
TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI* 1 / 2 0 0 2 

NIKON 
USTAJA 



i RANNIKON PUOLUSTAJA 

MERIPUOLUSTUKSEN 
TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 

Päätoimit ta ja 
Eero Sivunen 
puh 09-129 9256 
f ax 09-129 9277 
gsm 0500 504 579 
e-mail eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi 

Toimituspääl l ikkö 
Jussi Voutilainen 
puh 09-18124296 
fax 09-18124299 
gsm 040 552 5501 
e-mail jussi.voutilainen@ 

rannikonpuolustaja.fi 

Toimituksen osoite 
(posti tettavat aineistot) 
Komkapt Jussi Voutilainen 
Rannikon Puolustaja 
MerivEmat-os, PL 105 
00201 Helsinki 

Toimitusneuvosto 
Hanno Strang, kommodori, pj. 
Ulla Varjola, hali.pj. RSKY 
Hasse Rekola, komentaja 
Juha Rannikko, kommodori 
Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti evp 
Jukka Tarjanne, komentaja evp 
Jussi Voutilainen, komentajakapteeni 
Reijo Telaranta, majuri res 
Viljo Lehtonen, majuri res 
Kai Masalin, kapteeniluutnantti res 
Jukka Toukkari, yliluutnantti res 
Marko Kaipia, luutnantti 

4 5 . VUOSIKERTA • 1 / 2 0 0 2 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A 2 / 2 0 0 2 

... ilmestyy viikolla 23 

Kesäkuun numeron teemoina ovat: Suomen-
lahden Meripuolustusalue - "Ahvenkoskelta 
Hankoniemeen" • IMato 2000-luvulla • Valta-
kunnan huoltovarmuuden turvaaminen. 
Artikkeleita kaikilta aloilta toivotaan toimi-
tukseen 19.4.2002 mennessä. 
Tekstit mielellään levykkeellä missä tahansa 
formaatissa. Kuva-aineiston toivomme 
saavamme paperi- tai diakuvina. 
Muistakaa myös perkainpönttö. 

Ti laushinnat vuodelle 2 0 0 2 
Yksittäiset kestotilaajat 17 euroa/vuosikerta 
Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsentilaukset 
7 euroa/vuosikerta 

Osoit teenmuutokset ja 
t i laukset 
Auvo Viita-aho 
puh 09-18124295 
fax 09-18124299 
e-mail auvo.viita-aho@ 

rannikonpuolustaja.fi 

Lehden kotisivut 
www.rannikonpuolustaja.fi 

Kirjapaino 
Lauttapaino Oy, Huittinen 
Taitto Kari Merilä 

I lmoitusmyynt i 
lipo Pitkänen Oy 
puh (09) 349 9224 
fax (09 )349 9223 

Julkaisija 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 

Aikakausleht ien 
li iton jäsen 

ISSN 1239 -0445 

N 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 0 0 2 

2/2002 viikko 23 aineistopäivä 19.04.2002 
3/2002 viikko 38 aineistopäivä 09.08.2002 
4/2002 viikko 48 aineistopäivä 18.10.2002 

Kansi: Lehmäsaari. 
Kuva Pekka Vainio. 

RANNIKON PUOLUSTAJAN 
TAPAHTUMAKALENTERI 

SIVULLA 

119 
RANNIKKO- JA LAIVASTO JO U KKO J EN SIDOSRYHMIEN YHTEYSTIETOJA LÖYDÄT SIVULTA 116 

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

Itäinen maanpuolustusalue 
ja merivoimat 

täinen maanpuolustusalue vastaa alueensa so-
tilaallisen maanpuolustuksen valmisteluista ja 
johtamisesta sekä puolustusvalmistelujen yh-
teensovittamisesta eri puolustushaarojen ja vi-
ranomaisten kesken. Vastuualueensa eteläisen 

osan - Suomenlahden rantaviivan - valvonta ja 
puolustusvalmistelujen suunnittelu toteutetaan yh-
teistyössä Kotkan Rannikkoalueen kanssa. 

Vuoden 1993 puolustusvoimien johtamis-ja 
hallintojärjestelmäuudistuksessa siirtyi silloinen 
Kotkan Rannikkopatteristo Itäisen Maanpuolus-
tusalueen Esikunnan alaiseksi joukko-osastoksi. 
Viisi vuotta myöhemmin maanpuolustusalueen 
merellisen elementin puolustajat siirrettiin meri-
voimiin nimen muuttuessa Kotkan Rannikkoalu-
eeksi. 

Huolimatta Kotkan Rannikkoalueen siirtymi-
sestä Merivoimien Esikunnan alaiseksi joukko-
osastoksi on yhteistyö Itäisen maanpuolustusalu-
een joukkojen kanssa jatkunut saumattomana ja 
hyvänä. Kotkan Rannikkoalueen varusmiehiä 
koulutetaan edelleen maanpuolustusalueen jouk-
ko-osastoissa. Karjalan Prikaati, Reserviupseeri-
koulu ja Savon Prikaati antavat koulutusta sotilas-
poliiseille, sotilaskuljettajille, lääkintämiehille ja 
ryhmänjohtajille. 

Rannikon puolustajat ovat osallistuneet vuosit-
tain tapahtuvaan Oltermannin viestiin, jossa kah-
den vuorokauden aikana valmistellaan ja hiihde-
tään yli sadan kilometrin viesti kolmentoista mie-
hen voimin. 

Kuluvan vuoden helmikuussa hiihdettävään 
viestiin toivotan Kotkan Rannikkoalueen joukku-
eelle sitkeyttä ja menestystä. 

Kotkan Rannikkoalueen joukot ovat osallistu-
neet Itäisen maanpuolustualueen tärkeimpiin har-
joituksiin. Rannikko- ja linnakekomppanioiden 

jääkärit ovat saavuttaneet hyviä koulutustuloksia 
verrattuna maanpuolustusalueen muihin joukkoi-
hin. Erityisesti joukkojen hyvä henki ja periksian-
tamattomuus annetun tehtävän suorittamisessa 
osoittavat rannikonpuolustajien sitkeyden siirty-
neen myös uusille koulutettaville varusmiehille. 

Tulevana syksynä merivoimien pääsotaharjoi-
tus tullaan toteuttamaan Kotkan Rannikkoalueen 
vastuualueella. Harjoitus toteutetaan yhteistoi-
minnassa eri puolustushaarojen kesken ja tulee 
näkymään sekä kuulumaan rannikon läheisyydes-
sä. 

Itäisen maanpuolustualueen joukot hyödyntä-
vät jatkossakin Rankin linnakkeen ja merialueen 
mahdollisuudet ilmatorjuntakoulutuksen toteutuk-
sessa. Kymen Ilmatorjuntarykmentti ja jalkaväen 
ilmatorjuntakonekivääriampujat tulevat edelleen-
kin vierailemaan Rankin linnakkeella ampumassa 
pinta-ja ilma-ammunnat. 

Merellisenä toimijana Kotkan Rannikkoalueen 
merkitys niin merivoimissa kuin Itäisellä maan-
puolustusalueella kasvaa tulevaisuudessa. Esimer-
kiksi Suomenlahden pohjukan öljysatamahank-
keet tuovat kotkalaisille uusia haasteita mahdolli-
sia ympäristökatastrofeja torjuttaessa. 

Itäinen Maanpuolustusalue tekee jatkossakin 
yhteistyötä Kotkan Rannikkoalueen kanssa sekä 
tukee ja osaltaan kantaa vastuuta rannikkoalueen 
kehittämistyössä. Koulutuksellinen yhteistyö jat-
kuu edelleen tiiviinä ja koulutusympäristöä kehi-
tetään yhteisymmäryksessa ympäröivän yhteis-
kunnan kanssa. 

Toivotan meri-ja rannikonpuolustajille hyvää 
alkanutta vuotta! 

Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja 
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 

4. Miinalaivueen raivaajaviir ikkö 
vuoden 2 0 0 1 paras perusyksikkö 

• Merivoimien komentaja valitsi Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 4:nen Miinalaivueen Raivaa-
javiirikön merivoimien parhaaksi perusyksiköksi 
vuonna 2001 ja myönsi sille Ritarimaljan. 

Etsintäruotu (Kampela 3) on vuoden 2001 kulu-
essa suorittanut useita menestyksekkäitä tehtäviä 
niin koti- kuin ulkomaillakin. Merkittävimpinä 
näistä MCM-operaatio Virossa ja virka-apu poliisil-
le ns. Heinojen-murhajutussa. Raivaajaruotu (Kuhat 
ja Kiisket) on suorittanut perustavaa laatua olevia 
takuu-ja koeajoja uusitulla Kuha-luokan aluksella 
ja uusilla järjestelmillä. 

Merivoimien paras perusyksikkö palkitaan vuo-
sittain Ritarimaljalla, joka on Mannerheim-ristin 
ritarien merivoimille lahjoittama kiertopalkinto. 

Merivoimil le Boforsin laivatykkejä 

• Merivoimat allekirjoitti Puolustusministeriön 
valtuuttamana 27. marraskuuta 2001 sopimuksen 
ruotsalaisen Bofors Defence AB:n kanssa kahden 
57 mm:n laivatykin (57 Mk3) hankkimisesta. 

Tykit toimitetaan vuoden 2004 kesään mennes-
sä. Aseet muodostavat tärkeän osan merivoimien 
uuden Laivue-2000:den Hamina-luokan ohjusve-
neiden aseistusta. 

Valvontatutkia Hamina-luokan 
ohjusveneisiin 

• Merivoimat solmi 3. joulukuuta 2001 Puolustus-
ministeriön valtuuttamana sopimuksen saksalaisen 
EADS Deuschland GmbH:n kanssa kahden TRS-
3D ES valvonta-ja maalinosoitustutkan hankkimi-
sesta. 

Tutkat toimitetaan vuoden 2004 kesään men-
nessä. Hankinnan kokonaishinta on noin 8,7 mil-
joonaa euroa eli noin 52 miljoonaa markkaa. Tut-
kat ovat tärkeä osa Merivoimien uuden Laivue-
2000:n Hamina-luokan ohjusveneiden valvontajär-
jestelmää. 

Prototyyppisarja merimiinoista 

• Merivoimat on 21. joulukuuta allekirjoittanut ko-
timaisen yritysryhmän kanssa sopimuksen uudenai-
kaisen, maalinsa valikoivan merimiinan prototyyp-
pisarjan valmistamisesta. Hanke perustuu merivoi-
mien pitkäjänteiseen tutkimus-ja tuotekehitysohjel-
maan ja sitä johtavat Aspocomp EMS Oy, Elesco 
Oy, Oy Forcit Ab, Patria Finavitec Oy ja Patria 
Vammas Oy. 

Merimiina 2000 tunnistaa alusten aiheuttamat 
fysikaaliset herätteet ja valitsee sotilaallisesti tär-
keimmät maalit. Tunnistaminen perustuu multisen-
soritekniikkaan ja maalien valinta edistykselliseen 
signaalinkäsittelyohjelmistoon. Miinan havaitse-
mista ja raivaamista on vaikeutettu vedenalaisella 
häivetekniikalla. Latauksessa käytetään kotimaista 
muovisidosteista Foxit-räjähdysainetta, joka on 
erittäin epäherkkä ja siksi käyttäjälleen turvallinen. 

Täysin kotimainen Merimiina 2000 on osa Lai-
vue 2000 -hanketta. Se täydentää merivoimien ny-
kyisin käytössä olevaa kalustoa ja korvaa lähivuosi-
na poistuvia vanhentuneita merimiinamalleja. Sar-
jahankintavalmius saavutetaan vuonna 2003. 

Laivue 2000: l le valvonta- ja tulenjoh-
tolait tei ta 

• Merivoimat on 20. joulukuuta allekirjoittanut 
Puolustusministeriön valtuuttamana sopimukset 
ranskalaisen Sagem SA:n ja ruotsalaisen SaabTech 
System AB:n kanssa valvonta-ja tulenjohtolaittei-
den hankkimisesta rakenteilla olevaan laivue 
2000:teen. 

SAGEM toimittaa Merivoimille vuosien 2003-
2005 aikana kuusi kappaletta passiivisia valvonta-
ja maalinosoituslaitteita. Tämä EOMS-järjestelmä 
on IR-tekniikkaan perustuva keilain, johon on yh-
distetty optroninen maalinosoitusseurain. Hankin-
nan kokonaishinta on noin 11,5 miljoonaa euroa. 

SaabTech toimittaa Merivoimille vuoden 2004 
kesään mennessä kaksi kappaletta tulenjohtotutkal-
la ja optroniikalla varustettua tulenjohtolaitteita 
Laivue 2000:n Hamina-luokalle. Tämän CEROS-
hankinnan kokonaishinta on noin 8,3 miljoonaa 
euroa. 
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Koulutuspurjehdus Kanarialle 

• Merisotakoulun vuoden 2002 koulutuspurjehdus 
miinalaiva Pohjanmaalla suuntautuu Atlantin valta-
merelle 29.4.-29.5. Koulutuspurjehduksen määrä-
satama on Las Palmas ja paluumatkalla poiketaan 
Corkissa Irlannissa. Koulutusryhminä Pohjanmaal-
la ovat 69. merikadettikurssin ja 71. merikadetti-
kurssin laivasto-ja meri vartiolinjat, 71. merikadet-
tikurssin teknisen linjan koneopintosuunta, perus-
kurssin 58 merenkulkulinja sekä aluksen varusmie-
het. 

ILMA 2 0 0 2 -harjoitus 

• Merivoimat osallistuu Ilmavoimien komentajan 
johtamaan Puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen 
ILMA-2002 3.-14.6.2002. Harjoituksen teemana 
on strategisen iskun torjunta ja painopisteenä ilma-
puolustus. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoi-
mista yli 10 000 henkilöä ja siihen liittyy runsaasti 
lentotoimintaa. Toiminta-alueena on koko Etelä-
Suomi, vaikkakin painopiste on pääkaupunkiseu-
dulla. 

Merivoimat osallistuu harjoitukseen koko toi-
minta-alueellaan noin 1200 henkilöllä ja yli kym-
menellä aluksella. Reserviläisiä kutsutaan erityises-
ti esikuntiin ja ilmatorjuntayksiköihin. Harjoitus 
käynnistää samalla seuraavan, vuoden 2004, pääso-
taharjoituksen valmistelut. Vuoden 2004 pääsota-
harjoitus on suunnitelmien mukaan Merivoimien 
komentajan johtama. 

K O T K A N 
K A U P U N G I N -

T E A T T E R I 

JUOKSE VAIMOSI EDESTÄ 
U s k o m a t t o m a n h a u s k a brittifarssi! 

TIEDUSTELUT JAA VARAUKSET: 
(05) 234 4199 ma-pe klo 10-15 ja 2 h ennen es. 

(05) 234 4170, 234 4171 ma-pe klo 9-16 
LIPPUPISTE puh. 0600 900 900 klo 7-22 

Lisätietoja: www.kotka.fi/teatteri 

Ylennyksiä Merivoimissa 

Tasavallan presidentti ylensi 6. joulukuuta 
• Merivoimien komentajan, lippueamiraali Hans 
Holmströmin kontra-amiraaliksi sekä 
• komentajat Nils Aspelinin (PE) ja Jari Kähärän 
(PE) kommodoreiksi. 

TueeUstele 

S O K O S © H O T 6 L 
SEURAHUONE 

Keskuskatu 21, FIN-48100 KOTKA 
Myyntipalvelu: Puh. (05) 350 0401, Fax (05) 350 0450 

email: sales.kotkanseurahuone@sok.fi 
www.sokoshotels.fi 
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- osa Kymen sotilaslääniä 

Kymen sotilaslääni sijoittuu alueellisesti mie-
lenkiintoisesti. Sotilasläänin erityispiirteisiin 

kuuluvat muun muassa Salpausselän harjut, Sai-
maan eteläiset osat, osa Kymijoen komeaa uo-
maa ja Kotkan - Haminan edustan merialue. Lää-
nin rajana on valtakunnan sekä maa- että merira-
jaa. 

Rannikon merkitys on ollut vuosisatojen ajan 
alueen väestölle suuri. Merenkulku ja kauppa 
ovat kukoistaneet. Ne ovat tarvinneet suojakseen 
sotilaalliset järjestelyt, joista on niemillä ja saa-
rilla nähtävissä useiden aikakausien ratkaisuja. 
Kotkan - Haminan alue on tänäänkin yksi valta-
kunnan kaupan ja merenkulun avainalueista. 

Sotilasläänin vastuualueella on hyvin erilaisia 
puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen yksi-
köitä. Karjalan Prikaati, Utin Jääkärirykmentti, 
Maasotakoulu, Reserviupseerikoulu, Kotkan 
Rannikkoalue, Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 
sekä Raja- ja Merivartijakoulu ovat tehtäviltään 
ja yhteistyökumppaneina omanlaisiaan. 

Kotkan Rannikkoalue Merivoimien joukko-
osastona kuuluu tehtäviensä puolesta kahteen 
johtamislinjaan; Merivoimien esikunnan ja Itäi-
sen Maanpuolustusalueen alaisuuteen. Kymen 
Sotilasläänin Esikunta johtaa rannikkoaluetta 
valmiuden kohottamisen ja liikekannallepanon 
asioissa yhteistoiminnassa ja -ymmärryksessä 
Merivoimien Esikunnan kanssa. 

Sotilasläänin esikunta, vaikka ei olekaan lin-
jassa rannikkoalueen ylempi johtokunta, on mo-
nessa asiassa yhteistoiminnassa sen kanssa. Jo se, 
että kutsunnoissa Kymen Sotilaslääni määrää 
etupäässä eteläisen Kymenlaakson asevelvollisia 
palvelukseen Kotkan Rannikkoalueelle vuosit-
tain n. 500 henkeä, luo yhteistyöperustan. Myö-
hemmin koulutetut varusmiehet sijoitetaan yh-
teistoimin sodan ajan joukkoihin. Kertausharjoi-
tuksiin sotilasläänin esikunta kutsuu rannikko-
alueen koulutusvastuulla olevat joukot suunnitel-
mien ja sopimusten mukaan. Tämä koskee sekä 
sinistä että vihreää reserviä. 

Valmiutta kohotettaessa ja sodan ajan joukko-
ja perustettaessa rannikkoalue on sotilasläänin 
alainen. Tällä saralla tapahtuva yhteistyö on eh-
dottomasti kiinteintä ja merkityksellisintä. Asioi-
den suunnittelua, koulutusta ja harjoittelua tapah-

tuu vuositasolla useita kertoja niin Kotkan kuin 
Kouvolan alueella. Valmiuden kohottamiseen liit-
tyen joudutaan sovittamaan yhteen sekä Merivoi-
mien että Itäisen Maanpuolustusalueen tarpeet. 
Yhteistyö eri osapuolten kanssa on sujunut hyvin. 

Haminan - Kotkan alueelle muodostetun so-
tilasalueen toisena kantajoukkona Kotkan Ran-
nikkoalueella on monia tehtäviä kohteiden suo-
jaamiseen ja paikallispuolustukseen liittyen. 
Suunnittelu, valmistelu ja koulutus tapahtuu soti-
lasläänin johdossa ja yhteistyössä sen kanssa. 
Satamat tuovat tähän tehtävään omat vaativat 
mutta mielenkiintoiset haasteensa. 

Kymen Sotilasläänin kannalta arvioiden Kot-
kan Rannikkoalue on arvokas lisä Kaakonkulman 
puolustuspotentiaaliin. Se tuottaa alueelle rannik-
kojoukot, se valvoo merialuetta jatkuvasti ja on 
paikalla olevana johtoportaana koko ajan valmii-
na reagoimaan poikkeuksellisten olojen varalle. 
Rannikkoalueen joukkojen ryhmitys linnakesaa-
rilla sekä valvonnan ja tulenkäytön ulottuvuus 
ovat oleellisen merkityksellinen osa sotilasläänin 
alueen puolustusta. 

Se, että rannikkoalue on Merivoimien joukko-
osasto ei ole vaikeuttanut yhteistyötä. Monien 
asioiden pohdiskelu maavoimien ja merivoimien 
tarpeiden näkökulmasta on useasti antoisaa ja 
uusia ratkaisuja synnyttävää. On erinomainen 
asia, että läänillä, jolla on vastuullaan merirajan 
ja rannikon puolustus, on alueellaan Merivoimien 
joukko-osasto. Tällöin asiat hoituvat mutkatta ja 
luontevasti. 

Sotilasläänin komentaja 
Eversti Arto Mikkonen 
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Ahvenkoskelta itään 

KOTKAN 
RANNIKKOALUE 

O n alkutalvi ja iltapäivän 

hämäryys alkaa jo haitata 

näkyvyyttä. Haapasaaressa 

merivalvontamiestä hymyilyt-

tää hänen tähyillessään kii-

kareillaan etelään. Hän 

muistelee, kuinka kesällä su-

kell usvene oli ajoharjoittelus-

sa Suursaaren itäpuolella. 

Monenmoista manööveriä 

aluksen piti tehdä, ennen 

kuin olivat tyytyväisiä. 

Nyt silmät seu-
raavat Pieta-
rin telakoiden 
valmistamaa 
uusinta sota-
alusta tuki-

aluksineen: Krivak-luokan fregat-
ti on testiajolla ja Haapasaaren 
merivalvonta-asemalta seurataan 
alkutalven tummanpuhuvalla 
Suomenlahdella komean aluksen 
lipumista länteen. Kohteesta on 
aikaa sitten tehty asianmukaiset 
ilmoitukset valvontakeskukseen, 
joka on välittänyt tiedon myös 
Orrengrundiin, Loviisan edustal-
la sijaitsevaan naapurivalvonta-
asemaan. 

Valvojan katse hakeutuu lou-
naassa, keskellä Suomenlahtea, 
luonnonoikuksikin tituleerattuun 
Suursaareen. Kaikessa lähes 160 
metrin majesteettisessa korkeu-
dessaan saari hallitsee koko itäis-
tä Suomenlahtea. Haapasaaren 
pookista katsottuna se tuntuu ole-
van lyhyen soutumatkan päässä, 
vaikka etäisyyttä tulee kuitenkin 
reilut parikymmentä kilometriä. 
Melkein tarkalleen 60-vuotta sit-
ten "Suomi-poika" hiihteli jäitä 
pitkin saareen ja valtasi sen takai-
sin. Olihan sekin temppu, tuumii 
meri valvoja. Noinkohan sitä jak-
saisi edes hiihtää tuota matkaa, 
saati sen päälle vielä taistella, 
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Oikea tilanne koko ajan päällä 

Tykkimies 
Tuomo Paavola 

suorittamassa 
palvelustaan. 
Haapasaaren 

puokissa 
valvotaan 

meritilanneku-
vaa 24 h vuoro-

kaudessa. 
Matkaa valta-

kunnan ja EU:n 
merirajalle on 

vain 11 km. 

• Tykkimies Tuomo Paavola 
on Kotkan poikia. Alokasaika-
na merivalvonta-ala alkoi kiin-
nostaa ja nyt mies suorittaa pal-
velustaan Haapasaaren merival-
vonta-asemalla. Homma on ol-
lut odotusten mukainen ja mie-
lenkiintoinen, työ on hyvin it-
senäistä. 

- Paras oppi on ollut vas-
tuun ottaminen. Tämä on yksi 
tärkeimpiä koulutuslinjoja tääl-
lä, sillä oikea tilanne on taval-
laan päällä koko ajan. 

Valvonta on aina saumaton-
ta tiimityötä palkatun henkilös-
tön kanssa. 

- Täällä saa kyllä hyvin 

opetusta ja aluksia oppii tunnis-
tamaan yllättävän nopeasti. Ja 
meillä on loistava yhteishenki. 

Uusille alokkaille Paavola 
hehkuttaa Haapasaarta palvelus-
paikkana loistavaksi. Mutta 
mitä ominaisuuksia merivalvon-
tamieheltä tai -naiselta vaadi-
taan? 

- Pitää olla mielenkiintoa 
merenkulkua ja aluksia kohtaan, 
muuten homma alkaa puudut-
taa jo alussa. Ja sitten pitää olla 
pitkäjänteisyyttä, painottaa Paa-
vola. 
Teksti: Ulla Parviainen 
Kuva: Vesa Luntamo 

epäilee tämän päivän varusmies 
veteraanien tekoja mielessään 
kunnioittaen. 

Suursaaren suunnassa, mutta 
lähellä Haapasaariston länsireu-
nalla, näkyy Suur-Lakka. Talvi-
sodan kriittisinä hetkinä sieltä 
johdettiin venäläisen rykmentin 
jäälle tuhonnutta linnakkeiden 
tulta. Niin saatiin Viipurin puo-
lustajien selusta turvattua. 

Ja kun varusmies kääntyy 
kohti pohjoista ja Kotkaa, hänen 
silmänsä kiinnittyy Kirkonmaan 

ja Rankin linnakkeille. Näiden 
saarten välissä ratkoivat Ruotsi-
Suomi ja Venäjä välejään viimek-
si v. 1790 heinäkuun yhdeksänte-
nä päivänä. Taistelu oli ja on 
edelleen Pohjoismaiden suurin 
meritaisteluja siitä ovat Kotkan 
Rannikkoalue ja Suomen meri-
voimat perineet vuosipäivänsä. 
Olen keskellä Suomen historiaa, 
ihmettelee merivalvoja ja kääntää 
taas valvovan katseensa kohti 
naapurimaan moderneinta sota-
alusta. 

* * * 

Kirkonmaan linnakkeella tykki-
miehet ovat marssimassa pime-
nevästä metsästä kohti kasarmin 
valoja. Hiki on, kun on pitänyt 
opetella isänmaan puolustamista 
kovat piipussa taisteluampumara-
dalla koko päivä. Ensiksi kerrat-
tiin varomääräyksiä, ja sitten har-
joiteltiin harjoittelemasta päästyä 
- ihan niin kuin ei muka muuten-
kin jo osattaisi. Onhan tätä ope-
teltu kohta kuusi kuukautta ja 
maastossa yövytty jo nelisen-
kymmentä yötä. Kyllä aluksi pa-
leli öisin, mutta nyt on telttakin 
ruvennut pysymään lämpimänä, 
kun hommat on opittu. Eivätkä 
ne maalitkaan tippuneet niin totu-
tun varmasti vielä alkuvaiheessa. 
Kaipa se harjoittelu on tehnyt 
mestarin meistäkin, miettii tykki-
mies kypäränsä alla. "Kurjuutta 
pitää harjoitella, jotta se ei tapa, 
kun siihen joutuu", sanovat kou-
luttajat. Silti on hyvä tunne pääs-
tä urakan jälkeen saunaan ja sot-
kuun, katsella vaikka Salatut elä-
mät ja nukahtaa omaan sänkyyn. 

*** 

Alokkaana tykkimiehet ihmette-
livät, kuinka rannikkojoukkoihin 



Rannikkopuolustus oli 
ratkaisijana Suomenlah-

den jääkentillä vuonna 
1940. Joukot matkalla 

Suursaareen takaisinval-
tauksen yhteydessä 
maaliskuussa 1942. 

Yksi ratkaisutaistelu Talvisodan aikana 
• Rannikkopuolustus oli ratkaisijana Suomen-
lahden jääkentillä vuonna 1940. Kotkan Loh-
kon ankarimmat taistelut käytiin maaliskuun 
alussa, jolloin vihollinen aloitti suurhyökkäyk-
sen Kannakselta yli jäätyneen Viipurinlahden. 
Neuvostojoukkojen maaliskuinen suurhyökkä-
ys tuli ilmeisesti yllätyksenä ylimmälle sodan-
johdolle. 

Suomen ylin sodanjohto oli jo ennen sotaa 
päättänyt, että Suomenlahden ulkosaaria ei re-
surssien puutteen vuoksi puolusteta. Näin mm. 
Someria ei sisällytetty Kotkan Lohkon vastuu-
alueeseen. Uloimmat tukikohdat ja vavontapis-
teet olivat Virolahden suulla Kiuskerissa, Huo-
varissa ja Kinnarissa sekä Kotkan edustalla 
Kilpisaaressa ja Haapasaaristossa. 

Varhain aamulla 4.3. havaittiin noin ryk-
mentin vahvuisen vihollisosaston etenevän 
Suursaaren suunnasta kohti Haapasaaristoa. 

Kirkonmaan järeä ja Rankin raskas patteri ava-
sivat tulen kohti vihollista ampumaetäisyyden 
ollessa noin 15 km, vihollinen oli siis jo aivan 
Haapasaarten edessä. Parikymmentä keskitet-
tyä tuli-iskua löi vihollisjoukot hajalle. Ras-
kaan tulen seuraamana vihollinen vetäytyi ty-
kistön kantaman ulkopuolelle, jonne se pääsi 
noin puolen päivän aikaan. Tähän mennessä 
viholliselle oli tuotettu arviolta 800 miehen 
tappiot omien tappioiden jäädessä olematto-
miksi. 

Neuvostojoukkojen hyökkäys olisi onnistu-
essaan saattanut koko Kannaksen kenttäarmei-
jan saarrostusuhkaan ja katkaissut tärkeät huol-
totiet. Torjuntavoittoa Viipurinlahdella ja Kot-
kan Lohkolla voidaan täten perustellusti pitää 
yhtenä ratkaisutaisteluna koko Talvisodassa. 
Teksti: ylil Teemu Leivo 
Kuva: SA-kuva 

päässeet isänmaan toivot joutui-
vatkin linnakkeen päällikön ker-
toman mukaan rannikkoj aika vä-
en jaloon ammattiin. "Joukkotuo-
tannon nimissä" Kotkan Rannik-
koalue kouluttaa toisena pääkou-
lutuslinjanaan sodan ajan joukok-
seen juuri rannikkojalkaväkeä. 
Vasta muutaman vuoden kuluttua 
joukko-osastossa jatketaan taas 
tykistökoulutusta. Tässä kohtaa 

päällikkö ei malta olla muistele-
matta menneitä kertoessaan, 
kuinka kaikki vanhat rannikkoty-
kistön kilpailuammuntojen pal-
kinnot voitettiin Kotkaan edelli-
sen tykistökoulutusvaiheen aika-
na. Siellä ne ruokalan vitriinissä 
kimaltelevat, kertoi päällikkö. 

No, on sitä päästy sentään 
mukaan tykkiammuntoihinkin 
kranaatteja kantamaan, kun lin-

nakkeella on harjoiteltu varoitus-
tulen ampumista, muistelee tyki-
mies. Korvat soivat pari päivää, 
kun "satamillisillä" ammuttiin 
varoitustulta merelle. Siinä oli 
kyllä luonnon voimat alistettu 
järjen voimalle. Joopa joo, enpä 
suosittelisi kokeilemaan rajalouk-
kauksia meidän tykkien kanta-
man piirissä, pullistelee tykki-
mies mielessään. 
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Taistelijat matkalla metsästä 
kohti kasarmin valoja. 

Mutta näissä puskajussihom-
missa on vielä loppuhuipennus 
edessä jossain Pohjois-Karjalan 
metsissä, kun komppaniamme on 
mukana Itäisen Maanpuolustus-
alueen suuressa taisteluharjoituk-
sessa. "Minä lähden Pohjois-Kar-
jalaan didi daa daa daa", hyräilee 
tykkimies Leevi And The Lea-
vingsiä matkien kasarmille saa-
puessaan. 

Naapurisaaressa Rankissa ollaan 
huoltamassa ilmatorjuntakalustoa 
juuri päättyneen Lohtajan valta-
kunnallisen ampumaleirin jäljiltä. 
Kokelas johtaa toimintaa rutinoi-
dusti; Onhan hän ollut joukkonsa 
kanssa jo heinäkuusta saakka yh-
dessä. Kouluttajat ovat korosta-
neet varusmiesjohtajille, että hei-
dän ryhmänsä ja jaoksensa ovat 
jo nyt miehen tarkkuudella sodan 
ajan kokoonpanossa. Se on sitä 
joukkotuotantoa, sanotaan. Välil-
lä tämä tuleva lapsenkasvoinen 
aliluutnantti on kokenut tuskai-
siakin hetkiä muokatessaan alok-
kaistaan sotilaita, mutta nyt tun-
tuu hyvältä: Lohtajalla oltiin sen-
tään palkintopallilla ilma-am-

Joukkotuotannon nimissä 
• Kotkan Rannikkoalue kouluttaa toisena pääkoulutuslinjanaan 
sodan ajan joukokseen rannikkojalkaväkeä. Vasta muutaman vuo-
den kuluttua joukko-osastossa jatketaan taas tykistökoulutusta. 
Kuvat KotRan arkisto. 
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KUVA PEKKA VAINIO 

Rankin ja Kirkonmaan rannikkotykit saavat korvat soimaan. 

KotRPsto voittoisa 
rt-kilpailuammunnoissa... 

• Ennen merivoimiin yhdistymistä vuonna 1998 oli joukko-
osasto osa Itäistä Maanpuolustusaluetta ja nimeltään Kolkan 
Rannikkopatteristo, maan voittoisin rt-joukko. 

1993 Raskaan patterin voitto 
1994 Kevyen patterin ja kokonaiskilpailun voitto 
1995 Raskaan patterin voitto 
1996 Kevyen patterin toinen sija ja kokonaiskilpailun voitto 
1997 Raskaan patterin ja kokonaiskilpailun voitto 
1998 Kevyen patterin ja kokonaiskilpailun voitto 

Kaikki palkintopokaalit ovat vitriineissä Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeilla. 

. . . j a KotRassa osataan edelleen 

• Merivoimiin liittyminen toi uusia haasteita ja niissäkin on pär-
jätty oikein hyvin. Joukko-osasto on ollut mm. kärkijoukossa 
laatukilpailussa, menestynyt hienosti IMpa:n taisteluharjoituksis-
sa ja Lohtajan ampumaleirillä. Kiitos henkilöstön, joka on mit-
tauksienkin mukaan erittäin motivoitunut. 

KUVA ULLA PARVIAINEN 

KymltR:n joukot it-leirillä Rankin linnakkeella. 

Valvontaa 
samoi Ila vesillä 
ja yhteisillä 
järjestelmi Ila 

• Kotkan merivartioalue kuu-
luu Suomenlahden merivartios-
toon, joka on osa sisäasianmi-
nisteriöön kuuluvaa Rajavartio-
laitosta. Kotkan merivartioalu-
een toimintapiiri alkaa hieman 
Loviisan länsipuolelta ulottuen 
itärajalle asti. Kotkan merivar-
tioasema on myös Kotkan me-
rivartioalueen johtopaikka-ase-
ma. 
Kotkan Rannikkoalue ja Kot-

munnoissa. Kyllä näitten kanssa 
sotaan lähtisi. Mutta vielä en sitä 
niille tunnusta, hymyilee kokelas 
mielessään. 

Myös tulevat ryhmänjohtajat 
ovat lopettelemassa taistelu-am-
muntaharjoitustaan. Oppilaat 
matkustavat Kirkonmaalta ya Va-
ltakarin sisätiloissa kohti Kuusi-
sen sotilassatamaa. Sieltä matka 
jatkuu Koulutuspatterille Kymin-
linnaan, jossa aliupseerikoulu si-
jaitsee. Aliupseerikurssin opinnot 
ovat päättymässä joulun alla. To-
sitoimet odottavat jo tammikuun 
alussa, kun noin 240 alokasta il-
moittautuu Kuusisen sotasata-
massa sotatieteiden opiskelijoik-
si. Ja minä johdan ja opetan heitä, 
hätkähtää oppilas. Siinä sitä on 
tuoreella sotatyönjohtajalla ko-
etinkivi: Saakohan sen oman ryh-
mänsä seisomaan edes asennossa 

AIS-transponder tukiasema-
verkko. 
Yhteistyö hyödyttää arkipäivän 
asioissa myös samassa saaressa 
työssä olevia, hyviä esimerkke-
jä ovat Haapasaaren ja Or-
rengrundin saaret. Kummassa-

kin on töissä sekä merivartios-
ton merivartijoita että merivoi-
mien merivalvojia ympäri vuo-
rokauden ja ympäri vuoden. 

Teksti ja kuva: Ulla Parviai-
nen 

- Yhteistyömme tärkein 
muoto on valvontateknii-

kan yhteiskäyttö, vo imme 
käyttää toistemme valvon-

tasensoreita ristiin. Se on 
myös veronmaksajien etu, 

kun ei tarvitse rakentaa 
kahta päällekkäistä 

verkkoa, sanoo Kotkan 
Merivartioalueen päällikkö, 

komentajakapteeni Kari 
Nousiainen. 

kan merivartioalue valvovat 
meritilannetta siis varsin sa-
moilla vesillä, joskin eri asioita. 
Yhteistoiminta on kuitenkin 
päivittäistä, sillä käytössä on 
mm. yhteinen MEVAT-järjes-
telmä. 
MEVAT on merivalvonnan tie-
tojärjestelmä, joka kokoaa me-
rivalvonnan reaaliaikaisen ti-
lannekuvan eri lähteistä. Näitä 
lähteitä ovat mm. tutkasensorit, 
valvontakamerat, sääasemat ja 

saati oppimaan rynnäkkökiväärin 
salat? Kai se menee, kun meni 
meilläkin, lohduttautuu tuleva 
alikersantti. 

Lämpö ja aluksen tasainen 
keinahtelu meinaa väkisin sulkea 
oppilaiden silmät, vaikka heille 
annetaan matkan aikana tietois-
kua ya Vahakarin miinoitusky-
vystä. Alus on tärkeä lenkki Kot-
kan Rannikkoalueen tehtävien 
toteuttamisessa, julistaa ylpeä ali-
kersantti aluksestaan. Unisen op-
pilaan pään läpi välähtävät oppi-
tunneilla päntätyt rannikkoalueen 
tärkeimmät tehtävät: Alueellisen 
koskemattomuuden valvonta ja 
turvaaminen sekä valmistautumi-
nen hyökkäyksen torjuntaan. 
Niinhän se on: "AKV, AKT ja 
HYTO" mumisee oppilas ennen 
tasaista kuorsausta. Vieruskaveri 
kohauttelee kulmiaan: "Selvästi 

tuleva kapiukko!" 

* * * 

Pian alkava merivoimien Valta-
kunnallinen ohjusaseharjoitus on 
aiheuttanut kiireitä ohjuspatterin 
henkilöstölle. Harjoitusta varten 
on testattu koko tulen käytön jär-
jestelmä alkaen maalinosoittajis-
ta päätyen johtoportaisiin ja oh-
jusyksiköihin. Mystiset lyhen-
teet, kuten SANLA, RJohla ja 
TUKSI, sisältävät jokainen koko-
naisen oman maailmansa. Lisäksi 
kaikki perustuu monipuoliseen 
radioita, kaapeleita ja valokuituja 
hyödyntävään tiedonsiirtoverk-
koon. Kaiken tämän täytyy toi-
mia, ennen kuin patterit ja ohjus-
veneet pääsevät harjoittelemaan 
tulitoimintaa. Ohjuspatterilla ol-
laan kuitenkin tyytyväisiä järjes-

telmän toimivuuteen. Ennen ran-
nikkotykistön sanottiin olevan te-
rästä ja tekniikkaa. Ainakin tek-
niikkapuoli tuntuu taipuvan oh-
jusmiesten käsissä hyvin. 

Kyminlinnassa sijaitseva esi-
kunnan operatiivinen toimisto 
vastaa tilannekuvan ylläpidon ja 
joukkotuotannon lisäksi joukko-
osaston kolmannesta ydintehtä-
västä: operatiivisesta suunnitte-
lusta. Nyt toimistossa kuitenkin 
valmistellaan kiivaasti seuraavan 
vuoden toimintakäskyä. Reilu 50 
miljoonanmarkan toimintamenot 
tuntuvat riittävän tulostavotteiden 
saavuttamiseen, mutta vuosi 
2002 on Kotkan Rannikkoalueel-
le harjoitustoiminnaltaan vaativin 
vuosikausiin. Keväällä ja alku-
kesällä otetaan osaa valtakunnal-
liseen pääsotaharjoitukseen ja 
sitä edeltävään valmiusharjoituk-
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• MERITUKSI tarjoaa todellisen toimintaympäristön 
simuloituna. Se mahdollistaa maa- ja meriammuntojen 
tulikomentojen harjoittelun erilaisissa näkyvyysolosuhteis-
sa. Kuva: Pekka Vainio 

• RJohla-laitteisto on suunniteltu epäsuoran tulen käytön 
johtamiseen (pl. miinat) rannikolla; tykistön meriammun-
nat, ohjustuli sekä maa-alueille tapahtuva tulenkäyttö ovat 
johdettavissa RJohla-laitteistolla. Reaaliaikainen tilanneku-
va näkyy digitaalisesti kartalla ja erilaisina taulukkoina. 
Kenraali Hägglund tutustui rannikon tulenkäytön johtamis-
järjestelmään Kotkassa AHMA-harjoituksen aikana kesä-
kuussa 2000. Kuvat: SA-kuva 

seen. Syksyllä joukko-osasto joh-
taa merivoimien pääsotaharjoi-
tuksen "Janinan". Näiden väliin 
mahtuu monta pienempää harjoi-
tusta ja tietysti pohjalla pyörii 
varusmies- ja reserviläiskoulutus. 
Joukko-osaston henkilöstö tulee 
olemaan kyllä lujilla, pohtii ope-
raatiopäällikkö. 

Operatiivista toimistoa ovat 
työllistäneet myös syyskuun ter-
rori-iskun jälkeen käsketyt yh-
teistoiminta-asioiden tarkastukset 
siviiliviranomaisten kanssa. Vä-
lillä vähän uinumassakin ollut 
asia on noussut uuteen kukois-
tukseen konkreettisen uhkakuvan 
edessä. Kotkassa sekä puolustus-
voimien, poliisin ja paloviran-

- Meidän puoleltamme 
yhteistyöhön liittyy 

odotus siitä, että tiukan-
kin paikan tullen satama 
toimii halutussa laajuu-
dessa. Vastavuoroisesti 

o lemme valmiit kehittä-
mään yhdessä puolustus-
voimien logistiikkajärjes-

telmiä esimerkiksi kont-
tien käsittelyssä ja tarjo-
amme koulutuskäyttöön 
tiloja ja kalustoa, sanoo 

Kotkan Satama Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 

Kai Holmberg. 

• Suomen satamia yleensä ja 
erityisesti kehittyneitä sata-
mia pidetään maailmalla luo-
tettavina ja turvallisina. Käy-
tännössä se tarkoittaa, että 
asiakkaan omaisuutta, tava-
ravirtoja, voidaan käsitellä 
moitteettomasti ja tärkeät tie-
dot voidaan suojata. Turvalli-
suus on kilpailuvaltti. 
Kolkan Satama Oy:n Mussa-
lon konttiterminaali on hyvin 
moderni satama. Noin vuosi 
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omaisten että kaupungin ja fir-
mojenkin etu on yhtynyt ainakin 
hetkellisesti. Suunnitelma on 
käynnistää pienimuotoisten kart-
ta- tai case-harjoitusten sarja yt-
viranomaisten kesken, ja pureu-
tua siten eri organisaatioiden toi-
mintamahdollisuuksiin ja ratkai-
sumalleihin siinä kuuluisassa 
"harmaassa vaiheessa". Mutta 
mistä revimme kaiken ajan tälle-
kin tärkeälle toiminnalle, tuskail-
laan operaatikoiden luolassa. 

*** 

Esikunnan toinen puolisko sijait-
see aivan Kotkan keskustassa 
Valtion virastotalossa. Siellä 

huoltotoimisto on juuri lopetta-
nut palaverinsa, jossa käsiteltiin 
tulevaa megaponnistusta: uusi 
ATK-pohjainen materiaalin hal-
lintajärjestelmä MAHATA on tu-
lossa vääjämättä kohti tulosyksi-
köitä. Järjestelmä tuntuu muser-
tavalta kuin jäävuori, mutta asi-
asta aiotaan ottaa selkävoitto 
mahdollisimman hyvällä suun-
nittelulla ja valmistautumisella. 
Huollon alalla maakuljetuksen 
tueksi on juuri saatu asennettua 
po l t toa ineen jakojä r jes te lmä 
PAJA sekä kuljetusten suunnitte-
lu- ja hallinnointijärjestelmä 
KULTI, joten pientä esimakua ja 
harjoittelua MAHATA:sta on 
saatu, lohduttaa huoltopäällikkö 

n 

Satamat 
yhteinen 
intressi 

sitten avatun sataman tilat täyttyivät 
odotettua nopeammin ja nyt jo suunni-
tellaan laajentamista. Vuodessa laivoja 
kävi Mussalossa yli 1000 ja satama 
operaattoreilleen ja säteilyvaikutuksi-
neen työllistää noin 4000 -5000 hen-
keä. Päivittäin Mussalon satamassa 
työskentelee 500 henkilöä. 

Sataman olemassa oloon liittyy 
aina myös yhteiskunnallista, suojaavaa 
toimintaa, satamien toiminta myös 
kriisiaikana on erittäin tärkeää. Sata-
man kalustoja tilat on suunniteltu niin, 

että niitä voidaan käyttää tilanteiden vaa-
timalla tavalla. 
Kotkan Satama Oy on perinteisesti ha-
lunnut olla yhteistyökumppani myös 
koulutuksessa. Puolustusvoimien aluslii-
kenteestä vastaava henkilöstö oppii työn-
sä ohessa satamatoimintoja. Yhteistyö-
muotona on myös kansipäällystöopiskeli-
joiden tutkintoon liittyvä lastiopin kurssi, 
jolloin opiskelijat tutustuvat mm. eri 
alustyyppeihin ja lastausjärjestelmiin. 

Teksti ja kuva: Ulla Parviainen 
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Kotkan Rannikkoalue 
henkilöstöään. Myös muonituk-
sen ja muun yleishuollon positii-
vinen kyselypalaute joukoilta 
lohduttaa huoltohenkilöstöä: 
Teemme kuin teemmekin hyvää 
työtä. 

Henkilöstötoimistossa on juu-
ri saatu päätöksen joukko-osas-
ton tärkeimmän resurssin, henki-
löstön, seuraajasuunnitelma. 
Suunnittelija katselee taulukoita 
tyytyväisenä: Kotkan Rannikko-
alueen henkilöstö on monelta 
osalta muutama vuosi sitten mää-
ritellyssä tavoitetilassa. Vielä yk-
siköistä löytyy toki vakaviakin 
henkilöstöpuutteita, mutta jouk-
ko-osaston henkilöstön määrä - ja 
laatukin - on kehittynyt jo useita 
vuosia hyvään suuntaan. Sopi-
mussotilaineen henkilöstön mää-
rä on jo ylittämässä 190 työnteki-
jän rajan. Myös joukon henki ja 
työmotivaatio ovat olleet meri-
voimien parasta laatua. Tämä on 
taas näkynyt rekrytoitumisena 
joukko-osastoon: enemmän olisi 
tulijoita, kuin voidaan ottaa vas-
taan. Että mikäs tässä on suunni-
tellessa, myhäillään toimistossa. 

"Rannikkopuolustusta ei ole 
kehitetty yhtä voimallisesti sitten 
MTO-pattereiden ja 130 TK-pat-
tereiden hankinnan", muistelee 
esikuntapäällikkö komentajan to-
denneen kesällä parissakin tilai-
suudessa. Siitähän se tuntuu tääl-
lä Kotkassakin, tuumii "eepee". 
Olemme lähivuosina saamassa 
merivalvontaan uudet multisen-
sorit ja "reppututkat". Meritor-
juntaohjuspatterimme modifioi-

Tehtävä: 
Alueellisen koskemattomuuden 
valvonta ja turvaaminen sekä 
valmistautuminen hyökkäyksen 
torjuntaan. 
Vastuualue: 
Itäisen Suomenlahden saaristo ja 
merialueet 
Varusmiehet: 
Noin 500 vuodessa 
Pääkoulutuslinjat: 
Rannikkojalkaväki, tulenjohto ja 
ilmatorjunta 
Aliupseerikoulu: 
Kyminlinnassa, noin 80 oppilasta 
vuodessa 

daan perinpohjin ja meidänkin 
alueella taistelevia rannikkojää-
käriyksiköitä varustetaan moder-
nilla kalustolla. Muutakin hyö-
dyllistä tuntuu löytyvän Merivoi-
mien Esikunnan suunnittelupöy-
diltä, kuten rannikko-ohjus-
komppaniat. Ja kun suunnittelun 
pohjalla ovat puolustuspoliittisen 
selonteon teksti, ja sen myötä 
merivoimien komentajan linjauk-
set Kotkan Rannikkoalueen ke-
hittämisestä, niin eipä voisi asiat 
paremmin olla, päättelee esikun-
tapäällikkö piippua sytytelles-
sään. 

* * * 

Palkattu henkilöstö: 
Noin 180 
(+ noin 20 sopimussotilasta) 
Toimipaikat: 
Kirkonmaan ja Rankin linnakkeet, 
Koulutuspatteri Kyminlinnassa, 
Haapasaaren ja Orrengrundin 
merivalvonta-asemat, Esikunta 
Kyminlinnassa ja Kotkan 
keskustassa sekä Ohjuspatteri. 
Perustamisvuosi: 
1918 
Komentaja: 
Komentaja Sakari Martimo (1.3. 
komentaja Tapio Maijala) 

mmmmmmtammmmmmmmmdt} 

Komentajan toimistokin on päi-
vän hyörinän jälkeen hiljentynyt, 
mutta pöytävalo palaa vielä. Mies 
näyttää keskittyneeltä päätteensä 
ääressä, kun terävä koputus ovel-
ta keskeyttää työn. Sotilaspoliisi 
se vain on tarkastuskierroksellaan 
pyytäen kohteliaasti anteeksi häi-
riötä. Komentaja palaa ajatuk-
siinsa ja lukee vielä kirjoittaman-
sa tekstin. 

