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... ilmestyy viikolla 9 

Maaliskuun numeron teemoina ovat tykistö-
järjestelmät tänään ja huomenna, meri- ja 
rannikkopuolustus talviolosuhteissa. Suo-
menlahti - sisämerikö?. 
Juttuja kaikilta aloilta toivotaan toimituk-
seen 19.1.2001 mennessä. 
Tekstit mielellään levykkeellä missä tahansa 
formaatissa. Kuva-aineiston toivomme 
saavamme paperi- tai diakuvina. 
Muistakaa myös perkainpönttö. 
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Maavoimien 
kehittäminen ja 
merivoimat 

M aavoimaesikunta johtaa maavoimien so-
dan ajan joukkojen kehittämistä j a va-
rustamista, maavoimien sodan ajan jouk-

kojen operaatiotaidon ja taktiikan kehittämistä 
sekä näihin liittyvää maavoimakoulutuksen oh-
jeistusta kaikissa puolustushaaroissa. Maavoi-
mien suorituskyvyn kehit tämisen perustana on 
Valtioneuvoston vuoden 1997 selonteko. 

Maavoimien kehi t tämisen ensisi jaisena ta-
voitteena on strategisen iskun ennaltaehkäisy-ja 
torjuntakyvyn parantaminen. Tämän osana kehi-
tetään lisäksi valmiutta osallistua kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin. Kehittämisen painopis-
teenä ovat valmiusprikaatit, pääkaupunkiseudun 
puolustukseen tarkoitetut joukot sekä maavoi-
mien helikopterijoukot. 

Valmiusprikaatien kehittämisohjelmalla luo-
daan kullekin maanpuolustusalueelle kohdealuei-
den suojaamiseen ja vastahyökkäyksiin soveltuva 
yhtymä, joka on joustavasti käytettävissä kaikissa 
uhkamalleissa. Osia yhdestä valmiusprikaatista 
koulutetaan ja varustetaan käytettäväksi myös 
kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. 

Strategiseen iskuun käytettävien hyökkääjän 
erikoisjoukkojen ja maahanlaskujoukkojen erit-
täin hyvä operatiivinen liikkuvuus edellyttää sa-
maa iskun tor juntaan käytettävil tä joukoi l ta . 
Maavoimien helikopterijoukkojen kehittämisoh-
jelmalla luodaan järjestelmä, joka mahdollistaa 
osan joukois ta ja tärkeimpien asejär jestelmien 
nopeat siirrot. 

Pääkaupunki on strategisessa iskussa keskei-
nen suojattava ja puolustettava kohdealue. Pää-
kaupunkiseudun puolustukseen tarkoitet tujen 
joukkojen kehittämisohjelmalla luodaan nopeasti 
perustettavat ja ryhmitettävät, alueen erityispiir-
teet tuntevat ja taajamissa taisteluun kykenevät 
joukot. 

Kehitystyön tuloksena strategisen iskun en-
naltaehkäisy- ja torjuntakyky paranee. Samalla 
maavoimien joukkojen kokonaismäärä vähenee. 

4/2000 

mutta joukkojen laatu ja tekninen taso kohoaa. 
Kansainvälisiin tehtäviin käytettävien joukkojen 
valmius kriisinhallintatehtävien toteuttamiseen 
kehittyy asteittain vastaamaan asetettuja suoritus-
kykyvaatimuksia. 

Maavoimien ja merivoimien sodan ajan yh-
teistoiminnan merkitys korostuu erityisesti strate-
gisen iskun uhka- ja tor juntavaiheessa pääkau-
punkiseudulla. Menestyksellinen strategisen is-
kun torjunta edellyttää molempien puolustushaa-
rojen joukkojen yhteistoiminnan lisäksi sauma-
tonta yhteistoimintaa ilmapuolustuksen joukko-
jen kanssa. Kaikkien joukko jen taistelusta on 
muodostu t tava yhtenäinen kokonaisuus , jol la 
merellinen hyökkäys torjutaan viimeistään mai-
hinnousualueilla. 

Lähivuosina yhteistyön kehittämistä edellyt-
tävät ainakin maavoimien käyttöön tulevat heli-
kopterit ja lennokkiyksiköt. Maavoimien helikop-
ter i joukoil la voidaan tukea mer ipuolus tuksen 
joukkoja esimerkiksi kuljetuksilla, hankkimalla 
t iedustelu-ja valvontatietoja sekä antamalla maa-
linosoituksia. Lennokeilla voidaan tuottaa meri-
puolustuksen käyttöön tosiaikaista tilannekuvaa 
merialueelta, hankkia tiedustelu- ja valvontatieto-
j a sekä antaa maalinosoituksia. Maavoimien ja 
merivoimien yhteistoiminnalla saadaan uusista 
järjestelmistä paras mahdollinen hyöty irti yhteis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Maavoimien ja merivoimien välisen rauhan 
ajan yhteistyön painopiste on ollut merivoimissa 
annettavaan maavoimakoulutukseen sekä hankin-
toihin liittyvissä kysymyksissä . Merivoimissa 
annettu maavoimakoulutus on ollut laadukasta ja 
tehokasta. Yhteisillä hankinnoilla on hyödynnetty 
eri osapuolien ammatt i ta i toa tehokkaast i sekä 
saavutettu kustannushyötyä. 

Yhteistyöterveisin 
Maavoimapääl l ikkö 
Kenraalimajuri Kari Rimpi 

mailto:eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi
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Ole oman laskusi herra. 

radiolinja 

Onko itsepäinen ja kurittomasti käyttäytyvä puhelinlasku ollut sinun tai läheisesi ongelma? Saanemme 

huojentaa mieltäsi kahdella uutuustuotteella. 

Saldomuistutus muistuttaa kohteliaasti silloin kun itse määrittelemäsi saidoraja on ylittymässä. 

Saldorajoitus menee hieman pidemmälle, eli liittymällä ei voi enää soittaa tai lähettää tekstiviestejä, 

mikäli annettu raja täyttyy. Rajoja voit muutella 50 markan portaissa. 

Molempien palvelujen avaaminen onnistuu nettiosoitteessa wvAv.radiolinja.fi. Radiolinjan edus-

tajan luona tai puhelimitse numerossa 0800 95050. 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
Ylennyks iä Mer ivo imissa 

Kommodoriksi ylennettiin 4.6.2000: 
Komentaja Juha Rannikko (Merivoimien Esi-
kunta) 
Komentaja Jaakko Tikka (Suomenlahden Me-
ripuolustusalue) 

Komentajaksi ylennettiin 4.6.2000: 
Komentajakapteeni Matti Vainionpää (Saaris-
tomeren Meripuolustusalue) 

Nimi tyks iä Mer ivo imissa 

• Komentaja Ilpo Bergholm on määrätty Meri-
voimien Esikunnan henkilöstöosastolle tiedot-
tajaksi ja kansainvälisten asioiden hoitajaksi 
1.8.2000 alkaen. 

• Kommodori Risto Kukkonen on määrätty 
opettajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun Johta-
misen laitokselle 1.8.2000 alkaen. 

• Komentaja Kimmo Kotilainen on määrätty 
apulaisosastopäälliköksi Merivoimien Esikun-
nan henkilöstöosastolle 1.9.2000 alkaen. 

• Kommodori Dan Wilen on määrätty 6. Ohjus-
laivueen komentajaksi Saaristomeren Meripuo-
lustusalueelle 1.9.2000 alkaen. 

• Komentaja Timo Seppälä on määrätty Kotkan 
Rannikkoalueen esikuntapäälliköksi 1.10.2000 
alkaen. 

• Lääkintäkommodori Seppo Sipinen on määrät-
ty Sotilaslääketieteen laitoksen johtajaksi 
1.9.2000 ja 31.5.2001 väliseksi ajaksi. 

• Insinöörikommodori Pekka Lopmeri on mää-
rätty Merivoimien Tutkimuslaitoksen johtajak-
si 1.12.2000 alkaen. 

M e r i s o t a k o u l u täy t t i 7 0 v u o t t a 

• Merisotakoulu vietti 70-vuotispäiväänsä 18. lo-
kakuuta sen muistoksi, että samana päivänä vuonna 
1756 perustettiin Ruotsi-Suomen Saaristolaivasto. 

Varsinaisena vuosipäivänä järjestettiin päiväjuh-
la ja paraati, johon oli kutsuttu edustaja jokaiselta 
koululla toimeenpannulta kurssilta. Merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Esko Iiii piti paraatipu-
heen. Illalla pidettiin vastaanottoja tanssiaiset kut-
suvieraille. 

Lauantaina 21.10. koululla oli avoimet ovet kai-
kille sen toiminnasta kiinnostuneille. Ohjelmassa 
oli muun muassa merisotilaskoulutusta, merisota-
historiaa ja miinasodankäyntiä esittelevä näyttely, 
kiertokäyntejä, planetaarioesityksiä, ekoaseammun-
taa ja soutukilpailuja. Avoimien ovien päivän yhte-
ydessä oli myös tarjottu mahdollisuus järjestää 
kurssitapaamisia. 

M e r i v o i m i e n TH-2 "Hr is" -har jo i tus 

• Merivoimien komentaja johtaa ja Saaristomeren 
Meripuolustusalue toimeenpanee merivoimien tak-
tisen harjoituksen, TH-2 "Iiris", 13.11.-17.11.2000 
Saaristomeren alueella. Harjoitus keskittyy Korp-
poo-Kemiö-Hiittinen alueelle. 

Harjoituksen pääteemana on strategisen iskun 
ennaltaehkäisy ja torjunta. Siihen sisältyy alueelli-
sen koskemattomuuden turvaamista, saaristoval-
vontaa, erikoisjoukkojen torjuntaa sekä valmistau-
tuminen hyökkäyksen torjuntaan. 

TH-2 harjoitukseen osallistuu aluksia ja joukko-
ja kaikista merivoimien joukko-osastoista sekä Utin 
Jääkäri rykmentistä. 

"Iiris"-harjoitus on merivoimien toinen vuoden 
2000 yhteisharjoitus ja samalla varusmiessaapumi-
serän 11/00 "loppusota". 

Venä jän mer ivo imien k o m e n t a j a 
v ierai lee Suomessa 

• Venäjän merivoimien komentaja, Amiraali Kuro-
jedov vierailee seurueineen Suomessa 31.10.-1.11. 
Paasikivi-seuran kutsumana. Vierailunsa aikana hän 
osallistuu turvallisuuspoliittiseen seminaariin. 

Merivoimien Esikunnan tiedotussihteeri 
Sadri VVirzenius 
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Jalkaväen kehityk-
sessä korostuvat 
nopea reagointiky 
ky ja liikkuvuus. 
SA-kuva. 

maavoimien ja alueel l ist i 

myös merivoimien jalkaväkiyksi-
köiden varustukseksi. Joillakin 
aloilla ei kannata tavoitella samaa 
välinettä, mutta saattaa olla yhtei-
nen etu pysyä samassa "laiteper-
heessä". 

Voimavarojen niukkuus pa-
kottaa asettamaan jalkaväkijou-
kot useaan eri tärkeysluokkaan. 
Osaa voidaan kehittää kohtuulli-
sin resurssein osan jäädessä vä-
hemmälle. Vanhenevallakin va-
rustuksella jalkaväkijoukot voivat 
omissa erityisoloissamme täyttää 
tehtävänsä ja niillä on tärkeä osa 
myös ennalta ehkäisyssä. Tule-
vaisuudessakin ne ovat osa yleis-
tä asevelvollisuutta ja alueellista 
puolustusta. 

Jalkaväen ja merijalkaväen 
sekä muiden rannikkojoukkojen 
kehittäminen on monilla aloilla 
samansuuntaista. Johtosuhteet ei-
vät estä tarpeellista yhteistoimin-
taa asioiden eteenpäinviemiseksi. 
Molemmilla on toisilleen annet-
tavaa. 

Etulinjan taistelijaa ei voi 
korvata millään välineellä. Etu-
linjan jalkaväkitaistelijan käyt-
töön on annettava hyvät varusteet 
ja kaikkien muiden aselajien tuki. 
Kaikista vaativinta on kouluttaa 
etulinjan taistelijaa. 

Parhaat sotilaat tarvitaan etu-
linjan taistelijoiksi. Merijalkavä-
ellä on hyvä imago. Siihen vas-
taaminen on vaativa haaste. 

Etul in jan ta is te l i jan 
koulutus vaat iv in ta 

Varustuksen kehittäminen etenee 
rinnan kokoonpanojen, taktiikan 
ja koulutuksen kehittämisen 
kanssa. 

Kirjoittaja eversti 
Jaakko Koskela on 
jalkaväen tarkastaja. 

Jalkaväki sisältää jalkaväki-, jää-

käri-, tiedustelu-, sissi-, panssarin-

torjunta-, panssarintorjuntaohjus-, 

kranaatinheitin-, panssari-, pans-

sarijääkäri-, panssaritiedustelu-, 

rajajääkäri-, erikoisjääkäri-, las-

kuvarjojääkäri-, sotilaspoliisi- ja 

vartioyksiköitä kaikkine erikoi-

suuksineen. 

J A A K K O KOSKELA 

Yksiköiden toiminta 
edellyttää yksikön 
nimikkeineen mu-
kaisten taistelijoiden 
ja johtajien lisäksi 

aina joukon erikoiskaluston ajajia 
ja johtajia, muita kuljettajia, 
huollon eri toimialojen sotilaita 
sekä viestimiehiä. Yksiköt koulu-
tetaan joukkotuotannon mukaisi-
na yksiköinä - yhdessä. 

Samankaltaisia jalkaväkiyksi-
köitä on myös merivoimien jou-
koissa. Niiden kokoonpanoja ja 
varustusta on muutettu toiminta-
ympäristön vaatimusten mukai-

sesti. "Mittakaava" yksiköissä on 
yleensä pienempi. 

Varustus 
kohenee 

Jalkaväen varustuksen kehittämi-
sessä on meneillään useita tärkei-
tä hankkeita: pimeätoimintakyky, 
panssarintorjuntaohjukset, kra-
naatinheitinajoneuvo, panssaroitu 
kranaatinheitinajoneuvo, kuor-
ma-ammus, ohjautuva ammus, 
tarkka-ampujan ase ja muu va-
rustus, raskaan aseen sirpalesuo-
ja, erikoisjääkäreiden varustus, 
taisteluajoneuvo sekä panssari-
ajoneuvo, radiot ym. Niistä jotkin 
varusteet soveltuvat sellaisenaan I lmatorjunta-aselaji suojaa maavoimia. SA-kuva 
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- huomen 
Tykistön kehit tämisen 

pa inop is te on ollut 

muutaman vuoden 

a j a n syvässä tulenkäy-

tössä. Si inä keskeisiä 

teki jö i tä ova t tykistötie-

dustelun ulottuvuuden 

pa ran taminen , tuliyksi-

kö iden kan taman 

l isääminen sekä tulen-

tehon pa ran taminen 

myöskin pitki l lä ampu-

maetäisyyksi l lä . Tä-

män kaiken edellytyk-

senä on tehokas am-

munnanhal l in ta ja 

to imivat v iest iyhteydet. 

J O U K O A L A S J A R V I 

Tiedustelulennokit tulevat 
palveluskäyttöön tykis-
tössä vuonna 2002. 
Henkilökunnan koulu-
tus, rakentaminen ja tar-

vittava ohjeistus sekä viran-
omaismääräykset ovat valmiina 
kun kaluston vastaanotto aloite-
taan syyskuussa 2001. Tieduste-
lulennokit palvelevat kaikkia 
puolustushaaroja ja aselajeja 
yleistiedustelussa. Tykistöä ne 
tukevat maalitiedustelussa niin 
merialueella kuin myös mante-
reella. Tiedustelulennokit sovel-
tuvat erinomaisesti myöskin et-
sintään ja valvontaan. 

Vuonna 1998 otettiin käyt-

töön kotimainen 155 K 98 kenttä-
tykki. Samalla siirryttiin noin 
29.0 kilometrin ampumaetäisyy-
destä pitkänkantaman sirpalekra-
naatilla 40 kilometriin. Vuosi 
2001 on merkittävä myös tulen-
tehon kannalta. Kuorma-ammuk-
set saadaan koulutuskäyttöön 
vuoden aikana. Niitä voidaan 
käyttää aluksi rajatuilla alueilla 
Niinisalon Pohjankankaalla ja 
Rovajärvellä. 

Uusi ka lusto korvaa 
vanhan - ei lisää sitä 

Samalla kun hankitaan uutta ka-
lustoa tulee vanhasta materiaalis-
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Rovajärvi on ollut jo puoli vuosisataa kenttätykistön keskeinen 
koulutusalue. SA-kuva. 

ta myös luopua. 105 mm:n hau-
pitsia käytetään vielä kaksi vuot-
ta koulutuksessa ja sen jälkeen se 
poistetaan käytöstä kuten on 
poistettu muita vanhempia tykki-
kalustoja ja lähivuosina hylätään 
vanhat ääni-ja tutkamittauskalus-
tot. 

Tulevaisuuden tavoitteena on 
siirtyä vaiheittain kevyestä rake-
tinheittimistöstä raskaaseen rake-
tinheittimistöön. 122 RakH 89:n 
kantama on noin 20 km ja uudel-
la rakettimoottorilla 36- 40 kilo-
metriä. Kehittämisen kannalta 
vaiheittaisuus olisi paras mahdol-
linen malli ja loisi tutkimukselli-
set perusteet siirtymiselle uuteen 

kalustoon. 
Tulevaisuuteen liittyviä ta-

voitteita kehittämisessä ovat li-
säksi vastatykistötutkien ja pas-
siivisten sensoreiden hankkimi-
nen korvaamaan poistuvaa kalus-
toa. 

Edel ly tykset mer iam-
munto ih in paranevat 

Yhteistoiminta merivoimien 
kanssa on ollut viiveetöntä. Yh-
teiset materiaalihankkeet lähentä-
vät ja samalla myös menetelmät 
yhdenmukaistuvat. Tulevaisuu-
dessa tuleekin kehittää molem-
minpuolin tykistöyksiköitä siten, 

että ne kykenevät samankaltaisiin 
tukemistehtäviin sekä meri- että 
maa-ammunnoissa. Erityisesti 
tämä edellyttää ampumamenetel-
mien ja johtamisjärjestelmien 
kehittämistä sekä viestiyhteyksi-
en yhdenmukaistamista. Rova-
järvi luo vuosittain erinomaiset 
kehykset yhteistoiminnalle. 

Samoin olisi eduksi, että 
kenttätykistöjoukot voisivat osal-
listua meriammuntoihin nykyi-
sellään omilla ampumamenetel-
millä ja tulevaisuudessa yhteisil-
lä. Kenttätykistön tulenkäyttö ra-
joittuu vielä väylätorjuntaan ja 
tulenkäyttöön maihinnousualu-
eella, mutta uuden kaluston myö-
tä on mahdollista kehittää mene-
telmiä tehokkaamin meriam-
muntoihin soveltuvaksi. 

Yhteistoiminnan kehittäminen, 
hankkeiden yhdistäminen ja me-
netelmien yhdenmukaistaminen 
ovat vastineet tulevaisuuden 
haasteille. 

Kirjoittaja eversti Jouko 
Alasjärvi on kenttätykistön 
tarkastaja 
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Meripuolustus ja 

PIONEERI-
TOIMINTA 

ARTO M I K K O N E N 

Pioneeri to iminnal-

la h idastetaan ja 

ra jo i te taan viholl i-

sen li ikettä, edis-

te tään omien 

joukkojen liikettä 

sekä hank i taan 

suo jaa säätä ja 

vihol l isen tul iva i-

kutusta vas taan. 

N ä i n p ioneer i to i -

min tuetaan kaik-

kien puolustus-

haaro jen ja ase-

laj ien to imin taa. 

Kirjoittaja eversti Arto 
Mikkonen on pioneeri-
ja suojelutarkastaja, 
1.1.2001 alkaen Kymen 
sotilasläänin komentaja. 

Merivoimien taistelussa 
pioneeritoiminta pai-
nottuu rannikkopuolus-

tuksen tukemiseen. Laivaston 
alukset tarvitsevat pioneeritoi-
minnan tukea lähinnä tukeutu-
misalueidensa valmistelussa ja 
tukeutumisen suojauksessa. 

Linnakkeiden asejärjestelmät 
ja taistelu saaristossa vaativat 
merkittävästi pioneeritoimintaa. 
Jo rauhan aikana toteutettu kanta-
ja kenttälinnoittaminen, maas-
touttaminen ja valelaitteiden 
käyttö luovat perustan taistelulle 
rannikolla. Taisteluun valmistau-
duttaessa ja sen aikana sulutta-
maila, linnoitteiden parantamisel-
la ja raivaustoiminnalla tuetaan 
puolustusta. 

Rauhan a jan suojelu-
pe las tusto iminta 
korostuvat 

l a 

Rannikkojääkärien ja liikkuvan 
rannikkotykistön pioneeritoimin-
nan tuen tarve on verrattavissa 
maavoimien joukkojen tarpeisiin. 
Oman erikoisen painotuksen tuo 
rannikkojääkärien ylimenotoi-
minta. 

Suojelun alalla meripuolustus 
tarvitsee yksityisen taistelijan 
suojeluvarustuksen lisäksi eri-
tyistä panostusta alusten suojelu-
ja pelastusjärjestelmiin sekä kiin-
teiden kohteiden kollektiivisuo-
jiin. Suojelu- ja pelastustoimin-

nan merkitys korostuu juuri rau-
han ajan kiinteissä kohteissa. 

Nykyinen pioneeriaselajin 
voima on hyvässä suluttamisky-
vyssä. Joukot on luotu alueelli-
sen puolustusjärjestelmän tarpei-
siin. Ne on organisoitu, koulutet-
tu ja varustettu etupäässä raken-
tamaan miinoitteita, hävitteitäja 
murrosteita. Liikkeen edistämi-
nen nojaa suurelta osin ponttoni-
yksiköihin ja käsin tapahtuvaan 
raivaukseen. Viime vuosina rai-
vausajoneuvo "Raisun" hankin-
nat ovat tehostaneet raivaussek-
toria. 

Ja lkaväk imi ina t korvat -
tava uusin konste in 

Uusi uhkakuva ja sen edellyttä-
mät joukot ja taistelutapa vaativat 
pioneeritoiminnan ja kalustojen 
kehittämistä voimakkaasti liik-
keen edistämisen ja suojan lisää-
misen alueille. Lisäksi eteen tule-
va jalkaväkimiinoista luopumi-
nen pakottaa kehittämään ja 
hankkimaan korvaavia menetel-
miä ja välineitä. 

Uusien menetelmien ja väli-
neiden on oltava nopeita käyttää, 
taistelunkestäviä ja tehokkaita. 

Tällaisiä ovat mm pioneeripans-
sarivaunut, sirpalesuojatut työko-
neet, pansssari- ja jännesiltaka-
lustot, räjähtävät raivaimet ja eri-
laiset miinojen sirotusjärjestel-
mät. 

Li ike ja suoja uusissa 
uhkakuvissa etuala l la 

Merivoimien maalla taistelevat 
osat ovat saman kehittämisen pii-
rissä. Niiden pioneeritoiminnalli-
nen tuki edellyttää jatkossa entis-
tä nopeampaa ja tehokasta liik-
keen edistämisvoimaa ja kykyä 

suojata omat joukot nopeasti ra-
kennettavin linnoittein ja sulut-
tein. 

Suojelualalla haasteet ovat 
suojelutiedustelun kehittämises-
sä. Taisteluaineiden käyttöuhkan 
ja käytön nopea selvitys ja niiden 
perusteella tapahtuva oikea-aikai-
nen suojautuminen ovat suojelu-
toimien perusta. 

Maavoimien toiminta on suoraa 
jatkoa sille taistelulle, jonka lai-
vastoja rannikkojoukot aloittavat 
merellä ja saaristossa. • 
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- Meripuolustuksen tä 
M I K A IMIEMI 

Liikkeen edistäminen on pioneerin perustyötä. Kuvassa pioneerijoukkue rakentaa t ierumpua. 

Pioneeritoiminta meripuolus-
tuksessa jakaantuu kahteen 
eri osioon: 

- rannikkojoukkojen pionee-
ritoimintaan, jolla tuetaan ranni-
kon tuntumassa olevien joukko-
jen taistelua (rannikkopioneerit) 
sekä 

- merikomponentin pioneeri-
toimintaan, jolla puolestaan tue-
taan laivastoyksiköiden toimintaa 
tukikohdissa sekä tukeutumisalu-
eilla (meripioneerit). 

Avainosaamisena 
l i i kkeen ed is täminen 

Käytännössä normaalista "maa-

pioneeritoiminnasta" ei pioneeri-
toiminta rannikolla juurikaan 
poikkea. Suurimpana erona voi-
daan pitää mahdollisuutta toimia 
satamien ja maihinnousurantojen 
ympäristössä sekä jo rauhan aika-
na toteuttaa valmiuslinnoittamis-
ta puolustusvoimien hallinnassa 
olevilla alueilla. Taistelussa pio-
neeritoiminnallinen painopiste 
muodostuu puolustettavan alu-
een etuosiin sekä syvyyteen vie-
ville urille. 

Nykydoktriinimme asettaa 
kuitenkin tietyn painotuksen no-
peaan reagointikykyyn vastata 
muunmuassa sirotteiden käyt-
töön. Tämä tarkoittaa sitä, että 

raivaamiskyky ja omien joukko-
jemme liikkeen mahdollistami-
nen joka tilanteessa materiaalilli-
sesti ja taidollisesti tulevat ole-
maan avainsanoja nyt ja tulevai-
suudessa meripuolustuksen pio-
neeritoiminnan kokonaiskuvassa. 

U u d e n m a a n Pr ikaat i 
t u o t t a a 

Merivoimien pioneerijoukkojen 
koulutuksesta vastaa lähes 
90%:sti Uudenmaan Prikaati 
Dragsvikissä. Se tuottaa pioneeri-
joukkoja rannikolle niin pionee-
riyksiköille kuin rannikkojääkäri-
ja rannikkojalkaväkijoukoille. 
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Lopusta noin kymmenen prosen-
tin osuudesta vastaavat muut Me-
rivoimien joukko-osastot keskit-
tyen pääsääntöisesti meripionee-
rien tuottamiseen. 

Puolustusvoimien uudelleen-
organisointi liitti Uudenmaan Pri-
kaatin Merivoimiin 1.7.1998. Sa-
malla päivämäärällä syntyi 
UudPr:iin 19 vuoden jälkeen pio-
neerikomppania. Suurin syy 
PionK:n perustamiselle oli se, 
että jo ennen uudistusta merkittä-
vä osa merivoimien pioneereista 
tuotettiin UudPr:ssa. Aivan tyh-
jästä ei komppaniaa tarvinnut pe-
rustaa, vaan pioneerijoukkue, jos-
sa pioneerit saivat koulutuksensa, 
oli jo ollut Prikaatin panssarintor-
juntakomppaniassa vuodesta 
1990 alkaen. Joukkueen vahvuus 
oli parhaimmillaan 1990-luvun 
puolivälin jälkeen noin sata va-
rusmiestä, joten tarve omalle yk-
sikölle oli suuri. Pioneerikomp-
paniaan sijoitettiin perustamises-
sa prikaatin kaikki pioneerit ja 
venemiehet, joten myös merelli-
nen komponentti saatiin samaan 
yksikköön. 

Kouluttajia pioneerikomp-
paniassa on ollut perustamisen 
jälkeen kahdeksasta neljääntois-
ta. Perustamisen jälkeen yksikös-
sä toimi kaksi pioneerikoulutet-
tua upseeria, neljä pioneerikoulu-
tettua opistoupseeria, viisi me-
renkulkukoulutuksen saanutta 
opistoupseeria venejoukkueen 
kouluttajina sekä kaksi jalkaväki-
koulutuksen saanutta opistoup-
seeria. Saapumiserävahvuus on 
vaihdellut 90 ja 130 välillä. Ko-
konaisvahvuus yksikössä on täl-
löin ollut 130 ja 190 välillä. Va-

rusmiesjohtajat koulutetaan Pri-
kaatin omassa aliupseerikoulussa 
ja Haminan RUK:ssa. Varusmie-
hiä saapuu palvelukseen pionee-
rikomppaniaan koko ruotsinkieli-
seita rannikkoalueelta. Noin 15 
% saapumiserävahvuudesta on 
äidinkieleltään suomenkielisiä. 

Pääkoulutusalueena on Länsi-
Uusimaa ja painopisteenä Han-
koniemi. Erikoiskohteina mainit-
takoon Hangon satamat, Täkto-
min lentokenttä sekä Kemiön ja 
Tammisaaren sillat. 

Komppanian pioneerit osal-
listuvat vuosittain valtakunnalli-
selle pioneerileirille (yleensä 
Pahkajärven - Kouvolan alue) ja 
läntisen maanpuolustusalueen 
p ioneer i ta i s te luhar jo i tukseen 
(Niinisalo -Säkylä) sekä Merivoi-
mien yhteistoimintaharjoituksiin. 
Kyseiset leirit järjestetään palve-
lusajan loppupuolella joukkokou-
lutuskaudella ja näillä leireillä 
mitataan joukkojen suoriutumi-
nen tyypillisimmistä pioneeriteh-
tävistä ammuntoineen ja sillanhä-
vittämisharjoituksineen. Uuden-
maan Prikaatin pioneerit ovat 
pääsääntöisesti saavuttaneet erin-
omaisia mittaustuloksia näillä 
leireillä. 

Tulevaisuuden haasteet 

Pioneerikomppania on löytänyt 
ja vakauttanut perustamisensa 
jälkeen oman paikkansa sekä Pri-
kaatin toiminnassa että meripuo-
lustuksen osana. Seuraava vaihe 
kokonaisuudessa on menetelmien 
ja toiminnan kehittäminen vas-
taamaan tulevaisuuden sodan ku-
van vaatimuksia rannikon olo-

suhteissa. Tässä kehitystyössä 
Merivoimien esikunta näyttelee 
pääroolia. 

Mitä nämä vaatimukset sitten 
ovat? Omien joukkojen liikku-
vuuden takaaminen, hyökkääjän 
mahdollisesti käyttämät nopeat 
iskut avainkohteisiin sekä valta-
kunnan puolustuksen kannalta 
elintärkeiden alueiden pitäminen 
asettavat nämä vaatimukset, joi-
hin on kyettävä reagoimaan niin 
kalustollisesti että sellaisella jou-
kolla, joka hallitsee nämä tilan-
teet. Ilmavoimien pioneeritoi-
minta on Hornet-aikakaudella 
hypännyt jättiloikan eteenpäin, 
koska uhkakuva on ymmärretty 
oikein. Pioneeritoiminnalliset 
päämäärät on otettu huomioon 
tosissaan ja lisäksi toiminnan ke-
hittämiseksi on löytynyt tämän 
päivän avainsana - rahaa. 

Suluttamisen ja linnoittami-
sen kulttuuri rannikon puolusta-
misessa hallitaan varsin hyvin 
olosuhteista riippumatta. Liik-
keenedistäminen painottuen rai-
vaamisen järjestelyihin tulee olla 
tulevaisuudessa merivoimienkin 
pioneeritoiminnan kehittämisen 
painopiste. Periaatteessa meillä 
on jo olemassa sellaiset pioneeri-
joukot, jotka kykenevät vastaa-
maan muuttuviin tilanteisiin ja 
mahdollistamaan omien joukko-
jen liikkeen jatkuvuus ongelmati-
lanteissa nopeasti ja varmasti. 
Tulevaisuuden sodan kuvan yksi 
päätekijä on ajan maksimaalinen 
hyödyntäminen ja siihen kyetään 
meilläkin, kunhan oikea kalusto 
riittävässä laajuudessaan on jouk-
kojemme käytössä. • 

Rannikon pioneerit 
rakentavat, raivaavat 
ja suluttavat. 
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YVI-järjestelmä on keskeinen osa 
maavoimien viestiverkkoa. SA-kuva. 

SEPPO URO 

VIESTIASELAJI 
rakentaa johtamisen edel lytyksiä 

S o d a n a j a n v iest i joukkojen tehtävänä on 

luoda ja y l l äp i tää operat i iv isen johtamisen, 

tu lenkäytön, hal l innon ja huol lon tarvi tsemat 

viest iyhteydet maavo im ien yhtymi l le. Viesti jou-

kot rakentavat ensisijaisesti pr ikaat ien ja ar-

mei jakunt ien viest iverkkojen rungot ja l i i ttävät 

si ihen p ä ä o s a n a la joh topor ta is ta . Kenttätykis-

tö puolestaan rakentaa ja y l läp i tää pata l joo-

natason yhteydet . 

Rauhan ajan viestiaselaji 
tuottaa viestijoukkoja sekä 
kehittää kalustollisia ja 

muita edellytyksiä, jotta sodan 
ajan toiminta olisi tarvittaessa 
mahdollista. Puolustusvoimien 
kiinteästä televerkosta sekä tieto-
teknisistä järjestelmistä vastaa 
ensisijaisesti tietotekniikka-ala. 

Viestiaselajin kehittäminen 
on viime vuosina keskittynyt en-
sisijaisesti maavoimien uusien 
valmiusyhtymien kehittämiseen. 
Rauhan ajan viestijoukot organi-
soitiin uudelleen rakenneuudis-
tuksessa vuonna 1998. Aselajin 

90 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 0 

päävaruskuntaa Riihimäkeä uu-
distus ei merkittävästi kosketta-
nut. Viestirykmentti toimii edel-
leen kokoonpanossa, johon kuu-
luvat Etelä-Suomen Viestipatal-
joona, Viestikoulu ja Sähkötek-
nillinen Koulu. Riihimäen ase-
maa aselajin osaamiskeskuksena 
vahvistaa Puolustusvoimien Ma-
teriaalilaitokseen kuuluva Elekt-
roniikkakeskuskorjaamo sekä 
Puolustusvoimien Teknillisen 
Tutkimuslaitoksen elektroniikka-
ja informaatiotekniikkaosasto, 
jonka toiminta käynnistyi Riihi-
mäellä vuonna 1999. 

Kuhunkin maavoimien valmi-
usyhtymään perustettiin viestipa-
taljoona, niin että tällä hetkellä 
Kajaanissa toimii Pohjois-Suo-
tnen Viestipataljoona, Vekaran-
järvellä Itä-Suomen Viestipatal-
joona ja Säkylässä Länsi-Suomen 
Viestipataljoona. Parolassa toimii 
Panssari viestipataljoona. 

Reservin viestiupseerien pää-
osa koulutetaan Reserviupseeri-
koulun viestikomppaniassa Ha-
minassa. Panssariviestiupseerit 
koulutetaan kuitenkin Panssari-
koulussa, muihin YVI 2-kalustol-
la varustettuihin yhtymiin tarkoi-
tetut reserviupseerit koulutetaan 
tilapäisesti Etelä-Suomen Viesti-
pataljoonassa ja viestihuollon 
johtajia koulutetaan Viestikoulus-
sa. Sissiradisteja koulutetaan 
Utin Jääkärirykmentissä, Poh-
jois-Karjalan Prikaatissa ja Jää-
käriprikaatissa. 

ELSO-koulutus tehos tuu 

Viestijoukkojen joukkotuotan-
nossa on mm prikaatien ja armei-
jakuntien viestikomppanioita 
sekä esikunta- ja viestipataljoo-
nia, uusina joukkotyyppeina alu-
eellisia viestijoukkoja sekä elekt-
ronisen sodankäynnin joukkoja. 
Vm. alan koulutus on tehostu-
massa lähiaikoina, kun Viestikou-
luun perustettiin äskettäin uusi 
elso-koulutusosasto. 

Elektroniikkahuoltohenkilös-

tön pääosan niin maavoimien 
aselajeille kuin myös meri- ja 
rannikkojoukoille kouluttaa Säh-
köteknillinen Koulu. Samoin 
eräille Viestikoulun kursseille 
osallistuu henkilöstöä maavoi-
mien lisäksi myös merivoimista. 

Y V I 2 tu lee 

Viestijoukkojen materiaalinen 
kehittäminen on viime vuosina 
keskittynyt ja tulee edelleen 
muutaman vuoden ajan keskitty-
mään ensisijaisesti kolmen val-
miusyhtymän varustamiseen ny-
kyaikaisilla kenttäviestijärjestel-
millä. Niiden pohjana ovat 1980-
ja 1990-luvuilla hankitut yhty-
män viestijärjestelnrät YVI 1 ja 
YVi 2. YVI l:n suorituskykyä 
päivitetään parhaillaan ja YVI 2 
asennetaan parin vuoden sisällä 
panssaroituihin ajoneuvoihin 
sekä osa myös maastokuorma-
autoilla liikuteltaviin kontteihin. 
Järjestelmät edustavat vielä pit-
kään kansainvälisestikin korkea-
tasoista tekniikkaa. 

Puolustusvoimien käytössä 
olevaa analogista kenttäradioka-
lustoa ryhdytään uudistamaan 
ensi vuodesta alkaen. Moninais-
ten testien perusteella uusiksi ra-
diotyypeiksi on valittu israelilai-
sen Tadiranin valmistamat hyp-
pivätaajuiset HF- ja VHF-radiot. 
Myöhemmin on tarkoituksena 
hankkia myös lyhyemmän kanta-
man lähiradioita. Kenttäviestijär-
jestelmiin luodaan liikkuvan ti-
laajan toiminne uusille kenttära-
dioille. 

Yhtymien johtoportaille ja 
komentopaikoille ollaan hankki-
massa työtiloiksi panssaroituja 
ajoneuvoja ja niiden välille suuri-
kapasiteettista esikuntaverkkoa. 
Tilanteenseurantavälineiksi on jo 
vuosia kehitetty johtamisen ja 
tiedustelun tietojärjestelmää JO-
Tla sekä aselajien johtamislaittei-
ta. Sanomalaitejärjestelmää käy-
tetään monipuolisella tavalla vie-
lä vuosia, mutta sen seuraajaksi 

ja pataljoonatason johtamislait-
teeksi suunnitellaan taktista tieto-
verkkoa, joka mahdollisesti käyt-
tää internet-protokollaa. Alueel-
listen viestijoukkojen käyttöön 
ollaan hankkimassa minilinkki-
ja valokaapelijärjestelmiä, jotka 
perustuvat pääosin kaupalliseen 
teknologiaan. 

