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SAARISTOMEREN 
MERIPUOLUSTUSALUE 
- valvontaa ja valmiutta 
Hangosta Tornioon 

T ervehdys Rannikon Puolustajan lukijoille 
täältä läntiseltä etuvartiopaikalta. 

Vuonna 1998 perustettu Saaristomeren 
Meripuolustusalue on edeltäjiensä summa. 
Meistä löytyy kappale Laatokan Meripuolustus-
ta Rannikkotykistörykmentti 3:n kautta, joka oli 
Turun Rannikkorykmentin perinnejoukko-
osasto. Meistä löytyy talvisodan aattona peruste-
tun Turun Laivastoaseman perimää. Meistä 
löytyy vankkoja laivastoperinteitä Laivastolippu-
een ja Rannikkolaivaston kautta. Lyhyen aikaa 
1990 luvulla toiminut Saaristomeren Laivasto 
ehti yhdistämään Turun Laivastoaseman ja 
Rannikkolaivaston. Nykymuotoisen Meripuo-
lustusalueen suurena haasteena on ollut edelleen 
yhdistää meripuolustuksen kiinteät ja liikkuvat 
elementit. Onko kokonaisuus enemmän kuin 
osasten summa, sen aika näyttää. Lähtö on 
ainakin ollut onnistunut. F-l termein balanssi on 
hyvä. 

Merellisenä valmiusyhtymänä toiminnan 
painopiste on luonnollisesti aluevalvontaan ja 
jokahetkiseen valmiuteen liittyvissä tehtävissä. 
Meritilannekuvan täytyy olla kattava, jotta 
toiminta ylimalkaan olisi mahdollista. Alusten 
täytyy olla käsketyssä valmiustilassa. Turvalli-
suuden takaamiseksi tukikohtien sekä alusten 
valvonta ja vartiointi vaatii jatkuvia ponnisteluja 
kun väheneviä henkilöresursseja korvataan 
teknisin välinein. Vastuualueen sisälle jäävä 
demilitarisoitu Ahvenanmaa tuo toimintaan 
omat erityispiirteensä. 

Tilanteen voimakas muuttuminen Itämerellä 
ei luonnollisestikaan ole voinut olla vaikuttamat-
ta operatiivisen ajatteluun. Täällä lännessä 
toiminnallisen kehittämisen painopiste on 
siirtymässä torjuntatehtävästä laajasti ajateltuna 
meriyhteyksien turvaamiseen. Moniulotteinen 
valvonta, miinantorjunta ja ilmatorjunta ovat 
tässä keskeisiä pääaseiden käyttöä kuitenkaan 
unohtamatta. Tämän konseptin alle sopii hyvin 
myös laajeneva ja syvenevä kansainvälinen 
yhteistoiminta, joka luonnollisesti on läheisintä 
Ruotsin suuntaan. Viimeisin kehitysaskel tällä 
saralla on kokeiluvaihetta odotteleva meritilan-
nekuvan osittainen yhdistäminen. Rannikko-
joukkojen osalta uusi peruskonsepti vielä 
puuttuu, joten ylimenokautta eletään toistaiseksi. 
Valvonta tulee joka tapauksessa säilymään 
yhtenä tärkeänä tehtävänä. 

Nykyään tarvitaan yhä syvenevää yhteistoi-
mintaa niin viranomais- kuin siviiliorganisaatio-
den kanssa, jotta tehtävät kyettäisiin kunnialla 
täyttämään. Turun- ja Porin Sotilaslääni, 
Saaristomeren Merivartiosta. Satakunnan 
Lennostoja Saaristomeren Merenkulkupiiri 
aktiivista Läntistä Meripuolustuspiiriä unohta-
matta ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyössä on voimaa. 

Kommodori Veli-Jukka Pennala 
Meripuolustusalueen komentaja 
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1 1 7 TAPAHTUMAKALENTERI 
1 1 8 YHTEYSTIEDOT 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 

I lmatyynyalus 
luovutet t i in mer ivoimi l le 

• T2000-ilmatyynyaluksen prototyyppi luovutet-
tiin merivoimille Raumalla 10. kesäkuuta. Aluksen 
kummina toimi rouva Marketta Iiii ja se sai kastees-
sa nimekseen Tuuli. Alus sijoitettiin 7. Ohjuslaivu-
eeseen Suomenlahden Meripuolustusalueelle ja sen 
testiajot ovat parhaillaan käynnissä. Alustyypin jat-
kohankinnoista päätetään ensi keväänä. 

Mer ivo imien j o u k k u e 
edust i Suomea 
Erna-soti lastaitoki lpai lussa Virossa 

• Merivoimien sukeltajakurssin kouluttajista koot-
tu joukkue edusti Suomen puolustusvoimia Virossa 
7.-10. elokuuta käydyssä kansainvälisessä ERNA-
sotilastaitokilpailussa. Mukana oli myös suomalai-
nen reserviläisjoukkue. 

Kaukopartiotiedustelijoiden mittelöön osallistui 
29 joukkuetta 12 maasta. Kiina otti kaksoisvoiton 
kovatasoisessa kilpailussa ja kolmanneksi sijoittui 
Viron joukkue. Suomen joukkue oli 11. ja reservi-
läisjoukkue 22. Artikkeli kilpailusta tämän lehden 
sivulla 46. 

S u o m e n ja Ruotsin mer ivoimi l la 
vi ides yhte inen la ivastohar joi tus 

• Suomen ja Ruotsin merivoimat harjoittelivat yh-
dessä Loviisa 2002 -harjoituksessa Selkämeren ja 
Saaristomeren alueilla 30.8.-8.9. Rauhankumppa-
nuuden hengessä toteutetun laivastoharjoituksen 
johti Suomenlahden Meripuolustusalueen 7. Ohjus-
laivueen komentaja, komentaja Markus Aarnio. 

Loviisa 2002 -harjoitukseen osallistui yhteensä 
21 pinta-alusta, kaksi sukellusvenettä sekä seitse-
män ilma-alusta. Suomesta mukana olivat muun 
muassa miinalaivat Pohjanmaa ja Hämeenmaa sekä 

neljä ohjusvenettä. Ruotsin merivoimia edusti 11 
pinta-alusta johtoaluksenaan HMS Visborg sekä 
sukellusvene Västergötland ja pienoissukellusvene 
Spiggen. 

Viiteen vaiheeseen jakautuneessa harjoitukses-
sa testattiin viestiliikennettä, suoritettiin laivatykis-
töammuntoja sekä harjoiteltiin sukellusveneen et-
sintää, elektronisen häirinnän väistöä, merivalvon-
taa ja meritilannekuvan muodostamista. Ruotsalai-
set sukellusveneet suorittivat myös torpedoammun-
toja. Harjoituksen taktisessa vaiheessa 3.-5. syys-
kuuta harjoiteltiin saattueiden suojausta ja alustar-
kastuksia. Lisäksi Loviisa-harjoituksessa testattiin 
käytännössä kansainvälisiä voimankäyttöoikeuksia 
(Rules of Engagement). 

Vuoden 2 0 0 2 
to inen mer ipuolustushar jo i tus 
kesk i t tyy i täisel le Suomenlahdel le 

• Merivoimien komentajan johtama ja Kotkan 
Rannikkoalueen toimeenpanema meripuolustushar-
joitus (MePH2) toteutetaan 11.-15. marraskuuta 
Itäisellä Suomenlahdella. Harjoituksesta käytetään 
nimeä "JANINA". Laivastoyksiköiden harjoitusalu-
eena on Suomenlahti ja rannikkojoukkojen toiminta 
keskittyy Itäiselle Suomenlahdelle painopisteenä 
Kotkan alueen saaristoja satamat. 

Harjoitukseen osallistuu yksiköitä Kotkan Ran-
nikkoalueelta, Suomenlahden Meripuolustusalueel-
ta, Saaristomeren Meripuolustusalueelta, Uuden-
maan Prikaatista, Merisotakoulusta ja Itäiseltä 
Maanpuolustusalueelta. 

Meripuolustusharjoituksessa valmistaudutaan 
hyökkäyksen torjuntaan sekä harjoitellaan sataman 
sulkemista ja hyökkäyksen torjuntaa. Harjoituksen 
tavoitteena on, että joukkotuotannossa olevat joukot 
hallitsevat tehtävänsä sodanajan kokoonpanossa 
valmiutta kohotettaessa. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Olen hyväksynyt täydellisenä 
yllätyksenä tulleen kutsun ottaa 

vastaan Rannikon Puolustajan päätoi-
mittajan tehtävät tästä lehdestä alkaen. 
Sitä sopii kyllä epäillä, onko harkinnan 
jälkeenkään tekemäni päätös tapahtunut 
täysissä sielun ja ruumiin voimissa. 
Myös kutsujien harkintakykyä voisi 
epäillä. Ovat ainakin osoittaneet soti-
laalta vaadittavaa valmiutta riskinottoon. 

Oma maanpuolustustaustani on 
reservin meriupseerin tausta Merisota-
koulun viestilinjalta. Edellisen ru-
kurssin tunnistaa mm. vara-amiraali 
Esko Illistä, seuraavan amiraali Juhani 
Kaskealasta. Itse olen siinä välissä 
väliinputoajana. Ammatinvalintakysy-
mys, kuten ystäväni tokaisi. Isäni on 
kenttätykistön eversti, poikani rannikko-
tykistön reservin ylikersantti, minä 
"sillinä" siinä välissä. Ja me kaikki 
ylpeitä omasta taustastamme. Siksi 
tunnen oloni hyvin kotoisaksi nykyisissä 
merivoimissa. Viimeisen kymmenen 
vuoden kattavin harrastus ja kiinnekohta 
on ollut ja on vapaaehtoinen maanpuo-
lustus. kiinnekohtina Sininen Reservi. 
Suomenlahden Laivue. Rannikon 
Paikallisosastoja kahden viimemainitun 
avioliitosta syntynyt Suomenlahden 
Meripuolustusosasto sekä hienona 
yhteistyökumppanina Suomenlahden 
Meripuolustusalue. Journalistisena 
taustana on uran varrelta toiminta 14 
vuotta Suomen Hammaslääkärilehden 
toimittajana. Nykyinen siviilitehtäväni 
on vastaaminen suuren terveyspalvelu-
konsernin lääketieteellisistä hallintoteh-

tävistä, joille meripuolustus antaa hyvän 
vastapainon. Toivoakseni riittää esittelyk-
si. 

Rannikon Puolustaja -lehden kasva-
minen koko meripuolustuksen yhteiseksi 
lehdeksi on ollut viime vuosien johdon-
mukaisen yhdistymiskehityksen hieno 
tulos. Yhteisen lehden idean markkinoin-
nin on tehnyt helpoksi lehden tekijöiden 
ylittämätön panos sen tuottaessa omalla 
ajallaan ja ilman korvausta palkitun 
huippuluokan maanpuolustuslehden. 
Eeron, Jussin. Karin ja aktiivien avustaji-
en panos ja sitoutuminen ovat ylittämät-
tömiä. Samanlainen ei enää tulevaisuu-
dessa ole samassa määrin mahdollista! 

Oma toiveeni ja tavoitteeni on. että 
lehti tulevaisuudessa pystyisi lunasta-
maan pysyvän sijan kaikkien lukijoidensa 
ja heidän taustavhteisöidensä omana 
äänenkannattajana. Se edellyttää lehden 
ottamista "omaksi" sekä henkisesti, että 
voimavarojen osoittamisen osalta. Se 
vaatii yhteishenkeä, vastuullista avustaja-
kuntaa ja myös taloudellista panostusta. 
Tämän vuoden "kuherruskuukauden" 
päättyminen erikoistarjoushinnoin on 
yhden numeron päässä. Haluan uskoa, 
että lehti on paikkansa lunastanut yhdis-
tysten vastuullisessa päätöksenteossa. 
Lehtemme on meille sekä näyttävä 
mahdollisuus, että haaste isänmaan ja 
meripuolustuksen palveluksessa. 

Käyttäkäämme mahdollisuus, vastat-
kaamme haasteeseen, olkaamme yhtenäi-
siä! 

Kai Masal in 
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Hankoniemeltä Perämeren pohjukkaan 

SAARISTOMEREN 
MERIPUOLUSTUSALUE 

- mikä se on ja mistä se tulee? 

Saaristomeren Meripuolustusalue, jonka vastuualue 
idässä rajoittuu Hankoniemeen ja pohjoisessa ulottuu 
aina Perämeren pohjukkaan, on Merivoimien ko-
mentajan alainen alueellinen johtoporras. Laivasto-
ja rannikkojoukkoja sisältävä valmiusyhtymä vastaa 
Ahvenanmaan ja koko Saaristomeren alueen puolus-
tuksesta. Puolustusvalmiuden ylläpito sekä henkilös-
tön kouluttaminen ovat sen keskeisiä tehtäviä. 
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SAARISTOMEREN MERIPUOLUSTUSALUE 

KOMENTAJA 

I 

6.0HJUSLAIVUE 

OHJUS-
VIIRIKKO 

4.MIINALAIVUE 

MIL 

JUSIMAA 

RAIVAAJA-
VIIRIKKÖ 

ESIKUNTA 
Op, Huolto, Henk 

MvJoke 
Tietoteknkesk 
Pansion Vartiosto 

TURUN 
RANNIKKO-

PATTERISTO 

KOULUTUS-
PATTERI 

ESIKUNTA- JA 
HUOLTO-
PATTERI 

UTÖN 
LINNAKE 

ÖRON 
LINNAKE 

I SAARISTOMEREN 
MERIPATALJOONA 

MERI-
KOMPPANIA 

KULJETUS-

VIIRIKKÖ •n 

HUOLTOKESKUS 

MATERIAALI-
KESKUS 

KULJETUS-

KESKUS 

MUONITUS-
KESKUS 

TERVE 
PALVE 
KESK 

PANSION 
KORJAAMO 

LAIVASTON 
SOITTOKUNTA 

Saaristomeren Meripuo-
lustusalue käsittää esi-
kunnan, kaksi laivuet-
ta, rannikkopatteriston, 
meripataljoonan, huol-

tokeskuksen ja soittokunnan. 
Pääosa meripuolustusalueen jou-
koista ja laitoksista sijaitsee Pan-
siossa. 6. Ohjuslaivueen muodos-
tavat Helsinki-luokan ohjusve-
neet ja meritorjuntaohjuspatteri. 
4. Miinalaivueeseen kuuluu mii-
nalaivat Hämeenmaa ja Uusimaa, 
Pansio-luokan miinalautat sekä 
Kuha-luokan raivaajat. Saaristo-
merellä toimivaan Turun Rannik-
kopatteristoon kuuluu Gyltössä 
toimiva koulutuskeskus sekä 
Utön ja Örön valmiuslinnakkeet. 

Patteriston pääkalusto on 130 ja 
100 mm:n tornikanuunat. Kulje-
tusviirikkö ja Merikomppania 
muodosstavat tukikohtapalveluis-
ta vastaavan Saaristomeren Meri-
pataljoonan. Ylläpitävästä huol-
losta koko toiminta-alueelle ryh-
mitetty Huoltokeskus. Koko Me-
rivoimien maanpuolustustyötä 
palvelee Laivaston Soittokunta. 

Vuosipäivä vaal i i 
per inte i tä 

Saaristomeren Meripuolustusalu-
een vuosipäivä on heinäkuun 9, 
jota vietetään Ruotsinsalmen II 
meritaistelun muistoksi. Tuossa 
taistelussa Ruotsi-Suomen ran-

nikkolaivasto löi Venäjän laivas-
ton Kotkan edustalla vuonna 
1790. Kunniamarssimme on 
"Ernst von Vegesachin marssi" 
jonka on säveltänyt J Stranensky 
vuonna 1808. Ruotsalaisen va-
paaherra, kenraali Ernst Gotthard 
Vegesachin (1763-1830) yritys 
valloittaa Turku venäläisiltä tor-
juttiin Lemun niemellä kesäkuus-
sa 1808. Vegesach nousi sitten 
joukkoineen maihin Kristiinan-
kaupungin tienoilla ja voitti venä-
läiset Lapväärtissä. Marssi liittyy 
kyseisiin tapahtumiin. Saaristo-
meren Meripuolustusalueen ran-
nikkotykistöosan, Turun Rannik-
kopatteriston perinnepäivä on 
syyskuun 10. Päivää vietetään 
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10.9.1939 tapahtuneen Turun 
Lohkon perustamisen kunniaksi. 
Suomen itsenäistyttyä organisoi-
tiin a lueemme rannikkotykistö 
ensi kerran vuonna 1920 Turun 
Rannikkopatteriston nimisenä. 

Joukko-osastomme sinisessä, 
kolmikielekkeisessä lipussa on 
valkoinen ankkuri, jonka pääliik-
keenä keltaiset tykinputket ristik-
käin. Lipun tangonpuoleisessa 
yläkulmassa on keltainen gootti-
lainen A-kirjain, jonka saatteena 
on neljä valkoista liljaa asetettuna 
1 + 2 + 1. Lippu naulattiin Turun 
l innassa 1.7.1998. Tasavallan 
presidentti vihki lipun 2.7.1998 
Naantalin Kultarannassa. 

Saaris tomeren Meripuolus-
tusalue on perustettu 1.7.1998 

yhdistämällä Saaristomeren Lai-
vasto ja Turun Rannikkoryk-
mentti. Meripuolustusalueen lai-
vasto-osien perinteet juontavat 
vuoden 1918 jä lkipuol iskoon, 
jol loin merivoimien li ikkuvista 
alusyksiköistä alettiin käyttää ni-
meä Rannikkolaivue. Pansion 
alue on ollut Suomen laivaston 
tärkeä sijoitus- ja huoltotukikoh-
ta vuodesta 1939 alkaen. Alusyk-
siköt ovat toimineet mm. nimillä 
1. Lippue, Turun Lippue, Laivas-
tolippue ja Rannikkolaivasto. Tu-
kevat osat ovat toimineet pääasi-
assa nimellä Turun Laivastoase-
ma. Rannikkolaivasto ja Turun 
Laivastoasema yhdistettiin vuon-
na 1993 nimellä Saaris tomeren 
Laivasto. 

Alueemme rannikkotykistö-
joukko on toiminut useilla eri ni-
millä rauhan ja sotien a jan 
kokoonpanoissa . Talvisodassa 
alue oli jaettu lohkoihin (Turun, 
Ahvenanmaan ja Satakunnan 
Lohkot), jatkosodassa rannikko-
prikaateihin (5. ja 7. Rannikko-
prikaati, myöhemmin Saaristo-
meren Rannikkoprikaati). Pisim-
pään käytössä olleet rauhan ajan 
nimet ovat Turun Rannikkotykis-
törykmentt i (viimeksi 1 9 5 7 -
1986) ja Turun Rannikkoryk-
mentti (1987-1998). 

Nykyinen Turun Rannikko-
patteristo vaalii oman alueemme 
entisten rannikkojoukkojen ja 
Laatokalla toimineen Rannikko-
tykistörykmentt i 3:n perinteitä. 
Alueellamme itsenäisyyden aika-
na käydyistä taisteluista muiste-
lemme joulukuussa 1939 käytyä 
Utön tykistötaistelua. heinäkuus-
sa 1941 käytyä Bengtskärin tais-
telua ja syyskuussa 1941 tapahtu-
nutta panssarilaiva Ilmarisen tu-
hoa. 

A r v o t k o h d a l l a a n 

Saaristomeren Meripuolustusalu-
een arvot ovat luotettavuus, oi-
keudenmukaisuus, yhteistyöky-
kyisyys ja kehityshakuisuus. Or-
ganisaatiomme vahvuus perustuu 
keskinäiseen kunnioi tukseen ja 
arvostukseen. Olemme lujasti 
juurtuneet kotiseutuun. Sen väes-
tö tukee meitä. 

i a 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Kotkan Merikirjasto 

PL 13, 48231 KOTKA 
Puh. (05) 220 8540 
Faksi (05) 220 8555 

mer. kir@kyamk. fi 

K O T K A N ! M E R I K I R J A S T O 

Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 
http://w\\av.kod<a.fi/merikirjasto 

Itämeri-tietokeskus • http://itanieri.kyamk.fr 

VALMISTAMME HEIJASTIMILLA VARUSTETUT 
TURVALIIVIT JA HEIJASTI N VYÖT 

AMMATTIKÄYTTÖÖN 
• NAHKAVYÖT • MAINOSLAUKUT 

STCfA 
Vesijärven katu 38, 15140 Lahti 

Puh. 03-752 5577, Fax 03-7520744 
stefa.oy@phnet.fi 
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Hankoniemeltä Perämeren pohjukkaan 

Helsinki-luokan ohjusveneet muodostavat 6.0hjuslaivueen rungon. SA-kuva. 

Maailma muuttuu ja me sen 
mukana." Viime vuosina 
muutoksen tuulet ovat pu-

haltaneet myös ö.Ohjuslaivuees-
sa. Laivue on joutunut luopu-
maan tykkiveneistä, joista tyv 
Turunmaa toimii nykyään Sata-
kunnan Ammattikorkeakoulun 
"konesimulaattorina". Tyv Karja-
la sai puolestaan tämän vuoden 
toukokuussa kunniakkaan eläke-
paikan Aurajoessa Forum Mari-
numin museolaivana. Myös oh-
jusvene Hamina siirtyi pois laivu-
eesta aluskaluston uudelleen or-
ganisoinnin myötä. Lisäväriä 
ovat tuoneet vuonna 2001 laivu-
eeseen liitetty valvonta-alus Kus-
taanmiekka sekä jo rakennemuu-
toksen yhteydessä liitetty Ohjus-

patteri. 
Ammattitaidon ja myös is-

kuvoiman kehittämisen kannalta 
tehtiin erinomainen ratkaisu, kun 
vuoden 1998 organisaatiouudis-
tuksessa Saaristomeren suunnalla 
uskallettiin olla ennakkoluulotto-
mia ja liittää Ohjuspatteri laivu-
eeseen. Tiedustelukykyisen kom-
ponentin, va Kustaanmiekan, 
suorituskyvyn yhdistäminen tie-
tyssä tilannemallissa lippueen 
toimintaan on havaittu erittäin te-
hokkaaksi jopa merivoimien ul-
kopuolella. 