Niin, tästä joukosta tuntee 
kyllä aitoa ylpeyttä. Kehtaa siitä 
Rannikonpuolustajan lukijoille 
kertoa. 
Teksti: Sakari Martimo 

Vasemmalla tekstin kirjoitta-
ja komentaja Sakari Mart imo, 
joka on johtanut joukko-
osastoa vuodesta 2000. 
Uudeksi komentajaksi 
1.3.2002 alkaen on määrätty 
komentaja Tapio Maijala. 
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Kotkan Meri kirjasto 

Kotkan Merikirjasto palve-
lee kaikkia merestä tai 
merenkulusta kiinnostu-
neita ja on ainut suurelle 

yleisölle avoin merialan kirjasto 
Suomessa. Merikirjasto sijaitsee 
Kotkansaarella Sapokassa osoit-
teessa Lehmustie 4, Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulun meren-
kulun osaston yhteydessä. Aivan 
naapurissa ovat Merivartioasema, 
Sapokan vesipuistoja Meriniemi. 

Kotkan Merikirjasto on reipas 
2,5-vuotias, avajaisia kun vietet-
tiin Meripäivillä 29.7.1999. Meri-
kirjaston ylläpidosta vastaavat 
Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu, Kotkan kaupunki ja joukko 
merenkulun sidosjärjestöjä. Tilas-
tojen valossa Merikirjasto on ollut 
alkuvuosina hyvin suosittu. Vuon-
na 2001 kävijöitä oli 29 896 ja 
lainoja 13 782. Kävijämäärä säi-
lyi lähes samana mutta lainauslu-
vut nousivat peräti 44 % vuoteen 
2000 verrattuna. Kokoelma oli 
vuoden 2001 lopussa 7964 nidet-
tä ja lisäksi merikirjastoon tulee 
liki 70 koti- ja ulkomaista alan 
lehteä. Asiakkaista suurin osa 
merenkulun opiskelijoita mutta 
joukossa on myös alan harrastajia 

ja tutkijoita. Erityisesti toivotaan 
että yritykset oppisivat myös 
hyödyntämään Kotkan Merikir-
jaston palveluita. 

Paikan päällä Merikirjastossa 
voi tutustua aineistoon, lainata ja 
tehdä itsenäisesti tiedonhakuja 
asiakaskoneilta. Jos asiakas ei 
itse pääse paikan päälle, aineis-
toa välitetään kaukolainoina 
muille kirjastoille. Merikirjaston 
kokoelmaa voi selata vapaasti in-
ternetistä osoitteessa: http:// 
www.kyamk.fi/kirjasto/. Meri-
kirjaston kokoelmaan kuuluu 
merikirjallisuutta eri näkökul-
mista: merenkulun ammattikir-
jallisuuden lisäksi merenkulun 
taloudesta ja ympäristöstä sekä 
laivatekniikasta, merihistoriasta 
ja merentutkimuksesta. Paljon 
on myös tietoa eri alustyypeistä 
ja laivoista sekä venesuunnitte-
lusta, veneilystä ja purjehdukses-
ta. Asiakkailta otetaan mielellään 
vastaan hankintaehdotuksia ja 
lahjoituksiakin ! 

Muita Kotkan Merikirjaston 
palveluita on virtuaalikirjasto 
MAJAKKA, joka on meriaihei-
nen valikoitu kokoelma interne-
tin tiedonlähteitä ryhmiteltynä 

aiheittain. Merialan tietosolmu 
MAJAKKA on vapaasti käytettä-
vissä ja löytyy osoitteesta: http:// 
www.kotka.fi/merikirjasto. 

Merikirjasto on mukana 
myös Itämeri-tietokeskuksen yl-
läpidossa http://itameri.kyamk.fi. 
Se on Itämeren itäisiä ja eteläisiä 
alueita koskeva linkkitietokanta, 
jonka aihealueita ovat elinkeino-
elämä, kulttuuri, matkailu, koulu-
tus ja kieli. Tiedonlähteet on jär-
jestetty alueittain, joita ovat Ky-
menlaakso, Suomi, Venäjä, Viro, 
Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. 

Merikirjasto tarjoaa siis myös 
yrityksille merialan tietopalvelu-
ja. Kiinnostuneiden kannattaa ot-
taa yhteyttä suoraan Kotkan Me-
rikirjastoon puhelimitse tai säh-
köpostilla. Merikirjasto on avoin-
na maanantaista torstaihin klo 9 -
18 ja perjantaisin klo 9-15. Ke-
sällä aukioloajat ovat ma-pe klo 
9-15. 

Aino Satama 
Kotkan Merikirjaston 
informaatikko 

TIBNOR OY 
Koskelontie 17 B 

02920 Espoo 
puh.020355155 

I 
0 

K y m e n l a a k s o n a m m a t t i k o r k e a k o u l u 
K o t k a n Mer ik i r j a s to 

P L 1 3 , 4 8 2 3 1 K O T K A 
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I i 
Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 

http://www.kotKa.fi/mcrikirjasto  
Itämeri-tietokeskus • http://itaineri.kyanik.fi 
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OPAN UNIONI 
näinen puolustus 

Toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan 

yhdentymispyrkimyksillä on ollut kaksi pääta-

voitetta: Pysyvän rauhan takaaminen maan-

osassamme (= Ranskan ja Saksan konfliktin 

estäminen) ja Euroopan taloudellisen kilpai-

lukyvyn parantaminen. Maanosamme suu-

rimpienkaan valtioiden koko ei - yhä enem-

män globalisoituvassa maailmassa - nyky-

päivänä riitä takaamaan taloudellista kasvua 

ja hyvinvointia. Kansallisvaltioiden merkitys, 

varsinkin taloudellisessa mielessä, on selvästi 

vähentynyt ja suunta on selvä; ainoa vaihto-

ehto on laajempien kokonaisuuksien rakenta-

minen, taloudellinen ja poliittinen liittoutumi-

nen. Tästä syystä käytännöllisesti katsoen 

koko sodanjälkeisen ajan Euroopassa on 

vaihtelevalla menestyksellä pyritty molempiin 

edellä mainittuihin tavoitteisiin. 

HENRIK NYSTEN 

Toistaiseksi tämä on tapah-
tunut hyvässä yhteisym-
märryksessä Yhdysvalto-
jen kanssa. Kysymys kuu-

luu: Kuinka kauan tätä yhteisym-
märrystä voi jatkua? Asiaan pala-
taan myöhemmin tässä kirjoituk-
sessa. 

Taloudellisen integraation 
muodot ovat kehittyneet 1960-lu-
vun hiili- ja teräsunionista 2000-
luvun yhteisvaluuttaan. Tällä het-
kellä pohditaan Euroopan unio-
nin laajentumista ja nykyistä 
merkittävästi laajemman unionin 
rakenteita ja päätöksentekomeka-
nismeja. On selvää, että muutok-
sia on tehtävä jotta, Unionin toi-
mintakyky turvattaisiin. 

Sotilaallisessa mielessä integ-
raatio, Länsi-Euroopan osalta, ta-
pahtui heti sodan jälkeen peruste-
tun Pohjois-Atlantin Liiton, Na-
ton puitteissa. Naton perustami-
nen mahdollisti, paitsi uskottavan 
järjestelmän luomista Länsi-Eu-
roopan puolustamiseksi, myös 
Saksan sotilaallisen integroimi-
sen naapureihinsa tavalla joka te-
hokkaasti esti ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeisen kehityksen, 
Saksan kehittymisen Euroopan 
johtavaksi sotilasmahdiksi. Jär-
jestely on viimeksi mainitussa 
suhteessa ollut niin tehokas, että 
Saksan ensimmäinen operatiivi-
sessa johtovastuussa oleva kan-
sallinen sotilaallinen johtoporras 
perustettiin vasta hiljattain, yli 50 
vuotta sodan jälkeen. 
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EU:n turvallisuus- ia 2 0 0 3 , 
puolustuspolitiikka 1996 - 2003 Tanskan pj-kausi -02 

Alustava 
operatiivinen 

valmius 
Pysyvät 

rakenteet 

SuftU-aloitij 
-96> 

1. Voimavara-
konferenssi 

J oukkotavoite 

Väliaikaiset 
rakenteet 

2. Voimavara-
konferenssi 

Operatiivinen 
valmius 

Strategiset kyvyt • • 

1996 Ratkaistava nopeasti: EU-NATO/Berlin + -järjestely ja 
Headline &oat- tarkastelumekanismi 

USAn asema Naton 
johdossa horjumaton 

Yhdysvallat on selvästi hallinnut 
Natoa aina sen perustamisesta 
lähtien, eikä tämä asema ole hor-
junut sen jälkeen. USA:n, sään-
nöllisin välein toistetut. Euroop-
palaisille liittolaisilleen suunnatut 
kehotukset panostaa enemmän 
sotilasmenoihin ovat enimmäk-
seen kaikuneet kuuroille korville. 
Länsi-Euroopan maat käyttävät 
sotilasmenoihin noin 60% 
USA: n vastaavaan tarkoitukseen 
tarkoitetuista varoista. On vaikea 
yksiselitteisesti määritellä mitä 
Euroopassa sillä rahalla saadaan 
aikaan, 25% USA:n kapasiteetis-
ta voi olla kohtuullinen arvio, 
suhteellisesti ottaen hyvin vähän 
joka tapauksessa. 

Eri aikoina on pyritty saa-
maan aikaan puhtaasti eurooppa-
lainen, ts. länsi-eurooppalainen, 
puolustusyhteistyö. Tässä tarkoi-
tuksessa perustettiin aikoinaan 
Länsi-Euroopan unioni (WEU), 
jonka toiminta nyttemmin on lak-
kautettu. WEU:n jäsenilleen teo-
riassa antamat turvatakuut, ja 
näin ollen myös velvoitteet, oli-
vat Naton vastaavia määräyksiä 
velvoittavampia. WEU ei kuiten-
kaan koskaan saavuttanut sitä 
asemaa kansainvälisessä asetel-
massa kuin alun perin oli tarkoi-
tus. Syy tähän oli selvä, Natoon 
verrattuna WEU, ilman USA:n 
muodostamaan selkärankaa, oli 
hampaaton eikä sen avulla kyetty 
luomaan Länsi-Euroopalle vaka-
vasti otettavaa itsenäistä sotilaal-
lista kykyä. 

Katse EU:n omaan 
kriisinhallintaan 

1990-luvun jälkipuoliskolla kävi 
selväksi, että mikäli Euroopan 
unionista haluttiin luoda kaikissa 
suhteissa tärkeä kansainvälisen 
yhteisön toimija ja vastapaino 
USA:lle ja Kaakkois-Aasian 
maille, oli ryhdyttävä kehittä-
mään unionille myös itsenäinen 
kyky sotilaalliseen kriisinhallin-
taan. 

EU:n sotilaallisen kyvyn luo-
minen käynnistyi kun kahden 
keskeisen Länsi-Eurooppalaisen 
valtion, Englannin ja Ranskan, 
johtajat vuonna 1998 toisaalta 
asettivat unionin em. kyvyn luo-
misen ainakin osittain ahtaiden 
kansallisten intressien edelle 
(Ranska) ja toisaalta eivät katso-
neet aikomuksen vaarantavan 
suhteita USA:han (Englanti) ja 
yhdessä mahdollistivat hankkeen 
käynnistymisen. Naton ja USA:n 
hyväksyntä, joskin ehdollinen, 
saatiin järjestön huippukokouk-
sessa seuraavana vuonna. 

USA:n kannalta hanke oli 
kannatettava edellyttäen, että Eu-
rooppalaisten liittolaisten vähäi-
siä voimavaroja ei käytettäisi rin-
nakkaisten rakenteiden luomi-
seen vaan hankkeen tuloksena 
todella syntyisi uusia kapasiteet-
teja. Tästä syystä USA:kin suh-
tautui myönteisesti Naton voima-
varojen käyttöön unionin tarkoi-
tuksiin silloin kun Natoa sellaise-
naan ei käytettäisi. 

Askeleita yhteiseen 
puolustukseen 

Helsingin Eurooppa neuvostossa 
unioni päätyi asettamaan hank-
keelle tässä vaiheessa suhteelli-
sen vaatimattoman tavoitteen; 
60 000 sotilasta tulisi vuoteen 

2003 mennessä 60:ssä vuorokau-
dessa olla käytössä rauhanturvaa-
mis-ja humanitaarisiin tehtäviin. 
Lähivuosina ollaan siis vielä kau-
kana EU:n Amsterdamin sopi-
muksessa asettamasta kaukota-
voitteesta, yhteisestä puolustuk-
sesta. 

Hanketta lähdettiin toteutta-
maan laatimalla ensin ns. Peters-
bergin tehtävien perusteella neljä 
skenaariota. Skenaarioita voidaan 
lyhyesti luonnehtia seuraavasti: 
EU-kansalaisten evakuointi, hu-
manitaarisen avun perille toimit-
taminen, perinteinen rauhantur-
vaaminen ja Kosovon tyyppinen 
operaatio, eli rauhan palauttami-
nen. Kaikkiin em. tyyppisiin ope-
raatioihin Suomi voin kansallisen 
lainsäädäntönsä puolesta osallis-
tua edellyttäen, että operaatiolle 
saadaan YK:n (tai ETYJ:n) man-
daatti. 

Todellisuudessa Suomen 
mahdollisuudet osallistua muilla 
kun yksittäisillä sotilailla kahteen 
"lievemmän" skenaarion (evaku-
ointi ja humanitaarinen apu) mu-
kaisiin operaatioihin ovat olemat-
tomat niiden vaatiman korkean 
lähtövalmiuden ja suurehkon il-
makuljetuskyvyn johdosta. Mah-
dollisuutemme osallistua perin-
teiseen rauhanturvaamiseen sa-
moin kuin Kosovon tyyppiseen 
rauhan palauttamisoperatioon 
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EU:N VALITSEMA TYÖMETODI 

3 erilaista skenaariota, 
variaatioita 

Separation of Parties by Force 
- T n and around Europe" > 
- IFOR/SFOR, KFOft 

Conflict Prevention/Preventive 
Deployment — • 
- 2000- 4000 km 
- Esim UNPREDEP, UNMEE 

Assistance to Civilians 
Evacuation Operation 
- 6000 - 10.000 km 
- Esim ONUMOZ, UN MOT 

ovat luonnollisesti hyvät. 
Kun skenaariot oli luotu ryh-

dyttiin laatimaan luetteloa siitä 
minkälaisia joukkoja ja kykyjä 
kunkin skenaarion mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi tarvittai-
siin. Nämä kaksi työvaihetta, sa-
moin kun EU:n tähän uuteen toi-
mintamuotoon liittyvien pysyvi-
en rakenteiden (Poliittisten ja tur-
vallisuusasioiden pysyvä komi-
tea, sotilaskomitea, ja sotilasesi-
kunta) suunnittelu ja luominen 
sujuivat kohtuullisen kivuttomas-
ti ja saatiin loppuun suoritettua 
vuoden 2000 kuluessa. 

Sotilaat ulkona 
suunnittelusta 

Mielenkiintoista on myös panna 
merkille, että työ tehtiin jäsen-
maiden pääkaupunkiedustajista 
koostuvassa työryhmässä, ei 
EU:n sotilasesikunnan toimesta. 
Alkuvaiheessa sotilasesikunnalla 
ei olisi ollut tähän kapasiteettia-
kaan mutta työtä ei haluttu siirtää 
sinne sen jälkeenkään kun se olisi 
olut mahdollista. Työ katsottiin, 
ja katsotaan edelleen, olevan niin 
tärkeä, että pääkaupunkien on 
voitava ohjata sitä suoraan eikä 
edes valmistelutyöhön haluta 
EU:n omaa elintä keskeiseen ase-
maan. 

Vaikeudet alkoivat kun jäsen-

maita pyydettiin asettamaan 
joukkoja ja kykyjä EU:n käyt-
töön laaditun luettelon mukai-
sesti. Ensimmäinen voimavara-
konferenssi pidettiin loppuvuo-
desta 2000. Määrällisesti jäsen-
maat tarjosivat käyttöön riittäväs-
ti sotilaita mutta keskeisiäkin 
puutteita jäi. Puutteet olivat, 
luonnillisesti, samat (strateginen 
kuljetuskyky, ohjuksia, tieduste-
lukykyä jne.) jotka Natossa oli 
todettu aikaisemmin. 

Lisäksi EU:n sotilasorgani-
saation johtamisjärjestelmän se 
osa joka organisaatiossa sijoittuu 
sotilasesikunnan ja joukkojen vä-

liin, puuttui kokonaan. Ajatus oli, 
ja on edelleen, että tähän tarkoi-
tukseen käytetään Naton voima-
varoja. Ranskan taholta on kui-
tenkin esitetty toisen suuntaisia 
mielipiteitä, joiden mukaan itse-
näinen kyky edellyttää myös itse-
näistä komentorakennetta. Suuret 
jäsenmaat ovat lisäksi tarjonneet 
omia kansallisia esikuntiaan uni-
onin käyttöön sekä operaation 
ylimmän johdon esikunniksi, että 
joukkojen esikunniksi. Koska 
nämä esikunnat eivät perusval-
miudessa ole monikansallisia, on 
esitetty epäilyksiä mahdollisuuk-
sista sijoittaa niihin muiden mai-
den henkilöstöä operaatioon läh-
dettäessä. 

Puutteita analysoitiin ja luet-
teloitiin ja toinen voimavarakon-
ferenssi pidettiin vuotta myö-
hemmin, joulukuussa 2001. Ti-
lanne parani monelta osin mutta 
ns. kriittisiä puutteita jäi vieläkin. 

Riippuvuus Natosta 
säilyy kauan 

Parhaillaan on ryhdytty toimiin 
näiden puutteiden poistamiseksi. 
Ajatus on, että halukkaat jäsen-
maat yhdistävät voimansa ja pyr-
kivät yhdessä poistamaan ole-
massa olevat puutteet. Luultavaa 
on, että tällä menetelmällä saa-
daan aikaan joitakin parannuksia, 
varsinkin hieman pidemmällä 

Suomen mahdollisuudet osallistua 
kansainvälisiin kriisin hallintaoperaatioihin 

Konflikt inesto 

Humanitaariset operaatiot 

Pelastustehtävät 

Rauhanpalauttaminen 

aina kansallinen päätös 
(operaation mandaatti/operaation 

luonne, joukon tehtävä, 
voimankäyttösäännökset, kansalliset 

resurssit) 

+ aina saatava toiminnalle 
YK:n tai ETYJ:in mandaatti 

Sotilaallinen 
pakittamme 
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tähtäimellä, mutta kovinkaan 
rohkeana ennustuksena ei voida 
pitää sitä, että puutteita tämänkin 
jälkeen edelleen jää. 

Nyt asetettu tavoite tullaan 
saavuttamaan alkuperäisen suun-
nitelman mukaan, tai näin tullaan 
joka tapauksessa väittämään, 
mutta EU:n itsenäisestä kyvystä 
ei todellisuudessa vielä voida pu-
hua. Unioni tulee vielä pitkään 
vuoden 2003 jälkeenkin olemaan 
riippuvainen Naton, ts. USA:n 
voimavaroista. Näin ollen aina-
kaan tämän vuosikymmenen ku-
luessa ei toteudu myöskään 
USA:n toive siitä, että EU:ssa ta-
pahtuva kehitys synnyttäisi uusia 
puhtaasti Eurooppalaisia sotilaal-
lisia voimavaroja. EU:ssa on 
puutetta samoista kapasiteeteistä 
kuin Natossa. Tässä saattaakin 
piillä siemen USA:n tyytymättö-
myydelle koko hankkeeseen. 

Toisaalta EU:n kansalaisia 
voi - syyskuun 2001 tapahtumis-
ta ja Balkanin ja Afganistanin 
operaatioista huolimatta - olla 
ylivoimaisen vaikea vakuuttaa 
siitä, että puolustusmenojen 
oleellinen kasvattaminen on tar-
peellista. Mikäli EU:n tavoite it-
senäisestä sotilaallisesta kyvystä 
todella halutaan saavuttaa on siis 
nykytasoisista puolustusmenoista 
saatava selvästi enemmän irti. 
Tämä puolestaan edellyttää ny-
kyistä huomattavasti pidemmälle 
menevää yhteistyötä ja työnjakoa 
sekä kansallisten intressien asteit-
taista unohtamista. Mm. teolli-
suuspoliittiset näkökohdat ja 
työllisyys yksittäisissä jäsenmais-
sa ja niiden alueilla asettavat es-
teitä tälle kehitykselle. Vakavasti 
otettavaa vaihtoehtoa ei kuiten-
kaan ole näköpiirissä. EU:n jä-
senmaiden puolustusmenojen 

yhteenlaskettu taso riittäisi kyllä, 
tehokkaasti käytettynä, ainakin 
nykyisten tavoitteiden saavutta-
miseen. Eri asia on, miten käy jos 
tavoitetasoa nostetaan. 

Suonien l i i t toutumat-
tomuus koetuksella 

Nyt jo on esitetty tarpeita tarkis-
taa tai täydentää Petersbergin 
tehtäviä syyskuun tapahtumien 
johdosta. Suomen näkökulmasta 
terrorismin vastaiset toimet eivät 
kuulu EU:n sotilaallisen toimin-
nan piiriin vaan I ja erityisesti III-
pilariin. Suomi ei myöskään kan-
sallisesti torju terrorismia ensisi-
jaisesti sotilaallisin keinoin vaan 
päävastuun toiminnasta kantaa 
sisäasiainministeriö, poliisi ja ra-
javartiolaitos. 

Mikäli, niin kuin monen mie-
lestä ennen pitkää tulee käymään, 
EU:ssa toden teolla ryhdytään 
kehittämään yhteistä puolustusta, 
on voimavarakysymys harkittava 
kokonaan uudelleen. Pidemmällä 
tähtäimellä tämä kehityssuunta 
on täysin mahdollinen, etenkin 
kun Yhdysvallat tulevaisuudessa 
edelleen vähentänee sotilaallista 
läsnäoloaan Euroopassa. Mikäli 
EU:n jäsenmaiden kesken harki-
taan sotilaallisten turvatakuiden 
antamista merkitsee se, paitsi 
suurta poliittista muutosta myös 
sitä, sotilaallisten voimavarojen 
lisäämiseen kohdistuu nykyistä 
selvästi suuremmat paineet. Vii-
meistään tällöin Suomen liittou-
tumattomuus asetetaan koetuk-
selle. 

EU:n sotilaallisen kyvyn ke-
hittämistä on viime aikoina jar-
ruttanut myös se tosiasia, että 
Naton voimavarojen, erityisesti 
tiedustelu- ja johtamisjärjestel-

män, käytöstä EU:n tarpeisiin ei, 
kuten aikaisemmin todettiin, ole 
päästy yksimielisyyteen. Turkki 
käytti pitkään asemaansa Natossa 
vipuvartena edistääkseen (omas-
ta mielestään) tavoitettaan päästä 
EU:n jäseneksi ja jarrutti sopi-
muksen syntymistä Naton ja 
EU:n välille. Kun vihdoin näytti 
siltä, että Turkki on saatu taivu-
tettua sovintoon Kreikka puoles-
taan ilmoittautui saavutetun 
kompromissin vastustajaksi tai 
ainakin epäilijäksi. Toivottavaa 
on, että tästä umpikujasta piak-
koin päästään ulos. 

Kyky tulee, 
jos halua löytyy 

Vastuksena otsikon sisältämään 
kysymyksen voisi siis todeta, 
että Euroopan unionin sotilaal-
lisen kyvyn kehittäminen tois-
taiseksi on edennyt suhteellisen 
nopeasti ja osittain tulokselli-
sesti. Tämän vuosikymmenen 
aikana unioni ei kuitenkaan tule 
saavuttamaan itsenäistä (Natos-
ta riippumatonta) kykyä täyttää 
tavoitteeksi asetetut tehtävät. 
Mikäli sopimusta Naton voima-
varojen käytöstä ei saada aikaan 
tämä kyky jää em. tähtäimellä 
tosiasiallisesti kokonaan saa-
vuttamatta. Pidemmällä aikavä-
lillä EU voi, niin halutessaan, 
saavuttaa kokonaan itsenäiseen 
kriisinhallintakyvyn. Mikäli ny-
kyiseen tavoitetasoon ei tyydy-
tä, vaan halutaan laajentaa Pe-
tersbergin tehtäviä tai kehittää 
unionin sotilaallista kapasiteet-
tia yhteisen puolustuksen suun-
taan jäsenmaiden on oltava val-
miita panostamaan tähän toi-
mintamuotoon selvästi nykyistä 
enemmän. • 
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TANELI UOSUKAINEN 

NEW YORK 
11. SYYSKUUTA 2001 

Syyskuun 11. päivän terroristi-isku 

New Yorkissa on kirvoittanut monen 

ajattelemaan, että tämän jälkeen 

maailma ei ole enää entisensä. Ajatus 

on oikeutettu, olihan iskun tekotapa 

yllättävyydessään ja tuhoisuudessaan 

ennen kokematon. Mutta millaiselta 

maailma näyttää suomalaisen väes-

tönsuojelun kannalta. Muuttuivatko 

uhkakuvat ja onko aihetta väestön-

suojelutoiminnan uusiutumiseen ? 

- muuttuvatko 
väestönsuojelun 

uhkakuvat? 

Aluksi käsitteet on pa-
lautettava mieleen. 
Pe las tus to imi lak i 
vuodelta 1999 mää-

rittelee pelastustoimen kokonai-
suudeksi, johon kuuluvat tulipa-
lojen ja onnettomuuksien ehkäi-
sy, pelastustoiminta ja väestön-
suojelu. Pelastustoiminta on kii-
reellisiä toimenpiteitä ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön suo-
jaamiseksi ja pelastamiseksi, va-
hinkojen rajoittamiseksi ja seura-
usten lieventämiseksi onnetto-
muuksien sattuessa ja uhatessa. 
Väestönsuojelu puolestaan on 
väestön ja omaisuuden suojaa-
mista, yhteiskunnan kannalta tär-
keiden virastojen, laitosten ja 
tuotantolaitosten toiminnan tur-
vaamista sekä pelastustoimintaa 
poikkeusoloissa ja niihin varautu-
mista. 

On merkillepantavaa, että ky-
seinen laki virallisesti lopetti 
(palo-ja) pelastustoiminnan sekä 
väestönsuojelun erottelun ja yh-
disti ne kuuluviksi samaan koko-
naisuuteen. Hyvä niin, koska 
molemmat osa-alueet valmistau-
tuvat pohjimmiltaan samojen on-
gelmien kohtaamiseen vaikkakin 
eri näkökulmasta. Lukiessamme 
edellä olevia määritelmiä tarkas-
ti huomaamme, että suomalaisten 
määritelmien mukaan New Yor-
kin terroristi-isku ei liity lainkaan 
väestönsuojeluun, koska tuolloin 
ei vallinnut mikään poikkeusolo 
vaan kyseessä oli tavallinen arki-
päivä. 

Artikkeli on laadittu tavalli-
sen kansalaisen näkökulmasta. 
Tämän vuoksi väestönsuojelu -
termiäkin on käytetty siten, että 
erottelua "normaalioloihin" tai 
"poikkeusoloihin" ei korosteta. 
Poikkeusolojen määrittelyllä on 
merkitystä, kun asiaa tarkastel-
laan viranomaisten tai koko yh-
teiskunnan toimintojen kannalta. 
Kuitenkin ihmisen joutuessa vaa-
ralle alttiiksi on toimittava heti 
eikä silloin enää ole merkitystä 
minkä nimikkeen alla toiminta 
tapahtuu. 

Rannikon Puolustaja -lehden 
lukijakunnassa on huomattavasti 

sotilaita, jonka vuoksi lienee pai-
kallaan kiinnittää edelleen huo-
miota väestönsuojelu -sanan 
käyttöön puolustusvoimien yhte-
ydessä. Laajasti ymmärrettynä 
väestönsuojelu termi kattaa myös 
puolustusvoimat, koska se on 
"yhteiskunnan kannalta tärkeä 
virasto tai laitos" ja koska soti-
laatkin ovat osa väestöä. Lienee 
itsestään selvää, että väestönsuo-
jelun tarkoitusperien on täytyttä-
vä myös sotaväessä. 

Erityinen tarkkuus termien 
käytössä on kuitenkin paikallaan 
puolustusvoimien toimintoja kä-
siteltäessä. Sotilaiden ja siviilien 
suojaamisen välillä on eronsa. 
Siviilien suojaaminen nauttii kan-
sainvälisessä oikeudessa erityistä 
suojaa; taistelutoimintaa ei saa 
suunnata siviilejä vastaan. Soti-
lailla tällaista suojaa ei tietysti 
ole; sotilaiden toiminnan lähtö-
kohtana on suojautuminen taiste-
lutoiminnalta. Myös johtosuh-
teissa on ero: siviiliviranomaiset 
vastaavat väestön suojaamisesta 
ja sotilasviranomainen sotilasor-
ganisaation suojaamisesta. Edel-
lä esitetyistä syistä johtuen pu-
huttaessa puolustusvoimien toi-
minnasta, on aiheellista käyttää 
sotilasorganisaation suojaamises-
ta termiä "suojelu-ja pelastustoi-
minta". Tällöin puolustusvoimien 
kielenkäytössä väestönsuojelu -
sana voidaan varata tarkoitta-
maan siviiliväestön suojaamisek-
si tehtäviä toimenpiteitä. Puolus-
tusvoimat osallistuu tarvittaessa 
siviilien johtaman väestönsuoje-
lun toteutukseen antamalla virka-
apua, vaikkapa kuljetuspalvelui-
na tai suojelu- ja pelastushenki-
löstön käytöllä. Tässä artikkelissa 
keskitytään kuitenkin nimen-
omaisesti väestönsuojeluun; soti-
lasorganisaation suojaaminen an-
saitkoon eri artikkelinsa. 

Muuttuvatko Suomessa 
väestönsuojelun 
uhkakuvat? 

Pitääkö terrori-iskujen vuoksi 
Suomessa muuttaa väestönsuoje-
lun uhkakuvia? Kysymykseen 

voi vastata perustellusti sekä kiel-
tävästi että myöntävästi. 

Väestönsuojeluja siten myös 
sen uhkakuvat on määritelty liit-
tyväksi poikkeusoloihin. Vaarati-
lanne muuttuu poikkeusoloksi, 
kun tilanteen edellyttämät toi-
menpiteet ylittävät viranomaisten 
normaalit toimintamahdollisuu-
det. Väestönsuojelun kannalta 
poikkeusolojen perinteisin uhka-
kuva on Suomeen kohdistuva 
aseellinen hyökkäys, jossa siviili-
väestökin joutuu tahallisesti tai 
tahattomasti sodan vaaroille alt-
tiiksi. Uudempana tuotteena ovat 
jo rauhan aikana mahdolliset 
suuronnettomuudet, joista vaka-
vimmat liittyvät vaarallisten ai-
neiden käsittelyyn tai ydintekno-
logian käytön aiheuttamiin sätei-
lyonnettomuuksiin. Myös kan-
sainväliseen vaihdantaan tai ener-
gian saantiin liittyvät häiriöt saat-
tavat aiheuttaa vakavia uhkateki-
jöitä väestön hyvinvoinnille. Nor-
maali pelastustoiminta varautuu 
joka päivä samoihin tilanteisiin 
siltä osin, kun tilanteet eivät ylitä 
viranomaisten "normaaleja" toi-
mintamahdollisuuksia. 

Määriteltyjen poikkeusolojen 
valossa voidaan aiheellisesti väit-
tää, että syyskuun tapahtumien 
vuoksi ei ole syytä muuttaa väes-
tönsuojelun uhkakuvia. Eikö juu-
ri väestönsuojelun tehtävänä ole 
varautua ohjusten osumiseen 
asuinkortteliin tai pelastustoimin-
nan tehtävänä varautua lentoko-
neen putoamiseen asutulle alu-
eelle ? Myös tahallisesti aiheute-
tuista tuhotöistä on Suomestakin 
esimerkkejä, vaikkapa vuodelta 
1987 henkisesti häiriintyneen 
henkilön tekemä Upinniemen va-
ruskunnan vesilaitoksen saastut-
taminen. Tahallisista tuhotöistä 
aiheutuneet vahingot ovat Suo-
messa onneksi jääneet suhteelli-
sen pieniksi ja siten helposti 
unohdettaviksi, mutta niidenkin 
mahdollisuus on otettu huomioon 
poliisin, puolustusvoimien ja 
muiden turvallisuusviranomais-
ten suunnitelmissa. 

Uhkakuvien muuttamista 
puoltavan vastauksen kysymyk-
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seen saa toteamalla, että syys-
kuun terroristi-isku osoittaa yksi-
selitteisesti mahdolliseksi sen, 
että "kaikenlaista voi todellakin 
tapahtua". Järjestelmän täytyy 
ottaa huomioon myös tilanteita, 
joita "ei tapahdu" tai joista 
"emme etukäteen ole edes tietoi-
sia". Jos tämä voi tapahtua Ame-
rikassa niin, miksi se ei voisi ta-
pahtua myös Suomessa. Levisi-
hän jauhekirjeiden lähettäminen 
nopeasti myös meille ja aiheutti 
paljon ylimääräistä työtä viran-
omaisille - onneksi vain typerän 
pilailun vuoksi. Emme ole lintu-
koto, johon paha maailma ei ulot-
tuisi. 

Myöntävälle vastaukselle saa 
pontta myös viime vuoden mar-
raskuun myrskyjen vaikutuksista 
Keski-Suomessa. Myrskytuuli ja 
lumisade katkaisivat useita säh-
kölinjoja eikä sähkönjakelua 
kyetty palauttamaan normaaliksi 
kahteen viikkoon. Yhteiskuntam-
me normaalit toiminnot ovat täy-
sin teknisten järjestelmien varas-
sa ja maksimaalisen taloudellisen 
tehokkuuden tavoittelun vuoksi 
vara- ja koijausjäijestelmien yllä-
pito on minimoitu. Yksi tavalli-
nen, vaikkakin voimakas myrsky 
pakotti hakemaan tukea viran-

omaisten voimavaroista sekä ve-
toamaan yksityisten kansalaisten 
ja järjestöjen vapaaehtoiseen työ-
hön. Eikö voimavarat olisi suu-
remmalla koetuksella poikkeus-
oloissa? Entä jos samanlainen 
myrsky sattuisi poikkeusolojen 
aikaan? 

Esitettyyn kysymykseen uh-
kakuvista voidaan johtopäätökse-
nä vastata, että väestönsuojelun 
uhkakuvat ovat ja ovat olleet 
ajantasalla eikä niitä erityisesti 
tarvitse muuttaa. Mutta uhkaku-
vien edellyttämiin asioihin on 
uskaltauduttava varautua jo arki-
päivän elämässä siten, että myös 
ikäviin yllätyksiin voidaan vasta-
ta. 

Yksittäisen kansalaisen 
toiminta on väestön-
suojelun perusta 

Yksityisen kansalaisen ja syksyn 
tapahtumien kannalta on aihetta 
ainakin yhteen oivallukseen: han-
kaluuksia yhteiskunnassa voi ta-
pahtua ja viranomaisten avun 
saapuminen kestää oman aikan-
sa. Yksittäisen kansalaisen on 
varauduttava huolehtimaan itses-
tään ja läheisistään omin avuin 
ainakin jonkin aikaa. 

Keinot yksittäisen kansalai-
sen toiminnalle ovat tunnetut. 
Oikeat keinot ovat varautumises-
sa tavanomaisiin onnettomuuk-
siin, joihin me tavalliset ihmiset 
yleensä joudumme. Varautumi-
nen tavallisiin onnettomuuksiin 
on perusta myös varautumiselle 
suuronnettomuuksiin tai jopa 
aseelliseen hyökkäykseen. Suur-
onnettomuudessa yksittäisiä on-
nettomuustilanteita vain tapahtuu 
samaan aikaan lukumääräisesti 
monta ja vielä niin, että yksittäi-
set onnettomuudet ovat eri onnet-
tomuustyyppejä. Kaikissa onnet-
tomuustilanteissa oma apu on 
paras apu, koska se on aina no-
peimmin paikalla. 

Jotta oma apu olisi mahdollis-
ta, on asiaan varauduttava enna-
kolta. Omassa elinympäristössä 
on syytä tehdä omaehtoinen tur-
vallisuustarkastus ja poistaa mah-
dolliset vaaran aiheuttajat. Palo-
varoitin, ensisammutusvälineet ja 
ensiapuvälineet ovat kertahankin-
toja, jotka palvelevat omistajaan-
sa vuosia. Omakohtaiseen kansa-
laistaitoon kuuluu myös hätäpu-
helun soittamisen, ensisammu-
tusvälineiden ja hätäensiavun an-
tamisen taitaminen. Kysyvä ei 
tieltä eksy; tietoa ja tilaisuuksia 
opetteluun on tarjolla runsaasti. 

Suurempien häiriötilanteiden 
varalta tulisi kotiin varata ns. 
kotivara, jolla tarkoitetaan elin-
tarvikkeita, lääkkeitä ja muuta 
välttämätöntä noin kahden viikon 
tarpeiksi. Ensi hankinta kirpai-
see, mutta määrä ei ole kohtuu-
ton, kun hankkii tarvikkeita, joita 
muutenkin pääasiassa käyttää. 
Tällöin kierrätys onnistuu eivätkä 
elintarvikkeet ennätä vanhentua 

Pioneeri- ja suojelutaisteluhar-
joituksessa 2001 harjoiteltiin 
myös viranomaisyhteistyötä 
sotilaspalokunnan, siviilipalo-
kunnan ja suojelukomppanian 
kesken. Kuvassa sotilaspalo-
kunta pelastaa potilasta 
näytellyttä tykkimies Petri 
Junnosta. 
Kuva: SA-kuva / Pekka Turu-
nen 
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piloille. Kotivaran lisäksi jokai-
sella tulisi olla ainakin tukevat 
ulkoiluvaatteet, kumisaappaat ja 
sadeasu. Suojalasit ja hengityk-
sen suojain eivät ole liioittelua 
varsinkin, jos ne ovat mallia, jot-
ka soveltuvat käytettäväksi myös 
remontti- ja askartelutöissä. Ta-
lon lämmitystä varten tulee pitää 
polttoaineita mahdollisuuksien 
mukaan saatavilla. Omakotitalon 
tai vastaavan asunnon varustami-
nen ilman ainuttakaan tulisijaa, 
on säästämistä väärästä kohdasta. 

Kun edellä mainitut toimen-
piteet ovat kunnossa, on kansalai-
sen turha menettää yöuniaan 
New Yorkin tapahtumien vuoksi, 
lentokoneiden putoaminen päälle 
on kuitenkin perin juurin harvi-
naista. Muistitko pimeällä heijas-
timen ? Ihmiselle on yhtä vaaral-
lista jäädä auton kuin lentoko-
neen alle, mutta se on paljon to-
dennäköisempää. 

Kansalainen 
vastuullisessa 
asemassa 

Yksityinen kansalainen joutuu 
usein väestönsuojelun tehtävien 
kannalta vastuunalaisiin tehtä-
viin. Tavanomaisempia tehtäviä 
ovat toimiminen taloyhtiön halli-
tuksessa, isännöitsijänä tai työ-
paikalla esimiesasemassa. Työ-
yhteisöt ja taloyhtiöt kantavat 
vastuuta useita ihmisiä koskevis-
ta järjestelyistä, joista yksittäinen 
ihmisen yksin ei voi huolehtia. 
Samat toimenpiteet, jotka koske-
vat yksityistä kansalaista tai per-
hettä on toimeenpantava soveltu-
vin osin myös työyhteisössä ja 
taloyhtiössä. Vähimmäistasolla 
on huolehdittava, että lakisäätei-
set velvoitteet ovat tinkimättä 
kunnossa. Lisäksi on syytä ottaa 
käyttöön terve järki ja pohdittava 
miten yhtiössämme tai yhteisös-
sämme tulemme toimeen ongel-
matilanteissa. Jos toimintaan liit-
tyy taloudellista tai muuta suora-
naista toimeentuloon liittyvää ris-
kiä, on suorastaan typeryyttä jät-
tää varautumisen suunnittelu te-
kemättä. 

Miten viranomaiset 
vastaavat muutokseen 

Viranomaisten toimenpiteet ja 
mahdollisuudet pelastustoimin-
nassa ja väestönsuojelussa perus-
tuvat edellä mainittuihin yksityi-
sen kansalaisen tai yhteisöjen yl-
läpitämiin toimenpiteisiin. On 
kerta kaikkiaan mahdotonta, että 
viranomaiset voisivat kantaa 
kaikkien puolesta vastuun kaikes-
ta siten, että kaikkien turvallisuus 
taattaisiin aina, kaikkialla ja kai-
kissa tilanteissa ilman asian-
omaisten itsensä myötävaikutus-
ta. Viranomaisten tehtävänä on 
turvata erikoisammattitaitoa vaa-
tivat toimenpiteet sekä toimenpi-
teet, jotka ylittävät yksityisen 
kansalaisen tai yhteisön käsissä 
olevat mahdollisuudet. 

Voimme syyskuun tapahtu-
mienkin jälkeen tyytyväisyydellä 
todeta, että Suomessa viran-
omaisten ylläpitämillä järjeste-
lyillä kyetään vastaamaan myös 
äkillisiin häiriötilanteisiin tarkoi-
tuksen mukaisella tavalla. Suur-
ten häiriötilanteiden mahdolli-
suus on uhkakuvissa todettu jo 
ennen New Yorkin tapahtumia. 
Käynnissä oli jo ja on edelleen 
useita järjestelyjä, joilla suuron-
nettomuuksiin voidaan entistä 
paremmin vastata. Mm. sosiaali-
ja terveysministeriö julkaisi ter-
veydenhuoltoalalle Erityistilan-
teiden oppaan vuonna 2000. Si-
säasianministeriö selvitti vuonna 
1999 pelastustoimen kehittämistä 
suuronnettomuustilanteita ja 
poikkeusoloja varten. Erityisesti 
käynnissä oleva aluepelastuslai-
tosten muodostaminen parantaa 
alueellisen pelastus- ja väestön-
suojelutoiminnan johtamismah-
dollisuuksia. Myös puolustusvoi-
mat osallistuu kehittämistoimin-
taan, mm. parhaillaan kehitetään 
yhdessä sisäasianministeriön pe-
lastusosaston kanssa siviiliväes-
tön evakuointia koskevaa ohjeis-
tusta sotilaallisten tekijöiden 
osalta. 

Vaikka Suomessa viranomai-
silla on toimivat järjestelyt suur-
onnettomuuksia varten, aiheutti-

vat New Yorkin tapahtumat seu-
rannaisvaikutuksineen myös 
hämmennystä äkillisyydellään ja 
voimakkuudellaan. Jälkikäteen 
arvioiden tilanne antoi hyvää har-
joitusta ja opetusta hankaluuksis-
ta, joita nopeasti kehittyvässä ti-
lanteessa syntyy. Äkillisissä ti-
lanteissa tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet on kyettävä aloitta-
maan viranomaisten yhteistyönä 
heti ilman erillistä valmiuden ko-
hottamista. Tämä merkinnee jat-
kossa, että viranomaisten on yk-
sissä tuumin harjoiteltava poik-
keuksellisten tilanteiden vaatimat 
toimenpiteet entistä pontevam-
min jo normaaliolojen aikana. 
Siviiliviranomaisille tämä mer-
kinnee poikkeusoloihin liittyvien 
asioiden merkityksen korosta-
mista toiminnassa ja toisaalta so-
tilasviranomaisille rauhan ajan 
toimintoihin liittyvien uhkateki-
jöiden merkityksen lisääntymistä. 
Muuttuvat uhkakuvat haastavat 
viranomaiset yhteistoiminnan 
kehittämiseen ja meidät kansalai-
set tunnustamaan myös ikävät 
asiat. • 

Tekstissä mainittu teos on: 
Ympäristöterveyden erityistilan-
teiden opas. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön oppaita 2000:4. Hel-
sinki 2000. 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A HEDEED nnDC3C3 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

I n t e r n a t i o n a l M i l i t a r y Music Event 
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www.hamina ta t too .com 

Liput UI LIPPUPALVELU www.lippupalvdu.fi  
Puh. 0 6 0 0 1 0 800 , puhelun hinta 1 € • pvm 

tulikukko 
Rantapaviljonki 
Kun haluat irti arjesta, meren rannalle, keskelle 

tapahtumia, tavata ihmisiä, nauttia pientä 
maukasta ja kuunnella jäiden kilinää juomalasissa 

tai tuntea huurteisen oluen ystävällisen 
ensipuraisun rankan päivän jälkeen, tule 

merikaupunki Kotkan sydämeen Sapokkaan. 

Puhelin 05-213 925 
www.merikotka.com 

I Merikadettipäivat I. - 4.8.2002 

Tervetuloa Haminaan 
molempiin tapahtumiin! 
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Koulutuskeskustelu jatkuu 

Moni muoto-opetuksen 
käyttöönotto puolustusvoimissa 
alkoi jo vuonna 1 9 9 3 
Kirjoittaja on everstiluutnantti evp. Hän toimi PvKK. n 
oppimateriaaliosaston johtajana vuosina 1993-1995. 

Tn Puolustajan 
^oulutusnumerossa oli 
laaja kirjoitus moni-

muoto-opetuksen käyttöönotosta 
puolustusvoimissa. Siinä kerrot-
tiin, että Rannikkotykistökoulu 
aloitti etäopetuksen ensimmäise-
nä puolustusvoimissa syksyllä 
1995. 

Jotta asiasta ei jäisi historian-
kirjoitukseen väärää kuvaa halu-
an itse asian valmistelussa tiiviis-
ti mukana olleena kertoa seuraa-
vassa, miten asia todella puolus-
tusvoimissamme käynnistyi. 

Vuoden 1993 alussa puolus-
tusvoimien uuden johtamis- ja 
hallintojärjestelmän astuessa voi-
maan perustettiin Puolustusvoi-
mien koulutuksen kehittämiskes-
kus (PvKK), jonka oppimateriaa-
liosaston osastopäälliköksi alle-
kirjoittanut määrättiin. Tehtävän-
sä mukaan PvKK kehittää oppi-
miseen liittyviä välineitä ja me-
netelmiä puolustusvoimissa. 

Syksyllä 1993 otettiin pääesi-
kunnan koulutusosastoon yhteyt-
tä Ruotsin puolustusvoimien pää-
esikunnasta ja tiedusteltiin kiin-
nostusta tulla mukaan pohjois-
maiseen yhteistyöhön etäopetuk-
sen kehittämiseksi. Henkilöstö-
päällikkö määräsi allekirjoitta-
neen 15.12.1993 Suomen puolus-
tusvoimien edustajaksi kyseiseen 
pohjoismaiseen etäopetustyöryh-
mään. Toiseksi jäseneksi määrät-

tiin silloinen majuri (nyk ev) Paa-
vo Heiskanen. 

Ryhmä kokoontui kahden 
vuoden aikana kolmasti (Öster-
sund 12.-13.4.1994, Kööpenha-
mina 1.11.1994 ja Oslo 
19.4.1995, kaikista on olemassa 
seminaariraportit Pekoul-os:lla). 
Eräänä pitkän tähtäimen tavoit-
teena oli mm. muodostaa yhtei-
nen pohjoismaisten puolustusvoi-
mien etäopetustietoverkko. Ma-
juri Kari Mäkinen tuli sitten mi-
nun reserviin siirryttyäni seuraa-
jakseni työryhmän jäsenenä. 

Prosessin kuluessa henkilös-
töpäällikkö nimesi myös Suomen 
puolustusvoimiin oman etäope-
tustyöryhmän, jonka puheenjoh-
tajaksi allekirjoittanut määrättiin. 
Muut jäsenet olivat mm. PEkoul-
os:sta, MpKK:sta ja MPO:sta. 
Ryhmä tuotti raportin nimeltään 
"Etäopetuksen käyttöönotto puo-
lustusvoimien koulutuksessa" 
(PvKK:n asiak 895/Daa/29.5. 
1995, löytyy varmasti myös Pe-
koul-os:n arkistonumerolla), joka 
luovutettiin henkilöstöpäällikölle 
pääesikunnassa 29.5.1995. Tuo 
raportti on ollut alkusysäys ny-
kyisen AVOT-järjestelmän raken-
tamiselle. 

Allekirjoittanut esitti projek-
tin aikana MpKK:lle diplomityön 
aiheeksi majuri (nyk kom) Kari 
Mäkisen itselleen ottaman ai-
heen, jonka ulkopuolisena ohjaa-

jana entisenä Sotakorkeakoulun 
opettajana myös toimin. Kari 
Mäkinenhän tuli sitten minun jäl-
keeni oppimateriaaliosaston joh-
tajaksi ja käynnisti varsinaisen 
AVOT-työn. 

Minun osaltani monimuoto-
opetustyön luominen puolustus-
voimiin huipentui pohjoismai-
seen etäopetuskonferenssiin Me-
risotakoulussa 30.5-1.6.1995. 
Toimin kyseisen seminaarin vetä-
jänä (president) ja kustakin poh-
joismaasta seminaariin osallistui 
10 henkeä, mm. Ruotsin ja Suo-
men puolustusvoimien henkilös-
töpäälliköt. Suomalaisten osalta 
seminaarin tärkein asia oli juuri 
valmistuneen etäopetustyöryh-
män raportin esittely. 

Vielä reserviin siirryttyäni 
minut pyydettiin opettajaksi 
MpKKlla 24.-25.10.1995 järjes-
tettyyn etäopetusopetustilaisuu-
teen, jonka osallistujina oli yh-
teensä 20 sotilasopetuslaitosten 
opettajaa. Tämän tilaisuuden seu-
rauksena ilmeisesti käynnistettiin 
sitten etäopetus myös Rannikko-
tykistökoulussa. Muistaakseni 
opetus alkoi kuitenkin Ilmator-
juntakoulussa ennen Rannikkoty-
kistökoulua. 