Yhte is työ tä keh i t tämi -
sessä ja hankinnoissa 
l isätään 

Maavoimien yhtymien käyttöön 
hankitut kenttäviestijärjestelmät, 
kenttäradiot, esikuntaverkko, tak-
tinen tietoverkko ja elektronisen 
sodankäynnin välineistö ovat 
materiaalia, joka soveltunee suu-
rimmaksi osaksi myös pääkau-
punkiseudulla ja rannikolla toi-
mivien merivoimien joukkojen 
johtamisvälineistöksi. 

Tuntuu luonnolliselta ja tar-
koituksenmukaiselta, että ranni-
konpuolustuksen viestitoiminnan 
kehittämisessä ja hankinnoissa 
yhteistyötä merivoimien ja maa-
voimien viestiaselajin kanssa li-
sätään entisestään. Rannikon 
kiinteätä viestiverkkoa ja tieto-
teknisiä järjestelmiä on kehitetty 
vuosikymmeniä yhteistyössä me-
rivoimien ja tietotekniikkatoimi-
alan kesken. Vm toimiala vastaa 
myös alueellisten viestijoukkojen 
kaluston kehittämisestä ja han-
kinnoista. Yhteistyötä tälläkin 
sektorilla on syytä tehostaa. • 

Kirjoittaja eversti 
Seppo Uro on viestitar-
kastaja. 
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SUOMI Viipuri 
iTurku 

Helsinki 

Tallinna 

,Haapsatu 
VIRO 

RUOTSI 

Göteborg 

LATVIA Liepaja 
Karlskrona 

TANSKA 

Klaipeda 
LIETTUA 

Baftijsk/ 
Kaliningrad; 

t ci?ernförd# Gdynia * i tf""®Kolobrzek 
iwinomünde 

Gdansk 
Warnemündt 

SAKSA PUOLA 

RUOTSI 12 mpk 
TANSKA 3 mpk 
SAKSA 12 mpk 
PUOLA 12 mpk 
LIETTUA 12 mpk 
LATVIA 12 mpk 
VIRO 12 mpk 
VENÄJÄ 12 mpk 
SUOMI 12 mpk 

V Pietari 

_ Rajankulku 
ei yksiselitteisesti 

määritetty 

Varsovan liiton lakkaaminen 
ja Neuvostoliiton hajoami-
nen muuttivat meristrategi-

set asetelmat Itämerellä. NL-Ve-
näjän meristrategiset intressialu-
eet siirtyivät eteläiseltä Itämereltä 
pohjoiselle lähelle Suomea ja sen 
aluevesiä. Entisen Varsovan liiton 
Itämeren rantavaltioiden laivastot 
j a niiden doktri ini t muut tuivat 
merkittävästi. Venäjä on menettä-
nyt Baltian maissa Itämeren lai-
vastonsa keskeisiä tukeutumis-
alueita, sotasatamia ja huoltoloi-
ta. 

I tämeren laivaston pienene-
misestä oli merkkejä jo Neuvos-
toliiton viimeisinä aikoina. Vuosi 
1991 näyttäisi olleen käännekoh-
ta. I tämeren laivasto sai lisää 
aluksia vielä vuonna 1990, joka 
oli la ivanrakennuksen kannal ta 
tuottelias vuosi muutoinkin koko 
Neuvostoliiton laivastolle. 

Itämeren laivaston doktriinin 
muutos j a aluskaluston vähene-
minen j a pienentyminen ovat si-
doksissa toisiinsa. Todennäköi-
nen suuntaus on eräänlaisen yh-
distetyn koulutus- ja rannikkolai-
vaston muotoutuminen. Laivas-
ton sotilaallinen taisteluarvo Itä-
meren alueella j a muut tuneessa 
t i lanteessa yhä lähempänä Suo-
mea, säilyy silti suurena. 

Kokonainen laivasto, DDR:n 

Volksmarine, hiukan liioitellen 
katosi kuvasta. Syksyllä 1990 
Saksojen yhdistyessä Voiksmari-
nella oli n. 130 alusta pienimmät 
vartioalukset mukaanlukien. Suu-
rinta kokoluokkaa edustivat kol-
me Rostock-luokan fregattia. 

Volksmarinen aluksia on 
myyty ympäri maailmaa. Joitakin 
aluksia jäi yl imenokaudeksi yh-
distyneen Saksan mer ivoimien 
käyttöön. Volksmarinen alukset 
olivat vanhanaikaisia tekniikal-
taan, eivätkä soveltuneet läntisen 
Saksan järjestelmiin. Saksan me-
rivoimat on kuitenkin asteittain 
ottanut käyttöön entisen Itä-Sak-
san laivastotukikohtia, joista itäi-
sin on Peenemünde lähellä Puo-
lan rajaa. 

Puolan laivasto on myös ke-
venemässä. The Military Balan-
cen 1.994/1995 mukaan maalla 
olisi yhteensä 69 taistelualusta 
pienimmät vartioalukset mukaan 
lukien. Sukellusveneitä maalla on 
kolme. Maa on nopeasti purkanut 
suurta maihinnousualuskalusto-
aan, joka lienee varattu aikanaan 
entisen Varsovan liiton doktriinin 
mukaisiin maihinnousukuljetuk-
siin. Enimmil lään Puolalla oli 
vuonna 1989 46 maihinnousu-
alusta. Nyt maalla on niitä kah-
deksan. Polnocny-luokka on lä-
hes kokonaan poistettu ja uudet 

maihinnousualukset (5) ovat 
Lubl in- luokkaa. Niiden käyttö-
tarkoitus on kuitenkin muuttunut. 

Myös pyrkimys Itämeren me-
relliseen ydinaseettomuuteen on 
ollut esillä 1990-luvulla. Eräs 
ruotsalainen päivälehti kiinnitti 
vuoden 1993 alkupuolel la jul-
kaistussa uutisartikkelissa huomi-
oita venäläisiin ydinaseisiin Itä-
merellä - artikkelin taustana on 
ollut Military Balancen norjalais-
versio 1992/1993. Lehden ja sen 
käyttämän lähteen mukaan venä-
läisillä olisi ollut 90-luvun puo-
lenvälin aikaan 96 taktista ydin-
asetta Itämerellä. Määrän on toi-
sissa lähteissä arvioitu nousseen 
ja toisissa laskeneen. 

Julkaistuihin tietoihin ja pää-
telmiin on syytä suhtautua vara-
uksella. Kaikki lehden luettele-
mat taktiset aseet ovat ns. kah-
taiskäyttöaseita, jo issa taistelu-
kärjet voivat olla siis joko ydin-
tai konventionaalisia kärkiä. Tak-
tisten ydinaseiden lisääntyminen 
Itämeren laivastossa olisi vastoin 
Venäjän päätöstä poistaa mainitut 
aseet Venäjän laivastosta. 

JVo. Lähde: Bo Österlund-
Mikko Viitasalo Muutosten 
Itämeri, Strategian tutkimuk-
sia julkaisusarja 1 n:o5 
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PAATOIMITTAJA 

Hyvät lehtemme lukijat 
• Millennium-vuosi on sitten lopuillaan. Tapah-
tuiko kuluneena vuonna mitään mull is tavaa tai 
normaalista täysin poikkeavaa? Mielestäni kyllä, 
sillä Suomi sai ensimmäisen naispresidentin, uusi 
perustuslaki astui voimaan, Venäjä sai uuden pre-
sidentin Vladimir Putinin, Puolustusvoimat jär-
jesti suuren Ahmavaara -sotaharjoituksen, meri-
voimat osallistui näyttävästi Helsingin 450-vuo-
tisjuhlatapahtumaan ja Rannikon Puolustaja -lehti 
ilmestyi ennätykselliset kuusi kertaa. Vuosikerran 
sivumääräksi kertyi 472 sivua ja yhteenlasketuksi 
kappalemääräksi peräti 38.500 lehteä. Ja kaikki 
ainakin lehden tekoa koskeva - vapaaehtoisena 
maanpuolustustyönä. 

Haluan osoittaa parhaat kiitokseni kuluneesta 
vuodesta kaikille lehtemme yhteistyökumppaneil-
le, joiden kanssa o lemme työtä tehneet. Uskon, 
että me yhdessä voimme olla tulokseen melkoisen 
tyytyväisiä. Olemme omalta osaltamme kantaneet 
kortemme kekoon hyvän asian puolesta. 

"RP-portaali", 
www.rannikonpuolustaja.f i 

Samalla, kun olemme työstäneet Rannikon Puo-
lustajaa, olemme pikku hiljaa kehitelleet lehtem-
me kotisivuja ja edenneet siinä askel askeleelta. 
Emme tavoittele "kuuta taivaalta", vaan toimivaa 
ja lehteämme täydentävää tiedotuskanavaa. Muu-
tamien sidosryhmien esityksestä kehitämme leh-
den kot is ivuja yhteiseksi t iedotuspisteeksi . Ta-
voitteena on saada perussivuillemme eri yhdistys-
ten ajankohtais t iedot teet . Näin lukijat voisivat 
käydä katsomassa itseään kiinnostavat tapahtu-
ma-ajankohdat mahdollisimman ajan tasalla ole-
vilta sivuilta. On ehkä liioiteltua puhua RP-por-
taalista, mutta jollain tavoin asian voisi kuvata 
näinkin. Tiedostamme ne ongelmat, mitä päivittä-
minen luo tullessaan. Mutta toisaalta mitään ei 
saavuteta, jos ei yritetä. Aika näyttää, mihin yh-
teistyömme ja resurssimme yltävät. 

Entä lehden tuleva vuosi? 

Tavoitteenamme on julkaista vähintään neljä Ran-
nikon Puolustaja -lehteä. Käsiteltäviksi teemoiksi 
olemme valinneet mm. tykistöjärjestelmät, meri-
ja rannikonpuolustus talviolosuhteissa, ohjusjär-
jestelmät tulevaisuuden tykistöäkö, merivoimien 
kansainvälinen toiminta, miinasodankäynti ranni-
kolla ja merellä, rannikkojoukkojen huolto, veden-
alainen sodankäynti, rannikkojääklripatal joonan 
taktinen ja varustuksellinen kehittäminen ja meri-
alueemme taistelutilan hallinta. Kaikki varsin mie-
lenkiintoisia aiheita eri näkökulmista tarkasteltuna 
ja asiantuntijoiden kirjoittamina. Lehdissä on nor-
maaliin tapaan myös lukuisia muita artikkeleita. 
Käsittelemme niin merivoimien kuin muidenkin 
aselajien toimintaa, uusinta tekniikkaa, varusmies-
aiheita sekä vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta. Muistamme myös historiamme, veteraanim-
me, arvokkaat perinteemme ja ympäristömme. 

• Tässä Rannikon Puolustaja 4/2000-lehdessä on 
ensimmäistä kertaa päätoimit tajakauteni aikana 
merivoimien tiedotusosaston laatima tiedote. Tote-
an sen hyvillä mielin ja toivon alkaneen yhteistyön 
kehittyvän ja jatkuvan hamaan tulevaisuuteen. 

Toivotan kaikille lehden lukijoille ja yhteistyö-
kumppaneille hyvää Itsenäisyyspäivää, rauhallis-
ta Joulua ja menestystä vuodelle 2001 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
eero.si vunen & rtk-fakta.rtk.fi 
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OVE ENQVIST 

R Y M Y - E E T U 
2 2 9 mm:n raskas venäläinen rannikko-
mörssäri mallia 1877 

• Useita venäläisiä 9":n rannik-
komörssäreitä vuosimallia 1877 
jäi Suomeen vuonna 1918. Sodan 
jälkeen ne sijoitettiin varikkoihin. 
Välirauhan aikana niiden katsot-
tiin sopivan hyvin Salpa-aseman 
kantalinnoitteisiin. Neljä mörssä-
riä oli Linnoituspat ter is to 4:n 
käytössä. 

Jatkosodan hyökkäysvaihees-
sa mörssärit jätett i in asemiinsa. 
Patterin henkilöstö jaettiin mui-
hin yksiköihin. Yksi mörssäri 
kuljetettiin heinäkuussa 1942 Sy-
värille rakennet tuun kenttäase-
maan. Aikansa tunnetun sarjaku-
vahahmon mukaan "Rymy-Ee-
tuksi" ristitty tykki oli koottu elo-
kuun lopussa. 

Muutamalla miehellä miehi-
tetty mörssäri tulitti harvakseen 
viholliskohteita. Sinne se jäi ke-
sällä 1944 ammuttuaan kranaat-
tinsa loppuun. Tykki käytti irto-
panosta. Kaikkiaan tykillä am-
muttiin 241 laukausta. 

Joulukuussa 1918 mörssärei-
tä oli kuusi kappalet ta , samoin 
tammikuussa 1944. Yksi tykki on 
säilytetty Suomenlinnassa. Am-
pumatarvikkeita oli vielä vuonna 
1952 jäljellä noin 700 laukausta, 

jolloin ne hävitettiin. 

Tarkempia tietoja Suomen 
rannikkotykeistä on saatavissa 
Sotamuseon kirjasta "Itsenäi-
sen Suomen Rannikkotykit 
1918-1906" 

SISSI-
PUUKKO 

M.95 

370,-
a 0 A 7 0 F I S K a / ^ 

J - P PELTONBN 
F I N L A N D 

019-237 255 
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Mäkiluodon linnake 

M ä k i l u o t o si jaitsee 

noin kuusi ki lometr iä 

lounaaseen Porkkalan 

niemestä. Saar i on 

noin ki lometrin pitkä 

ja 4 5 0 metriä leveä. 

Ei o le täysin se lvää, 

miten saar i on saanut 

n imensä. Tarinan 

mukaan olisi McEl l io t -

n iminen skot lant i la inen 

mer ikapteeni tai j o p a 

merirosvo antanut 

nimensä saarel le. 

Toisen tar inan mukaan 

M c Elliot olisi ollut 

Virosta tullut lähetys-

saa rnaa ja . Todennä-

köisintä kuitenkin on , 

että nimi a lunper in on 

ollut Mäk i l uo to , joka 

ruotsinkielisellä seudul-

la olisi vääntynyt ni-

meksi M a k i l o , jol la 

saar i tunnetaan ruot-

sinkielisessä kirjallisuu-

dessa. 

O V E E N Q V I S T 

o 1900-luvun alussa Mäkiluo-
dossa oli neljä pientä kalasta-
jamökkiä, joissa kalastajat yö-

p y i v ä t kalastaessaan Porkkalan 
selällä. Vuonna 1910 saari myy-
tiin tehtailija Gösta Grahnille ja 
kauppias Adrian Westerbergil le 
yhdeksällä tuhannella silloisella 
markal la . Grahn ja Westerberg 
myivät saaren edelleen helsinki-
läiselle Mc Elliot osakeyhtiölle, 
jolla oli tarkoitus harrastaa saaril-
la kalastusta j a l innustamista. 
Kalastajat saivat kuitenkin jäädä 
saareen. 

Venäjän-Japanin sodassa Ve-
näjän itämeren laivasto kärsi huo-
mattavan tappion, ja laivaston si-
jasta päätettiin rakentaa linnoitus-
j ä r j e s t e lmä Pietarin kaupungin 
suojaksi. Mäkiluoto lunastettiin 
l innoitustarkoituksi in vuonna 
1913. 

Rakennusa ikana saaressa 
työskenteli enimmil lään noin 
2500 henkilöä. Saaressa oli muun 
muassa teatteri, kirkko, kaksi lei-
pomoa sekä kahvila j a ruokala. 
Ens immäisen maai lmansodan 
puhjet tua työt kuitenkin pysäh-
tyivät. 

Ki rkkonummel la toiminut 
suojeluskunta , niin sanottu Si-
gurdsin kaarti, yritti vuoden 1918 
alussa vallata linnakkeen venäläi-
siltä. Yritys epäonnistui, muuta-
ma kaart i lainen kuoli j a koko 
kaarti hajosi j a joutui punaisten 
vangiksi Helsinkiin. Hieman 
kaartin hyökkäyksen jälkeen ve-
näläiset kuitenkin poistuivat Mä-
kiluodosta jättäen sen suomalais-
ten punakaart i la is ten hal tuun. 
Punakaartilaiset vuorostaan jätti-
vät saaren Hankoon maihinnous-
seiden saksalaisten lähestyessä 
Kirkkonummea. Lähtiessään pu-
naiset räjäyttivät linnakkeen. 

K a l a s t u s t u k i k o h t a 

1920-luvulla kalastajat palasivat 
saareen ja siitä tuli koko Uuden-
maan tärkein kalastustukikohta. 
Saaren sotilaallista merkitystä ei 
vielä ymmärretty, vaan räjäytyk-
sessä ehjäksikin jäänyttä materi-
aalia myytiin romuna. 

Osana Suomen ja Viron sa-
laista sotilaallista yhteis työtä 
Mäkiluotoa ryhdyttiin kuitenkin 
uudestaan l innoit tamaan 1930-
luvun alussa. Tärkein kohde oli 
vuonna 1933 ampumakun toon 
saatu 12 tuuman kaksoistornityk-
ki. Vuonna 1939 valmistuivat 
uusi kasarmi ja asuintalo. 

Talvisodan alussa Mäki luo-
don miehitys oli noin 280 miestä. 
Kova talvi esti kuitenkin vihollis-
laivastoa l i ikkumasta merellä. 
Ja tkosodan alussa l innakkeelle 
sijoitettiin noin 670 miestä, joista 
osa sodan kuluessa kuitenkin voi-
tiin siirtää muille rintamille. Vi-
hollinen pommitt i sodan alussa 
l innaketta i lmasta saamatta ai-
kaan vakavia vahinkoja. 

Mäkiluodon patterit taas tulit-
tivat vihollista varsinkin syksyllä 

M ä k i l u o d o n ka lasa tama. 
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Tulenjohtotornin rauniot. 

1941, kun venäläiset joutuivat 
tyhjentämään Hangon vuokratu-
kikohtansa. 

Osana Porkka lan vuok-
ra-a luet ta 

Syksyllä 1944 Mäkiluoto niin 
kuin koko Porkkalan alue joudut-
tiin luovuttamaan venäläisille 
vuokra-alueeksi. Tarkkoja tietoja 
Mäkiluodon toiminnasta vuokra-
aikana ei ole olemassa. Tiedetään 
kuitenkin, että linnake oli koko 
alueen tärkein linnake. Eräs sen 
tehtävistä oli tulittaa Helsingin 
kaupunkia 12 tuumaisilla tykeil-
lään mikäli se olisi katsottu tar-
peelliseksi. 

Kun Porkkalan alue palautet-
tiin Suomelle 1956. linnake oli 
huonossa kunnossa. Raskain me-
netys oli 12 tuuman tykki, jonka 
venäläiset olivat räjäyttäneet. 
1960-luvun alussa jälleenraken-
nustoiminta oli vilkasta. Kun tär-
keimmät rakenteet oli saatu kor-
jattua, linnakkeesta tuli Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmen-
tin koulutuslinnake. Alokaskou-
lutus keskeytettiin joksikin aikaa 
1960-luvulla, mutta jatkui jälleen 
vuoteen 1976 saakka. 

Alokaskoulutuksen päätyttyä 
Mäkiluodossa annettiin erikois-
koulutusta ja pidettiin erilaisia 
kursseja. Samalla linnake oli ja 
on edelleen eräs Suomenlahden 
tärkeimmistä valvonta-asemista. 
Vuonna 2000 aloitettiin alokas-
koulutus kesäisin Mäkiluodossa 
uudestaan runsaan 20 vuoden 
tauon jälkeen. • 

Mäkiluodon 
talvi- ja jatkosodan 
muistomerkin 
uudelleenpaljastus 

• Jatkosodan aikana 
majuri Herman Ravia teki 
aloitteen Mäkiluodon 
linnakkeen niin sanotulle 
"talvi- ja jatkosodan 
muistomerkille". Patsas 
annettiin korpraali Arvi 
Tynyksen tehtäväksi. Se 
kertoisi tuleville sukupol-
ville silloisen Suomen 
vahvimmasta linnakkees-
ta ja sen taistelijoista sekä 
talvi- että jatkosodan 
aikana. 

Muistomerkki paljas-
Kenraali Valtanen pitämässä tettiin 30. päivänä 
puhetta syyskuuta vuonna 1941 

presidentti Risto Rytin 
käydessä linnakkeella. Kun Porkkalan alue ja 
Mäkiluoto saatiin takaisin venäläisiltä vuonna 
1956, muistomerkki oli huonossa kunnossa. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys päätti sopia 
taiteilija Tynyksen kanssa, että muistomerkki 
restauroitaisiin samanlaiseksi kuin se oli ollut 
alkuaan. Tynys suostui tähän ja 7.9.1958 muisto-
merkki paljastettiin uudelleen. 

Vuoteen 1981 mennessä muistomerkki oli 
jälleen mennyt huonoon kuntoon. Urlus-säätiön 
rahallisella avustuksella Porkkalan alalohkon 
entiset upseerit korjauttivat muistomerkin kesällä 
1981. Muistomerkin mentyä uudestaan huonoon 
kuntoon se esitettiin taas kunnostettavaksi. Urlus-
säätiö tuki taas kunnostustyötä ja hanketta ajoi 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdis-
tys silloisen puheenjohtajansa komentajakapteeni 
Hannu Rantalan johdolla yhdessä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin kanssa. 

Kolmannen kerran muistomerkki paljastettiin 
kunnostuksen jälkeen Kirkkonummipäivien 
aikana 26.8.2000. Paljastuksen suoritti tällä kertaa 
kenraali Jaakko Valtanen, joka itse palveli 
alikersanttina jonkin aikaa Mäkiluodossa jatko-
sodan aikana. Tilaisuuteen osallistui muun 
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muassa Kirkkonummen kunnan edustajia kunnan-
johtajan johdolla, Suomenlahden meripuolustus-
alueen, Suomenlinnan Rannikkorykmentin ja 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdis-
tyksen edustajia sekä taiteilija Tynyksen sukua. 

Paljastustilaisuuden jälkeen vieraat nauttivat 
maittavan juhlalounaan linnakkeen ruokalassa. 
Tilaisuudessajaettiin kenraali Valtaselle ensim-
mäinen kappale uudelleen käyttöönotettua 
Mäkiluotomitalia. Mäkiluotomitalia on aikaisem-
min jaettu 1970-luvulla, kun mitalin suunnittelija 
palveli varusmiehenä Mäkiluodossa. 

Lounaan aikana tohtori Jari Leskinen piti 
esitelmän Mäkiluodon vaiheista 1944-56 uusim-

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

OFA Oy Ab, PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 02-7636 720, Fax 02-7627 958 

Juhlayleisöä 

pien venäläisten arkistolöytöjen valossa. Meri-
kapteeni Seppo Laurell taas kertoi mielenkiintoi-
sella tavalla Rönnskärin majakan vaiheista, koska 
majakan 200-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin 
samana viikonloppuna. Lounaan jälkeen juhlavie-
raat siirtyivät Rönnskäriin, jossa Merenkulkulai-
tos esitteli 200-vuotisjuhlan kunniaksi kunnostet-
tua majakkaa. Nähtävänä oli myös pieni valoku-
vanäyttely majakan historiasta. 
Ove Enqvist 

Mäkiluokon linnakkeen joukot 

Oletko tulossa 
Valkealaan ? 

V a l k e a l a on v i r e ä ja v i h r e ä k u n t a Poh-

j o i s - K y m e n l a a k s o s s a . Se o n t u n n e t t u 

u p e a s t a l u o n n o s t a a n j a s i l m i ä h i v e l e v i s -

t ä v e s i r i k k a i s t a m a i s e m i s t a a n . K u n n a s -

sa on a s u k k a i t a y l i 1 1 0 0 0 . 

K i i n n o s t a a k o o m a k o t i t a l o n 
r a k e n t a m i n e n ? 

V a i h t o e h t o n a v u o k r a -
asunto ? 

T o n t t i k a r t t o j a ja l i s ä t i e t o j a v a p a i s t a 

t o n t e i s t a : k a a v o i t u s s i h t e e r i A n n e l i K o k -

k o n e n , p u h . 0 5 - 8 6 3 2 9 2 , s ä h k ö p o s t i -

o s o i t e : a n n e i i . k o k k o n e n @ v a i k e a l a . f i 

H a k u l o m a k k e i t a ja l i s ä t i e t o j a a s u n t o -

a s i o i s t a : a s u n t o s i h t e e r i A n n e J a l k a n e n , 

puh . 0 5 - 8 6 3 2 1 3 , s ä h k ö p o s t i o s o i t e : 

a n n e . j a i k a n e n @ v a l k e a i a . f i 

n 
V a l k e a l a n k u n t a 
K u s t a a III t i e 1 0 , 4 5 3 7 0 V a l k e a l a 

p u h . ( 0 5 ) 8 6 3 1 

f a x ( 0 5 ) 3 8 6 0 3 7 4 
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avatessamme vastikään ruotsalaisia 
rannikkotykistön kollegojamme, 
jotka ovat joutuneet toteuttamaan 

varsin syvältä kouraisevaa rannikkopuolus-
tuksen joukkojen vähentämistä, heräsi 
heidän kanssaan mielenkiintoinen keskuste-
lu mait temme meripuolustuksien tulevai-
suuden näkymistä. Oli helppoa olla samaa 
mieltä heidän kanssaan silläkin uhalla, että 
tässä asiassa voidaan varmasti syyttää myös 
kirjoittajaa subjektiivisuudesta, kun he 
totesivat, että Suomessa tehtiin aivan 
erinomainen päätös säilyttää nykytilantees-
sa kiinteän rannikkopuolustuksen strategi-
sesti merkittävät linnakkeet. Hekin allevii-
vasivat, että huolimatta satelliitteihin 
perustuvista tiedustelujärjestelmistä ja 
täsmäaseista linnakkeilla on perustellusti, j a 
varsinkin sodan ja rauhan välimaastossa 
oltaessa vahva ja kiistämätön merkityksen-
sä miinoitteiden laskun ja sittemmin 
valmiiden miinoitteiden, strategisen 
asejärjestelmän suojana. 

aatoimme myös kertoa heille, että 
tervetulleella ja todella ennakkoluulot-

tomalla päätöksellä ollaan Suomeen 
hankkimassa ilmatyynyaluksia, jotka 
lisäävät aivan oleellisella tavalla uusien 
asejärjestelmien käyttömahdollisuuksia 
talviaikana. Se mahdollistaa tulen ulottami-
sen suurella tilannenopeudella sinne, minne 
sitä ei ole koskaan tähän mennessä histori-
assamme saatu jääolosuhteissa ulotettua. 

opeutta ja laajaa liikkuvuutta ei voi 
tässäkään yhteydessä kuitenkaan 

asettaa pelkästään itsestään selväksi 
ongelmattomaksi itseisarvoksi, vaan se tuo 

tullessaan tukun muita ratkaistavia haastei-
ta. joista vähäisimpiä eivät ole tiedustelu ja 
maalinosoitus sekä riittävän aktiivisen ja 
passiivisen suojan järjestäminen tehokkai-
den ja nopeasti liikkuvien yksiköiden 
eliniän takaajaksi. Jo nykyistenkin ja 
varsinkin lähitulevaisuuden tiedustelujär-
jestelmien aikana nopeasti liikkuvan 
maalin poimiminen mereltä tai maalta ei 
liene ylitsepääsemätön ongelma, joten 
riittävän suojan kehittäminen on vakava 
haaste. 

ässäkin yhteydessä päädymme uudel-
leen arvioimaan myös kantalinnoitet-

tujen linnakkeiden merkitystä. Jo valmiiksi 
hallussamme olevat maa-alueet sekä 
asejärjestelmät ovat todellista kansallista 
pääomaa. On selvää, että jos linnakkeiden 
suojausjärjestelmien kehittäminen pysäh-
tyy, ovat myös linnakkeet hyödyttömiä 
"istuvia ankkoja", mutta jatkuvasti asioita 
tutkimalla ja hankkimalla vasta - asejärjes-
telmiä taataan taisteluissa linnakkeille 
järkevä elinikä, joka taas puolestaan 
parantaa kaikkien meripuolustuksen osa-
alueitten elinikää ja tulen tehoa. 

Tämän tekstin ollessa viimeinen puheen-
johtajana laadittu kirjoitus toivotan 
yhdistykselle sekä lehdelle onnea ja 
menestystä sekä kiitän lämpimästi kaikkia 
lukijoita heiltä saamistani kannustavista ja 
välillä myös kriittisistäkin palautteista. Ne 
ovat olleet elämässä aivan erinomaisia 
mausteita. 

Ossi Kettunen 
RtUy :n puheenjohtaja 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A »»i rrn cT rrmmm 

TARKIAINEN 
M i k o n k a t u 3, 00100 H E L S I N K I 

P u h . 661 916 F a x 656 0 1 5 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

Puolustusjär jestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
maalle, merel le ja veden alle 

Er i ty isosaamisen alueet: 
• Hydroakustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 

Raivauksenhallintajärjestelmän käyttäjäliityntä toteutettuna 20" 
litteillä värinäytöillä, äärimmäisenä oikealla 
magneettisuojajärjestelmän käyttäjäliityntä. 

Elesco Oy 
PL 128 PL 198 
(Luomannotko 4) (Kampikuja 4) 
02201 ESPOO 78201 VARKAUS 
puh. (09) 525 9060 puh. (017) 366 5100 
fax (09) 525 90660 fax (017) 366 5111 
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HARMAITA 
v a i 
MUSTIA 

M i k ä on rannikkotykis-

tön reservi läisten asu 

mer ivoimissa? O n k o 

sot i lasarvoissa tapah-

tunut muutoksia? O n k o 

muutoksia suunnitteil-

la? 

T I M O A H L R O O S 

Rannikkotykistön ja merivoimien 
yhdistymisen aiheuttamat muu-
tokset rannikkotykistön reservi-
läisten asemaan ovat jääneet ko-
vin vähälle huomiolle. Koska 
kertausharjoituksia ei juurikaan 
järjestetä, kovin harva on päässyt 
näkemään uudistuksen vaikutuk-
sia käytännössä. 

Tätä artikkelia varten tietoja 
antoivat merivoimien esikunnas-
ta komentajakapteeni Fager-Pin-
tilä, joka johtaa merivoimien vaa-
tetushuoltoa, ja komentajakaptee-
ni Wetterstrand, joka on merivoi-
mien henkilöstötoimialajohtaja. 

Osoittautui, että moneen ky-
symykseen puuttui vastaus siitä 
syystä, ettei asiasta ole tehty yk-
sityiskohtaista ohjeistusta. Har-
kintavaltaa on myös joukko-osas-
toilla, mikä selittää eroavaisuudet 
käytännön ratkaisuissa. Eräänä 
asiaan vaikuttavana tekijänä tuli 

esiin käynnissä oleva upseeriston 
koulutusuudistus. Se tulee joka 
tapauksessa aiheuttamaan niin 
paljon muutoksia, ettei lyhytikäi-
seksi jäävän ohjeistuksen laatimi-
seen ole ryhdytty. 

Palveluksessa pursimies 
- reservissä vääpel i 

Esitän seuraavaksi pääpiirteet 
niistä ohjeista ja määräyksistä, 
jotka ovat voimassa kertaushar-
joituksiin kutsuttavien reservi-
läisten kohdalla. Korostan kui-
tenkin, ettei ole syytä hämmäs-
tyä, mikäli käytäntö ei vastaa täs-
sä lausuttua. Rannikkotykistön ja 
merivoimien yhdistymisen jäl-
keen rannikkotykistön kantahen-
kilökunnan sotilasarvot on harvo-
ja poikkeuksia lukuunottamatta 
tähän mennessä muutettu vastaa-
viksi merivoimien arvoiksi. Re-
serviläisten osalta merivoimat ei 
pidä muutosta tarkoituksenmu-
kaisena sen vaatiman työmäärän 
vuoksi. Tällä hetkellä merivoi-
mien reservissä on siis joukoit-
tain korpraaleja, vääpeleitä, yli-
vääpeleitä, vänrikkejä, kapteene-
ja, majureita, everstiluutnantteja 
ja jokunen everstikin. 

Ylennyksessä 
arvo va ih tuu 

Valitun linjan mukaan reservi-
läisten maavoimien sotilasarvot 
muuttuvat merivoimien arvoiksi 

vain ylentämisten yhteydessä. 
Rannikkotykistön ylikersantista 
tulee siis pursimies, yliluutnantis-
ta kapteeniluutnantti ja niin edel-
leen. Merivoimien miehiä ovat 
nyt myös sellaiset muissa asela-
jeissa palvelleet, joiden sodan 
ajan joukko kuuluu elimellisesti 
vaikkapa linnakkeen kokoonpa-
noon. Näin ollen ilmatorjuntapat-
terin tykkimies ylennetään hyvin 
sujuneiden kertausharjoitusten 
jälkeen ylimatruusiksi. 

Ratkaisevana tekijänä tässä 
on ylennystä esittävä taho: meri-
voimat esittää ylennettäväksi 
omiin, maavoimien arvoista mo-
nessa kohdin poikkeaviin arvoi-
hinsa. Mikäli ilmatorjuntapatteri 
elinkaarensa lopulla siirretään 
maavoimien reserviin puolusta-
maan Keski-Suomen ilmatilaa, 
on patterissa kertausharjoitusten 
päätteeksi ylimatruusien rinnalla 
uunituoreita korpraaleja. 

V a a t t e e t pa lve luspaikan 
m u k a a n 

Univormun suhteen merivoimat 
jakautuu kahtia: rannikkojouk-
koihin ja laivapalvelusjoukkoi-
hin. Laivapalvelusjoukot ovat 
kuuluneet merivoimiin pääsään-
töisesti jo ennen yhdistymistä, 
eikä näiden asussa ole tapahtunut 
muutoksia. 

Aluksilla ja esikunnissa käy-
tetään mustaa palveluspukua. 
Rannikkojoukot, joihin rannikko-
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seerit mukaan lukien arvomerk-
kinauhojen yläpuolelle kiinnite-
tään muualla kuin olkavarressa 
asusta riippuen joko kankainen 
tai metallinen leijona, ali-ja opis-
toupseereilla koulutusalan merk-
ki. 

Arvai lu i l le jää varaa 

tykistöjoukot käytännössä koko-
naisuudessaan kuuluvat, taas 
käyttävät palveluksessa maasto-
pukua merivoimien arvomerkeil-
lä varustettuna. Kaulukseen ei 
siis tule lainkaan arvomerkkejä; 
maastopuvussa arvomerkit ovat 
olkavarressa, villapaidassa, joka 
on merivoimien sininen, olka-
päällä. 

Kaikissa tapauksissa arvo il-
maistaan mustalle pohjalle om-
mellulla kullanvärisellä nauhalla, 
joka on maavoimien arvomer-
keissä käytettävää nauhaa le-
veämpää. Upseereilla reserviup-

Mitään ulkoista erottavaa tekijää, 
joka osoittaisi sotilaspuvun käyt-
täjän rannikkotykistötaustan, ei 
ole käytössä. Erikoisupseereilla, 
esimerkiksi lääkintä, insinööri-
tai musiikkialalla, on oma tun-
nusvärinsä, joka pilkistää arvo-
merkkinauhojen välistä, mutta 
rannikkotykkimiehillä mitään täl-
laista ei ole. 

Niinpä esimerkiksi rannikko-
tykistöstä eläkkeelle jäänyt maju-
ri saa kertausharjoituksiin kutsut-
tuna komeilla komentajakaptee-
nin kaluunat hihassaan. Arvomer-
kit eivät kuitenkaan tässäkään ta-
pauksessa tee miestä, vaan majuri 
on ja pysyy majurina mahdolli-
seen ylentämiseensä asti. 

Ulkopuolisen on mahdotonta 
tätä tietää, joten majuri saa varau-
tua lukuisiin hänen korvissaan 
virheellisiin puhutteluihin. Tie-
tysti on todennäköistä, että maas-

topukuinen, merivoimien arvo-
merkkejä käyttävä reserviläinen 
on rannikkotykkimies, mutta jos 
hänellä on aliluutnantin arvomer-
kit, pitäisi tietää, onko hänen ar-
vonsa ajalta ennen yhdistymistä, 
jolloin hän on vänrikki, vai onko 
ylennys tuoreempi, jolloin hän 
luonnollisestikin on saanut meri-
voimien arvon. 

Tekemistä r i i t tää 

Kertausharjoituksissa rannikko-
tykistön reserviläiset törmäävät 
vielä sellaiseen hankaluuteen, 
että heille jaetaan maastopuku m/ 
62, jonka hihassa ei ole valmista 
tarrapohjaa arvomerkkien kiinnit-
tämiseen. Itse olen nähnyt tästä 
selvittävän jakamalla reserviläi-
sille kumiset sadetakin arvomer-
kit ja hakaneuloja niiden kiinnit-
tämiseen. 

Tämä on hyvä osoitus siitä, 
että voimassa olevat määräykset 
ja joukko-osastoissa noudatettu 
käytäntö eivät aina kohtaa toisi-
aan. Tilapäisjärjestelyt antavat 
helposti reserviläisille sellaisen 
vaikutelman, että heidän varusta-
miseensa suhtaudutaan välinpitä-
mättömästi. m 

^j* Teotools 
PL 26 
48601 Karhula 
puh. 05-260 7000 
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Kirovin tykit 

Suomenlahden pohju-
kassa, Pietarin kau-
pungin länsilaidalla, 

Vasilin saarella sijaitsee 
yksi kaupungin parhaita 
nykyaikaisia hotelleita, 
ruotsalaisten rakentama 
Pribaltijskaja. Hotelli on 
arkkitehtonisesti komea ja 
sen sijainti on kaunis me-
ren rannalla. Vain mereltä 
usein puhaltava viima saat-
taa häiritä hotellin ympä-
ristössä liikkuvaa. 