Laivue, jonka pitkäaikaisen 
rungon muodostaa Helsinki-luo-
kan ohjusveneistä koostuva oh-
jusviirikkö. on nykyisellään pro-
filoitunut tiedustelukykviseksi 

pintataisteluvksiköksi, jonka tu-
hoisaa iskuvoimaa edustavat 
MTO-85 -ohjukset. Tätä taistelu-
tilanhallintaan ja keskitettyyn 
ohjustulenkäyttöön perustuvaa 
synergiaa on vaikea kiistää, josta 
kiitos niille henkilöille eri puolil-
la Merivoimia, jotka aikanaan 
heittivät aselaji- ja erikoisalaetu-
piirijaon rohkeasti roskakoriin ja 
toteuttivat edistyksellisen vision. 

Iskuvoimaa ja osaamista 

Moni rannikonpuolustaja maalai-
li piruja seinille epäilemällä lai-
vastojohtoportaan näivettävän ja 
kuihduttavan ohjuspatterin toi-
minnaltaan muistuttamaan lähin-
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nä varastoyksikköä. Laivueen nä-
kökulmasta voidaan näivettymis-
tä todeta tapahtuneen jossain ai-
van muualla. Ammattitaitoa ja 
täten iskukykyä on voitu kehittää 
niin taloudellisten kuin henkilös-
töresurssien tarkoituksenmukai-
sella käytöllä. Laivueen esikunta, 
viirikkö. patteri, valvonta-alus ja 
komentovene vahvistuivat tieto-
taidon ja perinteiden osalta, kun 
tykkiveneillä palvellutta henki-
löstöä siirtyi jo valmiiksi ammat-
titaitoisiin yksiköihin. Lisähaas-
teen henkilöstön ammattitaidon 
kehittämiselle on tuonut laivueen 
yksiköiden välinen ristiinkoulu-
tus. jonka myötä monipuolinen 
organisaatiomme on väline, joka 
kehittää joukkoyksikön kaikkia 
osioita. 

Ohjuspatteriin tehtävä on 
huolehtia jatkuvasta toimeenpa-
novalmiudesta. joka testataan 
vuosittaisella valmiustarkastuk-
sella. Patterin toiminta käsittää 
miltei kaikki merivoimien eri-
koisalat tai koulutushaarat. Toi-
minnassa hallitsevin piirre onkin 
työtehtävien monipuolisuus alka-
en koko henkilöstön osalta yksit-
täisestä rasvanipasta ja päättyen 
ratkaisevaan rooliin ohjustulen-
käytössä. Tehtävien laajuus sekä 
aputyövoiman puute edellyttävät 
henkilöstöltä laaja-alaista osaa-
mista ja suuntautumista käytän-
nön töihin sekä käden taitoja, 
mikä korostuu erityisesti enna-
koivan ja ylläpitävän huollon to-
teutuksessa. Henkilöstö toimii 
päivittäisissä rutiineissa omilla 
erikoisaloillaan varsin itsenäises-

ti. jonka vastapainoksi järjeste-
tään runsaasti johdettua koulutus-
ja harjoitustoimintaa. 

Kaukaa - kauas -
tehokkaast i 

Helsinki-luokan ohjusvene on 
vajaan 20 vuoden iästään huoli-
matta edelleen yksi merivoimien 
monipuolisimmista ja tulivoimai-
simmista aiusluokista. Alusluo-
kan tehtäviä ovat muun muassa 
merivalvonta ja sukellusveneen-
torjunta unohtamatta aluksen 
päätehtävää eli pintataistelutehtä-
viä meritorjuntaohjuksin. Rauhan 
aikana Ohjusviirikkö kouluttaa 
sotakelpoisen joukon kantahenki-
lökunnasta. varusmiehistä ja re-
serviläisistä sekä vastaa kaluston 
kunnosta. 

Ohjusveneet osallistuvat pää-
sääntöisesti kaikkiin merivoimien 
ja meripuolustusalueen harjoituk-
siin. Tärkeimpinä harjoituksina 
voidaan pitää taktisia, laivuejoh-
toisia taisteluteknisiä sekä ohjus-
tulenkäytönharjoituksia. Alusten 
suorituskyky mitataan vuosittain 
monipuolisella ja varsin vaatival-
la koko henkilöstön ammattitai-
toa mittaavalla taisteluvalmius-
tarkastuksella. 

Toimintaamme sävyttää mo-
nipuolisen harjoitustoiminnan li-
säksi keskeytymätön valmiuden 
ylläpito. Helsinki-luokan ohjus-
veneet toimivat operatiiviseen 
valmiuteen liittyen vuoden aika-
na noin 20 viikkoa merivoimien 
AKT-1 aluksena, jolta edellyte-
tään nopeaa reagointikykyä. Näi-
den viikkojen aikana alukset suo-
rittavat muun muassa merialueen 
valvontaa (ml. vedenalainen val-
vonta), ennakkovaroitusjärjestel-
mään oleellisena osana kuuluvaa 
elektronista tiedustelua, valmius-
ammuntoja sekä yhteisharjoituk-
sia linnakkeiden kanssa. 

Va Kustaanmiekkaa on modi-
fioitu siten, että siellä kyetään 
nykyisin toimeenpanemaan eri 
tiedustelujärjestelmien käyttö-
koulutusta. Komentovene Vinha 

on puolestaan oman toimintansa 
ohella voimakkaasti mukana lai-
vueen toiminnalle keskeisen re-
serviläisyksikön. Tiedusteluvene-
viirikön. henkilöstön monipuoli-
sessa kertausharjoitus ja vapaaeh-
toisessa harjoitustoiminnassa. 

Kansainväl isyyttä 

Kansainväliset harjoitukset ovat 
nykypäivän arkea ö.Ohjuslaivu-
eessa. Merkittävimpinä harjoi-
tuksina voidaan mainita vuotuiset 
LO VIIS A-harj oitukset yhteistoi-
minnassa Ruotsin 2.Pintataistelu-
laivueen kanssa sekä USA:n Itä-
merellä johtamat BALTOPS-har-
joitukset. Harjoitukset toimeen-
pannaan "In the Spirit of Partner-
ship for Peace" eli NATO:n rau-
hankumppanuusohjelman hen-
gessä. Harjoitusten valmistelu to-
teutetaan pitkälti NATOin suun-
nittelujärjestelmän mukaisesti, 
mikä teettää laivueessa ympäri 
vuoden varsin runsaasti lisätvötä. 

Vuoden 2001 BALTOPS-har-
joituksessa laivueen komentaja 
johti 15 aluksesta koostuvaa mo-
nikansallista taisteluosastoa. jon-
ka esikunnan rungon muodosti 
laivueen johtoporras - kokemus 
oli varsin mielenkiintoinen. LO-
VIISA-harjoituksissa laivueen 
kannalta merkittävin anti on har-
joituksiin osallistuva ruotsalainen 
sukellusvene, jonka kanssa har-
joittelu on vienyt sukellusveneen-
torjunnan tietämystämme aimo 
harppauksin eteenpäin sekä ruot-
salaisen siviilivrityksen. Nyge 
Airin, erinomainen ilmamaalika-
lusto. 

Kansainvälisissä harjoituksis-
sa meillä on mahdollisuus pereh-
tyä muiden Itämeren maiden oh-
jusveneiden toimintatapoihin ja 
kehittää omaa kalustoamme ja 
koulutusta. Esikuntaupseereiden 
ja alusten henkilöstön ammatti-
taidossa meillä ei ole mitään hä-
vettävää. Noissa mittelöissä ke-
hujen sataessa tulee kuitenkin 
aina muistaa, että vaatimatto-
muus kaunistaa. 
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Tulevaisuuden haastei ta 

Pyrimme kehittämään henkilös-
töä, taistelutekniikkaa ja järjestel-
miä aktiivisesti voidaksemme to-
teuttaa tehtävämme yhä parem-
min. Laivueen henkilöstö on saa-
nut selkeän tuntuman tulevien 
vuosien haasteista ohjusvene Ha-
minan ollessa laivueessa aluksen 
koeajojen ajan. Kuten lukijat tie-
tävätkin. meritorj untaohj uspatte-
rijärjestelmää sekä MTO-85:ta 
ollaan parasta aikaa modernisoi-
massa ja Helsinki-luokkaa val-
mistaudutaan peruskorjaamaan 
2004-2005 alkaen. Näissä Meri-
voimien Esikunnan johtamissa 
projekteissa on myös laivueen 

henkilöstöä mukana. 
ö.Ohjuslaivue jatkaa muutos-

ten tuulissa kohti 2000-luvun 
puoliväliä valmistautumalla otta-
maan vastaan Rauma-luokan oh-
jusveneet. Yhteistoiminnassa 
7.0hjuslaivueen kanssa toimeen-
pantava Rauma-luokan tyyppi-
koulutus on edennyt jo varsin pit-
källe. ja se saadaan toteutettua 
ensimmäisen miehistön osalta tä-
män syksyn kuluessa. Ohjusvene 
Rauma on tulossa laivueeseen 
loppuvuodesta 2002 ja loput kol-
me alusta porrastaen vuoteen 
2006 mennessä. 

Aluskaluston uudelleen ryh-
mittelyn ja kaluston moderni-
soinnin ansiosta laivueemme is-

kuvoima ja taistelunkestävyys 
paranee entisestään. Joustava 
yksiköiden käyttö, suojaa tarjo-
avan toiminta-alueemme hyvä 
tuntemus sekä asevaikutuksen 
teho ja ulottuvuus edustavat 
jatkossakin merivoimien paras-
ta iskukykyä. Muutoksista huo-
limatta me ylläpidämme edel-
leen eturivissä operatiivista 
valmiutta noudattaen laivueen 
mottoa: "Haluamme olla par-
haita ja sen lisäksi vielä hyviä." 

Komentaja Dan VVilen 
Kapteeniluutnantti 
Sauli Rimmanen 
Kapteeniluutnantti 
Juha Seppänen 

Laivueen lähihistoriaa: tykkivene Karjala viettää eläkepäiviään museoituna Forum-Marinumis-
sa. SA-kuva. 
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O Maailman kauneimmassa saaris-

tossa. Turun saaristossa, toimii 
Turun Rannikkopatteristo. Patte-
ristoon kuuluu Gyltössä sijaitse-
vat esikunta. Koulutuspatteri. 
Esikunta- ja huoltopatteri sekä 
Utön ja Orön valmiuslinnakkeet. 
Patteriston erikoisosaamista ovat 
sotilaspoliisi- ja tiedustelukoulu-
tus, merivalvonta sekä kiinteä 
rannikkotykistö. 

Vilkkain linnakesaarista on 
Gyltö. missä Koulutuspatterilla 
on koulutusjaksosta riippuen 
150-250 varusmiestä. Saaristo-
meren Meripuolustusalueen va-
rusmiehistä kaksi kolmasosaa saa 
peruskoulutuksensa Gyltössä lo-
pun kolmanneksen mennessä 
alokkaiksi Upinniemeen. Koulu-
tuspatteri antaa niin ikään aliup-
seerikoulutusta tulenjohto-, tuli-
asema-. rannikkoviesti- sekä soti-
laspoliisilinjoilla. Sotilaspoliisi-
linja on Merivoimissa ainutlaa-
tuinen. joten kurssille komenne-
taan oppilaita aina Kotkan Ran-
nikkoalueelta asti. Myös laivasto-
linjan aliupseerioppilaat käyvät 
yhteiskoulutusjaksonsa Gyltössä. 
Gyltössä annettavan varusmies-
koulutuksen erinomaisuuden ta-
kaavat nuoret ammattitaitoiset 
kouluttajat, hyvät harjoitusmaas-
tot sekä hyvä rannikkojoukko-
henki. 

Dragsfjärdin kunnassa, hie-

man Bengtskärin majakasta län-
teen si jaitsee Örön linnake. Örön 
linnake on osa Pietari Suuren me-
rilinnoitusketjua. josta ovat edel-
leen näkyvänä muistona valtavat 
kantalinnoitusrakennelmat sekä 
tietysti 305-milliset Obuhovit. 
Linnakkeella palvelee kerrallaan 
30-50 varusmiestä merivalvonta-
sekä tukitehtävissä. Orö on myös 
vilkas harjoitusalue. Laajat am-
puma-alueet sekä vähäinen meri-

liikenne mahdollistavat alusten 
pinta-ammunnat, kiinteän ran-
nikkotykistön meriammunnat ja 
tietysti kiväärikaliiperiset taiste-
luammunnat. 

Utö on linnakkeistamme 
ehkä tunnetuin. Luonnoltaan 
karu. ulkomeren kalliosaari, mis-
sä siviiliväestö ja linnakkeen 
henkilökunta toimivat hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Utön nä-
kyvin maamerkki on Suomen 

Merivoimien sotilaspoliisialiupseerit koulute-
taan Turun Rannikkopatteristossa. 
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vanhin majakka. Utön majakka. 
Linnakkeen yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on merivalvonta, johon 
sillä sijaintinsa puolesta onkin 
erinomaiset edellytykset. Linnak-
keella palvelee koulutusjaksosta 
riippuen 3()—50 varusmiestä. Va-
rusmiespalvelus Utössä syys-
myrskyjen aikaan on elämys, jota 
ei helposti unohdeta! 

Turun Rannikkopatteristo si-
jaitsee keskellä Saaristomeren 
kansallispuistoa. Meidän kolme 
linnakesaartamme ovat luonnol-
taan läpileikkaus koko Saaristo-
meren alueesta. Gyltö edustaa si-
säsaariston korkeita kumpusaa-
ria. niittyineen ja kilpikaarna 
mäntyineen. Örö on jättiläismäi-
nen matala jääkauden synnyttä-
mä sorasärkkä, ainutlaatuisine 
kasveineen ja hvönteislajeineen. 
Utö on miljööltään saaristolais-
kylä - venevajoineen, majakoi-
neen ja harmaakallioisine puutto-
mine rantoineen. Luonto on erot-
tamaton ja näkyvä osa patteris-
toa. Sitä arvostetaan ja se huomi-
oidaan kaikessa toiminnassam-
me. 

Teksti ja kuvat Ville Vänskä 

Kappale maailman kauneinta 
saaristoa jouluaamuna 2000. 

Tanskalainen boarding-team tarkastamassa kauppa-
aluksen asiakirjoja (USS Anzio) 

Merivoimat on osallistunut kansain-
väliseen yhteistoimintaan jo Ruotsi-
Suomen laivaston manööverien ai-
kaan. Tuolloin saaristokaleerien pääl-
lystö tosin oli pääosin ruotsalaista ja 
suomalaiset merimiehet toimivat käs-
kettyinä miehistötehtävissä. 

ravo 
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Har jo i tukse t u lkomais ten la i vas to jen 

tai mon ikansa l l i sen la ivasto-osaston 

kanssa o s a n a s u u r e m p a a har jo i tusko-

konaisuut ta o v a t ki istatta n y k y p ä i v ä ä . 

Vielä - 9 0 luvun alku-
puolella varsinainen 
kansainvälinen yh-
teistoiminta harjoitus-
ten osalta oli pientä. 

Pääosa kontakteista ulkomaihin 
on vuosien varrella syntynyt eri 
maihin tehdyillä laivastovierai-
luilla ja koulutuspurjehduksilla. 
Viime vuosikymmenen alun jäl-
keen kansainväliset harjoitukset 
Itämerellä ovat lisääntyneet huo-
mattavasti. Kylmän sodan päätyt-
tyä tilanteen vakauttamiseksi niin 
Nato- kuin Yhdysvaltojen johta-
mat harjoitukset ovat merkittä-
västi lisääntyneet ja saavuttaneet 
tukevan jalansijan. Viime vuosina 
on Itämeren alueen sotilaallinen 
painopiste siirtynyt pohjoisem-
maksi. 

Harjoitusten pääpaino on 
edelleen merisotilaallisissa ja 
merimiestaidollisissa asioissa, 
mutta suurta osaa näyttelee myös 
harjoitukset kansainvälisen lai-
vasto-osaston yhteistoiminnassa 
eri mandaattien alla tavoitteena 
kauppasaarron valvonta tai terro-
risminvastainen toiminta. Harjoi-
tukset ulkomaisten laivastojen tai 
monikansallisen laivasto-osaston 
kanssa osana suurempaa harjoi-
tuskokonaisuutta on kiistatta ny-
kypäivää. 

Har jo i tusto iminta 
kehi t tyy 

Periaatteessa Merivoimien kan-
sainvälinen harjoitustoiminta voi-
daan jakaa kolmeen osaan: 
1. Kahdenväliset harjoitukset, 

2. PtP- eli rauhankumppanuus-
harjoitukset ja 

3. In the Spirit of PfP -har joi-
tukset 
Kahdenvälisistä harjoituksista 

on paikkansa jo vakiinnuttanut 
vuosittain järjestettävä Loviisa-
harjoitus yhteistyössä Ruotsin 
Merivoimien kanssa. Tämä po-
liittisellakin taholla hyödylliseksi 
ja tehokkaaksi todettu harjoitus 
järjestetään tänä vuonna jo vii-
dennen kerran. Vuorovuosina 
pääsuunnittelu- ja johtovastuussa 
on jomman kumman osapuolen 
Merivoimat. Edelleen johtovas-
tuu on meidän osaltamme 6. tai 
7. Ohjuslaivueella. Harjoituksen 
kehittyessä ovat myös miinoitta-
vat yksiköt ottaneet osaa harjoi-
tukseen. 

Cooperative Banners edustaa 
puhdasta rauhankumppanuushar-
joitusta, jolloin johtovastuu on 
harjoitusalueen Nato-esikunnalla. 
Yhteistoiminnan lisäämiseksi 
myös ei PfP-maita, kuten Venäjä, 
on kutsuttu osallistumaan harjoi-
tuksiin joko tarkkailijoilla tai 
alusyksiköillä. 

In the Spirit of PfP-harjoituk-
sena BALTOPS-harjoituksen 
(ent. US BALTOPS) johtovastuu 
on Yhdysvaltain laivastolla. 
CINCUSNAVEUR (Commander 
in Chief United States Navy Eu-
rope) järjestää harjoituksen vuo-
sittain Itämeren alueella. Tänä 
vuonna harjoitukseen osallistui 
myös venäläinen Neutrashimy-
fregatti. Itämeren valtioista Suo-
mi oli ainoa maa, joka ei osallis-
tunut harjoitukseen alusyksiköil-
lä. 

Latvialainen vartiovene toimi 
Baltops 02 -harjoituksessa 
merirosvona. 

Normaalin harjoitustoimin-
nan ohella järjestetään useita 
koulutustilaisuuksia ja kursseja, 
jotka tarjoavat henkilöstölle mah-
dollisuuden syventyä ja koulut-
tautua erilaisiin tehtäviin. 

P e l k ä ä m m e k ö 
edel leen norsua? 

Vanhan kaskun mukaan ranska-
lainen, japanilainen ja suomalai-
nen eläintarhassa katsellessaan 
elefanttia tuumivat seuraavasti: 

Ranskalainen mietteliäänä: 
"Minkähän makuista ruokaa 
tuosta saisi valmistettua?" 

Japanilainen tuumivana: "Mi-
tenkähän tuota voisi hyödyntää 
teollisuuden tarpeisiin?" 

Suomalainen häpeillen: "Mi-
tähän tuo norsu minusta ajatte-
lee?" 

Suomalaista sotilasta arvoste-
taan maailmalla monin tavoin. 
Vuosikymmenten aikana sotien 
ja eri rauhanturvaoperaatioiden 
mukanaan tuoma hyvä kaiku on 
juurtunut kansainväliseen ilma-
piiriin. Osaamisestamme voidaan 
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Kauppa-alus pysäytetään 
tarvittaessa varoitustulta 
ampumalla. 

tuoreimpana esimerkkinä mainita 
Cooperative Ocean 02-harjoitus, 
jossa kokeiltiin Naton EMOP 
(Enchanced and More Operatio-
nal Partnership) -konseptin mu-
kaista Assessment&Feedback -
ohjelmaa. Naton tekemä poliitti-
sen tasan päätös rauhankumppa-
nuuden syventämisestä tulee kos-
kemaan myös meitä. A&F-ohjel-
malla voidaan arvioida PfP-mai-
den yhteensopivuutta Nato-joh-
toisessa osastossa. Tämä koskee 
niin laitteistoja, toimintoja, toi-
menpidemalleja kuin varsinaista 
suoritustakin. Voidaan todeta, että 
harjoitukseen osallistunut miina-
laiva Uusimaa oli monella osa-
alueella yhteensopivampi kuin 
usea harjoituksessa mukana ollut 
Nato-maan alus. Toki kehitettä-
vääkin löytyy, mutta harjoitukses-
sa oppii varmasti paremmin näke-
mällä ja kokeilemalla kuin toista-
malla vain omia virheitään. 

Suomalainen merisotilas on 
ammattitaitoinen, arvostettu ja 
osaava. Onkin jo korkea aika jät-
tää juhlapuheista pois lause: 
"meillä ei ole mitään hävettä-

vää...". Häntä pois koipien välis-
tä, niin voimme osallistumisel-
lamme näyttää tuonkin lauseen 
todenperäisyyden. Koulutus on 
jatkuva prosessi, joten sitä tarvi-
taan edelleen sotilasuran eri vai-
heissa. Onkin syytä tarkastella 
niitä koulutusvaihtoehtoja ja -va-
lintoja, joihin osallistumme mm. 
PARP-prosessiin ilmoitettujen 
alusyksiköiden henkilöstön kou-
luttamiseksi tehtävien vaatimalle 
tasolle. 