Nämä tosiasiat olisivat jutun 
kirjoittajalle selvinneet vaikkapa 
allekirjoittanutta tai Kari Mäkistä 
haastattelemalla. • 
Pekka Rapila 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Yhteistyö tiivistyy 

Rannikon Puolustaja -lehti on nyt Merivoi-
mien ja lähes kaikkien sen sidosryhmiin 

kuuluvien yhdistysten yhteinen tiedotus-ja 
jäsenlehti. Uusiksi tilaajiksi vuoden alusta ovat 
tulleet Laivaston Killan jäsenyhdistykset: 
Kymen Laivastokilta, Helsingin Laivastokilta, 
Turun Laivastokilta ja Pohjanlahden Laivasto-
kilta sekäHelsingin Reservimeriupseerit, 
Helsingin Merireserviläiset ja Laivaston 
Sukeltajakilta. Myös Rt:tä edustava Merenkur-
kun kilta laajensi lehden jakelun kattamaan 
koko jäsenistönsä. Tilaajakunta kasvoi kerralla 
lähes 1500:11a uudella jäsenosoitteella. 

Melkoinen saavutus, josta esitän parhaim-
mat kiitokseni kaikille yhteistyötahoille sekä 
vanhoille että uusille tilaajille. Uskon, että 
jatkossakin kyetään rakentamaan me-henkeä 
tekemällä yhdessä lehteä, jossa on kaikille 
kehittävää ja monipuolista luettavaa. Tervetu-
loa talkoisiin. 

Yksi pieni to ivomus 

Rannikon Puolustaja -lehden sisältö muo-
dostuu pääasiassa Merivoimien erikoisasi-

antuntijoiden ja yhdistysten jäsenistön laati-
mista artikkeleista. Teema- ja tekniikkajutut 
sekä eräät historiaa käsittelevistä artikkeleista 
ovat toimituksen hankkimaa. Huomattava 
sivumäärä kootaan kuitenkin yhdistyksiltä ja 
niiden jäseniltä tulevista aineistoista. Julkaisu 
on näin ollen sen näköinen, mitä aineistoa 
toimitus on saanut käyttöönsä. Jos laivoista on 
paljon materiaalia, eikä käytettävissä ole tykki-, 
sukeltaja- ja rannikkojääkäriartikkeleita. niin 
sitten painotus on laivoissa. Ja päinvastoin. 

Lehden toimittamisen kannalta olisi hyvä, 
jos eri yhteistyötahot laatisivat itselleen 
suunnitelman vuoden aikana kirjoitettavista 

artikkeleista - myös tapahtumailmoituksista, 
sopisivat kirjoittajat, pitäisivät suunnitelmis-
taan kiinni ja lähettäisivät materiaalia "tasaise-
na virtana" toimitukseen lehden ilmoittamaa 
aikataulua noudattaen. 

Mutta nyt se toivomukseni Merivoimien 
kaikille yksiköille. Lehden sisältöä rikastuttai-
si merkittävässä määrin artikkelit, jotka 
kertoisivat nykyhetken tapahtumista eri 
yksiköissä. Jutut kuvineen mm. valatilaisuuk-
sista. leireistä, ammunnoista, omaistenpäivistä 
ja aivan tavanomaisesta varuskuntaelämästä 
kiinnostavat varmasti laajaa lukijakuntaamme 
- myös varusmiehiä, jotka lukevat Rannikon 
Puolustajaa sotilaskodeissa, kanttiineissa ja 
messeissä. Toivon, että toiminta-artikkeleita 
tulisi eri yksiköistä runsaasti; linnakkeilta, 
aluksilla ja mantereelta. Voitteko vastata 
esittämääni toivomukseen, että "tämä selvä, 
seuraavassa numerossa aloitetaan". 

Mitä kuuluu Meripuolustusalueil le? 

Tässä vuoden ensimmäisessä lehdessä 
pääteemana on "Kotkan Rannikkoalue -

Ahvenkoskelta itään". Aluesarja jatkuu 
seuraavassa numerossa pääteemalla "Suomen-
lahden Meripuolustusalue - Ahvenkoskella 
Hankoniemeen". Syyskuussa on vuorossa 
"Saaristomeren Meripuolustusalue - Hanko-
niemestä Pohjanlahden perukoille". Vuoden 
viimeisessä lehdessä käsitellään pääteemana 
kalustoa eli "Laivue 2()()0:n lopullinen konsep-
ti". Rannikon Puolustaja lehden toimitus 
odottaa mielenkiinnolla alueilta tulevia 
monipuolisia artikkeleita. Myös alueiden 
reserviläistoimintaa käsitteleviä juttuja 
toivotaan. Vähän historiaa, osa nykypäivää ja 
katse tulevaisuuteen. Käyttäkää tilaisuutta 
hyväksenne. 
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• Komkapt Jarmo Pennala (yllä) esittelee 
Merivoimien uutta upseerikoulutusta. 
• RP Koulutus-Extran julkistamistilaisuu-
dessa 12.12.2001 kuuntelevat alustuksia 
(oik ylh.) kenraali Aarno Vehviläinen, 
kommodori Hanno Strang, kansanedus-
taja Eero Akaan-Penttilä ja prikaatiken-
raali Asko Kilpinen. 
• Oikealla eturivissä mm. majuri Vesa 
Nissinen, majuri res. Viljo Lehtonen, 
everstiluutnantti evp Timo Sario ja 
komentajakapteeni res Kari Tarkiainen. 
Taustalla komentajakapteeni Jukka-
Pekka Schroderus. 

Kolmas Extra 

Rannikon Puolustaja-lehti on ilmestynyt 
säännöllisesti vuodesta 1957 lähtien. Nyt 

alkanut toimintakausi on järjestyksessään 45. 
Viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana 
o lemme julkaisseet vuosittain ylimääräisenä 
viidennen numeron, ns. Extran. Ensimmäinen 
oli RP/Millennium vuosituhannen vaihteessa, 
toinen RP/Merivoimat m/2000 Merivoimien 
juhlavuonna ja vi ime joulukuussa kolmas, RP/ 
Koulutus-Extra. Kaikki kolme Extraa ovat 
herättäneet lukijoissa erityistä mielenkiintoa, 
mutta viimeisimmän palautteet olivat tähän 
mennessä parhaat. Myönteisiä lausuntoja on 
tullut eri tahoilta. Etenkin sieltä, mistä niitä ei 
osannut edes odottaa. On todettu, että "Ranni-
kon Puolustaja -lehti on avautunut aivan 
uudella tavalla". 

Haaste uusi/monimuotoisen koulutuksen 
käsittelyyn oli suuri, Toimitustiimiä vahvistet-
tiin komentajakapteeneilla Jukka-Pekka 
Schroderus ja Petri Parviainen. Kirjoittajiksi 

em. henkilöiden lisäksi oli pyydetty runsaslu-
kuisesti myös muita Puolustusvoimien ja 
siviilipuolen koulutusasiantuntijoita, jotka 
kaikki suoriutuivat tehtävästään loistavasti. 
Erään palautteen mukaan Rannikon Puolustaja 
-lehti teki esimerkillisen teon koostaessaan 
yhteen koulutusta käsittelevää aineistoa. Oliko 
haasteen toteuttaminen myös edustamaamme 
puolustushaaraa hyödyttävä, ei ole tiedossani 
vielä tämän lehden painoon mennessä. Oleellis-
ta on, että lehtemme otti esitetyn haasteen 
vastaan ja toteutti sen kaikkien hyödyksi. Aina 
on vara parantaa, mutta se jääköön tästä 
aiheesta toistaiseksi muiden tahojen tehtäväksi. 
Kiitos vielä kerran RP/Koulutus-Extran 
kirjoittajille, tekijöille ja tukijoille. 
Aurinkoista kevättä 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.f i 
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SUURSAARI-seminaari 4.5.2002 
Ohjelma: 
09.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
10.00 Seminaarin avaus 
10.20 Suursaari ainutlaatuisena luonnonilmiönä FL Risto Hamari 
11.00 Suursaari ja historialliset taustat FM Martti Korhonen 
11.40 Suursaari kansainvälisessä politiikassa 1920-1947 VTT Martti Turtola 
12.20 Lounas 
13.20 Suursaari ja tulevaisuuden mahdollisuudet Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 
14.20 Paneelikeskustelu: Puheenjohtaja Jaakko Iloniemi, mukana Ilmari Susiluoto, 

Pekka Visuri, Mikko Partanen, Bo-Göran Eriksson ja Tapio Välinoro 
15.00 Seminaarin päätössanat 
15.15 Mahdollisuus kiikaroida Suursaareen Kotkan näkötornista - säävaraus 
Ilmoittautuminen: 
19.4.2002 mennessä Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksikön 
toimistoon, Keskuskatu 19, 48100 Kotka, kurssisihteeri Raija Puhakka, puh. (05) 
234 4276, faksi (05) 234 4275, s-posti raija.puhakka@helsinki.fi 
Lisätiedot: 
johtaja Ella Karjalainen, puh. (05) 234 4236 / 040-556 4236, s-posti 
Hinta: 
55 euroa, sisältäen seminaarimateriaalin, aamukahvin ja lounaan. 4.5.2002 

SUURSAARI 
• • Suursaari on luonnonolosuhteiltaan ai-
nutlaatuinen ilmiö Suomenlahden ja koko Itä-
merenkin piirissä. Yli kymmenen kilometrin 
mittaisena ja sataviisikymmentä metriä korke-
ana jättiläisenä se kohoaa kymmenkertaisesti 
muita saaria ylemmäksi. Se sijaitsee keskellä 
Helsingin-Pietarin-Tallinnan kolmiota. 

Nyt järjestettävässä Suursaari-seminaaris-
sa lähestytään aihetta itse saaren näkökulmas-
ta. Mitä kaikkea Suursaari voisi tarjota eri int-
ressiryhmille? Erilaisia mahdollisia matkailu-
palveluja, muita palveluja sekä viranomaistoi-
mintoja tarkastellaan synergisesti, yhteisvai-
kutuksen kannalta. Eri alojen asiantuntijat 
pohtivat Suursaaren merkitystä historiassa, 
mutta ennen kaikkea sen mahdollista tulevaa 
käyttöä. 

Aivan viime aikoina näyttää Itämeren alu-
een merkitys nousseen uudella tavalla esiin. 
Sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin että 

Viron entinen presidentti Lennart Meri ovat 
aktiivisesti tuoneet asiaa esiin. Presidentti 
Putin käytti Suomen vierailullaan 03.09.2001 
puheenvuoron Itämeren alueen yhteistyöstä. 
Lennart Meri kutsui Paasikivi-seuran esitel-
mässään 13.08.2001 Suomenlahtea elämän 
akseliksi. 

Suursaari osana Itämeren arvokasta luon-
toa tulisi yhteisin voimin saattaa uudelleen ar-
voiseensa käyttöön. Meidän tehtävämme 
Suomessa Euroopan unionin jäsenmaana ja 
Venäjän naapurina on toimia asiassa aktiivi-
sesti siten, että myönteinen kehitys johtaisi 
uusiin avauksiin ja edelleen Suursaaren mitta-
vaan arvonnousuun. Hanke voidaan nähdä 
osana Pohjoista ulottuvuutta. Pietarin juhla-
vuosi 2003 voisi olla otollinen ajankohta uu-
sien ikkunoiden avaamiselle. 
Pertti Huhtanen 040-581 0000 
pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi 
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Ramapaa 
8 8 mm:n ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1 9 3 7 mallia 
Rheinmetall-Borsig (88 ItK 3 7 RMB) ja 88mm:n ilma-
torjuntakanuuna vuodelta 1 9 3 9 (88 ltk 39) 

Alkuperäinen Muutettu 
76 ItK 31 7.62/8.8 cm Flak M 31(r) 
76 ItK 38 7.62/8.8 cm Flak M 38(r) 
85 ItK 39 8.5/8.8 cm Flak M 39(r) 

Rannikkotykistökoulu sai 
vuonna 1977 kaksi 88 ItK 37-
tykkiä kokeiluja varten. Osittain 
näiden kokeilujen perusteella 
tykkikalusto ja ampumatarvik-
keet modifioitiin rannikkotykis-
tölle soveltuviksi, ennen kuin ne 
otettiin koulutuksessa käyttöön. 

Tykkimallin käyttö rannikko-
tykistössä on ollut aika vähäistä. 
Tykki on harjoituskäytön lisäksi 
ollut mm. (moottoroidun) rannik-
kotykistöpatteriston varauskalus-
tona. Tykkejä on edelleen käytös-

sä rannikkotykkeinä. 
Saksalaiset ottivat toisessa 

maailmansodassa käyttöön myös 
sotasaaliiksi saamiaan venäläisiä 
ilmatorjuntatykkejä. Niihin teh-
tiin muutoksia mm. saksalaisia 
ampumatarvikkeita varten poraa-
malla putket 88 mm:ksi. Saksa-
laiset merkinnät muutetuille ty-
keille olivat oheisen taulukon 
mukaiset. 

Suomessakin on ollut muuta-
ma nelipyöräinen 88 ItK 39-tyk-
ki. 

• Ensimmäinen Saksalainen 88 
mm:n ilmatorjuntatykki oli mal-
lia 18, joka tuli joukkoihin malli-
na 36. Parannusten jälkeen siitä 
tuli versio 37. Myöhempiä malle-
ja olivat muun muassa saksalais-
ten malli 41. 

Hankinta Suomeen tapahtui 
siten, että liikkuvat 88 ItK RMB:t 
saatiin maahamme keväällä 
1943. Kiinteät RMB:t tulivat 
Suomeen juhannusaattona 1944. 
RMB-kalusto oli jatkosodan jäl-
keen ilmatorjunnan koulutuskäy-
tössä vuoteen 1969 saakka. Ilma-
torjunnan aseistuksesta se pois-
tettiin vuonna 1977. Samoihin 
aikoihin tapahtui Rönnskärin lin-
nakkeella 76 ItK 31-tykillä putki-
räjähdys, jonka takia kaluston jat-
kokäyttömahdollisuuksia pohdit-
tiin paljon. Uudelle harjoitusty-
ölle oli tarvetta. 

OVE ENQVIST 
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Kodintu rva keskustelu 
ei kuulu MPK:lle 

"Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminta on 

lähtenyt liikkeelle hyvin ja suunnitelmalli-

sesti. Tätä hyvää linjaa tulee jatkaa myös 

tulevaisuudessa/' sanoo MPK:n tuore pu-

heenjohtaja vuorineuvos Esko Muhonen. | 

Kun puolustusministeriö ja 
puolustusvoimat tulivat 
mukaan yhdistyksen toi-
mintaan, MPK:n rooli vi-

ranomaistoimintojen vapaaehtoi-
sena jatkeena vahvistui. Yhdis-
tyksen kursseista noin puolet on 
sotilaallisia lisäkursseja ja yli 
kymmenen prosenttia muiden vi-
ranomaisten valmiuksia paranta-
via kursseja, " Esko Muhonen 
jatkaa. 

MPK:n tuore puheenjohtaja 
on seurannut tarkasti julkisuudes-
sa orastanutta keskustelua Kodin-
turvasta. Hän ei kuitenkaan in-
nostu lähtemään mukaan keskus-
teluun. 

"Meidän tehtävämme on huo-
lehtia niistä velvoitteista, jotka 
meille on annettu. MPK johtaa ja 
toteuttaa vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta. MPK:n kurssit 
täydentävät reserviläisten koulu-
tusta sekä valmentavat vapaaeh-
toisia miehiä ja naisia puolustus-
voimien ja muiden viranomaisten 
poikkeusolojen tehtäviin. Kurs-
seilla opetetaan myös arkipäivän 
vaara- ja onnettomuustilanteissa 
tarvittavia kansalaisvalmiuksia. 
Katson, että meidän on syytä py-

syä nyt virinneen keskustelun ul-
kopuolella ja keskittyä hoitamaan 
meille annetut tehtävät mahdolli-
simman hyvin sekä kehittämään 
toimintaamme yhdessä viran-
omaistahojen kanssa linjattujen 
tavoitteiden mukaisesti," Esko 
Muhonen jatkaa. 

"Mikäli viranomaiset antavat 
meille uudenlaisia tehtäviä mah-
dollisissa uudenlaisissa olosuh-
teissa, me tulemme tietenkin tart-
tumaan niihin epäröimättä ja to-
teuttamaan myös ne niin hyvin 
kuin mahdollista," Esko Muho-
nen lupaa. Samalla hän nimeää 
ne painopisteet, jotka MPK:ssa 
ovat tällä hetkellä keskeisimpiä: 
"Tämän hetken tärkeimpiä haas-
teitamme ovat MPK:n ja vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen tunnetuksi tekeminen eri-
tyisesti nuorempien kansalaisten 
keskuudessa, kentällä toimivan 
henkilöstön motivaation pitämi-
nen edelleen korkealla tasolla 
sekä lyhyen ajan kuluessa toistu-
vasti uuteen kuosiin muokatun 
MPK:n nykyisiä tehtäviä vastaa-
van imagon vahvistaminen," pu-
heenjohtaja listaa. 

Monipuolinen 
maanpuolustustausta 
MPK:n puheenjohtajan tehtävään 
L J Jouhkin jälkeen valittu Esko 
Muhonen (60) on koulutuksel-
taan oikeustieteen kandidaatti ja 
varatuomari. Hän jäi eläkkeelle 
Vapo-konsernin toimitusjohtajan 
tehtävästä kesällä 2001. Sotilas-
arvoltaan hän on reservin majuri 
ja sotilaskoulutukseltaan tiedus-
telu-upseeri. Kertausharjoitus-
vuorokausia hänellä on koossa 
muhkea määrä. 

Jyväskylän vuosinaan Esko 
Muhonen ennätti toimia yli kym-
menen vuotta Keski-Suomen 
Henkisen Maanpuolustuksen Lii-
ton eli maan vanhimpiin kuulu-
van maanpuolustuskurssiyhdis-
tyksen puheenjohtajana. Jo tuol-
loin yhteistyö puolustusvoimien 
kanssa kehittyi muutoinkin tii-
viiksi, sillä ennen öljylämmityk-
sen läpimurtoa varuskunnat läm-
mitettiin puupolttoaineella, jonka 
Vapo toimitti. Ison asiakkaan 
tarpeet ja johto tulivat toimitus-
johtajalle nopeasti tutuiksi. 

Kun maamme puolustusväli-
neteollisuutta haluttiin keskittää, 
kauppa- ja teollisuusministeriö 
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sekä puolustusministeriö tilasivat 
Muhoselta asiasta selvityksen. 
Yhden miehen toimikunnan työn 
pohjalta syntyi aikanaan nykyi-
nen Patria Industries. Myös va-
rikkotoimintojen tehostamisesta 
Muhoselta pyydettiin nelisen 
vuotta sitten selvitys. Muhosen 
raportti oli vielä tuolloin sen ver-
ran aikaansa edellä, että sen välit-
tömästä toteutuksesta luovuttiin. 
Nyt vuosien jälkeen muistiossa 
esitettyjä asioita ollaan vähitellen 
toteuttamassa. 

"Runsaat kertausharjoitukset, 
työhöni liittyneet kontaktit puo-
lustusministeriöön, puolustusvoi-
miin ja niiden henkilöstöön sekä 
edellä mainitut selvitystyöt ovat 
olleet hyvää pohjustusta ja koulu-
tusta nykyiseen tehtävään. Asioi-
den hoito helpottuu, kun verkos-
tot ovat kunnossa ja tuntuma toi-
mintakenttään mahdollisimman 
monipuolinen," Esko Muhonen 
arvioi. 

Sininen Reservi ry 
MPK:n hallituksessa 
Merivoimien piirissä tapahtuva 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
on nyt edustettuna MPK: n halli-
tuksessa. Tämän vuoden alusta 
Sininen Reservi ry on voinut olla 
yhdessä suurten valtakunnallisten 
maanpuolustusliittojen sekä puo-
lustusministeriön ja puolustus-
voimien edustajien kanssa suun-
nittelemassa ja toteuttamassa val-
takunnallista vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. 

Sinistä Reserviä hallituksessa 
edustaa Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Reijo Telaranta hen-
kilökohtaisena varajäsenenään 
varapuheenjohtaja Jukka Tarjan-
ne. Se laaja ja tunnustettu koke-
mus ja osaaminen, jota Sininen 
Reservi on runsaan viiden vuo-
den aikana hankkinut rannikko-
ja laivastojoukkojen vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä sekä 
sinivihreän reservin vapaaehtoi-
sen koulutuksen tukemisessa, 
voidaan jatkossa antaa Meripuo-
lustuspiiriä laajempaankin käyt-
töön. 
Eero Sivunen 

Kiinnostaako 
Kuurinmaan # 

rannikonpuolustus 
Kuten historiasta muistamme, syksy 1939 oli kovaa 
aikaa Baltian maille ja Suomelle. Hitler ja Stalin 
olivat jakaneet Euroopan ja Neuvostoliitto vaati 
tukikohtia Baltiasta ja Suomesta. Baltian maat 
suostuivat antamaan tukikohtia. Suomi ei ja syttyi 
talvisota. 

Viron neuvostotukikohdat ja niiden puolustus-
laitteet tunnetaan jo melko hyvin, mutta Latvian ja 
Liettuan vastaavat laitokset ovat vieraampia. Eräs 
tärkeimpiä tukikohtia Latviassa oli Liepaja eli 
Libau, josta mm. risteilijä Kirov lähti tieduste-
lusyöksyyn Hangon edustalle 1.12.1939. Seurasi 
Russarön taistelu, joka oli itsenäisen Suomen 
puolustusvoimien ensimmäinen torjuntavoitto. 

Olen vieraillut muutamia kertoja Latviassa ja 
tutustunut paikallisiin sotahistorioitsijoihin. Meillä 
riittää paljon yhteistä puhuttavaa - Riian sotamuseo 
on todella vaikuttava laitos. Viime kesänä syntyi 
ajatus järjestää sotahistoriallinen tutustumismatka 
Riikaan, Liepajaan ja Kuurinmaalle. Kohteina 
olisivat Riian vanhakaupunki ja sotamuseo, Liepajan 
sotasatamaja Kuurinmaan rannikonpuolustukseen 
kuuluneet linnoitukset Latvian länsirannikolla. 
Oppaaksi on lupautunut Latvian kehitysministeriön 
matkailuasioista vastaava sihteeri Eriks Leitis, joka 
on koulutukseltaan historian tutkija. Mainittakoon, 
että Eriks on Latvian vapautuksen 1991 aktiiveja ja 
voi kertoa Omon-joukkojen toiminnasta Riiassa. 

Matkan ajankohdaksi olemme suunnitelleet 
kesäkuuta 2002 ennen juhannusta. Ohjelmaa ei ole 
vielä lyöty lukkoon, mutta se koostuu tutustumisesta 
Riikaan ja sen sotamuseoon (noin kaksi päivää) ja 
retkestä Liepajaan ja Kuurinmaan rannikolle (toiset 
kaksi päivää). 

Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
minuun. Mukaan lähtevät saavat tarkan matkaohjel-
man henkilökohtaisena postina. 
Pekka Silvast 
historiantutkija 
puh:. 041-45 99 425 tai 040-813 9720 tai 
(019) 248 2659 
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JAAKKO PÖYRY 

KEMIANTEOLLISUUS 

Projektipalvelut 
Prosessisuunnittelu 
Tehdassuunnittelu 

Automaatiosuunnittelu 
Sähkösuunnittelu 

Kone- ja laitesuunnittelu 
Kenttäpalvelut 

SFS-EN ISO 9001 

JP-Suunnittelu Oy 
E t e l ä - S u o m e n t o i m i s t o r y h m ä 

R a i s i o H e l s i n k i K o t k a 
0 2 - 4 3 6 8 4 0 0 0 9 - 8 9 4 7 3 3 0 5 - 2 1 9 2 111 

Upinniemen varuskuntakerholla 6.12. pide-
tyn iltajuhlan järjestivät paikallinen upsee-
rikerho ja päällystöyhdistys. Isäntänä oli 
Suomenlahden Meripuolustusalueen ko-

mentaja, kommodori Heikki Salmela. 
Vieraita oli yhteensä noin sata, joista osa Sini-

sen Reservin jäsenyhdistyksistä. Kauempaa tulevil-
le oli järjestetty bussikuljetus Helsingin linja-auto-
asemalta. Juhlapukuisia vieraita poimittiin matkalla 
Ruoholahdesta, Lauttasaaresta, Kivenlahdesta, Ma-
salasta ja Kirkkonummen keskustasta. 

Ruokalistalla oli jokiraputerriiniä, porsaanfilee-
tä rakuunaperunoiden ja rosepippurinkastikkeen 
kera sekä vadelmarahkaa ja kahvia. Tarjoilijoina oli 
kymmenkunta laivastolinjan aliupseerioppilasta, 
jotka olivat juhlan kunniaksi kuitanneet niin kutsu-
tun ykköspuvun, johon kuuluu muun muassa val-
koinen merimiespusero. 

Komentajakapteeni Veli-Petteri Valkamon juh-
lapuheen otsikkona oli "Suomalainen itsenäisyys -
itsenäinen suomalainen". Aluksi hän määritteli kä-
sitteitä, kuten itsenäisyyspäivä, itsenäisyys ja Suo-
men lippu. Valtiollisen itsenäisyyden ja kansallisen 
vapauden säilyttäminen ja vaaliminen edellyttävät 
tietoisuutta siitä, mitä aiemmat sukupolvet ja erikoi-
sesti veteraanit ovat niiden saavuttamiseksi, säilyt-
tämiseksi ja vahvistamiseksi tehneet. Itsenäisyys 
liittyy perinteisesti kansallisvaltioon ja valtion ra-

36 R A N N I K O N PUOLUSTAJA 1 / 0 2 113 

• Kirkkonummen Pelimannit viihdyttivät tanssimusiikilla. 

• SIMepa:n komentaja kommodori Heikki Salmela Outi rouvineen 
toivottamassa juhlavieraat tervetulleiksi laivastolinjan oppilaiden 
ympäröiminä. 

juhlittiin Upinniemessä 
Teksti: Timo Elolähde 
Kuvat: Eero Sivunen 

joihin. Tulevaisuudessa asiat ja rajat muuttuvat kui-
tenkin häily vimmiksi. Suomen itsenäisyyttä puolus-
tetaan silti jatkossakin itsenäisenä, rajoiltaan kiinteä-
nä valtiona, mutta ehkä enemmän osana eurooppa-
laista kansankotia. Kielemme ja kulttuurimme säily-
vät vahvana. Ne elävät rinnan kansainvälistymisen 
mukanaan tuomien kielten ja tapojen kanssa. 

Illan lopuksi Kirkkonummen pelimannit soitti 
tanssimusiikkia. 

• Rannikkosotilaskotisisar Marja-Leena Oksanen 
jututti kansallispukuista juhlavierasta. 

• Mieleenpainuvan juhlapuheen piti komentaja-
kapteeni Veli-Petteri Valkamo. 



Itsenäis 

• Iloista yhdessäoloa. 

• Ja musiikki soi. 

Tyylikkäitä tanssipareja valssin pyörteissä. • Anna-Liisa ja Olli Ollila 
Rannikkojääkärikillasta. 

39 
R A N N I K O N PUOLUSTAJA 1 / 0 2 

VARMAT JA HELPOT 
TALLETUSJÄRJESTELMÄT 

Turvallinen investointi; käytössä jo 200 järjestelmää Pärnusta Ivaloon! 
Teknisesti avoin; integroitavissa kaikkiin tietojärjestelmiin. 

TALLENNUSJÄRJESTELMÄT 
Nice-tallennusjärjesteimä puhelin-, faksi-, radio-, näyttö-, video- ja 
VOIP-tapahtumien aitoon monikanavaiseen tallentamiseen uhka-
puhelujen, tapahtumankulun, asiakaspalvelulaadun, sopimussisällön 
ja valvontavideojärjestelmien hallintaan. Tyypillisiä soveltajia ovat 
kauppa, pankit, teollisuus, tietoliikenneoperaattorit ja viranomaiset. 

TAHDISTETUT KELLOJÄRJESTELMÄT 
Automaattisesti aikatahdistuvat paikallisverkot, kellovastaanottimet ja 
minuuttipulssikellojärjestelmät. 

LANGATTOMAT VERKOT JA ETÄHALLINTA 
Langattomat suojatut verkot liikkuvien käyttäjien luomiseen ja 
vaivattomien etähallintayhteyksien rakentamiseen. 

RADIOPAIKANNUS 
Kapea-ja laajakaistaiset suuntapalvelimet. 

TUKIPALVELUT 
Tietotekniikan valmistus-, asennus-, ylläpito- ja konsultointipalveluja 
sekä tuotteisiimme liittyvää koulutusta. 

Nicelog 
Täydellinen videotallennuskyky: 
• Aidosti monikanavaisesti 
• Jatkuvasti tai tapahtumia 
• Halpa: 3 fr/s 
•Hyvä: 12 fr/s 
• Paras: 25 fr/s 
• Älykäs liike-
ilmaisu 

• • I 

m S I 

Scando Oy, Oulu & Helsinki 
Puh. 08-551 4550 Fax 08-551 4559 

Sähköposti: info@scando.com  
Kotisivu: www.scando.com 

!lJVl 
ZVOJ 

T O K 
TOK-YHTYMÄ 

' i i i £ £ ' i. Yliopistonkatu 31 PL 186 
20101 Turku 

i f l iiinrrtnrl p. 02-336 40 00 
f 02-231 80 17 

e-mail: tok-yhtyma@sok.fi 
WWW.http://www.sok.fi/turku 

c ) 56T6C PL .11, 01741 VANTAA 
Puh. (09) 89 41!. faksi (09) 891 887 

SECURITYthrough TECHNOLOGY 
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TurRPston aliupseerioppilaat yllättävien ti lanlBBBil edessä 

S; •^fSfep' 

Turun Rannikkopat-
teriston aliupseerikurs-
sin 11/01 johtamistaidon 

harjoitus 2 järjestettiin 30.10.-
1.11.2001 Korppoon pääsaarella. 
Harjoituksen tavoitteena oli antaa 
oppilaille valmiuksia rauhan- ja 
sodan ajan johtamiseen, osoittaa 
yhteishengen ja fyysisen kunnon 
merkitys raskaissa tehtävissä ja 
ennen kaikkea saada oppilaat 
käyttämään kaikki voimavaransa 
yhtämittaisesti kolme vuorokaut-
ta kestävään vaativaan ratkaisu-
taisteluun. Koulutustavoitteiden 
lisäksi harjoitus oli myös oppilai-
den AUK II:n johtamistaidon 
käytännön koulutyö. 

Harjoitus rakentui lähes kah-
destakymmenestä osaharjoituk-
sesta. Osaharjoitukset mahdollis-
tivat koko harjoituksen joustavan 

läpiviennin, koska aikataulun ve-
nyessä saatettiin ohjelmasta pu-
dottaa pois vähemmän tärkeitä 
osia. Harjoituksen ohjelmasta tai 
osaharjoitusten kestosta ei annet-
tu etukäteen tietoa oppilaille. 
Raskas fyysinen rasitus, epätie-
toisuus tilanteesta, liikkeelle las-
ketut kuulopuheet, sateinen sää ja 
uudet yllättävät tilanteet kuormit-
tivat oppilaiden henkistä sietoky-
kyä. Moni jättikin leikin kesken. 
Oppilaat jotka taistelivat harjoi-
tuksen loppuun asti, saivat paitsi 
aavistuksen siitä mitä johtaminen 
voi olla taistelukentän vaativissa 
olosuhteissa niin myös extreme -
kokemuksen vailla vertaa! 

T i i s t a i 3 0 . 1 0 . kello 01.30; 
Koulutuspatterin luolassa kajahti 
"taisteluhälytys". Unensekaisia 
oppilaita paimennettiin taistelu-

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

Harjoituspäi-
vä numero 2. 

Vielä jaksaa 
hymyilyttää. 

varustuksessa sulkeiskentälle. 
Kaatosateessa suoritettiin nopea 
nimenhuuto ja varustarkastus 
ryhmittäin. Harjoituksen johtaja 
oli aiemmin päivällä "unohtanut" 
valekartan tunniksi asehuonee-
seen, ja oppilaat luulivatkin tietä-
vänsä mitä yön aikana tapahtuisi. 
Hämmästyksellä ei ollut rajoja, 
kun ennakko-odotusten vastaises-
ti joukko lastattiin kuorma-auton 
lavalle ja vietiin tuntemattomaan 
paikkaan. Yön ohjelma piti sisäl-
lään ryhmäsuunnistusta ja ensim-
mäiset tilannerastit. Viimeisellä 
rastilla ryhmän valvoja (varus-
miesjohtaja) käveli miinaan ja 
siirtyi jatkamaan matkaa tilapäis-
paareilla. Ryhmien saapuessa 
potilaineen tukikohta-alueelle 
tehtävät jatkuivat; vastasissitoi-
mintaa, ansoitetun rakennuksen 
tarkastamista, miinoittamista, 
väistymistä vihollisen etsintäpar-
tioilta jne. 

Keskivi ikkoaamu jatkui 
sujuvasti yön sotilassuunnistuk-
sen jäljiltä tehtäväradalla. Tehtä-
vät olivat luonteeltaan yllättäviä 
ja vaativat nokkeluutta. "Kokoa 
laatikossa olevista osista ase!" 
"Saavut ensimmäisenä tälle on-
nettomuuspaikalle. Toimi!" Esit-
tele lyhyesti harjoitus englannin-
kieliselle henkilölle!" Rastilla, 
jossa oppilas sai käteensä kartan 
aivan toiselta alueelta ja tehtävän 
paikantaa itsensä, suoritus oli sa-
taprosenttinen. Kaikki löysivät 
oman paikan väärältä kartalta! 
Mainittakoon myös keskiviikon 
leirimenu, joka oli oppilaiden it-
sensä taistelijapareittain valmis-
tama lohikeitto. 

"Aikatulilanka, 
jossa kaksi 
tasaiseksi 
eikattua päätä 

ksi tulitikku 
i lanka!" 

Kun viimeinen harjoituspäivä 
koitti torstaina 1.11., kahden 
vuorokauden lähes tauoton kou-
lutus oli jättänyt jälkensä. Reip-
paista johtajanaluista oli tullut 
parroittuneita, vakavia veteraane-
ja. Viimeinen päivä mentiin sisul-
la ja ennen kaikkea yhteishengel-
lä. Ensin tehtävärata ja sitten 15 
kilometrin paluumarssi takaisin 
Gyltöseen. Gyltössä vielä ryh-

mittäin pikataival sekä ammunta. 
Kun majoitus- ja koulutusmateri-
aali oli huollettuja harjoitus voi-
tiin katsoa päättyneeksi ei riemul-
la tuntunut olevan rajoja. "Me 
olemme Suomen armeijan iskevä 
nyrkki. Meillä on GUTS!" kirjoit-
tivat oppilaat ylpeänä kurssijulkai-
sussaan. Ja ylpeyttä tuntee myös 
kouluttaja nähdessään oppilaasta 
kasvavan sotilasjohtajan. • 
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KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALA 
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA 
LAAJAKOSKEN SAIRAALA 
VALKEALAN SAIRAALA 

ERIKOISSAIRAANHOITOA JOKA PÄIVÄ KAIKKINA VUOROKAUDEN 
AIKOINA KYMENLAAKSOSSA 

Huomio, ota suunnaksi 

IUOMUSSALMI I A R A A T E ! 
Talvisodan muistot elävät Suomussalmella ja Raatteen 
tiellä, jossa käytiin merkittävät taistelut 1939-40. 

• Talvisota Suomussalmella -näyttely Raatteen 
Portissa, p. 0 8 - 7 2 1 4 5 0 . Suomalaista j a venä-
läistä materiaalia, visiohuone ja pienoismalli. 
Avoinna: 
1.5.-31.5. pe-su klo 11-17 
1.6.-15.9. ma-su klo 10-18 (suljettu 21.6.) 
16.9.-31.10. pe-su klo 11-17 
muulloin tilauksesta ryhmille 

• Raatteen Vartiomuseo 
Avoinna: 3.6.-25.8. ma-su klo 10-20 (suljettu 21.6.) 

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

suunnittelema Suomussalmen taistelujen 
päämuistomerkki Liekkipatsas 

• Opastetut kiertoajelut Raatteeseen (3-4 h) 
Lisätietoja antaa ja matkailuoppaita välittää: 

Suomussalmen Matkailutoimisto 
PL 110, 89601 SUOMUSSALMI 
Puh. (08) 6176 2243, fax. (08) 711 189 
Sähköposti: tourist.office@suomussalmi.fi  
Internet: www.suomussalmi.fi 

Sponor 
AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄUITTO AKT 

VASTUU HUOMISESTA 

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 
John Stenberginranta 6, 00530 Helsinki 

Puh. 09-613 110 
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Hj Rikaman 
I takapiru ja 
m nuorekas 
I jokapaikan 
1 höylä 

KRISTIINA SLOTTE 
TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan ran-
nikkojoukkojen piirissä pitkään 
toimineisiin henkilöihin. Tällä 
kertaa tutut kasvot kuuluvat va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
monitoimimiehelle, reservin ma-
juri, ekonomi Pekka Ahtolalle. 

Pihalla huhuttiin, 
että taloyhtiöömme 
muuttaa keski-
ikäinen (vanha) 
mies. Taloomme 
ilmestyikin uusi 
asukas. Ja pihalla 
puhuttiin, että 
muuttanut onkin 
varmaan omistajan 
poika - Eihän tuo 
voinut olla viisi-
kymppinen!! 

Oma mielenkiintoni heräsi! 
Kuka oli tämä nuorekas, 
nahkatakkinen, farkkui-

hin pukeutuva partasuu, siihen 
aikaan reservin kapteeni, joka 
kaiken aikaa oli lisäksi tulossa tai 
menossa johonkin armeijan lin-
nakesaareen? 

Kunnes sitten pikkuhiljaa tu-
tustuin paremmin silloin jo maju-
riksi ylennettyyn ekonomi Pek-
ka Ahtolaan. 

Kun Pekalta kysyy, mistä hä-
nen vahva maanpuolustusintonsa 
on kotoisin, hän toteaa, että kyllä 
se taitaa olla verenperintöä. Äiti 
oli iv-lotta ja isä sodassa vapaa-
ehtoisena, eikä koskaan edes van-
nonut sotilasvalaa ja oli silti ker-
santti. Isä sairastui varusmiesai-
kana, mutta siitä huolimatta lähti 
vapaaehtoisena talvisotaan Talve-
lan joukkoihin . Ukko osallistui 
myöskin suojeluskuntatoimin-
taan. 

Kun Ahti-isä aikoinaan meni 
kysymään Porin sotilaspiiriin, 
miten on mahdollista, että hänet 
voidaan ylentää, vastaukseksi sa-
nottiin, että jos olet ollut sodassa 
mukana viisi vuotta, niin olet var-
maan valasi ansainnut huolimatta 
siitä ettet ole valaa vannonut. 
Isän veli, Viljo, oli rakennusmes-
tari, niinkuin Ahtikin ja pioneeri-
vänrikki. Pekka syntyi maalis-

kuussa 1941 ja vietti sota-aikana 
ja sodan jälkeenkin pitkiä aikoja 
Orivedellä ukin luona, joka 
myöskin oli rakennusmestari ja 
rakensi mm Jämsän rataa. 

Koulunsa Pekka kävi Porissa. 
Oli "hamppariluokalla" ja tutus-
tui jo niihin aikoihin mereen 
meripartiolaisena. Kesät 1956,-
57,-58 ja -59 hän vietti Saksassa. 
Ylioppilaaksi päästyään Porin 
Lyseosta 1960 hän jälleen suun-
tasi Saksaan, rakennustöihin. 
Siellä ollessaan hän sai ajatuksen 
anoa vapaaehtoiseksi armeijaan. 
Koska Suomella ei siihen aikaan 
ollut diplomaattisuhteita Saksan 
kanssa, vaan pelkästään kaupalli-
nen edustusto, Pekka kävi syynin 
sitten Hampurissa. Edelleenkin 
Pekan kantakortissa on saksan 
kielellä vastattu suomalaisiin ky-
symyksiin. 

Hampurista Hankoon 

15.10.1960 Pekka lähti vapaaeh-
toisena aamulla Porista junalla 
Tampere-Toijala-Karjaa ja Han-
ko-pohjoinen. Ja siellä olikin ali-
kersantti vastassa junaa ja ilmoit-
ti, että jätkät eivät lähde mihin-
kään. Pojilla oli ollut tarkoitus 
hypätä junasta ja mennä vasta 
vähän myöhemmin illalla, mutta 
he joutuivatkin kiikkiin! Ja niin 
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sitten heitä lähdettiin "roudaa-
maan" Heikki kakkosella keskel-
lä yötä Örön linnakkeelle ja oli 
pimeää!!! 

Pekka muistelee, että siellä 
matkalla hän tutustui yhteen sun 
toiseen kaveriin. Siellä oli mm. 
pieni kaveri, Pekka Peltonen, va-
nerinen matkalaukku mukanaan, 
eikä hän ollut ikinä ennen nähnyt 
merta. Hän ei koko alokasaikana 
puhunut sanaakaan! Tuli kai jos-
tain Kajaanista. Raukka! Heikki 
2:ssa istui myös Tammen Jukka, 
nykyinen Verohallituksen pääjoh-
taja, ja yllätykseksi hän oli sa-
massa tuvassa, nukkui yläpetillä 
ja Pekka alapetillä. Edelleenkin 
Pekka ja Jukka ovat erittäin hyviä 
ystäviä. 

Tupa oli sänkyjä niin täynnä, 
että nokat kolisivat. Myöskin Pe-
kan lapsuuden ystävä ja edelleen-
kin paras ystävä Saarisen Mikko 
oli samaan aikaan Örön linnak-
keella, mutta eri joukkueessa. 
Pekka oli "valitettavasti" myös-
kin ensimmäinen rangaistu alo-
kaspatterissa. Hän sai kaksi ker-
taa työtä vuorotta, kun oli haka-
set auki sotilaskodissa! Linnak-
keen päällikkö kapteeni Virmo 
sattui paikalle ja niin jaosjohtaja 
ylikersantti Niemi määräsi Ahto-
lan kääntämään perunapeltoa 
marraskuun alussa Örön linnak-
keella! Siitä se vaihteleva sotilas-
ura alkoi, muistelee reservin ma-
juri. Lomillekin päästiin vasta 
sotilasvalan jälkeen. 

Isosaareen 

Pekka lähti aliupseerikouluun 
Isosaareen. Sinne oli kerätty 
kaikki rannikkotykistön eri jouk-
koyksiköiden ja -osastojen "rauk-
kilaiset" ja porilaisia, Pekan lap-
suuden ystäviä, mm. Honkasalon 
Tapani, tuntui olevan käskettynä 
rannikkotykistöön enemmän kuin 
tarpeeksi, Pekka muistaa. Aliup-
seerikouluaika kului tuliasema-
linjalla palvellen. Rannikon Puo-
lustajassa vuodelta 1992 Pekka 
Ahtola kertoo joutuneensa tylsien 
sattumien johdosta niin linjanjoh-
tajan hampaisiin, että puolikurs-

Pekka ja Kuivasaaren 12 tuuman tykkiin tutustuva Ruotsin 
rannikkopuolustuksen tarkastaja. 

sin korpraalinatsatkin viipyivät 
kurssin päätösviikolle. Pitkien 
mutkien ja koukkujen jälkeen 
Pekka, Mikko ja Jukka löysivät 
itsensä Suomenlinnasta majuri 
Hannulan johtamalta ru-kurssilta, 
kerrotaan myöskin lehdessä. Siel-
tä Pekka palasi kiitettävin pape-
rein Örön linnakkeelle. Ja syys-
kuussa kotiutettaessa oli myös 
taskussa arvostettu "ikäluokkansa 
paras" -plaketti. 

1.10.1961 nuori reservin vän-
rikki lähti kohti Yhdysvaltoja ja 
samassa koneessa matkusti 
myöskin Tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen, jonka Pekka ta-
pasi sitten myöhemmin vielä sa-
malla matkalla hienoilla illallisil-
la ja vuosien perästä Kekkonen 
kävi muuraamassa Pekan uuden 
tehtaan peruskiven Keiteleellä. 
Pekka ajeli Greyhound-bussilla 
läpi koko mantereen kokemassa 
ja katselemassa uuttaja yhtäkkiä 
oltiinkin keskellä noottikriisiä! 
Pekka pakkasi kamppeensa ja 
palasi takaisin Suomeen ja anoi 
va-palvelukseen . 

Kesävänskäksi 
keskitalvella 

1.2.1962 alkoi Pekan va-vänrik-
kipalvelus Örön linnakkeella. 

Syksyllä hänen piti aloittaa Ka-
dettikoulu, mutta muuttikin mie-
lensä ja anottuaan eroa aloitti 
opinnot Turun Kauppakorkea-
koulussa. Välillä hän jo harkitsi 
papin uraakin, mutta päätyi sitten 
kumminkin kaupalliselle puolel-
le. Olihan äidin suku kaikki 
kauppiaita - isän puoli tosin ra-
kentajia! Seuraava kesä kului taas 
tutulla Örön linnakkeella alokas-
patterin päällikkönä va-palveluk-
sessa. Saihan sieltä parempaa 
palkkaa kuin pankista ja mihin se 
raha linnakkeella edes kuluisi! 

Rannikon Puolustajassa ker-
rotaan myös, että ensimmäiseen 
kertausharjoitukseen Pekka osal-
listui 1969, reservin luutnantiksi 
ylennettynä. Se tapahtui Suo-
menlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin riveissä. Ja sen jälkeen 
kertausta on riittänyt!! 

Kiltatyö kiinnosti 

Vuonna 1982, sekin kertaushar-
joituksen yhteydessä, kertoi Juk-
ka Knuuttila liikatoiminnasta ja 
Kajanuksen saunasta. Kiltatoi-
minnan esittelyssä Pekkaa vie-
hätti, samoin kun viehättää edel-
leenkin se, että kiltatoiminta on 
kaikille suomen kansalaisille tar-
koitettua toimintaa sotilasarvosta 
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riippumatta tai sukupuoleen kat-
somatta. "Kiltatoiminta on yhtei-
nen asia" totesi Pekka silloin RP-
lehdessä 1992 . Vuonna 1982 re-
servin yliluutnantti Pekka Ahtola 
liittyi Suomenlinnan rannikkoty-
kistökiltaan. 

"Ja kiitos meikäläisen seka-
metelisopan; isän suku kun oli 
kaikki rakentajia ja äidin puolelta 
kauppiaita, minusta tuli siltä vä-
liltä". Pekan ensimmäinen tehtä-
vä killassa olikin Kajanuksen 
saunan kunnostus, jonka töiden 
ja rahoituksen organisoijana, 
"työmaapäällikkönä" hän toimi 
syksystä 1982. Pekka, jolla oli 
kokemusta rakennusprojektien 
läpiviemisestä, suostui johtamaan 
projektin loppuun pääosin am-
mattimiesten ja sponsoreiden 
avustuksella. Tosin hän itsekin 
työskenteli melkein täyspäiväi-
sesti projektin hyväksi. Saunan 
vihkiäiset vietettiin 14.10.1983. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin komentaja eversti 
Torsti Lahti toivotti vieraat terve-
tulleeksi. 

9.8.1984 Suomenlinnan RT-
killan johtokunta teki päätöksen 

Järvön kiltamajan rakentamises-
ta. 

Tässäkin projektissa, joka al-
koi 12.5.85, Pekka oli mukana. 
Ove Enqvistin kirjoittamassa kir-
jasessa Järvöstä kerrotaan, että 
raskaimman vastuun kantoivat 
projektia vetäneet Kalevi Hiili, 
Raimo Partinen ja Olli Saatsi 
sekä Pekka Ahtola, jonka vuonna 
1988 tekemällä rahalahjoituksel-
la hoidettiin jäljellä olevat velat. 
Kiltamajan avajaiset vietettiin 
7.9.1985. 

Vuosien varrella Pekan tie on 
monta kertaa vienyt takaisin Jär-
vöseen. Vuosia hän hoiti kesän 
päivystysviikkonsa ja keväällä 
1997 hänellä heräsi ajatus nuor-
ten omasta leiristä Järvössä ju-
hannuksen jälkeen. Kolmena 
seuraavana kesänä Pekka sitten 
vetikin suuren suosion saavutta-
nutta lasten-ja nuorten leiriä Ki-
venlahden partiolaisten avusta-
mana. Ja Pekan luovuttua tehtä-
västä ovat muut jatkaneet leirejä 
nyt jo kahtena kesänä. 

Itsenäisyyspäivänä -91 nimet-
tiin ensimmäisen kerran Vuoden 
Kiltalainen, ja Pekka sai seinäl-
leen vuodeksi kunniamiekan teli-
neessä. 

Kulttuuriteko 
koko Suomelle 

Mutta ehkä tärkeimmän työnsä 
killan riveissä hän on kuitenkin 
tehnyt Kuivasaaressa. "Ekonomi 
Pekka Ahtola on reservin majuri 
ja hän on tehnyt kulttuuriteon 
koko Suomelle taltioimalla tätä 
tykkikalustoa johon meillä viral-
linen organisaatio käsityksen 
mukaan ei olisi pystynyt ei tässä 
ajassa eikä myöhemminkään joh-
tuen meidän tehtävistä ja rahoi-
tuksen puutteesta", lausui eversti 
Sinkkonen ojentaessaan Pekalle 
vuoden-92 Rannikon Puolustajan 
hopeisen lautasen itsenäisyytem-

Pekka esittelee Kuivasaa-
ren muistomerkkiään 
venäläiselle. Suomessa 
sotavankina olleelle 
Samuel Tirkeltaubelille. 

me 75-vuotisjuhlan aattona, 3. 
joulukuuta Kuivasaaren linnak-
keella järeän tornin juuri äyskäis-
tyä kaksi onnistunutta kalustolau-
kausta. 

Ajatus tykin kunnostamisesta 
museotarkoituksiin heräsi, kun 
sitä ei enää tarvittu ohjuksia kor-
vaamaan. Kesti kuitenkin aika 
kauan ennen kuin ryhdyttiin käy-
tännön toimenpiteisiin. 