Kuten turistimatkoilla 
usein, aamuisin jää yleensä 
aikaa aamiaisen ja turisti-
kierrokselle lähdön väliin. 
Tällöin on mukava tehdä 
10-15 minuutin lenkki hotellin ympäristössä. Pri-
baltijskajassa asuttaessa kävelyreitti suuntautuu 
kuin itsestään hotellin taakse meren rantaan, jossa 
on aamuisin liikkeellä yleensä vain koiran ulkoilut-
tajia. 

Suomenlahden rantaa kulkiessa ei tarvitse kä-
vellä kuin viisi minuuttia, kun tulee Pribaltijskajan 
aukiolta seuraavalle komealle aukiolle - Itämeren 
laivaston aukiolle. Aukiota reunustavat korkeat ker-
rostalot ja sen takana on suuri Itämeren laivaston 
kulttuuritalo. 

Itse aukiota hallitsevat kaksi jyhkeää kolmiput-
kista tykkitornia, jotka on aseteltu peräkkäin toinen 
hieman ylemmäksi kuin toinen aivan samaan ta-
paan kuin ne ovat sota-aluksen kannella. Tykkeihin 
kiinnitetty laatta kertoo, että ne ovat Neuvostoliiton 
laivaston toisen maailmansodan aikaisen ylpeyden 
risteilijä Kirovin 180 mmm tykkitorneja. 

Ylpeinä nämä museotykkien putket osittavat 
kohti länttä. Mutta mitä näillä museotykeillä on te-
kemistä Hangon kanssa? 

Russarön ta is te lu 
Paljonkin. Juuri nämä Kirovin tykit pyrkivät murta-
maan Hangon puolustajien selkärangan Russarössä 
talvisodan toisena päivänä 1.12.1939. Mutta Russa-
rö ja sen kuusi Bethlehem Steel Co:n 9.2 tuuman 
kanuuna osittivat Kirovin tykkitorneille paremmuu-
tensa. 

Aamun harjoitukset olivat juuri alkaneet Russa-
rön patterilla, kun linnakkeen merivalvonta-asemat 

Uhkaavasti tähtäävät 
Kirovin tykit kohti 
länttä. 

ilmoittivat etelästä päin lä-
hestyvästä laivasto-osastos-
ta. Pian nämä savut ja aluk-
set havaittiin myös Russa-
rön tulenjohtotornista. 

Alusten tultua lähem-
mäksi, ne tunnistettiin 
Neuvostoliiton Itämeren 
laivaston risteilijä Kirovik-
si, jonka saattueena oli 
kaksi hävittäjää. Alusten 
päästyä 24 kilometrin pää-
hän Russaröstä, linnakkeen 
tykit avasivat tulen, johon 
myös risteilijä Kirov vasta-
si. Russarön tuli oli tark-
kaa, ja noin kymmenen mi-
nuutin ammunnan jälkeen 
havaittiin Kirovin saaneen 

osuman, jonka jälkeen vihollisen alusosasto poistui 
savuverhon suojassa. 

Kirovin tuli sen sijaan suuntautui Russarön yli, 
joskin pieniä vaurioita koitui myös saaren raken-
nuksille. Venäläisten tulituksen ainoat uhrit olivat 
ne sadat kalat, jotka kuolivat veteen osuneiden kra-
naattien räjähdyksiin. Russarössä syötiin seuraaval-
la viikolla molotorskaa ja silakkaa Kirovin tapaan. 

Itsenäisen Suomen ensimmäinen torjuntavoitto 
oli saavutettu, ja sen saivat Russarön tykkimiehet. 
Asialla oli suunnaton symbolinen ja rohkeutta nos-
tattava vaikutus talvisodan ankeina alkupäivinä, jol-
loin kaikki uskoivat, että Suomen päivät olivat lue-
tut. 

Tykk ien symbol i i kkaa 
Tänään Russarön tykeistä on jäljellä enää kaksi 
kappaletta linnakkeen keskijaoksella. Kirovin tyk-
kitornien tapaan ne on museoitu. 

Kirovin tykit Itämeren laivaston aukealla on 
suunnattu kohti länttä, se symboloi venäjän laivas-
ton pyrkimyksiä merelle. 

Yhtä paljon Russarön museotykkien suunta ete-
lään kertoo siitä, että Hankoniemi on edelleen Suo-
men strategisesti tärkeä nurkka, josta voi tarkkailla 
ja tarvittaessa myös säännellä liikennettä Suomen-
lahdelle. Se on kuin portti Suomenlahden suulla, ja 
Russarön linnake toimii edelleen tämän portin var-
tijana. 

Pekka Silvast 
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Viapori. Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1 9 1 4 - 1 9 1 8 

• Varusmiespalveluksensa ai-
kana Markus Manninen suo-
ritti Helsingin meririntaman 
linnakkeiden rakenteiden in-
ventoinnin osana Sotamuseon, 
Museoviraston ja Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin pro-
jektia. Mannisen inventointi 
täydensi aikaisempia aiheesta 
tehtyjä selvityksiä, esimerkiksi 
vuonna 1972 tehtyä ensimmäis-
tä inventointia. 

Syyskuussa julkaistiin inventoin-
timateriaalin pohjalta arkkiteh-
diksi opiskelevan Mannisen kir-
joittama kirja "Viapori. Merilin-
noitus ensimmäisessä maailman-
sodassa 1914-1918". Ensin oli 
tarkoitus ainoastaan muuttaa in-
ventointi julkaistavaan muotoon. 

Kuitenkin arkistolähteiden, 
erityisesti Kansallisarkiston ve-
näläisiä sotilasasiakirjoja -koko-
elman antama uusi tieto sai ai-
kaan sen, että kirjassa tuli mah-
dolliseksi käsitellä tarkemmin 
myös ensimmäisen maailmanso-
dan aikaista linnoitusjärjestel-
mää, sen rakennusvaiheita ja ra-
kentamiseen johtaneita syitä. 

Sotamuseon kustantama 127-
sivuinen, A4 -kokoinen pehmeä-
kantinen kirja ei siis luettele pel-
kästään erilaisia linnoitteita ja 
niihin liittyviä rakenteita, vaan 
Manninen on täydentänyt inven-

tointia arkistotutkimuksella. Kir-
ja käsittelee Viaporin venäläisai-
kaa, meririntamaa ensimmäisessä 
maailmansodassa, etulinjaa eli 
ulompaa linjaa ennen ja nyt, tois-
ta eli sisempää linjaa ennen ja nyt 
sekä merilinnoitusta tänään. Kirja 
on kuvitettu mielenkiintoisilla, 
osittain ennen näkemättömillä 
musta-valkoisilla valokuvilla ja 
piirroksilla. Manninen on myös 
piirtänyt havainnolliset kartat lin-
nakkeista 1900-luvun alussa. 

Sen lisäksi, että kirja on hy-
vin kuvitettu ja sisältää paljon 
uusia yksityiskohtaisia tietoja, 
siitä saa erittäin hyvän yleiskuvan 
Helsingin merilinnoituksesta ja 
siihen liittyvistä ilmiöistä. Man-
ninen on onnistunut tiiviillä ja 
asiantuntevalla tavalla kuvaa-
maan syy-yhteyksiä ja laajoja ta-
pahtumia tavalla, jolla niin suuret 
linjat kuin pienet yksityiskohdat-
kin avautuvat lukijalle ennennä-
kemättömällä tavalla. 

Jos teoksesta halutaan löytää 
puutteita, voi tietysti todeta, että 
vaikka teoksessa on englannin-

kielinen yhteenveto ja lyhyet ku-
vatekstit. ne ovat hyvin niukat ot-
taen huomioon että kirjalla on 
mahdollisuuksia menestyä kan-
sainvälisestikin. Ongelma on 
yleinen suomenkielisissä teoksis-
sa ja lienee yleensä kustantajan 
tietoinen valinta kustannusten eli 
sivumäärän kurissapitämiseksi. 
Toinen asia, jota ainakin allekir-
joittanut jäi kaipaamaan oli läh-
deviitteet. Viitteet jätetään yleen-
sä pois tämän tyyppisistä kirjois-
ta kustannussyistä, eikä niitä 
yleensä kaipaakaan. Mannisen 
teoksessa viitteet olisivat kuiten-
kin puoltaneet paikkansa ottaen 
huomioon käytetty lähdemateri-
aali ja hyvä lähdeluettelo. 

Teoksen hinta ei ollut kirjoi-
tushetkellä allekirjoittaneen tie-
dossa, mutta tuntien Sotamuseon 
linjaa se tullee olemaan hyvinkin 
kohtuullinen. Sotamuseon yhte-
ystiedot ovat: Sotamuseo, PL 
266, 00171 Helsinki, puhelin 09 
18126381. 

Ove Enqvist 

Helsingin merir intaman kalustoa, 10 tuuman Durlacher. (Kuva 
Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918-1998, 
Helsinki 1999). Piirroskuva esittää 11 tuuman rannikkokanuu-
naa m 1877-patterista, joita oli monella Helsingin merir intaman 
linnakkeella. Piirros Cuxhavenin linnoituksesta. 
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Pelottomat 
miinanlaskijat 

KARI N O R K O L A 

Suomen joutuessa 

sotaan 1 9 3 9 valt io-

joh tomme näki suuren 

huolen meriyhteyk-

s iemme säi lymisessä 

muuhun m a a i l m a a n . 

Huol ta ei helpottanut 

t ieto, että la ivastomme 

ol i varsin p ieni ja 

upeasta miinoitustai-

dos taan huol imatta 

heikosti varustettu. 

Koko mi inatakt i ikkam-

me perustui muuta-

m a a n tuhanteen venä-

läisiltä perittyyn mii-

naan ja a jatukseen 

estää maihinnousut 

miinoituksin. 

Kun itsenäisen Suomen lai-
vaston ensimmäinen kou-
lutushaara oli miinanlasku 

ja toimiala miinojen raivaus ko-
mentaja Arvo Komulaisen kirjan. 
Suojattu Merenkulku elinehto-
namme, mukaan, ei ollut ihme, 
että kaksi kuudesta Merivoimien 
Mannerheim-ristin ritarista toimi 
miinalaivoilla. Komentaja Jouko 
Olavi Kaarlo Arho, Tampereella 
syntynyt meriupseeri oli 34-vuo-
tias tullessaan nimitetyksi 
104.:ksi Mannerheim-ristin rita-
riksi samana päivänä, 8.3.43, 
kuin kaksi vuotta myöhemmin 
Turussa päivänvalon nähnyt kap-
teeniluutnantti Osmo Kullervo 
Kivilinna, ritari n:o 105. Molem-
mat aktiiviupseereita, merikadet-
tikurssien 6 ja 8 uljaita kasvatte-
ja-

Kumpaisestakaan ei voi ker-
toa kuvaamatta taistelupaikkoja, 
joilla toinenkin oli toiminut. Mo-
lemmat rakensivat Kipinolan, 
Kuolemajärven, Valkjärven, Äy-
räpään. Vuoksen, Perkjärven ja 
Seesjärven miinakenttiä vuonna 
1941 ja Rukajärven, Ontajärven. 
Seehundin, Norpan ja Seeigelin 
miinoitteita vuonna 1942. 

Vaikka useimmat nimet ovat-
kin tuttuja maarintamien veteraa-
neille, ne olivat peitenimiä, jotka 
vuonna 1941 löytyivät maamme 
lounaiskulmalta ja vuotta myö-
hemmin Suomenlahden itäpäätä 
saartamassa. 
Talvisodan alussa meriupseerien 
työ oli siinä määrin raskaampaa 

verrattuna jatkosodan aikaisiin 
taisteluihin, että niistä mainittiin 
varsin yksityiskohtaisesti Olavi 
Arhon ritariksi nimitysperuste-
luissa. Onnistuneet miinanlaskut 
talven alussa vanhentunutta ka-
lustoa pimeässä käsitellen koros-
tivat suomalaisen miinalaiva 
Louhen henkilöstön ammattitai-
toa ja sisukkuutta erityisellä ta-
valla. Siitä kertovat maininnat 
30.11.39 Utön ulkopuolella, 
3.12.39 Nyhamnin meriväylällä 
ja vielä kolme kertaa joulukuussa 
Märketin eteläpuolella. Näiden 
miinoitustehtävien aikana mm. 
miinojen räjäyttimiä oli viilattava 
yöllä myrskyssä, jotta ne olisivat 
sopineet pesäkkeisiinsä. 

Vielä tammikuun 13. ja 14. 
päivinä Louhi joutui Sottungassa 
vihollispommittajien maaliksi. 
Vaikka aluksen tuho näytti var-
malta - olihan aluksella kymme-
nittäin miinoja - vain yksi mat-
ruusi kuoli haavoihinsa. Miinoit-
tajan työ merkitsi usein kaksin-
kertaisen riskin ottamisen sa-
moista miinoista. 
Molemmat Marskin ritareista 
joutuivat aluksillaan ottamaan 
osaa laskemiensa miinakenttien 
purkamiseen välirauhan aikana. 
Näin Olavi Arho raivasi Utön ja 
Nyhamnin kentät ja Osmo Kivi-
linna Helsingin ja Porkkalan ve-
sille laskettuja miinakenttiä. 

Jatkosodan aikana Olavi Ar-
hon johdossa laskettiin vuonna 
1941 yhteensä 1436 miinaa ja 
toimeenpantiin 1941 raivausta. 
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Viimeksi mainituista erityisen 
tärkeiksi arvioitiin ns. saattorai-
vaukset läntisellä Suomenlahdel-
la, kun Hankoja Osmussaari oli-
vat vielä venäläisten hallussa. 
Örö-Porkkala välillä Ruotsinsal-
mi saattoi 29.8.1941 suomalaiset 
tykkiveneet Hangon itäpuolelle ja 
21.11., 11.12. ja 13.12. useita 
suomalaisia ja saksalaisia sotatar-
vikkeita kuljettavia aluksia onnis-
tuneesti tehokkaiden venäläisten 
miinasulkujen läpi. 

Vuonna 1942 komentajakap-
teeni Olavi Arhon johdolla las-
kettujen miinojen määrä nousi 
1425 miinaan. Lisäksi hän onnis-
tui tuhoamaan venäläisen sukel-
lusveneen syvyyspommeilla 
14.7.1942. Hänen komennossaan 
suomalaiset miinalaivat osallis-
tuivat tykein myös Somerin tais-
teluun. Kapteeniluutnantti Kivi-
linna laski kesällä 1941 yhteensä 
952 miinaa toimiessaan Riilah-
den päällikkönä. Kaikilla hänen 
laskemillaan miinoitteilla oli 
hyökkäyksellinen luonne, joten 
työ tehtiin usein vihollisen silmi-
en alla. Osmo Kivilinnan taita-
vuutta ja tehokkuutta korosti vie-
lä se, että vaikka hän saikin kai-

paamansa uuden aluksen komen-
toonsa, sen ominaisuuksia ei vie-
lä täysin tunnettu. 

Mannerheim-ristin nimitys-
perusteluissa todetaan kapteeni-
luutnatti Kivilinnan tehneen suu-
remman työn raivaus- ja saatto-
tehtävissä kuin miinoittajana. 
Näin hänen todetaan raivanneen 
yhteensä 1400 meripenikulmaa. 
Lisäksi heinäkuussa 1941 Kivi-
linna kaappasi Suomenlahdella 
täydessä sotatarvikelastissa ol-
leen vihollisen proomun ja kul-
jetti sen Helsinkiin. 

Saattaessaan saksalaisia aluk-
sia 21.11.1941 kapteeniluutnantti 
Kivilinna pelasti Osmussaaresta 
ammutun järeän tulen alla ja kes-
keltä venäläisten miinakenttää 
miinaan ajaneen hinaaja Passadin 
kuusi miestä merestä kovassa 
merenkäynnissä. Sotien aikana 
laskettiin kapteeniluutnantti Kivi-
linnan raivanneen 260 km2 alu-
een ja laskeneen 2684 eri mallista 
miinaa Suomenlahteen. Hänen 
varman toimintatapansa ansiosta 
omia tappioita ei ole tullut, mai-
nittiin nimitysperusteluissa. 

Kohtalo siirsi molemmat 
Mannerheim-ristin ritarit inhimil-

lisesti katsoen ennen aikojaan 
elävien kirjoista. Olavi Kivilinna 
sai kuolettavat haavansa Tiiskerin 
kaakkoispuolella ja menehtyi jo 
20 päivää ritariksi nimityksensä 
jälkeen. Komentaja Olavi Arhon 
elämänkaari päättyi 41-vuotiaana 
Saaristomeren Merivartioston 
komentajana. 

Loviisan kaupunki 
Lovisa stad 
Puh. 0 1 9 - 5 5 5 1 

JALASJÄRVEN KUNTA 
PL 12, 61601 Jalasjärvi 
Puh. (06) 458 0111 

lE TELATEK 
RAAHE, TAIVALKOSKI 

Finnsteve Oy Ab, Snukonkuja 5,00180 Helsinki 
Puh. 010 56560, fax 09-6857253 

Finnlines-yhtiö 
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KA 3 VASTAVIERAILULLA HELSINGISSÄ 
Viime syksynä joukko 

RtUY:n jäseniä teki 

tutustumismatkan Got -

lanti in. M a t k a k o h t e i n a 

o l ivat KA 3 Färösun-

dissa sekä historialli-

nen ja kaunis Visbyn 

kaupunki . M e i t ä mu-

kana ol lei ta hemmotel-

tiin mielenki intoisel la 

ja anto isa l la ohje lmal-

la. Vierai lun 

päät tä jä is i l la l l isel la 

to ivo t imme isäntämme 

tervetulleiksi vastavie-

rai lul le Suomeen. 

Esitetty kutsu ja annettu vastaus 
eivät onneksemme jääneet pel-
kiksi kohteliaisuuksiksi, vaan vii-
konloppuna 14.-15.10. parikym-
mentä gotlantilaista rannikkoty-
kistöupseeria saapui pirteänä Sil-
jan aamuvuorolla Helsinkiin. 

Gran Marinaan majoittumi-
sen jälkeen joukko siirtyi Askelil-
la Merisotakouluun. Hasse Reko-
lan (vpja) kiitettyä vieraita viime-
syksyisestä Gotlannissa ja toivo-
tettua vieraat tervetulleiksi Hel-
sinkiin, Auvo Viita-aho piti meri-
puolustusaiheiset kalvosulkeiset, 
jonka jälkeen vieraat tutustuivat 
Merisotakoulun päärakennuk-
seen ja siellä olevaan 1750-luvun 
alusta lähtien kertovaan meri-
näyttelyyn. 

Rt-museo k i innost i 

Lounaan jälkeen ja Pentti Jänkä-
län (Johtorengas) vahvennettua 
isännistöä aloitettiin tutustumi-
nen Suomenlinnaan. Inventaario-
kammarin multivisioesitys 250-
vuotiaasta Viaporista ja sitä seu-
rannut mielenkiintoisesti ja elä-
västi opastettu kävelykierros 
Suomenlinnassa Sota- ja erityi-
sesti Rt-museoineen saivat kiin-
nostuneen vastaanoton. 

Kierroksen päättyminen Pani-
moon olusille, missä Ossi Ket-
tunen (pja) otti ohjat käsiin, oli 
tarkoituksellinen ansaiten vierai-
den vilpittömät kehut. Luonte-
vasti sitä seuraava tutustumiskoh-
de oli Suomen suurin sauna 
(världens största - vapaa ruotsin-
nos!) Merisotakoululla. 

Jos illallinen tillbehööreineen 
Färösundissa oli upea, niin vä-
hintään yhtä hienon illallisen 
Upseerikerho oli taikonut rannik-
kotykistön perinnehuoneeseen. 
Vieraiden mieluisia kehusanoja 
lainataksemme kaikki oli "top-
pen". 

Kiitosten ja lahjojen vaihta-
misten jälkeen hilpeä joukko 
isäntineen siirtyi tutustumaan 
Helsingin yöelämään. 

Seuraavan päivän hotelliaa-
miaista sulateltiin Askeri-kyydin 
jälkeen Isosaaren mukulakivillä. 
Linnakkeen esittelyn jälkeen vie-
raat pääsivät tutustumaan kou-
riintuntuvasti nykyaikaisimpaan 
suomalaiseen (världens bästa -
jälleen vapaa ruotsinnos!) rannik-
kotykkiin. Vieraiden - ainakin 
Färösundin sa-patterinpäällikön -
katseista saattoi lukea lievää ka-
teutta ja kenties aavistuksen luo-
pumisentuskaakin. Tornitykin 
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Hasse Rosengren (KA3 henkilöstöpäällikkö) lähdössä eläkkeelle. 

Puheenjohtajat vaihtavat lahjuksia. Ossi 
Kettunen (RtUy pja) ja Staffan Johnsson 
(KA3 ru-kerhon pja). 

Kiitospuheiden aika. Staffan Johnsson, 
Ossi Kettunen ja Mikael Halmstedt (KA3 

upseeriyhdistyksen vpja). 

KA3 upseeristoa ja isäntiä Merisotakoulun 
ruokalassa. 

vieressä seistessään suomalainen 
rannikkotykistöballista saattoi 
syystä tuntea aselajiylpeyttä. 

Kier toa je lu 
kul t tuur ipääkaupungissa 

Oman panoksensa vierailuun an-
toi myös Helsingin kaupunki, 
jonka tukemana retkeläisille voi-
tiin järjestää hyvin opastettu bus-
siajelu kaupungin eri nähtävyyk-
siin. Temppeliaukion kirkko ja 
Sibelius-monumentti jaksavat 
olemuksellaan yhä mykistää niin 
paljasjalkaisen helsinkiläisen 
kuin gotlantilaisen turistinkin. 
Helsingin kaupungille - kulttuu-
ripääkaupungillemme - kiitos 

myös isäntien 
puolesta. 

V i e r a i l u n 
aluksi esitetty 
toivomus, että 
gotlantilaiset rt-
upseeriveljem-
me (ja yksi si-
sar!) olisivat 
kotiin lähties-
sään tyytyväi-
siä, tuli todiste-
tuksi runsaitten 
kiitosten ja jäl-
leen tapaamisen 
t o i v o m i s t e n 
muodossa Sil-
jalle vieraita 
saateltaessa. 
HPR 
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Suunnittelu on 
tärkeä osa 
linnakkeen 
taistelua. 

Linnakkeen puolustus I 

-kurssin tar ina a l kaa jo 

noin vuoden takaa , 

jo l lo in Turun Rannikko-

patteriston komenta ja 

Ma t t i V a i n i o n p ä ä esitti 

to ivomuksen taistel i jan 

perust ietoja ja -tai toja 

koulut tavan kurssin 

jär jestämisestä. N ä i n 

ol len kurssin suunnitte-

lu oli h e l p p o a , o l ihan 

kurssille näin nimetty 

p ä ä m ä ä r ä sekä koh-

d e r y h m ä . 

Kurssin otti vastuulleen Esko 
Saarnin tueksi Turun seu-
dulla muodostunut rannik-

kotykistökoulutuksen työryhmä, 
josta löytyi kouluttaja kurssin 
kaikille osa-alueille. Jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa todettiin, että 
annetut koulutustavoitteet on 
mahdotonta saavuttaa yhden vii-
konlopun kurssilla, joten koko-
naisuus pitää jakaa kahteen 
osaan. 

Tämän Linnakkeen puolustus 
I-kurssin pääkoulutusaiheiksi ras-
teille muotoutuivat näin kulun-
valvontapaikan toiminta, naami-
ointi j a maastouttaminen, vale-
laitteen rakentaminen, tukikohta-
kortin laadinta, käsiaseiden käsit-
tely sekä taistelijaparin suojapo-
teron rakentaminen. 

Pääsiäisen aikaan kouluttaja-
joukko matkasi Gyltön linnak-
keelle ylil Ville Vänsän vieraaksi 
saamaan tuoretta oppia kurssin 
keskeisiltä osa-alueilta. Viikonlo-
pun parasta antia lienee suojapo-
teron kaivuu, kurssin tulevista 
kouluttajista tuskin kukaan oli 
omana varusmiesaikanaan osal-

listunut yhtä aktiivisesti moiseen 
touhuun. 

Viikonlopun aikana saatiin 
päätettyä myös lopulliset koulu-
tustavoitteet kultakin osa-alueelta 
sekä kurssin aikataulu. Samalla 
kurssin maastoksi valittiin vara-
tulenjohtoaseman - 1 5 2 mm tykin 
alue, josta löytyi hyviä paikkoja 
kurssin käyttöön. 

Yhteisen kouluttajakoulutuk-
sen jälkeen kukin kouluttaja vas-
tasi omasta osa-alueestaan itse, 
tavoitteena tuottaa harjoitussuun-
nitelma ja koulutuskortit , jotta 
seuraavaa kurssia varten olisi 
materiaali jo valmiina. Tämä to-
teutukin täydellisesti ja kurssista 
kyettiin muodostamaan kansio, 
joka sisältää kaiken koulutukses-
sa tarvittavan materiaalin, poislu-
kien MakkiPakin asennuksen! 

Kurssilaisten rekrytoinnin 
hoiti Puolustusvoimat, kuten jo 
kurssia suunniteltaessa oli sovit-
tu. Kutsu postitettiin kaiken kaik-
kiaan 134 henkilölle, joista mää-
räaikaan mennessä ilmoittautui 
34 henkilöä. Tämä ylitti rajusti 
alkuperäisen suunnitelman kurs-
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silaisten maksimimäärästä, mikä 
aiheuttikin vakavaa pohdiskelua 
jatkomenettelystä. Oletettiin kui-
tenkin, että jonkin verran peruu-
tuksia matkan varrella tulee, jo-
ten päätettiin vain seurata tilan-
teen kehittymistä. 

Vihdoin koitti syyskuun en-
simmäinen päivä, jolloin kurssi 
alkoi. Osall istujamääräongelma 
oli ratkennut itsestään, jopa kurs-
simaksunsa maksaneita joutui 
jäämään pois kurssilta muiden 
esteiden vuoksi. Koulutus alkoi 
tehokkaasti jo bussimatkalla Pan-
siosta Gyltön linnakkeelle, missä 
iltaa jatkettiin pitkään varustami-
sen j a erikoisjoukkojen toimin-

| taan tutustumisen merkeissä. 
Lauantai oli pyhitetty rasti-

' koulutukselle. Pesäkerastilla Petri 
Siljamäki ohjasi suojapoteron ra-
kentamista, jonka ohella raken-
nettiin myös lieriöestettä. Timo 

Kuorehjärvi koulutti kulun val-
vontapaikalla toimintaa henkilön 
turvallisuustarkastuksessa erilai-
sissa tilanteissa, autolla ja ilman. 
Rynnäkkökivääriin, kevyeeseen 
konekivääriin j a käsikranaattiin 
perehdytti Pauli Hyytiäinen. 
Timo Ahlroos kertasi miinojen 
asentamisperiaatteita j a sulutus-
kuria. Tukikohdan suunnittelusta 
oman osuutensa piti Tapio Hirvo-
nen. 

Rankan lauantaipäivän lopuk-
si otettiin "meikit" esiin ja tutus-
tuttiin vielä henkilökohtaiseen 
naamiointiin, minkä jälkeen ol-
tiinkin valmiita siirtymään sau-
naa. Henkilökohtaisessa naami-
oinnissa tehtiin myös maastopu-
vun päälle muotoja rikkovaa pei-
tettä, johon kiinnitettiin havuja ja 
muuta vihreää. Saunan jälkeen 
palattiin tukikohtaan ja yritettiin 
tuhota päälleikkäisvarauksista 
syntynyttä seitsemän makkaran 
henkilökohtaista kiintiötä grillaa-
malla. 

Sunnuntai aloitettiin salaa-
misaiheisilla videoilla, minkä jäl-
keen aamupalalla vahvennettuna 
aloitettiin naamioinnin j a vale-
laitteiden rakentamisen harjoitte-
lu. Jälleen kerran huomattiin, että 
pienelläkin panostuksella ja kek-
seliäisyydellä saadaan lähes tyh-
jästä yllättävän todellisen näköi-
siä valelaitteita. 

Sitten olikin vuorossa jo tuki-
kohdan purkaminen ja siirtymi-
nen takaisin kasarmialueelle, 
missä ennen varusteiden luovu-
tusta käytiin vielä läpi viikonlo-
pun aikana syntyneet tukikohta-
kortit. Järjestelyt toimivat mallik-
kaasti ja kotimatkalle päästiin 
lähtemään aikataulun mukaan. 
Paluumatkalla käytiin kurssin 
loppupuhuttelu ja kerättiin palau-
te. Eikä untakaan tarvinnut paljoa 
houkutella.. . 

Tulokset kurssista olivat posi-
tiivisia; kouluttajakoulutus sy-
vensi osaamista jo alkuvuonna ja 
lisää järjestelyistä opittiin kurssil-
la. Kurssilaiset olivat tyytyväisiä 
saamaansa oppiin j a leirin järjes-
telyihin. Myös patteriston suun-
nalta kuulunut kiitos antoi aihet-
ta olla kurssiin tyytyväisiä. 

Tästä onkin hyvä jatkaa. Pii-
rustuspöydällä onkin jo keväällä 
2001 pidettävälle Linnakkeen 
puolustus 11-kurssille kerätty ne 
aiheet, jotka tältä kurssilta jäivät 
pitämättä sekä palautteen muka-
naan tuomia aiheita. Samoin uusi 
vastaava kurssi on myös suunnit-
teilla syksyksi 2001. Lisäksi kou-
luttajakoulutukseen saadaan sel-
keä tähtäin näiden kurssien myö-
tä. 

Suuret kiitokset kaikille Lin-
nakkeen puolustus I-kurssin on-
nistumiseen myötävaikuttaneille! 

Mika Koivunen 
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_ j jgj 1 1 j ^ e s l Suomen Puolustusvoimat ja RS Hansa Auto Oy ovat sopineet 

Sisu HMTV 6x6 maastokuorma-autojen hankinnasta. 

B ^ M f Lähinnä kenttätykistön kuljetustarpeisiin tilatut autot valmis-

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

U P ^ » on tapahtunut yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisin 

• • • . fvSHftv- ^ « ' " tavoite on yhdistää hyvä maasto-ja tieliikkuvuus suureen 

Puoiutusvoimien tilaamissa Sisu HMTV Ex6:ssa on Cummins MI 1 3BOE kuormankantokykyyn kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. 
dieselmooottori. jonka suurin teho on 278kW/380 hv. 
Vaihteistona 6-vaihteinen Aitison-täysautomaattivaihteisto. Autot toimitetaan täydellisesti varusteltuina. 

HANSA AUTO 
Renault ja Sisu kuorma-autot 

W W W . r s h a n s a . f i 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.Ln omistama raskaan autokaluston myynti- ja huoltoyhtiö, joila 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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Hyötyä ihmiselle ja 
ympäristölle 

Hyötysähkö tarkoittaa sitä, että polttoaineiden energia 
hyödynnetään tehokkaasti. Kun tavallisesti sähkötuo-
tannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, 
yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään läm-
mitykseen kaukolämpöverkon kautta. Näin polttoaineen 
energiamäärästä jopa yli 90% saadaan hyötykäyttöön. 

Hyötytuuli on tuulivoimalla tuotettua sähköä.Tuulivoima 
on ympäristöystävällinen energiantuotantovaihtoehto, 
sillä tuulivoimalat eivät aiheuta tuotantokäytössä min-
käänlaisia päästöjä ilmakehään. 

ffiSSr gSSr 
Kysy lisääTurku Energiasta puhelin (02) 262 8500 tai 

www.turkuenergia.fi tai www.hyotysahko.com 

T:mi H Asplund 
Gerbynt ie 15 

\ 65230 Vaasa 

K r k k a 
AMPUMARATAIAITTEET 

Puh. 06-3214 084 
Au to 0400-366 233 
Fax 06-3213 343 

P E L A S T U S O P I S T O 
R Ä D D N I N G S I N S T I T U T E T 
Valtakunnallinen pelastustoimen koulutuskeskus 

Toteutamme räätälöityjä pelastusalan koulutusta 
erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. 
Poliiseille olemme toteuttaneet koulutusta mm. 
seuraavilla aihealueilla: 

• Ensiapukoulutus 
• Sammutus- ja pelastustekniikka 
• Hätäkeskustoiminta 

Modernit puitteet alan erityistarpeisiin sekä 
monipuolisesti varustettu harjoitusalue. 

Pelastusopis to pa lve luksessanne 
Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 

Puhelin (017) 307 111, telekopio (017) 307 222 
www.pelastusopisto.fi 

; Kun on illa Saimaalla, unhoitan muun, 
kaisloihin luulikin jää haaveiluun... 

• rantasaunasta Saimaan aaltoihin 
• veneretkiltä nuotioiltaan 
• bocciasta lentopalloon 
• Ruokolahdella Imatralle 
• patikkaretkeltä ruokapöytään 

Saimaan Loma-Hovi 
Lomahovintie 3 , 5 6 1 0 0 RUOKOLAHTI 

Puh. (05) 4341 133 
Fax (05) 4341 895 

Saimaa.loma-hovi@saunalahti.f i 

Tervetuloa viihtymään 
kanssamme! 

RAUMAN SATAMA 
H a k u n i n t i e 1 9 2 6 1 0 0 RAUMA 

puh. (02) 834 4712, fax (02) 822 6369 
www.portofrauma.com  

e-mail: harbour.office@portofrauma.com 
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Kenraali Jaakko Valtanen. 

Kenraali Jaakko Valtasen 

puheen ydinkohdat Länsi-

Uudenmaan kadettipiirin 

turvallisuuspolitiikan seminaa-

rissa Vihdin Tuohilammella 

2 1 . 1 0 . 2 0 0 0 aiheena Suo-

men turvallisuus sodista tähän 

päivään - tulevaisuudessa. 

Tilaisuutta johti puheenjohtaja 

komentajakapteeni Hannu 

Rantala. 

TURVALLISUUS-
POLITIIKKAA 
TUOHILAMMELLA 

Kenraali Jaakko Valtanen totesi alustuksessaan mm seu-
raavaa: 

• Viime vuosikymmenen alussa Euroopassa suuren 
sotilaallisen ja poliittisen murroksen tärkein seuraus 
maanosamme turvallisuustilanteessa on epäilemättä 
ydinasein käytävän suursodan pienentynyt todennäköi-
syys. Toinen suuri muutos maamme turvallisuustilan-
teessa on seurausta siitä, että olemme Euroopan 
Unionin jäsen. 

Koko Toisen Maailmansodan jälkeisen ajan 
pyrimme välttämään kietoutumista suurvaltojen 
välisiin eturistiriitoihin. Pienen maan turvallisuuden ja 
itsenäisyyden säilyttämisen kannalta on tulevinakin 
aikoina viisasta pyrkiä edistämään rauhanomaista 
kehitystä koko Euroopassa ja välttämään kietoutumista 
sellaisiin konflikteihin, jotka voivat muodostua uhaksi 
itsellemme. Tätä politiikkaa ei voida enää kuitenkaan 
kutsua puolueettomuuspolitiikaksi. Turvallisuuspoli-
tiikkamme perimmäistä tavoitetta ei siis myöskään 
Euroopan suuri murros ole muuttanut. 

Euroopan Unioni-jäsenyytemme keskeinen piirre 
on sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen 
puolustus. Kun Euroopassa nyt vaikuttaa vain yksi 
sotilaallinen liittoutuma, NATO, liittoutumattomuus 
tarkoittaa toistaiseksi juuri liittoutumattomuuta siihen. 

Itsenäinen puolustus puolestaan tarkoittaa edelleen 
sitä, että suorituskykyisten puolustusvoimien on 
tuettava ulkopolitiikkaamme siten, että meitä ei 
tahtomattamme vedetä mihinkään ulkopuoliseen 
selkkaukseen. Jäsenyytemme EU:ssa on kuitenkin 
tuonut mukanaan aikaisempaa korostuneemman 
osavastuumme koko Euroopan rauhantilasta. Ennalta 
ehkäisevä turvallisuuspolitiikkamme sisältää ajatuksen 
siitä, että meidän tulee ymmärtää puolustavamme 
myös estämällä ehkä kaukanakin meistä syntyvien 
selkkausten leviäminen omaa maatamme uhkaaviksi. 
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Nuoriso ja veteraanien perintö 
Julkaisemme lyhentämättömänä 2 1 . 1 0 . 2 0 0 0 Länsi-

Uudenmaan kadettipiirin järjestämässä Turvallisuus-

politiikan seminaarissa Vihdin yhteiskoulun lukion 

abiturientin Merja Hovin pitämän esityksen aiheesta 

"Nuoriso ja veteraanien perintö". 

Te, hyvät veteraanit, olette 
antaneet meille nuorille 
suurimman mahdollisen 

perinnön, jota kuvitella saattaa. 
Olette ansainneet taisteluillanne 
ja peräänantamattomuudellanne 
Suomelle itsenäisyyden, jonka 
merkitystä jokaiselle suomalai-
selle voidaan tuskin liikaa 
korostaa. 

Nykyajan nuorten on vaikea 
kuvitellakaan elämää ilman 
itsenäisyyttä. Olemme syntyneet 

maahan, jossa sota oli jo taakse 
jäänyttä elämää ja joka oli jo 
noussut vahvasti puu-ja 
metallijaloilleen. Olemme 
saaneet varttua rauhassa sodan 
melskeeltä, toisin kuin monet 
aikaisemmista sukupolvista. 
Vaikka emme itse olekaan 
kokeneet sodan kauhuja, 
isovanhempiemme tarinoiden ja 
kokemusten kautta sota on 

vaikuttanut monin tavoin 
myöskin meidän elämäämme ja 
arvoihimme. 

Kertomukset pula-ajan 
säännöstelystä, evakkomatkoista 
ja taistelujen melskeestä ovat 
saaneet ainakin minut kunnioit-
tamaan jokapäiväistä elämää ja 
erityisesti itsenäisyyttä, jonka 
saavuttaminen maksoi niin 
monen nuorukaisen hengen. 
Oma isoisäni on sotaveteraani, 
hän loukkaantui pahoin kranaa-

tin sirpaleista, menetti 
toisen jalkansa, mutta 
selvisi elämään, toisin 
kuin monet hänen 
tovereistaan. Hänen 
kertomansa tarinat 
miinoitetuista teistä, 
tilanteista joissa henki 
oli hiuskarvan varassa ja 
lopulta oinasta louk-
kaantumisestaan, saavat 
minut vakavasti ajattele-
maan sitä, kuinka suuri 

itsenäisyytemme hinta todella 
oli. 