Harjo i tuksista 
saatava hyöty 

Kansainväliset harjoitukset Itä-
meren alueella edistävät paikal-
lista vakautta, alueellista yhteis-
ymmärrystä ja yhteensopivuutta 
osallistuvien maiden ja yksiköi-
den välillä. Esikuntatoiminnan 
kannalta harjoitukset kehittävät 
hyvin myös kv-esikuntatekniik-
ka ja taktiikkaa. Alustasalla mo-
net kv-harjoitukset korvaavat hy-
vin kotimaisen harjoituskokonai-
suuden merimiestaitojen ja meri-
sotilaallisen koulutuksen osalta. 

Kansainväl istyvä 
mer ipuolustusalue 

Keväällä - 0 2 pidetyssä johtoryh-
män kokouksessa Saaristomeren 
Meripuolustusalueen komentaja 
linjasi yhdeksi profiloitumisem-
me kulmakiveksi kansainvälisen 
yhteistoiminnan. Tämä onkin jo 
vuosia antanut vahvan leiman 
meripuolustusalueemme toimin-
taan. Merivalvontayhteistyö 
Ruotsin kanssa on saatettu opera-
tiiviselle tasolle, nyt on tavoittee-
na parantaa merivoimakompo-
nentin kansainvälistä valmiutta ja 
osallistua Itämeriyhteistyöhön 
merivalvonnan osalta. 

Yksi Merivoimien tehtävistä 
on osallistua kansainväliseen yh-
teistyöhön. Ottamalla osaa kan-
sainvälisiin harjoituksiin ja kou-
lutukseen parannamme myös 
kansallista puolustuskykyämme 
ja luomme henkilöstöllemme ja 
aluksillemme valmiuksia täyttää 
myös varsinainen päätehtäväm-
me. Itse tiedämme kykymme, ul-
kopuolisen uskottavuuden saavu-
tamme vain osallistumalla. 
Juha Lehtinen 
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4.Miinalaivueen miinarilaskukykyä edustava Hämeenmaa-luokan miinalaiva 

4 Miinalaivueen teh-
tävä vaikuttaa äk-

W kiseltään kaksija-
koiselta: miinoittamien ja mii-
nantorjunta. Miinoittamiseen 
käytössä ovat miinalaivat Hä-
meenmaa ja Uusimaa sekä mii-
nalautat Pansio ja Pyhäranta. 
Miinantorjunta toteutetaan Kuha-
luokan heräteraivaajilla ja Kiiski-
luokan heräteraivausveneillä sekä 
etsijäalus Kampela 3:11a. Miinoi-
tusalukset ovat myös jäissäkulku-
kykyisiä. 

Organisatorisesti laivue ja-
kautuu perusyksikköinä miinalai-
voihin, miinalauttojen muodosta-
maan Miinaviirikköön sekä mii-
nantorjunta-alusten Rai vaaj avi i -

rikköön. Rauhanajan vahvuus on 
hieman alle 100 palkattua meri-
sotilasta ja suunnilleen saman 
verran varusmiehiä. 4.Miinalai-
vue vaalii miinoittaja- ja miinan-
raivaajaveteraanien perinteitä. 

A m m a t t i t a i t o a 
laajassa mitassa 

Tehtävän eriytymisestä johtuen 
henkilöstön koulutus on keskitet-
ty vastaamaan kummankin osa-
alueen erikoisvaatimuksia. Mii-
nalaivoilla ja Miinaviirikössä 
koulutetaan miinoittava henkilös-
tö ja Raivaajaviirikössä nykyisel-
lään koko merivoimien sekä rai-
vaus- että miinantsintähenkilöstö 

sukeltajia lukuun ottamatta. Lai-
vue vastaa myös koko meripuo-
lustusalueen sukeltajatoiminnasta 
että miinoituskykyisten alusten 
henkilökunnan miinakoulutuk-
sesta. Koulutustulokset todetaan 
vuosittain sekä merivoimien että 
meripuolustusalueen komentaji-
en ja Laivueen suorittamissa tar-
kastuksissa 

Ammattitaitovaatimus on kai-
kille varsin helppo sisäistää, kos-
ka sekä miinoitus- että raivaus- ja 
etsintätehtävää ei voi täyttää, el-
lei mene suoraan kohteeseen. Se 
korostaa myös merenkulkutaidon 
merkitystä asejärjestelmän eli-
mellisenä osana. Vanha miinaso-
dankäyntimiesten tokaisu muille 
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lp 
"Missä te olette nyt, me olemme 
jo olleet" saattaa juontua tästä to-
siasiasta. Monipuolinen koulutus 
ja mielenkiintoisten tehtävien 
laaja kirjo onkin ilmeisesti osal-
taan vaikuttanut siihen, että Lai-
vueesta on rekrytoitunut useita 
varusmiehiä ja määräaikaisia 
merisotilaita jatkokoulutukseen 
ja sotilasammattihenkilöstöön. 

Normaalin merivoimien, me-
ripuolustusalueen ja laivueen har-
joitustoiminnan lisäksi on aloitet-
tu valtakunnalliset, vuosittaiset 
miinasodankäyntiharjoitukset, 
jotka on ristitty, kuinkas muuten, 
nimellä VALMIINA. Harjoitus-
ten suunnittelu-ja johtovastuu on 
vuorovuosittain 4. ja 5.Miinalai-
vueella. Ne ovat viiden vuoro-
kauden mittaisia, ilman kehysti-
lannetta olevia, miinasodankäyn-
nin harmonisointiin tähtääviä 
CASE-tyyppisiä harjoituksia. 
Harjoitukseen osallistuvat myös 
meripuolustusalueiden miinoitus-
tehtäviin suunnitellut kuljetus-ja 
apualukset. Ensimmäinen VAL-
MIINA pidettiin 4.Miinalaivueen 
johdolla vuonna 2000. 

Laivue järjestää sekä erillisiä 
vapaaehtoisia harjoituksia että re-
servin kertausharjoituksia joko 
erillisinä tai merivoimien koko-
naisharjoitustoimintaan liittyen. 

Teki jät esiin! 

Miinalaivat, jotka purjehtivat täl-
lä hetkellä vuorovuosina, ovat 
vuosittain noin 10 viikkoa meri-
voimien AKT-1 -aluksina. Vuoro-
jen aikana voidaan myös tehok-
kaasti harjoitella päätehtävää, 
miinoittamisen kokonaissuoritus-
ta, johon kuuluu saumaton yh-
teistoiminta sekä varikon, linnak-
keiden että laskua suojaavien osi-
en kanssa. Alusluokka on ilmoi-
tettu PARP-prosessin mukaisesti 
lähetettäväksi mahdollisiin krii-
sinhallintatehtäviin. Miinalaivoja 
on käytetty myös varsin rajoite-
tusti kuljetustehtäviin suuren las-
tinottokykynsä takia. Kulussa 
oleva Hämeenmaa-luokan miina-
laiva toimii merellä n. 120 vuoro-
kautta vuodessa. 

Miinalautat muodostavat 
erään merivoimien pienimmistä 
perusyksiköistä. Lautat ovat te-
räsrunkoisia ja pystyvät toimi-
maan myös normaalin jäätalven 
olosuhteissa Suomen eteläisillä 
merialueilla. Miinalautat osallis-
tuvat kaikkiin niihin harjoituk-
siin, mihin muutkin miinoittajat. 
Alukset ovatkin liikkeellä lähes 
ympärivuotisesti ja purjehduspäi-
viä kertyy reilut 100 vuorokautta. 
Miinalautat ovat varsin teknisiä 
ja miinoituskyvyltään hyviä. 
Suuren lastinottokykynsä ja kate-
tun miinakantensa sekä hyvien 
jä i s säkulkuomina isuuks iensa 
vuoksi alukset soveltuvat myös 
erinomaisesti merikuljetuksiin. 
Merikuljetukset suoritetaan pää-
osin Saaristomeren alueella ole-
vien linnakkeiden ja huoltolaitos-
ten tarpeiden mukaan. Alukset 
kuljettavat tarvittaessa joukkoja 
varusteineen, vettä ja polttoainet-
ta omissa tankeissaan kymmeniä 
tonneja ja lisäksi voidaan ottaa 
kansilastiksi ajoneuvoja ja irto-
lastia. 

Raivaajaviirikkö vastaa valta-
kunnallisesta miinantorjuntaval-
miudesta ja sen kehittämisestä 
sukeltajakoulutus poisluettuna. 
Viirikön raivaajavoiman ydin 
koostuu alunperin vuonna 1974-
75 rakennetuista Kuha-luokan 
heräteraivaajista. Yli 20 vuoden 
rankka palveluskäyttö sekä mii-
na- ja miinantorjunta-alan kehit-
tyminen loivat paineita alusluo-
kan nykyaikaistamiseen. Perus-
korjaus toteutettiin 1998-2000. 
Lopputuloksena on 2000-lukua 
edustava taistelujärjestelmä. 
Alusluokalla sekä sen moninai-
silla laitteilla ja järjestelmillä on 
suoritettu perustavaa laatua ole-
via takuu- ja koeajoja. Tehtävä on 
ollut uraauurtava, koska laitteet ja 
järjestelmät ovat uutta tekniikkaa 
merivoimissa ja osittain koko 
maailmassa. 

Raivaajaviirikön miinanetsin-
täalus Kampela 3 valmistui alun-
perin miina- ja kuljetuslautaksi. 
Nykyisessä tehtävässä se on toi-
minut vuodesta 1996. Miinanet-
sintälaitteistot on sijoitettu aluk-

selle kahteen siirrettävään kont-
tiin sekä kannelle. Laitteisto 
koostuu viistokaikumittaimesta, 
kauko-ohjattavasta, vedenalaises-
ta, miehittämättömästä ajoneu-
vosta (ROV) sekä näiden käyt-
töön liittyvistä laitteista ja tulkin-
tajärjestelmistä. Lisäksi aluksella 
on automaattinen paikallaanpito-
ja linjaseurantajärjestelmä. Kam-
pelalla on ainoastaan palkattua 
henkilöstöä. 

Kampela 3:n ansioluettelo on 
pitkä. Se mm. vaikutti ratkaise-
vasti järkyttävän kaksoismurhan 
lopulliseen selviämiseen löytä-
mällä upotetut ruumiit Espoon 
Suvisaariston vesialueelta. 

Raivaajaviirikkö on merivoi-
mien komentajan myöntämän Ri-
tarimaljan nykyinen haltija. 

Kansainväl istä vär inää 

Kansainväliset harjoitukset ja ta-
pahtumat ovat oleellinen osa 
4.Miinalaivueen toimintaa. Mii-
nalaivat ovat vuosittain ainakin 
kerran jossain PfP- tai In the Spi-
rit of PfP-harjoituksessa, eivät 
tosin miinoittajatehtävässään. 
Raivaajat ovat harjoitelleet yh-
dessä sekä Ruotsin miinasodan-
käynnin yksiköiden että NATOn 
vastaavien muodostelmien kans-
sa PASSEX-tyyppisissä harjoi-
tuksissa Suoman vesillä. Kampe-
la 3 on suorittanut kaksi etsintä-, 
luokittelu- ja dokumentointiteh-
tävää Viron rannikolla kohteina II 
Maailmansodan aikaiset miinat ja 
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suinkaan vähennä taitoa ja kykyä 
suoriutua Isänmaan puolustuksen 
vaatimista tehtävistä, päin vas-
toin. Ehkä lähitulevaisuudessa 
saamme miinalaivoista kansain-
välisen joukon, samaan malliin 
kuin esimerkiksi Porin Prikaatis-
sa. Se saattaisi lisätä erittäin sopi-
van aineksen rekrytoitumista me-
rivoimiin ja tätä kautta jatkokou-
lutukseen vakinaiseen väkeen. 

Lähitulevaisuudessa henki-
löstö on jatkuva haaste sekä mää-
rältään että laadultaan. Vanhan 
kaluston lisäksi uusi kalusto ja 
uusi tekniikka vaativat uusia 
käyttäjiä 4.Miinalaivueeseen. 

Lopuksi 

Otsikko kertoi hiljaa tulevan hy-
vää. Muista pintataistelijoista 
poiketen Laivueen alukset liikku-
vat tehtäviensä luonteen takia ar-
vokkaasti ja pääsääntöisesti hil-
jaa, sekä pinnalla että pinnan alle. 
Kunnioitettu kollegani ja ystävä-
ni ö.Ohjuslaivueesta mainitsi, 
että vaatimattomuus kaunistaa, 
mutta nyt ei voi mitään: eräs va-
rusmies kirjoitti kotiutuskyselyyn 
"4.Miinalaivueessa on ilo palvel-
la". Että niin. 

Muuten, ei meidän tehtäväm-
me ole kaksijakoinen. Se vain 
korostaa sotilaallisen menestyk-
sen avainta: Tunne vihollisesi, 
Tunne itsesi. 

Nihil timemus nisi signum 
lucis! 
4.Miinalaivueen komentaja, 
komentaja Eero Karhuvaara 

räjähteet. 
Henkilöstöä on osallistunut 

kansainvälisiin miinantorjunta-
harjoituksiin Baltian rannikolla 
Ruotsalaisten MITO-alusten ope-
raattoreina. Laivueen komentaja 
johti monikansallista miinantor-
juntalaivuetta BANNERS 2000-
harjoituksessa Tanskan ja Norjan 
rannikolla 5.Miinalaivueen lippu-
laivalta, mii Pohjanmaalta. Ky-
seisen harjoituksen lisämausteek-
si löytyi mm. Kristiansandissa si-
jainneen saksalaisten sodanaikai-
sen sukellusvenetukikohdan tor-
pedoupote, joka käsitti pitkälti 
toistakymmentä siistissä kunnos-
sa olevaa torpedoa. 

PARP-prosessin asettamat 
velvoitteet asettavat vaatimuksia 
sekä palkatun henkilöstön että 
varusmiesten koulutukselle. Lai-
vue on painottanut koulutuksessa 
velvoitteiden saavuttamista tuke-
via elementtejä. Esimerkiksi 
alustarkastustoiminnnan koulutus 
tukee oman kriisiajan reservin 
muodostamista varsin hyvin. 

Miinalaiva osallistui NATOn 
johtamaan COOPERATIVE 
OCEAN 2002-harjoitukseen 
Liettuassa. Sekä saadun arvion 
että Laivueen komentajan koke-
muksen mukaan meillä ei ole mi-

tään hävettävää, ei sitten yhtään. 
Varsinkin varusmiesten ammatti-
taitoinen ja viileän rauhallinen 
panos sai osakseen ihmetteleviä 
kehuja ammattiarmeijojen edus-
tajien tahoilta. 

Entä huomenna si t ten. . . 

4.Miinalaivueen suurimmat tule-
vaisuuden haasteet ovat pinnan 
alla. Merivoimien uusi miinantor-
junta-alus on suunnittelussa. Sen 
tulevien laitteistojen toimittajia 
arvioidaan, muualla käytössä ole-
via järjestelmiä kokeillaan ja eva-
luoidaan paikan päällä ja Suo-
messa. 4.Miinalaivue on innostu-
neena ja voimalla mukana tässä 
työssä. Uuden kaluston ensim-
mäinen yksikkö on luvassa tulla 
Pansioon, mikä ei todellakaan 
vähennä intoamme panostaa 
MITO-alusprojektiin. 

PARP-prosessin tavoitteet 
ovat joillakin aloilla ohjaavia te-
kijöitä. Niiden saavuttaminen ei 

Kuha-luokan raivaaja. Jää on Suomen oloissa toistuva ilmiö. Jäissä kulkeva 
sota-alus on näihin saakka ollut harvinaisempi. 
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W Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
ylläpitävä huolto 

Huoltokeskus tuottaa Meripuo-
lustusalueen tarvitsemat huolto-
ja korjauspalvelut. Oman jouk-
ko-osaston huoltotehtävien lisäk-
si Huoltokeskus muonittaa Varsi-
nais-Suomen Ilmatorjuntaryk-
mentin ja tukee muonituksessa, 
kul jetuksissa ja lääkintähuollossa 
Merivoimien Varikkoa ja Meri-
voimien Tutkimislaitosta sekä 
muonituksessa Turun ja Porin 
Sotilasläänin Esikuntaa ja valta-
kunnallisia ilmatorjuntaleirejä. 
Lisäksi kuljetuksissa tuetaan Ra-
kennuslaitoksen Turun paikal-
lisyksikköä. 

Yksikön keskeisinä resurssei-
na ovat henkilöstö, toimintamää-
rärahat, ja materiaali. Resursseja 
pyritään keskittämään ja edelleen 
kehittämään palveluhakuisesti 
alus- ja maayksiköiden koulutus-
ja valmiustoiminnan tukemiseen. 

Keskeisten resurssien jatkuva 
väheneminen edellyttää toimin-
nan keskittämistä ja henkilöstön 
työtehtävien uudelleen järjestelyä 
saavutetun hyvän palvelutason 
ylläpitämiseksi. Siviilihenkilös-
töön kohdistuvat supistamisvel-
voitteet ja käynnissä oleva raken-
nemuutos ovat sellaisia tekijöitä, 

jotka eivät voi olla vaikuttamatta 
lakisääteiseen ylläpitävään huol-
toon eli muonitukseen, tervey-
denhuoltoon vaatetushuoltoon ja 
kuljetuksiin. Kun huollon perus-
rakenteisiin puututaan näin voi-
makkaalla kädellä, se näkyy 
myös meripuolustusalueella sel-
västi 

Tiheään tahtiin tehdyt organi-
saatiomuutokset ja niistä selviy-
tyminen palvelutoimintojen tuot-
tajana vaatii Huoltokeskuksen 
henkilöstöltä erityisen paljon 
ponnistuksia lisääntyneestä työ-
taakasta selviytymiseksi. 

Pansion huoltotukikohtaan on 
keskitetty huoltopalveluiden pää-
osat kuten Huoltokeskuksen esi-
kunta, materiaalin varastointi, 
korjaamotoiminta, terveyspalve-
lukeskus, kuljetuskeskus ja Pan-
sion muonituskeskus Huoltokes-
kuksen muonituskeskuksia on 
Pansiossa, Heikkilässä, Gyltössä 
ja Skinnarvikissa Utössä. Örössä 
ja Raasissa on muonituspisteet. 

Palvelut tilataan huoltolaitok-
sista, jotka ovat tukikohdasta saa-
tavilla palveluina, noudetaan tai 
huolto toimitetaan tarvitsijoille. 

Laaja toimintaympäristö luo 

meripuolustusalueen huollolle 
haastavan tehtävän. Huollon pe-
rillemeno tarvitsijoille on toteu-
tettu saaristossa maanteitse ta-
pahtuvin huoltokuljetuksin ja 
meritse suoritetuin merikuljetuk-
sin. Kaksi kertaa viikossa huolto-
kuljetukset kuorma-autolla niin 
Skinnarvik-Örö suuntaan kuin 
Korppoon-Nauvo-Gyltön suun-
taan sekä kaksi kertaa viikossa 
oman yhteysaluksen vakio vuo-
roina Utöseen luovat perustan jo-
kapäiväiselle saaristoon suunna-
tulle huollolle. Kuljetuksia täy-
dennetään linnakkeiden ja laivu-
eiden omilla aluksilla sekä Me-
renkulkupiirin aluksilla. 

Saariston syvyyttä ja huollon 
toiminta-aluetta kuvaa Utöseen 
kulkevan yhteysaluksen matka-
aika, joka kestää viisi-kuusi tun-
tia yhteensuuntaan, edestakaiseen 
matkaan kuluu 10-11 tuntia. Jos 
huoltoauto ajaisi kuusi tuntia 
esim Kuopion suuntaan muodos-
tuu ympyrän säde kaaren, jonka 
sisälle jäisi manterelle vastaavan 
kokoinen huollettava toiminta-
alue. 
Komentajakapteeni 
Jouni Äijälä 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 

NÄRPES APOTEK, NÄRPIÖN APTEEKKI 
Närpes, Närpiö 
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Patria 

Vedenalaiset valvontajärjestelmät 
Akustiset miinanraivausjärjestelmät 
Kommunikointi- ja johtamisjärjestelmät 
Optroniikka 

Patria Finavitec Oy 
• • • Nau laka tu 3 

New Technologies Pu " s T I i 
www.pa t r i a . f i Fax (03) 222 5664 
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Palvelkoon 
Igj^a lippu ' ' 
maanpuolustustyötä 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Reijo Telaranta puhuu Varsinais-Suomen alueen lipun nau-
laustilaisuudessa Pansion Meriupseerikerholla. 

Sirf i i iM®jU^vin Varsinais-Suomen alueen 

l i p Ä ^ B f e i l a i s u u s 8.7.2002 klo 17.00 

Pansiossa Saaristomeren Meripuolustusalueen 

Meriupseerikerholla. Rannikon Puolustaja 

julkaisee Sininen Reservi ry:n puheenjohtajan 

Reijo Telarannan avauspuheen. 

Herra amiraali, arvoisat kutsuvie-
raat, hyvät naiset ja herrat, 

Sininen Reservi ry:n perusti-
vat seitsemän yhdistystä 17.5. 
1998. Nykyisellään se on kasva-
nut 23 :n yhdistyksen aktiiviseksi 
yhteistyöjärjestöksi, jonka jäsen-
määrä on noin 6000. 

Sinisen Reservin jäsenyhdis-
tykset vastaavat kattavasti ny-
kyisten merivoimien kokoonpa-
noa ja toiminta-aluetta. Mukana 
on rannikko- ja laivastojoukkoja 
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Ensimmäisen naulan löi Turun ja Porin Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Finn-Göran 
VVennström. 

edustavia reserviläisyhdistyksiä 
koko rannikon mitalta Suomen-
lahden itäisimmistä osista aina 
Pohjanlahdelle saakka. 

Sininen Reservi ry tekee tii-
vistä yhteistyötä Merivoimien ja 
Maanpuolustuskoulutus ry:n me-
ripuolustuspiirin kanssa. Sininen 
Reservi ry on valtakunnallisen 
Maanpuolustuskoulutus ry:n jä-
sen. 

