Kaksoisontelolauka-
us on riittävä puhkaisemaan jopa 
reaktiivipanssarin ja panssarivau-
nun runkopanssarin. Laukaus toi-
mii siten, että ensimmäinen (kär-
kipanos) puhkaisee reaktiivipans-
sarin tai räjäyttää reiän ja pääpa-
nos läpäisee panssarivaunun 
runkopanssarin. 

Projektiryhmän esimerkillinen 
työ ei kuitenkaan pääty järjestel-
män valintaan. "Valinta on tehty, 
mutta työ on vasta alussa. Järjes-
telmä pitää saattaa joukoille käyt-
töön. Vastaanotto, koulutus ja 
huoltojärjestelmän luominen ovat 
vielä edessä", toteaa projektissa 
aktiivisesti vuosia mukana ollut 
jalkaväkiosaston edustaja. 

Tietovisa 
• • Testaa tietosi. Viimeisimmän numeron tarkkaavaiselle lu-
kijalle on tämänkertainen tietovisa helpohko. Oikein vastannei-
den kesken arvotaan rt-pikari. 

1. Popeye ohjuksen taistelu- 7. Viimeisin valmistunut 
latauksen paino on reserviupseerikurssi on 
v)300 kg numeroa 
o) 400 kg a) 136 
i) 500 kg 1)137 

m) 1388. Suunta 2000:n 
2. Ristiniemen järeä patteri järjesti 
tuki Tuppuran taistelua c) SinRes 
o) 120 mmm tykillä h) RtUy 
u) 305 mm:n tykillä e) SIMeriPos 
i) 200 mmm tykillä i) 200 mmm tykillä 

9. leikarin saaren 
3. Rannikon Puolustaja muistomerkki on 
-lehden julkaisija on tarkoitus paljastaa 
e) aikakauslehtien liitto e) huhtikuussa 2000 
o) Rannikkotykistön Upsee- d) joulukuussa 2000 
riyhdistys v) toukokuussa 2000 
i) Otava 

10. Rt-Golf järjestetään 
4. Viron merivoimat tänä vuonna 
perustettiin vuonna e) Espoossa 
i) 1908 v) Tuusulassa 
1) 1920 i) Sarfvikissa 
s) 1918 

5. Rannikkotykistöpatteriston 
m a a - a m p u m a h a r j o i t u s v. 
1999 järjestettiin 
e) Lohtajalla 
i) Syndalenissa 
o)Isosaaressa 

6. Vuodenvaihteessa 
kaukaisin Isosaaressa 
palveleva varusmies tuli 
d) Englannista 
e) Saksasta 
p) Australiasta 

H Oikea rivi julkaistaan seuraavassa numerossa. 
H Edellisen numeron oika rivi oli tornikannu. Viime nume-
ron kisan palkittavaksi onnetar valitsi oikein vastanneiden san-
kasta joukosta Toni Aallon. Onnittelemme voittajaa. 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 Helsinki 

Puheenjohtaja 
ev Ossi Kettunen 
Puistokatu 3 A 5 
00140 Helsinki 

YHTEYSHENKILÖT 
joukko-osastoittain 
MerivE 
komkapt Jussi Voutilainen 
SIMepa 
- SIRR, kaptl Mauri Mikkonen 
- HanRPsto, ylil Kari Salin 
SmMepa 
kaptl Hannu Heinonen 
KotRa 
kaptl Jukka Leikos 
UudPr 
- RaaRtPsto, kom Jukka Tilli 
-VaaRannjP, kom Alexander 

Aminoff 
MeriSK 
komkapt Petri Parviainen 
MpKK 
komkapt Timo Saastamoinen 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
kapt Pentti Jänkälä 
Evp-ups 
ev Juhani Haapala 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodori 
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 

SININEN RESERVI 
Kai Masalin 
Jollaksentie 30 
00850 Helsinki 

RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

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 
Petri Siljanmäki 
Rautalankatu 2 A 8 
20320 Turku 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RADIAL OY 
Kirkonkyläntie 86 00740 Helsinki 

Puh. 385 4 6 1 7 
- renkaat edullisesti 

HANNES SNELLMAN 
Asianajotoimisto Oy 

Eteläranta 8,00130 Helsinki 
Puh. 09-228 841 Fax 09-177 393 
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230 hv, O - 100 km/h 7,3 s - aina quattro 

Kaksinkertainen teho, nelinkertainen pito. 

A u t o , j o s s a y h d i s t y v ä t v o i m a j a sen ha l l i n t a . 
K a k s i t u r b o a , 2 3 0 hv 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 to . 

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 va in 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 . 

Aud i AA 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. 398.1)00,-

Todellista suorituskykyä. 
Uusi Audi A6 2.7 biturbo quattro. 

queitfira" 
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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Suzuki-maastonelikko on väkevä 
työjuhta, mukava apulainen 
harrastuksissa ja kätevä ajo-
opetteluun myös junioreille 

PUHDASTA 

$ SUZUKI 
PO WE Rl A 

Ensin tukevasti töitä ja sitten mikäpä estää työt tehtyä vaih-
tamasta vapaalle ja lähtemästä Suzuki-maastonelikolla 
vaikkapa retkelle - metsäautotielle, sieneen, marjaan, kalaan, 
erämaamaisemia ihailemaan ... 

Kysy lähin jälleenmyyjä numerosta: 

0 1 0 8 0 2 4 2 4 

0 1 0 8 0 2 4 2 2 

P.S. M a a t a l o u s - ja metsäyr i t täj i l le sekä 

e l inke inonhar jo i t ta j i l l e maas tone l i kko on 

verotuksessa a rvon l i säverovähennyske l -

po inen 

M a a h a n t u o j a : 

Kaikki mallit, hinnat, myyjät, huolto E K S T R Ö M 
ja varaosat: www.ekstrom.fi L h POWER 

http://www.ekstrom.fi
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