Kaksi evakkomatkaa ja 
neljä loukkaantumista ovat 
jättäneet varmasti jälkensä 
isoisääni. Hän sanoi, että olisi 
niin paljon puhuttavaa, mutta se 
olisi liian raskasta kuultavaa. 
Olen kuullut järkyttäviä tarinoi-
ta, mutta oppinut myös sen, että 
sodan keskelläkin voi kokea 

ilon pilkahduksia. 
Erityisesti yksi tapaus oli 

jäänyt isoisäni mieleen. Hän oli 
kauppamatkan jälkeen menossa 
linja-autolla kotiin, mutta bussi 
oli aivan täynnä ja hän joutui 
seisomaan käytävällä kainalo-
sauvoineen. Bussin kuljettaja 
teki yllättävän vedon ja käski 
kaikki matkustajat ulos bussista, 
jotta sotainvalidi voisi valita 
itselleen paikan. Tämän jälkeen 
ne, jotka mahtuisivat saisivat 
tulla takaisin sisälle. Paikkoja 
alkoi vapautua, ilman bussin 
tyhjentämistäkin. Mutta tapah-
tumia seurasi kuljettajan saarna 
koko bussin väelle siitä, kuinka 
sodassa terveytensä menettänei-
tä tulisi kunnioittaa ja auttaa. 
Tämä saarna oli aivan paikal-
laan, ja vielä nykyäänkin pitäisi 
olla ihmisiä, jotka puolustaisivat 
sotainvalidien ja veteraanien 
oikeuksia. 

Menneisyys auttaa 
ymmärtämään nykyisyyttä 

Sotatantereilla moni turvautui 
Jumalaan niin myös isoisäni. 
Kun kysyin häneltä, että mitä 
hän haluaisi minun teille 
sanovan, päällimmäisenä asiana 
hänen mielessään oli usko, 
luottamus Jumalan apuun ja 
varjelukseen. Hän sanoi, ettei 
niin tiukoista paikoista voi 
selvitä hengissä ilman enkeleitä. 

Kerrankin, kun hän oli 
joukkonsa kanssa joutunut 
mottiin, he selvisivät kuin 
ihmeen kaupalla venäläisten 
piirityksestä. Tällaiset kerto-
mukset eivät voi olla vaikutta-
matta meidän nuorten maail-
mankatsomukseen. Sota on 

Abiturientti Merja Hovi. 
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varmasti opettanut pitämään 
huolta toisista, kun rintamalla 
oli henki kyseessä. Kaveria ei 
jätetty, kuin pakon edessä. Tämä 
sama taito on 
yritetty iskostaa 
myös lasten ja 
lastenlasten 
päähän. Tämän 
olen kokenut 
ainakin omalla 
kohdallani. Myös 
toisten kansakun- L a i n e . M a i r e 
tien kärsimystä on 
oppinut sodan kautta ymmärtä-
mään. Kun juttelin isoisäni 
kanssa hän kauhisteli Israelin 
tilannetta ja sitä, mitä ihmiset 
siellä joutuvat kokemaan. 
Kunpa tämä myötätunto ja 
auttamisen halu voisivat aina 
kulkea teidän perintönänne 
sukupolvesta toiseen! 

Me nuoret emme kai ikinä 
voi käsittää sitä kärsimysten 
määrää, surua ja tuskaa, jota 
loukkaantuneet ja kaatuneiden 
omaiset ovat joutuneet koke-
maan. Monet sodan kauhut 
nähneet ovat kantaneet surunsa 
hiljaa hautaansa saakka kenen-
kään kanssa sitä jakamatta. 

Hyvät veteraanit! Älkää 
ajatelko, ettei nuoria kiinnosta. 
Älkää ajatelko, etteivät he halua 
kuunnella tarinoitanne. Itse 
ainakin koen olevani etuoikeu-
tetussa asemassa, kun olen 
saanut tietoa menneisyydestäni, 
siitä mitä omaiseni ja kotimaani 
ovat joutuneet kokemaan. Ilman 
teidän arvokkaita tietojamme 
meidän on mahdotonta ymmär-
tää menneisyyttämme! 

Suuri perintö 

Historian oppikirjat kertovat 
kyllä sodan tapahtumista ja 
käänteistä, mutta ne eivät voi 
korvata tietoa, kokemuksia ja 
hyödyllisiä oppeja, jotka vain 
teillä sodan kokeneilla on. Itse 
pidän opetuksia, jotka olen 
isoisältäni saanut, korvaamatto-

Kyöstilä. 

mina. Hän on opettanut minut 
arvostamaan hyvinvointia, 
kotia, ravintoa ja läheisiä 
ihmisiä. Kun tietää, että nämä 

asiat eivät ole 
aina olleet 
itsestään selviä, 
osaa arvostaa 
kaikkea sitä mitä 
meillä on. 
Kaikista eniten 
kunnioitan sitä. 
että hän ei ole 
yllyttänyt minua 

"ryssävihaan", vaikka näki 
sodan julmuuden. Hän sanoi, 
että venäläisetkin ovat ihmisiä, 
sodassa ollaan pakon edessä. 
Isoisäni kertoi myöskin hänen 
tädillään työskennelleestä 
sotavangista, joka oli ollut 
hyvin kohtelias ja viisas. Tämä 
oli opetuksena siitä, että on 
turhaa olla vihainen venäläisille. 
Jokaisessa maassa on konnia ja 
heidät voi jättää omaan arvoon-
sa. Olen aina ihmetellyt sitä, 
että isoäitini, jonka veli kaatui 
lapinsodassa. ei ole ikinä 
syyttänyt saksalaisia, vaikka 
menetys on aina ollut läsnä. 
Vain seinällä riippuva Manner-
heimin allekirjoittama surunva-
littelu ja veljen valokuva ovat 

Keskustelua kansanedustaja 
Tanja Karpelan kanssa. 
muistuttamassa sodan synkistä 
ajoista. Tämä vaikeneminen, 
tapahtuneen hyväksyminen 
kertoo siitä, että nyt ei ole 
syyttelyn aika. Meidän ei 
tarvitse kantaa kaunaa venäläi-
sille - eikä saksalaisille. Sodat 

ovat taakse jäänyttä elämää ja 
nyt on rauhan rakentamisen 
aika. Tämä on suuri perintö. 
Meille nuorille annetaan lupa 
jatkaa eteenpäin, lupa jättää 
sodat ja katkeruus taaksemme. 
Sodan ei tarvitse varjostaa 
elämäämme, se on jo saanut 
tarpeeksi tuhoa aikaan. 

Kun nyt katson taaksepäin 
veriseen historiaamme, nousee 
syvä kiitollisuus siitä, että 
saamme asua vapaassa ja 
itsenäisessä hyvinvointivaltios-
sa. Meillä on suunnaton määrä 
mahdollisuuksia edessämme ja 
toivon, että me voisimme 
vastata niiden asettamiin 
haasteisiin, niin kuin tekin 
vastasitte aikananne. 

Itsenäisyyden 
merkitys nuorille 

Mitä itsenäisyys sitten merkit-
see nykyajan nuorille? Emme 
tietenkään voi tietää millaista 
elämämme olisi ilman itsenäi-
syyttä, mutta sen tiedämme, että 
se oli tyystin erilaista kuin 
nykyinen elämänmeno Suomes-
sa. Ensinnäkin itsenäisyys antaa 
meille mahdollisuuden käyttää 
omaa kieltämme. Se on hyvin 

tärkeää, koska kieli 
on kansamme histori-
an alusta alkaen ollut 
tärkeässä asemassa. 
Kalevala, sen ainut-
laatuinen runomitta ja 
tarinat, ovat olleet 
rakentamassa kansal-
lista identiteettiämme. 
Sortovuosien aikana 
kirjallisuus oli 
vastalauseemme 
venäläistämistä 
vastaan. Oma kielem-

me onkin aina näihin päiviin 
saakka säilyttänyt valtavan 
merkityksensä. Kieli on väline, 
jolla ilmaisemme itseämme, sen 
pohjalta muodostuu ajattelum-
me ja kuvamme maailmasta. 
Kieli on erottamaton osa meitä 
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jokaista ja meidän identiteet-
tiämme. Kansainvälistymisen 
aikanakaan oman kielemme 
asema ei ole horjunut. Päinvas-
toin uskon sen aseman yhä 
vahvistuvan, kun huomaamme 
sen ainutlaatuisuuden ja korvaa-
mattomuuden. 

Itsenäisyys on ollut välttä-
mätöntä maamme kehitykselle, 
ilman sitä täällä ei olisi maail-
mankuulua tekniikkaa, hyvää 
terveydenhuoltoa ja ennen 
kaikkea kaikille vaikuttamisen 
mahdollisuuden antavaa 
demokratiaa. Kun maksoimme 
sotakorvauksia metallituotteilla, 
meidän oli pakko kehittää 
tekniikkaa, joka on maailmalla-
kin huippuluokkaa. Tekniikka ja 
teollistuminen ovat auttaneet 
maamme jaloilleen, ja itsenäi-
syys on ollut ponnahduslauta 
hyvinvoinnillemme. 

Itsenäistyminen vaikutti 
myös siihen, että Suomessa on 
valtauskontona 
luterilaisuus. 
Venäjän ortodoksi-
suuden sijaan. Sitä, 
mihin kaikkeen 
uskontomme on 
vaikuttanut, on 
vaikea eritellä. 
Kirkon vaikutus 
näkyy yhteiskunnan 
rakenteina, joita 
emme useinkaan 
tunnista kirkon 
aikaansaamiksi. 
Taide, niinet, 
kulttuuri, moraali ja 
koko suomalaisuus 
on saanut paljon vaikutteita 
uskonnosta. Vaikka uskonto 
onkin menettänyt valtaansa ja 
auktoriteettiansa, sen vaikutuk-
set suomalaiseen yhteiskuntaan 
eivät ole kumoutuneet. 

Esimerkki 
maanpuolustukseen 

Sodassa jokainen suomalainen 
yhtyi rintamaan itäistä vihollis-

tamme vastaan. Tämä teki 
kansastamme yhtenäisen, ja 
yhteishenkemme sai suurenkin 
vihollisen horjumaan. Maail-
malla seurattiin pienen, mutta 
pippurisen kansan taisteluja 
suurvaltaa vastaan. Muodostui 
käsite "suomalainen sisu". Yhä 
tänäkin päivänä tämä käsite elää 
ja voi hyvin. Urheilukenttiem-
me sankarit ovat tämän luon-
teenpiirteen ruumiillistumia. 
Mutta myös muilla yhteiskun-
nan aloilla suomalaiset ovat 
valmiita menemään vaikka läpi 
harmaan kiven. Isovanhempam-
me ovat sodassa ylittäneet 
itsensä ja panneet kaikkensa 
likoon. Miksi me nuoret emme 
tekisi samoin haasteita kohda-
tessamme? 

Teidän taistelunne ovat 
vaikuttaneet myöskin siihen, 
kuinka nuoret haluavat saavutet-
tua itsenäisyyttä puolustaa. 
Turvallisuuspolitiikka ja 

maanpuolustus ovat muuttaneet 
muotoaan, mutta silti nuoret 
kulkevat teidän jalanjäljissänne. 
Hyvä motivaationne, maanpuo-
lustusintonne ja uhrautuvuuten-
ne antaa meille hyvän esimerkin 
siitä, miten maanpuolustukseen 
olisi suhtauduttava. On annatta-
va kaikkensa, jos haluaa 
saavuttaa asetetut tavoitteet. 
Tämäkin on mielestäni elintär-
keä perintö, niin maanpuolus-

tuksessa kuin muutenkin 
elämässä. 

Vain muutama sukupolvi 
erottaa meidät nuoret sodasta. 
Vaikka emme voikaan ymmär-
tää sodan todellisuutta, mie-
leemme ovat syöpyneet teidän 
tarinanne. Kun katsomme 
sankarihautojen ristirivejä, 
mieliimme nousee lähihisto-
riamme ja sen merkitys Suomel-
le ja meidän suomalaisten 
asemalle. On hyvä muistaa sota, 
jotta voisimme säilyttää rauhan. 

Jotta voisimme todella 
ymmärtää historiaamme meidän 
olisi saatava enemmän todellista 
tietoa. 

Media kertoo sen, mitä se 
luulee ihmisten haluavan kuulla. 
Kirjatkaan eivät voi tyydyttää 
kaikkien tiedonjanoa. Uskonkin, 
että monet nuoret haluaisivat 
enemmän tietoa taustastaan, 
oman kotimaansa historiasta ja 
vaiheista. Jos me emme saa 
näitä tietoja, emme voi siirtää 
niitä myöskään seuraaville 
sukupolville! Tällainen oman 
historian ja menneisyyden, 
monelle samalla myös omien 
juurien, tuntemus koetaan 
nuorten parissa hyödylliseksi ja 
kiinnostavaksi. 

Me nuoret haluamme kiittää 
teitä veteraanit siitä mahtavasta 
työstä, jonka olette tehneet 
Suomen ja suomalaisten 
puolesta. Monien nuorten 
olemassaolonkin edellytys on 
se, että te veteraanit olette 
selvinneet sodasta. Jos isoisäni 
olisi menehtynyt taisteluissa, en 
olisi tässä puhumassa. Mikä on 
siis teidän perintönne? Te olette 
antaneet meille mahdollisuuden 
elämään. Kiitos siitä ! 

Teksti: Abiturientti Merja Hovi 
Väliotsikointi: Toimitus 
Kuvat: SA-kuva 

Kadetti Jukka Heinänen esitelmöi 
aiheesta "Nuoren upseerin ajatuksia". 
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Nuorten näkemyksiä 
veteraanien perinnöstä 

Tuohilammella järjestetyssä 
Turvallisuuspolitiikan semi-

naarissa esiteltiin Vihdin yhteis-
koulun lukiossa tehty epäviralli-
nen tutkimus nuorten suhteesta 
veteraaneihin, itsenäisyyden mer-
kitystä, tietämystä Suomen sodis-
ta sekä Suomen turvallisuuspoli-
tiikan tuntemusta. Kyselyn ja sen 
tulokset esitteli abiturientti Tuo-
mas Hakanen. Aiheeseen oli pa-
neuduttu äidinkielen puhekurssil-
la ja kysely oli suunnattu 44 lu-
kiolaiselle, joista lähes kaikki oli-
vat abiturientteja. Ohessa tiivis-
telmä. 

Suhteeni veteraaneihin 
Vastanneista 98% ilmoitti arvos-
tavansa veteraaneja. Yksittäisissä 
kommenteissa todettiin mm: "Ve-
teraanit menettivät oman nuoruu-
tensa puolustaessaan Suomea. 
Veteraanit ovat katoava ikäpolvi 
- siinä seikka, joka tulisi tiedos-
taa. Olemme paljosta velkaa so-
taveteraaneille - heitä tulisi ar-
vostaa ja kunnioittaa enemmän. 
On hienoa, kun veteraanit taiste-
livat viimeiseen asti isänmaan 
puolesta. En miellä isoisääni ve-
teraaniksi, vaan hän 
on isoisä. Sota ei 
koskenut vain vete-
raaneja, vaan koko 
kansaa." 

ta on keskusteltu melko vähän, 
vaikka sen pitäisi olla hyvin mer-
kittävä tapahtuma jokaisen sinä 
aikana eläneelle. Olisi kiva kuul-
la heidän muistojaan, kun en ole 
kuullut oikeastaan mitään. Nii-
den veteraanien, jotka ovat vielä 
hengissä, tulisi kertoa jälkipolvil-
le sota-ajoista. Hienotunteisuus 
estää utelemisen tuntuisen kes-
kustelun aloittamisen." 

Itsenäisyyden merkitys 
Vastanneista 95% ilmoitti itsenäi-
syyden merkityksen olevan itsel-
leen joko hyvin suuri tai suuri. 
Kommenteissa todettiin mm: 
"Arvostetaan - on tärkeä. Ei osa-
ta määritellä. Itsenäisyys on anta-
nut korkeamman elintason ja sitä 
kautta lisää onnellisuutta." 

Tietämys Suomen sodista 
Kysymykseen mistä tietoa on 
saatu, 2/3 ilmoitti tiedon tulleen 
koulusta. 1/3 oli hankkinut tietoa 
sodan käynneiltä veteraaneilta. 
Keskusteluissa oli todettu mm., 
että: "Nuorten tietämys sodista 
on lähes kokonaan koulun varas-
sa. Siksi on tärkeää, että koulussa 

Keskustellut 
veteraanien 
kanssa sota-
ajoista 
2/3 vastanneista oli 
keskustellut veteraa-
nien kanssa melko 
paljon tai jonkun 
verran. Loput 1/3 ilmoitti, että 
keskustelua ei ollut käyty. Sanal-
lisissa kommenteissa todettiin 
mm: "Aihe ilmeisesti arka - ym-
märrän sen hyvin - koska aihees-

Kadettikuoro esiintyy. 

paneudutaan asiaan ja kouluissa 
vierailee myös veteraaneja. Nuo-
risolla täytyy olla mahdollisuus 
kuunnella veteraaneja. Muuta-
man vuoden päästä siihen ei ole 

Abiturientti Tuomas Hakanen. 

enää mahdollisuutta. Sotakuvam-
me on muodostunut koulun, elo-
kuvien ja kirjojen mukaiseksi - ei 
todelliseksi." 

"Tutkimuksessa" selvitettiin 
myös nuorten näkemyksiä Suo-
men turvallisuuspolitiikan hoi-
toon. Aihe vaikutti olevan kiin-
nostava ja suurin osa kaipasi lisä-
tietoa. Esim: "Mitä ympärilläm-
me todellisuudessa tapahtuu? 
Koulujen historian opetuksessa 
tulisi suhtautua enemmän tämän 
päivän kysymyksiin. Olisi muka-
va tietää tarkemmin millaisessa ja 
kenen/keiden johtamassa maail-
massa elämme." Myös väestön-
suojeluasiat olivat tulleet keskus-
teluissa esille ja oli esitetty huoli 
siitä, että tietoa asiasta on saatu 
turhan vähän. 

Loppukommenttina veteraa-
nikeskustelusta voitaneen kirjata 
luokassa esitetty lausahdus: "En 
halua edes arvailla, mikä Suomen 
tilanne olisi ilman veteraanien te-
kemää työtä". 
Lähdeaineisto: Tuomas Hakanen 
Tiivistelmä: Toimitus 
Kuva: SA-kuva 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
lehti kiittää Vihdin yhteiskoulun 
lukion abiturientteja ja mukana 
olleita opettajia mielenkiintoises-
ta selvityksestä. Sekä Merja Ho-
vin että Tuomas Hakasen esityk-
set olivat erittäin hyvin tehtyjä ja 
mieleenpainuvat. 
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ARTO HALLAKORPI 

Minis ter i vapaa-a ja l la 
verkko ja se lv i t tämässä. 

Puolustusministeri Enestamin 
oma sotilaskoulutus alkoi 
Nylands Brigadin neljän-

nessä komppaniassa 1966. Vuot-
ta myöhemmin RUK:n kurssin 
124 suorittanut reservin vänrikki 
Enestam palasi takaisin siviiliteh-
täviin. Hänen nykyinen sotilasar-
vonsa on yliluutnantti. 

- Olen ollut kertausharjoi-
tuksissa vain pari kertaan. Maan-
puolustuskurssin olen käynyt. 
Sen numero oli 123. RUK:n ja 
maanpuolustuskurssin numerot 
osuivat peräkkäisiksi, järjestys 
vain meni väärin päin, hän ker-
too. 

- Viihdyin aika hyvin asevel-
vollisuutta suorittamassa. Tuosta 
ajasta pysyvimmin mieleen jäivät 
varusmieskaverit. Myös koulutta-
jien joukossa oli useita, joita mie-
lelläni muistelen, ministeri sum-
maa kokemuksiaan. 

- Ikävin kokemus tuona aika-
na oli RUK:sta. Siellä oli koulut-
taja, joka ei lainkaan pitänyt suo-
menruotsalaisista. Hän myös toi 
tämän kaikin mahdollisin tavoin 
esille. Kaiken kukkuraksi hänen 
joukkueeseensa oli osunut erityi-
sen runsaasti juuri meitä suomen-
ruotsalaisia. 

- Nykyisessä tehtävässäni 

- Suursodan todennäköisyys on erittäin p ieni . Sen 

s i jaan alueell isten selkkauksien mahdoll isuus on 

pikemminkin kasvanut. Samoin on l isääntynyt ympä-

ristökatastrofien ja terrorismin riski, puolustusministeri 

Jan-Erik Enestam arv io i Rannikon Puolustajalle 

m a a m m e nykyistä turvall isuustilannetta. Esimerkkei-

nä epävarmuudesta hän nostaa esille Balkanin, 

Tsetsenian ja Lähi-idän v i ime a iko jen tapahtumat . 

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: 

Kansalaisten suhde 
maanpuolustukseen 
erittäin myönteinen 

olen tavannut usein entisiä armei-
jakavereitani. Politiikassa ja jopa 
eduskunnassakin heitä on useita, 
ministeri laskeskelee. 

Keskustelumme kääntyy suo-
malaisten vahvaan maanpuolus-
tustahtoon. Aihe on ministerille 
tuttu: 

- Komentaja Hägglund on 
osuvasti sanonut Suomen olevan 
maailman viimeisiä mohikaaneja 
siinä, että kansalaisten suhde 
maanpuolustukseen on erittäin 
myönteinen, ja yli kahdeksan-
kymmentä prosenttia asevelvolli-
sista suorittaa asepalveluksen. 
Näitä seikkoja ei pidä kuitenkaan 
ottaa itsestään selvinä asioina, 
jotka säilyvät nykyisellä kannalla 
ilman ponnistuksia. Tästäkin 
syystä olen huolissani joidenkin 
pyrkimyksestä tehdä siviilipalve-
luksesta liian houkutteleva vaih-
toehto. Nykyisessäkään mallissa 
siviilipalveluksen pituutta ei voi-
da pitää rangaistuksena. 

- Myönteisen suhtautumisen 
ylläpitäminen edellyttää puolus-
tusvoimilta jatkuvaa uudistumis-
ta. Asevelvollisuusaika on voita-
va kokea mielenkiintoiseksi ja 
hyödylliseksi. Lisäksi esimerkik-
si 12 kuukauden palvelun suorit-
tamisesta tulisi koitua myös sivii-

lielämässä nykyistä konkreetti-
sempia hyötyjä opintoviikkoina 
ja muina vastaavina asioina, hän 
jatkaa. 

Varusmiesten fyysisestä kun-
nosta on puhuttu viime aikoina 
paljon. Maastossa liikkumisen 
perustaidot ja fyysinen kunto ei-
vät ole yhtä hyviä kuin menneinä 
vuosina. Varusmiehille joudutaan 
järjestämään koulutusta hiihdon 
alkeissa, nuotion sytyttämisessä 
ja monissa muissa vanhemmille 
ikäluokille itsestään selvyyksiä 
olleissa taidoissa. 

- Olen huolestunut yhteis-
kunnan jakautumisesta tässäkin 
asiassa kahtia. On niitä, jotka 
asuinpaikasta riippumatta harras-
tavat hiihtoa, kuntoilua, metsäs-
tystä ja muuta vastaavaa. Ja sitten 
on niitä, jotka eivät näytä piittaa-
van tippaakaan fyysisen kunton-
sa rapistumisesta. 

- Nykyään liikuntaa ei enää 
saada päivittäisen elämän yhtey-
dessä kävellen, pyöräillen tai 
muuten fyysisesti rasittuen. Nyt 
käytössä ovat autot, junat ja muut 
mukavuudet, joten kunnon yllä-
pitäminen vaatii tietoista päätöstä 
ja ponnistelua, ministeri muistut-
taa. 

- Jos kansalaisten kunto ra-
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pistuu, asialla on merkitystä 
muutoinkin kuin vain maanpuo-
lustuksen kannalta. Huonokun-
toisen väestön sairaanhoitokulut 
kasvavat, elämänlaatu heikkenee 
ja pahoinvointi sekä muut ongel-
mat lisääntyvät. Asevelvollisuus-
aika on viimeinen hetki, jolloin 
yhteiskunta voi muokata asentei-
ta liikunnan ja kunnon hoidon 
kannalta myönteiseen suuntaan, 
ministeri korostaa puolustusvoi-
mien kansalaiskasvatustehtävää. 

Entä puolustusvoimien orga-
nisaatiouudistus? Millaisin ha-
vainnoin uusien merivoimien 
syntymistä on katseltu puolustus-
ministeriöstä? 

- Yleisesti ottaen uudistus on 
ollut erittäin onnistunut. Sisään-
ajovaihe on sujunut odotettuakin 
paremmin, ministeri 
vakuuttaa. 

Vapaaehtoisesta 
maanpuolustukses-
takin ministeri 
Enestamilla on sel-
keä mielipide: 

- Vapaaehtoinen 
maanpuolustus on 
erittäin tärkeä asia. 
Nyt, kun koulutus 
on MPK ry:ssä sa-
man katon alla, 
myös järjestelmän ja toiminnan 
muodolliset puitteet ovat kunnos-
sa. Vapaaehtoisella koulutuksella 
rakennetaan varusmiesajan jäl-
keisille vuosille tärkeää jatkumoa 
niin koulutuksellisesti kuin hen-
kisestikin. 

- Koulutuksen merkitys on 
keskeinen. Koulutus tuo toimin-
taan mielekkyyden ja lisää mie-
lenkiintoa koko maanpuolustusta 
kohtaan. Ilman vapaaehtoista 
maanpuolustusta, järjestöjä ja 
koulutusjärjestelmää, suomalais-
ten maanpuolustustahto ja maan-
puolustushenki eivät olisi nykyi-
sellä tasolla, ministeri Enestam 
painottaa. 

Reijo Telaranta 

är synnerligen 
positiv 

- Risken för ett 
storkrig är ytterst 
liten. I stället har 
möjligheten av 
territoriella kon-
flikter snarare 
tvärtom vuxit. Likväl har risken 
för miljökatastrofer och terrorism 
ökat, bedömer försvarsminister 
Jan-Erik Enestam för Rannikon-
puolustaja vårt lands aktuella sä-
kerhetssituation. Som exempel 
för osäkerheten lyfter han fram 
Balkan, Tchetchenien samt de 
senaste tidens tilldragelserna i 
Mellanöstern. 

Försvarsminister Enestams 
egen militärutbildning började 
vid Nylands Brigads fjärde kom-
pani år 1966. Ett år senare åter-
vände reservfänrik Enestam till 

civila värv efter att ha 
genomgått RUK:s 124. 
kurs. Hans nuvarande 
militärgrad är premiär-
löjtnant. 

- Jag har deltagit i 
reservövningar ett par 
gånger. Jag har gått 
igenom Försvarskur-
sen. Dess nummer var 
123. Reservofficerssko-
lans och försvarskur-
sens numror råkade 

vara efter varandra, ordningen 
var dock fel, menade han. 

- Jag trivdes nog ganska bra 
när jag avtjänade värnplikten. 
Bäst minns jag från den tiden 
mina värnpliktskamrater. Även 
bland utbildarna finns det flera 
som jag gärna kommer ihåg, 
summerar ministern sina erfaren-
heter. 

- Den tristaste erfarenheten 
härstammar från RUK. Där ver-
kade en utbildare som inte alls 
gillade finlandssvenskar. Han 
drog detta fram på alla möjliga 
sätt. Till råga på allt så hade spe-
ciellt många av just oss finlandss-
venskar hamnat i hans pluton. 

- I min nuvarande tjänst har 
jag träffat många forna armé-

Försvarsminister 

Jan-Erik Enestam: 

Medborqarnas , 
• , y r „ kompisar. De ar fle-

attltyd till förvaret ra i politiken och 
aven i riksdagen, 
räknar ministern. 

Vår diskussion 
går äver till fin-

ländarnas starka försvarsvilja. 
Ämnet är bekant för ministern: 

- Kommendör Hägglund har 
pricksäkert sagt att Finland är 
världens sista mohikaner i det, att 
medborgarnas attityd till förvaret 
är synnerligen positiv och att åt-
tio procent avtjänar sin värnplikt. 
Man bör dock icke ta dessa saker 
för självklara, som kommer att 
hålla sig på den nuvarande nivån 
utan några som helst bemödelser. 
Även sett från denna synpunkt är 
jag bekymrad över vissa strävan-
den att göra civiltjänstgöringen 
till ett alltför lockande alternativ. 
Civiltjänstgöringens längd i den 
nuvarande modellen kan inte alls 
anses utgöra ett straff. 

- Upprätthållandet av en po-
sitiv attityd fodrar av försvars-
makten en fortgående förnyelse. 
Man måste kunna uppfatta tjänst-
göringstiden som intressant och 
nyttig. Dessutom borde 12 måna-
ders tjänstgöringstid ge även i det 
civila livet mer konkret nytta räk-
nat i studieveckor samt i andra 
motsvarande saker, fortsätter han. 

Man har talat mycket de sen-
aste tiderna om beväringarnas fy-
siska kondition. Grundfärdighe-
terna att röra sig i terrängen och 
den fysiska prestationsförmågan 
är inte lika goda som förr. Man 
måste ge beväringarna utbildning 
i skidlöpningens elementära 
grunder, i att tända en öppen eld i 
det fria och i många andra fär-
digheter som var självklarheter 
för äldre årsklasser. 

- Jag är orolig för att samhäl-
let delar sig även i detta hänseen-
de. Det finns de, som oberoende 
av var de är bosatta intresserar sig 
för skidning, motionering, jakt 
och dylikt. Och så är de, som till 
synes inte ett dugg bryr sig om 
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"Kunnolliseksi 
yleisjohtajaksi ei tulla, 
ellei jossain aiheessa ole 
käyty pintaa syvemmällä" 

att deras fysiska kondition tacklar 
av. 

- Nuförtiden får man inte 
motion i det dagliga livet genom 
promenering, cykling eller annan 
fysisk ansträngning. Nu står bilar, 
tåg och andra bekvämligheter till 
buds, så upprätthållandet av den 
fysiska konditionen fodrar med-
vetna beslut och bemödan, på-
minner ministern. 

- Om medborgarnas konditi-
on förfaller, har saken betydelse 
även utöver försvaret. Sjukvård-
sutgifterna växer, livskvaliteten 
försämras och illamåendet samt 
andra problem växer bland folkg-
ruppen med dålig kondition. Be-
väringstiden är det sista ögonb-
licket då samhället kan påverka 
attityderna för fysisk fostran samt 
motion i en positiv riktning, po-
ängterar ministern med en tanke 
på försvarsmaktens uppgift an-
gående medborgarfostran. 

Vad tänks om försvarsmak-
tens organisationsförnyelse? Vil-
ka iakttagelser har gjorts i förs-
varsministeriet berörande födel-
sen av de nya sjöstridskrafterna? 

- I stort sätt är förnyelsen 
mycket lyckad. Inkörningsfasen 
har gått bättre än väntat, försäkrar 
ministern. 

I fråga om det frivilliga förs-
varet har minister Enestam en 
klar åsikt: 

- Det frivilliga försvaret är en 
mycket viktig angelägenhet. Nu, 
när utbildningen är under samma 
tak i MPK rf, är systemets och 
verksamhetens formella ramar i 
ordning. Med den frivilliga ut-
bildningen byggs en viktig fort-
sättning på beväringstidens efter-
följande år med tanke på såväl 
utbildning och försvarsanda. 

- Utbildningens betydelse är 
central. Utbildningen för med sig 
mening i aktiviteten samt ökar 
intresset för hela försvaret. Utan 
frivilligt försvar, organisationer 
och utbildning skulle inte fin-
ländarnas försvarsvilja och förs-
varsanda vara på nuvarande nivå, 
poängterar minister Enestam. 
Käännös: Juhani Niska 

T U T U T 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan 
haastattelusarjassa tutustu-
taan rannikkojoukkojen pii-
rissä pitkään toimineisiin 
henkilöihin. Vuorossa on up-
seeri ja tutkija, eversti Keijo 
Mikola 

Teksti: JUHANI HAAPALA 

Kuvat: KEIJO MIKOLAN 
arkisto 

"Tässä iässä ei enää kirjoitel-
la, luetaan vain..." 

Näinä päivinä 91 -vuotta täyt-
tävällä eversti Keijo Miko-

lalla on ollut poikkeuksellinen 
upseerin ura. Hän aloitti linnak-
keella kuten muutkin nuoret up-
seerit, mutta siirtyi varsin nope-
asti esikuntatehtäviin ja sitä myö-
ten opettajaksi ja tutkijaksi. 
Eversti Keijo Mikola työskenteli 
merivoimien esikunnassa vuosina 
1934-1937 sekä vuodesta 1940 
aina vuoteen 1947 saakka ken-
raali Valven aikana, jolloin sekä 
rannikkojoukkoja että laivastoa 
johdettiin yhtenäisenä merivoi-
mana. Hän toimi vuosia opettaja-

na Merisotakoulussa ja Sotakor-
keakoulussa, josta hän siirtyi So-
tatieteenlaitoksen johtajaksi 
vuonna 1958, mistä tehtävästä 
hän siirtyi eläkkeelle vuonna 
1969. Hänen aloitteellisuutensa 
tuloksena käynnistettiin mm. 
strategian tutkimus puolustusvoi-
missa. Hänen julkaisutoimintan-
sa on ollut poikkeuksellisen laa-
jaa ja monipuolista sekä sotatie-
teen että erityisesti sotahistorian 
saralla. Tunnustukseksi työstään 
tutkijana hänelle on myönnetty 
kunniatohtorin arvo. 
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Sotatieteen 
laitoksen johtaja 
luovuttaa jatko-
sodan historiasarjan 
Tasavallan presiden-
tille... Seuraa 
puolen tunnin 
mielenkiintoinen 
keskustelu sodan 
syntyvaiheista. 

Mutta ensin alkuun: Miten 
upseerinura ja erityisesti 
aselajivalinta tulivat kiin-
nostaneeksi nuorta Jyväs-
kylässä asuvaa Keijo 
Mikolaa? 

"Ensinnäkin minulla oli suuri 
kiinnostus suojeluskuntajärjestön 
toimintaa kohtaan ja liityin siihen 
heti, kun se laillisesti oli mahdol-
lista. 1920-ja 1930 -luvuilla oli 
erityinen vastenmielisyys ruot-
sinkielen opiskeluun ja kun yli-
opistossa vielä tietyt aineet luen-
noitiin ruotsiksi, ei yliopisto-
opiskelu houkutellut. Kun minul-
le rakas aine oli matematiikka, 
niin kadettikouluja tykistöupsee-
rin ura tuntuivat loogiselta vaih-
toehdolta. Ajattelin, että rannik-
kotykistö olisi vielä matemaatti-
sempi aselaji kuin kenttätykistö 
ja kun vielä sopivasti alkoi toinen 
rannikkotykistön kadettikurssi, 
valinta oli selvä." 

Nuoren upseerin uran alku-
vaiheisiin kuuluu vääjäämättä 
opettavainen linnakekausi, josta 
on monia värikkäitä muistoja. 
"Menin valmistuttuani Tuppuran 
rannikkolinnakkeelle, jossa mi-
nut määrättiin aliupseerikouluun 
viestilinjan johtajaksi. Tuolloin-

kin kehitettiin monia asioita: bal-
listiset kärjet olivat jo olemassa ja 
kantaman lisäämiseksi oli keksit-
ty, että kun kehtoa käännettiin, 
saatiin nostettua korotuskulmaa 
ja Canetin ampumamatka kasvoi 
13:sta kilometristä 18:aan kilo-
metriin ja hätätilassa jopa 20:een 
kilometriin saakka. Sitten tulivat 
aikakranaatit, joka oli suuri muo-
tivirtaus. Tuolloin sain olla mu-
kana myös ensimmäisissä koe-
ammunnoissa, joissa testattiin 
Canetin sopivuutta ilmatorjun-
taan. Nykyäänhän tämä tuntuu 
täysin lapselliselta, mutta täytyy 
muistaa mikä 1930-luvulla oli 
pommikoneiden lentonopeus ja -
korkeus." 

Tolvajärven ja Raatteen 
voitot sähköistivät tunnel-
maa ja antoivat uskoa 

Talvisodan käynnistymistä haas-
tateltavamme ei pitänyt kohdal-
taan mitenkään dramaattisena to-
deten, että "ehdin aloittaa opinto-
ni sotakorkeakoulussa ennen syk-
syä 1939, jolloin eräänä sunnun-
taina lokakuun alkupuolella 
vuonna 1939 koulun lähetti toi 
sekä opettajille että oppilaille kir-
jeen, jossa meidät kaikki komen-

nettiin sodan ajan tehtäviin. Vuo-
desta 1938 ja siis talvisodan alka-
essa olin Isosaaressa, jossa jo en-
nen sotaa kokeiltuja ilma-am-
muntataitoja sitten testattiin. Pari-
na ensimmäisenä päivänä am-
muimme ilmatorjuntaa niin pal-
jon, että minua jo esteltiin ampu-
masta, mutta minä ilmoitin am-
puvani niin paljon kuin vihollisia 
tulee ja ampumatarvikkeita riit-
tää. Uskoakseni vihollinenkin 
hiukan sai tuntea, kun 6":n kra-
naatti räjähtää muodostelman 
keskellä. Sillä saattoi olla hieman 
'laksatiivinen vaikutus' lentäjän 
ruuansulatukselle", virnistää 
haastateltavamme tyypilliseen il-
kikuriseen tapaansa. "Kun Viipu-
rinlahden ja Kannaksen taistelu-
jen aikana meille tuli ensimmäi-
nen tieto Tolvajärven voitosta, 
niin kyllä se sähköisti ilmapiirin. 
Se valoi uskoa koko Suomen 
kansaan ja voiton mahdollisuu-
teen. Kun melko pian tämän jäl-
keen tulivat Suomussalmen ja 
Raatteen voitot, silloin meillä oli 
sellainen luottamus, että kyllä 
tästä selvitään." 