Yhteishengen ja yhteistyön 
lujittamisessa yhteisillä tunnuk-
silla on suuri merkitys. Nyt nau-
lattava ja käyttöön vihittävä lippu 
kokoaa yhteen kaikki Sinisen Re-
servin yhteisen tunnuksen alla 
maanpuolustustyötä tekevät jär-

jestöt, koulutustoiminnan ja sää-
tiöt. 

Vaikka kysymyksessä on yksi 
Sininen Reservi ry:n lippu, käy-
tännössä lippuja tulee käyttöön 
neljä. Jokaisen lipun yläkulmassa 
oleva aluetunnus kertoo, käyte-
täänkö lippua Varsinais-Suomen, 
Meri-Karjalan, Helsinki-Uusi-
maan, vai Pohjanlahden alueella. 
Ensimmäisenä käyttöön vihitään 
tänään Varsinais-Suomen alueen 
lippu. 

Sininen Reservi ry:n lipun on 
suunnitellut komentajakapteeni 
evp, heraldikko Tapani Talari. 
Lippujen hankinnan ovat talou-
dellisesti tehneet mahdolliseksi 

Rannikkotykistösäätiö ja Sinisen 
Reservin Säätiö. Sininen Reservi 
pyytää saada kiittää sekä suunnit-
telijaa että hankkeen rahoittajia 
siitä, että tänään olemme voineet 
kokoontua tähän juhlalliseen ja 
tärkeään tilaisuuteen! 

Sinisen Reservin Varsinais-
Suomen alueen lipun heraldinen 
selitys kuulu seuraavasti: 

Sinisessä vaakasuuntaan suo-
rakaiteisessa lippuvaatteessa on 
Sinisen Reservin tunnus; ankku-
ri, jonka yläosa muodostaa atrai-
men, pääliikkeenään kaksi tykin-
putkea, kaikki keltaista. 

Lipun tangonpuoleisessa ylä-
kulmassa on lipun kotipaikkatun-

» 

Kutsuvieraita. 
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"Palvelkoon tämä lippu Sinisen Reservin Varsinais-
Suomen alueella tapahtuvaa maanpuolustustyötä, niin 
järjestö- kuin koulutustoimintaakin kooten riveihimme 
isänmaataan rakastavia naisia ja miehiä. Ottakaa 
vastaan Sinisen Reservin lippu!" 

Yllä Kai Masalin lyö naulan. OikeallaLi-
pun vihkii sotilaspastori Petri Turunen. 

nus, mukailtu Varsinais-Suomen 
vaakuna. 

Herra amiraali, arvoisat kut-
suvieraat, hyvät naiset ja herrat. 
Olkaa sydämellisesti tervetulleita 
tähän Sininen Reservi ry:n lipun 
naulaus- ja vihkimistilaisuuteen, 
joka nojaa vankasti perinteeseen 
ja rakentaa samalla perusteita yhä 
aktiivisemmalle ja monipuoli-
semmalle maanpuolustustyölle. 

Liehukoon yhteinen lippum-
me vapaan isänmaamme vapai-
den ja maanpuolustustahtoisten 
Sinisen Reservin miesten ja nais-
ten tunnuksena. • 
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Sinisen Reservin Meri-Kar-
jalan alue sai 9.8. oman li-
pun. Sotilaspastori Vesa 

Auren vihki lipun haminalaisen 
suurtapahtuman, sotilasmusiikkia 
ja tällä kertaa nimenomaan meri-
voimien musiikkia esittelevän 
Tattoon avajaispäivänä. 

Hän käytti vihkisanoissaan 
vanhan virren sanoja. "Myrsky 
riehuu, vaan lippu liehuu! Pelko 
haihtuu. Kyynelkylvö riemuun 
vaihtuu. Kiitos Herran !" Auren 
muistutti puheessaan alueen si-
jainnista idän ja lännen rajamail-
la. Aluetta on vuosisatojen saa-
tossa monesti yritetty valloittaa ja 
tuhota, mutta vihollinen on aina 
pakotettu väistymään, jotta tule-
villa polvilla olisi helpompaa. 
Lippuun sisältyy perintö, joka 
herättää vakavia tunteita, isän-
maan rakkautta ja luottamusta. 

Juhlalliseen lipunnaulauk-
seen, joka edelsi vihkimistä, osal-
listui 22 naulaajaa. Ensimmäisen 
naulan löi merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Hans Holm-
ström ja viimeisen Meri-Karjalan 
alueen päällikkö Tapio Riikonen, 
jolle lippu vihkimisen jälkeen 
myös luovutettiin. Naulaajien 
joukossa oli mm. Kymen sotilas-
läänin komentaja, eversti Arto 
Mikkonen, Merisotakoulun joh-
taja, kommodori Risto Rasku ja 
Reserviupseerikoulun johtaja, 
eversti Kari Kasurinen. Alueen 
rannikkokunnat olivat myös kaik-
ki edustettuina. Tattoon terveiset 
toi omalla vasaran kopautuksel-
laan puolustusvoimien ylikapelli-
mestari, everstiluutnantti Harri 
Saksa. Yhteyttä merivartijoihin 
edusti kommodori Timo Ecks-
tein. 

Lipun, kuten kaikki muutkin 
Sinisen Reservin liput, on suun-
nitellut komentajakapteeni, heral-
dikko Tapani Talari. Lipun kirk-
kaansinisellä pohjalla pääkuvi-
ointina ovat rannikon ja laivaston 
perinteiset tunnukset, ankkuri, 
atrain ja ristikkäiset tykinputket 
lisänä Karjalan vaakunan tunnuk-
set. 

Uusi lippu sai tulikasteensa 
välittömästi Sinisen Reservin 
näyttelyosastolla Merisotakoulun 
perinnenäyttelyn yhteydessä. 
Seuraavassa viikonvaihteessa se 
oli ensimmäisenä tervehtimässä 
Pohjoismaisten laivastokiltapäi-
vien osanottajia heidän saapues-
saan kokouspaikalleen Haminan 
Upseerikerholle. Lippu liehuu ! 
Tapio Riikonen 
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Yllä Lipunnaulaustilaisuuden 
osanottajia: vasemmalla 
kontra-amiraali Hans Holm-
ström puolisoineen ja oikealla 
kirjoittaja. 

Viereisissä kuvissa vasemmal-
la naulaajat allekirjoittavat 
naulauskirjan: amiraali Holm-
ström, Sinisen reservin pu-
heenjohtaja Reijo Telaranta ja 
meripuolustuspiirin koulutus-
päällikkö Aslak Saviranta. 

Alla lippu ja viimeisen naulan 
lyöjä Tapio Riikonen. 

27 



Sinisen Reservin Helsinki-
Uusimaan alueen lipun 
naulaus ja vihkiminen suo-

ritettiin Upinniemen Merikappe-
lissa 23.8. Suomenlahden Meri-
puolustusalueen valapäivän aa-
muna laajan vierasjoukon läsnä 
ollessa. 

Komentajakapteeni evp Tapa-
ni Talarin suunnitteleman lipun 
ensimmäisenä naulaajana toimi 
merivoimien komentaja, kontra-
amiraali Hans Holmström. Nau-
laajien joukko oli laaja ja edusta-
va. Edustettuina olivat Suomen-
lahden Meripuolustusalue, Meri-
sotakoulu, alueen molemmat so-
tilasläänit, lipun hankinnan mah-
dollistaneet Rannikkotykistö- ja 
Sinisen Reservin säätiöt, Meri-
puolustuspiiri sekä alueen Sini-
sen Reservin järjestöt. 

Lipun vihki kenttärovasti 
Lauri Salminen. Lipun vastaan-
ottivat järjestöjen puolesta Hel-
singin Reservimeriupseerien pu-
heenjohtaja ylil res Pertti Pasti-
nen ja Suomenlahden Meripuo-
lustusosaston päällikkö, komen-
tajakapteeni res Kai Masalin. 

Maljapuheessaan Masalin ko-
rosti lipun merkitystä joukon 
symbolina todeten samalla kym-
menen vuotta kuluneen merelli-
sen vapaaehtoistyön ensimmäi-
sestä valmiuskurssista ja Sinisen 
Reservin käsitteen synnystä tä-

Sininen Resrvi ry:n 
ensimmäinen puheen-

johtaja Timo Vartiainen. 

Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Holm-

ström löi ensimmäisen 
naulan. Avustajina 

toimivat Juha-Veikko 
Kurki ja Kristiina Slotte 

Suomenlahden Meri-
puolustusosastosta. 

Suomenlahden Meri-
puolustusalueen 

komentaja, kommodori 
Heikki Salmela löi 

seuraavan naulan.. 
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hän päivään. "Nyt me olemme 
oikea joukko, joka on valmis pal-
velemaan merivoimia ja täällä 
erityisesti meille läheisintä 
kumppania Suomenlahden Meri-
puolustusaluetta, ei tukea pyytä-
en vaan kysyen, mitä me voimme 
tehdä maanpuolustuksen ja isän-
maan hyväksi". 

Juhlava ja lämminhenkinen 
tilaisuus päättyi yhteiseen kahvit-
teluun lipun siirtyessä ensimmäi-
seen julkiseen esiintymiseensä 
valakentälle. 
Kai Masalin 
Kuvat SIMepa 

Kenttärovasti Lauri Salminen 
suoritti lipun vihkimisen 

Vastavihitty lippu ensim-
mäisessä esiintymisessään 
valatilaisuudessa. Kuva 
Mika Kuuti. 

Komentajakapteeni evp, 
heraldikko Tapani Talari on 
suunnitellut kaikki käyttöön 
otetut Sinisen reservin liput. 
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Minä N N lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja 

kaikkitietävän Jumalan edessä (kunniani ja 

omantuntoni kautta) olevani Suomen valtakunnan 

luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon 

palvella matani rehellisesti ja parhaan kykyn 

mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.... 

Aurinkoisen helteisessä 
säässä 22.8.2002 lähes 
200 Isosaaren ja Mäki-

luodon alokasta sai päätökseen 
ensimmäisen varusmiesjaksonsa 
ja heidät julistettiin tykkimiehik-
si. Tätä tilaisuutta oli todistamas-
sa 280 varusmiesten omaista jot-
ka saivat samalla tutustua linnak-
keen olosuhteisiin ja toimintaan. 

Valatilaisuus aloitettiin kent-
tähartaudella, jossa sotilaspastori 
Selin käsitteli rauhan ajatuksia 
niin valtakunnallisesti kuin ihmi-
sen sisäisestikin: "Tehtävämme 
ei ole sota, vaan rauha! Olemme 
rauhan puolustajia! ... Näin pyy-
dämmekin Rauhan Jumalaa anta-
maan meille rauhan ja sydämiim-
me rauhan tahdon". 

Kenttähartauden jälkeen kan-
sanedustaja Eero Akaan-Penttilän 
toimiesa esilukijana vannottiin 
sotilasvala. 

SIMepan komentaja kommo-
dori Salmela muistutti nuoria va-

lan vakavista sanoista: "Juuri an-
tamanne sotilasvalan ja juhlalli-
sen vakuutuksen keskeinen sisäl-
tö on luotettavuuden ja uskolli-
suuden osoittaminen isänmaalle. 
Olette luvanneet suorittaa saa-
manne tehtävät loppuun, käyttäy-
tyä kunnollisesti ja olla oikeu-
denmukaisia. Toveripiirissäkin 
suoruus ja toisen auttaminen ovat 
avainsanoja. Tämä kaikki edes-
auttaa menestymisessä niin täällä 
kuin myös tulevissa tehtävissän-
ne siviilissä. Ei ole haitaksi, vaik-
ka myöhemminkin palaatte aja-
tuksissanne valanne sisältöön ja 
mietitte mihin olette tänään sitou-
tuneet...." 

Valan jälkeen joukot valmis-
tautuivat ohimarssiin, joka suori-
tettiin "Bulevardilla" Meripuo-
lustusalueen- ja Rykmentinko-
mentajan sekä kansanedustaja 
Akaan-Penttilän vastaanottama-
na. 

Ohimarssin jälkeen varusmie-

het saivat tavata omaisensa ja jat-
kaa heidän kanssaan päivää lin-
nakkeella. Vieraille oli järjestetty 
mahdollisuus tutustua rannikko-
tykistönn taistelukalustoon, kat-
sella multivisioesitystä ja taiste-
lunäytöstä, nauttia muonituskes-
kuksessa perinteistä hernekeittoa 
ja sotilaskodissa makoisia munk-
keja kahvin kera. Moni vanhem-
mista kävi myös ihailemassa jäl-
kikasvunsa sängyn ja kaapin siis-
teyttä. Liekö esitetty myös toivo-
muksia vastaavasta siisteydestä 
kotioloissa. 

Merivoimiin kun kuulutaan 
niin Miinalautta Porkkala oli 
kiinnitetty Isosaaren laituriin ja 
sankka joukko kiinnostuneita 
vieraita ja henkilökuntaa sai tu-
tustua alukseen. 

Puolessa välin iltapäivää jou-
kot siirreettiin takaisin mantereel-
le, uudet tykkimiehet pääsivät an-
saitulle valalomalle. 
Anu Vuorinen 
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tä: 

a 

Hamina Tattoo 2000 onnistui yli odotusten. 
Runsaan palautteen perusteella ensikertalaiset 
olivat suorastaan haltioissaan ja monet kokeneet 
tattookävijät pitivät tätä seitsemättä sotilasmusii kki-
tapahtumaa tähänastisista parhaimpana. 

Puolesta puhuu uusi ylei-
söennätys. Marssishow'n 
näki miltei täpötäysissä 
Bastionikatsomoissa lä-

hes 17 000 henkeä, ja kaiken 
kaikkiaan Haminan alueella kävi 
tattootilaisuuksissa ilmaiskon-
sertit mukaan lukien pitkälti yli 
80 000 henkeä. Oma osansa moi-
sesta oli koko viikon sateettomal-
la hellesäällä. 

Vaikka mukana ei nyt ollut-
kaan yhtään ns. eksoottista maa-
ta, merihenkisyys korvasi tämän 
puolen. Parin vuoden päästä on 
muuten luvassa soittajia Singapo-
resta tai Australiasta asti. 

Jo vahvennetun Laivaston 
Soittokunnan reipas sisääntulo 
Malmstenin tutuin sävelin viritti 
tilaisuuteen sopivan tunnelman 
hauskuttaen ja liikuttaen. Moni 
pyyhki silmäkulmaansa luutnant-
ti Jari Koiviston tulkitessa iki-
ihanaa 'Auringon lapsia'. 

Pietarilainen Amiraliteetin 
Soittokunta on aina tervetullut 
Haminaan. Kolmatta kertaa Tat-
toossa vieraillut komentaja Alek-
sei Karabanov oli huomattavasti 
nuorentanut joukkoaan, mutta 
etenkin katkelma Dvorakin Uu-
desta maailmasta soi ihastutta-
van vienosti, juuri niin kuin venä-
läisiltä sopii odottaa. 

Marssishovv 
on eri asia 
Se osa yleisöä, jonka mielestä 
vain marssimusiikki on sotilas-
musiikkia, sai sitä tuvan täydeltä, 
kun saksalainen Pohjanmeren lai-
vaston soittokunta marssi aree-
nalle. Todettakoon tässä yhtey-
dessä Hamina Tattoon toimin-
nanjohtajan Juhani Leinosen sa-
noin, että 'sotilasmusiikkia on 
sitä, mitä sotilaat soittavat' ja so-
tilaathan soittavat kaikenlaista 
musiikkia virsistä jazziin, mars-
sista rokkiin ja että tattoonäytös 
on nimeltäänkin marssishow, jon-
ka tuleekin soida monipuolisesti. 
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tui useimpien tattookatsojien 
mielestä vähintään eturiviin. 
Soittokuntaan astutaan yleensä 
tammikuussa, mutta sen riveihin 
ei amatöörejä oteta. Ylikapelli-
mestari Harri Saksa onkin toden-
nut, ettei karsintakokeisiin kan-
nata tulla harjoittelemaan, täytyy 
osata soittaa. Ja kun tulokkaille 
pannaan nuotit eteen, yhdessä on 
tultava valmista tunnissa. Ennen 
Tattoota Varusmiessoittokunta 
ehti hioa yhteissoiton saumat-
tomaksi ja käydä esiintymässä-
kin Singaporessa asti. Mieleen-
painuvinta tällä kertaa olivat pan-
huilisti Stefan Stanciun mainion 
tulkinta Rauno Lehtisen 'On het-
ki '-kappaleesta ja joka päivä 
viisi kuukautta treenanneen 10-
miehisen drilliryhmän oivallinen 
asekäsittelynäytös. Katsomassa 
oli kuulemma muutamia, joita 
moinen paukuttelu ei miellyttä-
nyt, suurinta osaa sen taito joka 
tapauksessa hämmästytti. 

Uutuutena tuotiin Tattoon 
loppunäytökseen Iltasoitto, eng-
lanniksi Taps, jonka Juhani Lei-
nonen oli varta vasten siihen sä-
veltänyt, ja varsin onnistuneeksi. 

1 
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Marssikonsertit ovat asia erik-
seen. Saksalaisten Lili Marlee -
kuvaelma saikin ansaitsemansa 
myönteisen vastaanoton. Marine-
musikkorps Nordseeta muuten 
johti komentaja Wolfgang Helm, 
joka neljä vuotta sitten vieraili 
Haminassa neubrandenburgilai-
sen maavoimien soittokunnan 
johtajana. Helm on muuten ainoa 
itäsaksalainen sotilaskapellimes-
tari, joka sai paikan yhteisen Sak-
san soittokunnan johdossa. 

Sotilasmusiikot ovat rautaisia 
ammattilaisia, ja se näkyi viro-
laisten ja ruotsalaisten otteissa. 
Tattooyleisöä on viime vuosina 
hemmoteltu brittiläisellä sotilas-
musiikilla, joka ilman säkkipille-
jäkin sopii meikäläisen makuun. 
Eikä nytkään petytty. Kuninkaal-
lisen Merijalkaväen Soittokunta 
valkoisissa hellekypärissään, vä-
rikkäissä asuissa ja ennen kaik-
kea taitavan rumpusektionsa ja 
jykevien bassojensa ansiosta otti 
jälleen yleisönä. 

Ammattilaisina soittajia ei 
voi asettaa paremmuusjärjestyk-
seen, kyse on pikemminkin miel-
tymyksestä. Mutta Puolustusvoi-
mien Varusmiessoittokunta sijoit-
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Hamina suosit tu 
u lkomai l la 
Hamina Tattoo on erittäin suosit-
tu vierassoittajien keskuudessa. 
Missään ei soittajaa kuulemma 
kohdella niin hyvin kuin Hami-
nassa. Siksi tänne tullaan mielel-
lään. Tosin soittokunnista kaikki 
halukkaat eivät yksinkertaisesti 
mahdu yhtä aikaa mukaan. Jotkut 
Haminaan ihastuneet kapellimes-
tarit suorastaan pyrkivät hakeutu-
maan sen soittokunnan johtoon, 
joka on lähdössä taas kerran Ha-
minaan. 

Kansa on todistanut, että Ha-
mina Tattoolla on sijansa suoma-
laisten kesätapahtumien joukos-
sa. Yhä uudelleen ja uudelleen 
samat henkilöt varaavat riittävän 
ajoissa istumapaikat seuraavaan 
Tattooseen, ja niin tekevät vastai-
suudessa myös useimmat ensi-
kertalaista. 

Tavataan Tattoossa jälleen 1 -
8.8. 2004 
Hannu Levänen 
Kuvat: Aarne Mikonsaari ja 
Mika Kuutti 
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I lmoittautuminen. 

"Toivon ja uskon, että 

p ä i v ä t onnistuvat ja että 

kaikki te, hyvät kiltasisa-

ret ja -veljet, viette hyv iä 

muisto ja m u k a n a n n e . 

Uskon myös, että vanho-

ja tuttavuuksia vahviste-

taan ja uusia so lm i taan . " 

Tuskin Meri Tattoon laivastosoit-
tokuntien jälkeen pöly oli laskeu-
tunut Reserviupseerikoulun pa-
raatikentällä, kun Laivaston Kilta 
ry:n puheenjohtaja, komentaja 
evp. Jukka Tarjanne jo tervehti 
uuden sinisen joukon osastoja. 
Tällä kertaa ne saapuivat muista 
pohjoismaisista naapureista ja 
tietysti Suomesta. Yhdeksänkym-
mentä laivastossa palvellutta, 
joukossa kuusi naista, valloitti 
merikadettipäivistä ja tattoosta 
rauhoittuneen Haminan perjan-
taina 16.8. 

Laivastokiltapäivät järjeste-

tään joka toinen vuosi. Ensim-
mäisiä isännöi vuonna 1980 
Tanska. Suomessa on kokoonnut-
tu kahdesti, 1986 Helsingissä ja 
1994 Turussa. Haminan 12. kilta-
päiville osallistui Tanskasta 24, 
Ruotsista 20, Norjasta 10 ja Suo-
mesta 35. 

Vaikka kiltalaisten ikähaitari 
oli varsin kattava, 90 vuodesta 
hieman alle kolmekymppisiin, ei 
heitä päästetty helpolla. "Hami-
naan tutustuminen vaatii jalka-
työtä," lohdutteli järjestävän Ky-
men Laivastokillan puheenjohta-
ja Tapio Riikonen osallistujia. 

w m i i n i n i i » " t m l 1 

Avajaiset RUK:n edustalla 
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Juhlaillallisella Upseerikerholla. Vasemmalta Gunnar 
Bengtsson (Ruotsi), kontra-amiraali Hans Holmström, 
Otto Lichtenberg (Tanska). 

Pussausta lauantain kiertokävelyn 
aikana. 

Näin myös tapahtui, sillä ympy-
räisen linnoituskaupungin erikoi-
suudet kuten vallikävely, perin-
teelliset elomarkkinat ja "Patu" 
Patasen kahden amiraalin (Klen-
berg, Kaskeala) lippulaiva Hyöky 
(entinen majakkalaiva Helsinki) 
vaativat muutakin kuin vilahduk-
sen bussin ikkunasta. 