Radiohaastattelussa vuodelta 
1992 Pekka kertoo, että oli enti-
sen rykmentin komentajan eversti 
Asko Kilpisen idea kunnostaa 
Isosaaren 12" tykki. Hän otti kil-
taan yhteyttä ja sitten seurasi 
noin vuosi valmistelevaa aikaa, 
jonka jälkeen eversti Torsti Lahti 
soitti kesäkuun 5. vuonna 90. 
Pekka uskoo muistavansa sen lo-
pun ikäänsä. Torsti sanoi: "Hei, 
Pekka, viitsitkö lähteä Kuivasaa-
reen?" 

Pekka oli juuri suunnitellut 
muuttavansa Espanjan lämpöön 
ainakin talvikausiksi. Nyt se 
muutto saisi, ainakin toistaiseksi, 
jäädä! Ja niin Pekka lupautui 
hankkeen vetäjäksi. Tavoitteeksi 
otettiin saluuttilaukausten ampu-
minen tykillä Suomen täyttäessä 
75-vuotta 6.12.1992. Kysyttäessä 
tykin kunnosta , Pekka vastasi: 
"Sademetsä, joka on ruosteessa". 

Työt aloitettiin. "Kovia jät-
kiä!" sanoi Pekka "Kuivasaaren 
porukasta" haastattelussa itsenäi-
syyspäivänä. "Työ on ollut erit-
täin vaarallista ja raskasta. On 
käsitelty erittäin vaarallisia liuot-
timia sisätiloissa hankalissakin 
paikoissa ja esimerkiksi 12" hiek-
kapuhaltamiseen käytettiin 
18 000 kg hiekkaa kuuden viikon 
aikana ja kaikki ne kannettiin kä-
sin hiekkapuhaltimeen." 

"Mutta eräs syy, miksi me 
pojat ollaan tätä työtä tehty on se 
tunne, että me tällä työllä ollaan 
tavallaan maksettu kunniavelka 
sille ikäpolvelle, joka tämän 
maan pelasti." Kesäkuussa 1991 
Pekka lähti Kuivasaareen ja sillä 
reissulla hän kuvaa olevansa vie-
läkin. 13.10.92 Pekka ja Matti 
Katajainen tekivät esityksen So-
tamuseolle lisätykkien saamises-
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G-veneiden "isä" 

Myös Suomenlinnan RT-killan 
G-veneet ovat alunperin Pekka 
Ahtolan ajatus. "Näin Rannikon 
Puolustajassa Marina Alutechin 
mainoksen ja tv-uutisissa, kuinka 
ruotsalaiset käyttivät g-venettä 
etsinnöissä. Silloin kiinnostuin. 

Pekka ja ensimmäi-
nen G-vene maan-
puolustusmessuilla 
1997. 

Kouluttamassa Hiidenmaalla Pekka, Jari ja Sami. 

ta Kuivasaareen. Canet-tykin siir-
täminen tapahtui 14.9. ja Durla-
cher putki siirrettiin Katajaluo-
dosta 16.9. Ja mm. ensi kesän 
suunnitelmiin kuuluu 152/50 
Tampellan tuominen Kuivasaa-
reen. Projekti, jossa Pekka taas 
aikoo olla mukana. 

Toissa kesänä järjesti Puolus-
tusministeriö yhtenä Helsingin 
kulttuurikaupunkivuoden tapah-
tumana neljä kertaa "Salaiset 
saaret" -retken Kuivasaareen ja 
Isosaareen. Retket olivat yleisö-
menestys ja niinpä viime kesänä 
Suomenlinnan RT-kilta Rannik-
korykmentin tuella yhteistyö-
kumppaneinaan Helsingin kau-
pungin ympäristökeskus, RSKY 
ja Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin perinneyhdistys päätti jat-
kaa "Salaiset saaret" -retkiä. Ja 
niin Pekka Ahtolan vahvassa ko-
mennossa vietiin kahdeksana vii-
konloppuna läpi yhteensä 20 ret-
keä. Retket olivat edelleen yleisö-
menestys ja jatkoa odotetaan. 

Soitin Teijoon ja sovittiin, että tu-
len juttelemaan asiasta. Ja siitä se 
kehittely lähti liikkeelle". Pekka 
muistelee alkuaikoja. "G-veneillä 
on ehdottomasti käyttöä rannikol-
la", on hänen mielipiteensä. "Eri-
laisten harjoitusten ja käyttötar-
koitusten (lasten leirit, joukkojen 
kuljetukset) kautta on voitu osoit-
taa, että G-vene on toimiva, käyt-
tökelpoinen vehje, kovissakin ke-
leissä maineensa veroinen. Nyt 
Merivoimatkin on päättänyt 
hankkia omia." G-veneitä on nyt 
neljä. Niitä on käytetty killan kul-
jetusten lisäksi myös Paikallis-
osastojen harjoituksissa. 

Oman killan lisäksi Pekka 
Ahtola on myös ollut mukana 
mm. Hankoniemen kiltalaisten 
matkoilla. On käyty Venäjän lai-
vaston 300-vuotisjuhlissa Pieta-
rissaja Pushkinissa. Hankolaisten 
mukana Pekka ensimmäisen ker-
ran oli myös Hiidenmaalla, ja tu-
tustui siellä Hiiumaa Malevkon-
din (Hiidenmaan suojeluskunnan) 

toimintaan. Sen jälkeen Suomen-
linnan Rannikkotykistökiltalaiset 
ovat olleet kouluttamassa siellä 
niin ensiaputaidossa kuin am-
munnassakin. Pekka on myös 
palkittu virolaisella kunniamer-
killä, "Eriklassi teenetemedali nr 
19". 

Vuonna 1996 aloiteltiin Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
paikallisosastotoimintaa. Muut 
Paikalliskomppaniat, Porkkala ja 
Suomenlinna, lähtivät hyvin liik-
keelle, mutta Vaarlahdelle ei oi-
kein löytynyt vetäjää. Silloisen 
Rannikon Paikallisosaston pääl-
likkö majuri Reijo Telaranta soit-
ti Pekalle ja kysyi, kiinnostaisiko 
häntä käynnistää Vaarlahden pai-
kalliskomppania. Niin Pekka in-
nostui asiasta. Komppania saatiin 
hyvin jaloilleen, väkeä piisasi. 
Mutta jo v. 2000 Pekka Ahtola il-
moitti, että Vaarlahden polku oli 
loppuun kuljettu. "Koulutuskuvi-
ot ja resurssit eivät minun mie-
lestäni vastanneet tarkoitusta", 
hän selitti. Ja niin lähdettiin yh-
teistoimin puolustusvoimien 
kanssa miettimään uudenlaista 
lähestymistapaa asiaan ja perus-
tamaan uutta paikallisosastoa. 
Syntyi v. 2001 Paikallisosasto 
Rikama, jonka Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti otti 
suojiinsa ja joka sai pv:n täyden 
tuen. Paikallisosaston päällikkö-
nä on reservin kapteeni Jyrki 
Rantalainen, mutta reservin ma-
juri on koko ajan seissyt erään-
laisena takatukena, "takapiruna". 

Homma ja tkuu 
nostoväessä 

Ja vielä nytkin, vaikka Pekka 
vuoden vaihteessa putosikin nos-
toväkeen, tuki jatkuu.... 

<AU«os»rro 
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Pekkaa on muistettu viime 
vuosina hänen tekemänsä maan-
puolustuksellisen työn johdosta: 
4.6.2000 Tasavallan Presidentti 
myönsi ekonomi Pekka Ahtolalle 
Suomen Valkoisen Ruusun Rita-
rikunnan Ritarimerkin ja 
23.3.2001 puolustusvoimain ko-
mentaja myönsi reservin majuril-
le puolustusvoimain kultaisen 
ansiomitalin tunnustuksena puo-
lustusvoimien ja maanpuolustuk-
sen hyväksi tehdystä erittäin ar-
vokkaasta työstä. 

Myös jotain muutakin harras-
tustoimintaa on mahtunut Pekan 
elämään. Espoon Meripelastus-
yhdistyksen kanssa hän teki mat-
kan Hiidenmaalle, mutta siihen 
se yhteistyö jäi! 12 vuotta hän oli 
mukana juniorijääkiekkoilussa, 
mm. joukkueen johtajana, 1991 
pelattiin viimeinen peli, oli EPS, 
EJK ja EKS. Lisäksi hän on ollut 
vapaaehtoisessa huumetyössä 
kentällä. 

Jos harrastuksilta on ehtinyt, 
Pekka on tehnyt oikeaa työtäkin! 
"Ensin olin Rautakirjassa, sitten 
siirryin lääketehdas Sandoz:n 
palvelukseen, Baseliin koulutet-
tavaksi markkinointitehtäviin, sit-
ten SOK:n leipiin elintarvike-
osaston markkinointitehtäviin, 
Jollas-opistoon, Helsingin tehtai-
den Keski-Euroopan vientipäälli-
köksi, sitten Poriin ja lopulta pe-
rustin oman firman, Blueman 
Oy:n Keiteleelle", muistelee Pek-
ka. 

Kaksitoista vuotta kesti oman 
yrityksen aikaa. Siellä valmistet-
tiin mm. farkkuja. Sieltä jäivät 
Pekallekin farkut jalkaan! Reser-
vin majurilla on vahva mielipide 
tämän hetkisestä maanpuolustus-
kentästä ja siitä, missä siellä 
mennään. Pekan mielestä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen sel-
kiyttämiseksi ehdoton edellytys 
on, että se olisi lakisääteistä, 
eduskunnan hyväksymän lain tai 

asetuksen pohjalla. Sen takia, että 
"tällä hetkellä on liian paljon kai-
kennäköisiä organisointeja ja pie-
net voimavarat". Se pitäisi ehdot-
tomasti saada lakisääteiseksi, pai-
nottaa Ahtola. Nimi saa olla 
mikä tahansa. Meillä on nimittäin 
jäämässä parisataa tuhatta "äijää 
ilman mestaa" ja niillä olisi käyt-
töä paikallispuolustuksessa ja 
muissa kuvioissa. Ilman hallituk-
sen esitystä ja eduskunnan pää-
töstä ja presidentin vahvistusta, 
tämä "sekametelisoppa" jatkuu 
iän kaiken. "Ei tässä menetetä 
muuta kuin helvetinmoinen mää-
rä voimavaroja", jyrää reservin 
majuri Pekka Ahtola lopuksi. 

"Halvin mahdollinen tapa 
maanpuolustuksen ylläpitoon!" 
Ja vielä: "Ei kannata laskea ker-
tausharjoitus- tai MPK-vuoro-
kausia. Niitä on aivan liian pal-
jon!" huomauttaa nyt jo nostovä-
keen siirretty haastateltavani. • 

VASTUULLISTA ALKOHOLIKAUPPAA 
VUODESTA 1932 

( S s o ) Philips-valvonta 09-6158 0376 
Philips-viestintä 09-6158 0369 
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Kotkan Lohkon Talvisota 
ILMARI PUSA 

Pelkkien sotahistori-

ankirjojen mukaan 

rannikoillamme, aina-

kaan Kotkan Lohkon 

osalla ja varsinkaan 

avovesi kauden ai ka-

na ei tapahtunut juuri 

mitään. Kokonaisuu-

tenakin ottaen asiois-

ta saa hyvin puutteel-

lisen käsityksen. Kat-

sonkin velvollisuudek-

seni luoda edes vä-

hä isen silmäyksen 

noihin asioihin, mutta 

vain ja ainoastaan 

Kotkan Lohkon osalta. 

Alueen luonteesta 

johtuen, katson ai-

heelliseksi sivuta 

myöskin hieman sivii-

lipuolen tapahtumia. 

Talvisota Kotkan Lohkol-
la alkoi neuvostoilma-
voimien siviilikohteisiin 
kohdistamilla pommi-
tus- ja konekivääri-is-

kuilla. Toisesta sotapäivästä alka-
en joutuivat kohteiksi myöskin 
sotilaskohteet. Sodan alkupuolel-
la vihollisen ilmahyökkäykset 
kohdistuivat valtaosin läntisem-
män, so. Kirkonmaan alalohkon 
osalle. Sotilastukikohdista pom-
mitetuimpia olivat ulkotukikoh-
dat Haapasaari ja Kilpisaari. Lin-
nakkeet Kirkonmaa ja Rankki 
olivat viholliskoneiden kohteina 
vain parisen kertaa. Kotka oli 
kuitenkin alalohkon pommitetuin 
alue. 

Sodan puolivälin paikkeilla 
viholliskoneiden hyökkäysten 
painopiste vaihtui Kotkan Loh-
kon itäiselle osalle eli Virolahden 
alalohkon puolelle. Tapahtumat 
täällä olivat lähes päinvastaisia 
kuin läntisellä osalla. Sotilastuki-
kohdista Mustamaan ja Pukkion 
linnakkeet olivat nyt vihollisen 
ilmaiskujen kohteina. Pukkio oli 
jopa hyvin rajujen pommitusten 
maalitauluna. Ulkotukikohdat 
Huovari ja Kiuskeri (Iso-Kalasta-
ja) joutuivat vain parisen kertaa 
vähäisten konekivääritulitusten 
kohteiksi. Mainittakoon että 
hyökkäykset sotilaskohteisiin ta-
pahtuivat päiväiseen aikaan mut-
ta vakinaisiksi muuttuneet siviili-
kohteiden pommitukset tapahtui-
vat lähes poikkeuksetta yöajalla. 

Haapasaarta pommitti yh-
teensä 47 konetta, pudottaen sin-
ne noin 70 kevyttä tai keskiras-
kasta pommia ja kaksi 50 kg:n 
painoista kiveä. Kilpisaaressa lu-
vut olivat 35 konetta ja 63 kevyt-
tä pommia. Mustamaata pommit-
tivat kuudessa hyökkäyksessä yh-

teensä 34 konetta. Pommeja oli 
ainoastaan parikymmentä, mutta 
pommituksissa kaatui 5 ja haa-
voittui yksi mies. Pukkio joutui 
hyökkäysten kohteeksi 51 kertaa. 
Niihin osallistuneet 266 konetta 
pudottivat yhteensä noin 640 kes-
kiraskasta, raskasta ja järeää lin-
nakepommia. Saaressa olleen 
puisen valepatterin ansiosta va-
hingot jäivät suhteellisen vähäi-
siksi. 

Koko alueella ei ollut ilmator-
juntatykistöä. Jokaisella linnak-
keella oli yksi it-konekivääri. 
Mustamaan ja Rankin linnakkeet 
ampuivat ilmatorjuntaa 152 mm 
kanuunoilla, saaden molemmat 
useita pudotuksia osalleen. 

Avovesikausi 

Eräs hyvin tunnettu ja arvostettu 
tutkija kertoo Russarön 1.12. ja 
Utön 14.12. käymät taistelut vi-
hollisen laivasto-osastojen kans-
sa. Kaikki muut rannikon tapah-
tumat, hänen myöhemmin esille 
ottamaansa Koivistoa lukuunotta-
matta, sisältyvät yhteen lausee-
seen, jonka lainaan tähän: "Rus-
sarön ja Utön taistelujen jälkeen 
neuvostoalukset eivät enää lähes-
tyneet maamme rannikoita". Se 
olkoon hänen näkemyksensä. 
Kuitenkin joulukuun 6.,9.,15.,20. 
ja 21. päivinä vihollisen hävittä-
jäalukset tekivät kuusi kertaa yh-
teensä 16 aluksella tulitushyök-
käyksen Haapasaarta vastaan, 
ampuen sinne kaikkiaan 364 kra-
naattia. Kilpisaari oli kuudesti 
hyökkäyksen kohteena jolloin 
yhteensä 12 alusta ampuivat sin-
ne 126 kranaattia. Alukset suorit-
tivat ammuntansa niin kaukaa, 
että vain muutaman kerran pääsi 
Kirkonmaan järeä tykistö avaa-
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maan tulen niitä kohden. Silloin-
kin ne vetäytyivät aina Kirkon-
maan kantaman ulkopuolelle. 
Rankki ei tavannut ampua niitä 
kohti yhtään laukausta. Vain ker-
ran uskaltautui moottoritorpedo-
veneen seuraama hävittäjä tun-
keutumaan sisälle Haapasaaris-
toon. Kuudentoista ja puolen ki-
lometrin etäisyydellä se tuli nä-
köyhteyteen Kirkonmaan kanssa. 
Sekä Kirkonmaa että hävittäjä 
avasivat tulen samanaikaisesti. 
Ammuttuaan Kirkonmaan ranta-
vesiin menneet kranaattinsa, hä-
vittäjä alkoi pakenemisensa saari-
en välitse puikkelehtien. Kirkon-
maa ampui aina nähdessään hä-
vittäjästä vaikkapa vain yläraken-
teet. Yhden kranaatin iskemä 
poikkesi täysin muista. Muiden 
iskemien synnyttämien räjähdys-
patsaiden ollessa lähinnä harmai-
ta, oli tuon kyseisen ammuksen 
räjähdyspatsas aivan musta ja lä-
hes puolet muita korkeampi. 
Sekä Kirkonmaa että Haapasaari 
havaitsivat saman asian. Alukset 
olivat kuitenkin iskemän aikana 
vähäisen saaren takana, joten mi-
tään osumaa ei tietenkään voitu 
havaita. Jonkun ajan kuluttua 
Haapasaari ilmoitti hävittäjän 
poistuvan täyttä vauhtia Haapa-
saaristosta etelää kohti, mutta 
moottoritorpedovene ei enää seu-
rannut sitä. 

Pukkio taistelussa 

Joulukuun 15. päivänä tekivät 
kaksi Neuvostoliiton laivaston 
uusimpaan tuotantoon kuuluneet 
Leningrad-luokan laivueenjohta-
ja-alukset hyökkäyksen Pukkion 
linnaketta vastaan. Ne avasivat 
tulen yli kolmenkymmenen kilo-
metrin etäisyydeltä, alkaen lähes-
tyä heilurimaisia tulitussyöksyjä 
tehden. Alusten tulen alkaessa 
kohdistua liiaksi Pukkion tuntu-
maan, lähetti patterin päällikkö 
luutnantti, sittemmin eversti ja 
RT-tarkastaja Veikko Vuorela 
ryhmän miehiä laivojen puolei-
selle rantajyrkänteelle mukanaan 
kasapanoksia. Leningradien am-
pumien täyslaidallisten kohinan 

alkaessa kuulua, heittivät miehet 
kasapanoksen tai pari, rantave-
teen. Niiden nostattamat vesipat-
saat tehosivat. Pian alkoivat alus-
ten ammukset kohista Pukkion 
yli aina vaan korkeammalta. 
Alusten tuli-iskut tavoittivat vii-
mein mantereen ja iskivät aivan 
siviiliasutuksen välittömään lä-
heisyyteen. Nyt Vuorela kielsi 
kasapanosten käytön. Hänen tar-
koituksensa oli laskea alukset 
12-10 kilometrin etäisyydelle 
ennen tulen avausta. Alusten ol-
lessa viidentoista kilometrin etä-
syydellä, määräsi alalohkon ko-
mentaja kuitenkin Vuorelan 
avaamaan tulen aluksia vastaan. 
Eihän siinä muu auttanut. Läm-
mityspanokset putkiin ja tulta. 

Leningradien tähystäjät olivat 
tarkkoina ja havaitsivat Pukkion 
tykkien leimahdukset tehden 
niistä ilmoituksen. Iskemiä ei tar-
vinnutkaan kauaa odotella. Jossa-
kin viiden kilometrin paikkeilla 
Pukkiosta iskivät ammukset ve-
teen. Noille löysille lämmityspa-
noksille ei ollut Pukkiossa väli-
tetty antaa varsin suurta korotus-
takaan. Sekin tehosi. Alukset otti-
vat kurssin suoraan kohti linna-
ketta, tulittaen keulapatterillaan. 
Pian lähtivät sitten Pukkiosta ha-
kulaukaukset taistelupanoksilla. 
Ensimmäinen iskemä sata metriä 
johtoaluksen edessä aivan ajolin-
jalla. Viiden sekunnin kuluttua 
iskemä neljäkymmentä metriä 
johtoaluksen sivulla, etäisyydel-
tään johtoaluksen keskikohdalla. 
Sillä hetkellä alukset tempaisivat 
jyrkimmän mahdollisen kaarron 
alkaen samalla sumuttaa. Niitä 
seuranneet kaksi kevyttä yksik-
köä yhtyivät sumutukseen alkaen 
samalla laajentaa sumupilveä. 
Pukkio ampui tuohon sumupil-
veen toisella tykillä yhden, toisel-
la kaksi laukausta, lopettaen sen 
jälkeen arvailuksi menevillä lu-
kemilla tapahtuvan ammunnan. 

Leningradit ajoivat täysillä 
poispäin noin parikymmentä mi-
nuuttia. Lopettivat sumuttamisen, 
kääntyivät takaisin, alkaen jäl-
leen tulituksensa Pukkion suun-
taan. Nyt ne jäivät kuitenkin ris-

teilemään kahdeksaantoista kilo-
metriin jatkaen sieltä tulitustaan. 
Huomattuaan, ettei Leningradeil-
la ollut tarkoitusta tulla lähem-
mäksi, avasi Pukkio uudelleen 
tulen niitä vastaan. Tulos oli jäl-
leen sama kuin ensi kerrallakin. 
Sumuttaen poistuivat Leningradit 
Peninsaaren suuntaan. Pukkio tu-
litti nyt tuon laajan sumupilveä, 
ampuen sen etureunan keskiosaa. 
Pukkio lopetti tulituksensa vasta, 
kun sen tykkien kantaman raja 
tuli vastaan. Sen jälkeen eivät 
Leningradit eivätkä muutkaan 
alukset lähestyneet Pukkiota. Le-
ningradit olivat ampuneet alun 
toista sataa laukausta kohti Puk-
kiota, jonka oma ammuskulutus 
oli parikymmentä laukausta. 

Talvikausi 

Joulukuun lopulla kiristynyt pak-
kanen jäädytti nopeasti Suomen-
lahtea. Jo ennen tammikuun 
puoltaväliä juuttui vastustajan 
laivasaattue jäihin lähelle Some-
rin saarta. Sotalaivaksi muutettu 
jäänmurtaja Tarmo lähti Kotkasta 
tammikuun kahdeksannentoista 
päivän aamuvarhaisella kohti lai-
vasaattuetta, mukanaan kahdek-
sankymmenen miehen vahvuinen 
valtausosasto. Ehdittyään ampu-
maetäisyydelle saattueesta, oli 
Tarmon kuitenkin käännyttävä 
takaisin Kotkaan. Tulipalopakka-
nen oli jumiuttanut sen asejärjes-
telmät toimintakyvyttömiksi. 
Tunnin kuluttua kiinnittymises-
tään Kotkan laituriin, se joutui 
ankaran pommituksen kohteeksi 
saaden erittäin pahan osuman 
keulakannelleen. Sen miehistöstä 
kolmekymmentäyhdeksän miestä 
sai surmansa yhdentoista haavoit-
tuessa eri asteisesti. Lohkon aset-
tama valtausmiehistö oli onneksi 
ehtinyt poistua alukselta. 

Meren jäätymisen piti olla 
rannikon paras turva. Niinpä alu-
een reserviksi aikanaan sijoitetut 
kolme vanhimmista ikäluokista 
koottua pataljoonaa oli ennen 
helmikuun puoltaväliä siirretty 
muille rintamille. Samoihin ai-
koihin aloitti vihollinen kuitenkin 
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hiihtopartioinnin Haapasaariston 
uloimmille luodoille. Niinpä hel-
mikuun puolivälissä saapui Kot-
kan Lohkolle kolme vajaata pp-
komppaniaa. Kaksi niistä, osasto 
Ravila, sijoitettiin Haapasaaris-
toon, minne se perusti useampia 
vartiokohteita. Kolmas noista 
komppanioista määrättiin täysin 
miehittämättömällä Mustamaa-
Kirkonmaa välillä olevaan Tam-
mion saareen. 

Osasto Ravilan Haapasaaris-
toon asettamat partiot joutuivat 
useihin yhteenottoihin vihollis-
partioiden kanssa, molempien 
osapuolien kärsiessä niissä myös-
kin menetyksiä. Helmikuun 25 
päivän aamupuolella havaitsi 
Haapasaaren Puokissa ollut tä-
hystäjä Suursaaresta kohti Kot-
kaa tulevat kahdeksantoista 
hyökkäysvaunua ja niiden peräs-
sä usean kilometrin mittaiset 
miehistörivistöt. Hyökkäysvau-
nut ja miehistörivit kääntyivät 
kuitenkin takaisin, ennen joutu-
mistaan linnakkeiden tykkien 
kantaman piiriin. Samana päivä-
nä, puolelta päivin, sai Helsingin 
laivastoasema henkilöstöstä koot-
tu pataljoona Aaltonen määräyk-
sen siirtyä Kotkaan. 

Virolahden alalohkolla 

Virolahden alalohkon jääalueilla 
ei ollut näkynyt ensimmäistäkään 
vihollista. Niinpä sinne ei tullut 
reservejäkään. Mutta helmikuun 
neljäntenä päivänä näkyi viholli-
nen sielläkin. Aamuhämärässä 
havaitsivat noin kymmenen kilo-
metrin päässä toisistaan olevien 
Huovarin ja Kiuskerin ulkotuki-
kohtien vartiomiehet kumpaakin 
tukikohtaa sumujen seasta lähes-
tyvät. arviolta noin kahdentuhan-
nen miehen vahvuiset vihollis-
osastot. Kummankin tukikohdan 
vahvuus oli kaksi ryhmää. Mo-
lemmilla miehistöillä oli kaksi 
konekivääriä. Kummassakin tu-
kikohdassa oli myöskin tulenjoh-
totehtäviin pystyvä mies. Se oli-
kin erinomainen asia, sillä lin-
nakkeiden tulenjohdot eivät su-
mun takia pystyneet näkemään 

kumpaakaan tukikohtaa. Heidän 
johdollaan tykit jyrähtivät tuli-
tukseensa. Pukkio ampui Kiuske-
rin suuntaaja Mustamaa Huova-
rin suuntaa. Aamuhämärän vielä-
kin vallitessa, leimahtivat kum-
massakin tukikohdassa ehkä 
kymmenen minuutin aikaerolla 
käyntiin taistelut jalkaväkiaseilla. 
Kuusitoista vastaan kaksituhatta. 
Mahdoton kontrasti, mutta nuo 
puolustavat miehistöt tiesivät, 
että jopa yksikin viivytetty mi-
nuutti voi ratkaista kokonaisuu-
den kannalta paljon. Taistelu La-
vansaareen siirrettyä ja sieltä 
Narvin ja Somerin kautta hyök-
käykseen lähtenyttä Neuvostodi-
visioonaa vastaan oli tosiasia. 

Molemmat vartiostot pystyi-
vät pitämään aseidensa kantosä-
teellä edustansa vihollisista puh-
taana. Taistelut saarista olivat jat-
kuneet ehkä hieman yli puolen 
tunnin, kun Vuorela antoi mo-
lemmille miehistöille käskyn pe-
rääntyä. Huovarin miehistö Kin-
nariin ja Kiuskerin miehistö Väli-
matalan kautta Kokkoluotoon. 
Käsky johtui siitä yksinkertaises-
ta syystä, että laajalle levittäyty-
nyt vihollinen oli sulkemaisillaan 
molemmat miehistöt saarroksiin. 
Vetäytyminen onnistui, vaikka 
koko matkan se oli tehtävä tais-
tellen päälle tunkevaa vihollista 
vastaan. 

Vihollisrykmentti 
kohti Kotkaa 

Kirkonmaan alalohkollakin alkoi 
vihollisjoukkojen torjunta. Tosin 
hetkeä myöhemmin kuin itäisellä 
alalohkolla. Täällä vallinneessa 
kirkkaassa säässä marssi vihollis-
rykmentti Haapasaariston länti-
simpiä luotoja sivuten Suursaa-
resta kohti kotkaa. Marssivien 
osastojen perässä tuli mahdotto-
man pitkä hevosajoneuvokolon-
na. Viimeisinä tulivat sitten kym-
menen hyökkäysvaunua. Kirkon-
maan ja Rankin tykit miehitettiin. 
Haapasaaristossa olevat kaksi ja 
puoli komppaniaa valmistautui-
vat taisteluun. Pataljoona Aalto-
nen asetettiin hälytysvalmiuteen. 

Vihollisen ollessa 15500 met-
rin etäisyydellä, avasi Rankki tu-
len alkuosastoja vastaan. Viisi 
minuuttia myöhemmin Kirkon-
maan järeä patteri yhtyi tulituk-
seen. Kaksi pataljoonaa, tosin eri 
paikoista ja eri ajalla, kääntyi 
kohti Haapasaaria. Kirkonmaan 
järeä patteri esti yritykset. Nuo 
neljä järeää ja neljä raskasta ka-
nuunaa tekivät hirvittävää jälkeä 
tiukkaan sulloutuneissa miesmas-
soissa. Ne joutuivat pakokauhun-
valtaan ja aloittivat sekasortoisen 
pakenemisen kohti Suursaarta. 
Rankin tykit saavuttivat äärikan-
tamansa klo 11.15. Kirkonmaa 
jatkoi tulitustaan, päättäen sen 
klo 12.02 kahdenkymmenenkol-
men kilometrin etäsyydellä. 
Suursaaresta lähteneen rykmen-
tin hyökkäys oli torjuttu pelkällä 
tykkitulella. 

Virolahden alalohkolla taiste-
lut jatkuivat kiivaina. Kinnarissa 
oli nyt puolitoista joukkuetta vah-
vistuksenaan kaksi 37 mm tyk-
kiä. Mustamaa ampui Huovarin 
ja Kinnarin välillä olevaa vihol-
lista. Pukkion järeiden tykkien 
tuli oli lopetettava putkien ollessa 
hehkuvan kuumat. Tulitusta jat-
koi kevyt patteri kahdella 57 mm 
kanuunalla. Sen terävien vaihdel-
lessa nopeasti paikasta toiseen il-
man ennakkovaroitusta, alkoi 
jäytää vihollisen halua yrittää 
eteenpäin. Etujoukot alkoivat pe-
rääntyä. Syntyi tungos etujouk-
kojen ja pääjoukkojen kohdates-
sa. Pian olikin yleinen peräänty-
minen käynnissä ja klo 11.50 oli 
viimeinenkin vihollinen Kiuske-
rin suojissa. Sinne asti ei kevyt 
patteri pystynyt kuitenkaan am-
pumaan. 

Kiuskerista perääntynyttä 
puolijoukkuetta oli Kokkoluo-
dossa vastaanottamassa sinne si-
joitettu Suojeluskunnan vartio-
osasto. Sielläkin oli nyt joukku-
een verran miehiä. 

Taistelu Kinnarin omistukses-
ta oli kiivasta. Pukkio käänsikin 
kevyen patterinsa putket heti 
Kiuskerin suunnasta vapauduttu-
aan Kinnarin avuksi. Kinnarin 
omat tykit olivat joutuneet koko 
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ajan ampumaan sivustoilta saar-
toa yrittäviä vihollisia. Kovasti 
saivat ampua Kinnarin miehistö 
jalkaväkiaseillaan. Pukkion ja 
Kinnarin kevyet ja Mustamaan 
raskaat tykit saivat kuitenkin pi-
dettyä Kinnarin. Iltapäivällä noin 
klo 14.00 maissa yhtyi Kukion 
keskentekoinen 120 mm. patteri 
torjuntatulitukseen. Patterin tyk-
kien suuntaus oli suoritettava 
marssikompassia käyttäen. Se 
avasi tulen Huovarissa olevia vi-
hollisen pääjoukkojen jälkiosas-
toihin ja niihin juuri yhtymässä 
oleviin vahvistuksiin. Kun samoi-
hin aikoihin vielä suomalainen 
hävittäjälento-osasto teki rynnäk-
kölennon samoihin kohteisiin, 
alkoivat joukot perääntyä. Tykki-
tulen vauhdittaessa perääntymis-
tä, olivat Kiuskeria lukuunotta-
matta kaikki muut vihollisen val-
taamat kohteet klo 15 aikoihin 
jälleen omilla joukoilla. Puolen 
päivän aikoihin oli vihollinen 
tuonut kevyen kenttäpatterin 
Huovarin lähelle. Sieltä se tulitti 
sillä Mustamaata. Pukkion järeän 
patterin putket olivat sen verran 
jäähtyneet, että niillä uskalsi am-
pua. Sillä ammutun neljännen 
laukauksen jälkeen oli patteri ka-
donnut, paremminkin siirtynyt 
parikymmentä metriä alaspäin. 
Sumun hälvettyä aamupäivällä, 
voi Pukkion tulenjohto tehdä ar-
vioita vihollismääristä. Huovarin 
suunnalla oli liikkeellä lähes pari 
rykmenttiä, vaikka kaikki eivät 
olleetkaan mukana taisteluissa. 
Kiuskerin suunnalla noin kolmi-

sen pataljoonaa. Siitä minkä ver-
ran oli joukkoja sumun aikana 
tullut Kiuskeriin ei tietenkään ol-
lut tietoa. 

Vihollisen tappiot 
raskaat 

Ilmaiseksi ei vihollinen päivästä 
selvinnyt. Taisteluiden tauottua 
liikkeelle lähteneet partiot totesi-
vat vihollisen menettäneen Suur-
saari-Haapasaaristo uralla noin 
800 miestä, Huovari-Kinnari 
uralla noin 500 miestä ja Kiuske-
ri-Kokkoluoto uralla reilut 400 
miestä. Lieneekö sillä ollut vai-
kutusta että 254 mm tykin am-
mus tekijäähän 10-12 metrin lä-
pimittaisen reiän, 203 mm am-
mus vastaavasti 8-10 ja 152 mm 
tykin ammus 6-8 metrin reiän. 
Kotkan Lohkon raskailla ja jä-
reillä tykeillä oli päivän kuluessa 
ammuttu yhteensä noin 1100 lau-
kausta. 

Taistelujen alkaessa ei Viro-
lahden alalohkon ranta ja saaris-
tolinjalla ollut yhtään miestä. 
Eipä ollut myöskään reservejä. 
Oli siellä kylläkin Ahvenanmaan 
rintamalta siirretty kk-komppa-
nia, joka oli tarkoitettu jaettavak-
si alalohkon linnakkeille ja tuki-
kohtiin. Alalohkon komentaja 
määräsikin sen uhanalaisimpien 
kohteiden miehitykseen. Saatu-
aan tiedon vihollisen tulosta, hä-
lytti lahko Kotkan Lohkon Suoje-
luskunnat. Vajaan kuuden tunnin 
sisällä, olivat kaikki kolme Sk-
pataljoonaa valmiina keskitettä-

viksi. Virolahti-Miehikkälä alu-
eelta koostuva I pataljoona oli 
puolilta päivin asemissa ja II,Ha-
mina-Vehkalahti pataljoona siir-
rettiin iltapäivällä alalohkolle. III, 
Kotka-Kymi-Pyhtää pataljoona 
jäisi reserviksi Kotkan seudulle, 
siellä olleen pataljoona Aaltosen 
saatua klo 12.00 määräyksen siir-
tyä Virolahden alalohkolle, min-
ne se saapui viidennen päivän 
aamuyöstä. 

Uusi yritys 

Vihollinen uusi hyökkäyksensä 
kuudentena päivänä. Hyökkäys-
urat olivat samoja kuin neljän-
tenäkin päivänä. Hyökkäysjouk-
koja oli kuitenkin vain osa edelli-
sestä. Torjunnat tapahtuivat kuten 
edelliselläkin kerralla, nyt vain 
huomattavasti helpommin. Puk-
kiolle torjunta ei ollut kuitenkaan 
helpompi. Siltä oli toinen järeä 
tykki hajonnut tällä välin. Kius-
keri-Kokkoluoto uralla vihollinen 
teki hyökkäyksiäänkin pitempään 
kuin aiemmin. Onnistuipa Kius-
kerista lähtenyt vihollispataljoo-
na nousemaan maihin Kokkoluo-
toon 6. ja 7. päivien välisenä 
yönä. Kokkoluodossa ollut Suo-
jeluskunnan osasto ja Aaltosen 
pataljoonasta apuun tullut osasto 
karkoittivat kuitenkin vihollisen. 
Pukkion kevyt patteri tuki taiste-
lua valonheittimen valossa. Varsi-
naiset taistelut Kotkan lohkolla 
olivat ohi, vaikka pientä vihanpi-
toa riittikin rauhantuloon asti. • 
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Tuppuran linnake Pullinniemen kärjestä katsottuna. 

Suomenlahden 
rannalle 

RP 

RT 2:n Härkälän 
innakkeella 

-lehden numerossa 1/ 
1990 kerrottiin Ristinie-
men linnakkeen järeiden 

12" kranaattien vaikutuksesta 
Pullinniemessä Härkälän kylässä 
Talvisodan aikana sekä paikalle 
pystytetystä muistomerkistä. Vii-
me kesän matkalla Koivistolle oli 
tarkoituksena käydä alueen lin-
nakkeilla ja kirjoituksessa maini-
tulla muistomerkillä. 

Makslahdella 

Helteinen heinäkuun päivä sopi 
hyvin käyntiin Pullinniemen kär-
jessä, josta Tuppuran linnake nä-
kyi. Linnakkeelle ei tällä matkal-
la ollut aikomus mennä. Siihen 
olisi pitänyt hankkia lupa. 

Koivistolla kotiseutumatkalla 
olleessa ryhmässä oli evakkona 
Rymättylään perheensä kanssa 
sijoittunut entinen kalastaja, jon-
ka syntymäkoti sijaitsi Pullinnie-
men kärjessä. Hänen kanssaan 
vuokrasimme pienen peltiveneen 
Makslahden pohjukasta. Koti-
paikkansa rippikouluikäisenä 
menettäneen satunnaisen matka-

Härkälän linnake (6/152/35 
MK) vuonna 1926 tehdyn 
piirroksen mukaan. 

toverin muistikuvat Pullinniemen 
Makslahden puoleisista apajapai-
koista ja niemen kärjestä olivat 
yhä tallessa. 

Makslahti on lahden pohju-
kasta Pullinniemen kärkeen ja 
Tuppuran salmeen n. 20 km pit-
kä. Lahden keskiosassa sijaitsee 
suurikokoinen Revonsaari. Vene-
matka eteni Pullinniemen ja Re-
vonsaaren välistä n. 2 km leveää 
selkää kohti niemen kärkeä. Pul-
linniemen hiekkarannat näyttivät 
autioilta, vain pariin kohtaan oli 
muutama retkeilijä päätynyt -
saattoivat olla kotipaikallaan käy-
mässä olevia alkuperäisiä asuk-
kaitakin. 

Puolentoista tunnin venemat-
kan aikana tuli väistämättä mie-
leen heinäkuun alkupäivien ta-
pahtumat vuonna 1944 tällä alu-
eella. Kolmeen kertaan tätä sa-
maa reittiä venäläisten alusosasto 
maihinnousujoukkoineen eteni 
Makslahdesta kohti Teikaria, 
joka olikin ensimmäisenä Viipu-
rinlahden länsipuolella Säkkijär-
ven rannikolla suoraan edessä 
erottuva saari. 

Tuppuran l innaketta 
katsomassa 

Tuppuran salmi on n. 500 m le-
veä ja kivikkoinen. Matkatoveri 
kertoi sitä kutsutun "Harminsal-
meksi". Kartan mukaan väylä 
salmen kautta on 2,4 m syvyinen. 

Myöskin Pullinniemen poh-
joispään ranta oli matalaa, hiek-
kapohjaista ja kivikkoista. Ran-
tautumisen jälkeen kiertelimme 
aluetta n. kilometrin syvyydeltä. 
Niemen pohjoispää on muuta-
man kilometrin matkalta Maisa-
lan-Körin kannaksen pohjois-
puolella tietöntä. Pieni polkuja 
suuri tyhjien pullojen ja purkkien 
kasa osoittivat, että alueella liik-
kujia on kuitenkin ollut. 

Viipurin lohkon Tuppuran 
linnake (4/152/45 C) tuki Talvi-
sodan taisteluissa Koiviston-Uu-
raan suunnan puolustajia. Viholli-
sen hyökätessä helmi/maaliskuun 
vaihteessa 1940 Tuppuransalmen 
yli linnake joutui saarroksiin. 
Kiivaiden taistelujen jälkeen puo-
lustajien oli 2.3. illalla jätettävä 
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linnake suurin tappioin. 
Jatkosodan aikana Tuppuras-

sa oli RTR 2:n mv-asema sekä 
kesäkuun puolivälissä 1944 muu-
taman päivän ajan Suursaaresta 
siirretty 3./RP 7, joka siirrettiin 
edelleen Teikariin. Tällä matkalla 
Tuppuran linnake jäi näköhavain-
non varaan. Tiheän metsän peittä-
miä saari ja sen yhteydessä ollut 
Kuninkaansaari kuitenkin olivat. 
Pullinniemen kärjessä joukko 
hylkeitä oli kiivennyt kahdelle 
kivelle nauttimaan kauniista ke-
säpäivästä. 

Makslahteen ja Koivistolle 
paluun jälkeen kävin iltapäivällä 
paikallisella autolla Härkälässä. 

Härkälän kylässä 

Härkälän kylä sijaitsee Koivistol-
ta n. 10 km pohjoiseen Pullinnie-
men puolivälissä niemen länsi-
rannalla. Kotiseutumatkalla ollut-
ta kylän väkeä jälkeläisineen oli 
viettämässä kotiseutupäivää enti-
sen kylänsä kohdalla rannassa. 
Kylässä asuneiden opastuksella 
kohteet löytyivätkin nopeasti. 

Kylän alueella oli kolme ve-
näläisten pystyttämää muisto-
merkkiä: yksi rantatien varressa, 
seuraava n. 300 metrin päässä ja 
kauimpana oleva n. puolen kilo-
metrin päässä rannasta. Em. kir-
joituksessa mainittu muistomerk-
ki oli todennäköisesti kauimpana 
ollut. Muistomerkit olivat Koivis-
ton hautausmaalta siirretyistä 
vanhoista hautakivistä koottuja, 

kuten kirjoituksessa kerrottiin. 
Kauempien muistomerkkien 
marmorilaattoihin lisätyt tekstit 
olivat jo haalistuneita, laattoja oli 
rikottu ja kaatuneista kertovia 
laattoja poistettu. Toisen muisto-
merkin laatasta erottui vuosiluku 
1966, jolloin merkki varmaankin 
oli pystytetty. Molemmat muisto-
merkit olivat hoitamattomia. 

Lähinnä rantaa ollutta muis-
tomerkkiä reunusti aitaus ja alue 
oli hoidettu. Laatasta erottui kah-
deksan kesällä 1944 kaatuneen 
sekä kalinilaisen joukko-osaston 
nimet. 

Härkälän l innakkeella 

Härkälän linnake sijaitsi n. 5 km 
Härkälän kylästä pohjoiseen. 
Matkaa Suomenlahteen ja Maks-
lahteen oli kumpaankin n. 1,5 
km. Linnake oli rakennettu jo en-
nen 1. Maailmansotaa sulkemaan 
Koiviston salmi pohjoispäästä. 

Linnakkeen aseistuksena oli-
vat alunperin 6/152/35 MK -ty-
kit. Tykit olivat rintamassa ja aina 
kahden tykin välissä oli kookas 
betoninen a-tarvikevarasto. Tyk-
kirintamaa suojasi mereltä päin 
n. 100 m leveä harjanne, jossa 
tykkien kohdalla oli kivistä ladot-
tu seinämä. Tykkirintaman taka-
na keskimmäisen a-tarvikevaras-
ton kohdalla oli myöhemmin ra-
kennettu puuristikkoinen torni, 
jonka päällä oli tähystyslava. 

Tien toisella puolella oli al-
kuperäinen tähystystorni, jonka 

alaosassa oli n. 1,5 m korkea 
pyöreä betonireunus (kuten Ra-
vansaaren patterillakin, RP -lehti 
3/2001). Patterilta puoli km poh-
joiseen muutaman hehtaarin alu-
eella olivat vahtitupa, kasarmi-ja 
ruokalarakennus, asuinrakennus, 
sauna sekä varastoja. Vlh- asema 
sekä 4/57/58 H -tykit olivat patte-
rin kohdalla Suomenlahden ran-
nassa. 

Linnakkeen tykit korvattiin 
syksyllä 1936 4/152/45 C -ty-
keillä. Nämäkin siirrettiin loka-
marraskuussa 1939 uudelle Tiu-
rin linnakkeelle. Härkälän linna-
ke oli ajoittain 1920-luvulla sekä 
1933-37 ja vuodesta 1938 lähti-
en vartiolinnakkeena. 

Talvisodan aikana Viipurin 
lohkon taistelut Pullinniemessä 
käytiin Härkälän linnakkeelta n. 
4 km pohjoiseen olevalla Maisa-
la-Körin kannaksella, johon puo-
lustus juuri saatiin järjestetyksi 
vihollisen hyökkäyksen 22.2. 
1940 alkaessa Revonsaaren ja 
Koiviston suunnista. Ylivoiman 
edessä väsyneet puolustajat (hel-
mikuun lopussa Er.P 19, Patl. 
Häyrinen, 4.Er.KKK ja Ptri Lou-
hivuori) saivat vetäytyä Pullin-
niemestä 28.2. vihollisen häirit-
semättä. 

Jatkosodan aikana RTR 2:n 
puolustusta ei ollut Pullinniemes-
sä. 

Härkälän linnakkeen alue oli 
tasaista ja metsän peittämää 
maastoa, jossa tieurat olivat nä-
kyvissä. Ilmeisesti Talvisodan ai-
kana vihollisen hyökkäyksen lä-
hestyessä linnakkeen rakennuk-
set oli poltettu ja betoniset a-tar-
vikevarastot räjäytetty suurin pa-
noksin. Patterista oli jäljellä a-tar-
vikevarastojen kohdalla muuta-
man kuution suuruisia betoniloh-
kareita, joiden välissä näkyi eräi-
den tykkiasemien etuseinämää. 
Vanhan tähystystornin betoninen 
alaosa oli yhä paikallaan. • 

Teuvo Rönkkönen 

Härkälän linnakkeen räjäyte-
tyn a- tarvikevaraston betoni-
sia lohkareita. 
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Itäisen Suomenlahden 
JARL STORGÅRDS  

suom. Juhani A. Niska 

Toiseen maailmansotaan 

asti Suomen hallussa oli 

viisi todellista helmeä 

itäisellä Suomenlahdella 

eli suuret ulkosaaret 

Suursaari (772 asukasta), 

Suur-Tytärsaari (436), 

Lavansaari (1089) ja 

samaan kuntaan kuuluva 

Peninsaari sekä Seiskari 

(688). Saaria oli 1500-

luvulta saakka asuttanut 

suomenkielinen väestö. 

Uudenkaupungin rauhas-

sa ne joutuivat kaakkoi-

sen Suomen mukana 

venäläisten haltuun ja 

kun Vanha Suomi liitettiin 

vuonna 1812 suuriruhti-

naskuntaamme ne seura-

sivat mukana. Erityisesti 

merellistä historiaa tutki-

va Jarl Storgårds valottaa 

seuraavassa mielenkiin-

toisella tavalla piirteitä 

saarien tapahtumista 

itsenäisyytemme alkua-

joista alkaen. 

55 Hieman ennen ensim-
mäistä maailmansotaa 
venäläiset alkoivat ra-

kentaa maailman suurinta eli Pie-
tari Suuren merilinnoitusta, jonka 
tehtävänä oli suojella Pietaria ja 
joka myös teki sen. Saksan lai-
vasto ei uskaltautunut edes en-
simmäiselle puolustuslinjalle län-
tisellä Suomenlahdella. Lavan-
saari sisältyi kolmanteen eli itäi-
simpään linjaan ja se varustettiin 
järeällä kymmenen tuuman ja 
raskaalla kuuden tuuman nelityk-
kisillä pattereilla. 

Lavansaarella perustettiin Va-
paussodan aikana 3.3.1918 ko-
meaa "Karjalan valkoinen ran-
nikkoarmeija"-nimeä kantava 
suojeluskunta. Se valtasi patterit 
venäläisiltä, jotka marssivat jäitä 
myöten Inkerinmaalle. Kahden 
eestiläisen upseerin johdolla aloi-
tettiin niin jalkaväki- kuin tykis-
tötaitojen kouluttamista. Eikä ai-
kaakaan, kohta saatiin soveltaa 
viimeksimainittuja. 
Maalis-huhtikuun 
vaihteessa järeä pat-
teri kävi näet itse-
näisen Suomen en-
simmäisen rannik-
kotykistöllisen tuli-
taistelun, kun se 
kahdessa vaiheessa 
tulitti saarta lähesty-
mään pyrkivää venä-
läistä jäänsärkijää 
Jermakia. Saaren 
suojeluskunta miehitti lisäksi 
Seiskarin 17. päivänä maaliskuu-
ta ja perusti sinne oman suojelus-
kuntansa. 

Suursaarelaiset olivat jo 12.3. 
riisuneet venäläiset aseista ja ot-
taneet haltuunsa tukikohdan tar-
vikevarastot. Saarella sai sittem-
min niin tehokas radiotieduste-
lumme alkunsa. Venäläiset olivat 

Helsingin 

herrat liikkuivat 

saarella seu-

rassaan hoik-

kia ja huomio-

ta herättäviä 

daameja... 

jättäneet jälkeensä kaksi kipinä-
lennätinasemaa. Reservivääpeli 
Reino Hallamaa pienen ryhmän 
kera lähetettiin keväällä 1919 
kunnostamaan asemat. He ryhtyi-
vät seuraamaan punalaivaston 
viestiliikennettä, mursivat koodin 
ja kohta sai Helsingin yleisesi-
kunta ällistyksekseen lukea venä-
läisten salaisuuksia. Vähitellen 
Hallamaasta tuli, kuten tunnettua, 
talvi-ja jatkosodan legendaarinen 
radiotiedustelun johtaja, jonka 
johdolla niin venäläisiä kuin liit-
toutuneiden koodeja murrettiin. 