Keskustelu pyörähtää kaikkia 
veteraanejamme sydäntä lähellä 
olevaan koulutukseen, jota hän 
on seurannut aina tarkasti. Hän 
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muistelee omia kokemuksiaan 
raskaista päätöksistä, joita sodan 
kiivaina päivinä jouduttiin teke-
mään: "Maaliskuun 4. päivänä 
1940 minut kutsuttiin Isosaaresta 
pois, selostettiin tilanne Viipurin-
lahdellaja sanottiin, että Tikkuri-
lassa on kaksi kansakoulua täyn-
nä alokkaita, joista minun käs-
kettiin viikossa tehdä pataljoona 
ja lähteä Kannakselle. Tultuani 
Tikkurilaan totesin, että alokkail-
le oli siellä pidetty varsin rauhan-
omaista koulutusta ja että he vas-
ta paikalle tultuani pääsivät en-
simmäisen kerran taistelukoulu-
tukseen ja maastoon! Kun minä 
näin tämän, ilmoitin tilanteen 
ylöspäin ja totesin, että kyllä läh-
den heidän kanssaan, jos käske-
tään, mutta ilmoitan valmiiksi, 
että se on lasten tappamista. To-
tesin esimiehelleni, että kahdessa 
viikossa luulisin heillä olevan jo 
taistelukykyäkin ja siihen se läh-
tökäsky jäi, sota ennätti loppu-
maan ennen rintamalle lähtöä." 

Sodan aikana merivoimien 
esikunnassa 

Laivaston ja rannikkotykistön 
yhteistä aikaa muistellessaan hän 
ei pidä sitä mitenkään erikoisena 
kautena, vaan toteaa asioiden su-
juneen hänen kannaltaan hyvässä 
hengessä. Hänelle kuuluivat hen-
kilöstöasiat, tehtävään määräämi-
set, ylennykset ja kunniamerkki-
en esittämiset. Samalla hänelle 
kuuluivat myös rannikkoseutua 
koskevat sotilashallintoasiat, jois-
ta syntyikin valvontakomission 
aikana varsin merkittävä sektori. 
Yhden tapauksen hän kuitenkin 
haluaa kertoa, joka vaikutti sodan 
jälkeiseen raivausaikaan ja henki-
löstöpolitiikkaan: "Eräs ristiriita 
syntyi rannikkotykistön ja laivas-
ton vakanssien välillä kun muo-
dostettiin sodan jälkeen raivaaja-
laivastoa. Silloin laivaston edus-
tajat eivät luottaneet rannikkoty-
kistön henkilöstöön, vaan olivat 
sitä mieltä että kapteeniluutnantit 

Haastatel tavamme tutustuu 
Leningradin rintamalla 
patterin kalustoon Pietarho-
vissa tammikuussa 1944. 

ovat samassa asemassa kuin ma-
jurit. Sitä minä en hyväksynyt al-
kuunkaan, ja loppujen lopuksi 
esikuntapäällikkönä ja vt. ko-
mentajana toimineen amiraali 
Sundmannin piti puuttua asiaan. 
Hän totesi minulle, että ei saa an-
taa enää piiruakaan periksi ja niin 
asia raukesi." 

Ura opettajana ja tutkijana 

Sodan jälkeen haastateltavamme 
ura suuntautui opettajan ja tutki-
jan tehtäviin. Aluksi hän toimi 
sotahistorian ja strategian opetta-
jana. Siitä aukeni sitten myöhem-
min tutkijan ja sotahistorioitsijan 
ura, joka kesti aina reserviin siir-
tymiseen saakka. Tältä ajalta hän 
muistaa erityisesti keskustelut 
strategian tutkimustoiminnan 
käynnistämiseksi. "Kenraali Lau-
ri Sutelan tullessa päämajamesta-
riksi hän ymmärsi strategian tut-
kimuksen tärkeyden ja kutsui 
koolle työryhmän, johon kuului-
vat kenraalit Arimo, Leinonen ja 
Sisto sekä minä. Ryhdyimme 

suunnittelemaan strategian tutki-
muksen kehittämisestä 4-5 vuot-
ta aikaisemmin tekemäni ehdo-
tuksen pohjalta. Näkemykseni 
oli, ettei perustettavaa strategian 
laitosta tulisi sellaisenaan liittää 
sotakorkeakouluun, koska se sil-
loin jäisi varjoon. Arvioin myös, 
ettei strategian laitos sopisi silloi-
sissa arkaluontoisissa oloissa 
pääesikunnan operatiivisen osas-
tonkaan yhteyteen, vaan katsoim-
me silloin, että neutraalissa tutki-
muslaitoksessa muodostetuilla 
mielipiteillä ja kannanotoilla on 
helpommin vaikutettavissa asioi-
hin kuin jos laitos olisi kiinteässä 
suhteessa operatiiviseen suunnit-
teluun. Vahvistaakseni käsitystä-
ni soitin asiasta myös UM:ään 
Risto Hyväriselle, joka oli asias-
ta samaa mieltä. Lasken hyvin 
paljon oman aloitteellisuuteni 
varaan sen, että strategian laitos 
ylipäätään perustettiin vuoden 
1970 alusta lukien." Tänä päivä-
nä strateginen tutkimus on keski-
tetty Maanpuolustuskorkeakou-
luun, jossa se on osana avointa 
tiedeyhteisöä, joten eversti Keijo 
Mikolan linjaus tältäkin osalta 
jatkuu. 

Keskustelussa siirrytään 
1960-1970 -luvuille, jolloin hän 
oli yksi maamme johtavista sota-
historian tutkijoista ja kirjoittajis-
ta. Tuota radikaalien mielipiteit-
ten värittämää aikaa muistelles-
saan Keijo Mikola toteaa, että 
"yleensä kirjoitukseni olivat sel-
laisia, ettei presidentti Kekkonen 
niitä moittinut, päinvastoin hy-
väksyi kirjoitustyylini. Kun 
muistetaan 1960-luvulla vallinnut 
radikaalimieliala, oli erityksen 
tärkeää, etten lähtenyt mukaan 
näihin virtauksiin. Esimerkiksi 
yksi suuri kirjoitussarja jäi julkai-
sematta, kun ensimmäisen osan 
ilmestymisen aikoina korkea -
arvoinen neuvostovieras oli tu-
lossa vierailulle ja kirjoitukseni 
oltaisiin voitu tulkita provokaati-
oksi. Tämä kuvastaa sitä, että 
tiettyä varovaisuutta tuli toki 
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Majuri Mikola toimi merivoimien esikunnan komento-osaston 
päällikkönä 1940-1946. Kuvassa osaston henkilöstöä, vasem-
malta Mirja Valve, haastateltavamme, Hellevi Martola sekä 
kenttärovasti Eino J. Alitalo. 

noudattaa, mutta se ei haitannut 
tutkimustoimintaa eikä totuuden 
sanaa, kun sen asiallisesti ja pe-
rustellusti esitti." 

Viesti nuorille 

Kysymykseen mitä veteraanim-
me haluaisi sanoa nuorille upsee-
reille hän vastaa tapansa mukaan 
nopeasti ja selkeästi: "Rannikko-
tykistön ja laivaston yhdistymi-
sestä haluaisin sanoa sen, mistä 
joskus olen ajatellut kirjoittaa 
laajemminkin Sotilasaikakaus-
lehteen pienen pakinaluonteisen 
jutun. On olemassa kaksi vaaral-

lista ryhmää: fakki-idiootit ja uni-
versaaliekspertit. Fakki-idiootti 
tuijottaa omiin ajatuksiinsa ja 
kulkee eteenpäin laput silmillä. 
Universaaliekspertit puolestaan 
ovat sellaisia, että luulevat tietä-
vänsä kaiken. Kumpaakaan näke-
mystä ei saa hyväksyä, vaan to-
tuus yleensä on jossain siellä vä-
lillä. 

Myös on muistettava, että 
kunnolliseksi yleisjohtajaksi ei 
tulla ellei jossain aiheessa ole 
käyty pintaa syvemmällä. Tämän 
vuoksi olen sitä mieltä, että muun 
muassa saattaisi olla hyväksi jopa 
sellainenkin ajatus, että pienen 

maan puolustusvoiman komenta-
ja tulisi jostain pienestä aselajis-
ta. Koska meillä joka tapauksessa 
jalkaväki on ns. pääaselaji ja niin 
dominoiva, että jossain vaiheessa 
jokainen on joutunut melkoisesti 
sen kanssa tekemisiin. Mutta jos 
puolustusvoimien komentaja itse 
tulisi pienestä aselajista ja olisi 
kokenut erikoisaselajin pulmat ja 
merkityksen kokonaisuuden osa-
na, niin hänellä olisi kokonaisuu-
desta laajempi tuntuma. 

Muutoinkin haluaisin sanoa 
tämän päivän upseereille, että pi-
täkää ammattitaidostanne ja 
yleissivistyksestänne huolta. Ny-
kyaikana upseeri joutuu niin pal-
jon julkisen elämän kanssa teke-
misiin, että puolustusvoimien 
nauttima arvostus on suuresti 
riippuvainen siitä, minkälainen 
yleissivistys upseeristollamme on 
ja mitenkä se osaa käyttäytyä 
kansanvälisessä maailmassa. Tä-
män vuoksi olen erittäin iloinen 
siitä, että upseerikoulutuksen 
pohjaa on nyt laajennettu. Ko-
mentajistosta parhaat arvosanat 
saavat ne, joilla on laaja-alaisia 
tietoja myös ammatin ulkopuo-
lelta. Yleissivistyksen merkitystä 
en voi kyllin korostaa", toteaa 
haastateltavamme elämänkoke-
muksen tuomalla painokkuudel-
la. Veteraanillamme on ollut vuo-
sien saatossa monipuoliset suh-
teet tiedemaailmaan, jota arvos-
tusta yliopistomaailma osoitti 
promovoimalla eversti Mikolan 
filosofian kunniatohtoriksi. • 
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Rannikon Puolustajan 
viime numerossa (3/2000) 
Tutut kasvot-palstalla 
haastateltavina olivat 
Sakari Koskentaloja 
PaavoTeikari. Heidän 
haastattelustaan julkai-
semme ruotsinkielinen 
tiivistelmän, joka tilan 
puutteen vuoksi jäi 
julkaisematta tuolloin. 

Viborska vikens 
militära betydelse 

Både under Vinter- och Fort-
sättningskriget spelade Vi-
borska viken en viktig roll 

då den utgjorde den högra flan-
ken av vår front på Karelska nä-
set. Ryssarna kunde ju ha kunnat 
via den kringgå vårt försvar och 
anfal la oss i ryggen eller i alla 
händelser binda våra reserver till 
kamp vid kusten och således för-
svaga Näsets försvar. Även 
finnarna använde Viborska viken 
i augusti 1941 som sin offensivs-
rutt för att ta ryssarnas försvar i 
Viborg i ryggen. 

På sommaren 1944 kämpade 
man hårt om herreväldet över 
öarna i Viborska viken. I synner-
het riktade fienden sina angrepp 
den 4.-5.7. 1944 mot Teikari och 
Melansaari. Omkring 1500 finnar 
deltog i striderna. Deras totalför-
luster i stupade, sårade och för-
svunna steg till 826 man, d.v.s. 
55 %. Man har uppskattat anfal-
larens förluster till ca. 1500 stu-
pade och närmare 200 blev tillfå-
ngatagna. Dessutom led ryssarna 
stora far tygsförluster , ungefär 
hundra huvudsakligen landstig-
ningsfartyg blev sänkta av flyg-
bomber och artillerield. 

Till minne av de hårda stri-
derna i området har man i samar-
bete med ryska veteraner rest en 
minness tod på ön Teikari. Rys-
sarna har dessutom 1998 fridlyst 
Teikari till en gravsö, där 1400 
ryska och 100 f inska hjältar har 
sin sista viloplats. Monumente t 
avtäcktes den 9.7.2000. 

Sakari Koskentalo ja 
Paavo Teikari. 

" A l l a v a r d e e l i t so lda -
t e r . . . " 

Över femtio år har gått sedan stri-
derna på Teikari. Vi har intervju-
at två veteraner, Sakari Koskenta-
lo och Paavo Teikari, som har 
ännu aktuellt och självupplevt att 
förtälja om hur det är att leda re-
servister i krig. De deltog i de bit-
tra striderna på Teikari som unga 
22- och 20-åriga reservofficerare. 

Dess hårdare skola, dess.. . 
Samtalet inleds med konstateran-
den av utbi ldningens och den 
egna terrängens kännedoms vik-
tighet, båda ville framhålla deras 
betydelse. På Sjökr igsskolan 
hade man fått utöver kustartille-
riutbildning även infanteriutbild-
ning, vars tyngdpunkt hade lagts 
vid övningar att både göra och 
avvärja landstigningar. De hade 
varit synnerligen realistiska. 

"Vi hade utbildare som hade 
krigserfarenhet. Utbildningen var 
i stort mycket saklig och vi hade 
många t i l lämpande, prakt iska 
övningar. Vi skjöt med olika va-
pen, lärde kasta handgranater och 
man försökte vänja oss vid allt 
som hör frontlivet till. Men, för-
hållandena vid fronten är olika än 
värnpliktstjänstens omständighe-
ter: i synnerhet att vara under ar-
tillerield eller bombanfa l l kan 
man inte öva, den upplevelsen får 
man sedan vid f ronten ." erinrar 
sig Paavo Teikari. " Rakt ut sagt 
så s tupade många i onödan på 
grund av brist på utbildning, då 

de inte hade uppfattning om hur 
det går till i strid" fortsatte Sakari 
Koskentalo om ämnet. 

Rädsla och panik hör till kri-
get och man kan inte tala om 
fronterfarenheter utan att behand-
la rädsla och kontroll av densam-
ma. Båda männerna kände och 
upplevde rädsla på fronten. Saka-
ri Koskentalo konstaterar: "Ald-
rig försvinner rädslan men den 
faller i bakgrunden när man vän-
jer sig vid krigets förhål landen. 
Fruktan få r en att agera på ett 
eget sätt. Till exempel när man 
rycker framåt så utför man språn-
get så fort som möjligt och söker 
ett så gott skydd som står att fin-
na, utan att man ens ref lekterar 
på det. Rädslan f inns alltid där 
och det får en att vara försiktig i 
striden. Det allra svåraste i krig är 
att man är hela tiden under eld. 
Elden i Teikari var så hård och 
oavbruten, att man önskade ens 
ett kort uppehål l för att kunna 
andas fritt. Ett av de mest kritiska 
moment vi upplevde var när rys-
sarna förberedde sig för en land-
stigning på ett särskilt strandavs-
nitt: de skjöt på området med at-
tackflyg, tungt artilleri och med 
direktriktad eld från fartygsartil-
leri. Vi bara väntade att de skulle 
komma närmare, då skulle besk-
jutningen försvagas!" 

Minnet av att måste ligga un-
der hård eld fick båda männen att 
f ö r d ö m m a den dåliga befäst-
ningsgraden på ön. " Utsatta för 
dessa at tacker miste många av 
våra kamrater sans och förnuf t 
när de inte hade ordentliga ställ-
ningar. Det var inte bara explo-
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sionerna av granaterna och andra 
projektiler i sig, utan i den steni-
ga terrängen spred granatsplittret 
sig i helt oanade r iktningar och 
höll ett elakt ljud när ven förbi 
örorna på en" framhöll våra vete-
raner betydelsen av befästnings-
verk. 

Ledarens roll och det egna 
exemplets förpl iktelse betonas 
under krigstid ty det är inte en 
enkel match för en ung chef att 
föra sin trupp i stridens hetta. 
Kan en chef hjälpa männen då de 
börjar förlora sina nerver? Paavo 
Teikari berättar: " I min avvärj-
ningspluton utgjordes ca. hälften 
av styrkan av stamunderofficerse-
lever vid Sjökrigsskolan med mi-
litärgrader från undersergeant till 
fä l tväbel och båtsman, så j ag 
hade inte större problem. De tog 
själv hand om problemen och 
meddelade mej att den eller den 
personen vore det nog bäst att 
sända bort. Några misste inte ner-
verna men nog sitt kurage, men 
kurseleverna skötte även om 
dem: en översergeant tog tag i 
kragen, gav en örfil och förklara-
de att nästa omgång betyder 
"nickel" , om detta inte hjälper. 
Kursens förluster steg till 87 % 
när medelför lusterna på Teikari 
var 55 %." 

Ur gruppen och plutonen 
f ramst igande nycke lkämpares 
betydelse som framdrivande 'pri-
mus motore r ' av sin trupp och 
dess kamp är helt oemotsägelig. 
Koskentalo anser att dessa 
nyckelkämpar f ramträder i stri-
dens kritiska moment, då urskil-
j e r sig dessa el i tmän. En sådan 
krigare är ofta en tystlåten karl av 
folket som har utmärkt sig som 
maskinpistolsskytt i tidigare ske-
den och som frivilligt tar på sig 
uppgiften att "ta hand om denna 
sak". Man kunde snabbt lära sig 
vem som var en ' förtroendeman' 
som man kunde lita på under alla 
omständigheter. I truppen fanns 
det omkr ing 2 0 - 2 5 % sådana 
nyckelsoldater, de andra var mer 
eller mindre passiva stridare. Be-
tydelsen av dessa nyckelpersoner 
var alldeles avgörande i striderna 

på Teikari. Utöver nyckelkäm-
parnas exempel och upprätthål-
landet av en god anda är kamp-
viljan samt motivationen känne-
tecken för ett framgångsrikt för-
band. Utan dessa har truppen 
inga segrar" poängterade båda 
våra veteraner när de tillsammans 
analyserade striderna på Teikari. 

Sakari Koskentalo anser det 
vara viktigt att ledaren, chefen 
avspeglar en så stor säkerhets-
känsla, att underlydandena i för-
bandet känner att de inte är en-
samma, och upprätthåller en god 
förbandsanda , den är en sam-
mansvetsande kraft . Han föl jde 
detta verksamhetsmönster vid 
evakueradet av Teikari, som den 
då enda off iceren på öns norra 
del tog han sig tid att gå från den 
ena mannen till den andra. "Plu-
ton- och kompanichefen har en 
oerhört stor betydelse med tanke 
på krigarnas uthållighet" konsta-
terar Koskentalo. 

Stupade och sårade hör till 
krigets bild. När man diskuterar 
krigsstressuthål l ighet och dess 
förlorande vänder sig samtalet till 
att möta döden vid fronten och 
att se stupade. Hur inverkar det 
på ledaren och chefen när män ur 
det egna förbandet stupar och så-
ras, hur kommer man över det 
och lär man sig att stå ut med 
det? - Båda var av den åsikt att 
man vänjer sig, och man måste 
lära sig till det, trots att det känns 
svårt när ens kamrat dör. Under 
str idens gång hinner man inte 
grubbla men under lugnare mo-
ment erinrar man sig vem och var 
samt hur kamraterna stupade 
eller sårades, varför det gick som 
det gick just för dem och så går 
man igenom förlust l is tan. Man 
bara godkänner i det undermed-
vetna att i kriget går det till såhär. 
Båda konstaterade dessutom, att 
när männen förlorade sina nerver 
så var det under artillerield, inte 
när de såg stupade. 

Man underst ryker i lä-
roböcker betydelsen av vila samt 
förp lägnad i bekämpningen av 
rädslereaktioner samt i avvärjan-
det av panik vid sidan om den 

klassiska kamratliga sammanhö-
righeten och -disciplin. Vid detta 
utropar Koskentalo att "det finns 
inte i svåra stressituationer var-
ken vila eller föda! Av egentliga 
pultroner fanns det inte så många 
som det fö rekom ryggradslösa 
undansmygare , desertörer som 
inte tänkte på några andra än sig 
själva och som försökte rädda sitt 
eget skin och inte brydde sig ett 
dugg om sitt förband. Vi måste 
avge varningseld mot ett gäng 
undersergeanter som försökte de-
sertera med en gummibåt. För att 
få dessa undanslinkare att under-
kasta sig disciplin och följa order 
behövs alla medel, även de mest 
radikala. De fick ingen som helst 
förståelse från de andra. Sådana 
typer kunde man f inna ur alla 
grupper, från enski lda soldater 
ända till och med officerare." 

Till slut en bekant fråga: "Vil-
ken var den värsta platsen under 
kr iget?" Båda männen kastar 
först en snabb blick på kamraten 
och efter ett ögonblick konstate-
rar Paavo Teikari, att nog har två 
platser stannat i minnet, den ena 
är "mott in" vid Somme och den 
andra är Teikari. På båda ställena 
tänjdes stridsuthålligheten till det 
yttersta. 

Sakari Koskentalo tänker på 
de sista momenten av striderna 
på Teikari då han som den sista 
officeren tillsammans med 40-50 
män låg i uppehållslinjen för att 
vinna tid för evakuering av de så-
rade. Ordern var att efter 15 mi-
nuter från det den sista evaku-
eringsfarkosten lämnat ön fick de 
avsluta uppehållsstriden och läm-
na ön, men då fanns inte en enda 
båt vid stranden. Av med kläder-
na, med bara ID-brickan i snöre 
runt halsen hopp i vattnet och se-
dan gällde det att simma till Me-
lansaari. Ryssarna öppnade eld 
med granatkastarna när simmar-
na befann sig i sundet. - " Mån-
gen god man blev på vägen, alla 
kunde inte ens simma," konstate-
rade vår veteran kärvt. " De var 
alla elitsoldater..." • 

Käännös: Juhani Niska 
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Lokakuun 6 . - 8 . päivi-

nä järjestetti in taas 

kerran Hels ing in Re-

serviupseer ien Kenttä-

tykistökerhon perintei-

nen H e d b e r g -ki lpai lu 

N i in isa lossa kenttä ty-

kistökoulul la. Täl lä 

kertaa oli järjestykses-

sä 3 3 . k i lpai lukerta. 

Terveisiä Niinisalosta... 

Ensimmäinen kilpailu on 
vietetty vuonna 1967 ruot-
salaisen majuri Jonas Hed-

bergin lahjoitettua kiertopalkin-
non kyseiseen tarkoitukseen. 
Vuosien varrella on tapahtunut 
yhtä ja toista ja nykyään ei tuo al-
kuperäinen kiertopalkintokaan 
ole enää jaossa, se on päätynyt 
erään nimeltä mainitsemattoman 
KT-upseerin hyllyyn pienen 
sääntökömähdyksen seuraukse-
na. Tämä on kuitenkin oma tari-
nansa. Tuon ensimmäisen kilpai-
lun järjestämisessä oli merkittä-
vässä roolissa silloinen tykistö-
koulun johtaja, eversti Martti 
"Morri" Rintanen. Morri olikin 
kirjoittajan tietämyksen mukaan 
aina paikalla, vaikka ei itse kil-
pailuun osallistunutkaan. Tänä 
vuonna Moni ei enää ollut läsnä. 
Morri liittyi viime keväänä "tyk-
kimiesten viimeiseen patteriin" 
pitkän päivätyön tehneenä. 

Tervetuliaispuhuttelussa ka-
dettikurssin johtaja kapteeni Jyr-
ki Uusmies totesi kuultuaan RT: n 
edustuksesta, että KT-miesten tu-
lee suhtautua tilanteeseen erityi-
sellä huolella, sillä RT on tavan-

nut viedä Rovajärvellä tulenava-
uskilpailujen voiton, ja olisihan 
se noloa, jos täälläkin näin pääsi-
si käymään. On se hyvä että KT 
ymmärtää tilanteen, kaikkihan 
toki tiedämme että tykistö on rau-
taa ja RT terästä. 

Tämän vuotista Hedberg kil-
pailua oli uudistettu tehtäviltään 
hiukan. Vaihtelu on toki positii-
vista, mutta aina ei uudet lajit 
mene ihan putkeen. No toki van-
hassakin lajissa voi kämmätä, eri-
tyisesti kun pistelaskentaa muu-
tetaan, mutta eihän aina voi voit-
taa... Tällä kertaa perinteistäkin 
perinteisempi RK-ammunta oli 
korvattu pistooliammunnalla. 
Tämä suoritettiin harjoituspäivä-
nä, eli lauantaina lounaan jäl-
keen. Jyvät erottuivat akanoista 
heti kättelyssä, liekö sitten syynä 
jonkun salaharjoittelu vai erot 
käytettyjen aseiden välillä. Muu-
ten lauantai päivä vietettiin ope-
tellen kilpailutehtävien suoritus-
ta. Tämän vuotiset lajit olivat 1) 
pistooli, 2) kuljetun matkan arvi-
ointi, 3) oman paikan määritys, 
4) viestivälineiden käyttö, 5) 
viuhka, 6) ks-mittaus, 7) tulen-

johto, 8) tulikomentotaso, 9) ty-
kin suuntaimen tarkastus ja tykin 
suuntaus, 10) etäisyyden arvioin-
ti, 11) pohjantähtilasku ja tieten-
kin se suunnistus jonka varrelle 
edelliset (pistoolia lukuunotta-
matta) sijoittuivat. Tehtävät olivat 
mielenkiintoisia ja haastavia. 
Menestys vain jäi vielä uupu-
maan muutamassa lajissa, nollan 
pisteen suorituksia tuli useita. 

Varsinainen kilpailupäivä oli 
sunnuntaina. Sää suosi tälläkin 
kertaa kilpailua, poutainen noin 

+ 13 astetta. Matkaan lähdettiin 
tykistökoululta kahdessa erässä. 
Varsinainen suunnistuksen aloi-
tus tapahtui maastosta, ja kartan 
lähtijä sai käteensä juuri ennen 
lähtöä. Radan pituus oli 7 kilo-
metriä (ja siihen tietysti lisäksi sa-
tunnaiset eksymiset), rasteja mat-
kan varrella oli samaten 7. Jokai-
sella rastilla oli jotakin tehtävää, 
joskus useampiakin tehtäviä, vaik-
ka kaikkialla ei valvojia ollutkaan. 
Kokonaissuorituksen tavoiteaika 
oli 2h30min, joka sisälsi tehtävien 

suoritusajan. Ainoastaan viestivä-
lineiden käytölle oli erillinen ta-
voiteaika, 3min, joka käytännössä 
osoittautui varsin kovaksi ajaksi... 
Kukaan ei siihen päässyt, ainoas-
taan yksi alitti 4 min rajan. Myös 
kokonaissuorituksen tavoiteaika 
oli varsin tiukka, hajontaa tuli sel-
keästi. 

Tämän kertaisen kilpailun tu-
lokset lyhyesti: 
1. Heikki Kuusela, 998 pistettä 
2. Jarkko Tikka, 961 pistettä 
3. Esa Rahkonen, 905 pistettä. 

Osallistujia oli yhteensä 10, 
keskimääräinen pistesaalis 831. 
Täydelliset tulokset voi kukin 
käydä katsomassa osoitteesta 
http://www.iki.fi /~kuparine/kt/ 
index.html. Ai että mitenkö RT:n 
edustus pärjäsi tällä kertaa? Vie-
railijana pitää tietysti muistaa et-
tei järkytä isäntien mielenrauhaa 
liiaksi, ja tämän takia päätin an-
taa suoda isännille mielenrauhan 
jättäytymällä sijalle 9... Isännät 
muistelevat vieläkin järkyttynee-
nä 30-vuotis juhlakilpailunsa voi-
ton lipsahdusta RT:n edustajalle. 

Seuraavan kerran Niinisalos-
sa kokoonnutaan Hedberg -kil-
pailun merkeissä ensi vuoden lo-
kakuun alussa. Osallistujia toivo-
tetaan varmaankin tervetulleeksi 
jatkossakin RT:n puolelta. Erityi-
sesti toivotaan nuorempien tykis-
töupseerien innostuvan lähte-
mään mukaan. Tällä kertaa oli 
mukana vain yksi uusi nuoren 
polven edustaja ja vaikka ei heti 
voittanutkaan, niin sanoi kyllä 
tulevansa uudelleen, jos ei tule 
mitään ylivoimaista ja yllättävää 
estettä. 
Reservin luutnantti 
Tapani Larikka 
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Pietarin Keskusmerisota-arkiston kokoelmista 

putkahti käsiini mielenki intoinen kansio, 

jossa ol i tuttuja kuvia ja karttoja. Tarkempi 

tutkiminen kertoi, että kyseessä oli tsaarin 

Itämeren laivaston luutnantti Strahovskijn 

2 3 . - 3 0 . marraskuuta 1 9 0 6 laat ima sotilas-

ti lastoll inen raportt i Hangos ta ja sen sijain-

nista sotalaivaston tarpei ta s i lmäl läpi täen. 

Luutnantti 
Strahovskijn 
raportti Hangosta 

PEKKA S I L V A S T 
Sinikopio Hangon länsisataman 
laajennuksesta Strahovskijn 
raporttiin liittyen vuodelta 1906. 

Raportti liittynee siihen suun-
nittelutyöhön, joka käynnis-
tettiin Pietarin puolustuksen 

järjestämiseksi sen jälkeen, kun 
suurin osa Itämeren laivaston 
aluksista oli tuhoutunut Tshushi-
man meritaistelussa Japanissa. 
Raportissaan luutnantti Strahovs-
kij selvittää sotilaallisen tarkasti 
Hangon ilmastollisia ja taloudel-
lisia oloja. Satama palveluineen 
on myös tarkan tutkimuksen koh-
teena. Hän näyttää myös tavan-
neen Hangon johtavia virkamie-
hiä - erityistä kiinnostusta meri-
väen luutnantti näyttää tunteneen 
Tulliniemen luotseja kohtaan. 

Raportti koostuu suuresta si-
nikopiosta, joka on Hangon sata-
man laajentamissuunnitelma 
vuodelta i 903. Tässä vaiheessa-
han aallonmurtaja rakennettiin 
Korkeasaareen, jonne tuli myös 
graniittinen voimakasiini. Sen 
jälkeen on monivärinen Hangon 
asemakaavakartta, joka tosin on 
peräisin vanhemmalta ajalta. Tä-
hän karttaan luutnantti Strahovs-
kij on merkinnyt kaupungin tär-

keitä kohteita numeroin, ja selvit-
tänyt merkintänsä kauniilla käsi-
alalla kartan alapuolella. Sitten 
kansiossa on niinikään kauniilla 
käsialalla seikkaperäinen raportti 
Hangosta. Viimeisillä sivuilla on 
vanhoja valokuvia - lähinnä pos-
tikortteja- 1900-luvun alun Han-
gosta. 

Koko kansio on kovine kansi-
neen jo esineenä viehättävä ja 
kaunis. Siitä huolimatta sen sisäl-
tö on sotilaallisen tarkka ja sisäl-
tää strategisesti ja sotataloudelli-
sesti tärkeitä tietoja. Silti raportti 
antaa hauskan aikalaiskuvan vii-
me vuosisadan alun Hangosta. 

J o k a neljäs ta lv i j ää tön 

Raportti alkaa selvityksellä Han-
gon ilmastosta ja sääoloista. Ym-
märrettävästä syystä marraskuun 
lopussa Hangossa vieraillut luut-
nantti Strahovskij on saanut par-
haat tiedot syksyn ja alkavan tal-
ven säistä. Hänen mukaansa 
Hangossa puhaltaa talvella usein 
viileä pohjoistuuli. Samoin lou-

naasta tulevat tuulet tuovat syk-
syllä myrskyjä ja sateita. Kesä-
säästä luutnantti Strahovskij ar-
velee ainoastaan, että kuumaa 
kesää seuraa ankara talvi. 

Luutnantin saamien tietojen 
mukaan Hangon vedet jäätyvät 
yleensä joulukuun alussa. Jääty-
mistä edeltää heikko pohjoistuu-
li ja tyyni sää, Strahovskij kertoo. 
Hänellä on myös tiedossa, että 50 
vuoden havaintojen perusteella 
Hangon vedet ovat olleet jäättö-
miä joka neljäs vuosi. Kun vuosi 
1903 oli edellinen jäätön vuosi, 
Strahovsij päättelee suoraviivai-
sesti, että seuraavat jäästä vapaat 
talvet tulevat olemaan 1907, 
1911, 1915, 1919 jne. 

Jäätilannetta helpottamassa 
Hangossa on kuitenkin jäänmur-
taja Sampo. Vallitsevasta säästä 
kertomassa Hangossa oli tuolloin 
Strahovskijn raportin mukaan 
myrskyvaroituslippu, joka vedet-
tiin tullin rakennuksen lipputan-
koon. Sumuisella säällä toimi 
myös Gustafsvärnin sumusireeni. 
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tateiden alueella yhteensä 
35. Laivakorjaukset hoiti 
vuonna 1906 rautateiden 
konepaja, joka oli seudun 
ainoa suurempi mekaani-
nen verstas. Luutnantti St-
rahovskij näyttää tutkineen 
tarkoin konepajan varus-
tuksen, ja luettelee siellä 
olevat työstökoneet tarkoin. 
Rautateiden konepaja työl-
listi silloin noin sata hen-
keä, ja sillä oli oma sähkö-
voimalaitoksensa. 

Hanko silloin ennen. 

S a t a m a n varuste lu 

Hangon sataman laajennustyö 
näyttää kiinnostaneen luutnantti 
Strahovskija kovasti. Tästä ker-
too jo se, että raportin komein lii-
te on todella kaunis sinikopio sa-
taman laajennussuunnitelmasta. 
Työt olivat alkaneet vuonna 1903 
ja Strahovskij kertoo niiden val-
mistuvan vuoteen 1908 mennes-
sä. Sataman varustuksesta Stra-
hovskij kertoo, että siellä oli kol-
me nosturia, joiden nostokyvyt 
olivat 16 tonnia, 1 1/5 tonnia ja 2 
1/5 tonnia. Satamassa oli myös 
hinaaja Oiva sekä kuusi proo-
mua, joilla kullakin voitiin kuljet-
taa 25 tonnia kiveä. Nämä kuu-
luivat ilmeisesti Oy Granit Ab:n 
laivastoon. Lisäksi satamassa oli 
kaksi proomua lastien kuljettami-
seksi redillä lastaaviin laivoihin. 

Rautatiekalustoa Hangosta 
löytyi vuonna 1906 kahdeksan 
matkustajajunan veturia ja kaksi 
vaihtoveturia. Matkustajavaunuja 
oli 30 ja tavaravaunuja 65. Las-
taus-ja purkauslaitureita oli rau-

Proviant t ia tar jo l la 

Höyrylaivojen aikakaudella 
luutnanttia näyttää kiinnos-
taneen varsinkin hiilen ja 
veden saanti satamasta. 
Hiiltä myi kaksi yritystä: 
Cardiffin hiiltä oli kaupan 
Sveberg-nimisellä firmalla, 
joka toimi Bulevardi 3:ssa. 
Tällä firmalla oli varastossa 
hiiltä 380 tonnia, ja sitä 
myytiin 37 markan tonni-
hinnalla. Viktor Ekiltä Bu-

levardi 13:sta puolestaan sai 
Newcastlen hiiltä 32 markkaa 
tonnilta. Viktor Ekin varastokin 
oli roimasti suurempi - 7000 ton-
nia. Hiilen lastaaminen redillä ei 
onnistunut, sillä satamassa ei ol-
lut siihen tarkoitettua proomua, 
mutta muuten varastot sijaitsivat 
siten, että niistä oli mukava lasta-
ta hiiltä laivoihin luutnantti Stra-
hovskij kertoo. 

Hiilen ohella vesi oli hyvin 
tärkeää höyrylaivoille. Tenderi-
vettä sai rautateiden kahdestakin 
vesisäiliöstä. Talousvettä piti sen 
sijaan ostaa irtotynnyreinä. Kun-
nallista vesihuoltoa ei vielä tuol-
loin ollut, Strahovskij toteaa. 

Öljyä myi Staudingerin rauta-
kauppa osoitteessa Bulevardi 9. 
Katukäytävällä oleva naula Bule-
vardin ja Kulmakadun kulmassa 
kertoo rautakaupan sijainnin. 
Saatavilla oli sekä mineraali- että 
puuöljyä. Mineraaliöljyä oli 350 
puutaa ja puuöljyä 100 puutaa. 
Strahovskij mainitsee Staudinge-
rin liikkeen myös paikkana, josta 
saa kaikenlaisia metallitarvikkei-

ta. Varsinaista teknistä konttoria 
ei Hangossa ollut. 

Elintarvikkeita Hangossa oli 
luutnantti Strahovskijn vierailles-
sa saatavilla lihaa 50 puutaa ja 
leipää 35 puutaa. Liha maksoi 85 
penniä kilolta ja leipä 30 penniä. 
Vihannesten kilohinta oli 15 pen-
niä, ja puuta perunoita maksoi 
puolestaan 1 mk ja 10 p. 

Hangon palvelut 

Luutnantti tutustui myös Hangon 
hallintoon. Hän näyttää tavan-
neen pormestari Fredrik Stenströ-
min, poliisimestari esikuntakap-
teeni Okkermannin, tullipäällik-
kö kapteeni Wickströmin ja Han-
gon satamestarin ja asemapäälli-
kön Conrad Appelgrenin. Sen 
kummempia arvioita hallintomie-
histä Strahovskij ei esitä, mutta 
kertoo kuitenkin kaikkien osaa-
van venäjää. Kovempaan tenttiin 
joutuivat sen sijaan Tulliniemen 
luotsit, joiden kaikkien kielitai-
don Strahovskij testasi luotsivan-
himmasta luotsioppilaaseen. 
Hangon luotsiasemaa johti vuon-
na 1906 Johan Blomqvist, jonka 
Strahovskij toteaa osanneen ve-
näjää. Blomqvist toimi mm. luot-
sina keisariliisessa huvijahdissa 
sen vieraillessa Hangossa. 

Hangossa oli vuonna 1906 
yksi posti ja kaksi lennätinase-
maa; toinen kaupungilla kulma-
kadulla ja toinen rautatieasemal-
la. Rautatieaseman lennätin toimi 
vain junien tulo-ja lähtöaikoina. 
Pankkeja Hangossa oli neljä: 
Suomen pankki. Pohjoismaiden 
pankki, Vaasan pankki ja Säästö-
kassa. 