Elämys kiltalaisille oli yöpyä 
RUK:n päärakennuksen tuvissa, 
missä punkat pinkkoineen odotti-
vat. Sotilaallisiin kuvioihin kuu-
luva lipunnosto oli ohjelmassa 
molempina aamuina. Aamupala 
haukattiin sotilaskodissa ja suu-

remmat ateriat ja pidot nautittiin 
Upseerikerholla. Ensimmäisen 
päivän kohokohtiin kuuluivat 
seppeleenlasku Kaatuneiden up-
seerien patsaalla ja Haminan kau-
pungin vastaanotto Raatihuoneel-
la. Vastaanotolle siirryttiin arvok-
kaasti poliisiauton ja sotilaallisen 
rumpuryhmän saattelemana. 

Lauantai-illan juhlaillallista 
kunnioittivat läsnäolollaan meri-
voimien komentaja, kontra-ami-
raali Hans Holmström, Reser-
viupseerikoulun johtaja, eversti 
Kari Kasurinen, Haminan kau-
punginhallituksen puheenjohtaja 

Eeva Rautamaa ja tietysti hyvä 
merimiesmeininki. 

Ryppyotsaisina ei Haminaan 
tultu, eikä myöskään lähdetty. 
Kun viimeisen bussin takavalot 
häipyivät sunnuntaiaamuna hel-
teiselle maantielle, tiesi jokainen 
läsnäolija osallistuneensa tapah-
tumaan, jota vielä kauan muistel-
laan. Ehkäpä hieman kaihoisasti. 

Kiitokset Reserviupseerikou-
lulle, kaupungille ja muille tapah-
tuman onnistumiseen vaikutta-
neille. Tanskassa tavataan vuonna 
2004 ! 
Teksti Tapio Riikonen 
Kuvat Jukka Tarjanne 

Tapaaminen s/s Hyöky-aluksella. 
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Esko Havo 

TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan ran-
nikkojoukkojen piirissä pitkään 
toimineisiin henkilöihin. Tällä 
kertaa tutut kasvot kuuluvat mer-
kittävän upseerin uran aselajin 
parissa tehneelle everstiluutnant-
ti Esko Havolle. 

J U H A N I H A A P A L A 

f f Olen ollut 
oman tieni kulkija f f 

Kun yli kolmekymmentä vuotta sitten 

nuorena yliluutnanttina ensikerran sei-

soin vastanimitetyn Rannikkotykistökou-

lun johtajan Esko Havon edessä ottaes-

sani vastaan komento- ja koulutustoimis-

ton päällikön tehtävät, näin edessäni 

teräväkatseisen, kovaksi johtajaksi ar-

vostetun upseerin, jolla myös pieni veitik-

ka piileskeli silmäkulmassa. 

än osoittautui niiden 
neljän vuoden aikana, 
jona palvelin RtK:ssa, 
erinomaiseksi esimie-

heksi - oli selkeät tehtävät, riittä-
västi toimintavapautta ja esimie-
hen sataprosenttinen tuki. Tämän 
innokkaan metsämiehen tahti on 
tänä päivänä hiljentynyt halvaus-
kohtauksen takia, mutta pää on 
terävä kuten eräällä tunnetulla 
jalkaväenkenraalilla on tapana 
sanoa. Silmissä sama tuttu katse 
ja huumorin kukatkin kukkivat 
entisen lailla. Huoli isänmaan 
asioista ja puolustusvoimista on 
kuitenkin päällimmäisenä. 
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Suoje luskunta antoi 
peruskoulutuksen 

Everstiluutnantti Esko Havo syn-
tyi Konginkankaalla 30.1.1921. 
"Isän kuoltua ollessani neljä 
vuotta vanha setäni haki minut 
Lahteen ja otti ottopojaksi. Kou-
luni oli Lahden Lyseo ja harras-
tukseni löysin paikallisesta suoje-
luskunnasta. Lahden suojelus-
kunta oli tykistösuojeluskunta, 
joka mm. Talvisotaan perusti pat-
teriston. Vapaa-ajan ongelmia ei 
ollut", muistelee haastateltavani. 
Lahden suojeluskunnassa oli 
mallikelpoisesti jäljestetty nuor-
ten suojeluskuntalaisten koulu-
tus. Sain perehtyä mm. käsiase-
ammuntoihin Lahden sahan vin-
tillä. Oli valaistu rata ja valvojan 
opastuksella siellä ammuttiin pie-
noiskiväärillä. Lahti oli hämäläi-
nen maanpuolustuskaupunki", 
muistelee haastateltavani nuo-
ruuttaan. 

"Kun maaseudun pojat tulivat 
SK:n harjoituksiin, toivat he ki-
väärit tullessaan. Kiväärit pantiin 
koulun nurkkaan opetuksen ajak-
si odottamaan illan harjoitusta. 
Silloin kuljettiin kiväärin kanssa. 
Kiväärillä ammuttiin 150 m:n 
matkalta "mahalaakia" Tampe-
reen rykmentin radalla. Oli rank-
koja viikonlopun tykistöharjoi-
tuksia ja eväänä oli hyvää herne-
soppaa, hapanleipää ja piimää. 
Mitä sitä nuorimies muuta tarvit-
seekaan", toteaa Havo huumorin-
välke silmäkulmassa. 

YH:n alkaessa opetus lyseon 
tiloissa loppui. Lyseo muutettiin 
sotasairaalaksi. Esko Havo muut-
tui lyseolaisesta päätoimiseksi 
suojeluskuntalaiseksi. "Ehdin 
olla suojeluskunnassa yhtä mittaa 
kolme kuukautta ennenkuin pää-
sin vapaaehtoisena vakinaiseen 
väkeen. Kun Talvisota alkoi, jou-
duin omakohtaisesti toteamaan 
miten huonosti Suomen puolus-
tus oli materiaalin osalta hoidet-
tu. Ilmatorjuntaa ei ollut lain-
kaan. Toistakymmentä Sp-pom-
mittajaa tuli noin sadan metrin 
korkeudella Kouvolan suunnasta 

Lahden ratapihaa kohti. Siinä ne 
menivät, luukut aukesivat ja 
pommeja alkoi sataa. Lahden ra-
tapihalla kiskonpätkät lentelivät 
täysosumista. Yksi pommeista 
osui osuuskauppaan ja viisi nais-
ta kuoli. Olisi ollut edes yksi ko-
nekivääri, niin koneita olisi ollut 
helppo tuhota", harmittelee haas-
tateltavamme. "On se kumma, 
että Suomen tykistö joutui vielä 
jatkosotaankin lähtemään 76/02 -
tykeillä ja unkarilaisilla Temi-ki-
vääreillä. Vasta hyökkäysvaiheen 
jälkeen saatiin venäläisiltä van-
geilta ja kaatuneilta puoli- ja au-
tomaattikivääreitä." 

Talvisota 

Talvisodan aikana Esko Havo oli 
koulutuksessa. Tykistö ei tarvin-
nut reserviä johtuen kaluston ja 
toisaalta tappioiden vähäisyydes-
tä. Aliupseerikoulun Havo kävi 
Muurilan tykistökoulutuskeskuk-
sessa (TykKoulK 1). "Niinisalon 
talvirukki 1940-41 kesti neljä ja 
puoli kuukautta. Senjälkeen olin 
kouluttamassa varusmiehiä Lap-
peenrannan Lavolassa (KtR9) tu-
lenjohtopuolella. Reserviupseeri-
koulussa vallitsi Talvisodan hen-
ki — puhti oli päällä! Paljon oli 
mukana myös suojeluskuntalai-
sia, jotka vaikuttivat kohottavasti 
maanpuolustushenkeen. Varus-
miespalvelus kesti 720 vuoro-
kautta eli ei kannattaisi nykyisten 
varusmiesten valittaa palvelua-
joista. Olisin päässyt välillä sivii-
liinkin, mutta en välittänyt. Ar-
vattiin, että kohta se rähinä alkaa 
uudelleen ja niinhän siinä kävi". 

Tulevaisuus näytti nuoresta 
vänrikistä epävarmalta. "Kun oli 
kouluhistoriakin vielä mielessä, 
niin ei tuo naapuri kovin luotetta-
valta tuntunut. Patteriportaaseen 
ei saatu mitään ennakkotietoja 
tulevasta toiminnasta. Me ratsas-
tettiin, hoidettiin hevosia, jynssät-
tiin tykkejä ja annettiin tulenjoh-
tokoulutusta. Sen porukan kanssa 
oli helppo lähteä sotaan, opimme 
tuntemaan toisemme ennen rähi-
nää." 

Jatkosodan 
hyökkäysvaihe 
pata l joonan 
tu len johta jana 

Esko Havo lähti Jatkosotaan Nui-
jamaalta 10. Div:n JR l:n muka-
na. Ensin Rautjärvelle ja sieltä 
edelleen pitkin Kannasta, Liipo-
lan mutkasta läpi päätyen Lem-
päälään. Menestys oli vaihteleva, 
mutta aina oltiin liikkeellä. Tuli-
kasteestaan tämä kovasyrjäinen 
veteraanimme toteaa: "Kyllä sitä 
jonkunlaisia kilintunteita oli, kun 
toinen ravisti tykistöllä oikein to-
sissaan niskaan. Sain sirpaleita 
silmäkulmaan. Pataljoonat vaih-
tuivat. Kerran olin mukana Man-
nerheimristin ritarin Tauno Viirin 
osaston vastahyökkäystehtävässä 
tulenjohtajana. Se oli kova kärsä. 
Viiri kulki aivan pataljoonan keu-
lassa ja tulenjohto tietenkin mu-
kana. Taistelukosketuksessa ty-
kistön käyttö oli molemmin-
puolista. Minusta tykistön ampu-
matarvikkeita oli käytössä aika 
tavalla enemmän kuin mitä olen 
kuullut Talvisodasta. Kyllä 
RUK:ssa saatu hyvä tykistökou-
lutus nousi arvoonsa näissä olo-
suhteissa. Vaikka oltiin rintama-
olosuhteissa patteristossa annet-
tiin mm tulenjohtajille hyvää 
koulutusta. - Kenttätykistö hoiti 
tämän puolen hyvin." Hyökkäys-
vaiheessa Havon tulenjohtoryh-
mä selvisi tappioitta joitakin haa-
voittumisia lukuunottamatta. 

Hyökkäys- ja asemasodan ai-
kana ammuttiin patteriston tykit 
loppuun. Uudeksi kalustoksi saa-
tiin pitkäputkiset 76K-sotasaalis-
tykit. Ampumatarvikehuolto toi-
mi hyvin. Kiivaan tulitoiminnan 
aikanakin täydennys tuotiin kuor-
ma-autolla suoraan tuliasemaan. 
Sen suunnan taisteluja tuki neljä 
patteristoa ja lisäksi kolmetykki-
nen kahdeksan tuuman patteri, 
joka oli tarkoitettu venäläisten 
bunkkereiden tuhoamiseen ns 
tikkausammunnoin. 

jatkuu 
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Se oli yh te inen tah to 
. . ."varjele varti ja si tä" 

Esko Havo muistelee oman jou-
kon henkeä ja vakavoituu. "Luot-
tamus omaan joukkoon oli hyvä, 
siitä ei ollut epäilystäkään, vel-
vollisuudet hoidettiin. Se oli yh-
teinen tahto. Vanha tulenjohtoup-
seeri ja lähettini kirjoitti muisto-
valokuvaan: Raja railona aukeaa, 
edessä Aasia, Itä, takana länttä ja 
Eurooppaa, varjele vartija sitä. 
Tässä se henki oli!" 

Asemasotavaiheesta haasta-
teltavani toteaa: "Minulla ei pal-
jon valittamista ollut, tuurasin 
mm. patteriupseeria hänen lo-
miensa aikana. Se toi vähän hel-
potusta. Lomat olivat neljän kuu-
kauden välein. Kaksi joulua meni 
rintamalla. Maanalaisessa kor-
sussa oli lämmintä, vaikka välillä 
oli niin kova pakkanen, että ulko-
lämpömittarikin jäätyi." 

Asemasodan a ikana 
mer ikadet iks i 

Asemasotavaiheessa Esko Havo 
päätti hakeutua Kadettikouluun. 
Valinta osui Merisotakouluun. 
"Mielenkiintoni kohdistui vähän 
isompien putkien puoleen. Nolla-
kakkosten raahaaminen soiden 
läpi oli inhottavaa touhua, mutta 
aika aikansa kutakin", toteaa 
Havo. 

16. Merikadettikurssin aloitti 
34 kadettia, joista 22 valmistui. 
Havo valitsi rannikkotykistölin-
jan. Koulutus ei kuitenkaan kovin 
paljon poikennut siitä, mitä meri-
upseereille opetettiin. Laivan ajo 
tuli tutuksi myös rt-upseereille. 
Talvi oli teoreettisen opetuksen 
aikaa. Maastoharjoituksia pidet-
tiin paljon. Johtamisharjoituksia 
pidettiin todellisin joukoin. "Itse-
kin johdin Helsingin varuskun-
nasta kootun kahden pataljoonan 
kaksipuolisen sotaharjoituksen. 
Se oli Vämpy Vuorela, joka oli 
kova jalkaväkitappelija. Hän näi-
tä järjesteli. Tulikouran Esko, ka-
dettikomppanian päällikkö, oli 
myös innostunut asiaan", muiste-
lee Havo. "Siinä sain hyvän poh-

jakoulutuksen." Kesä kului Mies-
saaressa. "Siellä oli kk-sulkeisis-
ta alkaen kaikki - tehtiin maihin-
nousuja, ammuttiin konekivää-
reillä, kranaatinheittimillä ja ty-
keillä - kaikki kovilla. Se oli ope-
tusta sotaa varten. Ei saanut pelä-
tä tulta ja oppi johtamaan." 

Taksil la r in tamal le 

Koulutus kadettikurssilla päättyi 
Neuvostoliiton suurhyökkäyk-
seen. Kadetit komennettiin rinta-
malle. Luutnantti Esko Havo ha-
lusi lähteä Laatokalle. "Helpom-
piakin vaihtoehtoja oli olemas-
sa." Matka tehtiin yhdessä kadet-
tiveli Eero Laurilan kanssa, ta-
voitteena oli Lahdenpohja. Sinne 
asti eivät toverukset kuitenkaan 
päässeet junalla. Niinpä Havo 
päätti ottaa taksin Elisenvaaran 
asemalta ja ajaa omalla kyydillä 
rintamalle, Laatokan Rannikkop-
rikaatiin. Sieltä sitten lähettiin 
edelleen Viteleeseen RtR 13:n 
alueelle. 

Venäläisten aloitettua hyök-
käyksen Syvärillä ja siihen liitty-
vän Tuuloksen maihinnousun jäl-
keen koko suomalaisten rintama 
vetäytyi luoteeseen. 

"Kyllä venäläiset olivat Tuu-
loksessa tosissaan - minäkin las-
kin Viteleen tulenjohtotornista 
toistasataa alusta - oli Moskova-
luokan tykkiveneitä, vartiovenei-
tä jne. Minulla oli 88-de Bange 
jäykkälavettinen tykki joka vaati 
oman tulenjohtajansa", kuvailee 
Havo. "Yhden vartioveneen kui-
tenkin saimme tuhotuksi. Alus 
ajautui rantaan. Kauhukseni ha-
vaitsin, että USA oli alkanut 
avustaa NL:a muonapaketein, 
joita poimimme aluksesta." 

Kovia ta iste luja 
Vi teleessä 

"Viteleen joen yli johtava rauta-
tiesilta oli tuhottu. Hyökkääjä tuli 
yli tukkinippujen avulla. Viholli-
sen etumaiset osat olivat vahvas-
sa humalassa. Vaikka kuinka pal-
jon heitä ammuttiin, aina tuli uu-
sia. RtR 13:11a ei ollut reservejä, 

joten aikaa myöten asemista oli 
pakko vetäytyä. Viteleessä taiste-
luihin osallistui myös Karhusen 
Rautatiepatteri. Minäkin johdin 
sen tulta. Tykkivene oli haarukas-
sa, kun sain ilmoituksen, että ra-
tapenkka ei kestä, joten jouduin 
keskeyttämään ammunnan. " 

"Kun venäläiset saivat meidät 
irti linjasta, oli kirkas tyyni päivä 
ja suomalaiset olivat sulloutuneet 
ainoalle tielle, joka johti luotee-
seen. Joukot nostivat marssies-
saan 100-200 metrin tomupilven, 
joka ei varmaan olisi jäänyt ke-
neltäkään huomaamatta. Ajatte-
lin, että nyt jos koskaan tulevat 
maataistelukoneet päälle ja se on 
tämän tarinan loppu. Yhtään len-
tokonetta ei kuitenkaan näkynyt. 
Päästiin kuin koira veräjästä. Vas-
ta Koirinojalla otettiin kiinni ja 
hamuttiin ensimmäisiä asemia, 
kunnes huomattiin, että viholli-
nen oli jo mennyt ohi. Siinä ei 
mitään taisteluja syntynyt meikä-
läisille." 

Vuoh ipukk i 
kuulohavainnoi ts i jana 

Tämän jälkeen Havo sai määrä-
yksen siirtyä Mantsinsaareen. 
Siellä oli Olanterän kaksitykki-
nen Canet-patteri. Venäläisten 
edettyä saaren ohi määrättiin pat-
teri purettavaksi ja siirrettäväksi 
pois. Tykit siirrettiin proomulla. 
Toinen tykki ampui koko ajan 
kun toista purettiin. "Kun kaikki 
materiaali on kuljetettu pois sain 
Olanterältä luvan saaren jättämi-
seen. Olin viimeinen upseeri, 
joka poistui saarelta. Mantsista 
siirryin tulenjohtoyhteysupsee-
riksi Ristisaareen, jossa tehtäväni 
oli valvoa liikennettä rantatiellä 
'Aatukiikarilla', jonka suurennus 
oli 12-48. Sillä oli erinomaiset 
mahdollisuudet tiedusteluun. 
Pystyin erottamaan jopa tykkien 
mallit ja miesten lukumäärän. 
Venäläiset tiesivät Ristisaaren 
merkityksen ja niinpä pommeja 
satoi kuin viimeistä päivää. Risti-
saaressa oli viiden tuuman 
Vickers-patteri. Paras kuuloha-
vainnoitsija meillä oli vuohipuk-
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ki, jonka edesottamuksista voitiin 
päätellä koska venäläisten lento-
koneet nousivat ilmaan Uuksalon 
kentältä. Vuohipukki hyppäsi sil-
loin ilmaan ja vei laumansa van-
haan hylättyyn, katettuun kk-ase-
maan." 

Aselepo tuli Esko Havon ol-
lessa Ristisaaressa. Hänen mie-
lestään rannikkojoukkojen osalta 
kovimmat taistelut Laatokan itä-
rannalla tapahtuivat RtR13:n alu-
eella. 

Alko i raivausvaihe 

Sodan jälkeen Havo sai määräyk-
sen ilmoittautua Hangossa. Siellä 
oli Norma Aadolf Simosen 5. 
Raivaajaosasto. Alkoivat raivaus-
työt. Talvikautena harjoiteltiin. 
Raivauskalustot levitettiin jäälle. 
Hevoset korvasivat alukset. Kat-
sottiin miten kalusto toimii. Siinä 
koulutetiin miehistöä, aliupsee-
reita ja vähän upseereitakin. 

Keväällä, vapun aikoihin al-
koi raivaus merellä. Havo toimi 
aluksen päällikkönä, ruotupääl-
likkönä sekä ryhmäpäällikkönä. 
Raivaus tapahtui pääasiallisesti 
Hangon alueella. Myös Mäkiluo-
don läntinen vesialue oli Havon 
vastuulla. Jäät olivat jo räjäyttä-
neet lähelle pintaa syvyytetyt 
miinat, joten ei ollut pelkoa siitä, 
että alus törmäisi miinaan. Sit-
temmin Havo joutui Itäiselle 
Suomenlahdelle evl Reino Olavi 
Aaltosen osastoon. Emälaivana 
oli Suomen Joutsen. Raivattiin 
Lavansaaren ja Seiskarin alueita. 

Venäläiset kävivät jatkuvasti 
uhkailemassa: "Jos yksikin miina 
löytyy sen jälkeen, kun olette ju-
listaneet vedet vapaiksi, teidät 
ammutaan Lavansaaren rantaan" 
- näin Itäisen meripiirin komenta-
ja suomalaiselle komentajalle ja 
raivausupseerille. — "Se oli hullua 
hommaa - aina olisi pitänyt olla 
liikkeellä sellaisella paskakalus-
tolla - Saimaalta tuodulla hinaaja-
kalustolla, jonka merikelpoisuu-
desta ei ollut tietoakaan. Miinaan 
ei ajettu. Miinoja nousi paljon ja 
alusten Madsenilla ammuttiin mii-
nat upoksiin n. 150 metrin etäi-

syydeltä. Vuoden 1945 kesäkuus-
sa tehtiin niin lujasti töitä, että yö-
unta oli keskimäärin vain kolmi-
sen tuntia. Valvontakomissio pai-
noi jatkuvasti päälle. Se kontrolloi 
raivausta tarkistuksin ja raivausil-
moitusten avulla. Syksyllä mar-
raskuussa raivaus keskeytyi, kun 
jäät estivät toiminnan." 