Tarton rauhan 1920 jälkeen 
ulkosaaret demilitarisoitiin, lin-
noitteet räjäytettiin, mutta niiden 
aseet saivat luonnollisesti käyt-
tönsä muilla linnakkeilla. Meri-
vartiosto vastasi nyt "sotilaalli-
sesta" läsnäolosta. Saarten asuk-
kaat elivät kalastuksella, hyl-
keenpyynnillä ja merenkululla. 
(Miten lienee ollut pirtun salakul-
jetuksen laita? Suom:n huom.) 

Saarilla rakennettiin 
yhtä hyviä aluksia 
kuin Porvoossa ja 
Sipoossa. Suursaari 
rakensi talouttaan 
turismin varaan, 
mm siellä toimi ka-
sino, joka kuulem-
ma palveli samaa 
käyttöä kuin tämän 
päivän Levi, Ruka 
ja Saariselkä. Hel-
singin herrat liik-

kuivat saarella seurassaan hoik-
kia ja huomiota herättäviä daa-
meja, jotka eivät aina olleet hei-
dän laillisesti vihittyjä siippoja... 
Viimeisien sotia edeltäneiden 
vuosien aikana Suursaarella vie-
raili yli viisituhatta turistia vuo-
sittain. 

Oli siellä toki toisiakin "turis-
teja" eli saksalaisia laivastoup-
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suuret ulkosaaret 
seereita, jotka seurasivat punalai-
vaston liikkeitä ja manöövereitä. 
Vielä marraskuussa 1939 Suur-
saarella oli kaksi tarkkailijaa. 
Karl Mecke, joka 
sittemmin pantiin 
vastoin omaa tahto-
aan johtamaan sak-
salaisten fiasko-
maista yritystä val-
lata syyskuussa 
1944 Suursaari, 
seurasi kesällä 1938 
Seiskarissa venäläi-
siä kesäharjoituksia. 

Niin kutsutuissa 
Jartsevin keskuste-
luissa 1938 ja 1939 olivat ulko-
saaret kuvassa mukana alusta al-
kaen, erityisesti Suursaari, jonka 
venäläiset toivoivat linnoitetta-
vaksi suomalaisten toimesta. 
Maaliskuussa 1939 ehdottivat 
venäläiset, että ulkosaaret joko 
vuokrattaisiin kolmeksikymme-
neksi vuodeksi Nl:lle tai vaihdet-
taisiin maa-alueisiin Itä-Karjalas-
sa. Realistinen sotamarsalkkam-
me katsoi, että aloitteista voitai-
siin ainakin keskustella, koska 
saaria ei kuitenkaan voitaisi puo-
lustaa, mutta hänen ehdotuksensa 
ei saanut vastakaikua ulkominis-
teri Eljas Erkon taholta, jonka 
näkemystä hallitus seurasi. Kun 
sittemmin neuvottelut muuttuivat 
virallisiksi ja vakavimmiksi Mos-
kovassa, Suomi oli jo valmis luo-
pumaan muista ulkosaarista kuin 
Suursaaresta ja myöhemmin 
osasta siitäkin. Mutta neuvosto-
liittolaisilla on niin paljon muita-
kin vaateita, ettei siitä tullut mi-
tään valmista. 

Lokakuussa saarilta evakuoi-
tiin pääosin siviilihenkilöstö saa-
rilta. Niille jäivät merivartijat ja 
Suursaareen seitsemän merivarti-
jan ja kahden tiedustelu-upseerin 

Seiskari ja 

Lavansaari 

miehitettiin 

talvisodan 

ensimmäisen 

päivän aamulla 
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ohella 52 miehen sotilasosasto, 
joilla oli yksi konekivääri. Venä-
läiset hyökkäsivät Seiskariin ja 
Lavansaareen ja ne miehitettiin 

heti aamulla, talvi-
sodan ensimmäisenä 
päivänä 30.11.1939. 
Lavansaaren radio-
asema ilmoitti kello 
08.08 saarta tulitet-
tavan, 08.16 että ve-
näläiset valmistautu-
vat nousemaan mai-
hin ja 08.24 että 
henkilöstö yrittää 
jättää saaren. Joita-
kin tunteja myöhem-

min havaittiin Somerin majakal-
ta, että venäläinen hävittäjä upotti 
mv-vene AV 114:njasen muka-
na olleet neljä merivartijaa vai-
puivat syvyyksiin. He olivat ai-
van ensimmäisten talvisodan 
kaatuneiden joukossa. Merivar-
tioaseman keittäjätär ja joitakin 
siviilejä otettiin vangiksi, kuten 
myös Seiskarin aseman neljä 
miestä taloudenhoitajineen, joi-
den pakoveneen venäläiset py-
säyttivät ja kaappasivat. Suursaa-
resta ja Tytärsaaresta kaikki sel-
visivät erinäisten seikkailujen jäl-
keen mannermaalle. Venäläiset 
miehittivät Tytärsaaren 3.12. sa-
moin kuin Suursaaren, jota tyhjää 
saarta oli ensin kolmen päivän 
ajan voimakkaasti pommitettuja 
tulitettu. - Silloin oli toki Kuusi-
sen nukkehallitus jo edellisenä 
päivänä myynyt ulkosaaret Neu-
vostoliitolle. Talvisodan aikana 
ilmavoimamme pommitti Suur-
saarta eikä aivan vailla menestys-
tä. 

Jatkosodassa saaret oli saata-
va takaisin, jotta niiden avulla 
voitaisiin tehokkaasti sulkea pu-
nalaivasto Suomenlahden ääripe-
rukkaan. Päämaja oli jo tammi-

kuussa 1942 ehdottanut, että sak-
salaiset miehittäisivät neljä itäi-
sintä saarta ja Suomi valloittaisi 
Suursaaren. Lavansaarta pidettiin 
erittäin tärkeänä, koska siellä ve-
näläisillä oli itäisen Suomenlah-
den esikuntansa. 

Saksalainen yhteysupseeri 
Päämajassa, kenraali Waldemar 
Erfurth sai 28.1. kirjallisesti suo-
malaiset toiveet. Helmikuun 6. 
päivänä Heeresgruppe Nord sai 
käskyn vallata helmi- maalis-
kuussa muut saaret paitsi Suur-
saaren. Kriegsmarine lupasi puo-
lestaan sen jälkeen pitää saaret 
omin voimin. HGr. Nord ei kui-
tenkaan uskonut hankkeeseen ja 
ehdotti sen hylkäämistä. Maalis-
kuun 8. päivänä tuli sitten uusi 
käsky ja pääosa Alppijääkäridivi-
sioona 5:stä asetettiin käytettä-
väksi. Saarten valloittamisen jäl-
keen divisioona kuljetettaisiin 
edelleen Lappiin. 

Venäläisillä oli Lavansaaressa 
ja Seiskarissa 1-2 pataljoonaa 
jalkaväkeä ja hieman tykistöä 
sekä ilmatorjuntaa. Saksalaisten 
hyökkäys valmisteltiin alkavaksi 
17.3., vahvennettu pataljoona tu-
kijoukkoineen Seiskariin ja pari 
pataljoonaa Lavansaarta varten. 
Luvatut joukot saapuivat kuiten-
kin myöhässä ja ne olikin suun-
nattava 24.3. alkaen Pogostaan. 
Asian saamasta käänteestä ei 
HGr. Nord suinkaan ollut mur-
heissaan, ja kun Hermann Göring 
lupasi Hitlerille, että Luftwaffe 
estäisi punalaivaston ulosmurtau-
tumisen Hitler luopui operaatios-
ta. Valtakunnanmarsalkka halusi 
heti lunastaa lupauksensa ja käs-
ki Luftflotte 1 :n tuhota venäläiset 
sotalaivat Leningradin satamissa 
ennen jäiden lähtöä. Luftflotte 
varoitti hankkeesta voimavarojen 
puuttuessa, mutta hyökkäsi kui-
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tenkin 4.4. laihoin tuloksin. Uu-
sintahyökkäyksiin eivät voimat 
riittäneet. Ei ollut ensimmäinen 
eikä viimeinen kerta, kun Görin-
gin rehentely osoittautui katteet-
tomaksi. Tapaus osoittaa kuiten-
kin, kuinka vaivaisen vähäiset 
saksalaisten resurssit olivat aika-
na, jona ulkomaailma katsoi nii-
den olevan voimansa huipulla. 

Sveitsiläinen tunnettu meriso-
tahistorioitsija Jiirg Meisters on 
sitä mieltä, että saksalaiset syyl-
listyivät emämunaukseen, kun 
eivät valloittaneet Lavansaarta ja 
Seiskaria. Venäläiset eivät olisi 
kyenneet torjumaan päättäväistä 
saksalaishyökkäystä. Punalaivas-
to olisi silloin ollut täydellisesti 
pohjukkaansa suljettuna. Meis-
ters sanoo ivallisesti, että sensi-
jaan alppijääkärit suunnattiin 
hyödyttömästi muualle. 

Lavansaareen ja Seiskariin 
venäläiset rakensivat mm. vahvat 
lentotukikohdat, jotka aiheuttivat 
sekä meille että saksalaisille pal-
jon vaikeuksia. Myös punalaivas-
tolla oli tietty pelivara, jota se sa-
taprosenttisesti hyödynsi, suurek-
si haitaksi meille ja saksalaisille. 

Asiaan kuuluu, että Lavan-
saari, Peninsaari, Seiskari ja Ka-
lastajasaarennon länsiosa olivat 
ainoat suomalaiset alueet, joita ei 
vallattu takaisin jatkosodan aika-
na. Tänä päivänä saaret ovat va-
rustamattomat ja käytännössä 
miehittämättömät. Uudenaikai-
nen asetekniikka ja uudenaikaiset 

asejärjestelmät ovat eliminoineet 
niiden merkityksen Pietarin puo-
lustukselle. Venäjän laivasto liik-
kuu polttoaine-ja muun resurssi-
pulan johdosta hyvin säästeliäästi 
Suomenlahdella ja sillä voisi 
Eestin itsenäistyttyä olla ehkä 
ylivoimaisia vaikeuksia huoltaa 
linnoitettujen saarten varuskun-
tia. - Joitakin vuosia sitten Kris-
tina Cruises järjesti risteilyjä, joi-
hin sisältyi maissa-
käyntejä joillekin 
ulkosaarille, mutta 
sittemmin sikäläi-
set säännöt uusit-
tiin eikä risteilyjä 
ole järjestetty. 

Kun saksalaiset 
jättivät Suur-Tytär-
saaren jäivät tieten-
kin kaikki miina-
kentät sekä sulut-
teet paikalleen ja 
ammusvarastot rä-
jäytettiin vaihtelevalla menestyk-
sellä. Tänään arvioidaan, että 
maalla ja vedessä on levinneenä 
150 tonnia miinoja ja ampuma-
tarvikkeita. Venäläisillä ei ole ka-
pasiteettia, kykyä tai varoja raiva-
ukseen. Aina altruistiset ruotsa-
laiset ovat aloittaneet työn Ku-
ninkaallisen teknillisen korkea-
koulun välityksellä ja yhteistoi-
minnassa Ruotsin FMV:n eli 
Puolustusvoimien materiaalilai-
toksen kanssa. Pietarin kuvernöö-
ri Vladimir Jakovlev on kirjees-
sään ulkoministeri Anna Lindhil-

le ylistänyt tehtyä työtä ja pyytä-
nyt, että sitä jatkettaisiin. Venä-
läisten pyyntö tuli sen jälkeen, 
kun KTKK:n asiantuntijat olivat 
toteuttaneet vastaavan projektin 
Eestin Pakrilla, joka oli täynnä 
räjähtämättömiä ja muita ampu-
matarvikkeita. Venäläiset viran-
omaiset ovat myös ilmoittaneet, 
että ampumatarvikkeita on ka-
donnut saarelta ja että rikolliset ja 

terroristit saattavat 
käyttää mainittua 
materiaalia. 

Aina sodan päät-
tymisestä lähtien on 
keskusteltu mahdol-
lisuuksista saada osia 
menetetyistä alueista 
takaisin. Realistisin 
hanke olisi ostaa ta-
kaisin venäläisille 
täysin tarpeettomat 
ulkosaaret, ainakin 
Suursaari ja Tytär-

saari. Voihan olla, että venäläiset 
tulevat taloudellisista syistä joh-
tuen myöntymään japanilaisten 
neljää saartaan koskeviin vaati-
muksiin. Jos niin tapahtuisi, 
meillä olisi prejudikaatti, jonka ei 
tarvitsisi koskea maa-alueita Ees-
tin itärajalla, Kaliningradia tai 
Bessarabiaa. Eestin tullessa EU:n 
jäseneksi loppuu verovapaa Tal-
linnan liikenne. Jos Suursaarelle 
saataisiin samanlainen status 
kuin Ahvenanmaalle, tällainen 
liikenne voisi jatkua! • 

NÄRPES APOTEK 
www.narpesapotek.com 

NÄRPIÖN APTEEKKI 
tel. 06-2204600 
Nybrovägen 4 
64200 Närpes 

Jos Suursaarel-
le saataisiin 
samanlainen 

status kuin 
Ahvenanmaal-
le, verovapaa 
liikenne voisi 

jatkua. 
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Kummi-lapsi -tapahtuma Isosaaressa 

Mannerheimin lastensuojelu-
liiton Santahaminan pai-

kallisyhdistys järjesti majuri Pek-
ka S viilin johdolla yhteistoimin-
nassa Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin kanssa 
3:n kummi-lapsi -ta-
pahtuman Isosaaressa 
18.8.-19.8. 2001. Ta-
pahtuma liittyy Hel-
singin kaupungin 
tukemaan kestävä 
kehitys -projektiin. 

Tapahtuman tar-
koituksena on puheenjoh-
taja Arto Hokkasen mu-
kaan "Repiä isät/kummit 
pois kiireellisestä elämän rytmis-
tä ja antaa mahdollisuus isälle/ 
kummille viettää yhteinen vii-
konloppu lapsensa kanssa arkis-
ten kiireiden keskellä." Lapset 
olivat 6-11 vuotiaita tyttöjä ja 
poikia. Tilaisuuden hyödynsi 
täällä kertaa noin 30 lasta ja isää. 

Aikaisempina vuosina retkellä on 
ollut 50- 60 osallistujaa. 

Lauantaina siirryttiin Santa-
haminasta linnakeveneillä myl-

lertävän meren yli Isosaa-
reen. Tavarat lastattiin 

traktorin lavalle ja 
sen jälkeen siir-
ryttiin leiripai-
kalle, jossa pys-
tytettiin teltat. Il-
tapäivän ja illan 
aikana leikittiin, 

kalastettiin, sau-
nottiin, paistettiin let-

tuja ja makkaroita 
sekä savustettiin kaksi lohta. 
Monet lapsista yöpyivät tel-

tassa ensimmäistä kertaa elämäs-
sään. Aamulla herättiin melko 
pirteinä ja luontoretken aikana 
tutustuttiin Isosaaren linnakkee-
seen ja sen historiaan. Retken jäl-
keen leiri purettiin ja siivottiin. 
Poislähdön aikana Isosaaren lai-

turilla jaettiin kalastuskilpailun 
isoimman ja pienimmän kalan 
saaneiden lasten palkinnot. Mie-
lenkiintoisen, jännittävän ja ren-
touttavan retken jälkeen palattiin 
linnakeveneellä tyyntyneen me-
ren yli Santahaminaan. 

Isosaaren linnake tuki retkeä 
järjestämällä majoituskaluston, 
ruokailun, saunan ja mahdolli-
suuden vierailla sotilaskodissa. 
Tästä heille suuri kiitos. 

Kummi/isä-lapsi -tapahtuma 
on pieni mahdollisuus kehittääja 
lujittaa lapsen ja aikuisen välisiä 
suhteita mielenkiintoisissa olo-
suhteissa. Tyytyväisiä lapsia kat-
sellessa heräsi toive, että ensi 
vuoden tapahtumassa olisi osal-
listujia vielä enemmän. 

Ja äidit olivat erittäin iloisia 
vapaan lauantai-illan johdosta. 

Lisätietoja Mannerheimin 
lastensuojeluliiton toiminnasta 
saa internetistä sivuilta: 
www.mll.fi  
J-P Schroderus 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. 

MLL on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää 
lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. 

WILL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö. Liitossa on 85 000 jäsentä ja 562 paikallisyhdistystä 
ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 13 piirijärjestöä. 

Annamme l i ikennelupaan vaadi t tavaa 
tavarali ikenteen j a taksiliikenteen yr i t tä jäkoulutus ta . 

Tiedustelut puh. 02-560 4516. 

» Ammatti-ja 
yrittäjääPisto K U U S A N K O S K I 

Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervetii Suomen 
rannikoiden puolustajia 
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M* 
Neuvokas taistelija Rantasalmelta 

Monet puolustusvoimien ri-
veissä 1950-luvulla palvel-

leet miehet tulivat tuntemaan va-
kavaluonteisen kapteeni Jouko 
Kiiskisen Pääesikunnan komen-
to-osastolta. Hänen maineensa 
kovana soturina vahvistui päivit-
täin kävelyn paljastaessa jalka-
proteesin käytön. Harvoin käyttä-
mänsä paraatipuvun rintamukses-
sa näkyi muisto Marskin valitse-
misesta hänet ritarikseen. Ihme-
teltiin hänen sisuaan niin ankeana 
aikana opiskella työn ohessa val-
tiotieteen maisteriksi. 

Jouko Paavo Olli Kiiskinen 
syntyi Rantasalmen kunnankirju-
ri Olli Kiiskisen perheeseen 
21.11.1918. Opiskeltuaan Helsin-
gin Yliopistossa matemaattis-
luonnontieteellisellä osastolla 
kaksi vuotta hän suoritti asepal-
veluksensa kuuluisassa "Hiipijäs-
sä" eli Jääkäripataljoona 4:ssä 
juuri ennen sodan syttymistä 
1938—39. Sitten paljastui taiste-
lija ja johtaja. Kiiskinen astui pal-
velukseen PPP 6:een Suomussal-
mella. Hänen jatkosodan aikai-
nen divisioonan komentajansa, 
kenraalimajuri A. E. Martola, ei 
voinut olla aloittamatta nimitys-
esitystään Kiiskisestä toteamuk-
sella, että tämä oli toiminut talvi-
sodassa iskuosaston johtajana 
Suomussalmella. Sillä oli oma 
merkityksensä Päämajassa, jossa 
muistettiin hetket, jolloin oli jou-

duttu alueelle syöttämään eri 
suunnista aseettomia miehiä ja 
aseita pysäyttämään Puna-armei-
jan yllättävän massiivinen marssi 
ja päättäväisten sotilaiden ansios-
ta siinä onnistuttiin niin, että vie-
läkin siitä kerrotaan sotakouluis-
sa maanpallon joka kulmalla. Jat-
kosodan alussa Jouko Kiiskinen 
joutui juuri Kadettikoulun käy-
neenä kuuluisaan Tyrjän ryk-
menttiin, JR 7:ään. Tyrjän taistelu-
jen päätyttyä hän sai komentoonsa 
komppanian, joka oli muutamassa 
tunnissa menettänyt peräti viisi 
päällikköään ja tuntui olevan ha-
joamassa. Muutamassa vuorokau-
dessa Kiiskinen onnistui kokoa-
maan yksikkönsä, joka "saavutti 
pettämättömän iskukomppanian 
maineen", kuten nimitysesitykses-
sä sanotaan. "Kärkiosastona se 
puhdisti Lahdenpohjan kauppalan 
8.8.1941 vihollisista, tunki nämä 
Rautalahden mottiin, puristi Ki-
vennavan Pihlaisissa yhteistoimin 
erään toisen komppanian kanssa 
vihollispataljoonan ja patteriston 
mottiin ja pakotti nopealiikkeistä 
motitustaktiikkaa käyttäen viholli-
sen vetäytymään aina Ohdan ky-
län aukeille saakka. Kapt. Kiiski-
sen neuvokkuutta kuvaa, että hän 
Pihlaisten motin uhatessa purkau-
tua piti ryssille venäjänkielisen 
puheen, jonka ansiosta yli 300 vi-
hollista nosti kätensä." - Siis aina 
ei tehokkuutta sodassakaan tarvin-
nut osoittaa ampumalla. 

Kuten niin monet hänen ikä-
luokkansa miehet, Kiiskinenkin 
joutui ottamaan vastaan varsin 
nuorena, hänen osaltaan 26-vuo-
tiaana, vanhemman veljen vas-
tuun. Kiivaissa taisteluissa ylivoi-
maa vastaan päällikkö toisensa 
jälkeen kaatui joukkonsa edessä. 
Näin kapteeni Jouko Kiiskinen 
mainittiin nimitysesityksessä ko-
mentajansa, majuri Kuvajan, van-
himpana komppanianpäällikkö-

nä. Se merkitsi hänelle pataljoo-
nansa kovimpien iskujen vastaan-
ottamista ja antamista. "Niinpä 
Hartosten taistelussa hänen 
komppaniansa valtasi railakkaal-
la vastaiskulla takaisin menetetyn 
tienristeyksen. Vihollisen suorit-
taessa heti tämän jälkeen panssa-
rihyökkäyksen komppania säilyt-
ti järkkymättömän rauhallisena 
asemansa ja tuotti hyökkäysvau-
nuja seuranneelle jalkaväelle ras-
kaita menetyksiä. Kapteeni Kiis-
kiselle ja hänen miehilleen kuu-
luukin tärkeältä osalta ansio siitä, 
ettei ns. panssarikauhu saanut ja-
lansijaa Keski-Kannaksen jou-
koissa." Kapteeni Kiiskisen "si-
sukasta taisteluhenkeään ja vas-
tuuntuntoaan kuvaa, että haavoi-
tuttuaan molempiin jalkoihin, 
hän rauhallisesti ilmoitti tilanteen 
esimiehelleen ja jatkoi joukkonsa 
johtamista, kunnes kriittinen vai-
he oli sivuutettu." Kenraali Mar-
tolan jo 26.7.1944 päivätty esitys 
kapteeni Jouko Kiiskisen nimittä-
misestä Mannerheim-ristin rita-
riksi johti tulokseen vasta 
10.2.1945, jolloin hänen ritarinu-
merokseen tuli 186. 

Pääesikunnan lisäksi vuonna 
1963 majuriksi ylennetyn Jouko 
Kiiskisen palveluksista saivat 
nauttia Valtiovarainministeriö ja 
Autorekisterikeskus, jonka johta-
jan tehtävistä hän luopui 1981. 
Myös Upseeriliitto sai hänestä 
jäsenen hallitukseensa 1954 ja 
Mannerheim-ristin ritarien sääti-
ön tehtävissä hän oli kuolemaan-
sa saakka. Majuri Jouko Kiiskin-
en haudattiin Espoon Kirkon 
hautausmaahan 1985. 
Kari Norkola 

Lähde: Hurmerinta ja Viitanen: 
Suomen puolesta - Mannerheim-
ristin ritarit 1941-1945 
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Kenneth Gustavsson 
Batterier 
• • • Olemme tottuneet siihen, 
että ahvenanmaalaiset pitävät tar-
kasti kiinni saarten demilitari-
soinnista eivätkä ole kiinnostu-
neita sotilaallisista asioista. Sen 
takia voikin ilolla todeta, että 
kiinnostus maakunnan sotilaalli-
seen historiaan näyttää olevan 
kasvamassa, liittyyhän Ahvenan-
maan puolustus tiiviisti rannikko-
tykistömme ja merivoimiemme 
historiaan. Eräs ensimmäisiä 
merkkejä heränneestä kiinnos-
tuksesta oli filosofian tohtori 
Kenneth Gustavssonin pieni kir-
janen "Batterier. Sålis Batteri. 
Minnen av en rysk befästning 
från första världskriget", joka jul-
kaistiin jo vuonna 1994, mutta 
jonka harva tuntee. Kirjasessa 
kuvataan lyhyesti miten Ahve-
nanmaa liittyi ensimmäiseen 
maailmansotaan sekä miten Ah-
venanmaa linnoitettiin ja Turun-
Ahvenanmaan puolustusasema 
syntyi. 

Yksi Ahvenanmaan kymme-
nestä rannikkopatterista oli Ahve-
nanmaan pääsaaren länsiosassa 
sijainnut patteri N 74, Sälisin pat-
teri. Kirjasessa kuvataan patterin 
rakentamista, patterin rakentajia 
ja niiden suhdetta paikalliseen 
väestöön, Ahvenanmaan varus-

kunnan loppua vuonna 1918 sekä 
Ahvenanmaan rannikkopatterei-
den tuhoamista vuonna 1919. 
Kirjanen on kuvitettu yli 20 har-
vinaisella valokuvalla ja muuta-
malla havainnollisella piirroksel-
la. 
Kirjasta myy ainakin 
Ålands museum 
Stadshusparken, 
FIN-22100 Mariehamn, 
Åland, Finland 
Puhelin vaihde +358 (0) 18 25000 
fax+358 (0)18 17440 
info@aland-museum.aland.fi  
www.aland-museum.aland.fi/ 

American Coast Artillery Matéri-
el 1923, julkaisuja Ordnace De-
partment, USA 1922, uusintapai-
nos Coast Defense Study Group 
2001. 

• • • Amerikkalainen rannik-
kokillan tapainen yhdistys Coast 
Defense Study Group on pienes-
tä koostaan huolimatta erittäin 
aktiivinen yhdistys. Yhdistys jär-
jestää muun muassa kiinnostavia 
tutustumismatkoja ja julkaisee 
uusintapainoksia mielenkiintoi-
sista vanhoista julkaisuista. Uu-
sin julkaisu on yli 500-sivuinen 
kovakantinen American Coast 
Artillery Matériel 1923. Huoli-
matta nimestään teos on itse asi-
assa pääosin mitä parhain yhdis-
tetty rannikkotykistötietosanakir-
ja ja englanninkielinen sanakirja. 
Teos on jaettu neljään pääosaan, 
tykistön kehityksen historia, ran-
nikkotykkien suunnitteluja val-
mistus, tarkka kuvaus amerikka-
laisista rannikkotykeistä ja niiden 
laveteista sekä liitteet. Teos on 
runsaasti kuvitettu yhteensä 
309:11a piirroksella ja valokuval-
la rannikkotykeistä ja niiden yk-
sityiskohdista. 

Tykistön kehityksen historia 
käsittää peräti 144 sivua ja käsit-
telee tykistön kehityksen lisäksi 
ampumatarvikkeiden kehityksen 
historiaa. Rannikkotykkien suun-
nittelua ja valmistusta käsitellään 

noin 80 sivulla. Pääpaino on ras-
kaiden ja järeiden tykkien val-
mistuksessa. Kirjan pääosassa, 
yli 260 sivua laajassa kuvaukses-
sa amerikkalaisista rannikkoty-
keistä ja niiden laveteista käy-
dään läpi kaikki kirjoitushetkellä 
käytössä olevat amerikkalaiset 
rannikkotykit. 
Kirjasta kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä osoitteella 
CDSG Press 
221 Scudder Avenue, Northport, 
New York 11768-2945 USA, 
attn: Mr. Leo Polaski. 

Kirjan hinta on riippuvainen 
dollarin kurssista mutta on noin 
280-300 mk. 

* * * 
Erkki Marttila 

Rannikkotykistörykmentti 3 toimi 
täällä 

• • • Saaristomeren Meripuo-
lustusalueen esikuntapäällikkö 
komentaja Erkki Marttila on tal-
lentanut kirjaksi Laatokan vete-
raanien Turun Rannikkorykmen-
tille sekä Saaristomeren Meri-
puolustusalueelle lahjoittamat ai-
nutlaatuiset valokuvat, piirrokset 
ja muistelmat. 

Kirja on nimeltään Rannikko-
tykistörykmentti 3 toimi täällä. 
Pohjoisen Laatokan maisemia 
vuonna 2001. Kuten nimi kertoo, 
kirjaan sisältyy paitsi yksityis-
kohtainen selostus RT 3:n perus-
tamisesta 1918 ja toiminnasta so-
tien aikana, myös selostus siitä, 
miltä Laatokan pohjoisosan ran-
nikkoja rannikkolinnakkeet tällä 
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i :rkki Marttila 

Rannikkotykistörykmentti S 
toimi täällä 

l̂ ihjtHMrn Laatokan maiftrtnia vuonna 2001 

SjnriatoiiHTt-n MiTiptloliniliisjtKjc 

lustoa, linnoitteita ja rakennuksia 
eri kohteissa sodan ajalta, siinä 
kerrotaan myös, minkälaisessa 
kunnossa kohteet ovat tänään. 
Matka oli siinä määrin onnistu-
nut, että Marttila suunnittelee 
vielä toisen osan julkaisemista, 
joka käsittelisi Laatokkaa lähinnä 
Kannaksen itärannikon osuudel-
ta. 

Marttila omistaa kirjansa 
Laatokan puolustajaveteraaneille. 
Kirja toimii lähinnä Saaristome-
ren Meripuolustusalueen lahja-
esineenä, mutta yksittäisiä kappa-
leita voi tiedustella kirjoittajalta, 
02 18142201. 
Ove Enqvist 

hetkellä näyttävät. 
Marttilan tukena ja korvaa-

mattomana apuna on työskennel-
lyt komentaja, filosofian maisteri 
Eero Auvinen, komentaja, tieto-
kirjailija Ove Enqvist sekä filoso-
fian tohtori Kenneth Gustavsson. 
Auvinen on kirjoittanut kirjaa 
varten luvun Laatokan miinanso-
dankäynnistä ja Enqvist Latokal-
la käytössä olleesta tykkikalus-
tosta sekä kuvannut Laatokan 
maisemakuvat vuodelta 2001. 
Julkaisun tekemistä ovat edistä-
neet Karjalaisen Kulttuurin Edis-
tämissäätiö rs, Laatokan Puolus-
tajien perinneyhdistys, Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistys ry, 
Rannikkotykistösäätiö rs, Turun 
ja Porin sotilasläänin esikunta, 
Valamon luostarin museo sekä 
Valamo Seura ry. 

Kirja sisältää karttapiirroksia 
ja runsaasti harvinaisia valoku-
via, joista Laatokan veteraanit 
vielä saattavat hyvinkin tunnistaa 
itsensä. Sivullisia kiinnostanee 
eniten kappale, joka kertoo Vala-
mon luostarikulttuurista, joka 
oman aikansa oli osa rannikkoty-
kistön historiaa. 

Keväällä 2001 Marttila, En-
qvist ja Gustavsson lähtivät ku-
vaamaan Rannikkotykistöryk-
mentti 3:n toiminta-aluetta Laa-
tokan pohjoisrannalla. Matka 
mahdollisti sen, että kun kirjassa 
kuvataan RT 3:n toimintaa, ka-

MikkoUola 
Jääkärikenraalin vuosisata. Väi-
nö Valve 1895-1995 
• • • Monesta tunnetusta ken-
raalista on kirjoitettu elämänker-
ta. Sen takia onkin ollut erikoista, 
ettei merivoimien pitkäaikaisesta 
komentajasta jääkärikenraali Väi-
nö Valveesta aikaisemmin ole 
tehty kattavaa elämänkertaa. 
Tämä puute on nyt korjattu. Do-
sentti Mikko Uolan kirjoittama 
"Jääkärikenraalin vuosisata. Väi-
nö Valve 1895-1995" ilmestyi 
SKS:n kustantamana syksyllä 
2001. 

Markku Onttosen vuonna 
1994 kirjoittamassa "Väinö Val-

ve. Viimeinen jääkäri" ohitettiin 
Valveen rooli merivoimien ja ran-
nikkotykistön kehittäjänä ja ko-
mentaja muutamalla sivulla. Uo-
lan kirjassa painopisteen voidaan 
sanoa olevan juuri näissä asiois-
sa, mikä onkin perusteltua kun 
otetaan huomioon että Valveen 
jääkäriaikoja on aikaisemmin kä-
sitelty sangen perusteellisesti. 
Uolan kieli on sujuvaa ja kirjasta 
saa hyvän kuvan rannikkotykis-
tön kehittämisestä ennen talvi-ja 
jatkosotaa, niiden aikana ja jon-
kin verran niiden jälkeenkin. Li-
säksi kirja antaa hyvän kuvan 
Väinö Valveesta ihmisenä ja soti-
laana, joka tietysti on erityisen 
arvokasta niille jotka eivät Val-
vetta koskaan tunteneet. 

530-sivuisen kovakantisen 
kirjan on kustantanut Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura, ja se 
maksaa noin 178 mk. Ne jotka 
ovat jonkin tieteellisen seuranjä-
sen (esimerkiksi Sotahistorialli-
nen Seura ja Sotatieteellinen Seu-
ra) saavat kirjan 25 % alennuk-
sella Tiedekirjasta. 

* * * 

A.B. Ajushin, VJ. Kalinin, S A . 
Vorobyev, N.V. Gavrilkin 
Fortress Vladivostok. Saint Pe-
tersburg: Ostrov, 2001 
Pehmeäkantinen, A4-kokoinen 
kirja käsittelee Vladivostokin 
rannikkolinnoituksia eri aikoina. 
Kirja sisältää 264 sivua, 11 väri-
kuvaa, noin 98 piirrosta ja 148 
mustavalkoista valokuvaa. Teksti 
on venäjäksi, mutta kirjassa on 
yhteenveto, sisällysluetteloja ku-
vatekstit englanninkielellä. 

En ehtinyt saada kirjaa tätä 
arvostelua varten, mutta olen tu-
tustunut kirjoittajien aikaisem-
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paan tuotantoon joka on ollut 
korkealaatuista. Pyrin palaamaan 
tarkemmmin kirjaan lehden tule-
vissa numeroissa. Vladivostokin 
linnoituksiin voi tutustua interne-
tissä osoitteessa http:// 
www.dvgu.ru/eng/region/culture/  
fort/ 

Minua on pyydetty välittä-
mään kirjoja Suomessa. Hinnak-
si on alustavasti sovittu 100 mk + 
postimaksut (postiennakolla). 
Kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä puhelinumeroon 09 
668253. 

ten laajasti Suomi on joutunut 
kokemaan sodan julmuuden koko 
rannikkonsa pituudelta Pohjan-
lahden perukoita myöten. Suo-
malaisen meriupseeriston koulu-
tuksen ja tehtävien kuvaaminen 
avaa lukijalle sen henkilöstön 
taustan, millä Suomi lähti kehit-
tämään itsenäistymisen jälkeen 
omaa laivastoaan. Runsaasti van-
hoja kuvia, karttoja ja piirroksia, 
222 sivua. 

Hinta 20 euroa+postituskulut. 

ERIK W I H T O L 

S U O M E N L A I V A S T O N R A K E N T A M I N E N 
I T S E N Ä I S Y Y D E N A L K U T A I P A L E E L L A 

Suomen laivastosuunnitelraat ja niiden 
toteuttaminen 1918-1939 

Arvo Komulainen 
Suojattu merenkulku elinehto-
namme 
Miinoitusten ja miinanraivauk-
sen vaikutukset meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950 
• • • Kirja esittää maamme 
merenkäytön, kauppameriliiken-
teen ja sen suojaamisen merki-
tyksen maamme selviytymiselle 
talvi- ja jatkosotien vaikeista 
huoltotilanteista. Merivoimillem-
me määrätyn päätehtävän, meri-
liikenteen suojaamisen suorituk-
sesta on korostetusti esitetty mii-
noitusten ja miinanraivauksen 
suuri ja sukellusveneverkon rat-
kaiseva merkitys. Runsaasti ku-
via, karttapiirroksia ja taulukoita, 
355 sivua. 

Hinta 20 euroa+postituskulut. 

Tapani Mattila-Olavi Vitikka 
Uhka lännestä 
Suomen meripuolustus autono-
mian aikana 
• • • Teos kuvaa Suomen mer-
kityksen Venäjän autonomisena 
osana. Kysymys on ennen kaik-
kea ollut Pietarin puolustamises-
ta - Suomi on ollut suoja-alue. 
Samalla kirja kuvaa selvästi, mi-

Tatuni Matilla - O M VHIkka 

UHKA LÄNNESTÄ 
SUOMEN MERIPUOLUSTUS 
AUTONOMIAN AIKANA 

A r v o K o m u l a i n e n 

SUOJATTU MERENKULKU 
ELINEHTONAMME 

SUOMI MERELLÄ SAATIO 
1999 

ErikWihtol 
Suomen laivaston rakentaminen 
itsenäisyyden alkutaipaleella 
(toim. Ismo Vähäkangas) 
Suomen laivastosuunnitelmat ja 
niiden toteutuminen 1918-1939 
• • • Kirjassa kuvataan aika-
kauden laivastofilosofiaa ja sen-
aikaisen merisotilasdoktriinin 
syntymistä. Laivastolain synty-
misen aikaan tärkeäksi muodos-
tui kysymys, mitä päättäjät todel-
la tiesivät. Ensimmäisen Maail-
man Sodanjälkeinen meristrate-
ginen tilanne Itämerellä ja siitä 
syntyneet uhkakuvat antavat 
oman lisänsä. Runsaasti kuvia ja 
taulukoita, 170 sivua. 

Hinta 17 euroa+postituskulut. 

Uhka lännestä, Suomen laivaston 
rakentaminen ja Suojattu meren-
kulkumme -kirjojen tilaukset: 
Meriupseeriyhdistys 
c/o Kaarle Wikström 
Suomenlinna C 52 B 9, 
00190 Helsinki 
040 5447671 
wiku@dlc.fi tai 
Rannikon Puolustajan internetsi-
vujen kautta 
www.rannikonpuolustaja.fi 
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Rannikko-
linnoitukset 
kulttuuri-
perintönä 

Ålands högskolaja Älands 
museum järjestivät 22-
23.11.2001 seminaarin, 

jonka nimi oli "Rannikkolinnoi-
tukset kulttuuriperintönä". Semi-
naari keskittyi Bomarsundin lin-
noitukseen ja sen säilyttämiseen 
liittyviin ongelmiin. 

Seminaarissa kuultiin monta 
hyvää aiheeseen liittyvää esitys-
tä. Professori Andrew Lambert 
piti aluksi hyvin valaisevan esi-

telmän Bomarsundin liittymises-
tä 1800-luvun sotilas-ja turvalli-
suuspoliittiseen tilanteeseen. 
Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta 
tulleet muut luennoitsijat käsitte-
livät esityksissään linnoitusmuse-
oiden perustamista ja linnoitusten 
kunnostamista eri näkökulmista. 
Seminaariin sisältyi retki Bomar-
sundin linnoitukseen, vastaanotto 
Ålands Museumissa ja seminaa-
ripäivällinen. 

Seminaari päättyi esitykseen 
ajatellusta Bomasrundin opastus-
keskuksesta, joka nähtiin aivan 
välttämättömäksi linnoituksen 
tulevaisuudelle ja tunnetuksi te-
kemiselle. Vaikka linnoituksen 
alueella on suoritettu jonkin ver-
ran arkeologisia kaivauksia ja 
tehty kunnostustöitä, on linnoi-
tuksen tutkimukseen ja tunnetuk-
si tekemiseen satsattu yllättävän 
vähän. 1960-luvulla vedettiin 
jopa maantie suoraan linnoituk-
sen läpi. eikä linnoitusalueen ke-
hittämiselle vieläkään ole katta-
vaa yleissuunnitelmaa. 

Esitetty vaihtoehto opastus-
keskukselle olisi linnoituksen 
vanhan tornin näköinen, mikä 
herätti erilaisia mielipiteitä. Eräi-
den mielestä rakentamisessa pi-
täisi noudattaa tarkkaan samaa 
rakennustapaa kuin linnoitusta 
alunperin rakennettaessa. Ongel-
mana olisi siinä tapauksessa me-
netelmän hitaus, rakennettiinhan 
linnoitusta aikanaan yli 20 vuotta 
eikä se valmistunut koskaan en-
nen kuin englantilaiset ja ranska-
laiset tuhosivat sen vuonna 1854 
ns. Öölannin sodassa. Toisten 
mielestä ajateltu paikka rekonst-
ruoidulle tornille oli väärä, ja jot-
kut olivat sitä mieltä ettei saisi 
rakentaa alkuperäisen näköistä 
tornia ollenkaan. 

Oli miten oli, Bomarsund an-
saitsee enemmän huomiota kuin 
mitä se on saanut tähän mennes-
sä, tuleehan vuonna 2004 kulu-
neeksi 150 vuotta linnoituksen 
tuhosta. Toivokaamme että siihen 
mennessä on ainakin päätetty 
mitä aiotaan tehdä. 
Ove Enqvist 
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FIELDS of CONFLICT -konferenssi 
Ahvenanmaalla 5 . - 7 . syyskuuta 2 0 0 2 
Ahvenanmaan sotilaallinen tausta 
on värikäs. Ahvenanmaan museo 
järjestää 5 . -7 . syyskuuta aihetta 
käsittelevän kansainvälisen englan-
ninkielisen konferenssin. Valmiste-
lut ovat vasta alkamassa, eikä 
seminaari tarkkaa ohjelmaa ole 
vielä laadittu. Ohjelmaan kuuluu 
ainakin retki Bomarsundiin sekä 

Herrön l innakkeelle, joka oli miehi-
te t ty sekä ensimmäisessä että 
toisessa maailmansodassa. Konfe-
renssin esitelmät pidetään 6. ja 7.9. 
Kiinnostuneita osallistujia ja mah-
dollisia esitelmän pitäjiä pyydetään 
ot tamaan yhteyttä alla mainittuihin 
henkilöihin, jotka tarvittaessa 
antavat tarkempia t ietoja. 

Graham Robins puh. +358 (0)18 432135, email: graham.robins@aland-museum.aland.fi  
Viveka Löndahl puh. +358 (0)18 432128, email: viveka.londahl@aland-inuseum.aland.fi  
Postiosoite: 

"Fields of Conflict", Museibyrän Platskontoret i Kastelholm, FIN-22520, Äland, Finland 

OEn 

RT-video tekeillä 
• Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan perinnejaosto on 
käynnistänyt Rt-videon toteut-
tamiseen tähtäävän projektin. 
Rt-videon tarkoituksena on do-
kumenttielokuvan keinoin ker-
toa rannikkotykistön pitkistä ja 
kunniakkaista perinteistä. 
Video tulee koostumaan van-
hasta elokuvamateriaalista, 
haastatteluista ja vanhoista va-
lokuvista. Näkökulmaksi on 
valittu rannikonpuolustuksen ja 
sen aseistuksen kehitys itsenäi-
sessä Suomessa. Kovien tek-
nisten asioiden ohella on tar-
koitus kertoa rannikkotykistös-
sä palvelleista ihmisistä ja elä-
mästä rannikkolinnakkeiden 
karuissa mutta kauniissa olo-
suhteissa kautta vuosikymmen-
ten. Videon pituudeksi on arvi-
oitu noin 30-45 minuuttia. 

Videoon tulevan materiaa-
lin kartoitus on valtaosin tehty 

syksyn 2001 aikana. Pääasialli-
nen elokuva-aineisto tulee Puo-
lustusvoimien elokuva-arkistosta, 
jossa onkin runsaasti materiaalia 
sodan ajan linnakkeilta aina Ah-
venanmaalta Laatokalle asti. En-
nen sotia ajoittuva vaihe on vai-
keammin dokumentoitavissa elo-
kuvien avulla, joskin jonkun ver-
ran materiaalia löytyy. Sen sijaan 
vanhoja valokuvia löytyy run-
saasti eri joukko-osastojen arkis-
toista. Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen rakennusvaiheista on 
myös olemassa hyviä valokuvia, 
jotka on saatu Pietarin arkistoista. 
Sotien jälkeen on tuotettu joitain 
elokuvia rannikkotykistöstä ku-
ten esimerkiksi Rantojemme var-
tijat 1950-luvulla. Historiallisten 
elokuvien muodostamaa kerto-
musta täydennetään rannikkoty-
kistössä pitkään palvelleiden ih-
misten haastatteluilla. Tässä ale-
taan valitettavasti olla jo viimei-

sellä rannalla, sillä monet vete-
raaneista ovat jo kadonneet 
kumpujen yöhön. 

Suomenlinnan Killan pe-
rinnejaosto vetoaakin nyt RT-
miehiin, jotka ovat harrasta-
neet esimerkiksi kaitafilmaus-
ta tai videointia. Kaikenlainen 
materiaali kiinnosta tekijöitä -
kuvan ainutlaatuisuus korvaa 
tekniset puutteet. Sen sijaan 
valokuvia löytyy jo nyt riittä-
västi joukko-osastojen kokoel-
mista, josta kertoo joukko-
osasto historioiden mielenkiin-
toinen kuvitus. 

RT-videoasioissa pyydäm-
me ottamaan yhteyttä hanketta 
vetävään Pekka Silvastiin 
Niittykatu 12, 10900 Hanko, 
puhelin 041-45 99 425 tai 
040-813 9720, 
e-mail 
mailto:po.silvast@pp.inet.fi 
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Reserviläiskouluttajat 
suunnittelivat ja toteuttivat 
linnakkeen puolustushar-
joituksen Gyltön linnake-
saarella 31.8.-2.9.2001 

Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n Saaristome-
ren Meripuolustus-
osaston rannikkoty-

kistökoulutustyöryhmä toteutti 
jälleen korkeatasoisen lisäkurssin 
Gyltössä. Harjoitus rakentui lin-
nakkeen puolustustaisteluun liit-
tyvistä toiminnoista. Käytännös-
sä tämä toteutettiin ase- ja taiste-
lukoulutuksen rasteilla (asekäsit-
tely, kulunvalvonta, naamiointi, 
valelaitteet, linnoittaminen, mii-
noittaminen) sekä tukikohtakor-

tin muotoon laadituilla taistelu-
suunnitelmilla. Kyseinen harjoi-
tus oli jo toinen, ja lisäksi aktiivi-
nen Rt-koulutustyöryhmä järjes-
tää myös samaan sarjaan kuulu-
via Linnakkeen puolustus II -
kurssia ja Linnakkeen esikunta-
työskentely -kurssia. Kaikki edel-
lä mainitut liittyvät Turun Ran-
nikkopatteriston ja Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n yhteiseen pon-
nistukseen - suureen vapaaehtoi-
seen linnakeharjoitukseen vuon-
na 2003. 

Potero per kurssi on hyvä 
periaate. 

Kurssin johtaja Timo Ahlroos antaa malli-
suorituksen naamioverkon pakkaamisesta. 

Rastas asentamassa 
putkimiinaa. 
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Sergeiasema antaa 
hyvän suojan 
tuulta ja tähystys-
tä vastaan. 

Nyt järjestetty Linnakkeen 
puolustus I lisäkurssi oli reservi-
läiskouluttajien itsensä suunnitte-
lema ja toteuttama. MPK ry tila-
si keväällä 2000 Turun Rannik-
kopatteristolta kouluttajakoulu-
tusta muutamiin koulutusaihei-
siin. Kouluttajakoulutuksen myö-
tä harjoituksen rakenne alkoi sit-
ten muotoutua. Syksyllä 2000 
järjestetyn linnakeharjoituksesta 
saadun palautteen perusteella 
koulutustyöryhmä vielä hioi ti-
manttia ja tulos näkyi nyt poikke-
uksellisen korkeatasoisena har-
joituksena. 

Harjoitus alkoi joukon perus-
tamisella Gyltössä. Perustamisor-
ganisaatio oli aiemmin perjantai-
päivänä ottanut vastaan niin hen-
kilökohtaiset varusteet kuin jouk-
kokohtaisen kalustonkin. Perus-

taminen oli kuin opetusvideosta: 
joukko oli perustettu alle puoles-
sa tunnissa Gyltöseen saapumi-
sesta. Perjantai-iltaan kuului vie-
lä majoittuminen varatulenjohto-
aseman maastoon sekä pimeätoi-
mintavälineiden esittely. Lauan-
tai lähti käyntiin rastikoulutuksel-
la. Kouluttajat olivat aiheisiin 
hyvin valmistautuneita ja tylsän 
tuntuisestakin aiheesta sai nähtä-
västi mielenkiintoisen. Illalla 
opittuja taitoja testattiin taisteli-
jan radalla. Päivä päättyi saunaan 
ja iltanuotioon. Sunnuntai käyn-
nistyi tutustumalla uhkakuviin 
rannikolla. Aamupäivän pääkou-
lutusaihe oli tukikohtakortin laa-
timinen tukikohta Salamin alu-
eelle. Työryhmissä tehdyt suun-
nitelmat purettiin yhdessä. Tuki-
kohtakortti oli valtaosalle kurssi-

laisista tuntematon johtamisen 
apuväline ja purkutilaisuudesta 
tulikin erityisen hedelmällinen. 
Sunnuntai päättyi tukikohdan 
purkuun, kaluston huoltoon ja 
omien henkilökohtaisten varus-
teiden luovutukseen. 

Linja-autoon lastautui iloinen 
ja ilmeisen tyytyväinen reservi-
läisjoukko. Olen saanut luetta-
vakseni kurssista kerätyn palaut-
teen ja se oli ansiostakin erittäin 
hyvää. Kiitän Rt-koulutustyöryh-
mää hyvin suunnitellusta ja to-
teutetusta kurssista. 
Ville Vänskä 

Harjoitusaiheisiin kuului myös Aseenkäsittely tutuksi, 
kulunvalvonta ja turvatarkastus. 
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SlMeripOs:n 
n _.n 

oma 
harjoitus 

Ensiapuryhmän 
Marja Laukkanen 
ja Anu Seppänen 

sekä komkapt Ahti 
Kannisto rk-

rastilla. 