Bulevardi 10:ssä toimi ap-
teekki, mutta apteekkivarastoa ei 
kaupungissa ollut. Lääkäreitä 
Hangossa oli kaksi, joista toinen 
oli Sam Chydenius. Toisen nimi 
on Strahovskijn raportissa muo-
dossa Dilekov, joten kyseessä lie-
nee joku venäläinen lääkäri. Sau-
noja Hangossa oli laivojen mie-
histöjen käyttöä ajatellen kaikki-
aan kuusi kappaletta, mutta ne 
olivat kaikki pieniä, joihin mah-
tui vain 15 miestä kerrallaan. • 
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Sotilashistoriaa hirsien välistä 

Vasemmalla 
"arvvanheitolla" 
määritetty renki 
Johan Anders 
Juhon pojan 
kutsuntatodis-
tus vvuodelta 
1886. 

Oikealla allekir-
joitettu todistus 
suoritetusta 
reservin harjoi-
tuksesta. 

Ost imme Mäntsä län kunnan 
Hirvihaaran kylässä si jai tsevan 
perheemme vapaa-ajan viettopai-
kan viereisen kiinteistön vuonna 
1997. Tontilla si jai tsee vanha, 
ehkä 1800 luvun alus-
sa rakennettu hirsinen 
hellahuoneen käsittävä 
tupa sekä hirsinen va-
ras torakennus. Kiin-
teistö on ollut myyjien 
selvi tyksen mukaan 
heidän suvullaan pit-
kään, mutta asumatto-
mana j o 1950 luvulta 
alkaen. Mäntsälän 
kunnan kiinteistötieto-
jä r j es te lmän mukaan 
kiinteistö on rekiste-
röity Kataj is to nimisenä 
6.9.1922. Muuta t ietoa kunnan 
toimistosta ei ole saatu. 

Talo on alkujaan si jainnut 
Hirvihaaran kylän Yli-Mäkelän 
maalla , jos ta se l ienee erotettu 
eril l iseksi kiinteistöksi vuonna 
1922. Kiinteistön alkuperäisistä 
omistajista tai rakentajista emme 
ole saaneet yrityksistämme huoli-
mat ta selvää. Saa tuamme talon 
"avaimet" lähdimme innolla kat-
somaan mitä sisältä voisi löytyä. 

Erinomaisesti 
säilynyt leima 
"KUTS.TOIMISTO 
UUDENMAAN 
LÄÄNISSÄ". 

Puhdis taessamme tuvan si-
sustaa pölystä ja hämähäkin sei-
teistä löysimme oheisen Kutsun-
tatodistuksen vuodelta 1886. His-
toriallinen asiapaperi oli sanan 

mukaisest i arkistoi-
tuna hirsien välissä 
ja myttyyn rypistet-
tynä. Asiapaper in 
kunto on näin ollen 
heikko. Kutsuntato-
distus kertoo sen 
ajan sotaväen "ar-
vanheit to" -systee-
min sekä asevelvolli-
sia koskevaa laki-
tekstiä. 

Pitkään kylmil-
lään olleen talon hir-

sien välistä löytyneen asiapaperin 
teksti on osittain tuhoutunut , 
mutta silloisen Uudenmaan lää-
nin kutsuntatoimiston leima on 
säilynyt ajan hampaissa erittäin 
hyvin. Olemme kyselleet Hirvi-
haaran kylän asukkail ta , jos he 
tuntisivat 7 .10.1864 syntyneen 
renki Johan Anders Juhon pojan, 
mutta kukaan ei ole vielä henki-
löä tunnistanut. 

Kauppaki r jaan liitetystä 
Mäntsälän seurakunnan virkato-

distuksesta i lmenee, että kysei-
nen henkilö on asunut kunnassa 
j a kuuluu samaan sukuun kuin 
myyjätkin. 

Teksti ja alkuperäinen todis-
tus: Viljo Lehtonen 
Kuvat: Toimitus 

Kutsuntatodistuksen suo-
menkielinen teksti: 
N:o29 
Kutsuntatoimisto Uudenmaan 
läänin kutsunta=piirikunnasta 
tekee tämän kautta tiettävväk-
si: että renki Johan Anders 
Juhon poika Hirvihaaralta 
Mäntsälän kuntaa, syntynyt 7 
p:nä lokakuuta 1864 ja 
vvuonna 1886 asevvelvollisten 
arvvanheitosta Mäntsälän 
arvvanheittovälineestä arvvan 
N:o 15 saanut, on 1886 
vvuoden kutsunnan jaon 
tapahduttua kirjoitettu 
reservviin, jonka harjoituksissa 
hän siis on vvelkapää osaa 
ottamaan sillä tavoin kuin laki 
ja asetukset siitä määräävät. 
Helsingissä 5 p. Marraskuuta 
1886 
Kutsuntatoimiston puolesta: 
Reinh. Ehnroott 
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fiä TUKKU-TUOTE OY 
VAATETUSTEHDAS JA KUTOMO^ 

C ° * FIN-03250 OJAKKALA 
tel: (09) 227 1342 INT: 358-9-227 1341 
Fax: (09) 227 1642 

MAA- MERI- JA 
ILMAVOIMIEN 
PAKKASPUKU 
Myös Kellutaki l la 

MIKROKUITUINEN 
LÄMPÖASU 
Kevyt ja lämmin, vettä-
hylkivä lämpöpuku 

M/91 MAASTO-
PUKU 
Vettähylk ivä tai puuvi l la-
sekoi t te inen mater iaal i 
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SÄKYLÄN KUNTA 
Rantatie 268, 27800 Säkylä 
® (02) 83281, fax (02) 8328 316 

TILINTARKASTUSTOIMISTO 
JORMA JOKIRANTA HTM 

Albertinkatu 22, Nummela 
(09) 222 1055, 0400-204 4 5 9 

SODANKYLAN VESI OY 
Kasarmintie 10 

puh. (016)618 248 
99600 S O D A N K Y L Ä 

ORAS OY 
PL 40 
26101 Rauma 
Puh. 02-83161 

N C - P O I N T OY 

Myllynummentie 15, PL 34, 04251 Kerava 
Puh. 09-274 6720 

Forssan 
LVI-VALMISTE OY 

Perk iönt ie 5, 30300 Forssa 
puh. 0 3 - 4 2 2 4144 , te le fax 0 3 - 4 2 2 4551 

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

Anundilankatu 8 
RAUMA 

Puh. 02-8666 700 
I d y l l i n e n K e l l a r i r a v i n t o l a V a n h a s s a R a u m a s s a 

OY LOVIISAN LIPPU- JA KASITY0 AB 
LIPPUALAN ASIANTUNTIJA 

Suomen liput, kansallisliput, isännänviirit ja tuulipussit 

Puh. 019-532 070, fax 019-532 170 
Itäinen Tullikatu 9, 07900 Loviisa 

Kuninkaan-
saaren 
soudut 

• • Perinteiset Kuninkaansaaren soudut soudettiin 
jo yhdeksännen kerran tällä kertaa aurinkoisessa, 
tyynessä syksyisessä säässä. Soudut ovat Suomen-
linnan Rannikkorykment in Perinneyhdistys r.y:n 
jär jestämä jokasyksyinen koko perheen merellinen 
ulkoilmatapahtuma, jossa päälajina on joukkuesou-
tukilpailu viisihenkisin joukkuein, neljä soutajaa ja 
perämies. 

Soutuveneenä toimii Merisotakoulun puuvene. 
Tapahtumaan osallistui 44 aikuista ja 16 lasta. Mu-
kana oli ensimmäisen kerran edustus myös Rannik-
kotykistökil lasta puheen joh ta jansa Eero Akaan-
Penttilän johdolla, yhdellä soutujoukkueella. Killan 
G-vene miehistöineen toimi kisojen varoveneenä. 

Ennen varsinaista soutua kilvoiteltiin; tikanhei-
tossa, ilmakivääriammunnassa, heittoliinanheitossa 
ja lasten renkaanheitossa, joissa jokaisessa oli ai-
kuisten ja lasten sarjat. Naisten sarjassa päivän va-
kain käsi ja silmä oli Tiina Lohisaarella joka voitti 
sekä ammunnan, että tikanheiton. Naisten heittolii-
nan voiton vei Sari Tuokkola. Miesten tarkin ampu-
j a oli odotetusti Esa Piisilä, t ikanheitossa käytiin 
tiukka kamppailu Timo Ylitalon ja Reima Tuomis-
ton kesken, joka ratkesi pisteellä edellämainitun hy-
väksi. Miesten sarjan heittoliinassa Pasi Helanderil-
le ei kukaan voinut mitään. Lasten renkaanheitossa 
alle 7-vuotta Ylitalon perheen päivän kruunasi Nik-
las Ylitalo, joka voitti jännittävän kilpailun. Tyttöjen 
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Perinneyhdistyksen joukkue valmistautuu. 

ja poikien i lmakivääriammuntojen voitot menivät 
niinikään Piisilän perheeseen. Voittajina juhl ivat 
Onni ja Annu Piisilä, ja kun jyvä oli kerran kohdal-
laan Annu Piisilällä ammunnassa, oli se myös sitä 
tyttöjen tikanheitossa jossa tuli päivän neljäs voitto 
samaan perheeseen. Poikien tikanheitossa tarkinta 
työtä teki Jani Lehtinen joka vei sar jansa voiton. 
Lasten heittoliinassa poikien nenän edestä nappasi 
voiton Elina Mäkinen. 

"Lämmittelylajien" jälkeen oli päivän päätapah-
tuman vuoro. Soudettavana matkana on n. lOOOm 
lentävällä lähdöllä Kuninkaansaaren edustalta Val-
lisaaren "torpedolaiturille" ja takaisin. Määräaikaan 
mennessä kilpailuun ilmoittautuneiden viiden jouk-
kueen lähtöjärjestys arvottiin paikanpäällä. 

Ensimmäisenä matkaan lähti SlRR:n joukkue, 
joka sousi hurjan pohja-ajan 4.27.59, aikaisempien 
vuosien valossa ounasteltiinkin tälle joukkueelle jo 

melkoisen varmaa mitalia. 
Toisena matkaan lähtenyt Nuorisojoukkue sousi 

terävästi koko matkan ja aika oli hämmästyttävän 
hyvä 4.39,32 varsinkin kun joukkueen keski-ikä oli 
16 vuotta, joten tässäkin lajissa on jälkikasvu tur-
vattu. 

Santahaminan Kor jaamo/Kaar t JR:n joukkue 
lähti matkaan hurjasti ja kellottikin kääntöpaikalla 
kovimman väliajan, mutta paluuosuudella maitoha-
pot tekivät tehtävänsä j a kellot pysähtyivät aikaan 
4.39,52. Rannalla alkoi jännitys tiivistyä kun seu-
raavaksi kuulutettiin lähtöpaikalle Perinneyhdistyk-
sen hallituksen joukkue. Lähtölippu heilahti ja vene 
kiisi tasaisin vedoin kohti kääntöpaikkaa, jonka tie-
dettiin tässä sekuntikamppailussa ratkaisevan pelin. 
Väliajassa joukkue oli kakkosena, mutta käännös 
meni loistavasti perämiehenä toimineen Hannu 
Rantalan ansiosta aivan nappiin, ja kun vielä paluu-
osuus onnistui hyytymättä , kirjattiin päivän uusi 
pohja-aika lukemin 4.21,11. 

Viimeisenä joukkueista matkaan lähti RT-kilta, 
jonka perämieheksi asettui tarkasti venettä ohjaava 
ja tiukkoja käskyjä jakava Tiina Slotte. Kiltalaiset 
saivatkin veneen hyvään vauhtiin ja kääntöpaikalla 
kirjattiin uusi väliaikapohja tälle venekunnalle. Ai-
van viime metreillä ennen maalia pääsi tahti kuiten-
kin sen verran sekoamaan, että veneen liuku hidas-
tui ja loppuaika oli 4.25,74. Tämä hieno aika oi-
keutti kuitenkin hopeamitaliin. 

Huippujännittävä soutukilpailu oli jälleen saatu 
tältä vuodelta päätökseen ja oli palkintojen jaon 
aika. Soutujoukkueet saivat mitalit kaulaansa j a 
muissa lajeissa jaettiin SlRR:n Perinneyhdistyksen 
yhteistyökumppaneiden lahjoittamia esinepalkintoja. 

Palkintojen jaon jälkeen olikin aika nauttia pe-
rinteinen soutujen "hernerokka" kera hyvien voilei-

pien. Nämä antimet oli valmistanut jo 
perinteinen huoltotiimi: rouvat Tuula 
Vilokkinen, Terttu Tuomisto ja Sinikka 
Kuismin. Aurinko alkoikin tässä vai-
heessa j o laskea mail leen j a soudut 
vuodelta 2000 siirtyä historiaan. 
SlRR:n uisko oli valmiina viemään 
soutuväen Santahaminaan. 

Kiitän kaikkia osallistuneita ja tei-
tä jotka jälleen kerran mahdollistitte tä-
män tapahtuman. Tätäkin perinneta-
pahtumaa kannattaa vaalia. Tervetuloa 
Kuninkaansaaren 10-vuotisjuhlasou-
tuihin vuonna 2001. 
SIRR:n Perinneyhdistys r.y:n 
puheenjohtaja Antti Lohisaari 

Perinneyhdistyksen hallituksen 
joukkue pokkaa kultamitalit. 
Vasemmalta Hannu Rantala, Sari 
Siltanen, Reima Tuomisto, Teuvo 
Nevalainen ja Antti Lohisaari. 
Jorma Vilokkinen jakaa mitalit. 
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Narvan linna on upea ilmestys 
ja hienossa kunnossa. 

Tartossa. 

Baltic Defence 
College on 
remontoitu 
vastikään ja 
rakennuksen 
kunto on kaikin 
puolin erinomai-
nen. 

Tartossa tutus-
tutti in myös 
Alvar Aallon 
piirtämään 
Tammekanniin, 
jossa toimii 
Turun ja Tarton 
yliopistojen 
Granö-keskus. 

RtUy 
Baltiassa 

Paldiskin linnoitteita. 

R a n n i k k o t y k i s t ö n U p s e e r i y h d i s t y k s e n j ä s e n r e t k i V i r o o n t o t eu te t t i i n 

9 . - 1 1 . 9 . 2 0 0 0 . 

M a t k a l l e o s a l l i s t u i 3 0 j ä s e n t ä , j o h t a j a n a a n d o s e n t t i S i l v o 

H i e t a n e n . Re tke l l ä tu tustut t i in m m . P a l d i s k i i n , N a r v a n l i n n a a n , 

T a r t o o n j a B a l t i c D e f e n c e C o l l e g e e n ( y l e i s b a l t t i l a i n e n s o t a k o u l u ) . 

O h e s s a k u v i a o n n i s t u n e e s t a m a t k a s t a . 

Saatsen rajakaupungista pääsee taustalla näkyvän 
sillan yli Venäjälle. I tänaapurimme rajaviranomaiset 
ovat onnistuneet saamaan aikaan parin tunnin jonon 
sillalle. 

Tekstit: Petri Parviainen 
Kuvat: Hannu Kinnunen 

Paldiskin kalliojyrkänteet ovat 
huikeita niin korkeudeltaan 
kuin jyrkkyydeltäänkin. 

Illallinen 
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"Tunne historiasi, 

niin tunnet itsesi." 

Muutos jatkuu, 

perinteet velvoittavat 
ULLA P A R V I A I N E N 

Kun yhteisöl lä on hyvä 
itsetuntemus, on suuret-
kin muutokset helpom-
pi kään tää voi toksi . 
Kotkan Rannikkoalue 
per in te ikkäänä rannik-
ko joukkona on yksi 
voi t taj ista, kiitos syväl-
le juurtuneen osaami-
sen |a hai un nav igo i -
d a mukana myös 
uusissa tuulissa. Kah-
den mer i vo imavuoden 
jä lkeen v o i m m e tode-
ta, että joukko-osaston 
tulevaisuus merivoi-
mien kehi t tyvänä ja 
mon ipuo l i sena val-
mius joukkona jatkuu. 

Suomalainen rannikkotykis 
tö on lajissaan ainutlaatui 
nen maailmassa ja edustaa 

alansa osaamisen huippua. Me-
nestys perustuu suureksi osaksi 
muutoskykyyn. Uhkakuvat ovat 
muuttuneet, liikkuva rannikkoty-
kistöjä meritorjuntaohjukset ovat 
tuoneet mukanaan uusia toiminta-
tapoja, varusmieskoulutuksen si-
sältöä kehitetään myös vahvasti 
paikallisten tarpeiden mukaisesti. 

Punaisesta vihreäksi - ja 
vähän siniseksikin 
Rannikkotykistöstä rannikko-
jalkaväeksi 

Eräs näkyvimpiä muutoksia Kot-
kan Rannikkoalueella on ollut 
varusmiesten kouluttaminen ran-
nikkojalkaväeksi. Perinteisiä tyk-
kiosaajia on reservissä tällä het-
kellä riittävästi, nyt tarvitsemme 
saariston vaativissa olosuhteissa 
pärjääviä jalkaväkitaistelijoita. 
Koulutuksen onnistumisesta ja 
taistelijoiden osaamisesta kertoo 
mm. kiväärikoulutettujen joukko-
jemme erinomaiset tulokset Itäi-
sen Maanpuolustusalueen kilpai-

lussa vuonna 2000, voitto tuli 
Kotkaan. Sijoitus haastaa meidät 
jatkossakin antamaan varusmie-
hillemme laadukasta ja tavan-
omaista yksilöllisempää koulu-
tusta, johon pienessä joukko-
osastossa onkin hyvät mahdolli-
suudet. 

Emme toki ole unohtaneet 
vahvaa rt-osaamistamme, vaan 
odotamme perinteikkäiden ran-
nikkotykistön kilpailuammunto-
jen uutta tulemista. Kilpailut oli-
vat erinomainen koulutustilaisuus 
ja jännittävä taitojen näytön paik-
ka sekä varusmiehillemme että 
palkatulle henkilöstöllemme. 
Muistona näistä kilpailuista on 
Kirkonmaan linnakkeen vitriini-
kaapissa kaikki mahdolliset rt-
ammuntojen palkintopokaalit. 

Kotkan Rannikkoalueella 
koulutetaan tällä hetkellä myös 
saariston vaativissa olosuhteissa 
pärjäävää rannikkojalkaväkeä. 
KotRa:n oma Rannikkojalkaväki-
AuK kouluttaa johtajiksi omia 
varusmiehiä, omiin sodan ajan 
tarpeisiin. 

Joukko-osaston sinistyminen 
on näkynyt eniten ulkoisessa 
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Navy blue -olemuksessa. Meri-
voimiin yhdistymisen myötä 
Kotkan Rannikkoalueella vastuut 
ja tehtävät ovat pysyneet samana, 
henkilöstön määrä on hiukan li-
sääntynyt. 

Uusi organisaatio on tuonut 
tullessaan myös uusia haasteita 
testata osaamistamme. Rt-mie-
hemme ovat suoriutuneet kiitettä-

västi myös laivastojoukkojen pe-
rinteisissä lajeissa. Tämä tuli tode-
tuksi mm. kuluvana vuonna meri-
voimien vuosipäivän yhteydessä 
pidetyssä purjehdusmestaruuskil-
pailussa. Joukkueemme kilpaili 
606-luokan veneellä, ja voitti 
kaikki kuusi lähtöä. Laivaston 
kunniakkaat perinteet muuttuvat 
merivoimien yhteisiksi arvoiksi. 

Saarissa, muttei piilossa 

Kotkalaisten oma joukko-osasto 
Kotkan Rannikkoalue koetaan 
luonnolliseksi osaksi ympäröivää 
yhteiskuntaa. Yhteistyö niin Kot-
kan kaupungin kuin muidenkin 
paikallisten sidosryhmien kanssa 
on aktiivista ja rakentavaa. Jouk-
ko-osastoa arvostetaan sekä työn-

Kehityksen kärjessä 
Uudistuksilla taas uutta potkua toimintaan 
Kotkan Rannikkoalue 
käynnisti, ensimmäisenä 
joukko-osastona merivoi-
missa, ystävyysjoukkotoi-
minnan virolaisen rannik-
kojalkaväkikoulutusta 
antavan Rannakaitsekom-
paniin kanssa. Ystävyys-
vierailut tehtiin vuonna 
2000 puolin ja toisin. 

Yli 80 vuotta itäisen Suomenlah-
den saaristossa toiminut joukko-
osasto on maantieteellisesti var-
sin laajalla alueella. Välimatkaa 
Orrengrundin saaresta mantereel-
le Kyminlinnaan on yli 30 km. 
Toimipaikkojen koko henkilöstö-
määrä vaihtelee 15-250 henki-
löön, myös toimipaikkojen olo-
suhteet vaihtelevat. Odotamme-
kin uudistuksien alkamista Haa-
pasaaren merivalvonta-asemalla 
ja Kyminlinnassa. 

Haapasaaressa tunnistetaan 
merkittävä osa Pietariin mene-
västä tai sieltä tulevasta liiken-

teestä, merivalvonta-aseman mer-
kitys oikean meritilannekuvan 
ylläpidossa on kiistaton. Kyniin-
linna on historiallinen linnoitus, 
joka on ollut puolustushallinnon 
käytössä näihin päiviin. Mikäli 
joukko-osaston kehityssuunnitel-
mat hyväksytään, aikaa Kymin-
linnan alueen toiminnan kehittä-
minen ensi vuonna ja nyt kahteen 
paikkaan jaettu esikuntamme 
pääsee jälleen saman katon alle. 

Merivoimiin liittymisen myö-
tä rannikkoalueen merivalvonta-
vastuu ja valvonta-alue sai uudet 
mittasuhteet. Loviisan edustalla 
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antajana että sen tehtävien vuok-
si. Arvostus näkyy selvästi myös 
omissa työilmapiirikyselyissäm-
me. Kotkassa viihtyy hyvähenki-
nen ja motivoitunut henkilöstö. 

Maanpuolustushengen ylläpi-
täminen on meille tär-
keää myös alkaneella 
vuosituhannella. Avoi-
muus ja aktiivinen osal-
listuminen toiminta-
alueemme yhteisiin 
projekteihin on tehnyt 
toimintaamme tutuksi. 
Alokkaiden valatilai-
suuksien yhteydessä 
järjestämme myös suu-
relle yleisölle mahdolli-
suuden tutustua toimin-
taamme ja vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön tu-
lemme esille saarista. Varuskun-
nan järjestämästä itsenäisyyspäi-
vän iltajuhlasta on muodostunut 
Kotkan omat "linnanjuhlat", jo-
hon osallistuu oman henkilös-
tömme lisäksi satoja illalliskortin 
ostaneita ihmisiä. 

Positiivinen tunnettuus auttaa 
myös rekrytoinnissa. Merivoi-
miin yhdentyminen on tuonut 
Kotkaan lisävirkoja, jotka on ki-

vuttomasti saatu täytettyä osaa-
villa tekijöillä. Alueemme kut-
suntaikäiset ovat myös kiinnostu-
neita omasta joukko-osastostaan 
- ja moni on halukas jäämään 
töihin palveluksensa jälkeen. Pai-

LAURI SIPPONEN 

kallinen arvostus auttaa meitä 
varmasti nostamaan omalta osal-
tamme myös koko puolustusvoi-
mien kiinnostavuutta työnantaja-
na. 

Welcome to the eastern front! 
Kansainvälistä kanssakäyntiä 

Kotkan Rannikkoalueen sijainti 
on sotilasstrategisesti merkittävä. 
Vastuualueemme kattaa Suomen 

hallussa olevan itäisen Suomen-
lahden saariston ja merialueet. 
Merivalvonta-asemat seuraavat 
24 tuntia vuorokaudessa yhtä Eu-
roopan vilkkainta vesireittiä, 
joukko-osasto valvoo osaltaan 

Euroopan Unionin itära-
jaa. Oikean meritilanne-
kuvan ylläpitäminen ja 
alueellisen koskematto-
muuden valvonta ja tur-
vaaminen ovat kaksi 
päätehtävistämme. 

Kansainvälisyys on 
osajoukko-osaston toi-
mintaa myös ystävyys-
joukkotoiminnan muo-
dossa ja laivastovierai-
lujen isäntänä. Kotkan 
Rannikkoalue on käyn-

nistänyt tänä keväänä yhteistyön 
virolaisen rannikkojalkaväkikou-
lutusta antavan Rannakaitsekom-
paniin kanssa. Ja kotkalaisille jo 
varsin perinteikkäät ja odotetut 
kesävieraat, kansainväliset lai-
vastovierailut, voidaan hyödyn-
tää henkilöstömme kieli- ja kan-
sainvälistymiskoulutuksena. 

sijaitsevan Orrengrundin merival-
vonta-aseman liittäminen Kotkan 
Rannikkoalueeseen laajensi val-
vontavastuutamme länteen, ja sa-
malla syvensi itäisen Suomenlah-
den valvonnan syvyyttä. Nämä 
muutokset pakottivat merivalvon-
ta-alamme etsimään pikaisesti 
uusinta tekniikkaa ja tarkenta-
maan organisaatiotaan, jotta tär-
keä avaintehtävä hoituu mahdol-
lisimman laadukkaasti. 

Haapasaaren ja Kirkonmaan 
merivalvonnan kehittäminen on 
ollut nopeaa ja tehokasta. Kir-
konmaalla on otettu käyttöön 
uusi meri valvontakeskus ja Haa-
pasaaressa on tehty teknisiä uu-
distuksia. Rannikkotykistön ja 
laivastojoukkojen valvontayhteis-
työ on aina ollut saumatonta. Yh-
dentyneissä merivoimissa toimin-

ta on tehostunut entisestään joh-
tosuhteiden selkeydyttyä. Kotkan 
Rannikkoalue on iskenyt kynten-
sä myös syvälle siviilimerenku-
lun valvontaan. Olemme mukana 
Kotkan alueen VTS-toiminnan 
kehittämisessä. 

Päättömän majurin muistelmat 
Perinneyhdistys vaalii 
yhteishenkeä 

Joukon itsetuntemus pohjau-
tuu kunniakkaisiin rannikkoty-
kistön perinteisiin, joukko-osas-
ton juuriin. Perinteiden ylläpitä-
minen, tapahtumien dokumen-
tointi ja kerääminen on aloitettu 
järjestelmällisesti myös Kotkan 
Rannikkoalueella. Olemme vast-
ikään perustaneet tätä aatteellista 
ja koulutuksellista työtä varten 

Perinneyhdistyksen, jossa on jä-
seninä palkattua, nyt töissä ole-
vaa sekä ex-, ja evp-henkilöstö-
iimme ja muutamia eri yhteisöjä 
edustavia yhteistyökumppanei-
tamme. 

Sitoutuminen perinteiden 
vaalimiseen, ja niiden velvoitta-
maan kunniakkaaseen työhön jat-
kossakin, tehdään asian vakavuu-
desta huolimatta iloisella mielel-
lä ja huumoriakin viljellen. Tästä 
olkoon esimerkkinä paikallisen 
tarinankerronnan juurevuus ja 
linnakelegendat mm. "päättömän 
majurin" muistelmina. Perinteet 
velvoittavat myös yhdessä viihty-
miseen - tulevaisuudessa yhä 
enemmän yhteisen merivoimat-
perinteen tiimoilla! • 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys järjesti sään-
tömääräisen vuosikokouksen 22.11. Turun pe-
rinteikkäällä Meriupseerikerholla Pansiossa. 

Kokouksessa oli läsnä yli 60 jäsentä. Ennen varsi-
naisen kokouksen aloittamista Saaristomeren Meri-
puolustusalueen komentaja kommodori Hans 
Holmström esitteli joukko-osastonsa ja Merivoi-
mien tulevaisuuden näkymiä painottaen keskeisim-
piä hankkeita. Holmströmin esityksen jälkeen Me-
riupseerikerho ry:n vt puheenjohtaja komentajakap-
teeni Ari Aho piti lyhyen katsauksen kerhon histo-
riasta. 

Yhdistyksen vt puheenjohtaja everstiluutnantti 
Hasse Rekola avasi RtUyrn vuosikokouksen kiittä-
en jo etukäteen saaristomeren edustajia hienoista 
kokousjärjestelyistä. Vuosikokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin isäntäjoukko-osaston esikuntapäällik-
kö komentaja Erkki Marttila, sihteereiksi komenta-
jakapteeni Petri Parviainen ja kapteeniluutnantti 
Hannu Heinonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi valittiin kapteeniluutnantit Mauri 
Lehtiranta ja Jussi Hietaniemi. 

Kokouksen tärkeimpinä aiheina käsiteltiin toi-
minta-ja tilikertomus sekä toimintasuunnitelma jo 
alkaneelle 68:lle toimintakaudelle. Kokouksen hy-
väksymä toimintasuunnitelma jatkaa toimintaa pää-
osin menneen vuoden linjoilla. Vuosikokous hyväk-
syi seuraavan toimintasuunnitelman: 

1. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan jatkamalla 
perinteisiä toimintatapoja ja -muotoja yhdessä si-
dosryhmien kanssa. 

2. Järjestetään tutustumisretkiä - jäsenistön toi-
vomuksesta tarvittaessa myös ulkomaille. 

3. Jatketaan esitelmä-ja keskustelutilaisuuksien 
järjestämistä. 

4. Yhdistys julkaisee Rannikon Puolustaja -leh-
teä neljä kertaa vuodessa sekä kehittää sitä edelleen 
rannikkopuolustuksen yhteisenä tiedotuslehtenä. 
Ylläpidetään ja kehitetään internet-sivuja. 

5. Jatketaan historiasarjan markkinointia. 
6. Tuetaan rannikkopuolustuksen tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa. 
7. Tuetaan merivoimien henkilökunnan rekry-

tointia. 

Puheenjohtajavalinta herätti vilkkaan keskustelun. 

Kokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheen-
johtajaksi komentaja Hasse Rekolan. Yhdistyksen 
hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: 
Kaptl Jukka Leikos, KotRa 
maj res Eero Sivunen RP-lehti 
komkapt Jussi Voutilainen, MerivE 
ylil Heikki Mattila , SIMepa 
ylil Jussi Rodriquez, S1RR 
komkapt Jukka-Pekka Schroderus, HelSlE 
kom Henrik Nysten, PLM 
ylil Mikko Antila, RaaRtPsto 
ylil Pekka Snellman, SmMepa 
ylil Kari Salin, HanRPsto 
ylil Tuomo Mero, MeriSK 
kom Timo Saastamoinen, PE 
ev evp Juhani Haapala, Evp-jäsenet 
ylil res Jukka Toukkari, Rt-kerho Johtorengas 
komkapt Matti Eskola, MpKK. 

Kokous päätti perinteiseen tapaan lähettää säh-
ketervehdykset kunniajäsenillemme ja puolustus-
voimien johdolle. Vuosikokouksen jälkeen nautit-
tiin maukas iltapala Meriupseerikeriiolla. 

Illallisen yhteydessä tuore puheenjohtaja kiitti 
hänelle annetusta luottamustehtävästä ja ilmoitti 
jatkossakin pyrkivänsä tekemään töitä yhdistyksen 
hyväksi. Ensimmäisenä puheenjohtajatehtävänään 
Hasse Rekola luovutti SmMepan komentajalle 
kommodori Hans Holmströmille RtUy:n standaarin 
n:o 16 kiittäen samalla onnistuneista järjestelyistä. 

(JVo+ES) 
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Merisotakoulu 7 0 vuotta 

Mer iso takou lu vietti 

70-vuo t is juh lapä ivään-

sä keskivi ikkona 

1 8 . 1 0 . 2 0 0 0 . Päivä 

a lko i aamuhämärässä 

l ipunnostol la ja pa raa-

tikatselmuksella Suo-

menl innan paraat iken-

täl lä. Paraat in vas-

taanott i mer ivo imien 

komenta ja vara-ami-

raal i Esko llli. 

Puolenpäivän aikaan oli päivä 
juhla, jonka avasi tervehdys-

sanoilla koulun johtaja kommo-
dori Risto Rasku. Juhlapuheen 
piti valtakunnansyyttäjä Matti 
Kuusimäki. Musiikkiesitykset 
esitti taiteilija Jukka Kuoppamä-
ki Laivaston Soittokunnan säestä-
mänä ja tapahtuman juonsi ka-
detti Mika Viipuri. Matti Kuusi-
mäki ja Jukka Kuoppamäki ovat 
koulun entisiä reserviupseeri-
kurssin oppilaita. Puheiden ja esi-
tyksien jälkeen oli vuorossa pal-
kitsemiset. Päiväjuhlassa meri-
voimien komentaja ja koulun en-
tinen oppilas toimittaja Mikko 
Valtasaari esittivät tervehdykse-
nä. Tilaisuus päättyi Maamme-
lauluun. Päiväjuhlan jälkeen siir-
ryttiin koulun päärakennuksen 
toisen kerroksen näyttelytiloihin, 
jossa oli kuohuviini tarjoilu sekä 
pieni valokuvanäyttely. 

Koulun henkilökunta muuta-
mine kutsuvieraineen ja edustaji-
neen eri nykyisiltä kursseilta viet-
ti iltajuhlaansa perinneaulassa. 

Tilaisuus alkoi vastaanotolla ja 
päättyi tanssiaisiin, jossa esiintyi 
Laivaston Soittokunta. 

Lauantaina 21.10.2000 järjes-
tettiin avoimet ovet-tapahtuma. 
Kouluun kävi tutustumassa yli 
600 vierasta, jotka saivat tutustua 
koulun toimintoihin, planetaari-
oon ja perinneaulaan. Isoon sau-
naan oli järjestetty saunavuorot 
naisille, miehille ja entisille kurs-
silaisille. Yleisölle oli tarjolla 
kenttälounas, jossa tarjottiin ar-
meijan herkullista hernekeittoa. 
Useat koulun entiset kurssilaiset 
järjestivät kurssitapaamisensa 
päivän aikana. Rannikkosotilas-
kotiyhdistys ylläpiti sotilaskotia, 
jossa oli tarjolla kahvia, munkkia 
ja virvokkeita. 

Kokonaisuudessa voidaan to-
deta, että päivät olivat onnistu-
neet. Kun seuraavana maanantai-
na koulun oma väki palasi saarel-
le oli juhlien jälkeen hiljaisuus 
laskeutunut muurien sisäpuolelle 
- edessä oli paluu arkeen. 
Marjo Pohjola 
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Mer iso takou lu 7 0 vuotta: 

Puhe päiväjuhlassa 
Valtakunnansyyt tä jä Ma t t i Kuusimäki 

Suomen meripuolustuksen 
historia ulottuu vuosisatojen 
taakse. Kuitenkin vasta 7 0 
vuotta on kulunut siitä, kun 
Kadettikoulun meripuolustus-
osasto, Reserviupseerikoulun 
rannikkotykistölinja sekä 
Meripuolustuksen kapitulant-
tikoulu yhdistettiin ja nyky-
muotoinen Merisotakoulu 
perustettiin. Aika on suhteelli-
nen käsite, kulunut aika 
kaikkein suhteellisin. Tasa-
puolisin luonnonvara se kyllä 
on, kaikilla sitä on päivittäin 
täsmälleen yhtä paljon. 
Kuluneiden 7 0 vuoden 
aikana on ehtinyt tapah-
tua yhtä ja toista; siitä 
aluksi aihepiiri in liittyvä 
pikku esimerkki. 

Merisotakoulun reser-
viupseerikurssi nr. 47 

osallistui alkukesällä 1963 
sotaharjoitukseen Porvoon 
saaristossa. Minut oli mää-
rätty harjoituksessa erotuo-
marina toimineen hyväkun-
toisen verryttelypukuasuisen 
yliluutnantin radistiksi. 
Juostessani kolme vuoro-
kautta yliluutnantin perässä 
sementtilohkareen kokoinen ja 
painoinen Topi-radio selässäni 
ajattelin monta kertaa, että ehkä 
joskus keksitään hieman ystäväl-
lisempiäkin langattomia viestivä-
lineitä. Tiesinhän tuolloin jo 15 
vuotta kuluneen siitä, kun transis-
tori keksittiin Bellin laboratorios-
sa Yhdysvalloissa. Tänään kädes-
säni onkin kännykkä, joka painaa 
noin 70 grammaa ja on teholtaan 
satakertainen aikanaan pitkän 
päivätyön tehneeseen Topi-radi-
oon verrattuna. 

Reserviupseerina tarkastelen 

maanpuolustuksen kysymyksiä 
reserviupseerin kannalta, ammat-
tisotilaan näkökulmaan kompe-
tenssini ei riittäisikään. Mitä Me-
risotakouluun tulee, se on hieno 
koulu, ja sen antama koulutus 
korkeatasoista. Puhujastakin, 
koulun rannikkotykistöosaston 
oppilaasta, on tullut sittemmin 
innokkaasti veneilevä merenkul-
kija. Yksi pieni harmi kuitenkin 
jäi kytemään; vain toinen sija 
kurssin suunnistusmestaruuskil-
pailuissa. Kilpailun voitti, moko-
ma, tuttu mies laivasto-osastolta, 
vaasalainen ystäväni ja kilpa-
kumppani jo monista partiotaito-

Matt i Kuusimäki. 
kilpailuista kouluvuosina. Tervei-
siä vain Seppo Reinamolle ! 

Muuttunut aika luo muuttu-
neet tarpeet. Kaiken kasvatustyön 
tulisi muodostaa yhteiskunnassa 
johdonmukainen kokonaisuus. 
Niinpä henkinen maanpuolustus-
työkin, vaikka sitä ei sillä nimel-
lä kutsuttaisi, olisi aloitettava jo 
paljon ennen varusmiespalveluk-
sen aikaa. Puolustusvoimien teh-
tävänä pitäisi siltä osalta olla vain 
viimeisen, ammatillisen silauk-
sen antaminen sille yhteisöllisyy-
den kehitykselle, jonka alkutahdit 

on lyöty lapsuudessa. Mitä tällä 
tarkoitan? 