Rauhan ajan teh tävä t 

Raivausten loputtua Esko Havo 
toimi Utön linnakkeen päällikkö-
nä vuosina 1947^-8 ja rykmentin 
mittausupseerina, josta tehtäväs-
tä hän siirtyi MerivE:n tykistö-
osastoon mittausupseeriksi. 
Osastonjohtajana oli legendaari-
nen evl Timo Pesonen. "Pesonen 
oli nerokas upseeri. Hän loi am-
pumamenetelmät. Kaiken lisäksi 
hän oli erinomainen opettaja. 
Monet sanovat, että vasta Timo 
Pesosen opetuksen ansiosta he 
alkoivat ymmärtää matematiik-
kaa. Hän oli suvereeni ja osasi 
asiansa varmasti", muistelee ve-

"Talvikautena 
harjoiteltiin 
raivausta jäälle 
levitetyillä 
raivauskalustoilla 
- hevoset korva-
sivat alukset." 

teraanimme. 
Kapteenikurssin jälkeen Havo 

määrättiin Merisotakouluun opet-
tajaksi. Merisotakoulussa vuosi-
na 1951-53 Havo opetti eri ainei-
ta. "Opettajatehtävän alkaessa 
tuntua puulta anoin siirtoa Hel-
singin sotilaspiirin esikuntaan. 
'Kylmä Kalle' oli silloin puolus-
tusvoimien komentajana ja hän 
pyöritti paperia jonkun aikaa, 
mutta vihdoin tuli päätös. Siellä 
opiskelin sitten sotilaspiirin kut-
sunta- ja LKP-asioita." 

Virkatehtävien ohella Havo 
valmistautui Sotakorkeakoulun 
pääsykokeisiin, jonne sitten pää-
sikin ensi yrittämällä. Sotakor-
keakoulun jälkeen Havo siirret-
tiin vuonna 1961 Turun eteläisen 
sotilaspiirin Esikuntaan järjeste-
lytoimiston päälliköksi ja sieltä 
edelleen v. 1964 Turun Rannik-
kotykistörykmentin rykmenttiup-
seeriksi. Seuraava paikka oli 
Hangon Rannikkopatteristo, jon-
ka komentajaksi hän tuli v. 1966. 

"Siihen aikaan Örön linnake 
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kuului Hangon patteristolle. Aika 
kului varusväkeä kouluttamalla. 
Olin Hangossa vuoteen 1968. 
Sinä vuonna patteristo sai meri-
torjuntaohjusaseita, jolloin uudet 
ohjuskoulutetut miehet astuivat 
remmiin. Minä sain siirron Sa-
vonlinnan sotilaspiirin päällikök-
si. Savonlinnan Sotilaspiiri oli ra-
jasotilaspiiri, joten piirin tunto-
sarvet olivat rajan tuntumassa. 
"Tsekkoslovakian kriisin aikana 
rajalta kuului jatkuvasti hyök-
käysvaunujen käynnistysääniä ja 
tiedustelukoneet lensivät rajan 
pinnassa etelästä pohjoiseen. Se 
oli jännittävää aikaa. Ryssä näytti 
tällä tavoin sotilaallista voimaan-
sa." Sotilaspiirissä Havo paneutui 
LKP:n toteuttamiseen. "Se on 
kohtalon kysymys", toteaa Havo. 
Hän sai korkeasti kunnioittaman-
sa esimiehen kenraaliluutnantti 
Hannilan tuen esityksilleen ja 
muutoksille. 

"Aluejärjestötyö on tärkeää, 
jokaisen upseerin tulisi siihen pe-
rehtyä. Savonlinnassakin oli mel-
koiset varastot. Piti miettiä miten 
perustaminen toteutetaan ja mi-
ten se suojataan. Viihdyin hyvin 
tässä tehtävässä, minulla oli hyvä 
esimies ja mielenkiintoinen työ. 
Tunsin ihmiset ja järjestelyt" 
muistelee monissa järjestely- ja 
lkp-tehtävissä toiminut veteraa-
nimme. 

Kolmisen vuotta kului piirin 
päällikön tehtävissä, kunnes pää-
esikunnasta tuli tieto, että Havon 
pitäisi muuttaa Helsinkiin ja ottaa 
Rannikkotykistökoulun johtajan 
tehtävät vastaan. "En ollut halu-
kas enää siirtymään, mutta lähin-
nä perheen takia päätin ottaa teh-
tävän vastaan ja muuttaa Helsin-
kiin." 

Havo toimi RtK:n johtajana 
vuosina 1971-75. Aselaji oli itse-
näistynyt ja oman sotakoulun ke-
hittäminen oli kaikille sydämen 

asia. Koulussa vallitsi innovatii-
vinen henki. Kehitettiin koulutus-
ohjelmia, -harjoituksia ja -simu-
laattoreita. Tykistöharjoitukset 
suoritettiin täyskaliiperiammun-
noin. Ampumatarvikkeita riitti. 
"Tätä pidän tärkeimpänä saavu-
tuksenani. Upseerit osasivat am-
pua tykistöllä ja johtaa tulta". 

Lopuksi everstiluutnantti 
Havo toteaa: "Olen ollut oman 
tieni kulkija. Uraani, joka kesti 
yli 36 vuotta, on sisältynyt lähes 
kymmenen vuotta itsenäisten 
joukko-osastojen ja vastaavien 
komentajatehtävissä, ja se on ol-
lut mielenkiintoinen ja vaihteleva 
hyvien alaisten kanssa. - Katsel-
lessani tämän päivän menoa olen 
hämmentyneenä seurannut ran-
nikkotykistöaselajin määrätie-
toista alasajoa. Ainakaan sotiem-
me kokemukset ja maanpuolus-
tuksen näkökulma eivät voi olla 
tähän perusteena." • 
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Toimitusjohtaja Helmut Hess 
Maanpuolusta ja koko sydämestään 
Kiltaveli, sotaveteraani Helmut Hess sai kutsun ' 
viimeiseen iltahuutoon 19.7.2002. Helmut Hess 
oli Rannikonpuolustajain Helsingin killan 
perustajajäsen ja pitkäaikainen rahastonhoitaja 
vuodet 1962—1972. Killan varapuheenjohtajana 
hän toimi 1972-1987. Myös killan järjestö- ja 
reserviläisjaosten puheenjohtajuudet sekä 
Uudenmaan kiltapiirin Palkitsemistoimikunnan 
jäsenyys mahtuvat hänen pitkään, monipuoliseen 
ja tulokselliseen ansioluetteloonsa. Korkeasta 83 
vuoden iästään huolimatta hän oli loppuun saakka 
mukana tarmokkaasti ja koko sydämellään 
maanpuolustustyössä ja Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan luottamustehtävissä. 

Helmut Hess syntyi 3.8.1919. Hän valmistui 
Svenska Samskolanista 1939. Talvisodassa hän 
palveli Viipurinlahdella Er.Pat.37:ssä ja jatkoso-
dassa Lapissa 6. Divisioonassa. Sotien jälkeen 
seurasivat tekstiili-insinöörin opinnot Englannis-
sa, Saksassa ja Ruotsissa. Vuonna 1947 hänestä 
tuli Oy Silkkijaloste Ab:n toimitusjohtaja. Liike-
elämässä Helmut "Bubi" Hess teki monipuolisen 
ja arvostetun päivätyön, joka sisälsi useiden 
yritysten toimitusjohtajuuksia ja perustamisia. 
Energisenä ja synnynnäisenä verkostojen rakenta-
jana Helmut Hess johti perustamaansa agentuuri-
liikettä Oy Finn-Ett Agentuurit paljon yli tavan-
omaisen eläkeiän. Hänen harrastuksiinsa kuului-
vat mm. kirjojen keräily, metsästys ja riistamaiden 
hoito. 

Maanpuolustustyön ja liike-elämän lisäksi 
Helmut Hess oli tarmokkaasti ja tuloksellisesti 
mukana myös urheilutoiminnassa. IFK:n puheen-
johtajuus 1957—1969 on eräs hänen sillä saralla 
ansiokkaasti hoitamistaan monista luottamustehtä-
vistä. 

Kiltaveli Helmut Hess oli sydämellinen ja aina 
palveluvalmis rannikon puolustaja, joka välittö-
myydellään ja ystävällisyydellään siirsi luontevasti 
aselajin perinteitä nuoremmille rakentaen vahvaa 
yhteishenkeä ja maanpuolustustahtoa. Hänen 
sydämessään oli vankka sija niin varusmiehille, 
kantahenkilökunnalle, sotilaskotisisarille kuin 
reserviläisillekin. Helmut "Bubi" Hessin kotona 
pidettiin usein maanpuolustukseen liittyneitä 
kokouksia ja valmistelupalavereita. Bubi ja hänen 
kaksi vuotta sitten pois nukkunut vaimonsa 
Margareta tulivat monille rannikon puolustajien 
ikäluokille tutuiksi valloittavana pariskuntana 
sekä vieraanvaraisina ja koko sydämestään 
maanpuolustustyötä palvelevina henkilöinä. 
Vuosikymmenien aikana Bubi tuki henkisesti, 
aineellisesti ja omalla työpanoksellaan lukematto-
mia killan järjestämiä varusmiestilaisuuksia, 
konsertteja, myyjäisiä, itsenäisyyspäivän juhlia ja 
retkiä. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
siirtyessä maanpuolustusjärjestöiltä MPK ry:n 
hoidettavaksi ja organisaatiouudistuksen muodos-
taessa uudet merivoimat Bubi oli mukana rakenta-
massa yhteistyötä, joka vanhoja perinteitä 
kunnioittaen katsoi luottavaisesti tulevaisuuteen. 

Helmut Hess tunnettiin rannikkotykistön 
piirissä ja myös paljon laajemmalla maanpuolus-
tuksen kentässä arvostettuna, myönteisenä, 
palveluvalimina sekä ajattelultaan ja ideoiltaan 
ikinuorena henkilönä. Kaikki ne, jotka killan ja 
maanpuolustustyön piirissä saivat oppia tunte-
maan Bubin, liittyvät siihen suureen ystävien 
joukkoon, joka muistaa häntä kaivaten, arvostaen 
ja syvää kiitollisuutta tuntien. 

Reijo Telaranta 
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Tiurin länsirantaa linnakkeen kohdalla. Taustalla Luupinniemi ja joukkojen pääevakuointialue 
kesäkuussa 1944. 

RT 2:n Tiurin linnakkeella 

M eno Tiurin linnakkeelle 
on useilla muilla Ran-
nikkotykistörykmentti 

2:n linnakkeilla käyntejä mutkik-
kaampaa, sillä se kuuluu erikois-
lupa-alueeseen ja lisäksi pietari-
laisen merisotakoulun hallintaan. 
Laivamatkaakin kertyy Koivistol-
ta yli Koiviston salmen Koivu-
saareen ja sieltä edelleen sen ja 
Piisaaren välisestä salmesta Tiu-
riin. 

Koiviston saarilla 

Ennen Talvisotaa Koivusaaressa 
oli 7, Piisaaressa 4 ja Tiurissa 3 
kylää, joissa oli yhteensä n. 2 900 
merenkulusta, kalastuksesta ja 
kotitilukseltaan toimeentulonsa 
saavaa asukasta. Koivusaaren 
kaakkoisosassa sijainnut Saaren-
pään linnake oli RT 2:n pääkou-
lutuslinnakkeena uuden kasarmin 
v. 1937 valmistuttua. 

Jatkosodan jälkeen Koiviston 
saarille oli perustettu kalastus-ja 
karjakolhoosit. Mäntymetsää 
kasvavat hiekkaperäiset kankaat 
ja kylien peltotilkut eivät kuiten-
kaan suosineet suurimuotoista 
karjataloutta. Muutaman vuoden 
kuluttua kolhoosi lopetettiin 
("perspektiivittömien kylien lik-

TEUVO RÖNKKÖNEN 

vidoimisohjelma"), kylien raken-
nukset purettiin ja siirrettiin muu-
alle. Vain Koivusaaren koillisran-
nalla olevan Saarenpään kylän 
talot - arvattavasti kalastuskol-
hoosin takia - sekä muutama talo 
Tiurin Tiurinsaaren kylään - var-
maankin em. koulun tarpeisiin -
saivat jäädä. Sittemmin myös ka-
lastuskolhoosin toiminta on päät-
tynyt. Muistona kolhoosiajalta 
näkyy Saarenpään kylään jäänyt 
rautaromu, kaksi rantaan upon-
nutta laivaa sekä pahoin saastu-
nut laiturinseutu. 

Tiurin l innake 
Talvisodassa 

Keväällä 1939 aloitettiin Tiurin 
länsirannalle Kokanmäen harjan-
teelle 4/152/45 C- patterin raken-
nustyöt. Tykit siirrettiin YH:n ai-
kana Härkälän linnakkeelta. Lin-
nake kuului RT 2: perustaman 
Viipurin lohkon (ViLo) Koiviston 
alalohkoon. Linnakkeen päällik-
könä oli kuten Härkälässäkin ltn. 
E. Laaksonen. 

Patteri oli hajaryhmitetty n. 
puolen neliökilometrin alueelle. 
Tykkiasemat olivat betonisia 
pyöröasemia. Etummaisten tyk-
kiasemien väliin harjanteen reu-

naan valmistui betoninen tj- tor-
ni. Kunkin tykkiaseman taakse 
rakennettiin maahan upotettu be-
toninen miehistökorsu, joista osa 
sodan syttyessä oli keskeneräisiä. 
Patterialueen keskelle rakennettu 
tiilinen kasarmi valmistui Jouluk-
si 1939 osaksi käyttökuntoon. 
Lisäksi alueella oli parakkeja. 

Linnakkeen vahvennuksena 
oli 4.Er.KKK (vänr. V Koljonen) 
rantavarmistuksessa sekä 57 mm. 
jaokset Päätingin ja Luupinnie-
missä. 

Joulukuun alussa linnakkeen 
seudulle ammuttiin mereltä muu-
tamia kymmeniä kranaatteja. 
Saarta pommitettiin joitakin ker-
toja, mutta vauriot linnakkeella 
jäivät vähäisiksi. 

Venäläisten jatkaessa 11.2. 
1940 hyökkäystä Tiurin patteri 
ampui Humaljoelle, Makslah-
teen, Koiviston seudulle ja Pul-
linniemeen eteneviä vihollisjouk-
koja. ViLon johdossa olleiden 
joukkojen irtaantuessa 19.2. Hu-
maljoen-Makslahden tasalta ja 
siirtyessä Koiviston saarille patl./ 
JR 12 ryhmitettiin Tiuriin. Hyök-
käyksen suuntauduttua Koiviston 
seudulta 22.2. aamulla myös Pii-
saareen patteri tulitti maihinnou-
sutta vihollista. Patteri ampui 22./ 
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23.2. puolenyön jälkeen vii-
meiset kranaatit. Tykit ja para-
kit tuhottiin - kaksi tykkiä 
osoittautui syksyllä 1941 vielä 
käyttökelpoisiksi - sekä tj-
torni ja kasarmi miinoitettiin. 
Koiviston saarten evakuoinnin 
yhteydessä linnakkeen joukot 
siirtyivät 22./23.2. keskiyöstä 
alkaen iltaan mennessä tappi-
oitta yli Viipurinlahden. 

Tiurin l innake 
Jatkosodassa 

Asemasodan aikana Rannikkoty-
kistörykmentti 2:n (RTR 2, ly-
henne Jatkosodan aikana) selus-
taan jääneessä Tiurissa ei ollut 
patteria. Keväällä 1944 13.TK 
(luutn. L Lampi) puolusti saarta. 
Tiuriin siirrettiin toukokuun lop-
pupuolella Puumalasta 27.Rask. 
Rt.Ptrin 2 tykkiä ja touko/kesä-
kuun vaihteessa Ääniseltä Limo-
saaresta 44.Rask.Rt.Ptrin 2 tyk-
kiä. Myös Tiurissa 27.Rask.Rt. 
Ptrin (4/152/45 C, kapt. R Grön-
holm) nimen säilyttänyt patteri 
oli kesäkuun alkupäivinä ampu-
mavalmiina. 

Vammelsuusta 14.6. alkaen 
rannikkotien suunnassa vetäyty-
mistaistelua Humaljoelle käyneet 
RTR 2:n joukot (pl. raskas aseis-
tus) kuljetettiin 17./18.6. yön ku-
luessa Koiviston saarille. Tiuriin 
siirrettyjen joukkojen johtoon tuli 
Kannaksen etelärannikolla olleen 
II Lston johtoelin (maj. V Mynt-
ti). 

27.Rask.Rt.Ptri tuki Humal-
joella joukkojen kuljetusta suo-
jaavaa Os. Fridelliä ja sen irtaan-
tumista 18.6. aamuyöstä lähtien 
sekä tulitti sen jälkeen Koiviston 
suuntaan eteneviä vihollisjoukko-
ja. Venäläisten merijv. prikaatin 
etujoukko teki 21.6. aamuyöllä 
Humaljoelta hyökkäyksen Piisaa-
reen, jolloin patteri tulitti sankan 
savuverhon suojassa edennyttä 
alusmuodostelmaa sekä myö-
hempiä täydennyskuljetuksia. 
Tiurin länsipuolella patteri torjui 
suuren vmv-osaston lähestymi-

1. Maailmansodan aikainen 
tykkitie alkaa Vanhakylän 
laituripenkereeltä ja johtaa 
saaren länsirannalle. Loppu-
päässä mukulakivet on 
varattu kasoihin tien varteen. 

sen. Samaan aikaan Tiuriin kulje-
tettuja yksiköitä siirrettiin Piisaa-
reen, jossa käytiin monivaiheisia 
taisteluja maihinnoussutta vihol-
lisosastoa vastaan. Puolustusta 
Piisaaressa tuki myöskin Tiuriin 
Vanhakylän pohjoispuolelle 
koottu 2-4/75 K/17 -patteri (kapt. 
R Laakkonen). 

Joukkojen evakuointi 

Viipurin menetyksen jälkeen PM 
hyväksyi Koiviston saarten eva-
kuoinnin. Joukot kuljetettiin 
22.6. Koivusaaresta puolesta päi-
västä alkaen ja Piisaaresta illan 
kuluessa veneillä Tiuriin pl. Pii-
saareen puolustukseen jäänyt Os. 
Tuomarila. Joukkojen evakuoin-
tiin oli varattu 7 kuljetusryhmää, 
joissa kussakin oli saksalainen 
miinalautta, pari hinaajaa sekä 
muutama moottori- ja soutuvene. 
Os. Tuomarila noudettiin Piisaa-
resta 22./23.6. keskiyön jälkeen. 
Tiuriin kootuista joukoista pää-
osa evakuoitiin Luupinniemen ja 
osa Ollinpäänniemen rannasta 
22.6. iltamyöhästä alkaen, vii-
meisenä Os. Fiideli 23.6. aamu-
yöllä. 27.Rask.Rt.Ptri ampui Tiu-
rissa 567 kranaattia, joista 264 
Piisaaren puolustajien tukemi-
seksi. Patterin tykit tuhottiin 22./ 
23.6. keskiyöllä. Kenttäpatteri 
ampui 450 kranaattia ja myös 
patterin tykit tuhottiin. Tällöin 
tykkien putket olivat jo loppuun-

kuluneet ja a- tarvikkeet lop-
pumassa. 

RTR 2:n n. 2000 miehen 
evakuointi sujui tappioitta. 
Evakuoinnin onnistumiseen 
vaikuttivat ratkaisevasti saksa-
laiset lautat sekä vihollisen il-
mavoimien siirto tukemaan 
Tuuloksen maihinnousua. 
Raskas kalusto ja suurin osa 
materiaalia jäi saariin. 

Tiurin saaressa 

Tiurin saari on noin 2-3 kilomet-
riä leveä ja luode-kaakkosuun-
nassa noin yhdeksän kilometriä 
pitkä. Kylät ovat itärannalla ja 
linnake länsirannalla saaren kes-
kikohdalla. Saari on vajaa puolet 
Koivusaaren koosta. Keskimmäi-
senä olleen Vanhakylän rannasta 
alkoi 1 .MS:n aikainen, vankkate-
koinen ja hyvin säilynyt tykkitie, 
joka jatkuu linnakkeelta kaksi ki-
lometriä etelään olevaan Ykshon-
ganluodon niemeen. Saaren puo-
livälissä haarautui kangasmaas-
tossa vielä erottuva metsätie koh-
ti linnaketta. Maastopalon seu-
rauksena männyt ovat laajalta 
alueelta pystyyn kuivuneita. Lin-
naketta kohti kävellessä ei voi 
olla ajattelematta ongelmia, joita 
saarissa taistelleilla ja ilman ma-
teriaalin kuljetusvälineitä kohti 
kuormauspaikkoja pyrkineillä 
joukoilla on 58 vuotta aiemmin 
ollut. Tj- tornin suluttaminen Tal-
visodan päättyessä oli tuottanut 
toivotun tuloksen. Tomin eri ker-
rosten seinät ovat lentäneet keski-
saareen ja välilattiat rantaan päin 
muutaman metrin välein. Tornin 
ylin osa on pudonnut kohdalleen. 
Lähistöltä löytyi tykkien pyörö-
asemia, kasvillisuuden kätkemiä 
betonikorsuja sekä kasarmin pe-
rustus. 

Patteriharjanteelta on rantaan 
n. 300 metriä. Ranta on lähes 
kymmenen metrin, leveydeltä 
suurikokoista kivikkoa. Luupin-
niemi näkyi puoli kilometriä poh-
joisempana. Niemen kärjessä ki-
villä oli joukko merimetsoja. • 
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Talvisotaa merellä -
Neuvostoliiton sukellusveneen tuho 
Kallioluodolla Ahvenanmerellä 
sijaitseva Märketin majakka on 
niin kaukana merellä, että Suo-
men ja Ruotsin välinen raja on 
pantu kulkemaan sen ja 1885 
pystytetyn majakkarakennuksen 
poikki. Sodan aikana majakassa 
oli tavanmukainen miehitys. Täs-
tä kulkivat vihollisen sukellusve-
neet pohjoiseen saalistamaan. 