A m m u n t a 2 0 0 1 
kokosi lähes 140 "aktivistia" Isosaareen 

Osin ammuntoja häi-
rinnyt sumuinen sää 
tai eräät itse aikaan-
saadut viihtyvyys-

ongelmat eivät onnistuneet mur-
haamaan hyvää yhteishenkeä tai 
estämään koulutustavoitteiden 
saavuttamista Suomenlahden 
Meripuolustusalueen vapaaehtoi-
sen harjoituksen Ammunta 2001 
aikana 13.-14.10.2001. Harjoi-
tuksen suunnitteli ja toteutti Suo-
menlahden Meripuolustusosasto 
ja sen mahdollisti Meripuolustus-
alueen ja Isosaaren linnakkeen 
vankka tuki ja ammattitaitoinen 
ja itseään säästämätön kantahen-
kilökunta linnakkeen päällikön ja 
harjoituksen pv-johtajan komen-
tajakapteeni Ahti Kanniston joh-
dolla. 

"Oma ampumaleir i" 

Harjoituksen idea ja suunnittelu 
sai alkunsa Santahaminassa pide-
tystä vuoden 2000 Ressu-harjoi-
tuksesta, jossa perinteisesti jouk-

ko-osaston kutsumien reserviläis-
ten koulutuksen yhteydessä kou-
lutettiin myös kouluttajina ja har-
joituksen vartiojoukkueena toi-
minutta paikallisosaston henki-
löstöä. Kun vartiojoukkueen yö-
harjoitukseen liittyneet ääni-ja 
valoilmiöt herättivät hermostusta 
lähellä olevan kerhon juhlaväessä 
aktivoiden mm. sotilaspoliisit, 
jouduttiin harjoitus keskeyttä-
mään ja miettimään asioita uusik-
si. Ajattelu johti esitykseen pai-
kallisosaston koulutustapahtu-
man eriyttämisestä omaksi har-
joituksekseen, joka lokakuussa 
toteutui vähemmän paukkuarassa 
miljöössä. Harjoituksen res johta-
jana toimi ylil Jorma Päiviö ja 
harjoitusesikunnan päällikkönä 
silloinen vänrikki (6.12.2001 ltn) 
Tapio Aalto. Huollosta ja perusta-
misesta huolehti Suomenlinnan 
Paikallisosasto. 

Kun edellisen vuoden aikana 
oli esitetty oikeutettua huolta van-
hojen väsymisestä ja motivaation 
hiipumisesta, osoitti Ammunta 
2001, että mahdollisuuksia ja mo-

tivaatiota kyllä löytyy. Saamamme 
harjoituskiintiö ylitettiin noin 40 
%:lla ja harjoitukseen osallistui 
lähes 140 henkeä, mukana 20 
hengen sa-vartiojoukkue. 

Harjoituksen keskeisenä ta-
voitteena oli kouluttaa rannikko-
joukkojen henkilökohtaisten ja 
ryhmäaseiden käyttöön, antaa 
erityisesti kouluttajavalmiuksia ja 
valmistautua siten vuoden 2002 
tuleviin koulutustehtäviin. Sa-
malla kerrattiin osallistujien pe-
rusvalmiuksia sekä viestivälinei-
den, että ensiavun osalta. Ase-
koulutusta annettiin rynnäkköki-
väärin, kevyen konekiväärin, 
12.7 itkk:n ja kevyen kranaatin-
heittimen osalta, joilla kaikilla 
suoritettiin ammunnat. Kvkrh:n 
osalta koulutus kohdistettiin vali-
tulle ryhmälle, josta tämän vuo-
den harjoituksiin saadaan lisää 
päteviä kouluttajia. Sumuinen sää 
häiritsi ammuntoja, jolloin kaikki 
eivät ehtineet jokaista suunnitel-
tua ammuntaa suorittaa. Mutta 
tänä vuonna on "armo uus". Ei-
hän se haittaa , jos nälkää jäi. 
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Ail res Mika Palasto 
SIMerpOs:n Miinaviiriköstä ja 
kvkk pura ja kokoa. 

"Tupakkatauko 2001" 

Osallistujat antoivat kiitettävän 
rehellistä palautetta, joka auttaa 
suorituksen parantamisessa. Pa-
lautteesta poimittu väliotsikko 
kertoo nasevasti tunteista, kun ai-
kataulu mättää. Harjoituksen pe-
rustamisen vauhdikkuus kertoi 
SlPaikOs:n ammattitaidosta ja 
yllätti jossain määrin aikataulun 
laatijat. Toisaalta sotilaskotitauon 
lyhyydestä on joskus moitiskeltu. 
Esiintyneet turhan tutut ongelmat 
eivät aina ole vältettävissä ennak-
kosuunnittelusta huolimatta. Ei-
vät tosin sodassakaan. 

"Tämän harjoitusjoukon 
mielenkiintoja omaksumiskyky 
oli selkeästi korkeammalla tasol-
la kuin vastaavan perusreservi-
läisjoukon" totesi harjoituksen 
viestiupseeri ja SlMeripOs:n 
viestipäällikkö ylil res Kimmo 
Kinos, jonka viestirasti joutui kil-
pailemaan motivaatioasteesta 
aina suosittujen ampumarastien 
kanssa. Palaute kertoi kilpailussa 
pärjätyn hyvin. 

Harjoituksen res johtaja 
ylil Jorma Päiviö, 1.1.2002 
SIMeripOs:n koulutus-
päällikkö. 

Ltn res Sakari Saikku (keskellä) ltKk:n saloja opettamassa. 

Porukan yhteishenki sai arvo-
sanan 8.99, kiinnostavuus 8.56, 
asiasisältö 8.15, tarpeellisuus 
8.62 ja koulutus 8.2., mitkä ovat 
mukavat lukemat tältä "ammatti-
vapaaehtoisjoukolta". Lähtökoh-
taisesti kriittisen joukon 108 vas-
tanneesta 84 piti harjoitusta hy-
vänä kokemuksena, 15 koki pet-
tymyksenä. Suhtautuminen va-
paaehtoiseen harjoitukseen sai 
arvosanan 4.7. (1-5), joka myös 
kertoo omistautumisesta ja kor-
keasta motivaatiosta. Viisitoista 
pettynyttä on toki 15 liian monta. 
Täytynee vain lohduttautua psy-
kiatri Ben Furmanin sanoin: " Ei 
se oo aina niin helppoo". 

"Tästä on hyvä jatkaa" 
(Peter Nyman, Uutisvuoto) 

Osallistuin harjoitukseen sekä 
oppilaana, että osin tuurasin har-
joituksen lääkäreitä. Harjoitus 
onnistui kokonaisuutena arvioi-
den hyvin ja havaituista ongel-
mista otetaan opiksi. Haluan kiit-
tää jokaista osallistujaa ja erityi-
sesti kaikkia kouluttajia ja huol-
lon toteuttajia. Olen hyvin ylpeä 
tästä joukosta! Tästä on hyvä jat-
kaa! 

Kai Masalin 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston päällikkö 
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Rannikkotykistön 
Perinneyhdistys 
ärjestäytyy ja 
käynnistää toimintansa 
• Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen hal-
lituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kommo-
dori Hanno Strang. Puheenjohtajana toimii 
eversti evp Juhani A. Niska. 

Helsingin Lauttasaaressa pidetyn koko-
uksen pääteemana oli uuden toimintalinjan 
hahmottaminen ja sen edellyttämä sääntöuu-
distuksen valmistelu. 

Aselajiperinteen kartoitus 
• Kokouksessa todettiin yksimielisesti tarve 
käynnistää koordinoitu rannikkotykistöasela-
jiperinteen keruu ennen kuin on liian myö-
häistä. 

Aselajiperinteemme käsittää laajan koko-
elman asejärjestelmistä ja taisteluasemista 
aina henkilötarinoihin ja aselajin piirissä le-
vinneiden kaskujen kokoamiseen saakka. 

Monet aselajin piirissä toimivat yksityis-
henkilöt, killat ja yhdistykset tekevät omalta 
osaltaan jo nyt kiitettävästi tätä arvokasta 
työtä, mutta Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys pyrkii tältä osin olemaan innostava, ko-
koava ja tarvittaessa koordinoiva elin perin-
teen keruun saralla. 

Yhdistyksen hallitus tulee valmistele-

maan näiden suuntalinjojen mukaisesti uuden 
sääntöluonnosesityksen, joka tullaan esittä-
mään yhdistyksen uudeksi toimintalinjaksi 
vuosikokouksessa vuonna 2002. 

Tervetuloa mukaan 
• Rannikkotykistöperinteen keruuseen toivo-
tetaan tervetulleiksi kaikki aselajin piirissä 
palvelleet henkilöt. Yhdistyksen jäsenmaksu 
on vuonna 2002 16,8 euroaja sen voi maksaa 
yhdistyksen tilille Nordea 100960-510954. 

Yhdistys informoi jatkossa sähköpostin 
(lähettäkää sihteerille Kari Aaprolle, MerivE, 
sähköpostiosoitteenne), Rannikon Puolustajan 
ja aina tarvittaessa jäsenkirjeiden avulla. 

Yhdistyksen vuosikokous 9.4.2002 
• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Pääesikunnassa 9.4.2002 kello 16.00. 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi hallituksen valmistelema 
sääntömuutosesitys. 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys r.y. 
sihteeri Kari Aapro (kari.aapro@mil.fi) 
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Vain Osuuspankissa 
voit liittyä 

pankkisi jäseneksi. 

Saat rahanarvoisia etuja. 

Tuttu ja turvallinen 
paikallispankki. 

O OSUUSPANKKI 
Hamina Kotka Virolahti 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 
www.ekenas.fi 

KIIKALAN KUNTA 
25390 KIIKALA 
Puh. (02) 728 8200 
Fax (02) 728 8228 
e-mail: kiikala@kiikala.fi  
www.kiikala.fi 

m KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 
info@korsnas.fi 

TAMPEREEN T K J J KASSAJÄRJESTELMÄT OY 
Takojankatu 8,33540 Tampere Puh. (03) 261 1666, Fax (03) 261 1066 

. J ^ f c m; Salon Kaupunki 
f PL 77, 24101 Salo 

Puh. 02-7781 
r www.salo.fi 

SILVA SHIPPING OY AB 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

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

ran 
tJTTJ] O n t i ! 

I ^ r r n f r i 

KAUPUNKIELÄMÄÄ VUODESTA t 4 4 2 

SUNILA OY 
puh. (05) 229 81 

48900 Sunila 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 

N U M M I OY AB 
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Ra n n i kkotykistösäätiö 
Rannikkotykistösäätiö on vuosien kuluessa tullut tutuksi rannikkopuo-

lustuksen parissa toimiville lähinnä sotakoulujen kursseilla myönnet-

tyjen primusstipendien ja kunniamiekkojen luovutusten johdosta. 

Säätiön toiminta ja tarkoitusperät kattavat kurssistipendien myöntä-

misen lisäksi huomattavasti laajemman viitekehyksen jota lienee 

paikallaan hieman selventää. 

Ajatus säätiön perustamisesta 
käynnistyi vuonna 1978 edes-
menneen rannikkotykistön tar-
kastajan kenraaliluutnantti Alpo 
Kantolan toimiessa keskeisenä 
kokoonpanevana voimana. 
Maanpuolustuksen piirissä oli 
sotien jälkeisistä ajoista alkaen 
perustettu useita aselajisäätiöitä 
tukemaan ja edistämään aselajien 
piirissä tapahtuvaa tutkimus- ja 
kehitystyötä. Rannikkotykistöltä 
tällainen toimintaa edistävä ja 
kannustava tukisäätiö puuttui. 

1970-luvun loppupuolella 
rannikkotykistöä lähellä olevissa 
piireissä syntyikin ajatus rannik-
kotykistösäätiön perustamisen 
tarpeellisuudesta. Rannikkotykis-
tösäätiön toiminnan tarkoituspe-
riksi kaavailtiin tuolloin aselajin 
piirissä tapahtuvan opiskelun 
(kaikilla koulutustasoilla), julkai-
sutoiminnan sekä vapaaehtoisen 
tutkimus- ja kehitystyön tukemis-
ta. 

Tili avataan 

Säätiön toiminnan käynnistämi-
seksi luotiin ensimmäinen sään-
töluonnos lokakuun lopussa 1978 
ja avattiin säätiölle oma pankkiti-
li. Säätiön tarpeellisuutta ja pää-
määriä käsittelevä ensimmäinen 
työkokous järjestettiin 15.11. 
1978 klo 19.00 Katajanokan ka-
sinolla. Päätös rannikkotykistö-

säätiön perustamisesta tehtiin sa-
maisessa kokouksessa. Säätiön 
perustamisen "lähtölaukaus" oli 
ammuttu. 

Joulukuussa 1978 hankkeen 
tielle alkoi kuitenkin kasaantua 
tummia pilviä. Yhtenä säätiön 
puuhamiehenä toiminut reservin 
majuri Kalle Ingatius oli tuolloin 
oikeusministeriössä keskustele-
massa tehdystä sääntöluonnosesi-
tyksestä, kun selvisi ettei alle 
100 000 markan peruspääomaisia 
säätiöitä voi rekisteröidä Suo-
messa. Oikeusministeriön mu-
kaan määräyksen tarkoituksena 
oli estää toimintakyvyttömien 
säätiöiden syntyminen. Säätiön 
tilillä tuolloin ollut peruspääoma 
2 200 markkaa oli kaukana vaa-
ditusta peruspääomasta ja oli sel-
vää, että hankkeen eteneminen 
tulisi viivästymään. 

Säätiön perustamishankkees-
sa mukana olleet totesivatkin, että 
säädetyn 100 000 markan suurui-
sen peruspääoman kartuttami-
seen ilman mittavia tukitoimen-
piteitä saattaisi kulua kauan. Täs-
tä johtuen tunnusteltiin mahdolli-
suuksia tarvittavan peruspää-
oman keräämiseksi kokoon jon-
kin toiminnassa olevan maanpuo-
lustussäätiön "sateenvarjon" alla. 
Ideasta keskusteltiin ja päätettiin 
laatia tukipyyntöesitykset Maan-
puolustuksen kannatussäätiölle ja 
Puolustusvoimien tukisäätiölle 

tammikuussa 1979. Tehdyt esi-
tykset eivät kuitenkaan saaneet 
toivottua vastakaikua minkä 
vuoksi pääoman kartuttamiselle 
päädyttiin hakemaan uusia rat-
kaisumalleja. 

Perinneyhdistys tukipi-
lariksi 

Syntyi ajatus perustaa ja saada 
rekisteröidyksi yhdistysmuotoi-
nen tukiyhteisö jonka puitteissa 
voitaisiin kerätä säätiön perusta-
miseen tarvittava peruspääoma. 
Tuumasta ryhdyttiin toimeen ja 
päätettiin perustaa Rannikkoty-
kistön Perinneyhdistys r.y. Yhdis-
tyksen virallinen perustamisko-
kous järjestettiin 4.4.1979 Kata-
janokan Kasinolla. Yhdistyksen 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin rannikkotykistön tarkas-
taja eversti Alpo Kantola. 

Yhdistyksen perustamisen 
jälkeen käynnistettiin tarmokas 
peruspääoman kartuttamistyö. 
Yhdistyksen johtokunnan valitse-
ma rahavaliokunta kokoontui ho-
telli Marskissa 24.5.1979 koko-
ukseen, jossa kartoitettiin yhdis-
tyksen sen hetkistä taloudellista 
tilannetta. Kaatuneiden muisto-
säätiöltä saadun osakelahjoitus-
ten ansiosta tilillä oli runsaan 
kuukauden toiminnan jälkeen 
noin 34 000 markkaa. Lisäksi 
kokouksessa keskusteltiin Ran-
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Säätiön hallituksen muodostavat tätä nykyä 
seuraavat henkilöt (varsinaiset jäsenet): 
Puheenjohtaja 
kommodori Hanno Strang 
Varapuheenjohtaja 
toimitusjohtaja Reijo Telaranta 
Jäsenet 
toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto 
komentaja Jukka Tilli 
komentaja Hans-Peter Rekola 
kapteeniluutnantti Hannu Keppola 
Säätiön asiamies 
komentajakapteeni Kari Aapro 

nikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen aikomuksista siirtää kahden 
hoidossa olevan rahaston varat 
yhdistyksen haltuun (15 000-
20 000 markkaa) sekä rannikko-
tykistön parissa toimivien suur-
yritysten mahdollisista lahjoituk-
sista yhdistykselle. Varojen kar-
tuttamiseksi päätettiin lähettää 
hanketta selventävä kiertokirje 
rannikkotykistön sidosryhmille. 

Säätiö rekisteröidään 

Kiertokirje tuotti tulosta sillä 
31.7.1979 pidetyssä yhdistyksen 
rahavaliokunnan kokouksessa to-
dettiin peruspääoman kasvaneen 
lahjoitusten ansiosta jo 84 765 
markkaan. Lisäksi tiedossa oli 
viisi "varmaa" lahjoittajaa, joista 
kukin oli luvannut luovuttaa yh-
distykselle 3 000 markkaa. Tä-
män jälkeen oli selvää, että säätiö 
kyettäisiin perustamaan vielä 
vuoden 1979 puolella. Rahava-
liokunta totesikin kokouksessaan 
yksimielisesti, että yhdistyksen 
hallitus olisi kutsuttava koolle 
viipymättä säätiön perustamisek-
si. Päätös rannikkotykistösäätiön 
perustamisesta ja hakemisesta 
säätiörekisteriin tehtiin ylimää-
räisessä hallituksen kokouksessa 
10.9.1979. 

Rannikkotykistösäätiö hyväk-
syttiin oikeusministeriön kirjaa-
malla ilmoituksella säätiörekiste-

riin 17.10.1979. Aselaji oli saanut 
tavoittelemansa tukisäätiön. 

Rannikkotykistösäätiö 
tänään 

Rannikkotykistösäätiö jatkaa toi-
mintaansa perustajiensa viitoitta-
malla tiellä tänäkin päivänä. Sää-
tiön talous on tällä hetkellä va-
kaalla pohjalla ja toiminta kye-
tään vuosittain kattamaan perus-
pääomasta saatujen korko- ja 
osinkotuottojen avulla. Rannik-
kotykistösäätiö on jo usean vuo-
den ajan kyennyt tukemaan lah-
joituksin ja stipendein rannikko-
puolustusta edistävää ja tukevaa 
toimintaa lähes 100 000 markalla 
vuosittain. 

Säätiön tarkoituksena on ran-
nikkotykistön perinteiden vaali-
minen ja rannikkojoukkojen pii-
rissä tapahtuvan kehitystyön 
edistäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamisek-
si säätiö palkitsee ja tukee talou-
dellisesti rannikkojoukkoihin liit-
tyvää tutkimus- ja kehitystyötä 
sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tu-
kee taloudellisesti rannikkojouk-
koihin liittyvää julkaisu-, koulu-
tus-, valistus-ja viihdytystoimin-
taa. 

Säätiön toimintaa valvoo val-
tuuskunta johon kuuluu 15 jäsen-
tä. Jäsenet ovat rannikkopuolus-
tuksen piirissä ja yhteiskuntaelä-

mässä merkittävässä asemassa 
olevia taustavaikuttajia. Valtuus-
kunta kokoontuu vuosittain vuo-
sikokoukseen käsittelemään päät-
tyneen toimikauden tilinpäätöstä 
sekä valitsee säätiön hallituksen. 
Rannikkotykistösäätiön valtuus-
kunnan puheenjohtajana toimii 
toimitusjohtaja ja reservin maju-
ri Keijo Tapiovaara. 

Säätiön omaisuutta ja asioita 
hoitaa ja sitä edustaa säätiön hal-
litus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 
henkilökohtaista varajäsentä. 
Hallituksen jäsenet valitsee sääti-
ön valtuuskunta kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan siten, että joka 
vuosi kaksi jäsentä ja heidän va-
rajäsenensä ovat erovuorossa. • 

Mahdolliset tukianomukset 
tulee osoittaa säätiön asia-
miehelle: 
Komentaj akapteeni 
Kari Aapro 
Merivoimien Esikunta 
Operatiivinen osasto 
PL 105 
00201 Helsinki 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS ry 

Vuosikokous pidettiin Suomenlinnassa 

• Suomenlinnan Upseerikerholla oli 39 jäsentä to-
distamassa istuvan puheenjohtajan komentaja 
Hans-Peter Rekolan uudelleen valintaa. Apunaan 
puheenjohtajalla on seuraavanlainen hallitus: 
kom Henrik Nysten, PIM 
ylil Mikko Antila, RaaRtPsto 
ylil Pekka Snellman, SmMepa 
kaptl Kari Salin, HanRPsto 
ev Juhani Haapala, Evp-jäsenet 
ylil Mikko Pilviö, KotRa 
komkapt Taneli Uosukainen, PE 
ylil Jussi Rodriguez, S1RR 
ylil Heikki Mattila, SIMepa 
ylil res Jukka Toukkari, RT-kerho Johtorengas 
maj res Eero Sivunen, RP-lehti, killat 
komkapt Janne Huusko, MerivE 
ylil Jukka Kiuru, MeriSK 
komkapt Vesa Tuominen, MpKK 

Uusi hallitus kokoontui tammikuun alussa ja valit-
si yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ev Juhani Haa-
palan, taloudenhoitajaksi komkapt Auvo Viita-ahon 
(MerivE) ja sihteeriksi komkapt Petri Parviaisen 
(IMpaE). 

Kokouksessa päätettiin perustaa työvaliokunta, 
johon kuuluu jäseninä yhdistyksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. 

Tulevana toimintakautena on ensimmäinen alu-
eellinen esitelmätilaisuus Hangossa maanantaina 
29.4.2002 ja tätä tilaisuutta valmistelee kaptl Kari 
Salin (019-181 5113). Lisäksi päätettiin, että Turun 
(ylil Snellman) ja Kotkan (ylil Pilviö) alueupseerit 
valmistelevat alueelliset esitelmätilaisuudet, jotka 
pidetään loppukesän tai alkusyksyn kuluessa. Näin 
pyritään aktivoimaan jäsenistöä myös maakunnissa 
ja osaltaan toteutetaan yhdistyksen tarkoitusta. Yh-
distys tukee taloudellisesti tilaisuuksien järjestämis-
tä. Nyt on aika tarjota ehdotuksia edustajille tilai-
suuksien luonteesta, esitelmien aiheista jne. Em 
esitelmätilaisuudet ovat luonnollisesti tarkoitettu 
kaikille yhdistyksen jäsenille asuinpaikasta riippu-

matta. 
Syksyllä järjestetään perinteinen yhteinen esitel-

mätilaisuus yhdessä Meriupseeriyhdistys ry:n kans-
sa. 

Hallitus päätti, että yhdistys järjestää jäsenret-
ken Venäjälle. Kohteiksi on suunniteltu Pietaria ja 
Viipuria ympäristöineen ja alustava ajankohta on 6.1 
7.-9.9.2002 (viikko 36). Retken ohjelma julkais-
taan n:o 2/02 RP-lehdessä. Lisäksi pyritään järjes-
tämään kevätretki Upinniemeen, josta myös lisätie-
toa em lehdessä. 

Evp-lounasperinne Katajanokan Kasinolla jat-
kuu vireänä ja alkuvuoden kuluessa järjestetään 

Puheenjohtaja Hasse Rekola kiinnittää 
RtUy:n hopeisen ansiomerkin Heikki 
Tiilikaisen rintaan. 
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Puolustusministeriön kansliapäällikkö Matt i 
Ahola kertoo tulevista hankkeista ja puolustus-
poliittisen selonteon sovellutuksista. 

Meriupseeriyhdistyksen ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen jäsenet kuuntelevat 
kansliapäällikön mielenkiintoista esitelmää 
Suomenlinnan upseerikerholla. 

neljä tilaisuutta: 
• 14.2.2002 klo 12.00 Merivoimien tutkimus-

laitos ja ajankohtaiset tutkimushankkeet - inskomd-
ri Pekka Lopmeri 

• 14.3.2002 klo 12.00 Operaatiotaito ja taktii-
kan opetus MpKK:ssa - ev ja filtri Vesa Tynkky-
nen 

• 18.4.2002 klo 12.00 Neuvostoarkistojen 
avautuminen - prof Ohto Manninen 

• 16.5.2002 klo 12.00 Perintöasiat seniorin 
kannalta - evl Mikko Mäki. 

Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle (puh 09-622 
2742, fax 09-630 675). Toki tilaisuudet ovat nimes-
tään huolimatta tarkoitettu myös muille kuin evp-
jäsenille, joten joukolla aktiivitkin lounastamaan 
mukavassa herraseurassa. 

Felix Abba 
www.felixabba.fi 

^ STEVECO 

• Lämmitysöljyt 

• Venepolttoaineet 
• Laivapolttoaineet 

Tiedustelut p. 05-232 3541 

www.steveco.fi 
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Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 1 /2002 

Vuoden teemaehdotus 
• Hallitus tulee esittämään vuosikokoukselle vuo-
den 2002 teemaksi aihetta "Meri- monimuotoinen 
toimintaympäristömme". 

Tiedottaminen ja Rannikon Puolustaja 
Yhdistys siirtää jäsenpostituksensa myös aktiivipal-
veluksessa olevien jäsenien osalta kotiosoitteisiin. 

Yhdistys kehittää jäsentoimintojaan ja tavoitet-
tavuuttaan Rannikon Puolustajan tuella. Yhdistyk-
sen myymistä jäsentuotteista voi tilata kirjat Uhka 
lännestä, Suojattu merenkulku elinehtonamme ja 
Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden alku-
taipaleella, Rannikon Puolustajan internetsivujen 
www.rannikonpuolustaja.fi kautta. Käy tutustumas-
sa ja tilaa! Tuotteita saa edelleen myös soittamalla 
sihteerille. 

Yhdistyksen hallitus ottaa mielellään vastaan 
palautetta ja kehittämisesityksiä nykyisen tiedotus-
kanavan toimivuudesta sekä jäsenistön mielipiteistä 
Rannikon Puolustajan internetsivuista. 

Rannikon Puolustaja ottaa vastaan myös Meri-
upseeriyhdistyksen jäsenien kirjoituksia. Kirjoitus-
ten osalta voi olla yhteydessä toimituspäällikkö 
komkapt Jussi Voutilaiseen. Yhteystiedot lehden 
sivulla 2. 

Maal iskuun kuukausikokous 
Turussa 20 .3 . 
• Maaliskuun kuukausikokous pidetään Pansion 
meriupseerikerholla 20.3. kello 19.00 alkaen. Ko-
kousesitelmän pitää kommodori Bo Österlund ai-
heesta "Ruotsin puolustusratkaisu". Helsingistä 
pyritään järjestämään kuljetus Kasarmitorilta kello 
16.00. Kuljetus lähtee takaisin n. klo 21.30. Tar-
kemmat tiedot kuljetusjärjestelyistä saa sihteeriltä 
ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingin suunnan 
ilmoittautumiset sihteerille, Turun suunnan kom-
kapt Tuomas Tiilikaiselle 15.3. mennessä. Yhdistys 
tarjoaa iltapalaa. Tervetuloa! 

Vuosikokous Suomenlinnan 
Upseerikerholla 18.4. 
• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Helsingissä, Suomenlinnan Upsee-
rikerholla torstaina 18.4.2002 kello 18.00 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. 
Vuosikokousaloitteet pyydetään toimittamaan sih-
teerille viikon 10 kuluessa. Osallistuminen kokok-
seen pyydetään ilmoittamaan sihteerille 15.4. men-
nessä. Vapaamuotoiset, kahden henkilön varmenta-

mat valtakirjat ennakkoon sihteerille tai mukaan 
kokoukseen. 

Vuosikokousasioiden jälkeen tilaisuudessa esi-
telmöi yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen Ympä-
ristökeskuksesta aiheesta "Ympäristövahingot ja 
niiden torjunta Itämerellä". Lautta Suomenlinnaan 
lähtee kello 17.40. Tervetuloa! 

Teatterimatka Tampereelle 
suunnitteil la 
• Yhdistys suunnittelee jäsenilleen (avec) teatteri-
matkaa Tampereen teatteriin 17.5. katsomaan Pu-
nainen neilikka musikaalia. Yhdistys varaa 60 lip-
pua etukäteen. Tarkoitus olisi matkustaa Tampereel-
le linja-autolla sekä Turun, että pääkaupunkiseudun 
suunnasta. Lähtö olisi n. klo 16, näytös alkaa klo 
19. Näytöksen jälkeen syötäisiin ja takaisin oltaisiin 
n. klo 01. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille 1.4. 
mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään erillinen tie-
dote tapahtumasta. Yhdistys tukee jäseniä teatterili-
pun hinnassa. Musikaalista lisää osoitteessa 
www.tampereenteatteri.fi 

Meriupseeriyhdistyksen 
80-vuotishistori ikki 
• Meriupseeriyhdistys täyttää 80 vuotta syksyllä 
2003. Juhlavuoteen liittyen yhdistys suunnittelee 
80-vuotishistoriikin julkaisemista. Tähän liittyen 
yhdistys kaipaa kuvia ja muisteluita jäsenistöltään. 
Halukkaat voivat ottaa yhteyttä komentaja Juhani 
Toikkaan 02-2694330 tai 050-3316404, 

Maja-asiaa 
• Kesäkauden (3.6.-29.9.) majavuorojen varaukset 
tulee tehdä sihteerille 15.4. mennessä. Hallitus ja-
kaa kesäkauden vuorot halukkaiden kesken huhti-
kuun loppuun mennessä. Hakeneille ilmoitetaan 
päätöksestä. Kesäkauden ulkopuoliset vuorot ovat 
vapaasti haettavissa, tilaa on runsaasti. Vapaat vuo-
rot löytyvät myös EJ:stä. 

Majaa ja sen varusteita on uusittu majajaoston 
johdolla. Kehittämistä tullaan edelleen jatkamaan. 
Majan talkoot pidetään viikon 21 loppuna. Ilmoit-
tautumiset komkapt Pentti Niskaselle 02-18142111. 

Yhdistys ottaa käyttöön sakkomaksun majavuo-
rojen peruutusten vuoksi. Sakkomaksu on 1/2 
käyttömaksusta mikäli vuoro perutaan 7 vrk tai 
alleja 1/3 käyttömaksusta mikäli vuoro perutaan 8 -
14 vrk ennen majavuoroa. Ennen tätä perutusta 
vuorosta ei mene sakkomaksua. 
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Euroiksi muutetut majamaksut ovat jäsenkäy-
tössä 100 euroa viikko, 60 euroa viikonloppuja 25 
euroa vuorokausi. Kysy hyvin varustellun majam-
me vuoroja sihteeriltä! 

Kaapparilaiva- ja I lmarin pytty 
-ammunnat Upinniemessä 23.5 . 
• Kaapparilaiva Itämeren Kauhu värvää jälleen 
miehistöä. Perinteiset ammunnat järjestetään Upin-
niemen pistooliradalla torstaina 23.5. kello 17.00 
alkaen. Ilmoittautumiset teknkaptl Torsti Annalalle 
20.4. mennessä. Puh. 040 702 4751. 

Jäsentuottei ta 
• Yhdistyksen jäsentuotteita voi nyt siis tilata sekä 
sihteeriltä, että internetin välityksellä osoitteesta 
www.rannikonpuolustaja.fi Sihteeriltä saa kaikkia 
tuotteita. Internetin kautta voi tilata toistaiseksi ai-
noastaan kirjat. 
Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autonomi-
an aikana, 20 euroa 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden al-
kutaipaleella 1918-1939, 17 euroa 
- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoitus-
ten ja miinanraivauksen vaikutus meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950, 20 euroa 
Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 euroa 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 eu-
roa 
Muut tuotteet, brodeeratulla MY: n merkillä 
- pikee-paita, 30 euroa, tumman sininen 
- t-paita, 23 euroa, tumman sininen 
- lippalakki, 17 euroa, tumman sininen 
- klubitakkimerkki, 8 euroa, mustaa huopaa 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
Tuotteita voivat ostaa myös yhdistykseen kuulu-
mattomat! 

Seuraava jäsentiedote 
• Seuraava jäsentiedote ilmestyy Rannikon Puolus-
tajassa 2/2002 viikolla 23 kesäkuussa. 

Tiedote pitää sisällään syksyn jäsentapahtumia 
ja asioita mm. seuraavasti: 

- vuosikokouksen päätökset 
- syyskuun kuukausikokous 
- vuosipäivänkokous lokakuussa 
- Tourin Tussari-ammunta 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäse-
nilleen hyvää alkavaa kevättä. 

Yhteyshenki löt 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri kaptl Kaarle Wikström 
Suomenlinna C 52 B 9, 00190 Helsinki 
koti: 040-5447671, 09-2781164 
sähköposti: wiku@dlc.fi  
työ: Merisotakoulu/Korkeakouluosasto 
PL 5, 00191 Helsinki 
09-181 46204 - myös EJ 

• Tiirku: 
Komkapt Tuomas Tiilikainen 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

• Majajaosto: 
Komkapt Pentti Niskanen 
(majavaraukset sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42310 

M Meriupseeriyhdistyksen vuosikokous 18.4. 

Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Suomenlinnan Upseerikerholla 18 .4 .2002 kello 18.00 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. I lmoittautumi-
set kokoukseen sihteerille 15.4 mennessä. Lautta Suomenlinnaan 
lähtee kello 17.40. Tervetuloa! 

Hallitus 
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1. Merivoimien Opistoup-

seereiden Jatkokurssin 

opiskelijat tutustuivat Pieta-

rin sotahistoriallisiin nähtä-

•in 10.-12.12.2001. 

Kurssilaiset 
oppaineen 
valmiina 
nousemaan 
risteilijä 
Auroralle. 

Opintomatkalla 
• Opistoupseereiden uudistettu koulutus aloitettiin 
1989 peruskurssista 48 vastaamaan keskiasteen 
koulutusuudistusta. Vuonna 1991 valmistuneiden 
opistoupseereiden jatkokoulutus aloitettiin 23.4. 
2001. Viimeiset linjat päättyvät huhtikuussa 2002. 
Jatkokurssi käsittää kaikille puolustushaaroille yh-
teisen kahden kuukauden mittaisen jakson sekä lin-
jakohtaisen enintään neljä kuukautta kestävän eri-
koistumisjakson. 

Merivoimien ensimmäisellä jatkokurssilla opis-
keli 14 opiskelijaa, jakaantuen laivasto-ja rannikko-
joukkolinjoille. Koko jatkokurssin vahvuus maa-, 
meri- ja ilmavoimien opiskelijat yhteenlaskien ylitti 
200. Jatkokurssi oli ensimmäinen laatuaan. Kursse-
ja järjestettäneen yksi vuodessa seuraavat kymme-
nen vuotta. 

Kurssin sotahistoriaan liittyvä epävirallinen 
matka tehtiin vanhaan merikaupunkiin, Pietariin. 
Matka aloitettiin tutustumalla Miehikkälän Salpa-
linja-museoon. Neljän hehtaarin laajuiselle alueel-
le sijoittuu mm. viisi eri tyyppistä korsua, 400 m 
kunnostettua taistelu- ja yhdyshautaa, nelirivinen 
panssarivaunuestelinja, ilmavalvontatorni, pallokor-
sun muotti, kenttä-ja panssarintorjuntatykkejä sekä 
T-34 panssarivaunu. 

Miehikkälästä matka jatkui Vaalimaan rajanyli-
tyspaikan kautta Viipuriin. Viipurin torin vilkkaalla 
kauppapaikalla löytyi monenlaista kauppatavaraa. 
Ostosten jälkeen joukko suuntasi matkan järjestä-
neen JaPi-matkojen linja-autolla kohti Pietaria. 

Venäjän maalla 
Saavuimme Pietariin illansuussa, missä majoi-

tuimme hotelli Moskovaan. Seuraavana päivänä 
tutustuimme Pietarin nähtävyyksiin oppaamme 
everstiluutnantti Trostsenkon johdolla. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan tarkoituksenamme oli 
tutustua Pietarin Tykistö- ja Merisotamuseoihin, 
mutta "yllättävän" juhlapäivän johdosta ko. muse-
ot olivat kiinni. Uusiksi tutustumiskohteiksi valit-
tiin risteilijä Aurora, Pietari-Paavalin linnoitus sekä 
Iisakin kirkko. Kaikki kohteet olivat ehdottomasti 
näkemisen arvoisia ja mielenkiintoisia. Kierros 

Terho Ahonen toimi erinomaisena oppaana 
Miehikkälän Salpalinja-museossa. 
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Yksi monista Pietarin Merisotakouluista. 

päättyi illalla Pietarin upseerikerholla järjestettyyn 
illalliseen. 

Seuraavana aamuna joukkomme lähti paluu-
marssille Kronstadtin kautta. Kronstadtissa tutus-
tuimme Pietari Suuren aikaisiin merilinnoituksiin 
sekä portin takaa Venäjän Itämeren laivaston van-
henevaan kalustoon. Kaikkialla juhlaliputettiin Ve-
näjän Perustuslain päivän kunniaksi. 

Kronstadtista suuntasimme pitkää patotietä pit-
kin kohti kotia. Matkalla pysähdyttiin vain Viipuris-
sa. Ostimme tuliaisia ja söimme illallisen. Raja-
muodollisuuksissa huomattavaa oli että, Venäjältä 
pois päästäkseen passit esitetään kolmesti Venäjän 
ja kerran Suomen viranomaisille. Onnistunut matka 
päätettiin Suomenlinnaan. 

Matkasta jäi hyvä kuva tämän hetken Venäjästä 
ja Pietarista. Samalla saimme aimo annoksen histo-

Pietari-Paavalin linnoituksen pääsisäänkäynti. 

rian oppia. Kiitos asiantunteville oppaille. Matkan 
onnistumisen takeena voidaan pitää myös matkan 
järjestäjän kokemusta ja innostavaa opastusta. 
Kurssimme kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka tuel-
laan mahdollistivat matkamme. Erityisesti haluam-
me osoittaa kiitoksemme Merisotakoululle, Ran-
nikkotykistösäätiölle, Kyminlinnan Maanpuolus-
tuskerhon Kannatusyhdistykselle sekä Suomenlin-
nan Päällystöyhdistykselle. 
Teksti ja kuvat 
rannikkojoukkolinjan oppilasopistoupseerit 

Kronstadtin sotasataman aluksia juhlaliputuksessa. 
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Toiseksi viimeinen 
opistoupseerien peruskurssi valmistui 2 5 . 1 . 2 0 0 2 

Peruskurssi 57 alkoi 9.8.1999. Peruskurssi kestää kaksi ja 

puoli vuotta ja sisältää yleis- ja erikoistumisjakson. Yleis-

jakso kestää 8-11 kuukautta. Yleisjakson opinnot tapah-

tuivat Lappeenrannassa nykyisen Maasotakoulun tiloissa. 

• Yleisjakson tarkoitus oli antaa opiskelijoille 
yleissivistäviä opintoja sekä sotilaskoulutusta. Op-
piaineina oli esimerkiksi matematiikka, ruotsin-ja 
englanninkieli sekä kasvatus-ja opetusoppi. 

Yleisjakson aikana opiskelijat valitsivat erikois-
tumisjakson linjan opintomenestyksen mukaan. 
Näin tekivät myös kahdeksan opistoupseerioppilas-
ta, jotka aloittivat 1.4.2000 opiskelunsa Merisota-
koululla Rannikkojoukkolinjalla. Rannikkojoukko-
linja antaa, kuten kaikki muutkin peruskurssin lin-
jat valmiudet toimia sodanajan yksikön päällikkönä 
sekä rauhanajan perusyksikön kouluttajana. 

Rannikkojoukkolinjan opinnot alkoivat Suo-
menlinnassa, mutta nopeasti huomasimme pääkou-
lutussaareksemme Santahaminan. Koulutus tapah-
tui entisen Rannikkotykistökoulun tiloissa. 

Kevät 2000 oli kiinteän rannikkotykistön opis-
kelua. Kiinteän rannikkotykistön kalusto koostuu 
tornikanuunoista, joita ovat 100 56 TK ja 130 53 
TK. Ensimmäiset ammunnat pääsimme ampumaan 

tornikanuunoilla jo huhtikuussa 2000. Kevään tär-
kein harjoitus oli Merisotakoulun Merileiri, jossa 
toimimme tykkimiehistä patteriupseerin tehtävään 
saakka. Kesäkuu oli vaikeata aikaa. Vain koulu ja 
kokeet haittasivat rantakautta. Heinäkuu oli kesälo-
makuukausi myös meille. 

Kesäloman jälkeen alkoi jalkaväkikoulutus ai-
heena kevytkranaatinheitin-, vesistö-, rannikkojal-
kaväki- sekä rannikkojääkärikoulutus. Kranaatin-
heitinkoulutus tapahtui Santahaminassa. Ammuim-
me kevyen kranaatinheitinjoukkueen ammuntoja 
Santahaminan Kuvusta ja Isosaaresta. Koulutukses-
sa ja ammunnoissa saimme huomata tämän yksin-
kertaisen aseen tehon ja nopeuden. Rannikkojalka-
väkikoulutus tapahtui Porsöön sekä Kirkonmaan 
linnakkeilla. Rannikkojääkärikoulutus pidettiin tie-
tysti Uudenmaan Prikaatissa. 

Syyskuussa opimme räjäyttämään niin kiveä 
kuin puuta eli kyseessä oli räjäyttäjäkurssi. Räjäyt-
täjäkurssi antoi meille valmiudet nuoremman pa-
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nostajan lupakirjaan. Samassa kuussa alkoi täysin 
uusi kokonaisuus eli rannikkotykistöpatteristokou-
lutus. Liikkuvan rannikkotykistön kalustona on 130 
mm rannikkokanuuna eli 130 K 54. Santahaminas-
sa pidetyssä asemaanajoharjoituksessa valmistau-
duimme tulevaan ampumaleiriin. Ampumaleiri pi-
dettiin Jussaröön vanhalla kaivossaarella. Varmis-
timme historiankirjoihin pääsyn ampumalla 130 K 
54:llä maalilautan pohjaan. Syksyn viimeinen am-
pumaleiri oli jälleen Merileiri, jolla osa meistä pääsi 
toimimaan rannikkotykistöpatterin päällikkönä. 

Marras- joulukuussa ajoimme puolustusvoimi-
en BC-ajokortit. Ajoneuvokurssi pidettiin Kaartin 
Jääkäri- rykmentin toimesta. Teoria- ja ajo-opetus 
huipentui maastoajoleiriin. Leirillä kokeilimme 
kuorma-autojemme suorituskykyä maastossa ja 
kaikki tulivat vakuuttuneiksi. Joulukuun loppu oli 
joululomaa. 

Tammikuussa 2001 alkoi ensimmäinen viisi 
viikkoa kestävä ohjattu työharjoittelu. Harjoittelu 
tapahtui joukko-osastoissa pitkin rannikkoa. Työ-
harjoittelun tarkoitus oli perehdyttää meidät alokas-
kauden järjestelyihin ja koulutukseen sekä toimin-
taan perusyksiköissä. 

Helmikuussa syvennyimme rannikkopuolustus-
taktiikan mystiseen maailmaan. Kohta meidät oppi-
laspolot kuitenkin herätettiin pois talviunilta ja 
suuntasimme kepeät jalkamme kohti toista krh-jak-
soa ja sen mukanaan tuomiin ammuntoihin. 

Maaliskuussa jatkoimme krh-harjoituksella, 
jossa toimimme johtajina sekä varohenkilöstönä. 
Maaliskuuta jatkettiin ohjuspatterikoulutuksella ja 
loppukuusta alkoi merivalvontakoulutus, jonka par-
haina antimina oli vedenalaisenvalvonnan koulutus 
sekä tutustumiset Turun Vartiolentueeseen ja 3. Pää-
johtokeskukseen. Kun meri vai vontajakso loppui 
alkoi kevät olla jo pitkällä ja seuraavana kutsui Syn-
dalen ja kyseessä oli Rannikkotykistöpatteristohar-
joitus, jolloin PK 58 Rannikkojoukkolinjakin oli 
saapunut Rt-henkiseen keskuuteemme. 

Toukokuun lämpimin muisto jäi Itä-Villinkiin, 
koska siellä lähes joka "jamppa" poltti nahkansa. 
Yliluutnantit Saarela ja Lyly kouluttivat meille, niin 
louhintaa kuin puulaattapoteron tekoa. Toukokuu 
jatkui kiinteän tykistön opetusaiheilla, joissa kokei-
limme siipiemme kantavuutta sekä johtajina että 
kouluttajina. 

Kesäkuu alkoi ilmatorjuntaopillaja loppukuusta 
pääsimme suunnittelemaan ja toteuttamaan taistelu-
ammunnat Kirkonmaan linnakkeella, joista ansait-
simme taisteluammuttamisoikeudet. Jälleen yksi 
sulka hattuun lisääjä lomatkin painoivat päälle. 

Hyvin levänneenä aloitimme elokuussa liikun-
taleirillä, jossa tutustuimme hyvin moneen eri ur-
heilulajiin. Lajeina oli mm. Curling, seinäkiipeily ja 
rullaluistelu. Elokuun hyvissä ilmoissa jatkoimme 
raivaajakurssilla, jossa tutustuimme eri räjähteisiin 
ja opiskelimme niiden raivausta. Vielä ennen ohja-
tuntyöharjoittelun alkua piipahdimme Pörsön luon-
non kauniilla saarella PK 58 Rj-linjan pintauintihar-
joituksessa kouluttajina sekä maaliosastona. 

Toinen ohjattutyöharjoittelu toimeenpantiin 
joukko-osastoissa, joihin kukin meistä tulisi valmis-
tumisen jälkeen siirtymään. Työharjoittelun aikana 
annoimme eri puolella rannikkoa koulutusta eri-
koiskoulutuskaudella oleville varusmiehille. 

Lokakuun lopussa palasimme koulunpenkille ja 
edessä häämötti jo loppusuora. Tosin hyvin pitkän-
lainen. Taktiikan opinnot jatkuivat ja nyt edessä oli 
tuon liikkuvan kokonaisuuden eli Rannikkotykistö-
patteriston taktiset koukerot. Jakso huipentui harjoi-
tukseen, jossa pääsimme testaamaan osaamisemme. 

Marraskuun alku meni hieman vanhaa opittua 
palautellessa eli kyseessä oli ampumaopin kertaus, 
jossa moni niin vaikealta tuntunut asia aukeni. Tä-
män jälkeen oli järjestyksessään neljäs eli odotettu 
viimeinen Merileiri, jossa toimimme varo- ja kou-
luttajatehtävissä. Ensimmäinen viikon olimme Rus-
sarön linnakkeella harjoittelemassa ja toinen viikko 
vierähti mukavan talvisissa Syndalenin maisemissa. 

Joulukuussa näytti, että "mailit" alkaa käydä 
mittarissa vähiin. Edessä oli vielä ilmatorjuntakurs-
si, jossa saimme koulutuksen 23 ItK 61:hon eli näin 
kansankielellä Sergeihin. Joulukuun kruunasi ex-
cursio eli opintomatka, joka suuntautui Turkuun, 
Niinisaloon ja Hämeenlinnaan. Turussa tutustuim-
me Saaristomeren Meripuolustusalueen aluksiin, 
Niinisalossa Tykistökouluun ja Hämeenlinnassa 
Panssarivarikkoon. 

Tammikuussa jäljellä oli vielä voimia vaativa 
järjestötoiminnankoulutus Saariselällä. Saariselän 
matka todellakin kruunasi koko kurssin ja kaikille 
jäi varmasti hyvä maku koko kurssiajalta. 
Teksti ja kuva 
rannikkojoukkolinjan oppilasopistoupseerit 

KOTKAN OPTIIKKA 

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

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 
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HKT-GOLF 
Meri- ja rt-henkiset golfarit. Ota kalenterisi heti 
esille ja varaa jo nyt hyvissä ajoin elokuun vii-
meisen ti istain kohdalle tämä tärkeä päivämää-
rä, 2 7 . 0 8 . 2 0 0 2 . 
Silloin taas katsotaan Tuusulan Golf Klubin ken-
tällä, ovatko taisteluvälineiden suunta ja korot 
kohdallaan. Naisilla ja miehillä on omat sarjan-
sa, mutta kaikki kilpailevat kiertopalkinnosta, IÖON MALJASTA. 
Tarkemmat t iedot kisasta löydät tämän lehden 
seuraavassa numerossa. 

Tervetuloa Rt-Golf 2002 kisaan 27 .8 .2002 
Rt-Kerho Johtorengas ry 
gsm 0500-213 554 

Hyötyä ihmiselle ja ympäristölle 

Hyötytuuli on tuulivoimalla tuotettua 
sähköä. Tuulivoima on ympäristö-
ystävällinen energian tuotanto-
vaihtoehto, sillä tuulivoimalat 
eivät aiheuta tuotantokäytössä 
minkäänlaisia päästöjä ilmakehään. 

S E E 

Turku Energian myymä 
Hyötytuuli -sähkö 
tuotetaan Suomen 
suurimmassa tuuli-
puistossa, Porin 
Reposaaressa. 

I - . 
Turku Energia 
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RT-KERHO 
JOHTORENGAS 

• Vuosi 2001 päätettiin perinteisen joulupuuron 
merkeissä, joka nautittiin Suomenlinnan Upseeri-
kerholla 7.12. Paikalla oli ennätyksellisesti 18 hen-
kilöä !! Kiitokset osallistujille. 

• Syyskokouksessa valittu hallitus piti järjestäyty-
miskokouksensa 8.1.2002. Alla vielä kertauksena 
2002 hallitus: 
- Jukka Toukkari, puheenjohtaja 
- Kimmo V. Kinos, 1 .varapj. 
- Kare Vartiainen, 2.varapj. 
Hallituksen muut jäsenet sekä varamiehet: 
- Pertti E.K. Aalto (Jyri Hagman) 
- Toni Aalto (Esko Järvi) 
- Jani Kekkonen (Juha Nora) 
- Jarmo Toikka (Pentti Jänkälä) 

Tapahtumia 
• Kerho täytti kunniakkaat 65 vuotta 18.1.2002. 
Juhlia vietettiin työn merkeissä ja valmisteltiin his-
toriikin täydentämistä 70-vuotisjuhlia varten. 
• Kevätkokous pidetään 5.3. ti klo 19.00 Suomen-
linnan kerholla. Lautta lähtee klo. 18.40. Tervetuloa 
mukaan !! 
• Kevään aikana on myös tarkoitus järjestää perin-
teiset tst-pistooliammunnat, joista informoimme li-
sää kun päivä varmistuu. Ajantasaiset tiedot löydät 
aina kerhon omilta www-sivuilta: http://www.  
rannikonpuolustaja.fi/johtorengas/johtoren.htm 

Liit tyminen jäseneksi 
• Liittyminen kerhon jäseneksi tapahtuu helpoiten 
RULin sivujen kautta: http://www.rul.fi/tjl.html tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin [Muista merkitse lisä-
tietoja kohtaan tieto Rt-kerho Johtorengas]. 