Tämän päivän iskusanoihin 
kuuluu korkea teknologia. Vali-
tettavaa vain on, että ihmisen "si-
säinen hi-tech" ei näytä kehitty-
vän samassa tahdissa. Vaikka 
suursodan uhka tällä erää on 
väistynyt ja kylmän sodan kausi 
päättynyt, ei ole olemassa takeita 
siitä, etteivätkö konfliktit kanso-
jen ja kansanryhmien kesken jat-
kuisi tulevaisuudessakin. Aivan 
viimeaikaiset tapahtumat Lähi-
Idässä ovat hyvä todiste tästä. Ja 
jos joku haluaa laajempaa todis-
tusaineistoa, vilkaisu maailman-

historiaan varmuudella riit-
tää. Ihmisen vallanhalu on 
ehtymätön luonnonvara ja 
olosuhteista jää riippumaan, 
milloin sen toteuttaminen 
johtaa yleiseltä kannalta kat-
sottuna irrationaalisiin rat-
kaisuihin. 

On usein sanottu, että 
viime sotamme olivat koros-
tetusti reserviupseerien so-
taa. Reserviupseerien panos 
sotien ratkaisutaisteluissa 
onkin ollut korvaamaton. 
Lapsena oli tilaisuus vaka-
vana kuunnella kansakou-
lunopettaja-enoja, jotka -

karttakepin konepistooliin vaih-
tamaan joutuen - olivat komp-
panianpäällikköinä ja joukkueen-
johtajina taistelleet Taipaleenjoel-
la ja Kuuterselässä. Tuntematto-
man sotilaan Vilho Koskelasta on 
kasvanut sodan kansallinen san-
karihahmo. Talvisodassa jo ker-
santtina komppanianpäälliköksi 
joutuneen, armeijan sittemmin 
ylimääräiseksi vänrikiksi palk-
kaaman Koskelan toimia sävytti 
suomalaisen rintamaupseerin 
johtajuuteen liittyvä määritelmä: 
Ei koskaan, "menkää", vaan aina 
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"tulkaa". Mutta paljon on tapah-
tunut sitten vänrikki Koskelan 
päivien. Millainen on tämän päi-
vän maanpuolustustahto? Mitä 
tapahtuisi nuorelle vänrikille hä-
nen nyt huutaessaan, "tulkaa po-
jat"? Tulisivat-
ko pojat ? Tu-
lisivatko sil-
loinkin, kun 
j o u t u i s i v a t 
asettamaan it-
sensä ilmei-
seen hengen-
vaaraan - ei 
vain oman, 
vaan ennen 
muuta yhteisen 
asian vuoksi? 

A i k a m m e 
kuva on yksilö-
k e s k e i n e n . 
Suomalaisetkin 
ovat tottuneet 
vaatimaan itselleen suuret vapau-
det, mahdollisimman suuret edel-
lytykset toteuttaa yksilöllisyyt-
tään, laajat keinot löytää uusia 
kokemuksia ja nautintoja. Aika-
kauttamme voi hyvällä syyllä ku-
vata suorastaan hedonistiseksi. 
Vaikka vähitellen onkin jo havah-
duttu huomaamaan tällaisen ke-
hityksen ongelmallisuus, kaupal-
linen maailma pyrkii edelleen 
löytämään ihmisille yhä uusia ja 
uusia elämyksiä, "tuotteistaak-
seen" niitä sitten. Erityisen hai-
tallisena tämä näkyy nuoressa 
polvessa. Elämyksellisyyden et-
sinnässä ei ole mitään rajaa. "Hy-
väähän" ei ole koskaan tarpeeksi. 

Nuorten vakavaksi paisunut 
huumeongelmakin on osaksi si-
doksissa tähän usein itsekritiik-
kiä vailla olevaan jatkuvan uuden 
etsintään. Ja internetistä löytyy 
etsivälle tietoa. Huumeista hae-
taan elämyksiä; amfetamiinista 
vauhtia, heroiinista rauhallisia fii-
liksiä, ekstaasista kodikkuuden 
tunnetta. Nuoret tietävät paljon. 
Jos kaverit käyttävät huumeita 
eikä heille tapahdu heti aivan hir-
veitä, he voivat ajatella, etteivät 
aikuisten viestit pidä lainkaan 
paikkaansa. Tietokoneita harras-

tava nuori mies on internetissä 
alan auktoriteetti. Hän kertoo 
"nauttivansa kannabiksesta mutta 
kammoavansa tupakkaa koska ei 
halua kuolla johonkin ilkeään 
tautiin". Mies vastaa kysyjille ja 

kertoo mitä on crack ja mistä siitä 
saa tietoa. Elämyksiä, nautintoja, 
mahdollisimman laajaa yksilöl-
listä vapautta. Kysymys on mer-
kittävistä yhteiskunnallisista on-
gelmista, mutta mitä tekemistä 
niillä on maanpuolustuksen kans-
sa? Koetan johdatella ajatusta. 

Kuluvan vuoden maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä astui 

voimaan Suomen uusi perustus-
laki. Sen kaikinpuolista merki-
tystä ei varmaankaan vielä tähän 
mennessä ole ehditty omaksua. 
Yleisesti nähdään jo tapahtunut 
kehitys vapauksista yhdenvertai-
suuteen ja tasa-arvoon. Mutta yh-
teiskunnassa tarvittaisiin vielä 
uutta jännitettä yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden välille, erään-
laista kokonaisuuksien hahmotta-
mista. Perusoikeusuudistuksesta 
kaikessa arvovaltaisuudessaan 
löytyy kaksi tähän ohjaavaa jän-
nettä. Toinen lähtee henkilökoh-
taisen vapauden ja yksilöllisyy-
den sekä yritteliäisyyden tukemi-
sesta mutta toinen, samanaikai-
nen, sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden ja yhteisvastuun korosta-
misesta. Oikeusfilosofiselta kan-
nalta kysymys on yksilönvapau-

den ja sosiaalisen yhteisvastuun 
yhdistämisestä. Alan tunnetun 
tutkijan John Rawlesin mukaan 
"vapaus" tarkoittaakin jokaisen 
mahdollisimman laajaa sellaista 
vapautta, joka voidaan sovittaa 

yhteen muiden sa-
manlaisen vapau-
den kanssa. 

Peruso ikeude t 
voidaan luokitella 
havainnollisesti su-
kupolvina: ensim-
mäisen polven 
muodostavat vapa-
usoikeudet, kuten 
henki lökohta inen 
vapaus ja koske-
mattomuus. Näiden 
oikeuksien ajatuk-
sena on se, että jul-
kinen valta pidät-
tyy puuttumasta 
yksilön vapauspii-

riin. Toisen sukupolven perusoi-
keuksia ovat taloudelliset, sosiaa-
liset ja sivistykselliset perusoi-
keudet. Niihin liittyy julkisen 
vallan toimintavelvoitteita ja ne 
edellyttävät täydennyksekseen 
lainsäädäntöä, jolla säädellään 
etuuksien saamisen edellytyksis-
tä käytännössä. Kolmatta, moder-
neinta polvea, edustavat ns. kol-
lektiiviset oikeudet kuten kansa-
laisten oikeus turvallisuuteen ja 
eräät vähemmistöoikeudet. Pe-
rusoikeuksien sukupolvijaotus 
kuvastaa yhteiskunnan kehitysas-
tetta, jonka suhteen "kolmen pol-
ven" Suomi ei ole huonolla sijal-
la kansojen joukossa. 

Jos tämän päivän vänrikki 
Koskela joutuisi huutamaan alai-
silleen, "tulkaa", vetoomus koh-
distuisi elämyksiin ja fiiliksiin 
tottuneeseen joukkoon. Se ei ole 
tottunut kestämään epämuka-
vuutta mutta kylläkin on tottunut 
asettamaan arvostelevia kysy-
myksiä; onks tässä mitään järkee, 
mitä tää mua hyödyttää, pitääks 
just mun tää tehdä, miksei joku 
muu jne. Jouduttaisiin mittaa-
maan perustuslain arvomaailman 
tosipaikan toimivuutta. Toimisi-
ko silloin yksilöllisyyden ja yh-

Muistamiset ja onnittelut. 
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teisöllisyyden keskinäinen jänni-
te? Ilman pitkäjänteistä ja osa-
avaa kasvatusta perustuslain ar-
vomaailma ja sen oikeat tarkoi-
tusperät eivät tavoita uuden suku-
polven ihmisiä. Yksilöllisyyden 
ja yhteisöllisyyden tasapainotilan 
etsimisen on alettava jo lapsuu-
dessa. Silloin alkaa myös moder-
nin yhteiskunnan maanpuolustus-
työ riittävän ajoissa. Jos tähän ai-
hepiiriin liittyvät asiat nostetaan 
tällaisena globaalisuutta korosta-
vana aikakautena esiin liian myö-
hään, tulosta on vaikea enää saa-
vuttaa. Meidän yhteiskuntaolois-
samme yksilön vapauspiiri on 
niin monin keinoin turvattu ja 
taattu, että mitään poliittisluon-
teista tai muuta vaaraa yhteisölli-
syyden arvojen korostamisessa ei 
saata olla. Jos perustuslain tar-
koittama yhteisöllisyyttä korosta-
va elämänasenne saa kotien suo-
pean kasvatuksen lisäksi hiljaisen 
oppiaineen aseman päiväkodissa, 
peruskoulussa ja lukiossa, teh-
dään niissä mitä parhainta maan-
puolustustyötä. Rakennetaan 
pohjaa vastata myöntävästi ja 
myös hyväksyä perusteet noudat-
taa kansallisen hädän hetkellä 
nykyisenkin vänrikki Koskelan 
kehotusta, "tulkaa pojat". 

En ole asian suhteen pessi-
misti. Yhteiskunnas-
samme on ollut jo pi-
dempään havaittavissa 
merkkejä siitä, että yk-
silöllisyyden ylikoros-
tamisen aika alkaa 
väistyä. Vapaasta kas-
vattamisesta, villistä 
kasvamisesta, ollaan 
siirtymässä vastuuta 
korostavaan kasvatta-
miseen. Koulut ovat 
vähitellen saamassa ta-
kaisin luonnolliset 
edellytykset asianmu-
kaiseen kurinpitoon. Rajojen 
asettamisen kasvavalle on taas 
alettu ymmärtää tapahtuvan kas-
vavan itsensä parhaaksi. 

Tahtoisin tarkastella asevelvol-
lisuutta ja sen merkitystä 

eräältä toiseltakin 
kannalta. Osallis-
tuessani äskettäin 
valtakunnalliseen 
m a a n p u o l u s t u s -
kurssiin - hyvä 
kurssi - sain kuul-
la, että Ruotsissa 
ollaan kehittele-
mässä sotilasdokt-
riinia, jonka mu-
kaan vain puolet 
ikäluokasta kutsut-
taisiin vuosittain 
asepa lve lukseen . 
Mielestäni suunta-
us on käsittämä-
tön. Edellä kuvail-
lun arvomaailman 
kanssa olisi täydellisessä ristirii-
dassa se, että vain joka toisella 
nuorukaisella olisi yhteisöllisyy-
teen perustuva sotilaallinen vel-
vollisuus maataan ja kansaansa 
kohtaan. Millä keinoin edes pää-
tettäisiin, kuka on joka toinen ja 
kuka taas se joka toinen? 

Asiaan liittyy eräitä muitakin 
piirteitä. Puolustusvoimia on 
vanhastaan pidetty "miesten kou-
luna". Aikojen kuluessa tämä 
määrittely on saanut kritiikkiäkin 
osakseen. Mikä se sellainen 
miesten koulu on ? Miten siellä 
mieheksi opetetaan, jne ? Mutta 

maailma muuttuu. Tänä päivänä 
asialla on jo taas toisenlaiset kas-
vot. Eri syistä johtuva henkinen 
rikkinäisyys yhteiskunnassamme 
on saanut aikaan sen, että jokai-
seen ikäluokkaan kuuluu suuri 
joukko tosiasiallisesti isää vailla 

olevia nuorukai-
sia. Alueittain 
jopa joka toinen 
liitto päättyy 
eroon, yksinhuol-
tajuus vain li-
sääntyy. Poikia 
kasvattavat äitien 
ohella yhä koko-
naisvaltaisemmin 
lastentarhanopet-
tajat ja peruskou-
lun pääasiallisesti 
naispuoliset opet-
tajat, sinänsä tie-
tenkin pätevät ja 
hyvää tarkoitta-
vat. Mutta entä se 
miehen malli ? 

"Jos äiti ei ole osannut tai 
voinut johdattaa poikaansa omas-
ta äidin kädestä isän käteen ja sitä 
kautta sisään miehen maailmaan, 
on olemassa vaara, että poika 
siirtyy yksiltä rinnoilta toisille, 
riippuvuussuhteesta toiseen, ehti-
mättä kasvaa itsenäiseksi mie-
heksi lainkaan. Napanuoraa ei 
ole koskaan katkaistu", kirjoitti 
eräs naispuolinen parisuhdetyön-
tekijä äskettäin iltapäivälehdessä. 
Samassa yhteydessä tämä henki-
lösuhdeongelmien asiantuntija 
kehotti miestä astumaan vaimon-
sa varjosta mieheksi tämän rin-

nalle näin: "Jos tar-
peen, miehen on 
k u v a i n n o l l i s e s t i 
lyötävä nyrkkiä 
pöytään ja uskallet-
tava sanoa selkeäs-
ti, mitä hän oikeasti 
ajattelee asioista ja 
mitkä hänen todel-
liset tunteensa ovat. 
Silloin toinen tie-
tää, missä men-
nään. Sitä paitsi ei 
nainen kuitenkaan 
kauan jaksa katsella 

lammasta vierellään." Tämän 
päivän "miesten koululla" voi 
siis nähdä laaja-alaisemmankin 
yhteiskunnallisen tehtävän. Se 
voi ja sen tulee osaltaan korvata 
niitä puutteita, joita mieheksi - ja 
siis myös sotilaaksi - kasvamisen 

SA-KUVA 

Päiväjuhlan yleisöä. 

Merivoimien 
komentaja vara-
amiraali Esko Mli. 
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tiellä monen nuoren pojan koh-
dalla tämän päivän Suomessa on. 

Arvoisat kuulijat. EU-maat hy-
väksyivät viime lauantaina 

Biarritzissa Ranskassa huolella 
valmistellun ehdotuksen unionin 
perusoikeuskirjaksi, johon on 
koottu keskeiset ihmis-ja perus-
oikeudet ja jonka valmistelutyö-
hön Suomikin on ponnekkaasti 
osallistunut. Lopullisesti perusoi-
keuskirja on tarkoitus hyväksyä 
poliittiseksi julistukseksi muo-
toiltuna Nizzan huippukokouk-
sessa joulukuussa. Jäsenmaat 
ovat olleet yksimielisiä myös tar-
peesta valvoa selvien sääntöjen 
mukaan näiden perusarvojen 
noudattamista. Miten tämä tapah-
tuu, jää tosin vielä nähtäväksi. 
Mutta jo perusarvojen yksituu-
maisella kirjaamisella - vaikka 
sitä ei sopimuksen tasoiseksi saa-
tettaisikaan - tulee olemaan suo-
tuisa vaikutus jatkuvasti laajene-
van valtioiden rajat ylittävän oi-
keuselämän kehitykseen. 

nähden. Mitäpä uutta siinä on ? 
Tämänkertaisen kokouksen eri-
mielisyydet näyttävät koskeneen 
unionin rakenteita, päätöksente-
kojärjestelmää ja muita tavan-
omaisiin yhteiskuntaoloihin liit-
tyviä kysymyksiä, mutta esille 
tulleiden kannanottojen pohjalta 
erilaiset kansalliset perusasen-
teet ovat kyllä yleisemminkin 
aistittavissa. 

Eurooppalaisen kriisinhallin-
nan rakentaminen on ollut kun-
nianhimoinen tavoite. Suomikin 
on jo voinut ilmoittaa, miten se 
siihen osallistuu. Viimeaikojen 
todellisuus on osoittanut, että 
mahdollisuus kriisien puhkeami-
seen myös "vanhalla" mantereel-
la on koko ajan olemassa. Sen 
vuoksi on hyvä, että pyrkimys 
kriisien järjestelmälliseen ratkai-
semiseen on nyt saamassa nyky-
tilanteeseen soveltuvat selkeät 
muodot. Olisi kuitenkin kovin ly-
hytnäköistä pienen maan samalla 
uskoa, että Euroopan unioni voi-
si olla sellainen turvallinen "äi-

Hyvä näin. Mutta Biarritzassa 
tapahtui julkisen sanan tietojen 
perusteella paljon muutakin -
pienten maiden kannalta vähem-
män positiivista. Kansallisista 
eduista tunnutaan monella tahol-
la pidettävän tiukasti kiinni. Suu-
remmalla on aina ollut paremmat 
lähtöasetelmat pienempäänsä 

dinsyli", jonka helmoihin kääriy-
tymällä kaikki paha ympäriltä 
kaikkoaisi. 

Usein näyttää tulleen tavaksi 
todeta, että onnistunut ulko-

politiikka on myös parasta puo-
lustuspolitiikkaa. Näin tietysti on, 
ja on syytä koko sydämestään 

toivoa viisautta maamme ulkopo-
litiikasta kulloinkin vastuussa 
oleville ihmisille. Heidän osaa-
misensa varassa on maan kohtalo 
kriisiaikoina kerta toisensa jäl-
keen ollut ja he ovat paljon varti-
joina myös tulevaisuudessa; eri-
tyisesti silloin, kun olot maail-
malla - niin myös Euroopassa -
kuitenkin taas kerran kiristyvät, 
vaikka sitä emme ainakaan me 
suomalaiset koskaan haluaisi-
kaan. 

Mutta aina vakavasti otettava 
lautamiesjärki sanoo muutakin. 
Myös tulevaisuuden ulkopolitii-
kan pelipöydässä on diplomatial-
le enemmän pelitilaa sillä maalla, 
jonka maa-, meri-ja ilmatilaa us-
kottavalla tavalla valvotaan kaik-
kia loukkauksia vastaan ja jonka 
tiedetään pakon edessä kykene-
vän nopeasti mobilisoimaan teh-
täväänsä motivoidun, hyvin kou-
lutetun ja asianmukaisesti aseis-
tetun sotaväen. Varautuminen 
parhaan mahdollisen pelitilan 
luomiseksi diplomatialle ei voi 
olla militarismia. Se on maataan 
ja sen kaikkia asukkaita rakasta-
van kansan ilmaus halusta elää 
rauhassa ja välttää selkkauksia -
mutta myös valmiudesta lyödä 
takaisin, jos paraskaan diploma-
tia ei enää auta. 

Hyvät kuulijat ! Näiden ajatusten 
myötä siirtyy Merisotakoulun 
merkkipäivänä katse koulun kun-
niakkaasta historiasta nykypäi-
vän kautta sen tulevaisuuteen. 
Pitkän merirajamme loukkaamat-
tomuus kaikissa oloissa tulee 
aina olemaan maan kannalta elin-
tärkeä asia. Meri- ja rannikko-
puolustuksen on selvittävä tehtä-
vistään hyvin. Sellaisen suoritus-
kyvyn ylläpitäminen ei ole mah-
dollista ilman tehokasta koulu-
tusta ja tehtävänsä osaavia kou-
luttajia. Niitä Merisotakoulussa 
on aina ollut ja olen varma, että 
myös tulevina vuosikymmeninä 
on. Kiitoksia johtamisen tiedois-
ta ja taidoista, kiitokset meren-
kulkukipinästä. Merisotakoulu ! 
Parhainta menestystä myös tule-
vaisuudessa, Merisotakoulu! 
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Merisotakoulun reserviupsee-
rikurssi 38, joka jär jestet-

tiin Mer isotakoulussa 8 .4 . -
9.7.1960, vietti kurssinsa päätty-
misen 40-vuotisjuhlaa perjantai-
na 12. toukokuuta 2000 Meriso-
takoulussa Suomenl innassa j a 
Helsingissä. Ohjelmaan oli otettu 
mukaan myös SlRR:n perinne-
päivän 12.5. tilaisuudet. 

Kurssi laisi l la oli mahdoll i -
suus seurata klo 8 perinteistä li-
punnostoa Kustaanmiekalla. Tä-
män jälkeen käytiin rannikkoty-
kistömuseossa, jossa julkistettiin 
viimeisen rannikkotykistön tar-
kastajan, eversti Jorma Vuohelai-
sen museolle luovuttama palve-

luspuku asianmukaisine merkkei-
neen. Sitten seurattiin SIRtRrn 
entisen esikunnan ulkoseinään 
asennetun muistolaatan paljastus-
ta sekä seppeleen laskua idrkon 
muistolaatalla. 

Rykmentin paraatikatselmus-
ta ja ohimarssia seurasi ru-kurs-
sin kukkalaitteen lasku MeriSK:n 
muistotaululla. Koulun historial-
liseen näyttelyyn tutustumisen 
jälkeen nautittiin lounas Meriso-
takoulussa sekä kahvit sotilasko-
dissa. Komentajakapteeni Jukka 
Waltari esitteli kurssilaisille uusia 
merivoimia sekä nykyistä koulu-
tusjärjestelmää. 

Juhlaillallinen seuralaisineen 

oli Pasilan Akavatalossa Mika 
Kaiti lan isännöimänä. Iltatilai-
suudessa kurssin puheenjohta ja 
Risto Rydman piti tervehdyspu-
heen, jossa hän käsitteli kurssin 
historiaa sekä kurssilaisia. Vii-
meiseksi kerraksi aiottu tilaisuus 
sai jatkoa, koska laaja enemmistö 
päätti, että vuonna 2005 kokoon-
nutaan seuraavaan juhlaan. 

Lisäksi kurssi päätti osallistua 
MeriSK:n 70-vuotisjuhliin loka-
kuussa sekä luonnollisesti sadan 
kurssin perinnetilaisuuteen tam-
mikuussa 2001, jolloin meriSK:n 
ru-kurssi 138 valmistuu. 

Pentti Jänkälä 

SUOJELUSKUNTA- JA LOTTA SVÄRD -MUSEO 
Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki 

puh. 06-416 2734. 
e-mail: raija.levonen@sjk.fi 

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO 
Törnävä, 60200 Seinäjoki 

puh. 06-416 2642 
e-mail: lea.kivela@sjk.fi 

Paras asua ja yrittää 

L I E D O N KUNTA 
Puh. 02-487 3000 
www.lieto.fi 

TURUN IWUPSEERIKERHO r.y. 
M M KAIVOKATU 12, TURKU 

Kokoukse t , seminaar i t , saunai l lat , perhejuhlat , 
A -o ikeudet 

Varaukset ® (02) 251 1122 

PERNAJA Ш З PERNA 
07930 P E R N A J A l ^ E J 07930 P E R N Ä 
P. 019 -66121 TEL. 019-66121 

kunta@perna ja . f i 

LAIHIAN KUNTA 
Laihiant ie 28, 6 6 4 0 0 LAIHIA 
Puh. 06 -475 0411 

NOORMARKUN KUNTA 
2 9 6 0 0 N o o r m a r k k u 

Puh. 02 -540 5111 
fax 02 -540 5100 

www.noormarkku . f i 

KIMITO KOMMUN 
KEMIÖN KUNTA 
Pb/PL 7, 25701 K I M I T O / K E M I Ö 
Tel. /Puh. 02 -425 600, fax 02-423 669 
www.k imi to . f i 

KERAVAN 
K E S K U S A P T E E K K I 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

U L V I L A N 
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A 

K a i v o p o l k u 6 С 40 , 2 8 4 0 0 Ulv i la 
Puh . (02) 5 3 8 8 4 2 6 

Raepuhal luskaapi t ja - laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
K u l t a s e p ä n k a t u 8 , 0 4 2 5 0 K e r a v a 

Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0 
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Suomenlahden Meripuolustusalueen Paikallisosasto järjestää 
PERINTEISEN LAIVASTO- JA RANNIKKOJOUKKOJEN SINISEN RESERVIN 

J O U L U L O U N A A N 
Lauantaina 1 6 . 1 2 . 2 0 0 0 klo 12.00 Upinniemessä Suomenlahden Meripuolustus-
alueen Varuskuntakerhol la. 

Maksuton kul jetus Helsingistä k lo 11 .00 ja takais in noin k lo 15 .30 . Kuljetus 
start taa Rautat ientor i l ta, M ikonkadu l ta (Fennian edestä). Paluu samaan paik-
kaan. 

Menu: Glögi, runsas Joulupöytä, a lkupa la t ja lämpimät , ka la t , maksapastei ja, 
rosolli, perinteiset laat ikot , oikea jou luk inkku , kahv i t 
Hinta 130,-

Joulu lounaan suojel i jana on kommodor i Heikk i Salmela 
Palkitsemiset ja joulu laulut 

Osallistu perheesi, ystäväsi ja sukulaistesi kanssa. Tule lounaalle päät tämään toi-
mintavuot ta 2000 ja a lo i t tamaan Joulunaikaa. 

I lmoi t taudu ajoissa ja vi imeistään 11.12. mennessä Kai Masalini l le, 
gsm 040 5111 851, e-mai l : ka i .masa l in@hammashuo l to . f i , 
osJol laksent ie 3 0 , 0 0 8 5 0 Helsinki. 

O y WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 02-736 6511, telex 6877 teijo sf 
telefax 02-736 6515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

KURSSIPUUKKO 
Alkuperäinen CAMILLUS amerikkalaisen merijal-
kaväen käyttämä puukko toisen maailmansodan 
aikana. Kaiverrusmahdollisuus terään jos esi-
merkiksi haluatte pysyvän muiston armeijan 
ajasta. Nimi + logo 70,-

Тш ШШщщ^ 
•в Int. +358-0-135 1358 Fax 135 1671 

POHJOISRANTA22 HELSINKI FINLAND 
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S U O M E N L I N N A N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö -
KILTA RY 

• Kiltalaisia on palkittu puolustusvoimien lippu-
juhlapäivänä 4.6. Tasavallan presidentti myönsi 
Pekka Ahtolalle Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
merkin, puolustusministeri Taisto Jokiselle kilta-
ansiomitalin ja Maanpuolustuskiltojen liiton halli-
tus Kimmo Ylitalolle hopeisen kiltaristin. Samana 
päivänä Esko O Toivonen sai Suomenlahden Meri-
puolustusalueen ankkuriristin numero 142. Eskolla 
oli myös kunniatehtävä olla valan esilukijana 17.8. 
Isosaaressa. 

Rannikon Puolustajain kilta myönsi Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin perinnepäivänä 12.5. Ran-
nikon Puolustajain ansiomitalin Timo Elolähteelle 
ja Jouni Juntuselle. 

Jäsenkysely 

• Pyrimme kehittämään killan toimintaa. Jäsenkir-
jeen mukana lähetettiin kaikille jäsenille kyselylo-
make. Toivomme, että mahdollisimman moni täyt-
täisi s e n j a palauttaisi sen Timo Elolähteelle joko 
postitse (kilta maksaa postimaksun) tai faksilla nu-
meroon (09) 3859 532. 

Itsenäisyyspäivän iltajuhla Palacessa 

• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan perinteinen 
itsenäisyyspäivän iltajuhla on Palacen konferenssi-
salissa, 10. kerros 6.12 klo 17:30 alkaen. Killan jä-
senten lisäksi muutkin rannikko-ja meripuolustajat 
ovat tervetulleita! 

Ruokalistalla on tällä kertaa: 
• tilligraavattua lohtaja siikatartar, sinappikas-

tiketta 
• lehtitaikinaan leivottua karitsanseläkettä, 

banyulskasti kettä 
• kahvia tai teetä suklaamakeisten kera. 

Ohjelmasta vastaavat tangokuningatar Tiina 
Räsänen sekä Carusell-orkesteri. Esikuntapäällikkö, 
kommodori Pertti Malmberg esitelmöi ajankohtai-
sesta aiheesta. Lisäksi julkistetaan, kuka on valittu 
vuoden kiltalaiseksi. 

Asuna on tumma puku, juhlapuku tai vierailu-
puku, kaikki kunniamerkkien kanssa. Killan tuen 
ansiosta illalliskortin hinta on vain 200 markkaa. 
Maksu pyydetään suorittamaan mahdollisimman 
pian tilille Leonia 800019-1447426. Ilmoittautunei-
den määrän voi tarkistaa Viljo Markkaselta, puh 
(09) 309 501. Toimi pian, sillä vain sata nopeinta 
mahtuu mukaan! 

Saunailtoja Suomenlinnassa 

• Marras-tammikuussa kilta järjestää Suomenlin-
nan upseerikerholla kolme saunailtaa, jotka ovat 
kuukauden toisena keskiviikkona. Marraskuun tilai-
suus on lehden ilmestyessä jo takana, mutta seuraa-
vat päivät ovat 13.12.2000ja 10.1.2001. Kello 18-
19 saunovat naiset ja klo 19-21 on miesten vuoro. 
Jos naisia ei ole, miehet pääsevät saunaan jo aikai-
semmin. Kilta maksaa saunan, mutta juomat ja ruo-
at kukin kustantaa itse. 

Killan www-sivut 

• Killan Internet-kotisivujen osoite on muuttunut. 
Uusi osoite on http://www.oktanet.fi/rt-kilta 

Suunnittelutoimisto Phenomena Oy on uusi-
massa sivuja, mutta osoite säilynee samana. 

Timo Elolähde 

Suomenlinnan Rt-Killan 

GLÖGITILAISUUS 
Kilta tarjoaa jäsenilleen glögiä torstaina 14.12 klo 17-21 Suomi-yhtiön 
toimitalossa, Yrjönkatu 24. Myös Suomenlinnan Rannikkorykmentin ja sen 
perinneyhdistyksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajat ovat 
tervetulleita. 
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Johtorenkaassa tapahtuu 

• Johtorenkaan jäsenistö on aktiivisesti ollut muka-
na SlMeriPOs:in toiminnassa sekä järjestämässä 
kursseja että osallistumalla niille. Lisätietoja jatku-
vasti kehittyvästä koulutuksesta löytyy mm. MPK 
ry:n sivuilta . 

Yhdessä RtUy:n kanssa järjestetty tutustumis-
käynti Pasilan poliisitaloon keräsi paikalle yhteen-
sä 10 jäsentä. Pääsimme seuraamaan poliisin moni-
puolista työkenttää mm. poliikoiranäytöksen sekä 
pomminpurkurobotin avulla. Lisäksi perehdyimme 
poliisin toimintaan poikkeusoloissa. Kerho kiittää 
vielä erinomaisista järjestelyistä, joista vastasi ker-
homme jäsen rikosylikonstaapeli Timo Sundqvist. 
• Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
11.10 Suomenlinnassa. Kokous valitsi vuoden 2001 
hallituksen seuraavasti: 

- Puheenjohtaja Jukka Toukkari. 
- 1. varapuheenjohtaja Pertti E.K. Aalto 
- 2. varapuheenjohtaja Kimmo V. Kinos 
Hallituksen muut jäsenet sekä varamiehet: 
- Toni Aalto (Esko Järvi) 

EMI 
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Tele-Exxi Oy Ab 1 

Olarin luoma 16, 02700 Espoo 

{ Puh. (09) 3505 530 • Fax (09) 3505 5333 '> 
\ 

exxi@exxi.fi 
S 

- J a n i Kekkonen (Riku Rimini) 
- Jarmo Toikka (Pentti Jänkälä) 
- Kare Vartiainen (Jyri Hagman) 
Samalla päätettiin jatkaa kerhon historiikin täy-

dentämistä viimeiseltä 15 vuodelta. Työ on tarkoi-
tus julkaista v. 2003. Mainio Rannikon Puolustaja 
tilataan edelleekin kerhon tarjoamana "jäsenetuna" 
kaikille jäsenille. 

Päätämme vuoden perinteisellä Joulupuurolla 
Suomenlinnan Upseerikerholla 7.12 klo. 18.00 
(lautta 17.40). Ilmoittautumiset puheenjohtajalle p. 
0400 - 771 587 taijukka.toukkari@bea.com . 

Hallitus kiittää jäseniä vuodesta 2000 ja toivot-
taa kaikille aktiivista loppuvuotta! 

PS. Kerhon jäsenten toivotaan edelleen ilmoit-
tavan mahdollisen sähköpostiosoitteensa sihteerille 
osoitteeseen kare.vartiainen@blickle.fi, jotta tapah-
tumista, ja varsinkin "nopeista lähdöistä" voidaan il-
moitella myös sitä kautta. Johtorengas tiedottaa ta-
pahtumistaan myös osoitteessa: 
www.rannikonpuolustaja.fi 

R Rakentajain 
Konevuokraamo Oyj 

Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. 09-89481, Fax 09-890 303 

NOIN 60 TOIMIPAIKKAA 
KAUTTA MAAN 

TEKNIIKKA 91 

http://www.oktanet.fi/rt-kilta
mailto:exxi@exxi.fi
mailto:taijukka.toukkari@bea.com
mailto:kare.vartiainen@blickle.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


Rt-opistoupseerit Gyltön syksyssä 

Rannikkotykistön opistoupsee-
rit viettivät syksyisen päivän 

Gyltön linnakkeella Korppoossa 
27.10. perinteisen syyskokouk-
sen ja jatkokoulutuspäivän mer-
keissä. Pitkästä matkasta huoli-
matta paikalle oli saapunut toista-
kymmentä rt-miestä pitkin etelä-
rannikkoa. Me paikalla olleet 
olemme varmasti yhtä mieltä sii-
tä, että matkustaa kannatti. 

Linnake k iven sisällä 

Gyltön linnake on jo itsessään 
mielenkiintoinen tutustumiskoh-
de. Se sijainti "sivistyneen maail-
man äärilaidalla" kauniin Skär-
gardsvägenin päässä on ensiker-
talaiselle mieleenpainuva koke-
mus. Kokemusta syventää lin-
nakkeen poikkeuksellinen raken-
ne - sijaitsevathan lähes kaikki 
toiminnat kallioluolastossa: ma-
joitus-ja luokkatilat, ruokala, va-
rusvarasto, toimistot jne. Samas-
ta luolastosta on pääsy myös rt-
patterin toimipaikoille. Vain soti-
laskoti, kuntotalo ja patteriston 

esikunta on sijoitettu omiin ra-
kennuksiinsa luolaston pihalle. 

Linnakkeen elämästä ja sen 
tehtävistä meille esitelmöi Kou-
lutuspatterin päällikkö komenta-
jakapteeni Paatero, jolle yhdis-
tyksen puheenjohtaja yliluutnant-
ti Jari Andersson luovutti yhdis-
tyksen standaarin. 

Mer ipa lve lusta 

Me paikalle saapuneet pääsimme 
myös eläytymään meripalveluk-
sen maailmaan lyhyellä buste-
riajelulla Gyltöstä Lempersön 
saareen. Tämän kirjoittaja nautti 
merimatkasta koko rahalla jättä-
mällä päällystakin varmuuden 
vuoksi Upinniemeen. 

Lempersön varastoluolastoon 
tutustuttuamme aliluutnantti Tero 
Lipolan johdolla voin vakuuttaa, 
että Saaristomeren Päällystöyh-
distyksen tarjoamat kahvit ja 
muu lämmike olivat enemmän 
kuin paikallaan. Samassa yhtey-
dessä Päällystöyhdistyksen pu-
heenjohtaja yliluutnantti Staffan 

Engberg kertoi yhdistyksensä toi-
minnasta. 

Syyskokous 

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin Gyltön varuskuntakerhol-
la. Puheenjohtajana toimi luut-
nantti Petri Kalliomäki ja sihtee-
rinä aliluutnantti Tatu Vartiainen. 

Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa Jari Andersson. Hallituk-
sessa jatkavat Jari Hartikainen 
(Turun alue ja Örö), Petri Kallio-
mäki (Gyltö j a Utö), Markku 
Rantala (Hangon alue ja Tammi-
saari), Tatu Vartiainen (Upinnie-
men alue), Kari Laakko (Suo-
menlinna), Jukka Kaski (Helsin-
gin alue ja Isosaari) ja Stig Leh-
tovaara evp-jäsenten edustajana. 
Hallitukseen palaa Kotkan alu-
eelta Aapo Tokkola. 

Varajäseninä jatkavat Pasi 
Rautiainen, Jan-Henrik Kankare, 
Jani Rekola, Markku Kaukoranta 
ja Martti Hiipakka. Uusina vara-
jäseninä aloittavat Marko Kaipia, 
Tuomas Joensuu ja Seppo Kan-
gasmäki. 
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Yhdis tys "uus issa" 
mer ivo imissa 

Puheenjohtaja Jari Andersson 
korosti kokouksen avauspuheen-
vuorossaan yhdistyksen merki-
tystä aatteellisena yhdistyksenä. 
Hän korosti yhdistyksen vaalivan 
rannikkotykistön perinteitä, mut-
ta jättävän ammattiyhdistystoi-
minnan Päällystöliitolle ja sen 
paikallisyhdistyksille. On syytä 
muistaa jatkossakin, että merivoi-
mien ylintä johtoa myöten yhdis-
tyksemme on otettu myönteisesti 
vastaan uudessa organisaatiossa. 
Meillä on keskusteluyhteys meri-
voimien komentajaan - se ei ole 

väheksyttävä asia. 
Olisikin suotavaa, että nekin 

rt-miehet, jotka eivät vielä ole 
yhdistykseemme liittyneet, löy-
täisivät yhdistyksen aatteellisena 
maanpuolustusyhdistyksenä ja 
tekisivät liittymispäätöksen. 

15-vuot is juhlat 
lähestyvät 

Vuosi 2001 on samalla Rannik-
kotykistön Opistoupseerit ry:n 
15-vuotisjuhlavuosi. Maaliskuun 
alussa toteutamme jo pitkään 
suunnitellun juhlaristeilyn Ruot-
siin tutustuen samalla paikalli-
seen rannikkotykistöön. Juhla-

vuosi tuo tullessaan myös yhdis 
tyksen historiikin, juhlaoluen 
sekä yhdistyksen logolla varus 
tettuja tuotteita kuten pinssin, 
vyön ja solmioneulan. 