Tammikuun 3. päivänä 1940 
kovan myrskyn vallitessa maja-
kanvartija Sjöblom näki keskellä 
päivää sukellusveneen kulkevan 
pinnalla aivan Märketin itäisen 
kärjen ulkopuolella kohti saaren 
itäpuolella olevaa karikkoa. Sen 
tornissa oli valkoinen tunnus C-2. 
Yhtäkkiä se muutti kulkusuun-
tansa itään, sitten pohjoiseen ja 

sukelsi suunnassa 112 astetta 
Märketistä. Kuului räjähdys ja 
tumma savupilvi kohosi vedestä. 
Vähitellen savu vaaleni ja häipyi 
tuulen mukana. Alus oli ilmeises-
ti törmännyt yhteen mii Louhen 
joulukuussa 1939 Märket-Sankan 
alueelle laskemista 190 m/s 08-
miinasta. 

Miinan ajanut S-2 (ven . 
C=S) oli pyrkimässä Selkämerel-
le. Siellä sen kaima S-l ja pie-
nempi SC-311 olivat jo joulu-
kuussa upottaneet kolme kauppa-
laivaa (Bolheim, Wilpasja ja Fen-
ris). Veneen mukana menehtyi 
koko 45-henkinen miehistö . S-2 
oli ensimmäinen sodassa mene-
tetty neuvostoliittolainen sukel-
lusvene. Neuvostoliitossa ei tap-

piota tunnustettu vaan se pidetiin 
salassa vuosikymmeniä. Muualla 
todettiin kuitenkin S-2:n vuoden 
1940 jälkeen puuttuvan sotatoi-
mista ja kaikista luetteloista. Vas-
ta Neuvostoliiton hajottua levisi 
tieto lopullisesti maailmalle. 

S(IX)-luokka oli tulos huo-
miota herättävästä Neuvostoliiton 
ja Saksan laivastollisesta yhteis-
työstä 1930-luvulla. Siitä miesten 
käyttämä nimi "nemka" (saksa-
tar). Sotaan Itämerelle lähti 13 
tällaista "ässää", joista vain yksi 
(S-13) selvisi. S-2 laskettiin ve-
sille Leningradin Baltian No. 189 
telakalta 21.12.35 ja sen sotalip-
pu nousi 23.9.1936. Viimeinen 
retki kohti Märketiä alkoi kolmi-
sen vuotta myöhemmin. 
P.O. Ekman 
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Erna 2 
hikeä ja tai1 

Maailman kovim-
man sotilaspartio-
kilp ailun maineen 
saavuttanut Erna 
Retk / Erna Raid -
kilpailu on jälleen 
tältä vuodelta ohi. 
Erna-viikkohan on 
aina elokuun en-
simmäinen täysi 
viikko, kolmevuo-
rokautisen kilpai-
lun sijoittuessa 
keskiviikon ja lau-
antaiaamun välille. 

Suuren mittakaavan tapahtumak-
si viime vuosien aikana kehitty-
neen tiedustelu-/kaukopartiokil-
pailun kaksoisvoitto meni kome-
asti Kiinaan. Voittajajoukkue oli 
aivan suvereeni lajissa kuin lajis-
sa, mutta kolmanneksi tulleen 
Viron suojeluskunnan (Kaitseliit) 
Harjun malevan partio hengitti 
toiseksi tulleiden niskaan hyvin-
kin läheltä. Kärkipään partioiden 
jäseniä voidaan pitää tämän lajin 
huippu-urheilijoina. Viron suoje-
luskunnan Järvan malevan viime-
vuotiset voittajatkin, jotka ovat 
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niittäneet mainetta ja kunniaa vii-
me vuosina, joutuivat tyytymään 
6:een sijaan. 

Kova kilpailu 

Tänä vuonna oli merivoimien 
vuoro asettaa Suomea edustaneet 
joukkueet, joista toinen on vaki-
naisesta väestä ja toinen reservis-
tä. I-joukkueen kovat kilpailijat 
olivat Sukeltajakurssin nuoria 
kouluttajaupseereita. II-partion 
miehet olivat MPK:n Meripuo-
lustuspiiriin kuuluvan Paikallis-

osasto Rikaman taistelijoita. Kil-
pailu oli tänä vuonna kova. Hel-
lettä riitti, samoin vauhtia. Moti-
voituneena vihollisena toimivat 
valioyksikkö Scout-pataljoonan 
joukot. Ainoa kilpailun kokonaan 
keskeyttänyt joukkue oli Saksan 
partio, joka edusti Naton piirissä 
tunnettua kansainvälistä tieduste-
lukoulua. Liian painava varustus 
ja vaikea maasto koituivat kohta-
loksi. Tänä vuonna lyötiin vajai-
den partioiden ennätys. 4-henki-
sistä kilpailupartioista oli koko-
naista 8 kutistunut 3-miehiseksi. 
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Keskeytyssyyt olivat yleensä va-
kavampia jalkavaurioita ja totaa-
lista väsymistä. Viimeiseksi tul-
leen Englannin ja voittaneen Kii-
nan joukkueen väliin mahtui ko-
konaista 629 virhepistettä! 

Vihreitä baretteja 

Sammakkomiehet sijoittuivat ko-
vassa seurassa hyvin, hieman 
puolivälin paremmalle puolelle. 
Ulkolaisista joukkueista ainoas-
taan Liettua oli heidän ja kiina-
laisten välissä. Tahto ja yritys oli 
silmiinpistävää, mutta jostain 
syystä mm. rk-ammunta ei men-
nyt aivan nappiin. Reserviläis-
joukkueemme kutistui myös kol-
mimiehiseksi. Partion lyhytjal-
kaisin mies oli helisemässä pitkä-
koipisten joukkuekavereidensa 
kanssa, ja joutui harmikseen kes-
keyttämään. Rikaman pojat si-
joittuivat 20:ksi. Näin tuli 7 uutta 
jäsentä siihen nyt 38-päiseksi 
kasvaneeseen suomalaisjouk-
koon, jotka ovat oikeutettuja kan-
tamaan virolaista vihreää baret-
tia. Virolaiset kantavat barettiaan 
sikäläisellä upseeritunnuksella 
varustettuna, mutta erityinen 
Erna-tunnus pitäisi olla tulossa. 
Utin erikoisjääkärit ja Teekkari-
reserviläisten laskuvarjojääkärit 
olivat mukana kahdella edellisel-
lä Emalia ja ensi vuonna on Po-
rin prikaatin vuoro näyttää kyn-
tensä. 

Pelkkä kotoperäinen harjoit-
telu ei enää tänä päivänä näytä 
vievän palkintokorokkeelle, vaan 
kiinalaisen mallin mukaiset use-
ampiviikkoiset kovat harjoituslei-
rit virolaisten kilpailuveteraanien 
opastuksella ovat täysillä voittoa 
havittelevalle ensikertalaispartiol-
le pakolliset. Viro on Erna-tyyp-

pisillä kilpailuillaan pystynyt 
kouluttamaan suuren joukon mo-
tivoituneita huipputaistelijoita 
omaan maastoonsa vajaassa vuo-
sikymmenessä. Sitä ei tule asiaa 
tuntemattoman väheksyä! 

Sinisiä baretteja ja 
virolaista maanpuolus-
tushenkeä 

Kilpailun johtajana tänä vuonna 
toimi kenraaliluutnantti Johannes 
Kert ja päätuomarina Helsingin 
Sinibarettien Tallinnassa asuva 
reservin yliluutnantti Aki Kupiai-
nen. Helsingin Sinibaretit ulko-
laisille ja toispaikkakuntalaisine 
yhteistyökumppaneineen ovatkin 
hoitaneet yhä laajenevan kilpai-
lun maastotuomaritehtävät puo-
lueettomalla ammattitaidolla kii-
tettävästi alusta pitäen. Monet 
heistä ovat voineet nimenomaan 
Erna-tehtävissään kehittää soti-
laallisia johtamis- ja järjestelytai-
tojaan, vaikka YK-ajoista olisikin 
kulunut jo aikaa. Ei myöskään 
voi väheksyä sitä virolaisten tal-
koohenkeä, jolla näin massiivi-
nen yritys voidaan viedä vuodes-
ta toiseen läpi. Siinä ovat mukana 
paitsi vakinaisen väen yksiköt, 
myös suojeluskuntalaiset ja nais-
järjestöläiset, unohtamatta kilpai-
lun järjestävän sotilasurheiluliitto 
Erna Seltsin aktiiveja ja eri tehtä-
vissä avustavia yksityishenkilöi-

tä. Vastaavaa kilpailua ei todella-
kaan voisi ajatella voitavan jär-
jestää Suomessa tai muissa "rik-
kaammissa" maissa, ei suurella-
kaan rahalla. Eikä kysymys ole 
vain turvallisuusmääräysten väl-
jemmästä tulkinnasta, vaan yk-
sinkertaisesti mukana olevien vi-
rolaisten vahvasta maanpuolus-
tushengestä. Kova kansainvälinen 
Erna-kilpailu on osaltaan ollut 
edesauttamassa Viron NATO-val-
miutta, ja toteuttaa sellaisenaan 
kansan enemmistön mielipidettä. 
Ensi vuonna näemme mukana 
ehkä myös Valko-Venäjän ja ku-
katies Japaninkin joukkueet? Ne-
rokas näyteikkuna ulospäin pie-
nelle maalle tämä Erna Retk -
eikö vain! 

Lisätietoja Ernasta 

Internetin kautta saat lisätietoa 
itse kilpailusta ja sen historialli-
sesta taustasta, näet kuvamateri-
aalia ja pääset kilpailijoiden ja 
sinibarettituomareiden maail-
maan: 
Viron sotilasurheiluliitto Erna 
Selts 
http://www.erna.ee 
- Viralliset sivut, jonne toivotta-
vasti tulevat tämän(kin) kilpailun 
kuvasaaliini. 
Viron suojeluskunta Kaitseliit 
http://www.kaitseliit.ee 
- Kuvasivuilta ("piit") löytyvät 
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2. Kiina (1] 386,91 
3. KL Harjun maleva 390 ,46 
4. Turvallisuuspoliisi 417 ,81 
5. Maanpuolustuskorkeakoulu 440 ,35 
6. KL Jarvan maleva 449 ,65 
7. KL Tallinnan maleva 456 ,55 
8. Liettua 468 ,81 
9. Scout-pataljoona 496 ,98 

10. Reserviupseerit 5 3 7 , 3 4 
11. Rajavartiosto 606 ,45 
12. Suomi (1) 615 ,73 
13. Taistelukoulu 638 ,01 
14. KL Vörumaan maleva 643 ,55 
15. Nor ja (1) 643 ,92 
16. Nor ja (II) 6 6 6 , 2 7 
17. Romania 676 ,34 
18. Ilmatorjuntapatterista 690 ,53 
19. Tanska 713 ,29 
20. Suomi (II) 7 1 5 , 4 4 
21 . Ruotsi 743 ,98 
22. Italia 743 ,98 
23. Tiedustelupataljoona 7 8 5 , 4 9 
24. USA/Viron PE yhteisjoukkue 804,65 
25. Pelastuspalvelu 839 ,95 
26. Naiskodukaitse 840 ,33 
27. Skotlanti 9 0 4 , 7 9 
28. Englanti 964 ,56 

keskeytti: Saksa 

Suomi (I) = Merivoimien Sukeltajakurssi 
Suomi (II) = MPK Paikallisosasto Rikama 

kahtena edellisenä vuonna kuvaaamani ku-
vat. 
Teekkarireserviläiset 
http://teres.tky.hut.fi/erna/ 
- Parhaat ja yksityiskohtaiset sivut kattaen 
laajasti vuodet 1998-2001. 
Helsingin Sinibaretit 
http://www.helsb.org/ 
- Kuvia ja kertomuksia vuosien varrelta Si-
nibarettipainotteisesti. 

Valokuvia julkaisuihin ym. voi tiedustella 
allekirjoittaneelta, puh. 050-5654408. 

Teksti ja kuvat: 
Tatu Korhonen 
Erna Selts 
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KURSSIPUUKKO 
Alkuperäinen CAMILLUS amerikkalaisen merijal-
kaväen käyttämä puukko toisen maailmansodan 
aikana. Kaiverrusmahdoll isuus terään jos esi-
merkiksi haluatte pysyvän muiston armeijan 
ajasta. Nimi + logo 13,50 € 

» »i» 

S Int.+358-9-135 1358 Fax 135 1671 
POHJOISRANTA 22 HELSINKI FINLAND 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

Alusten korjaus- ja 
muutostyöt 

sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

puh. (02) 736 6050 
f ax (02) 736 6077 

25570 Teijo 

FINNET 

Finnet on suoma la inen 
t ie to l i i kenneryhmä, joka 
ta r joaa va l takunna l l i s ia 
puhe-, data-, In te rne t - ja 
digitv-ratkaisuja. 

Soita ja kysy lisää : 0800 90 109 



Sinisen Reservin 
koulu la iva Röyttä 
toteutti Suomenlah-
den Meripuolustus-
osaston 1. Koulu-
laivaviirikön toi-
mesta koulutuspur-
jehduksen Saaris-
tomerelle osallistu-
en samalla Meri-
voimien vuosipäi-
vän viettoon Turus-
sa 9.7. 

Teksti: Mauri Kettunen 
Kuvat: Lotta Wirmaneva 

Oli koittanut heinäkuun 
kolmas päivä ja ilmassa 
oli kihelmöivää odotuk-

sen tuntua. Myöskin pientä jänni-
tystä tulevien säiden johdosta. 
Olihan takana alkukesän aurin-
koiset ja lämpimät päivät, jolloin 
koululaivamme koki reserviläis-
historiansa mittavimmat kevät-
kunnostustyöt. Alus oli maalattu 
kokonaisuudessaan jokaista ko-
loa myöten vesirajan yläpuolelta. 
Konehuollot oli tehty ja sisätiloja 
ehostettu. Tekniset ongelmat 
mm. makeavesipumpun ja pakas-
tekaapin kanssa oli voitettu. To-
sin pilssiveden määrä hieman 
huolestutti. 
Olipa kuitenkin uudet digitaalira-
dio sekä video/TV asennettu. 
Mielessä oli lisäksi vielä merivoi-
mien katsastusupseereiden 
myönteiset kesän toivotukset tou-
kokuun alulta katsastusten yhtey-
dessä. 

Nyt vain miehistö 
paikalle ja matkaan. . . 

Puolenpäivän aikaan olikin koko 
joukko aluksella ja aikataulun 
mukainen lähtö klo 13.00 piti 
paikkansa. Keula kohti Upinnie-
meä, jossa suoritettiin vielä pils-
sin tyhjennys sekä otettiin loput 

mukaan tulijat alukselle. Matka 
saattoi alkaa.. .kohti ensimmäistä 
tukeutumispaikkaa, joka oli Lap-
pohja. 

Purjehdus toteutettiin Maan-
puolustuskoulutuksen Meripuo-
lustuspiirin kurssina, joten pur-
jehdukselle oli laadittu tarkka 
koulutusohjelma niin teorian 
kuin käytännönharjoittelunkin 
osalta. Purjehdukselle osallistui 
kokonaisvahvuutena 18 henkeä. 
Ilonen joukko kokenutta mutta 
myöskin vähemmän asiaa harras-
taneita. Myönteisesti todettuna 
jopa nuorisoa. Silti oppimisen 
halu oli käsin kosketeltavaa. 

Lappohjaan saapuminen ja 
sinne kiinnittyminen olikin mo-
nelle uusi kokemus. Oli koittanut 
matkan toinen päivä. Hieman pil-
visenä, mutta poutaisena. Silti 
useat katseet kävivät huolestunei-
na taivaalla. Konepäällikön päi-
vittäinen aamu-uinti sai kuitenkin 
ansaittua ihailua osakseen. Siinä 
olisi ollut esimerkkiä meille kai-
kille. Totuus oli silti käsissä. Mat-
kaan ja kohti Turun saaristoa. 
Suuntana seuraava etappisatama, 
Gyltön linnakesaari. Päiväpur-
jehduksen aikana koulutusohjel-
masta käytiin läpi palo - ja suoja-
palvelu koulutus sekä merenku-
lun teoriaa nuorempien kurssi-
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päiväkirjan pitoa. 
Eipä sisätiloissa olleet ulkoti-

loissa toimivia ajomiehiä kadeh-
tineet, mutta kyllä ruorinpitoon 
joutui useampikin sadeasuun 
sonnustautunut. Sekin on elämää, 
että merellä kastuu. 

Airisto, Luonnonmaa, jyrkkä 
mutka oikealle ja siellä siinsi 
Naantalin kaupunki. Oikealle jäi 
tasavaltamme ykkösmökki, Kul-
taranta liehuvine lippuineen. Pil-
vet olivat harventuneet. Merenju-
mala ei sittenkään ollut hyljännyt 
meitä. Meille tarjottiin Naantalin 
aurinkoa, sitä nauravaa, ystäväl-

listä. 
Oikea laituri, presidentin lai-

turi löytyi helposti ja kiinnittymi-
nen kävi joustavasti. Asettuminen 
oli tehty ja päivällinen syöty. 
Vahtivuorot oli jaettu. Oli aika 
antaa informaatiota laiturilla liik-
kuville runsaslukuisille kesämat-
kaajille. Kiinnostus olikin runsas-
ta. 

Naantalin kaupunki toivotti 
K1 Röytän lämpimästi tervetul-
leeksi "laivastovierailulle" kau-
punkiinsa. Kaupungin edustajana 
aluksella vieraili kaupunginjohta-
jan varamies Lasse Lehtonen. 

laisten kanssa. 
Päivän ohjelma teki mielen 

valoisaksi samalla kun määrän-
pää läheni, vaikkakin pilvet 
muuttuivat mustemmiksi ja sa-
detta tihkuviksi. Eipä muuta kuin 
köydet kiinni ja niin alkoi tiivis, 
kesäinen saaristosade. 

Tämä ei kuitenkaan tunnel-
maa pilannut, sillä maittavan päi-
vällisen jälkeen saarella aiemmin 
käymättömät saivat tilaisuuden 
tutustua varuskuntaan ja kaikille 
tarjoutui mahdollisuus saunomi-
seen varuskunnan saunassa. To-
sin meidän Lotta tyttö joutui tur-
vautumaan aluksen suihkuun. 
Vieraanvaraisuudesta kiitos pat-
teristolle. Kolmannen päivän 
aamu, herätys kello 6.30, aamiai-
nen, lipunnosto, huoltopalvelua, 
laivatöitä ja aluksen pesu. 

Kohti Airistoa 

Vireää laivapalvelua taiteen sään-
töjen mukaan. Siinä pilvinen sa-
teen tihuttama aamupäivä. Mutta 
merelle menevän mieli... kohti 
Airistoa ja Naantalin kaupunkia. 
Sään huonontuessa ja sateen run-
saudesta johtuen koulutusohjel-
ma keskittyi sisätiloihin. Meren-
kulun teorian jatkoa, karttatyös-
kentelyä, tutkakolutusta ja laiva-
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Naantalin kaupungille luovutet-
tiin Sinisen Reservin standaari. 
Aluksella vieraili myös tulevien 
Merimestaruuskilpailujen järjes-
telytoimikunnan jäseniä, esittä-
mässä kilpailujen ylituomarille 
ratasuunnitelman. 

Ilta koitti, vapaavahti kaupun-
gille ja toinen vahdinpitoon. Oli 
koittanut purjehduksen "lakisää-
teinen" viikonloppu. Lauantai ja 
kirkas auringonpaiste. Lämmin 
päivä. 

Täydennysmiehet olivat saa-
puneet. Iltapäivän kaksituntinen 
aluksen esittely yleisölle oli me-
nestys ja jätti mukavan mielen 
hiljentyvässä kaupungin hämys-
sä. Iltasoitto Naaantalin kirkon 

tornista tuntui kuin se olisi kuulu-
nut meille. 

Harmaa ja sateinen. Kuin pyhäin 
rangaistus merten sotureille. Oli 
jälleen koittanut matkan arki. 
Keula kohti Airistoa, jossa ank-
kuriharjoitusten jälkeen alkoivat 
valmistelevat työt tulevaa viikkoa 
varten. 

Koitti maanantai uusin aja-
tuksin. Päänvaivaa aiheutti pilssi-
veden lisääntyminen. Onneksi 
olimme kuitenkin saaneet viestin 
mahdollisuudesta poiketa Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen tu-
kikohtaan Pansioon. Saimme ys-
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na päälle. Järjestäytyminen kan-
nelle. Paraati voi alkaa. Kiitosta 
tulee harvoin, mutta me onnis-
tuimme hyvin. Järjestäydyimme 
päivän ohjelmaan. Vapaavahti tu-
tustumaan merivoimien aluksiin, 
toinen valmiina tiedon ja esittei-
den jakoon. Aluksemme esittely 
yleisölle oli menestys ja tuntui-
kin, että Röyttä oli yksi kiinnos-
tavimmista aluksista. Oli ilo 
kuulla myös lukuisten vanhojen 
"vartsareiden eli ärrä-veteraani-
en" muisteloita. 

Viimeksi tul lut 
ensin ulos 

Vieläpä paikallinen radiokin 
väänsi kuuden minuutin jutun. Il-
lan koittaessa, tuulettoman aurin-
gon laskun myötä, kuului sata-
vuotiaan Suomen Joutsenen kan-
nelta Laivastotanssiaisten iloinen 
musiikki. Päivän kulku leijui ke-
vyesti väsyneissä, mutta iloisissa 
mielissämme. Oli koittanut aika 
hieman keventää. 

Juhlan jälkeen koittaa aina 
arki. Niin Koululaiva Röytälle-
kin. Viimeiseksi sisään, ensim-

mäiseksi ulos. Lyhyt, mutta an-
toisa vierailu Turkuun oli päätty-
nyt. Ei kuitenkaan haikeana, sillä 
meri odotti jälleen. Purjehduksen 
kaksi viimeistä, tiivistä päivää 
olivat edessä. Matka kohti Jussa-
rön saarta oli alkanut. 