Yhteystiedot: 
Jukka Toukkari, pj 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 
gsm 0400 771587 
j ukka. toukkari @ bea.com  
Toni Aalto, sihteeri 
Kivivuorenkuja 1 B 20 
01620 Vantaa 
gsm 040 3113008 
toni.aalto@eltelnetworks.com 

PS. 
• Kerhon jäsenten toivotaan edelleen ilmoittavan 
mahdollisen sähköpostiosoitteensa sihteerille osoit-
teeseen toni.aalto@eltelnetworks.com. jotta tapah-
tumista, ja varsinkin "nopeista lähdöistä" voidaan 
ilmoitella myös sitä kautta. 

V 

Kanervatie 6,01380 Vantaa 
Puh. 020 441134 

M K o n e p a j a 
.Lipponen Oy 

Orikedonkatu 7 20380 TURKU 
Puh. (02) 255 0050 Fax (02) 255 0040 
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Tiedätkö, mikä on ^ ^ 
SININEN 9 
RESERVI V 

REIJO TELARANTA 

Runsaat viisi vuotta sitten kaikki oli vielä yksinkertaista. 

Maanpuolustuksen kartalta löytyi puolustusvoimat ja suuri 

joukko erilaisia maanpuolustusjärjestöjä ja säätiöitä. Näi-

den välinen työnjakokin oli selkeä ja yksinkertainen. Puo-

lustusvoimat hoiti sotilaskoulutuksen. Järjestöt ja säätiöt 

puolestaan keskittyivät aatteelliseen maanpuolustustyöhön 

ja perinteiden vaalimiseen. 

Maanpuolustuksen kenttä 
ja Sininen Reservi 

R A f l Y ™ ° ' P U O L U S T U S - SOTILASKOULUTUS LAITOS VOIMAT 

RvLE ) n n MPK ry 

MerivE Meripuol. 
piiri 

Lantin kouf-alue 
itäinen koulalue 

JÄRJESTÖT SÄÄTIÖT 
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Tänään kaikki on toisin. Toimijoita on 
maanpuolustuksen kentässä enemmän 
kuin ennen, ja myös työnjaossa on tapah-
tunut muutoksia. 

Oheisen piirroksen ääreen kannattaa pysähtyä 
kaikessa rauhassa. Siinä on samalle kartalle laitettu 
kaaviona meripuolustuksen piirissä tapahtuvan 
maanpuolustustyön tämän hetken tärkeät koordi-
naatit. Piirroksen kautta avautuu myös eri toimijoi-
den välillä sovittu työnjakoja vastuut. 

Sininen reservi 

Sininen Reservi on ollut yleisnimi, jolla on tarkoi-
tettu merivoimien piirissä tapahtuvaa vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Tämän yhteisen nimen alle 
ovat sopineet järjestöt, säätiöt ja jopa koulutustoi-
minta. Nimi on osuva, naseva ja yhdistää oikealla 
tavalla kaikki edellä mainitut tahot suureksi ja mo-
nipuoliseksi kokonaisuudeksi. Yhteisenä tunnukse-
na on tuolloin yleensä käytetty piirroksen yläreu-
nassa olevaa tykinputkiankkuria. 

Kaavion keskellä oleva vihreä katkoviiva jakaa 
kentän sotilaskoulutuksen sekä perinteisen järjestö-
jä säätiötoiminnan kesken. Oikean puolen toimijoil-
la on omat taustansa, perinteensä ja sääntöjensä lin-
jaamat tavoitteet. Yhteistä kaikille on vapaaehtoi-
nen maanpuolustustyö ja halu tukea niin aatteelli-
sesti kuin aineellisestikin vihreän viivan vasemmal-
la puolella tapahtuvaa tärkeää toimintaa. 

Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos 

Kaavion vasemmassa reunassa ovat rajavartiolaitos 
ja puolustusvoimat sekä merivartiostot ja merivoi-
mat. Ne eivät laajoja esittelyjä kaivanne. Merivoi-
mat on puolustusvoimien komentajan alainen itse-
näinen puolustushaara, joka koostuu esikunnasta ja 
seitsemästä joukko-osastosta, joihin kuuluu laivas-
to- ja rannikkojoukkoja Merivoimat on vastuussa 
merivalvonnasta ja alueellisen koskemattomuuden 
turvaamisesta sekä Suomen meripuolustuksen 
suunnittelusta, valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 

Yhteistyö Sinisen Reservin ja merivoimien vä-
lillä on ollut aina hyvää. Yhteisymmärrys on ollut 
aukotonta niin oheisen kaavion mukaista organisaa-
tiota ja työnjakoa rakennettaessa kuin käytännön 
toimia koulutuksesta aatteelliseen toimintaan ja tie-
dotukseen suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Meripuolustuspiiri 

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) on perustettu 
vuonna 1993. Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus-
ta antavan yhdistyksen jäseniä ovat 11 maanpuolus-
tusjärjestöä joukossa Sininen Reservi ry sekä vuo-
desta 1998 lähtien puolustusministeriö ja puolustus-
voimat. Myös sisäasiainministeriö on allekirjoittanut 

toimintaa ohjaavan yhteistoimintapöytäkirjan. 
MPK on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, 

joka täydentää asevelvollisten koulutusta ja valmen-
taa vapaaehtoisia miehiä ja naisia puolustusvoimi-
en ja muun yhteiskunnan, erityisesti kuntien, poik-
keusolojen organisaatioihin Kurssit ovat avoimia 
kaikille 15 vuotta täyttäneille suomalaisille. 

Koulutusorganisaation muodostavat 19 alueel-
lista maanpuolustuspiiriä, valtakunnalliset ilma-ja 
meripuolustuspiirit sekä piirien 200 vapaaehtoisvoi-
min toimivaa paikallisosastoa. Piireissä toimintaa 
johtavat palkatut piiripäälliköt. Kouluttajat ovat 
pääosin vapaaehtoisia miehiä ja naisia, mutta muun 
muassa sotilasaseiden ja taisteluvälineiden käsitte-
lystä kursseilla vastaa puolustusvoimien kantahen-
kilökunta. 

MPK:n kursseista noin puolet on sotilaallisia 
lisäkursseja. Näillä kursseilla opetuksen painopiste 
on alueellisten ja paikallisjoukkojen tehtävien kuten 
kohteensuojaamisen kouluttamisessa. 

MPK:n organisaatioon kuuluva Meripuolustus-
piiri huolehtii edellä mainittujen tehtävien hoitami-
sesta merivoimien yhteydessä. Meripuolustuspiiri 
jakautuu läntiseen ja itäiseen koulutusalueeseen 
sekä meripuolustusosastoihin ja paikallisosastoihin. 

Meripuolustuspiirin toiminnasta ja kuulumista 
on lähemmin tämän lehden muilla sivuilla. 

Sininen reservi ry 

Sininen Reservi ry on merivoimien ja merivartios-
ton piirissä toimivien maanpuolustusjärjestöjen 
yhteinen järjestö. Sillä ei ole henkilöjäseniä. Jä-
senyhdistyksiä on tällä hetkellä 22. 

Sininen Reservi ry:n tarkoituksena on sääntö-
jensä mukaan tukea ja harrastaa vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä, tukea meripuolustuksen va-
paaehtoista maanpuolustuskoulutusta, edistää meri-
puolustuksen, merenkulun ja merimiestaidon har-
rastusta, tehdä tunnetuksi suomalaista merenkulku-
perinnettä sekä ylläpitää ja kohottaa maanpuolus-
tustahtoa. 

Edellä mainittuihin tavoitteisiin järjestö pyrkii 
mm. edistämällä jäsenyhdistystensä yhteistyötä, 
järjestämällä vapaaehtoisia kouluttajia ja koulutet-
tavia MPK ry:n Meripuolustuspiirin koulutustapah-
tumiin sekä harjoittamalla ja tukemalla tiedotus-ja 
perinnetoimintaa. 

Sininen Reservi ry on valtakunnallisen koulu-
tusorganisaation MPK ry:n jäsen, ja yhdistyksellä 
on edustaja sen hallituksessa. Sininen Reservi ry:n 
jäsenyhdistyksissä on tarjolla runsaasti vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tehtäviä myös sellaisille, 
jotka eivät ikänsä, sotilaskoulutuksen puutteen, ter-
veydentilan tai jonkun muun syyn takia voi vielä / 
enää / lainkaan osallistua vapaaehtoiseen koulutus-
toimintaan. Sininen Reservi ry jäsenjärjestöineen 
tukee merivoimia ja sen vapaaehtoista koulutustoi-
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us JÄRJESTÖT SÄÄTIÖT 

mintaa myös hyvin konk-
reettisesti mm. luovutta-
malla aluksia ja muuta 
omistamaansa kalustoa 
koulutustoiminnan käyt-
töön ja rekrytoimalla va-
paaehtoisia mukaan toi-
mintaan. 

Säät iöt 

Kaavion oikeassa reunas-
sa on kaksi meripuolus-
tuksen piirissä tapahtuvaa 
vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä ja koulutustoimintaa tukevaa säätiötä, 
Rannikkotykistösäätiö ja Sinisen Reservin Säätiö. 

Taloudellisesti vahvan ja pitkään toimineen 
Rannikkotykistösäätiön historiasta ja tavoitteista on 
toisaalla tämän lehden sivuilla oma kirjoituksensa, 
joka kannattaa lukea. 

Sinisen Reservin Säätiön edeltäjä oli 29.9.1959 
perustettu Reserviläisten merisäätiö. Vuonna 1996 
säätiö otti käyttöön nykyisen nimensä. Säätiö on 
käyttänyt kokoamansa varat suoraan Sinisen Reser-
vin järjestötoiminnan ja Meripuolustuspiirin koulu-
tustoiminnan tukemiseen. Säätiö omistaa koululai-
va Röytän. 

Sinisen Reservin Säätiön sääntömuutos on lop-
pusuoralla. Uudet säännöt ovat hyvin lähellä Ran-
nikkotykistösäätiön sääntöjä, jotka on juuri uusittu 

vastaamaan paremmin 
uusien merivoimien ja sen 
yhteydessä toimivien 
maanpuolustusjärjestöjen 
tarpeita. Säätiöillä on vii-
me aikoina ollut runsaasti 
yhteistoimintaa, jolla on 
pyritty voimien kokoami-
seen ja varainhankinnan 
tehostamiseen. 

Kaavion 
ulkopuole l ta 

Pelkistetty kaavio ei voi 
koskaan kertoa kaikkea. Oheisen kuvan lokeroissa 
ei esimerkiksi näy Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tys ry:tä (RtUy) ja sen kustantamaaa Rannikon 
Puolustaja -lehteä, joka on vuoden 2002 alusta läh-
tien toiminut myös kaikkien kaaviossa esitettyjen 
tahojen yhteisenä tiedotusvälineenä. Kaaviosta ei 
liioin löydy kaikkia niitä Sininen Reservi ry:hyn 
kuulumattomia järjestöjä ja säätiöitä, jotka eri ta-
voin liittyvät meripuolustuksen tärkeään ja laajaan 
sektoriin. 

Tärkein asia kuviosta kuitenkin näkyy: pitkin 
laajaa rannikkoamme levittäytynyt vapaaehtoinen 
maanpuolustus- ja koulutustoiminta on löytänyt 
yhdessä hyväksytyn ja vahvistetun muotonsa ja sel-
keän työnjakonsa. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa 
yhdessä tulevaisuutta. • 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

TOIMIHENKILÖUNIONI 

Puh. (09) 172 731 
www.toimihenki lounioni. f i 

eSATALASKENTA OY 

Yrjönkatu 15 
28100 PORI 

i n KRISTIINAN KAUPUNKI 
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI 

444 ^ H Puh./Fax. 06-221 6200 

r r n TURVALLISUUDEN 
JOHTAVA OSAAJA 

www.securitas.fi I S E C U R I T A S 

TURVALLISUUDEN 
JOHTAVA OSAAJA 

www.securitas.fi 

TURVALLISUUDEN 
JOHTAVA OSAAJA 

www.securitas.fi 

TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneentie 1506, Tiistenjoki 
Puh. 06-433 7400 
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S I N I N E N 
RESERVI 

Joululounaalla kiitettiin ansioituneita 

• Sinisen Reservin perinteinen joulu-
lounas pidettiin toista kertaa Upinnie-
men varuskuntakerholla Meripuolustus-
alueen komentajan , kommodori Heikki 
Salmelan suojeluksessa. Tilaisuus koko-
si lähes sata vapaaehtoisen meripuolus-
tuksen ystävää, ja antoi mahdollisuuden 
kiittää monesti pitkänkin päivätyön teh-
neitä meripuolustajia. Isäntänä toimi-
neen Suomenlahden Meripuolustusosas-
ton puolesta annamme erityisen arvon 
sille, että tilaisuuteen osallistuivat meri-
voimien komentaja, kontra-amiraali 
Hans Holmström ja esikuntapäällikkö, 
lippueamiraali Pertti Malmberg. Monis-
ta palkituista haluan ottaa esille pitkäai-
kaisen alueupseerimme, komentajakap-
teeni Jyrki Kivelän, sekä va:na tehtävää 
hoitaneen kapteeniluutnantti Olli-Pekka 
Lundin, jotka ovat jaksaneet meitä jat-
kuvasti tukea ja kestää! 

Osastomme koulutuspäällikkö ylil 
res Jukka Toukkari ja huoltopäällikkö, 
kapt res Pertti EK Aalto saivat MPK 
ry:n plaketin jättäessään tehtävänsä mo-
nivuotisen palvelun jälkeen. 

Koululaivan Röytän puolesta lämpi-
mät kiitokset kommodori Heikki Salme-
lalle ja konetarkastajallemme Jorma 

Kommodor i Heikki Salmela Reijo Telarannan 
onniteltavana. 

Kellomäelle, jotka vastaanottivat Röytän 
muistolaatan. 
KIITOS ! 
Kai Masalin 

Felix Abba 
www.felixabba.fi 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

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

Puh. 09 -274 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0 

EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÄ AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

P u h . 0 1 9 - 2 4 1 4 9 9 5 , Fax 0 1 9 - 2 4 6 2 4 4 5 

Autokorjaamo Ahlroth 
Malmkulla 

10300 Karjaa 
Puh. 019-230 878 
Fax 019-230 565 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYK1STÖKILTA 

Vuoden 2001 kiltalainen Timo 
Elolähde kiittää huomionosoituk-
sesta. Taustalla Ensio Selin. 

Puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä 
ojentaa hopeisen kiltamaljan 
Johan ja Sigbritt Grönroosille 
kiitokseksi pitkäaikaisesta Järvön 
kiltamajan hoidosta. 

Tavallista juhlavampi glögitilaisuus 

Kilta tarjosi jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 
glögiä, pipareita ja piirakkaa 20.12 klo 17-21 Suo-
mi-yhtiön toimitalossa, Yrjönkatu 24. Vieraita oli 
noin 70 ja mikä ilahduttavaa, hyvin eri-ikäisiä vast-
ikään kotiutuneista sotiemme veteraaneihin. Juha-
Matti Kemppinen ja Kalle Lehmus lauloivat kitaran 
säestyksellä sekä kaikille yhteisesti että erikoisesti 
naisille. 

Palkitsemiset oli siirretty itsenäisyyspäivän ilta-
juhlasta tähän tilaisuuteen. Killan puheenjohtaja 
Eero Akaan-Penttilä aloitti arvokkaimmasta päästä 
eli vuoden kiltalaisesta. Puualustalle kiinnitetyn 

miekan sai vuodeksi haltuunsa Timo Elolähde, joka 
kiitospuheessaan piti suurena kunniana saada oma 
nimilaattansa "kovien nimien" jatkoksi. Ensimmäi-
sen luokan barettimerkki ojennettiin Kristiina Slot-
telle ja Timo Elolähteelle. Johan ja Sigbritt (Iipi) 
Grönroos saivat hopeisen kiltamaljan kiitokseksi 
Järvön monivuotisesta hoidosta. Lisäksi oman kap-
paleensa killan uudesta isännänviiristä sai sen suun-
nittelija, heraldikko Jukka Suvisaari. 

Kirjall isuutta 

Rauno Paananen on luopunut kirjallisuuden välittä-
misestä. Kiitokset hänelle monen vuoden ponniste-
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Onnittelu- ja palkitsemisvuorossa 
killan perustajajäsen, edelleen 
johtokunnan jäsen "Bubi" Hess. Hän 
sai palkinnokseen teräsavaimen. 

Kitaristit Kemppinen ja 
Lehmus viihdyttivät yleisöä 

laululla ja soitolla. 

luista! Jatkossa kirjoja voi tilata Kristiina Slottelta, 
puh (09) 801 1116, gsm 050 525 0022, sähköposti 
kristiina_slotte@yahoo.com. 

Vuosikokous 8.3 . 

Killan vuosikokous on perjantaina 8.3.2002 klo 
17:30 alkaen Suomi-yhtiön toimitalossa, Yrjönkatu 
24. Markkinointipäällikkö Sanna Sareltus esittelee 
yhtiötä ja Jukka Suvisaari kertoo heraldiikasta. 
Myös kahvia tarjotaan. Tervetuloa! 

Asialistalla ovat normaalit vuosikokousasiat: 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2001 sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuo-
delle 2002. Lisäksi valitaan johtokunnan jäsenet ja 
tilintarkastajat. Puheenjohtaja Akaan-Penttilä on 
ilmoittanut luopuvansa tehtävästä kolmen kauden 
jälkeen. 
Teksti Timo Elolähde 
Kuvat Eero Sivunen 

Yhdessäoloa, tuttujen tapaamista ja keskustelua. Niitä riitti. 
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Turussa uhlittiin itsenäisyyttä 
ja Antti Laitakaria sekä 
muisteltiin Teikaria 

RANNIKKO-
JÄÄKÄRI KILTA 

Rannikkojääkärit 
onnittelevat Teikarin 
veteraania. Vasem-

malta päivänsankari 
Antti Laitakari, 

Teikarin taistelijoiden 
puheenjohtaja Paavo 
Teikari, Rannikkojää-

kärikillan varapu-
heenjohtaja Viljo 

Lehtonen ja puheen-
johtaja Olli Ollila 

sekä VaaRannJP:n 
komentaja Anders 

Gardberg. 

• Perinteistä Teikarin muistojen iltapäivää vietet-
tiin jälleen lauantaina 1.12.2001 Turussa, Hotelli-
ravintola Marina Palacen juhlavissa tiloissa. Ran-
nikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden järjestä-
mä tapahtuma oli tänä vuonna entistäkin vaikutta-
vampi siksi, että tapahtuman ikinuori puuhamies ja 
Teikarin taistelija Antti Laitakari täytti 3.12. 80-
vuotta. Eli siis, samalla kun juhlittiin itsenäistä 
Suomea, muisteltiin Teikaria ja sen vaiheita, juhlit-
tiin myös Anttia. 

Juhlimaan oli saapunut pitkälti yli 60 henkilöä, 
15 Teikarin taistelijaa, Rannikkojääkäripataljoonan 
nykyistä ja entistä henkilökuntaa, kiltalaisia ja An-
tin sukulaisia ja tuttavia. Paikalla olivat muiden 
muassa RannJP:n entiset komentajat, kenraaliluut-
nantti Erkki Rannikko, eversti Tapio Partanen ja 
eversti Martti Kuivala, joka toimi myös tilaisuuden 
isäntänä ja ohjelman juontajana. Paikalla olivat 
myös VaaRannJP:n nykyinen komentaja Anders 
Gardberg ja RannJP;n komentajanakin toiminut 
pataljoona,upseeri, everstiluutnantti Raimo Riiko-
nen. 

Alkumaljan, avaussanojen ja hiljaisen hetken 
jälkeen oli vuorossa jouluateria. Musiikista huoleh-
ti Pauli Pyökärin trio. Perinteiseen tapaan ohjel-

Sotahistorioitsija Ari Raunio kertoo kesän 1944 
torjuntataisteluista ja niiden merkityksestä 
sodan lopputulokseen uusimman historiantut-
kimuksen valossa. 
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Päivänsankari Antti 
Laitakari "viihdy-
tyskiertueella" 
ystävien parissa. 
Vasemmalta rouva 
Maija Rannikko, 
RannJP:n entinen 
komentaja, kenraa-
liluutnantti Erkki 
Rannikko, Antti 
Laitakari, RannJP:n 
komentajanakin 
toiminut pataljoo-
naupseeri, eversti-
luutnantti Raimo 
Riikonen sekä 
Rannikkojääkärikil-
lan Lounais-
Suomen osaston 
vetäjä Seppo 
Mäntymäki. 

massa oli myös yhteislaulua, arpajaiset ja terveisiä 
eri tahoilta. Myös joulupukki vieraili juhlassa. 
Vakavampana ohjelmanumerona oli sotahistorioit-
sija, everstiluutnantti ja valtiotieteiden maisteri Ari 
Raunion esitelmä kesän 1944 torjuntataisteluista ja 
niiden merkityksestä sodan lopputulokseen. Aihet-

taan Raunio käsitteli uusimpien sotahistorian ja 
poliittisen historian tutkimustulosten valossa. 

Kiitokset tilaisuuden järjestäjille. Toivottavasti 
perinteet jatkuvat niin, että voimme jälleen vuoden 
kuluttua kokoontua Teikarin muistojen merkeissä. 
Kuvat ja teksti Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
KOKOUSKUTSU 

Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään tiistaina 26 .3 .2002 klo 18.30 

Maanpuolustuskiitojen Liitto r.y:n auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2, 0 0 2 6 0 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Virallisen kokouksen jälkeen ajankohtaista aihetta 

käsittelevä esitelmä. 

Tervetuloa ! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRI KILTA 

• Rannikkojääkärikillan syyskokous pidettiin Sota-
museon luentosalissa tiistaina 27. marraskuuta 
2001. Kokoukseen oli saapunut parikymmentä kil-
talaista. Ennen virallista kokousta osallistujat tutus-
tuivat Sotamuseossa Jatkosota-näyttelyyn sotahisto-
rioitsijan ja näyttelyn yhden toteuttajan Antti Juuti-
laisen asiantuntevalla ja värikkäällä johdolla. Ko-
kouskahvit nautittiin näyttelyyn pystytetyssä "sot-
kussa" sota-ajan iskelmien tahdittamina. 

Puheenjohtajan vaihdos oli etukäteen tiedossa, 
koska kiltaa pari vuotta luotsannut Olli Ollila oli jo 

aiemmin ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajan 
tehtävistä, mutta olevansa valmis jatkamaan halli-
tuksen jäsenenä. Killan uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin killan sihteeri Aarne Krogerus. Uudeksi 
sihteeriksi puolestaan valittiin Harri Kalaja. Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan yhteyshenkilöksi ja 
hallituksen asiantuntijajäseneksi valittiin Jani Ruis-
niemi. Viljo Lehtonen, Juha Karvonen, Tero Mäki-
nen ja Seppo Mäntymäki jatkavat hallituksen jäse-
ninä. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat toisaal-
la tässä lehdessä. 

Puheenjohtaja 
vaihtui 

Valinnat meneillään Rannikkojääkärikillan syyskokouksessa 
Puheenjohtaja Olli Ollila (oik.) puhuu vierellään killan uusi 
puheenjohtaja Aarne Krogerus. (Kuva: J.Lempiäinen) 

Kilta-aktiivi ja RannJP:n kantahenkilö-
kuntaankin kuulunut Kari Salo (oik.) 
vastaanottaa hänelle Teikarin päivänä 
myönnetyn Rannikkojääkärimitalin 
puheenjohtaja Olli Ollilalta. (Kuva: J. 
Lempiäinen) 

Syyskokouksen osanottajia tutustumassa 
Sotamuseon Jatkosota-näyttelyyn sotahisto-
rioitsija Antti Juutilaisen (oik.) asiantuntevalla 
ja värikkäällä johdolla. (Kuva: J.Lempiäinen) 
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Puheenjohtajalta 

Puheenjohtaja 
Aarne Krogerus. 

• Haluan toivottaa kaikille kiltalaisille 
hyvää vuotta 2002. - Nyt uutena puheen-
johtajana. 

Tuttu toteamus "Kerran rannikkojää-
käri - aina rannikkojääkäri" pätee kohdal-
lani täysin. Parikymmentä vuotta sitten 
suoritin varusmiespalvelukseni Rannik-
kojääkäripataljoonassa. Tämän vuoden 
alusta aloitin haasteellisen työni Rannik-
kojääkärikillan puheenjohtajana. Näiden 
kahden tapahtuman väliin mahtuu paljon 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä samal-
la, kun rannikkojääkärinä ja jääkärin jäl-
keläisenä toimintani jääkäriaatteen puo-
lesta jatkuu. 

Syyskokouksessa killan hallituksen 
kokoonpano hieman muuttui. Entinen 
puheenjohtaja Olli Ollila luopui tehtäväs-
tään, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. 
Entisenä sihteerinä haluan esittää hänelle 
parhaat kiitokset tähänastisesta yhteis-
työstä. Yhteistyömme jatkuu. Kiitokset 
haluan kohdistaa myös kaikille viime-
vuoden hallitustyöskentelyyn osallistu-
neille, niin heille, jotka siirtyivät syrjään 
kuin heille, jotka jatkavat hallituksessa. 

Syyskokouksessa vahvistettiin killan 
uusi toimintasuunnitelma, jonka viitoitta-
mana vuotta 2002 viemme eteenpäin. 
Vuoden ohjelmaan kuuluvat sääntömää-
räisten kokousten ohella perinteiset baret-
timarssit keväisin ja syksyisin. Ohjel-
maan kuuluvat myös Teikarin päivä hei-
näkuussa sekä kanoottivaellus alkusyk-
systä. Uutena ohjelmana toteutetaan tou-
kokuussa tutustumisvierailu Porkkalan 
vuokra-alueen historiallisiin kohteisiin 
sekä käynti Porkkalan varuskunnassa. 
Syksylle on suunnitteilla myös toinen 
vierailu, mahdollisesti Mikkeliin. - Ran-
nikon Puolustajan tapahtumakalenteria 

kannattaa seurata. Lisätietoja tapahtumis-
ta saa myös sihteeri Harri Kalajalta 
(GSM 040-571 6897). 

Toimintasuunnitelman määrittelemi-
nä tavoitteina ovat killan tiedotuksen vah-
vistaminen ja se, että kiltalaisten osallis-
tuminen killan tapahtumiin kasvaa. Nämä 
ovat kovia haasteita, mutta hallitus tekee 
parhaansa vastatakseen niihin. Näenkin 
asian niin, että paras tapa aktivoida jäsen-
kuntaa on lisätä tiedotusta. Jäsentiedottei-
ta tullaan lähettämään vähintään kaksi 
vuoden aikana. Hallitus pyrkii lisäksi 
hyödyntämään Rannikon Puolustaja-leh-
den tarjoamat mahdollisuudet täysimää-
räisesti. Rannikon Puolustaja-lehti puo-
lestaan lähetetään syyskokouksen päätök-
sen mukaisesti tänä vuonna niille, jotka 
ovat maksaneet vuoden 2001 jäsenmak-
sunsa ja tietenkin niille, jotka liittyvät jä-
seneksi vuonna 2002. Pelkkä lehti on jo 
niin arvokas, ettei killalla ole mahdolli-
suuksia lähettää sitä jäsenmaksunsa lai-
minlyöneille. Jos huomaat, että lehden 
tulo lakkaa, kannattaa tarkastaa, oletko 
maksanut jäsenmaksusi. - Rannikkojää-
kärikilta on mukana myös Maanpuolus-
tuskiltojen Liitto r.y:n valtakunnallisessa 
Kiltanetti käyttöön-projektissa, jolla kil-
tojen nettitarjontaa kehitetään yhteistyös-
sä. Tavoitteena on lisäksi saada käyttöön 
suunnitteilla jo jonkin aikaa ollut killan 
esite - ja kaiken lisäksi kaksikielisenä, 
suomen ja ruotsin. 

Toivon, että jäsenistön ja hallituksen 
yhteistyö jatkuu edelleen hyvänä. - Olkaa 
aktiivisia ja tulkaa mukaan tapahtumiin, 
niin entiset kuin uudetkin jäsenet! - Anta-
kaa palautetta! 
Kiltaterveisin 
Aarne Krogerus 



RA N NI KKO JÄÄKÄRI Kl LL ASS A 
k e v ä t - k e s ä 2 0 0 2 TAPAHTUU 

MAALISKUU 
• Tiistai 26.3.2002: Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Maanpuolustuskiltojen Liitto 
r.y:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Tilaisuus alkaa klo 18.30 ja sen yhteydessä 
on kahvitaijoilu ja esitelmä. Kokousta koskeviin tiedusteluihin vastaa sihteeri Harri Kalaja, 
GSM 040-571 6897. 
HUHTIKUU 
• Torstai-Perjantai 11.-12.4.2002: Perinteinen BARETT1MARSSI Dragsvikin maastos-
sa. Järjestetään vapaaehtoisena kertausharjoituksena. Ilmoittautumiset 15.3.2002 mennessä 
ja lisätiedot Tero Mäkiseltä, GSM 050-585 0046. 
TOUKOKUU 
• Lauantai 25.5.2002: TUTUSTUMINEN PORKKALAN vuokra-alueen historialli-
siin kohteisiin. Bussimatkalla vieraillaan myös Porkkalan varuskunnassa, jossa ruokailu. 
Matkasta tiedotetaan erikseen tarkemmin jäsentiedotteessa. Ilmoittautumiset sihteeri Harri 
Kalajalle, joka myös antaa matkaa koskevia lisätietoja, GSM 040-571 6897. 
HEINÄKUU 
• Perjantai 5.7.2002: TEIKARIN PÄIVÄ, jota juhlitaan Dragsvikissä perinteisin menoin. 
Killan jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan järjestämää 
tilaisuutta Teikarin kivellä Dragsvikissä sekä osallistumaan sen jälkeen järjestettävälle vas-
taanotolle. Helsingistä järjestetään bussikuljetus. Lisätietoja sihteeri Harri Kalaja, GSM 
040-571 6897. 

AVOINNA 
Ti Klo 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 j a To 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 

Ryhmil le ( 1 0 h e n k ) s o p i m u k s e n m u k a a n 
p u h e l i n n u m e r o s t a ( 0 1 4 ) 1 8 1 5 8 0 9 , fax ( 0 1 4 ) 181 5 8 1 0 

PUH ( 0 1 4 ) 181 5 0 9 0 FAX ( 0 1 4 ) 181 5 0 4 0 

HUOM! Kasinhännässä maksutapana ainoastaan käteinen 

ILMAVOIMIEN HYLÄTYN 
MATERIAALIN MYYMÄLÄ 

K A S I N H Ä N T Ä 
TIKKAKOSKI 
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Rannikkojääkärikilta 
r.y:n hallitus 2002 

Aarne Krogerus, 
puheenjohtaja, tiedotus 
Ukkohauentie 2 D 36 
02170 ESPOO 
Puh. 09-412 6241 (k.), 09-2500 2792 (t.) 
GSM 040-545 1426 
Email: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi  
Viljo Lehtonen, 
varapuheenj ohtaj a, rahastonhoitaj a 
Lokkisaarentie 5 A 301 
00980 HELSINKI 
Puh. 09-321 4252 (k.), GSM 050-564 2088 
Harri Kalaja, 
sihteeri, yhteydet uusiin jäseniin 
Otsolahdentie 7 A 6 
02110 ESPOO 
Puh. GSM 040-571 6897 
Email: harri.kalaja@hut.fi 
Juha Karvonen, 
saunamaja, myyntituotteet 
Vilkenintie 21 A 
00640 HELSINKI 
Puh. GSM 040-501 0843 
Email: juha.karvonen@helsinkimedia.fi 

Tero Mäkinen, 
action-tapahtumat, internet-vastuuhenkilö 
Siltasaarenkatu 15 B 60 
00530 HELSINKI 
Puh. GSM 050-585 0046 
Email: tero.makinen@hut.fi 

Seppo Mäntymäki, 
Lounais-Suomi 
Katteluksenkatu 4 B 51 
20610 TURKU 
Puh. 02-244 4669 (k.) 

Olli Ollila, 
jäsen, projektit 
Bronrinne 3 as. 18 
02400 KIRKKONUMMI 
Puh. 09-296 2093 (k.), GSM 040-500 2287 
Email: olli.ollila@kolumbus.fi 

Jani Ruisniemi, 
asiantuntij aj äsen, yhteyshenkilö/VaaRannJ P 
Mechelininkatu 47 A 27 
00250 HELSINKI 
Puh. 019-181 4253 (t.), GSM 040-585 7187 

Teikarin taistelijat 
Paavo Teikari 
Yliskyläntie 4 D 28 
00840 HELSINKI 
Puh. 09-698 4535 (k.) 

Viljo Lehtosesta 

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja 

Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen valittiin Helsingin kiltapiirin puheenjoh-
tajaksi piirin syyskokouksessa 20.11.2001. 

Viljo Lehtoselle 

3. luokan Vapaudenristi 

Tunnustuksena ansiokkaasta 
maanpuolustuksen hyväksi teh-
dystä työstä on Vapaudenristin 
Ritarikunnan Suurmestari Tasa-
vallan Presidentti Tarja Halonen 
myöntänyt tuotepäällikkö, maju-
ri res. Viljo Lehtoselle 3. luokan 
Vapaudenristin 6.12.2001. 
Rannikkojääkärikilta ja Ranni-
kon Puolustaja -lehti onnittele-
vat. 
Aarne Krogerus, puheenjohtaja 
Eero Sivunen, päätoimittaja 
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K i l l a n M a j a 
1. Rannikkojääkärikillan Maja on killan jäsenten ja heidän 
ystäviensä vapaa-ajanviettokeskus. Majaa voidaan vuokrata 
myös killan ulkopuolisille Suomen kansalaisille ja yrityksille. 

2. Maja varataan puhel imi tse majan isännöitsijältä, 
Juha Karvoselta, puh . (09) 795 528, 040-501 0843 
t a i s ä h k ö p o s t i t s e o s o i t t e e l l a 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi. Tällöin ilmoitetaan 
vuokraajan ryhmän koko ja henkilöiden nimet sekä 
mahdollinen killan jäsenyys. 

Ulkomaalaisten tuonti alueelle vaatii erikoisluvan 
varuskunnan päälliköltä! 

3. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä vuokrauspäivänä 
klo 16.00 ja päättyy viimeisenä klo 14.00. Jäljelle jääneet 
2 tuntia on tarkoitettu majan siivoukseen vuokraajan 
toimesta. 

Maja o n jätettävä siistiin kuntoon! 

4. Majan vuokra on kokonaisuudessaan 26 €/vrk jäsen-
maksunsa maksaneille, 34 €/vrk muille yksityishenkilöille 
ja 68 €/vrk yrityksille. Maksua varten annetaan pankkisiirto 
päävar t ios ta , josta myös saadaan avaimet majalle. 
Kulkulupa toimitetaan liikennevartioon, jossa lupa on 
klo 15.00 mennessä vuokrauspäivänä. 

Käyttämättä jäävä vuoro o n peruttava viimeistään 
2 vrk e n n e n vuoron alkua! 

5. Liikkuminen varuskunnassa on luvanvaraista, joten 

kaikkia annettuja ohjeita on naudatettava ehdottomasti! 
Palvelupisteissä on lupa käydä (Sotilaskoti, kerho jne.) mutta 
ei esim. Eteläkärjessä, ampumaradoilla, Haukipäässä jne. 

6. Tarvittavat puut löytyvät liiteristä. Jätä seuraavalle 
käyttäjälle riittävä määrä valmiita puita! 

Käyttövesi noudetaan ruokalan päädyssä olevasta 
vesipisteestä majalla olevilla neljällä muovikanisterilla. 
Muista seuraavaa käyttäjää tässäkin asiassa. 

Merivettä ei saa käyttää saunassa! 
Roskat ja tyhjät pullot viedään varuskunnassa oleviin 

roskalaatikoihin. 

7. Majalla olevaa soutuvenettä voidaan käyttää ja suorittaa 
kalastusta majan läheisillä vesialueilla. 

Vene o n puhdistettava käytön jälkeen, käännettävä 
ja airot vietävä majan yläkertaan! 

8. Vuoron päätyttyä lämpöpatterit on otettava pois päältä 
ja avaimet palautettava päävartioon! 

Majan ovet menevät herkästi takalukkoon, joten pidä 
avain aina mukanasi, vaikka olisitkin majan sisäpuolella! 

9. Mahdollisista epäkohdis ta otettava yhteyttä majan 
isännöitsijään. 

10. Killan maja on suljettuna 31.10.- 31.4. välisenä aikana! 
Erityisistä syistä maja voidaan vuokrata tänäkin aikana 
ottamalla yhteyttä majan isännöitsijään. 
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N NI KKO JA AK ARI E N 
BARETTIMARSSI 
Perinteinen BARETTIMARSSI järjestetään 
tänä vuonna 12.-13.4. Dragsvikin lähimaas-
tossa. Tapahtuma on VEH eli vapaaehtoinen ker-
tausharjoitus. 
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä Tero Mäkiselle/ 
jolta saa myös lisätietoja tapahtumasta. 

Tero Mäkinen H U O M ! Ainoastaan 
GSM 050-585 0046 Rannikkojääkäriki l lan 
Email: tero.makinen@hut.fi jäsenillä on mahdollisuus 

saada vihreä baretti osal-
listumalla barettimarssiin. 

TERVETULOA MAANKUULULLE 
ROVANIEMEN 

VARUSKUNTAKERHOLLE 

- Hotellitason majoitus 
- Huoneissa televisio ja puhelin 
- Korsukabinetti / sauna 
- Herkullista ruokaa 

luistelumahdollisuus 
Ounasjoki-Kemijoki 

TALVISIN HYVÄT HIIHTO- JA 
LASKETTELUMAHD0LUSUUDET 

Tiedustelut: 
Puh. (016) 181 4910 

Avoinna: 
ma-pe: klo 18.00 alkaen 

la: klo 16.00 alkaen 
su: tilauksesta 

ROVANIEMEN VARUSKUNTAKERHO 
Someroharju 

FINNET 
Y H D E S S Ä T U L E V A I S U U T E E N 

Sinebrychoffinkatu n , o o i o i Helsinki, p. (09) 228 m , www.finnet.fi 
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LAIVASTON KILTA ry 

Hyvät kiltasisaret ja -veljet 

• Uusi aikakausi Laivaston Killan tiedottamisessa 
on alkanut. Merivoimien ja sen "taustaorganisaati-
oiden" yhteisenä tiedotuskanavana toimii nyt täy-
dellä teholla Rannikon Puolustaja. Toivon ja olen 
varma siitä, että viime vuonna tehty ratkaisu on oi-
kea ja osoittautuu kokonaisuuden kannalta onnistu-
neeksi ja toimivaksi. 

Pääkillan tämän vuoden ensimmäinen yhteinen 
tilaisuus on Haminassa lauantaina 23.3. pidettävä 
kevätkokous, jonka kutsu on toisaalla tässä lehdes-
sä. Syyskokous on sitten marraskuussa Helsingissä, 
mutta siitä myöhemmin lisää. 

Laivaston Killan ja paikallisten laivastokiltojen 
suuri yhteinen tapahtuma on tänä vuonna Pohjois-
maiset laivastokiltapäivät, jotka toteutetaan Kymen 
Laivastokillan isännyydessä Haminassa elokuun 
16.-18. päivinä. Päivät avataan perjantaina iltapäi-
vällä kello 17.00 lipunnostolla, yhteisellä ruokailul-
la ja tutustumisillanvietolla. Lauantaina on ohjel-
massa opastettu tutustuminen Haminaan ja sen 
moniin historiallisiin nähtävyyksiin. Illalla on vuo-

BAMACH KY 
www.bamach.com 

N Y K Y A I K A I S T A K U L J E T U S P A L V E L U A 
M O N I P U O L I S E L L A K A L U S T O L L A 

Erilaatuiset sora- ja sepelilajikkeet 

KOSKINEN-YHTIÖT 
27600 HINNERJOKI, Puh. (02) 555 0000, Fax 555 0011 

www.koskinen-yhtiot.fi 

rossa juhlapäivällinen ja sunnuntaina aamulla yh-
teisen kokoontumisen jälkeen päivien päätteeksi li-
punlasku ennen hajaantumista eri suuntiin. Majoit-
tuminen tapahtuu Reserviupseerikoulun tiloissa 
sekä ruokailut koululla ja Upseerikerholla. 

Päiville on perinteiseen tapaan kutsuttu 30 edus-
tajaa kaikista pohjoismaisista veljesjärjestöistä, siis 
Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Vähintäänkin sa-
man verran paikkoja on varattu suomalaisille isän-
nille. 

Koska yksityiskohtainen ohjelma ja muut järjes-
telyt eivät vielä ole täysin "puikoissa", ovat kustan-
nuksetkin vielä luokkaa noin 120 euroa. 

Osallistumishalukkuudesta tulee ilmoittaa pai-
kalliskiltojen puheenjohtajille tai sihteereille mah-
dollisimman pian. Heidän kauttaan tulevat sitten 
myös lisätiedot ja toimintaohjeet. 

Toivon, että mahdollisimman monella on tilai-
suus osallistua näille päiville, joiden aikana voim-
me kaikkia verestää vanhoja ja solmia uusia tutta-
vuuksia pohjoismaisella tasolla. 

Jukka Tarjanne 

VARATTU 

Oy Lunden & Co Ab 
Pansiontie 45 
20210 Turku 

Puh. 02-260 9911 
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Laivaston Kilta Ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

Lauantai 23.03.2002 klo.13.00 
Haminan Upseerikerho 
Kadettikoulunkatu 8 
49400 HAMINA 

12.00 ruokailu, hinta n .15€ 
13.00- kevätkokous 

(sääntöjen määräämät asiat) 
-Ankkuri-julkaisu 2002 
-Pohjoismaiset kiltapäivät 2002 
-esitelmä: RUK merireservien 
kouluttajana everstiluutnantti 
Vesa Kangasmäki 

Paikallisiltojen sihteerit ilmoittavat osanottajamäärät 
ruokailun järjestämiseksi Kymen Laivastonkilta ry:n 
sihteeri Juha Äyräväiselle 

Yhteys: Juha Äyräväinen 
puh. 05-2281555 
fax. 05-2283885 
gsm. 0400-556400 

Aika: 
Paikka: 

Aikataulu: 

VALTAKIRJA 

(täytä tekstaten) 

Valtuutan : n 

Käyttämään äänioikeuttani Laivaston Killan kevätkokouksessa 

Haminassa 23.03.2002 

Paikka ja päiväys / 2002 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Todistavat 
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KYMEN 
LAIVASTOKILTA ry 

Killan sääntömääräinen 

kevätkokous 
keskiviikkona 20.03.2002 klo 19.00 Hotelli-
Leikarissa. Esillä sääntöjen määräämät 
kevätkokousasiat. 

Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin. 

HELSINGIN 

LAIVASTOKILTA ry tiedottaa 

Kevätkokouskutsu 
• Helsingin Laivastokilta ry:n hallitus ilmoittaa jäsenille kokouskutsuna, 
että killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään Suomenlinnan Päällys-
tökerholla (ns. yläkerho) torstaina 21.3.2002 klo 18.00 alkaen. Lautta 
Kauppatorilta lähtee klo 17.40. Ennen kokousta yhteinen veljespäivälli-
nen. Kokouksen alussa videofilmiesitys. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen kevätkokoukselle määräämät asiat. Varaa allakastasi heti ko. ilta! Tule 
mukaan päättämään killan asioista, älä jätä kokoustaukoja! Tervetuloa jou-
kolla päättämään killan asioista! 

Linja-automatka Haminaan 

• Helsingin Laivastokilta ry:n hallitus järjestää linja-automatkan lauan-
taina 23.3.2002 Haminaan Laivaston Kilta ry:n kevätkokoukseen. Linja-
auto lähtee tutusta paikasta, Rautatientorin laidalta, ravintola Fennian 
edestä, kokous pidetään Haminan Upseerikerholla. Linja-auto lähtee klo 
09.30. Haminassa ruokailu on klo 12.00 ja kokous alkaa klo 13.00. (kat-
so Laivaston Killan kokouskutsua toisaalla tässä lehdessä). Paluu Helsin-
kiin illan aikana. Ennakkoilmoittautumiset linja-autokuljetuksen ja ruokai-
lun vuoksi ovat välttämättömiä. Ilmoittaudu viimeistään 15.3. mennessä 
Laivaston Killan sihteeri Rainer J. Öhmanille, puhelin iltaisin kotiin 
389 2592. Tervetuloa Haminan matkalle (varaa tämäkin päivä allakasta-
si)! 

Helsingin Laivastokilta ry:n hallitus 

Tee kalenteriisi heti varaukset! 
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PEMARIN-
ilmatyyny-
alukset 

Lappeenrannantie 638 
52420 Pellosniemi 
Puh. (015) 667 220 
Fax (015) 667 219 
www.pellosmarin.fi 

Pellos JTtcrin Oy 

Oletko tulossa 
Valkealaan ? 

Valkea la on v i reä ja v ih reä kun ta Poh-
j o i s - K y m e n l a a k s o s s a . Se on t u n n e t t u 
upeas ta l u o n n o s t a a n ja s i lm iä h ive lev is -
tä 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 . Kunnas-
sa on asukka i t a y l i 1 1 0 0 0 . 

Kiinnostaako omakot i ta lon 
rakentaminen ? 

Vaihtoehtona vuokra-
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 Anne l i Kok-
konen , puh. 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 l i . k o k k o n e n @ v a l 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 asun to -
a s i o i s t a : a s u n t o s i h t e e r i Anne Ja lkanen , 
puh. 05 -863 2 1 3 , s ä h k ö p o s t i o s o i t e : 
anne. ja ikanen@valkeala. f i 

m 
V a l k e a l a n k u n t a 
Kus taa i l l t i e 10 , 4 5 3 7 0 Va lkea la 

puh. (05 ) 8 6 3 1 

fax (05 ) 3 8 6 0 3 7 4 

LÄNNEN PUHELIN 

VARATTU 
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LAIVASTON KILTA ry 

A 
Laivaston Kilta ry:n ja Pohjanlahden Laivastokillan syyskokoukset pidettiin Vaasan 
Osuuspankin Kukkaistalolla. Kuvassa etualalla oululaisia kiltaveljiä. 

Laivaston killat 
kokoustivat Vaasassa 

• Laivaston Kilta ry:n ja Pohjanlahden Laivastokil-
lan syyskokoukset pidettiin Vaasassa 17.11.2001. 
Kokoukset pidettiin Vaasan Osuuspankin kokous-ja 
edustustiloissa nk. Kukkaistalossa. Kokouksiin 
osallistui 42 kiltaveljeä: Helsingistä, Turusta, Vaa-
sasta ja Oulusta. Kokousesitelmän piti Pohjanlah-
den Merivartioston komentaja, kommodori Matti 
Möttönen. 

Syyskokousten sarjan aloitti Pohjanlahden Lai-
vastokilta, jossa jäseniä on 190 jajonka toimialuee-
na on Pohjanlahden rannikko Kristiinankaupungista 
Kemiin. Pohjalaisten syyskokouksen puheenjohta-
jana toimi Mikko Sirkka ja sihteerinä Harry Dahl-
bo. Kokous kävi läpi syyskokoukselle kuuluvat asi-
at, hyväksyi talousarvion ja päätti jäsenmaksun suu-
ruudeksi 18,5 eur eli 110 mk. 

Hyväksytystä toimintasuunnitelmasta ilmeni, 
että kiltaveljet sekä Oulussa että Vaasassa kokoon-
tuvat eri tilaisuuksiin vähintään kerran kuukaudes-
sa, kesätaukoa lukuunottamatta. 

Perinteinen kunto-ottelu killan ja Miinalaiva 

Pohjanmaan henkilöstön välillä käydään elokuussa, 
jolloin miinalaiva saapuu Vaasaan juhlistamaan 
kaupungin palon 150-vuotisjuhlaa. 

Kilta tukee omalta osaltaan vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta. Killan jäsenet osallistuvat 
myös KL Röytällä annettavaan meripuolen koulu-
tukseen, jossa apuna käytetään myös kahta killan 
harjoitusmoottorivenettä. Toimintasuunnitelmassa 
todettiin lisäksi, että elokuussa 2002 Haminassa 
pidetään Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät. Killan 
kevätkokous pidetään Vaasassa, kuten myös syys-
kokous, joka on samalla killan 20-vuotisjuhlako-
kous. 

Killan puheenjohtajana v. 2002 toimii edelleen 
Tauno Rewell ja varapuheenjohtajana Teuvo Ro-
den. Muut hallituksen jäsenet ovat: Harry Dahlbo, 
Martti Laitala, Tapio Porentola, Mauno Hintsala, 
Ilmo Kilpi, Erkki Lehtimäki, Matti Möttönen ja 
Tuomo Kujala. Hallituksen varajäseninä ovat Mika-
el Pastoja Äke Thuren. 