Näistä kaikista asioista saat 
parhaiten tietoa lukemalla Ränni 
kon Puolustajaa ja säännöllisesi i 
seuraamalla yhdistyksen omaa 
Ej-sivua (Pv:n epävirallinen il 
moitustaulu; kerhot, kurssit, yli 
distykset) sekä yhdistyksen tie-
dotteita osoitteesta: 
www.rannikonpuolustaja.fi 

Teksti Tatu Vartiainen 
Kuva Esa-Marko Puittinen 

RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 
STRÖMFORS KOMMUN 
Pitäjäntie 7 A 
07970 RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 
Tel./Puh. (019) 618 104, (019) 618 402 

Maanpuolustusmitali (Mpm ) on perustettu muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumises-
ta vuoden 1945 jälkeen. Myöntämisperusteet ovat seuraavat: Mitali ilman soikea - päällystö/alipääl-
lystö (henkilöt jotka ovat käyneet reserviupseeri- tai aliupseerikoulun) vähintään 10 vrk, miehistö 
vähintään 7 vrk. Pronssinen solki - päällystö/alipäällystö 25 vrk, miehistö 15 vrk. Hopeinen solki -
päällystö/alipäällystö 50 vrk, miehistö 30 vrk. Kultainen solki - päällystö/alipäällystö 100 vrk, miehis-
tö 60 vrk. PV:n sekä RvL:n palveluksessa oleville palvelusvuosien mukaan (upseerit, ei kadettikou-
luaikaa / opistoupseerit, sotilasammattihenkilöt ja siviilit, koko palvelusaika lasketaan) pronssinen 
solki 10 palvelusvuotta, hopeinen solki 15 vuotta, kultainen solki 20 vuotta. 

Maanpuolustusmitalin ovat oikeutetut lunastamaan kertausharjoituksiin tai niitä vastaaviin koulu-
tustilaisuuksiin osallistuneet siviilihenkilöt sekä PV:n tai RvL:n palveluksessa olevat/olleet ylläolevan 
taulukon mukaisesti. Vastaaviksi koulutustilaisuuksiksi lasketaan muunmuassa maanpuolustuskurssit, 
VSS-koulutus (8 h vastaa yhtä vuorokautta), vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (turva-, val-
mius- ja lisäkurssit) sekä YK-palveluksesta koulutus- ja valintatilaisuuksien aika. 
Sotilaskotitoiminnasta hyväksytään maastotehtävät kokonaisuudessaan ja muusta toiminnasta enintään 
5 vrk vuodessa. Armeijan käymättömät naiset rinnastetaan miehistöön. 
Maanpuolustusmitalia seuraa omistuskirja. 

Maanpuolustusmitalin lunastus å 200 mk / nauhalaattatunnus 50 mk / pienoiskunniamerkki 150 mk / 
solkiluokan korotus 50 mk. Hintoihin lisätään toimituskulut. 
Maanpuolustusmital i toimikunta / Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 
Puh. 09-4056 2015 / Henriksson, fax 09-4056 2099 

MAANPUOLUSTUSMITALIN HAKEMUS 
(Nauhalaattatunnuksen / Pienoiskunniamerkin / Solkiluokan korotuksen hakemus) 

Sukunimi: Etunimet: 

Lähiosoite: 

Postinumero j a postitoimipaikka: 

Peruste (Kertausharjoitukset j a vastaavat): 

Pyydän samal la lähet tämään v i rkapuvussa 
kannet tavan nauha- i—l 
laat ta tunnuksen (rasti ruutuun) L J 

• Pienoiskunniamerkin (rasti ruutuun) 

Solki.luoVan. korotijs ("njsfi.niutiuinA • 
- vain a ika isemmin mitalin saaneil le 

Ammatti: 

Syntymäaika ja -paikka: _ 

Allekirjoitus: 

Todistavat 

_ Sotilasarvo: Maanpuolustusmitalitoimikunta/ 
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 
Pohj. Hesperiankatu 15 
00260 Helsinki 
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VETERAANIEN PERINTÖ 

• Itsenäisyyden 80-vuotisjuhla-
vuotena vuonna 1997 ilmestyi 
kirjanen "Veteraanien perintö -
Itsenäinen isänmaa". Sitä jaettiin 
maamme kouluihin, opiskeleval-
le nuorisolle ja varusmiehille yh-
teensä lähes 200 000 kpl. Kirja-
sen "isä" oli sotiemme veteraani 
Kalevi Sere. Hänen synnyttämä 
kirjanen on saanut arvokasta jat-
koa, kun myös Kadettikunta otti 
asian hoitaakseen ja teki veteraa-
nien perinnöstä internetsivuston. 
Perintösivut ovat olleet nähtävis-
sä ja luettavissa kansallisesta ve-
teraanipäivästä 27.4.2000 alkaen. 
Perintösivut saavat jatkoa video-
na ja CD-romina. Opetushallitus 
tulee jakamaan nämä kaikkiin 
Suomen kouluihin. 

Antti ja Jenny Wihurin rahas-
to myönsi tänä syksynä Kadetti-
kunnalle miljoonan markan kun-
niapalkinnon työstä veteraaniem-
me perinnön vaalimisessa ja siir-
tämisessä Suomen nuorisolle. 
Rannikkojääkärien onnittelut 
Kadettikunnalle. 

Killan jäsenillä on mahdolli-
suus päästä ensi kesänä rannikko-

jääkärien perinnepaikoiile Teika-
rin saarelle 12.-14.06. 2001. 
Merkitkää jo nyt aika almanak-
koihin. Suomenlahti ja sen saaret 
ovat tuolloin kauneimmillaan. 
Toivomme tietenkin omien vete-
raaniemme Teikarin taistelijoiden 
lisäksi, että matkalle osallistuu 
mahdollisimman monta nuorem-
paa kiltalaista, kokemaan ja nä-
kemään ne paikat ja tilanteet, 
joissa veteraanimme lunastivat 
meille vapauden. Matka toteute-
taan näillä näkymin linja-
autolla.Yöpymiset ovat joko Vii-
purissa tai Johanneksessa. Tulo-
matkaan pyritään liittämään tu-
tustuminen eräisiin kannaksen 
taistelupaikkoihin. Oppaaksi 
saanemme tunnetun sotahistori-
joitsijan. 

Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoona 
• Killan hallituksen edustajat ja 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
nan komentaja Anders Cardberg 
keskustelivat syyskuun lopulla 
kauniissa syyssäässä Upinnie-
mellä killan majalla tulevaisuu-

den näkymistä. Tuolloin päätet-
tiin mm, että kiltamme tukee jat-
kossakin pataljoonan rakenteilla 
olevaa perinnetaloa sen raken-
nuskustannuksissa. Talosta on 
varattu rannikkojääkäreiden käyt-
töön oma perinnetila. Muita yh-
teisiä asioita on paljonkin. Näihin 
palataan erikseen. 

Maanpuolustuspäivä 
• Tammisaaressa vietettiin loka-
kuun alussa 18. alueellista maan-
puolustuspäivää. Järjestäjät olivat 
esittäneet kutsun myös killallem-
me. Todettiin kuitenkin, että 
meiltä puuttuu edustava esittely-
materiaali. Tilaisuus opetti, että 
meidän on saatava itsellemme 
esittelystandi, joka voidaan hel-
posti ja nopeasti koota, purkaa ja 
siirtää aina sinne, missä meillä on 
tarvetta kertoa itsestämme. 

Tilaisuuden juhlapuhujana oli 
kenraaliluutnantti W Stewen. 
Puhe käsitteli sodassa olleita 
ruotsinkielisiä joukko-osastoja. 
Ne olivat kovissa paikoissa, kär-
sien raskaita tappioita. Silloin ei 
ollut kielirajoja. Kaikilla oli sama 
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päämäärä, Suomen puolustami-
nen. 

Syyskokous 
• Killan syyskokouksessa lyötiin 
lukkoon vuoden 2001 toiminta-
suunnitelma. Suunnitelma on laa-
dittu nuorten toivomalla tavalla. 
Eri toiminnoille on omat vastuu-
henkilönsä. Nämä tarvitset avuk-
seen tarmokkaita apulaisia. Tilai-
suudet on tarkoitettu kaikille kil-
talaisille. 

Myyntiartikkelit 
• Juha Karvosella on varastos-
saan useita kiltamme tunnuksella 
varustettuja tuotteita. Ottakaa hä-
neen yhteyttä kun haluatte suorit-
taa hankintoja. Juha auttaa mie-
lellään. Kantamalla tai käyttä-
mällä killan merkeillä varustettu-
ja tuotteita, kerrotte olevanne ran-
nikkojääkäreitä ja siitä ylpeitä. 

• Lehden ilmestyessä on jouluun 
enää vajaa kuukausi. 

Toivotan kaikille Teikarin 
taistelijoille, kiltalaisille, rannik-
kojääkäreille ja tukijoillemme 
Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta samalla kiittäen 
menneestä vuodesta. 

Olli Ollila 

• Vaasan Rannikkojääkäripatal-
joonan uusi komentaja Anders 
Gardberg oli syyskuussa Rannik-
kojääkärikillan vieraana killan 
mökillä Upinniemessä. Saunomi-
sen, uinnin ja ruokailun lomassa 
keskusteltiin pataljoonan ja killan 
yhteistyön syventämisestä. Van-
hoja yhteistoiminnan muotoja 
säilytetään, mutta uuttakin on lu-
vassa. 

Komentaja 
killan 
vieraana 

Komentaja Anders 
Gardberg kertoo rannik-
kopuolustuksen uusista 
alustyypeistä luovutta-
essaan Rannikkojääkäri-
killalle uutta alusta 
esittävän taulun. Kuva 
Aarne Krogerus. 

Saunaillassa olivat pataljoo-
nan puolelta läsnä komentaja 
Anders Gardberg, merenkulku-
upseeri, komentajakapteeni Juha 
Niemelä ja Aliluutnantti Toni 
Manninen sekä Rannikkojääkäri-
killasta puheenjohtaja Olli Ollila, 
varapuheenjohtaja Viljo Lehti-
nen, sihteeri Aarne Krogerus ja 
hallituksen jäsenet Juha Karvo-
nen ja Tero Mäkinen. 

Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan uusi 
komentaja killan 
vieraana Upinniemen 
majalla 20.9.2000. 
Henkilöt vasemmalta 
Rannikkojääkärikillan 
hallituksen jäsen Tero 
Mäkinen, varapuheen-
johtaja Viljo Lehtonen, 
komentaja Abders 
Gardberg, killan 
hallituksen puheen-
johtaja Olli Ollila, 
komentajakapteeni 
Juha Niemelä, aliluut-
nantti Toni Manninen 
sekä killan hallituksen 
jäsen Juha Karvonen. 
Kuva Aarne Krogerus. 
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HanVU:n 20 
vuotisjuhlajulkai-
su. Juhlajulkaisu 
on jaettu kaikille 

jäsenille sekä 
yhteistyökump-

paneille. 

Hangon varuskunnan urheilijat 20 
• Hangon Varuskunnan Urheilijat (HanVU) on jat-
kanut toimintaa viriilinä kaikki toimintavuodet, 
vaikka vanha joukko-osastomme ei ollutkaan koolla 
pilattu. Seuramme perustettiin 11.12.1980. Seuran 
toiminta on tullut tutuksi monille Sotilasurheilulii-
ton toiminnassa mukana olleille muun muassa Las-
ten leirien järjestäjänä, jossa meillä on monen vuo-
den kokemus. Juhlavuoden teemana on ollut Varus-
kunnan Urheilijoiden ja Patteriston henkilökunnan 
yhteiset kilpailut ja liikuntapahtumat sekä uusien 
jäsenien aktiivinen rekrytointi. Juhlavuotta on ha-
luttu juhlistaa muutamilla tempauksilla, joista voi-
daan mainita mm. juhlaveryttelyasujen hankinta, 
Puistoviestin järjestäminen perinteisenä juhlakilpai-
luna ja sokerina pohjalla HanVU on julkaissut juh-

lajulkaisukaan, joka on kuvahistoriikki urheilu-ja 
kilpailutapahtumista 20-vuoden ajalta. 

Nykyinen koulutusjärjestelmä on niin tiivis, että 
varuskunnallisten urheilutapahtumien järjestäminen 
on yhä vaikeampi yhteensovittaa koulutussuunnitel-
mien kanssa. Tämä asettaa yhä suurempia vaati-
muksia ja suurempaa panostusta erilaisten tilai-
suuksien toteuttamiseksi. Tälle vapaaehtoiselle työ-
panokselle tulee antaa sille kuuluva arvo. 

Haluamme näin olympialaisten jälkeen korostaa 
liikunnan virkistävää vaikutusta ja korostaa kaikille 
esimiehille, että alainen joka on motivoitunut ja 
hyvässä fyysisessä kunnossa jaksaa paremmin ja 
viihtyy työssään. Välillä liikkuminen tekee hyvää 
vaikka tuntuisi ettei siihen ole aikaa. 
Kari Salin 

PIETARSAAREN SEUDUN 
PUHELIN OY 

A l h o l m i n k a t u 3, P I E T A R S A A R I , puh . (06) 7 8 6 8 1 1 1 
www. jn t . f i 

KULJETUS JA KAIVUU 

TIMO STOCKLIN 
Hakalankatu 31 A, 24100 Salo 

Puh. 0400-474 772, 0500-474 772 

HAMINAN KAUPUNKI 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 
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Kilta vieraili Utössä kesäkuussa 

T U R U N 
R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö K I L T A 

...«im 

Kesän ja syksyn tapahtumat 
• Kilta vieraili kesäkuussa Utön linnakkeella ja 
heinäkuussa Hämeenlinnan tykistömuseossa. 
Syyskuussa toteutettiin sieniretki Reilan leirialueel-
la. Kilta hoiti osuutensa myös Turun Rannikkopat-
teriston omaisten päivässä ja kotiutustilaisuuksissa. 

Killan talviaktiviteetit 
• Joulukuun alussa kilta tekee ostosmatkan histo-
rialliseen Pietariin. Perinteseen ohjelmaan kuuluvat 
myös itsenäisyyspäivän ja jouluaaton kunniavartiot 
ja osallistuminen vuoden viimeiseen kotiutukseen. 
Killan vuosikokous pidetään lauantaina 10. helmi-
kuuta 2001. Kehitämme vuosikouksen yhteyteen eri-
tyisen talvijuhlan, johon liitetään juhlaesitelmä, pal-
kitsemiset, päivävastaanotto ja iltajuhla. 

Kilta osallistuu aktiivisesti myös Bengtskärin 
taistelun 60-juhlatoimikunnan työhön. 

Tulevaisuus puhuttaa 
• Killan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 450, 
kun se parhaimpina vuosina oli lähes 800. Kehi-
tämme toimintaamme siten, että voisimme toteuttaa 
mahdollisimman paljon toimintaamme yhdessä 
muiden Saaristomeren Meripuolustualueeseen tu-
keutuvien kiltojen kanssa. Yhdistäminen ei kuiten-
kaan vielä ole ajankohtaista.. 

Pieni vaan ei ylitsepääsemätön ongelmamme 
on, että patteristoja sen esikunta sijaitsevat kaukana 
Saaristomerellä. Killan jäsenet lähes poikkeuksetta 
asuvat sen sijaan mantereella. Kehittämisen kan-
nalta on olennaista, että rannikkotykistökillat pe-
rinteiden ja aselajihengen vaalimisen lisäksi palve-
levat myönteisesti yhteisen meripuolustuksen etua 
ja ovat osa sen joukkojen vapaaehtoistoimintaa. 

Jouluaaton kunniavartioihin 
voi ilmoittautua 
Mika Koivuselle (Sankarihaudat) (02) 251 1349 tai 
Heikki Kanervamäelle (Unikankare) (02) 237 1176. 

Lounaiskolkassa menee hyvin! Turun Rannikkoty-
kistökilta tervehtii kaikkia meripuolustuksen kilta-
veljiä ja -sisaria. 

Sakari Kinnarinen 

Kaksi peruskiltalaista Utössä, Heikki Kiviranta 
ja Sakari Mustonen. 
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RANNIKON PUOLUSTAJAN 
TALVIPÄIVÄ 

Turussa lauantaina 10.2.2001 

PÄIVÄTILAISUUDET Saaristomeren Meripuolustusalueen Pansion tukikohdassa 
Klo 13.00 Rannikon Puolustajain Killan vuosikokous, Pansion Meriupseerikerho 

Klo 14.00 Rannikon Puolustajain Talvipäivän seminaari, Esikuntakomppanian luokka 
Pääluennoitsijat: Kommondori Pertti Malmberg, Reijo Telaranta, Tuija Saura 

ILTAJUHLA Turun Upseerikerholla, Kaivokatu 1 2 
• lllalliskortti 185 mk/henkilö*Tumma puku, isot kunniamerkit» 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 25.1.2001 mennessä: 
Mika Koivunen Sakari Kinnarinen Esa Terviö 

(02) 181 22 640, 
040 755 2215 

(02 )251 1349, 050 541 7828 
S-posti: mika.koivunen@iki.fi 

(05) 260 4123 , 
0400 960 9 2 5 

Tervetuloa 

Rannikon Puolustajain Kilta 
Turun Rannikkotykistökilta 

ILMAVOIMIEN HYLÄTYN 
MATERIAALIN MYYMÄLÄ 

KASINHANTA 
TIKKAKOSKI 

AVOINNA 
Ti k lo 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 j a I b 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 

Ryhmille (10 henk) sopimuksen mukaan 
puhelin numerosta (014) 181 5809 , fax (014) 181 5810 

PUH (014) 181 5 0 9 0 FAX (014) 181 5 0 4 0 

HUOM ! Kasinhännässä maksutapana ainoastaan käteinen 
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Merenkurkun kilta 35 vuotias 

Merenkurkun kilta ry vietti 
35-vuotisjuhliaan lauan-

taina 21.10.2000 Vaasan 
Kiltatalolla. Tapahtuma oli 
pienimuotoinen "perhetapahtu-
ma", jota kuitenkin kunnioitti 
läsnäolollaan kolmisenkymmen-
tä sotaveteraania, kunniajäsentä 
ja kiltalaista. Varsinkin sotavete-
raanien mukanaolo juhlisti 
tapahtumaamme, kuin myös 
entisten puheenjohtajien 
läsnäolo. Puheenjohtaja Timo 
Koukun tervetuliaissanojen 

jälkeen, kertoi killan entinen 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
Teuvo Ikonen killan synnystä ja 
sen vaiheista tähän päivään 
saakka. 

Sotaveteraani, eversti Georg 
Nordman kertoi tämän jälkeen 
Vaasan Kiltatalon historiasta. 
Nordmanin mukaan sotavete-
raanit aikanaan käyttivät 
kiltatalon uudelleen-pystyttämi-
seen ja kunnostamiseen yhteen-
sä 17.000 työtuntia, lisäksi 
tulevat vielä muiden maanpuo-

lustusjärjestöjen käyttämät 
tunnit. Kiltatalo onkin erittäin 
suosittu yhdistysten ja yritysten 
koulutus- ja vapaa-ajanvietto-
paikka. 

Syntymäpäiväkahvien 
jälkeen alkoi vapaa seurustelu, 
jonka aikana saimme nauttia 
kiltaveli Erkki Vainionpää 
hanurinsa virittelemänä muisto-
ja menneiltä vuosilta. Lauantai 
iltaa jatkettiin vielä pitkään 
ennekuin maltoimme päättää 
juhlamme. 
Tuula Nyberg 

STENA ME TALLI YHTYMÄ OY 
Pajakatu 7-9, 11130 Riihimäki 

Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy 
Pa jaka tu 7 -9 , S e t e r i n k u l m a n t i e 44, K lemet t i lä , P L 2 3 0 Sepe l i t ie 23, 

11130 R i ih imäk i 0 3 6 0 0 Karkk i l a 6 5 1 0 1 V a a s a 4 0 3 2 0 J y v ä s k y l ä 

С И 1 В 

Щ Щ 
Rolls-Royce 

FF-JET LTD AB 
P.O. Box 579 

FOR MARITIME FIN-67701 Kokkola, Finland 
Phone int: +358 6 832 4500 
Fax int: +358 6 832 4511 

WATER-JET PROPULSION 
FOR MARITIME 

PROFESSIONALS... 
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Kontillinen tekniikkaa -
RJopo ERKKI LAURILA 

Merivoimiin on kuluvan 

vuoden aikana hankittu 

Nokian Metallirakenteel-

ta siirrettävän johtopor-

rasvaunun prototyyppi, 

josta käytetään nimitys-

tä RJOPO (S). Periaate-

ratkaisu on erillisen 

perävaunun päälle 

sijoitettu kontti, joka on 

varustettu merikontti-

kiinnityksin ja sallii siis 

muunkinlaisia kuljetus-

ratkaisuita, kuten aluk-

set ja rekat. 

Kontt i on nel jä l lä mer i -
kont in p ika luk i tuksel -
la k i inni a l us tassa j a 
v o i d a a n nos taa nos-

t u r i l l a t a i t r u k i l l a n o p e a s t i 
muul le kul jetusalustal le. Kont-
ti s isä l tää v o i m a k o n e e n , var -
menne tu t va ih to- ja tasav i r ta-
jä r jes te lmät sekä ve rkkokäy t -
tö l i i tännän. 

V a u n u l l e o n l u o t u o m a 
maastou t tamis jä r jes te imänsä. 
V a u n u a v o i d a a n v e t ä ä j o k o 
n o r m a a l i n v e t o k i d a n o m a a -
val la kuorma-auto l la tai maas -
t o k u o r m a - a u t o l l a , j o s s a o n 
N A T O - y h t e e n s o p i v a s i l m u k -
kakoukku . 

Kontt i on rakennet tu s i rpa-
lekestäväksi kiväärikal i iperisi l -
le ase i l l e tai vas taav i l l e g ra -
naat in s i rpa le i l le ja on varus-
tet tu EMP-suoja l la , N B C - s u o -
dat in la i t te is to l la . 

Sisällä hyrräävät 
prosessorit 

Kontt i s i sä l tää seu raava t jär -
jes te lmät : 

- M E V A T - s e r v e r , 
j o s s a ve rko te t t una kol-
me t y ö a s e m a a 

- R T J O H L A - s e r v e r , 
j o s s a ve rko te t t una kol-
m e t y ö a s e m a a 

- RS-re i t i t in se rve r , 
j ossa yksi verkonha l l in -
ta t y ö a s e m a . 

Verkot on rakennet -
tu er i l l is inä läh iverkko i -
na j a v o i d a a n he lpos t i 
t a r v i t t a e s s a y h d i s t ä ä . 
T y ö a s e m a t o v a t k a n -
n e t t a v i a l a p - t o p a s e -
m i a , j o i d e n t e l a k k a -
a s e m a t ova t k i i n teäs t i 
v e r k o i s s a k i i n n i . I t se 
t yöasema t vo i daan hel-
pos t i i r ro t taa ja k i inni t -

t ää tarv i t taessa. 

Yhteys ulkomaailmaan 

Kontin runsaaseen radiokalus-
t oon kuu luu m o n e n t y y p p i s i ä 
r a d i o i t a . T u t u m m a s t a LV 
3 1 7 : s t ä a i n a U H F / V H F - r a d i -
oon. Keskussanomala i te mah-
do l l is taa rann ikon sanomala i -
teverkkoon li ittymisen yhdessä 
s e n o h e i s l a i t t e i d e n k a n s s a . 
D a t a s i i r t o j ä r j e s t e l m ä t o v a t 
sekä ana log is ia et tä d ig i taal i -
sia. Tu leva t va loku i tu l i i tännät 
ovat huomio i tu sekä tekn ises-
ti et tä t i lankäytöl l isest i . 

Tulenkäytön tarpeisiin 

La i t te is to on mi to i te t tu to im i -
m a a n s o d a n a j a n r a n n i k k o -
a l u e e n t u l e n k ä y t ö n j o h t a m i -
sen- j a mer i va l vonnan ta rpe i -
ta s i lmäl läpi täen. Samat tulen-
k ä y t ö n j o h t a m i s e e n l i i t t yvä t 
to iminnot vo i daan t e h d ä rajoi-
tetust i ku ten nykyis i l lä ki inteil-
lä tu lenkäy tön to r jun takeskuk-
si l la tyk is tö- ja oh jus tu len joh-
tam isen osal ta. 

L a i t t e i s t o l l a v o i d a a n n i in 
i k ä ä n t e h d ä p ä ä o s a k i i n te i -
d e n v a l v o n t a k e s k u s t e n mer i -
va l vonnan t i l annekuvan koko-
a m i s e e n ja j a k a m i s e e n li i tty-
v is tä to iminnois ta . Rajo i tukset 
l i i t tyvät l äh i nnä m i e h i t y k s e n 
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EEXäOB -ULKOPUHELIN 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN 

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

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

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

MAAHANTUONTI JA MYYNTI 

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

TURUN VAPAAVARASTO 
Tuont i ka tu 7, 2 0 2 0 0 Turku 

0 2 - 2 3 0 1 3 7 7 

Rovaniemen I Apteekki 
R o v a k a t u 27 , 9 6 2 0 0 R o v a n i e m i 

Puh . 0 1 6 - 3 1 2 005 
( S a m p o k e s k u s t a vas tapää tä ) 

m ä ä r ä ä n ei n i inkään tekn i i kkaan . L isäksi lait-
te is to vo i t o i m i a ra jo i te tus t i v i es t i j ä r j es te lm i -
neen so lmup is teenä . 

Nyt käy t töön otet tu lai t teisto on p ro to tyyp -
p i la i t te is to , jo l la ke rä tään k o k e m u k s e t sar ja -
hank innan käynnis tämiseks i . Lait teisto on ollut 
t u lenkäy tön osa l ta jo y h d e s s ä har jo i tuksessa , 
j ossa kaikk i to imi t ässä l a a j u u d e s s a luotet ta-
vast i ja oh jus tu lenkäy tön j oh tam inen m a h d o l -
listui hyvin. Seuraavaks i lait teisto va l jas te taan 
t o i m i m a a n m y ö s t y k i s t ö t u l e n k ä y t ö n j o h t a m i -
seen ja mer i t i l annekuvan k o k o a m i s e e n ja ja-
k a m i s e e n . N i i s tä j a m u i s t a k i n k o k e m u k s i s t a 
s i t ten to ise l la kerral la. • 

ST-TYÖKALUT 
Teol l isuuskatu 2, 2 1 6 0 0 Para inen 

Puh. 02 -458 4530 

KARL-MAGNUS SPIIK KY 
I lmais ia työka lu ja 

h t tp : / /www.ko lumbus . f i / sp i ik 

KRONOBY APOTEK-KRUUNUPYYN APTEEKKI 
15.8.-15.6. 16.6.-14.8. 

M-F/M-P 8.30-18.00 8.30-17.00 
L 9.00-14.00 9.00-13.00 
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RAJAMUSEO Imatra/lmmola 
Avo inna 1.6.-30.8. 

Ti -pe klo 15.00-18.00, la-su klo 12.00-18.00 

tai muu ten sov i t taessa. 

Puh. 020 410 2044 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Mäk iku ja 18, 21380 Aura 
Puh. 0 2 - 4 8 6 0833, 0 4 0 0 - 7 4 0 262 

e>mM№m@w 
• TERÄSKORSUTJA 

SUOJARAKENTEET 

• RUMPUPUTKET JA 
SADEVESIJÄRJESTELMÄT 

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

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

PORIN SATAMA -PORT OF PORI 
Merisatamantie 13, 28880 PORI 
Puh. 02-621 2600, Fax 02-621 2630 
http://www.pori.fi/port  
info.port@pori.fi 

Monisensori 
- kiinteän 

valvonnan 
täydentäjä 

Mer i vo im ien rauhana jan tärkein 

tehtävä on mer iva lvonta. Mer iva l -

vonnan rungon muodos taa rannik-

kopuolustuksen kiinteä valvonta-

verkko. Hank i t tava merivalvonta-

monisensori tuo k i inteään valvon-

taan uutta ulottuvuutta sekä yö- että 

pä iväkäytössä. 
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Mo n i s e n s o r i k o o s t u u 
k a h d e s t a k o k o n a i -
s u u d e s t a ; s e n s o r i 
osas ta ja verkotetu is-

t a k ä y t t ö l i i t t y m i s t ä . S e n s o r i o s a 
tuo t taa t i edon va lvo t tavas ta koh-
tees ta tai maa l is ta , jo ta h y ö d y n -
ne tään käyt tö l i i t t ymän eri to imin-
noi l la. Y h d e n senso r i osan lähei-
s y y d e s s ä o l e v a t k ä y t t ö l i i t t y m ä t 
m u o d o s t a v a t E t h e r n e t - v e r k o n , 
j oka on li itetty m e r i p u o l u s t u k s e n 
v i e s t i j ä r j e s t e l m ä ä n . T ä m ä m a h -
do l l i s taa y h d e n senso r in käy tön 
use is ta eri käyt tö l i i t tymistä. 

Artemis - metsästyksen 
jumalatar 

Senso r i osa on a lunper in suunn i -
te l tu he l i kop te r in va lvon ta - ja tu-
l e n j o h t o v ä l i n e e k s i . J ä r j e s t e l m ä 
t u n n e t a a n p a r e m m i n n ime l l ä 
Ar temis . A l k u p e r ä i n e n käy t tö on 
ede l ly t täny t s tab i lo in t ia ja t ä m ä n 
s tab i lo inn in ans ios ta kuvan laatu 

Tästä kaikki alkoi 1990-
luvulla. Kotka-proto-
tyyppi. Kuva Erkki 
Laurila. 

sä i l yy k o r k e a t a s o i s e n a k o v a s -
sak in t uu lessa . P ä i v ä k ä y t ö s s ä 
korkean suor i tuskyvyn takaa 27 
ker taa s u u r e n t a v a p ä i v ä k a m e -
ra, j o n k a v a l o n t a r v e on kesk i -
m ä ä r ä i s t ä k a m e r a a p i e n e m p i . 
Hämär i ssä tai p ime i ssä o losuh-
t e i s s a 4 x 4 8 8 d e t e k t o r i n e n inf-
r a p u n a k a m e r a au t taa tunn is ta-
m a a n ja p a i k a n t a m a a n maa le ja 
j o p a 20 k i lometr in etä isyyks i l lä . 

P ä i v ä k a m e r a n suo r i t uskyky 
m a h d o l l i s t a a maa l i en tunn is ta -
m isen a ina hor isont is ta a lkaen. 
Maal ien pa ikka t iedon saaminen 
koko näkyvyysa luee l la m a h d o l -
l istuu 40 k i lometr i in m i t taava l la 
s i lmäturva l l i se l la lasere tä isyys-
mi t tar i l la . A u t o m a a t t i n e n m a a -
l i nseu ran ta on m a h d o l l i s t a jär -
j e s t e l m ä s s ä o l e v a n v i d e o t -
r a c k e r i n avu l la . T r a c k e r i m a h -
d o l l i s t a a m y ö s a u t o m a a t t i s e n 
va lvon taano ton ja usean maal in 
yh täa ika isen seu rannan . 

Osana valvonnan kokonaisjärjestelmää 

Monisensoritestit 
Santahaminassa 

tammikuussa 
1999. Kontin 

katolla kolme 
testattavaa 

sensoria. 

Käy t t ö l i i t t ymässä on kaikk i Meva t i n , Ran ta -
j ä r j e s t e l m ä n ja s a n o m a l a i t e v e r k o n ede l l y t tä -
mä t va lm iude t . T o i m i n t a m o o d e i n a ova t mer i -
va lvonta, ets intä ja tu lenjohto. Tu len joh to-omi -
na isuuks i i taan käyt tö l i i t tymä toimi i kuten Ran-
ta - jä r jes te lmä. 

J ä r j e s t e l m ä n t o i m i t u k s e t a l kava t v u o d e n 
2 0 0 2 a lussa, jo l lo in ens immä ise t j ä r jes te lmä t 
a s e n n e t a a n to im ipa i ko i l l een . H a n k e on o l lu t 
yh te i shanke maavo im ien kanssa. Kent tä tyk is-
tön kaukotähys tys jä r jes te lmät saava t Ar temik-
sen s i lmäkseen . 
Jussi Voutilainen 

KOUVOLAN I APTEEKKI 
Valtakatu 9, Kouvola 
puh. (05) 864 4400 

OY C0MBINENTAB 
Liukurenkaiden valmistus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

Hangon Jätekuljetus Ky 
Lappohjankatu 12, 10960 Hanko 

019-248 6451 

TEKNIIKKA 91 

http://www.pori.fi/port
mailto:info.port@pori.fi


Meritorjuntaohjus 

NSM (No rweg ian Ant i -
Ship Missile) ohjus on 
valittu Norjan laivaston 

seuraavan sukupo lven meri-
to r jun taoh jukseks i . Tämä ir-
hahmontunnistukseen perus-
tuva ohjus tu l taneen asenta-
maan vart iovenei l le ja f rega-
teille. 

NSM on K o n g s b e r g De-
fence & Aerospace AS:n tuo-
tantoa. Yritys on Norjan suurin 
puolustusväl inetuot ta ja . Itse 
jär jeste lmä on monipuol inen. 
Se on suunnitel tu asennetta-
vaksi a lukseen, hel ikopter i in 
tai RBS 17 t y y p p i s e k s i a jo-
neuvolaveti l le. 

Järjestelmä on keskikanta-
man mer i tor juntaohjus. Pas-
s i i v inen i n f r a p u n a h a k u p ä ä 

käyttää hahmontunnistusta ja 
vähentää näin mahdol l isuuk-
sia jär jestelmän harhauttami-
seen. Automaatt inen maalin-
valinta maalikirjaston avulla ja 
useat reitt ipisteet lentoreiti l lä 
parantavat ohjuksen tehoa. 

120 kilon taistelulataus tar-
kalla osumal la ja viivästetyl lä 
sy ty tykse l lä takaa va iku tuk-
sen suurissakin merimaaleis-
sa. Opera t i i v i seen käy t töön 
NSM on tarkoi tus ot taa vuo-
desta 2004 alkaen. 

Tekniset tiedot: 

Pituus boosterin kanssa alle 4,2 m 
Siipileveys 1,4 m 
Leveys pakattuna 0.7 m 
Paino boosterin kanssa alle 420 kg 
Taistelulataus 120 kg 
Moottori Turbojet 
Ulottuvuus yli 100 km 
Hakeutuminen passiivinen hahmontunnistuk-
seen perustuva ir. 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 Helsinki 

Puheenjohtaja 
Hans Peter Rekola 
Kluuvintie 1 A 1 
02180 Espoo 

YHTEYSHENKILÖT 
joukko-osastoittain 
MerivE 
komkapt Jussi Voutilainen 
SIMepa 
-SIRR, ylil Jussi Rodriguez 
-HanRPsto, ylil Kari Salin 
SmMepa 
ylil Pekka Snellman 
KotRa 
kaptl Jukka Leikos 
UudPr 
- RaaRtPsto, ylil Mikko 
Antila 
- VaaRannjP, kom Anders 
Gardberg 
MeriSK 
komkapt Petri Parviainen 
MpKK 
komkapt Matti Eskola 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
ylil Jukka Toukkari 
Evp-ups 
ev Juhani Haapala 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
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 
Jukka Toukkari 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 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 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Petri Siljamäki 
Rautalankatu 2 A 8 
20320 Turku 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

Hi tsaus työ t - Te räsraken tee t 
- Teo l l i suuden k u n n o s s a p i t o 

OY RAASEPORIN METALLI AB 
Raasepo r i 10600 Tammisaa r i 

Puh. (019) 241 6710 , 
F a x ( 0 1 9 ) 241 6 7 2 0 
Au to 0 4 0 0 - 9 5 5 160 

Paimion Romuliike Ay 
Poikintie 2 

21530 Paimio 
Puh. 02-470 2605 

VAASAN KAUPUNKI 

VASA STAD 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 
29.11.00 
30.11.00 
03.12.00 
04.12.00 
06.12.00 
06.12.00 
06.12.00 
07.12.00 
07.12.00 
08.-10.12.00 
13.12.00 
14.12.00 
16.12.00 

24.12.00 

31.12.00 

VUOSI 2001 
08.01.01 
18.01.01 
19.01.01 
10.02.00 
24.02.01 
24.02.01 
13.03.01 
18.04.01 
27.04.01 
27.04.01 
12.05.01 
06.07.01 

RtUy:n ja MY :n yhteinen esitelmätilaisuus klo 18.30, Suomenlinna 
Talvisodan (1939) alkamisesta 61 vuotta 
Reserviupseeritoiminta 75 vuotta, juhlatapahtumia klo 11-19 
Raaseporin Tykistörykmentti/UudPr perinnepäivä 
Itsenäisyyspäivä 
Itsenäisyyspäivän illallinen Suomenlinnan Upseerikerho 
SIRt-killan Itsenäisyyspäivän iltajuhla, Palace, alk. klo 17.30 
Joulutulet (RES), koko maa 
Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro klo 18 Suomenlinna 
Turun Rt-killan joulunalusmatka Pietariin 
Rt:n evp-lounas Katajanokan Kasino, klo 12 
SIRt-killan glögitilaisuus, klo 17-21, Yrjönkatu 24, Helsinki 
Sinisen Reservin joululounas Upinniemi 
Turun Rt-killan osall istuminen kunniavartioon Sankarihaudoilla 
ja Vapaussodan muistomerkil lä 
Saapumiserän I/00 (362 vrk) ja M/00 (180 vrk) kotiutuspäivä 

Saapumiserän 1/01 palvelukseen tulo 
MeriSK:n ru-kurssi 138 päättyy 
Rannikon Puolustaja -lehden aineistopäivä 
Turun Rt-killan vuosikokous, seminaari ja iltajuhla 
Helsingin sotilasläänin Esikunnan vuosipäivä 
Uudenmaan sotilasläänin Esikunnan vuosipäivä 
Talvisodan päättymisestä 61 vuotta 
Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 
Lapin sodan päättymisestä 56 vuotta 
Kansallinen veteraanipäivä 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinnepäivä 
Saapumiserän II/00 (362 vrk) ja 1/01 (180 vrk) kotiutuspäivä 

Seuraa lehtemme kotisivuilta pikatiedotteita! 
www.rannikonpuolustaja.fi 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 
V Ä R I L A I T I N E N O Y 

R O V A N I E M I 

K O N E - T U O M I O Y 
T U R K U 
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i ̂  KPL 
NASALIN KAI 
JOLLAKSENIIE 30 
00850 HELSINKI 

M 

Pieniä juttuja 

lauttapaino oy 
PL 130, Kirjatie 5, 32701 Huitt inen puh. 02-560 5200 
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