Laivaston Kilta ry:n hallitukseen nimettiin kil-
lan edustajiksi Tauno Rewell ja Teuvo Roden. Kil-
lan syyskokouksen tärkeitä päätöksiä oli myös se, 
että Rannikon Puolustaja -lehti valittiin killan jäsen-
lehdeksi. 
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Laivaston Killan syyskokous 

• Pohjanlahden Laivastokillan kokouksen jälkeen 
jatkettiin Laivaston Killan syyskokokouksella. Täs-
säkin kokouksessa puhetta johti Mikko Sirkka ja 
pöytäkirjan kirjasi Harry Dahlbo. Ennen varsinaista 
kokousta kommodori Matti Möttönen piti mielen-
kiintoisen esitelmän, jossa hän käsitteli Schengen-
sopimuksen merivartiostolle tuomia tehtäviä. Hän 
totesi mm, että Pohjanlahdesta on muodostunut 
eräänlainen sisämeri kahden Schengen-valtion vä-
lillä. Näin ollen merivartioston tarkastustoiminta on 
suunnattu uusiin kohteisiin. Meripelastuksesta ja 
erityisesti sen johtamisesta huolehdimme kaikissa 
olosuhteissa kuten ennenkin, Möttönen vakuutti. 

Esitelmän jälkeen Laivaston Kilta ry:n puheen-
johtaja Jukka Tarjanne suoritti killan palkitsemiset. 
Killan pronssinen ansiolevyke luovutettiin Veikko 
Komulalle ja Mikko Jaloselle Pohjanlahden Laivas-
tokillasta. Killan kultaisella ansiolevykkeellä palkit-
tiin Jouko Anström Turun Laivastokillasta. Laivas-
ton Kilta ry:n ansioristit luovutettiin Arto Tarvoselle 

Helsingin Laivastokillasta ja Ossi Pekoselle Turun 
Laivastokillasta. 

Killan puheenjohtajana jatkaa Jukka Tarjanne ja 
varapuheenjohtajana Ossi Pekonen. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat: Rauno Hollanti, Arto Tarvonen, 
Timo Vartiainen, Rainer J. Öhman, Heimo Rantala, 
Jarkko Iire, Tauno Rewell ja Teuvo Roden. 

Killan jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2002 
vahvistettiin 11,5 eur eli 70 mk. Killan kevätkokous 
pidetään maaliskuussa Helsingissä ja syyskokous 
marraskuussa Vaasassa, jolloin Pohjalaiset viettävät 
kiltansa 20-vuotisjuhlaa. Pohjoismaiset Laivastokil-
tapäivät järjestetään elokuussa Suomessa. Kiltapäi-
vät pidetään Haminassa Reserviupseerikoulun ti-
loissa. 

Laivaston Killan puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
selvitteli syyskokouksen osanottajille killan lehti-
asiaa. Alustavan puheenvuoron käytti myös Ankku-
ri-lehden päätoimittaja Jarmo Riikonen. Esitykses-
sään Tarjanne toivoi, että kiltaveljet ottaisivat Ran-
nikon Puolustaja -lehden omakseen ja avustaisivat 
lehteä kirjoituksin. Samalla hän esitti, että kokous 
tekisi päätöksen siitä, että Rannikon Puolustaja -

lehti on Laivaston Kilta ry:n virallinen 
lehti. Näin päätettiin ja killan säännöt 
tullaan muuttamaan tältä osin. 

Kokouksen päätteeksi Vaasan 
Osuuspankki tarjosi edustustiloissaan 
kahvit ja konjakit. Pankin edustajana 
kahvitilaisuudessa oli hallituksen vara-
puheenjohtaja kiltaveli Mikko Sirkka. 

Teksti: Harry Dahlbo 
Kuvat: Teuvo Roden 
Vaasassa pidettyjen laivastokiltojen 
syyskokousten puheenjohtajana 
toimi Mikko Sirkka ja sihteerinä vas. 
Harry Dahlbo. 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA ry:n KEVÄTKOKOUS 

Pohjanlahden Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään Vaasan Sotilaskodissa, ent. kasarmialue,lauantaina 
maaliskuun 23. päivänä 2002, alkaen klo 14.00. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle edellyttämät asiat. 

Hallitus 
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Vaasalaiselle kauppaneuvos Tauno ReweU'ille, joka toimii myös Pohjan-
lahden Laivastokillan puheenjohtajana, luovutettiin 7.12.2001 Suomen-
lahden Meripuolustusalueen ankkuriristi. Ankkuriristin kävi luovuttamas-
sa komentaja Timo Stählhammar Suomenlahden Meripuolustusalueelta. 
Kuvassa keskellä Tauno Revvell, vasemmalla hänen puolisonsa, professori 
Irma Revvell ja oikealla komentaja Timo Stählhammar. 

Tauno Rewell 
sai meripuolustuksen ankkuriristin 
• Kauppaneuvos Tauno RevvelHlle on myönnetty 
Suomenlahden Meripuolustusalueen Ankkuriristi 
no. 276 lasialustalla. Ristin kävi luovuttamassa Vaa-
sassa miinalaiva Pohjanmaan päällikkö, komentaja 
Timo Stählhammar perjantaina 7.12. Stählhamma-
rin mukaan risti on kiitos ReweH'ille hänen pitkäai-
kaisesta toiminnastaan vapaaehtoisen meripuolus-
tuksen ja erityisesti miinalaiva Pohjanmaan hyväk-

si. Vaasa on aluksen kummikaupunki. 
Kauppaneuvos Rewell itse piti ristiä myös tun-

nustuksena Pohjanlahden Laivastokillan työstä. 
Hän on johtanut Laivastokiltaa sen perustamisesta 
lähtien 1980-luvun alusta. 

Pohjanlahden Laivastokillan edustajina luovu-
tustilaisuudessa olivat sihteeri Harry Dahlbo ja va-
rapuheenjohtaja Teuvo Roden. 

K I I N T E I S T Ö V A R M A O Y 

Sampo-Varma-ryhmä 

Puh. 010 515 19 

Eerikinkatu 24 A 

00100 HELSINKI 
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Matti Kurjen veteraanit 
kokoontuvat huhtikuussa 
Koululaiva Matti Kurki tuli Suomeen 40 vuotta sitten. 
Matti Kurjella palvelleita kutsutaan Suomenlinnaan Merisota-
koululle lauantaina 20. huhtikuuta 2002 kello 13 alkaen. 
Merisotakoulussa on "Vanhaan Rouvaan" liittyviä esityksiä mm. 
elokuva kesän 1967 purjehduksesta. 
Illalla kello 18 alkaen nautitaan Suomenlinnan upseerikerholla 
lohikeittoillallinen ja muistellaan menneitä. 

Tapaamiseen ilmoittaudutaan 
maksamalla tilille Nordea 101535-109439, "Matti Kurjen purjehti-
jat", 15 euroa viimeistään 4.4.2002. 
40-vuotistapahtumaan liittyen on yhdessä Sotilasperinteen 
Seuran kanssa suunniteltu toteutettavaksi Matti Kurki -perin-
teen keruu. 

Tapahtuman lisätiedot 
Hannu Kajanne 040-5335 141 ja 
Tapani Talari 0400-506 321. 
Suomen Sotilaan nettisivuille - www.suomensotilas.fi - avataan 
Matti Kurki -sivut, jossa kerrotaan tapahtuman ohjelmasta sekä 
perinteen keruusta. 

VIKING LINE 
VERITAS 
www.veritas.fi 
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MERIPUOLUSTUSPIIRI 
KOULUTTAA 

Meripuolustuspiiri on Maanpuolustuskoulutus 
ry:n meripuolustuksen valtakunnallinen koulutusor-
ganisaatio, jonka toiminta-alue käsittää rannikko-
alueen Virolahdelta- Tornioon ja sisämaassa Tam-
pereen alueen. Meripuolustuspiiri koostuu 11 alu-
eellisesta paikallisosastosta tai meriosastosta. 

Meripuolustuspiiri järjestää muiden maanpuo-
lustuspiirien tapaan turva-, valmius-, kunta-, yleis-
ja kouluttajakursseja sekä sotilaallisia lisäkursseja. 
Sotilaallisia lisäkursseja niistä on ylivoimaisesti 
eniten noin 80%. Turva-, valmius- ja kuntakursse-
ja on vain muutama vuodessa. Kouluttajakursseja 
on tarpeen mukaan. 

Sotilaalliset lisäkurssit ovat aiheiltaan tehtävä-
kohtaisia yksittäisen sotilaan perustietoja ja taitoja 
kertaavia tai syventäviä. Esimerkkinä voisi mainita 
taistelijan peruskurssit I ja II. Niillä opetetaan mm 
taistelukentän kuva, taistelijan viestitoimintaa, suo-
jelua ja ensiapu sekä aseiden käsittelyäja ampuma-
koulutusta. Kurssin käyminen pitää sotilaiden pe-
rustietämyksen ajantasalla. 

Toisena esimerkkinä voisi ottaa sotilasveneen-
kuljettaja-koulutuksen. Siinä annetaan samat me-
renkulun teoria- ja käytännön tiedot, jotka merivoi-
mien veneenkuljettajat varusmiesaikana saavat. 
Kurssiin sisältyy 50 tuntia ohjattua ajoharjoittelua 
erilaisilla veneillä. Kurssin päätteeksi suoritetaan 
sotilasveneenkuljettajatutkinto sekä annetaan tai-
doista ajonäyte. Näiden perusteella oppilaalle anne-
taan sotilasveneenkuljettajakirja. Tämän lisäksi 
monet suorittavat kurssin aikana siviilimerenkulun 
edellyttämiä lisäopintoja kuten radiokursseja, ensi-
apu- ja pelastautumiskursseja. Kurssin suorittami-

nen edellyttää koulutettavalta pitkäjänteisyyttä, sillä 
sen pituus on yli 300 tuntia ja käytännössä kestää 
noin vuoden. 

Näiden lisäksi on vielä noin 20 aiheiltaan eri-
laista sotilaallista lisäkurssia. Tarkempaa tietoa niis-
tä saa internet-osoitteesta www.mpkry.fi tai kysy-
mällä paikallisosastoista. 

Kurssit on suunniteltu ja laadittu yhteistoimin-
nassa merivoimien joukko-osastojen kanssa vastaa-
maan merivoimien tarpeita. Kurssit ovat joko kai-
kille yli 15 vuotiaille suomalaisille avoimia tai koh-
dennettuja jollekin tietylle ennalta sovitulle joukolle 
kuten esimerkiksi vartiokomppanian tai linnake-
komppanian henkilöstölle. Tällöin merivoimien 
joukko-osastot lähettävät useasti joukkoon sijoite-
tulle suosituksen osallistua kurssille sotilastaitojen 
ylläpitämiseksi. 

Oheisessa piirroksessa on esitetty Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n kurssien merkitys reserviläiskoulu-
tuksen eri vaiheissa. 

Kurssien käyminen puolustusvoimien vapaaeh-
toisten harjoitusten (PvVEH) ja kertausharjoitusten 
(KH) lisäksi parantaa reserviläisajan alkupuolella 
yksilön edellytyksiä toimia sijoituksensa mukaisis-
sa tehtävissä. 

Reserviläisajan jälkipuoliskolla kurssit ovat pai-
kallisjoukkoihin jatkosijoitetuille lähes ainoa tapa 
PvVEH:en lisäksi pitää sotilaallisia taitojaan yllä. 
Kurssien käyneiden sijoitettavuus paranee ja he 
ovat saattaneet saada omaehtoisella kurssituksella 
myös sijoituksen joukkoihin. Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kurssit ovat osa reserviläisten koulutusjär-
jestelmää. 
Piiripäällikkö Aslak Saviranta 

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
MERIVOIMIEN RESERVILÄISKOULUTUSKENTÄSSÄ 

Kotii 
nt'oen . 

•20 v Sijoitettuna merivoimien operatiiviseen sa-yksikköön 

1 H I 
Jatkosijoittaminen 

MPK ry:n kurssit ' 
- tilatut erikoishenkilöstön kurssit 
- sotilaalliset lisäkurssit 
- parantavat sijoitettavuutta 

"" I v 

m . 
Jatkosijoitettuna merivoimien paikallisjoukkoon 

MERIVOIMIEN ESIKUNTA 
Aluetoimisto 
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Työtä merenkulun hyväksi 

! Merenkulkulaitos 
Suomenlahden merenkulkupiiri 

Porkkalankatu 5, PL 308 
00181 Helsinki 
puh. 0204 48 1 
faksi: 0204 48 5100 
sähköposti: suomenlahti@fma.fi 

I POHJOIS-POHJANMAAN 

K E S Ä Y L I O P I S T O 

Alipäällystön oikeustieteelliset 
opinnot, 4 ov 
(ent. Poliisioikeuden kurssi), Oulussa 
- aika: 8.4.-24.5.2002 
- hinta: 322,05 € (1900 mk) 

(lääninhallituksen rahoitusta anottu 
kurssin järjestämiseksi), 

- kohderyhmä: poliisimiehet, jotka 
suorittavat alipäällystön virkatutkintoa 
sekä rajavartioston, tullin ja 
pääesikunnan henkilöstö, 

- ilmoittautum. ja tiedustelut: 
Koulutuspäällikkö Eija Karhu, Pohjois-
pohjanmaan kesäyliopisto Raahen 
toimipaikka, p. (08) 2236 646, 
040-7159 717, 
email: eija.karhu@raahe.fi 

^ K O T K A N SATAAAA 
Tl I PORT OF KOTKA 

LABOR , FIDES 

MAAILMAN 

H U M A N I T A S 
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TAPIO R 
• 1990-luvun puolivälissä käynnistyi Suomessa ke-
hityskulku, jonka lopputulemaa vielä nytkin, uuden 
vuosituhannen jo päästyä kunnolla vauhtiin, voi 
vain arvailla. Ensin suppean piirin Helsinkikeskei-
sestä yhteistoimintaprojektista kehkeytyi nopeasti 
laajeneva hanke, jolle annettiin yksimielisesti ni-
meksi Sininen Reservi. Alkukankeuksien jälkeen 
yhteistoiminta sai jo niin kiinteitä muotoja, että sille 
haluttiin ja tarvittiin viralliset muodot. 

Tärkeä askel otettiin, kun toukokuussa 1997 
Sininen Reservi ry perustettiin. Täältä itäisen Suo-
menlahden perukoilta voi ylpeänä todeta Kymen 
Laivastokilta ry:n kuuluneen perustamisasiakirjan 
ensimmäisten allekirjoittajien joukkoon. 

Vaikka Kymen Laivastokilta onkin kiltana jat-
kanut alkuperäisen tehtävänsä mukaista perinteiden 
vaalimista, on vapaaehtoisen merireservin koulu-
tuksen tukeminen ja kehittäminen säilynyt olennai-
sena osana killan toimintastrategiaa. 

Täkäläisenä erityispiirteenä voidaan pitää eri-
laisten veneilyseurojen johtohenkilöiden vahvaa 
panosta Sinisen Reservin hakiessa muotoja alueen 
merireservin kouluttajana. Silloisen Kotkan Ran-
nikkopatteriston kiitettävästi tukemana pääsi aluk-
si Suomenlahden laivueen Kymen viirikkönä toimi-
nut koulutusorganisaatio nopeasti vauhtiin. Lisäpot-
kua antoi toisen merellisen killan, Kymenlaakson 

Rannikonpuolustajain kilta ry:n vahva mukaantulo 
alkumaileista lähtien. 

Muutaman oppivuoden jälkeen oli viirikkömme 
oppinut seisomaan omilla tolpillaan. Se itsenäistyi. 
Syntyi Meri-Karjalan laivue. Uudella nimellä lai-
vue halusi kunnioittaa Kymijoen suistosta itään 
avautuvia perinnerikkaita merialueita. Toimialueek-
si määriteltiin alue Loviisasta itärajalle. 

Perävanaa ja keulatyrskyjä 

Jossakin vaiheessa vaikutti siltä kuin olisimme sekä 
maanlaajuisesti että alueellisesti saavuttaneet jon-
kinlaisen suvantovaiheen. Reelinkiin nojaillen kat-
selimme syntyvää perävanaa. Tämäpä leppoisaa, 
ajattelimme. 

Toisin kävi. Sininen Reservi oli muutamassa 
vuodessa saavuttanut suomalaisittain ajatellen koh-
tuullisen mittavat puitteet ja alueellisen kattavuu-
den. Haasteita etsittiin ja niitä otettiin vastaan. 

Puolustusvoimien organisaatiomuutos heinä-
kuussa 1998 mullisti kaiken. Rannikko-ja laivasto-
joukot yhdistettiin nykyisiksi merivoimiksi. Meillä-
kin Patteristo muuttui Kotkan Rannikkoalueeksi. 
Reservi järjestöineen seurasi perässä. Yhdistyminen 
oli oloissamme todella ripeää ja mutkatonta. Tässä 
yhdistysten ja kaiken sortin keskinäisten kähinöi-

Itäinen Suomenlahti valppaasti 
mukana merireservin koulutuksessa 
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Sinisen Reservin jäsenille järjestetään vuosit-
tain SM-ammunnat rynnäkkökivääreillä. 
Ammuntojen johtaja Kaarlo Makkonen (oik) 
apulaisineen silmä tarkkana Kirkonmaassa. 

Rankin linnakkeella 
aseenkäsittelyharjoituk-
sissa. 

Juhlava hetki Röytällä. Amiraalin tuikea katse on 
pian kohdalla. Merivoimien vuosipäivä Kotkassa 
v. 2001 alkaa. Kymen Laivastokillan ja Kymen-
laakson Rannikonpuolustajien liput ovat valmii-
na. 

den maassa taisivat yhdistymisprosessia vetäneet-
kin yllättyä. 

Lisää keulatyrskyjä ja pientä ristiaallokkoakin 
saatiin, kun meripuolustuspiiri MPK ry:n johdossa 
otti kontolleen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen. 
Paikallisosastojen aika oli tullut. Niin myös itäiselle 
Suomenlahdelle. 

Täälläkin opittiin tutkimaan erästä jo myyttisen 
arvon saanutta katkoviivaa erittäin huolellisesti! 

Koululaiva Röytän mukaantulo vuosituhannen 
vaihteessa antoi myös meidän toiminnallemme ai-
van uusia ulottuvaisuuksia. Ehkäpä "kasvot" koko 
uudelle merireserville. 

Entäs nyt? 

Vaikka niskakarvat varoittelevat jotain mullistavaa 
ehkä vielä väijyvän horisontissa, on tilanne tällä 
hetkellä varsin rauhallinen. Oma kiltani, Kymen 
Laivastokilta, puurtaa omaa perinnereviiriään, tekee 
silloin tällöin retken välillä myös Rannikonpuolus-
tajien kanssa, tuumii jäsenhankinnan kummajaisia 
ja tänä vuonna junailee monikymmenvuotisen his-
toriansa suurprojektin, Pohjoismaiset laivastonkilta-
päivät Haminassa 

Sinisen Reservin alaosastona Meri-Karjalan lai-
vue virittelee edelleenkin alueellista yhteistoimintaa 

sekä järjestö- että henkilötasolla. Pitkälti tämän 
onnistumisesta riippuen meripuolustuspiirin Meri-
Karjalan paikallisosasto sitten yrittää hoitaa mah-
dollisimman hyvin ne velvoitteet, joita valtakunnan 
tasolta siihen vuosittain kohdistuu. Kortistoissa on 
jo tällä hetkellä yli 300 omaehtoisissa harjoituksis-
samme koulutettua henkilöä. Ja lisää näyttää olevan 
tulossa. Junailtuja koulutuspäiviäkin on ehtinyt 
vuoden 2001 loppuun kertyä hieman laskutavasta 
riippuen vajaa pari tuhatta. 

Saattaa olla, että "kultarynnäkön iloiset päivät" 
on eletty. Silti uskomme näilläkin nurkilla mielek-
kään tekemisen edelleen palkitsevan tekijänsä ja 
houkuttelevan siniseen joukkoomme uusia toimijoi-
ta. 

Tapio Riikonen 
Kirjoittaja on reservin yliluut-
nantti ja Kymen Laivastokillan 
puheenjohtaja. Hän osallistuu 
aktiivisesti myös Sininen Reservi 
ry:n ja Meripuolustuspiirin 
toimintaan. 
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Rannikonpuolustajain 
päivä lauantaina 
27.7.2002 Hangossa 

Perinteinen Rannikonpuolustajain päivä järjestetään ensi kesänä Hangossa 
samanaikaisesti Hankoniemen kil lan-Hangöudds Gilles 40-vuotisjuhlien 
kanssa. 

Ohjelma: 
Klo 09 .00 seppeleenlasku sankarihaudalle 
Klo 1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 meriretki Riilahden taistelun muistomerkille 

ja muistotilaisuus 
Klo 1 5 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Päiväjuhla Haagapuiston koululla 

• Avaus, killan puheenjohtaja Risto Sariola • Puhallin-
musiikkia • Hangon kaupungin tervehdys • Kiltapäivi-
en katsaus (Esa Terviö) • Juhlaesitelmä PV/HanRPsto 
• Palkitsemiset • Tervehdykset • Puhallinmusiikkia • 
Kahvitarjoilu (sotilaskotisisaret) 

klo 1 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0 Rannikonpuolustajain killan kokous 
klo 1 9 . 0 0 - Iltajuhla avec Motelli Silversandissa (hinta 25 euro/ 

henkilö) • Tervehdyspuhe, varapuheenjohtaja Jouko 
Parviainen • Musiikkia • "Vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus kiltatyön yhteydessä" MPK ry piiripääl-
likkö Risto Muurman • Arpajaiset • Hylsyn luovutus • 
Lopuksi tanssia 

Majoitustiloja on varattu Hotelli Silversandista. 

Ilmoittautumiset (mieluiten s-posti) ja tiedustelut: 
puheenjohtaja Risto Sariola 0 4 0 535 1791 risto.sariola@pp.inet.fi ja 
juhlatoiminnan järjestelijä Kai Brandstack 0 5 0 0 9 0 0 7 7 9 
kai.brandstack@pp.inet.fi. 
Kaikki tilaisuudet ovat avoimia myös seuralaisille! 

T e r v e t u l o a viihtymään ja juhlimaan Hankoon. 
Ilmoittaudu ja varaa aika jo nyt kalenteriisi. 
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H A N K O N I E M E N KILTA ry 
H A N G Ö U D D S GILLE rf 

• Hankoniemen killan vuosi 2001 kului edel-
lisvuotta rauhallisimmissa merkeissä; killan kuu-
kausikokouksista oli luovuttuja keskityttiin parem-
min joukkoja vetäviin tilaisuuksiin. 

Lippumme oli läsnä kaikissa Hankoniemen 
maanpuolustustilaisuuksissa: kaatuneiden muisto-
päivänä, sotaveteraanien kivellä , Riilahden taiste-
lun muistomerkillä killan vuosipäivänä, Hangon 
Rannikkopatteriston 80-vuotisparaatissa, Itsenäi-
syyspäivänä sankarihaudalla ja Uudenmaan 19. 
maanpuolustuspäivillä Järvenpäässä. 

• V u o d e n k i l ta la isen valittiin jo neljännen 
kerran. Hän on kiltaveli Reijo Karhapää. 

Reijo Karhapäälle luovutettiin kiertopalkinnoksi 
pienimuotoisessa Ravintola Regatassa järjestetys-
sä tilaisuudessa killan lahjaksi saama ilmatorjunta-
tykin 76 mm hylsyjä omaksi 23 mm:n ilmatorjun-
tatykin hylsy. 

• Kil lan vuosipäivänä heinäkuun 27 päivänä 
osallistuttiin Riilahden taistelun muistomerkillä pi-
dettyyn Ruotsin ja Venäjän laivastojen välisen vuo-
den 1714 meritaistelun muistotilaisuuteen. Killan 
edustajina paikalla oli viisi jäsentä puheenjohtaja 
Risto Sariolan johdolla. Muistotilaisuudessa oli 
kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä vierasta. 

• Syyskokouksessa valittiin toimintavuodek-
si 2002 puheenjohtajaksi edelleen Risto Sariola ja 
johtokunnan jäseniksi Jari Aspinen, Aimo Forss, 
Henry Hammar, Ulf Johansson ja Jouko Parviainen. 

Järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheen-
johtajaksi edelleen Jouko Parviainen ja sihteeriksi 
Jari Aspinen Taloudenhoitajana jatkaa Olli Salmi. 

• Joulusauna oli jo tavaksi tulleessa ravintola 
Regatan erinomaisessa saunassa; vuoden toimintaa 
kerrattiin iltapalan ja muisteloiden kera aina pikku-
tunneille asti. 

S U O M E N L I N N A N 
i y RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Lastenleiri Järvössä 2 4 . - 2 7 . 6 . 2 0 0 2 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjestää lastenleirin 6 - 1 2-vuotiaille tytöille 
ja pojille juhannuksen jälkeen eli 2 4 . - 2 7 . 6 . 2 0 0 2 Järvössä. Hinta on 6 7 
euroa (398,36 markkaa) hengeltä. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Pekka Ahto-
la, puh 0 4 0 0 4 6 8 380. 

Kuivasaaren yleisöretket 
jatkuvat ensi kesänä 
Kuivasaaren yleisöretkiä järjestetään myös kesällä 2002 neljänä viikonloppu-
na. Päivät ovat 15 . -16 .6 , 29 . - 30 .6 , 3 . -4 .8 ja 17 . -18 .8 . Lähdöt ovat 
alustavan suunnitelman mukaan Merisatamasta ravintola Caruselin luota klo 
9, 1 1 ja 13. Lisätietoja antavat Pekka Ahtola, gsm 0 4 0 0 4 6 8 380, sähkö-
posti pekka.ahtola@pp.inet.fi ja Timo Elolähde, gsm 0 4 0 830 4097 , sähkö-
posti timo.elolahde@ytv.fi. 

SlRt-killan hallitus 
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Ceros-tulenjohto-
seurain. Stealth-
muotoilulla ja 
sopivilla materiaa-
leilla pystytään 
osaltaan pienentä-
mään aluksen 
antamaa herätettä 

Laivue 2000:n en-
s immäisten sen-
soreiden hankin-
tasopimukset on 
nyt tehty. Hieman 
ennen vuoden-

vaihdetta solmittiin sopimuk-
set Hamina-luokan valvonta-
tutkasta ja tulenjohtojärjestel-
mästä sekä koko laivueelle 
hankittavasta passiivisen in-
frapunakeilaimen ja optroni-
sen seuraimen yhdistelmästä. 

V a l v o n t a t u t k i l t a 
m y ö s k o r k e u s t i e t o 

Meidän mi t tapuumme mu-
kaan uutta suorituskykyä val-
vontaan ja maalinosoitukseen 
saadaan erityisesti nyt hankit-
tavalla 3D-valvontatutkal la. 
TRS-3D/ES-16 tutkat Hamina-
luokalle toimittaa saksalainen 
EADS, jonka kanssa tehtiin 
viime keväänä sopimus myös 
laivueen taistelunjohtojärjes-
telmän toimittamisesta. Tutka 
on elektronisesti stabiloitu ja 
pystysuunnassa elektronises-
ti keilaava. Sekä pinta- että il-
mamaal ien au tomaat t inen 
seurantaanotto on mahdollis-
ta. Tutkassa on kaikkiaan 6 eri 
toimintamoodia ja maksimis-

saan havaintoetäisyys ilma-
maaliin on noin 200 km. 

Uudet 3D-tutkat tuovat tul-
lessaan useita parannuksia 
va l l i t sevaan t i l an teeseen. 
Mutta merkittävimpinä etuina 
2D-tutkiin voidaan pitää (1) 
kykyä antaa ohjusjärjestelmil-
le riittävän tarkka maalinosoi-
tus ilman, että arvokkaita se-
kunteja menetetään maalin 
siirtämisessä ensin tulenjoh-
tolaitteen seurattavaksi. Toi-
saalta saavutetaan myös (2) 
kyky antaa tarkkoja (korkeus-
t ieto ml) maa l inoso i tuks ia 
muille laivueen ohjusyksiköille 
sekä tarkkaa valvontatietoa ti-
lannekuvajärjestelmän kautta 
ilmapuolustuksen järjestelmil-
le. Tekniset edellytykset alus-
ten osallistumiselle valtakun-
nallisen ilmatilannekuvan luo-
miseen ovat paranemassa ja 
tarkan maalitiedon uskotaan-
kin merkittävästi parantavan 
omien it-yksiköiden tulenanto-
valmiutta. 

Meil le uutta to iminnal l i -
suutta edustaa myös 3D-tut-
kiin integroitu omien koneiden 
tunnistukseen tarkoitettu IFF-
järjestelmä (Identification Fri-
end or Foe). 

A U V O VI ITA-AHO 



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

Hamina-luokalle hankittavan 
Ceros200 -tulenjohtojärjestel-
män toimit taa ruotsalainen 
SaabTech. Ceros200 on pe-
rusrakenteensa ja tutkansa 
osalta hyvin samanlainen kuin 
Rauma-luokankin tulenjohto-
seurain. Järjestelmän senso-
reita Ku-alueen tutkan lisäksi 
ovat päivänvalokamera, infra-
punakameraja laseretäisyys-

mittari. Järjestelmään kuuluu 
myös kaksi pimeänäköjärjes-
telmin varustettua parrasseu-
rainta (Bridge Pointer). Tulen-
johtojärjestelmän käyttöliitty-
mä rakennetaan EADS:n 
kanssa yhteistyössä osaksi 
taistelunjohtojärjestelmää. 

Ceros-järjestelmän valin-
taa tukivat erityisesti aiemmat 
kokemukset kalustosta sekä 
yhteentoimivuus valitun Bo-
forsin tykin kanssa. 

Sensoriosan häiveominai-

TRS-3D/16-ES tutkassa 
on 16 riviä antenniele-
menttejä, joilla kyetään 
muodostamaan elektro-
nisesti noin 50 asteen 
korkeuskulmaa pyyhkivä 
pystykeila. Antennin 
alaosassa näkyvä toisi-
oantenni (IFF) integroituu 
16-ES versiossa muuhun 
antennirakenteeseen. 

suuksia on parannettu rado-
milla, jossa käytetään suoria 
pintoja, taajuusselekt i iv isiä 
tasoja ja tutkasäteilyä absor-
voivia materiaaleja. 

M i k ä i h m e e n I R S T ? 

Infrapunakameroita voi käyt-
tää muutamal la to is is taan 
poikkeavalla tavalla. Yleisin 
lyhenne lienee FLIR (Forvvard 
Looking InfraRed), joka siis 
on IP-kamera normaalisti tun-
nistus- tai tulenjohtoseurain-
käytössä. IRLS ( Infra Red 
Line Scanner) taas on harvi-
naisempi vekotin ja niitä löy-
tyy lähinnä ilma-aluksista val-
vontakäytössä maastoaluetta 
"skannaamassa". IRST (Infra 
Red Search and Track) on 
erityisesti ilmatorjunnan maa-
linosoittimeksi sopiva valvon-
talaite, joka pystyy vinhasti 
pyör imäl lä muodostamaan 
passiivisesti pistemaaliseu-
rantoja ( tarkkoja suuntia ja 
korkeuskulmia). Maalien tun-
n is tukseen per in te i ses tä 
IRST-laitteesta ei ole. 

Nyt kaikille kuudelle aluk-
selle ranskalaiselta - multisen-
sorin ja LASU:nkin toimittaja-
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SIDE AXIS 

ELEVATION AXIS 

MULTISPECTRAL 
LENS 

DICHROIC LENS 

IR D EROT A TOR 

IR FOCUSING 
LENS 

IR CAMERA 

WINDOW 

AIMING MIRROR 

FOLDING MIRRORS 

BEARING 
RESOLVER 
BEARING 

LASER RANGE 
FINDER 

TV DEROTATOR 

TV CAMERA 

EOMS:n kannenpäällinen sensoripää on pieni, sillä 
kamerat ja laseretäisyysmittari ovat rungon alem-
missa osissa, ylläpidon kannalta haastavan, peili- ja 
linssijärjestelmän takana. Itse lämpökamera on 
sama kuin hankitussa merivalvontamonisensorissa. 

na tunnetulta Sagemilta han-
kittu EOMS (Electro Optronic 
Multifunction System) on kui-
tenkin IRST:n ja optronisen 
seuraimen (ml. FLIR) yhdistel-
mä. Laitteen sensoripää siis 
pyörii noin kierroksen sekun-
nissa valvontakäytössä, mutta 
voidaan tarvittaessa kiinnittää 
seuraamaan TV- tai IP-kame-
rallaan yhtä valvonnassa ol-
leista maaleista omat seurai-
mensa (tracker) avulla. Seu-
rainmoodissa (EOD - Electro 

Optical Director) kohteen tun-
nistaminen on mahdoll istaja 
järjestelmän laseretäisyysmit-
tarilla saadaan myös etäisyys 
kohteeseen. Näin kohteesta 
saadaan maalinosoitus omille 
tai muiden yksiköiden ohjuk-
sille. Kuten kaikilla optisi l la 
laitteilla, on tälläkin erityisesti 
säästä johtuvia rajoituksia, jo-
ten aina ei ilmamaalia saada 
seurantaan laitteelle tyypilli-
seltä reilun 20 km:n havainto-
etäisyydeltä. 

J a t k o a 

Hamina-luokan valvonta- ja 
maalinosoituskyky saadaan 
uuden tutkan myötä kohdal-
leen. I lmatyynyaluksen val-
vontakyky voidaan kuitenkin 
rakentaa vain välttäväksi, sillä 
mata la l le s i jo i te t tava l la 
IRST:llä on omat ongelmansa 
ja riittävän kevyen 3D-tutkan 
alussovellukset antavat vielä 
odottaa itseään. Nähtäväksi 
jää - vo idaanko nykyis istä 
maakäyttöön suunnitelluista 
2D- tu tk is ta keh i t tää myös 
T2000:lle soveltuva ilmaval-
vontaratkaisu. 

Hamina-luokal la IFF-an-
tenni integroituu tutkaan, mut-
ta ilmatyynyaluksella lopulli-
nen ratkaisu on kiinni muun 
muassa ilmatorjuntaohjusva-
linnasta - kyky omatunnusky-
selyyn on tavoitteena hankkia 
myös T2000:lle. • 
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Tekniset t iedot 
H a k e u t u m i n e n : IR 
N o p e u s : y l i ä ä n i 

n. 14 k g 
2 . 7 5 t u u m a a 
6 0 t u u m a a . 

Lähi-imatorjuntaohjusjär-

jestelmä Stingerin tuotanto 

alkoi vuonna 1987 ja tähän 

päivään mennessä ohjuksia 

on toimitettu kymmeniä tu-

hansia ympäri maailmaa. 

A m m u 

J a 

nohda 

P a i n o : 
H a l k a i s i j a : 
P i t u u s : 

1) Hakupää 
2) Taistelukärki 
3) Matkamoottori 
4) Laukaisumoottori 

Ohjuksia on ammuttu yli 
700 pelkästään kehi-
tys ja vastaanottoam-

munnoissa. Näissä ammun-
noissa on päästy yli 90 %:n 
luotettavuusarvoihin. 

S t i nge r - j ä r j es te lmä on 
suunniteltu erityisesti liikkuvia 
joukkoja varten. Se liikkuu ke-
vyesti jalkaväkijoukkojen mu-
kana. Olkapäältä laukaistava, 
ir-hakupäisen ohjuksen paino 
on alle 20 kiloa. Ampumalaite 
on hyvin pitkälle, meille tutun, 
Iglan kaltainen. 

L a v e t t i v a i h t o e h t o j a 
l ö y t y y 

Vaihtoehtoisia lavettivaihtoeh-
toja olkapäältä laukaistavan 
version lisäksi ovat helikopte-
ri, maastoauto, panssaroitu 
miehistön kul je tusajoneuvo 
sekä tykin kaltainen hinattava 

ampumalaite. Helikopteri ja 
ajoneuvojärjestelmien lavette-
ja on rakennettu ainakin kak-
si- ja neliohjuksisina. Kak-
siohjuksisen kasetti ohjuksi-
neen painaa noin 50 kiloa. 

N o p e a t m a a l i t 
m a i s t u v a t 

Stinger on erityisesti suunni-
teltu nopeita ja väistöliikkeitä 
tekeviä lentokoneita ja heli-
koptereita vastaan. Ammu-ja-
unohda ominaisuus tekee jär-
jestelmästä taistelukentäl lä 
vaikeammin tuhottavan. Ra-
kenteeltaan ohjus ei poikkea 
muista vastaavista jär-
jestelmistä. Kär-
jen haku-

pään jälkeen on ohjausosa ja 
ohjuksen äly. Tämän jälkeen 
on esisirpaloitu taistelulataus 
ja loppu, n. 4/5 ohjuksen pi-
tuudesta on matka- ja laukai-
sumoottoria. 

A m p u m a t a p a h t u m a s s a 
ampujan nähtyä visuaalisesti 
maalin, suuntaa hän järjestel-
män ja ampumalai t teeseen 
integroitu omatunnusjärjestel-
mä erottelee omat maalit vi-
hollisista. Mikäli maali tode-
taan vastustajaksi ampuja ak-
tivoi ja laukaisee ohjuksen. 
Tämän jä lkeen ampu jan 
osuus on ohi. 
J V o 

IMeljäri ohjuk-
sen kasetti on 
suunniteltu 
maalavetille. 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 HELSINKI 

• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Kluuvintie 1 A 1 
02180 ESPOO 
gsm: 0400 426 099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
•Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
gsm: 0400 412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
gsm: 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi  
•Asiamies Kari Aapro 
MerivE Op-os, PL 105 
00201 Helsinki 
gsm: 040 510 2016 
e-mail: kari.aapro@mil.fi 

MERIVOIMAT 
•Tiedottaja Ilpo Bergholm 
MerivE, PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mail: ilpo.bergholm@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
MerivE, Mat-os 
PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mail: juha.rannikko@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Jari Andersson 
Santahamina C 35 C 
00860 Helsinki 
puh: (09) 181 44 811 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 
gsm: 050 429 2725 
e-mail: 
ulla.varjola@oriondiagnostica.fi 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Jukka Toukkari 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 
gsm: 0400 771 587 
e-mail: jukka.toukkari@bea.fi 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Reijo Telaranta 
Ristinummentie 43 B 
04420 Järvenpää 
gsm: 0400 412 628 
e-mail: reijo.telaranta@kotimaa.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36 
02170 Espoo 
gsm: 040 545 1426 
e-mail: aarne.krogerus@edu. 
nurmijarvi.fi 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Risto Sariola 
Suokatu 15-17 F 28 
10900 Hanko 
gsm: 040 535 1791 
e-mail: risto.sariola@pp.inet.fi 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 
gsm: 050 558 5987 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
gsm: 040 510 5547 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Eero Akaan-
Penttilä 
Sepontie 1 0 
02130 Espoo 
gsm: 050 511 3016 
e-mail: eero.akaan-
penttila@eduskunta.fi 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric 
Blom 
Viskarinpolku 8 D 39 
20210 Turku 
puh: (02) 239 2697 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A 
00820 Helsinki 
gsm: 050 563 6124 

LAIVASTON KILTA ry 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32 
00170 HELSINKI 
gsm: 040 528 1819 
e-mail: tarjanne@nettilinja.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 
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HELSINGIN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19 
00970 HELSINKI 
gsm: 050 328 6134 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Ossi Pekonen 
Nisukatu 4 
20740 TURKU 
(02)236 7131 
e-mail: nisukatu@luukku.com 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10 
65100 VAASA 
(06)317 3135 

HELSINGIN 
MERIRESERVILÄISET 

• Puheenjohtaja Mauri Kettunen 
Mäntytie 10 A 1 
00270 Helsinki 
gsm: 0400-449 847 
e-mail:mauri. kettunen@luukku.com 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Pertti Pastinen 
Palkkatilankatu 6 A 2 
00240 Helsinki 
gsm: 040-704 0344 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
gsm: 0500-207 815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

mmm 

Palautetta 
Alkon 

laatikoista 
• Lehden edellisessä numerossa 
kerrottiin Oy Alkoholiliike Ab:n 
pullolaatikoiden pitkästä taipa-
leesta. Ovathan laatikot olleet 
käytössä jo noin 70 vuotta. Artik-
keli herätti joissakin lukijoissa 
muistoja, joista julkaisemme evl 
evp Verner Torvisen päätoimitta-
jalle lähettämän kirjeen lyhennel-
män. 

Verner Torvinen kir joit-
taa: 
"Artikkelissa mainittujen laati-
koiden kanssa jouduin minäkin 
tekemisiin vuosina 1964-1965. 
Olin silloin vielä op-osaston yh-
teysupseerina sisäasiainministeri-
ön vss-osastolla. 

Keväällä 1964 minut määrät-
tiin VN:n esittelyssä Valtioneu-
voston linnan suojelujohtajaksi, 
josta mm. seurasi eri ministeriöi-
den edustajien valinta, koulutta-
minen ja ko. suojelusuunnitelmi-
en kehittely sekä omalta osaltani 
suuritöinen linnan suojelusuunni-
telman laatiminen". 

Pääminister in määräys 
"Ensimmäinen esimieheni näissä 
töissä oli VN:n kansliapäällikkö 
Salo. Muistiinpanoissani on ker-
rottu syyskuussa 1964 kirjeestä, 
joka silloisen pääministerin Jo-
hannes Virolaisen allekirjoitta-
mana lähetettiin Valtion arkis-
toon. Kirjeessä määrättiin tyhjen-
tämään vss-tarkoitukseen raken-
netut kalliosuojat mm. laatikois-
ta, joista artikkelissa mainittiin. 

Kiireellisyys tilojen tyhjentä-
miseksi liittyi Valtioneuvoston 
puhelinkeskusten rakentamiseen 
luolatiloihin. Kyseisellä alueella 

yhtyivät eri virastojen suojatilat 
ja Valtion arkistolla oli runsaasti 
maanalaisia tiloja käytössään". 

Paperia kovempaa 
tavaraa 
"Taustatilanne oli silloin se, että 
vuodesta 1960 eteenpäin elettiin 
kriisivuosia, jolloin niin siviili-
kuin sotilaspuolella kehitettiin ja 
toteutettiin valmiutta kohdata 
poikkeusoloja väestön suojaami-
sen, evakuointitoimintojen yms. 
muodossa. Kävimme mm. Keski-
Suomen alueella tutustumassa 
mahdollisiin ihmisten ja virasto-
jen sijoituspaikkoihin. 

Muistikuvani, laatikoita VN:n 
tiloissa nähdessäni, että näitä oli-
si jo sota-ajan siirroissa käytetty, 
saattaa olla väärä, jos artikkelissa 
mainittu 60-luvun alku pitää 
paikkansa. Se lienee varmaa, että 
paperia kovempaa tavaraa on 
puolustusvoimien logistiikassa 
näissä laatikoissa kuljetettu". 

Pullon ky lkeen nimi ja 
arvo 
"Samaisten laatikoiden kanssa 
jouduin vastatusten Oulussa vuo-
sina 1954-1955. Upseerikerhon 
kerhomestarina noudin Asemaka-
dun Alkosta kerhon juomat ko. 
laatikkoihin pakattuna. Elettiin 
'Kylmän Kallen' (Heiskasen) ai-
kaa, jolloin kerhotoimintaa kont-
rolloitiin tiukasti. Upseerikerhol-
la asiakkaan pullossa piti olla 
käyttäjän nimi ja arvo näkyvis-
sä". 
Kiitos kirjeestä, everstiluutnantti 
Torvinen. 
Lyhennelmä ja kuva: 
Eero Sivunen 
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TIETOVISA 
• • • Tietovisan vastaukset löytyvät 4/2001 
ja koulutusextra numeroista. 

1. Tykkivene Karjalan kunniakas ura Meri-
voimissa alkoi 

a) 1968 
b) 1969 
c) 1967 

2. Suomen sukellusveneentorjunta-aseistuk-
seen ei kuulu 

a) syvyysheitteitä 
b) syvyysraketteja 
c) torpedoharhamaaleja 

3. 212-luokan sukellusveneen pisin yhtäjak-
soinen sukellusaika on 

a) kuukausi 
b) kaksi kuukautta 
c) kuusi kuukautta 

4. Uisko 600 -luokka tarkoittaa 
a) Meriuiskoa 
b) Jurmoa 
c) G-venettä 

5. Porkkala 2001 harjoituksessa oli tykistön 
kovapanosammunnoissa käytössä 

a) 76 ItK 31 
b) 100 TK 
c) 130 K 54 

6. Hangon patteriston lakkautus on esillä vi-
rallisesti 

a) ensimmäistä 
b) toista 
c) kolmatta kertaa 

7. "Tee työtä, jolla on tarkoitus" -kampan-
jan ensisijainen päämärä oli 

a) sotilashenkilöstön rekrytointi 
b) siviilihenkilöstön rekrytointi 
c) pv:n työnantajakuvan kehittäminen 

8. ADL -lyhenne tarkoittaa 
a) edistynyt hajautettu oppiminen 
b) tietokonepohjainen oppilasseuranta 
c) pedagoginen etäopiskelu 

9. Traxter on 
a) mönkijä 
b) oikeinkirjoitusohjelma 
c) seurantajärjestelmä 

10. Upseerin perustutkinnon koulutuksen 
sodan ajan tavoitteisiin kuuluu 

a) tuntee puolustushaarojen toiminnan pe-
rusteet 

b) hallitsee sodan ajan valmiusjoukkueen 
johtajan tehtävät 

c) tuntee aselajien yhteistoiminnan perus-
teet 

11. Vuosi 2002 on Rannikon Puolustajan 
a) 43. 
b) 44. 
c) 45. Vuosikerta 

12. Totleben on 
a) linnake Kronstadtissa 
b) tuontisuklaa 
e) olutmerkki 

• • • Tietovisan vastaukset palautetaan lehden toimitukselle ennen seuraavan numeron il-
mestymistä. Oikean rivin lähettäneiden kesken arvotaan Rannikkotykistön historiasarjan pe-
rusteos Kivilinnoista karkaistuun teräkseen. 
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08.03.02 Suomen l i nnan Rannikkotykistöki l lan vuos ikokous, klo 17.30 
(sivu 87) 

13.03.02 Talv isodan päät tymispä ivä (1940) 
14.03.02 RtUY:n evp - lounas klo 12, Katajanokan Kasino (sivu 73) 
20.03.02 MY:n kuukausikokous Turussa (sivu 74) 
20.03.02 Kymen Laivastoki l ta ry:n kevätkokous, klo 19, Hotel l i Leikari 
21.03.02 Hels ingin Laivastoki l ta ry:n kevätkokous, klo 18, Suomen l inna 

(sivu 98) 
23.03.02 Laivaston Kilta ry:n kevätkokous, klo 13, Hamina (sivu 97) 
23.03.02 Pohjanlahden Laivastoki l ta ry:n kevätkokous, klo 14, Vaasa (sivu 

101) 
26.03.02 Rannikkojääkärik i l lan kevätkokous, klo 18.30, MPKL (sivu 89) 
04.04.02 Saapumiserän 2/01 (270 vrk) kot iu t tamispäivä 
09.04.02 Rt:n perinneyhdistyksen vuosikokous, klo 16, Pääesikunta (sivu 68) 
11.-12.04.02 Rannikkojääkär ik i l lan Baret t imarssi , Dragsvik (sivu 92) 
18.04.02 Uudenmaan Prikaatin vuos ipä ivä 
18.04.02 Mer iupseer iyhd is tyksen (MY) vuos ikokous, klo 18, Suomen l inna 

(sivu 74) 
18.04.02 RtUY:n evp - lounas, Katajanokan Kasino, klo 12 (sivu 73) 
19.04.02 Rannikon Puolustaja - lehden 2/2002 aineistopäivä 
20.04.02 Koulu la iva Matt i Kurjel la palvel leet kokoontuvat Suomen l innas-

sa (sivu 103) 
27.04.02 Lapin sodan päät tymisestä 57 vuot ta 
27.04.02 Kansal l inen veteraanipäivä 
27.04.02 Lapin sodan (1944-1945) päät tymispäivästä 57 vuot ta 
29.04.02 RtUY:n alueel l inen esi te lmät i la isuus, Hanko (sivu 72) 
04.05.02 Suursaar i -seminaar i (sivu 31) 
12.05.02 Suomen l i nnan Rannikkorykment in per innepäivä 
16.05.02 RtUY:n evp - lounas. Katajanokan Kasino, klo 12 (sivu 73) 
17.05.02 MY:n teat ter imatka Tamperee l le (sivu 74) 
19.05.02 Kaatuneiden muis topä ivä 
25.05.02 Rannikkojääkärik i l ta tu tus tuu Porkkalaan (sivu 92) 
03.06.02 Rannikon Puolustaja - lehden 2/2002 i lmestymisv i ikko 
04.06.02 Puo lus tusvo imien l ippu juh lapä ivä 
xx.06.02 Matka Riikaan, Liepajaan ja Kuur inmaa l le (sivu 35) 
03.-14.6.02 Pääsotahar jo i tus ILMA 2002 
05.07.02 Saapumiserän 2/01 (362 vrk) ja 1/02 (180 vrk) kot iu t tamispäivä 
05.07.02 Vaasan Rannikkojääkär ipata l joonan / UudPr:n per innepäivä 
05.07.02 Teikar in päivä, Dragsvik (sivu 92) 
08.07.02 Saapumiserän 2/02 palvelukseen tu lo 
09.07.02 Mer i vo im ien vuos ipä ivä 
09.07.02 Kotkan Rannikkoalueen per innepäivä 
27.07.02 Rannikonpuolusta ja in päivä, Hanko (sivu 108) 
16.-18.08.02 Pohjo ismaiset Laivastoki l tapäivät , Hamina (sivu 96) 
27.08.02 RT-GOLF, Tuusula (sivu 80) 
05.-7.09.02 Fields of Conf l iet -seminaar i Ahvenanmaa l la (sivu 63) 
07.-09.09.02 RtUY:n retki Pietari in ja V i ipur i in (sivu 72) 

Seuraa l eh temme kot is ivui l ta Merivoimien ja eri yhdistysten tiedotteita: 
www.rannikonpuolustaja.fi 
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2/2002 viikko 23 aineistopäivä 19.4.2002 
3/2002 viikko 38 aineistopäivä 9.8.2002 
4/2002 viikko 48 aineistopäivä 18.10.2002 
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