Kaunis sää siivitti kulkua 
kohti itää. Paraisten portin avain-
kin löytyi sovitusta paikasta. Päi-
vän ohjelma oli tiivistä merenku-
lun ja väyläajon koulutusta jous-
tavasti eri tehtäviä vaihtaen. Hy-
vin levätyn yön jälkeen alkoi Jus-
saröstä matkan viimeinen päivä 
kohti Upinniemeä. Koti-ikäväkö 
vai haikeus kohta koittavasta 
eronhetkestä... joku joka tapauk-
sessa kaiversi. Loppupuhuttelu ja 
viimeinen legi kohti Helsinkiä. 
Aikataulun mukaan 11.07. klo 
17.00, kurssi oli kuitattu. 

Kurssin aiheena oli ajohar-
joittelu ja väyläajo sekä meren-
kulunteoria. Lisäksi muita har-
joittelun alueita olivat pelastautu-
minen ja suojapalvelu, palokou-
lutus ja ensiapu sekä huollon to-
teutus ja kansipalvelu. Osaavaan 
laitehallintaan kiinnitettiin erito-
ten huomiota. Oppia haettiin li-

säksi organisaation toimivuuteen, 
jonka osalta kuin myös muiden-
kin osa-alueiden kohdalla voi-
daan todeta jatkuvan koulutuksen 
olevan tarpeen. Saadut kokemuk-
set antavatkin hyvän pohjan tule-
vien koulutuspurjehdusten suun-
nittelussa. 

Matkanjohtajana toimi viiri-
kön päällikkö Ilkka Tiihonen, 
aluksen päällikkönä Heikki Saari 
ja kurssin johtajana Eero Karu-
vaara, joka toimi myös aluksen 
"förstinä". 

Laivapalveluohjesääntöä oli 
tarkkaan noudatettu. 

Lopuksi vielä ote tulevaisuu-
den historiankirjasta ".. . hänellä 
oli mahtava kokemus, hän oli 
loistava merenkulkija, mutta hä-
nen kohtalokseen koitui koodi-
kielellä kolme K-kirjainta, tulkit-
tuna: Koululaivan Keittiöön Ko-
kiksi..." 

Huumoria tarvittiin, sitä vil-
jeltiin ja sitä oli riittävästi. Sitä 
edustivat vaikkapa erinomaiset ja 
maukkaat kalapuikot. Siinä förs-
tinkin ilme kirkastui... 

Kiitos mukana olleille ja hy-
vää syksyn jatkoa. • 
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San Giusto toimii kesäisin 
kadettien koululaivana ta 
talvikaudella operatiivisissa 
tehtävissä. Aluksenzpä&ase on 
OTO-Melara 76/62 t y k k i i n i 

i 

- .. . 

Italialainen maihinnousualus San Giusto vieraili Tu 

kuuta. Kunnioitusta herättävän kokoinen alus pyst) 

täysin varustetun pataljoonan ajoneuvoineen sekä 

Suomen vierailulla lento- ja kuljetuskansi olivat kui 

Kadettien koululaivana toi-
mivan San Giuston vie-
railu Turkuun oli osa 

aluksen Itämeren maihin sekä Is-
lantiin, Irlantiin ja Belgiaan suun-
tautuvaa kolme kuukautta kestä-
vää koulutuspurjehdusta. Käyn-
nillään alus kunnioitti myös Suo-
men Joutsenen 100-vuotisjuhlaa. 

Vuonna 1993 vesille laskettu 
San Giusto on uusin Iltalian me-
rivoimien kolmesta San Giorgio -
luokan maihinnousujoukkojen 
kuljetusaluksesta (Landing Plat-
form Dock). Fincantierin telakan 
rakentaman aluksen kotisatama 
on Brindisin laivastotukikohdas-
sa Adrianmeren rannalla. Massii-
vinen alus on 133 metriä pitkä, 
25 metriä leveä ja sen syväys on 

kuusi metriä. 
San Giusto toimii kesät ka-

dettien koululaivana ja talvikau-
det operatiivisissa tehtävissä. 
Aluksella on valmius myös mit-
tavien pelastusoperaatioiden suo-
rittamiseen. 

7 6 5 0 tonnia rautaa 

San Giusto pystyy kuljettamaan 
täysin varustetun 300 miehen pa-
taljoonan, 30 keskiraskasta tank-
kia tai 34 kevyesti panssaroitua 
ajoneuvoa, kolme amfibioalusta, 
kolme kuljetusvenettä ja 170 ton-
nia muita varusteita. Aluksen 100 
metriä pitkälle lentokannelle 
mahtuu kuusi helikopteria. Kah-
delle helikopterille on laskeutu-

misalustat, joten niillä voidaan 
myös operoida alusta tukikohtana 
käyttäen. Aluksen uppouma täy-
dessä lastissa on 7650 tonnia. 

Maihinnousualuksen lastaus 
ja purkaminen tapahtuvat aluksen 
perän laskusiltaa ja oikean kyljen 
"lastausovia" käyttäen. Keula-
porttia San Giustossa ei ole. Kol-
me nopeaa kuljetusvenettä on si-
joitettu aluksen oikealle kyljelle, 
mistä ne voidaan laskea vesille 
muutamassa minuutissa. Alus on 
varustettu kahdella nosturilla, jo-
ten se on riippumaton ulkopuoli-
sista nostopalveluista. 

San Giuston kaksi GMT 420 
-dieselmoottoria tuottavat yh-
teensä 16 800 hevosvoiman te-
hon ja aluksen maksiminopeus 
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leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. 
"Aluksella suoritetaan leikkauk-
sia luonnollisesti vain pakkotilan-
teessa", kertoo kirurgi Antonino 
Quartarore. Sairaalapaikkoja on 
kaikkiaan 30. Lisäksi San Gius-
tolla on laboratorio ja röntgen. 
Miehistön hampaat hoitaa laivan 
oma hammaslääkäri. 

San Giuston tunnuslause 
"Coragio no manca co'semo nel 
giusto" - vapaasti käännettynä 
"Rohkeutemme ei horju, kun 
olemme oikealla asialla" - kan-
nustaa myös aluksen lääkintähen-
kilöstöä. 

Hengen ja ruumiin 
kulttuuria 

Saaristomeren Meripuolustusalu-
een isännöimän laivastovierailun 
ohjelmaan kuului tavanomaisten 
kohteliaisuuskäyntien lisäksi ka-
tolinen messu aluksella ja seppe-
leen lasku kaatuneiden muisto-
merkillä Naantalissa. Urheilua-
kaan ei unohdettu. Italialaiset ja 
suomalaiset kadetit mittelivät tai-
tojaan jalkapallossa ja sählyssä. 
Kuten arvata saattaa, jalkapallo-
ottelun voitto meni italialaisille ja 
suomalaiset olivat ylivoimaisia 
sählyssä. Ulkomaisille vieraille 
järjestettiin myös sight-seeing -
kierroksia Turussa ja sen ympä-
ristössä. Sadat turkulaiset ja kau-
empaakin tulleet pääsivät tutustu-
maan alukseen yleisöesittelyissä 
sunnuntaina ja tiistaina. 

San Giuston päällikkö, kom-
modori Paolo Sandalli korostaa 
laivastovierailujen merkitystä 
kansainvälisen yhteistyön ja ystä-
vyyssuhteiden luomisessa. Kan-
sainvälinen oli myös aluksen ka-
dettikunta; mukana oli upseeriop-
pilaita muun muassa Yhdysval-
loista, Albaniasta, Romaniasta, 
Ukrainasta ja Egyptistä. Suomes-
ta San Giusto jatkoi matkaansa 
kohti Gdynian satamaa Puolassa. 
Teksti ja kuvat: 
Sadri Wirzenius 

17.-21. elo-

itta maa n 

helikopteria, 

tyhjiä. 

on 21 solmua. 16 solmun keski-
vauhdilla aluksen toimintasäde 
on yli 7 500 merimailia. Aseis-
tuksena San Giustolla on OTO-
Melara 76/62 tykki ja kaksi 20 
mm konekivääriä. Alus on varus-
tettu MM/SPS 702 etsintätutkalla 
ja MM/SPN 753 navigointitut-
kalla. 

Operatiivisissa tehtävissä toi-
miessaan aluksella on 180 hen-
gen miehistö, joista upseereita on 
20. Koulutuspurjehduksella mu-
kana oli lähes 400 henkeä, joista 
kantahenkilökuntaa 125, kadette-
ja 176 ja varusmiehiä 78. 

San Giusto on päätehtävänsä 
lisäksi suunniteltu toteuttamaan 
suuria pelastusoperaatioita. Aluk-
sella on täydellisesti varustettu 

Aluksen valvontakeskuksesta 
valvotaan ja ohjataan mm. 
lentokannen toimintaa. 

San Giustolla on täydellisesti 
varusteltu leikkaussali. 

Kadetti Rocco Landi vartiossa. 
Perinteen mukaan yövartioon 
joutuville paistetaan aina 
puolenyön jälkeen pizzaa. 

Kuljetuskannelle 
mahtuu kolme 
at f lb ioa lusta ja 34 
panssaroitua 
ajoneuvoa. 
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Merivoimien vuosipäivä viitteitä alkoi nä-
kyä Turun kaupunkikuvassa jo maanantai-
na alusten kiinnittäessä Aurajoen rantaan 
tulevia juhlallisuuksia varten. Forum Mari-
numin laituriin ajanut ilmatyynyalus Tuuli 
keräsi yleisön suurimman huomion. 
Juhlapäivä aloitettiin lipunnostolla ja kent-
tähartaudella. Tämän jälkeen Merivoimien 
komentaja tarkasti joukot. Päivä jatkui 
seppeleenlaskulla Naantalin ristille. 
Merivoimien alukset kunnioittivat iltapäi-
vän aluksi Suomen Joutsenta - satavuotias 
ta alusvanhusta - tyfoonitervehdyksellä. 
Avoimet ovet keräsivät kauniissa kesäpäi-
vässä sankan yleisön. Juhlapäivän tilai-
suuksiin kuuluivat myös Merivoimat näytte-
ly Laivaston soittokunnan laiturikonsertit 
sekä luonnollisesti Sotilaskoti. 
Illan päättivät Merivoimien komentajan 
vastaanoton jälkeen laivastotanssiaiset 
Suomen Joutsenella. 
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Suomalaisia 

Venäjällä ryhdyttiin 1930-
luvun alussa kehittämään 
uusia suurkaliiperisia 

rautatietykkejä rannikkopuolus-
tuksen tarpeisiin. Eräs rautatie-
tykkimalli oli TM-3-12-tykki eli 
12 tuuman rautatietykki, suo-
meksi 305/52 ORaut. 

Talvisodan jälkeen Hankonie-
mi vuokrattiin Neuvostoliitolle 
laivastotukikohdaksi. Miina- ja 
tykistösulun pohjoispään suojak-
si Venäläiset suunnittelivat Rus-
saröhön kolmitykkisen 12 tuu-
man (305 mm) patterin, joka ei 
kuitenkaan koskaan valmistunut. 
Tukikohdan päätehtävää joudut-
tiin suorittamaan rautatietykistöl-
lä. Neuvostoliiton tyhjentäessä 
Hangon tukikohtansa he jättivät 
jälkeensä muun muassa osittain 
tuhotun 12 tuuman rautatiepatte-
ri, jonka suomalaiset kunnostivat 
jatkosodan jälkeen. Patteri jou-
duttiin kuitenkin palauttamaan 
Neuvostoliittoon heti jatkosodan 
jälkeen. 

1990-luvulla 1950-luvulta va-
rastoituna olleita 12 tuuman rau-
tatietykkejä ryhdyttiin Venäjällä 

hylkäämään, ja niitä tarjottiin 
Suomeenkin museotykeiksi. Hin-
ta kuitenkin osoittautui liian kor-
keaksi ja tykki jäi hankkimatta. 
Onneksi kaikkia 12 tuuman rau-
tatietykkejä ei kuitenkaan tuhot-
tu. Yksi tykki kunnostettiin mu-
seotykiksi Pietariin ja toinen ase-
tettiin kunnostettuna näytteille 
Moskovaan Suuren isänmaallisen 
sodan keskusmuseoon syksyllä 
2001. 

Vuoden 2002 alussa Mosko-
van Suuren isänmaallisen sodan 
keskusmuseon johtaja herra Bra-
gin otti Suomen Moskovan suur-
lähetystön kautta yhteyttä allekir-
joittaneeseen ja pyysi tietoja 12 
tuuman rautatietykkien vaiheista 
Suomessa. Kirjeenvaihto jatkui 
koko kevään, ja tietojen hankki-
miseen osallistui myös Hangon 
tukikohtaa syvällisesti tutkinut 
VTM Pekka Silvast. Kirjeenvaih-
don seurauksena Suomen Mos-
kovan suurlähetystö ja Suuren 
isänmaallisen sodan keskusmuse-
on johtaja herra Bragin kutsui al-
lekirjoittaneen ja Pekka Silvastin 
Moskovaan tutustumaan muse-

oon sekä luennoimaan museon 
järjestämään seminaariin. 

Vierailun ensimmäisenä päi-
vänä johtaja Bragin esitteli muse-
otaan ja erityisesti 12 tuuman 
rautatietykkiä, joka tykin putken 
numeron perusteella todella voi-
tiin todeta olevan yksi Hangossa 
olleista tykeistä. Museo, joka si-
jaitsee hieman Moskovan keskus-
tan ulkopuolella, on perustettu 
alle kymmenen vuotta sitten. 
Esillä on sekä suurella ulkoalu-
eella että isossa päärakennukses-
sa pääosin Suureen isänmaalli-
seen sotaan eli toiseen maailman-
sotaan liittyvää kalustoa ja esi-
neistöä. Merivoimaosastolla oli 
mainitun 12 tuuman rautatietykin 
lisäksi muita laiva- ja rannikko-
tykkejä sekä jopa pienessä teko-
järvessä muutama pieni sota-alus. 
Muita mielenkiintoisia kokoel-
mia olivat muun muassa suuri 
määrä taistelulentokoneita, pans-
sarivaunuja ja kenttätykkejä. 

Toisena vierailupäivänä jär-
jestettiin Hangon tukikohtaa 
1940-1941 sekä rautatietykkejä 
koskeva seminaari, johon osallis-
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Kirjoittajan ja Pekka Silvastin esitykset herättivät seminaariyleisössä mielenkiintoa. 

tui suuri määrä kutsuvieraita, nii-
den joukossa Suomen Moskovan 
suurlähettiläs René Nyberg. 
Suurlähettiläs Nyberg tutustui 
myös museon näyttelyyn ja 12 
tuuman rautatietykkiin, josta hän 
oli kovin kiinnostunut. Museon-
johtaja Bragin kertoi ylpeänä kai-
kista niistä suurista ongelmista, 
jotka oli voitettu siirrettäessä tyk-
kiä museoon. Eräiltä rataosuuk-
silta radan sähköjohdot oli jou-
duttu poistamaan tykin suuren 
korkeuden takia. Lisäksi radalla 
olleiden matalien siltojen takia 
tykistä oli jouduttu irrottamaan 
korkeimmat osat. Viimeisellä 
osuudella rautatieasemalta muse-
oon tykki oli jouduttu kuljetta-
maan erikoisautoilla Moskovan 
läpi keskellä yötä katujen ollessa 
suljettuna muulta liikenteeltä. 

Pekka Silvastin ja allekirjoit-
taneen esitykset tuntuivat herättä-
neen suurta mielenkiintoa semi-
naariyleisössä. Museolta tuntui 
puuttuvan tarkemmat tiedot tyk-
kien vaiheista Suomessa. Yleinen 
väärinkäsitys oli, että 12 tuuman 
rautatiepatteri olisi osallistunut 
taisteluihin Karjalan Kannaksel-
la, vaikka se todellisuudessa oli 

Hangon alueella siihen saakka 
kunnes se vuoden 1944 lopussa 
luovutettiin Neuvostoliitolle. Se-
minaari oli siten hyödyllinen 
sekä vieraille että isännille, ja 
Suuren isänmaallisen sodan kes-
kusmuseota voi todella suositella 
kaikille Moskovassa kävijöille. 
Ove Enqvist 

LAKIASIAINTOIMISTO TIMO RAUNU KY 
Valtakatu 26 B 21, 45100 Kouvola 

Puh. 05-375 2584 
4 RAUMAN SATAMA 

H a k u n i n t i e 1 9 2 6 1 0 0 R A U M A 
puh. (02) 834 4712, fax (02) 822 6369 

www.portofrauma.com  
e-mail: harbour.office@portofrauma.com 
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• Perkainpöntössä julkai-
semme lukijoidemme mie-
lipiteitä ja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

OIKAISU 
• Rannikon Puolustajan numerossa 2/2002 
julkaistiin sivulla 68 artikkeli "Kansallinen 
turvallisuusviranomainen - tarvitaanko 
sitä?" Artikkelin kirjoittajaksi oli virheelli-
sesti merkitty J-P Schroderus. Kirjoittaja on 
majuri Juha Pekkola. Toimitus kiittää vielä 
mielenkiintoisesta kirjoituksesta ja pahoitte-
lee sattunutta virhettä. 

KUVIA -HURRAA!!! 
• Taittaja on joskus tuskaillut saadessaan eteensä 
mielenkiintoisen jutun, joka on kymmenen sivua 
pitkä - ilman yhtään kuvaa. Eihän Rannikon Puo-
lustaja mikään kuvakirja ole, eikä jokainen lukija 
välttämättä hyvin kirjoitetussa jutussa kuvia kaipaa. 
Lehden ulkoasu vaan jotenkin kevenee ja hyvin va-
littu kuva on yhä usein enemmänkin kuin ne taatut 
tuhat sanaa. 

Digitaalikameran aikakaudella alkaa tuntua sil-
tä, että nyt kerrotaan kaikki kuvilla. Yhden sanan 
asemesta saa helpommin sata kuvaa. Kuvia mahtuu 
CD:lle tarkkuudesta ja suuruudesta riippuen jopa 
satamäärin. Ei muuta kuin pari riviä jutunpätkää e-
postiin ja jokunen kuvaromppu perään ja sitten 
odottelemaan lehteä postiluukusta. 

Tuhat kuvaa on melkoinen kasa selattavaksi. 
Kokeilkaapa. Minä tein sen tämän lehden kanssa 
saatuani 12 CD:llistä kuvia mitä erilaisimmista ti-
laisuuksista. Kun vielä valtaosa on ilman sisällyslu-
etteloa - puhumattakaan kuvateksteistä tai edes ot-
sikoista - hauskaa riitti pitkäksi aikaa. 

Siitähän sinulle maksetaan, sanotte. Totta kyllä, 
mutta aikaa lehden ilmestymiseen kuluu kyllä aina-
kin totutteluvaiheessa enemmän, lehti ilmestyy 
myöhässä. Siitähän kukaan ei pidä, mitä siis tehdä. 

Ehdotukseni on, että kaikki te, jotka ystävälli-
sesti ja vapaaehtoisesti avustatte lehden toimitusta, 

suoritatte jo oman esivalintanne. Sähköisiä - mik-
sei myös paperi- - kuvia lähettäessänne valitsette 
juttujenne kuvitukseen mielestänne sopivimmat 
kuvat, mukaan ehkä jokin vaihtoehto. Kymmenen 
kuvaa alkaa olla jo yli ylärajan, ellei ole kyse kuva-
kertomuksesta. Nimeätte kuvat uudelleen tunnistet-
tavilla ja erottuvilla nimillä, koska kaikilla tuppaa 
olemaan esimerkiksi DSCN0003.jpg tai IMG 
101005.jpg -niminen kuva. Ja lopuksi poltatte kuvat 
nimetylle ja selvästi merkitylle CD :lle ja lähetätte 
postitse tai sähköpostitse ne toimitukselle. Jokai-
seen lähetykseen tulisi liittää lyhyt listaus sisällös-
tä, kuvaluetteloja ainakin otsikkoaihe - jos kuva-
tekstin kirjoittaminen tuntuu liian työläältä. 

Muistatte varmaan myös, että toive kuvan reso-
luutiosta on mielellään 300 dpi ja jpg-pakkaus mah-
dollisimman vähäinen (eli siis suuri tiedostokoko). 
Ja sitten vain postilaatikkoa vahtimaan. 

Siitä muistui mieleen juttu kulmakunnalle 
muuttaneesta blondista. Naapuri kiinnitti huomiota 
tulokkaan tapaan käydä usein postilaatikolla ja pa-
lata sisään turhautuneen oloisena. Jälleen eräänä aa-
mupäivänä blondi tuli kolmatta kertaa postilaatikol-
leen kurkisti sisään ja läimäytti kannen kiinni kii-
vaasti, kuten edellisilläkin kerroilla. Aidan takana 
nurmikkoaan kasteleva naapuri rohkeni lähestyä vi-
haisena ja tyhjin käsin ovelleen palaavaa neitoa ky-
symällä, mikä mättää? Blondi pysähtyy ja vastaa: 
"Tietokoneeni ilmoittaa, että minulle on uutta pos-
tia, mutta laatikko on aina vain tyhjä!" 

Aina ei uusi tekniikka helpota elämää ainakaan 
ennen kuin keksii, miten sitä käyttää. 
Kari Merilä 
P.S. Paperikuvien lähettäjiltä toivoisin, kokonaisia, 
leikkaamattomia kuvia. Rajaustoiveet voisi vaikka-
pa piirtää mieluummin kuvan taakse. 
. . . |a anteeks i 
P.S.2 Lehden tämänkertainen myöhästyminen ei 
ollut suinkaan hyviä kuvia toimittaneiden avustaji-
en syytä. Syy oli puhtaasti minun. Muutin taloute-
ni lehden teon aikaan, ja se oli tietysti virhe. 
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Kuvassa i lma-ammunnan voi t tanut Mer ivoimien i lmatorjuntapatter i . 

Merivoimien ilmatorjuntapatteri 
voittoisa Lohtajalla 

Toukokuussa osallistui meri-
voimien ilmatorjuntapatteri 

valtakunnalliselle ilmatorjunta-
leirille Lohtajalla. Lohtajan leiri-
uudistuksen jälkeen on joukot 
jaettu kahteen osaan, tällä kertaa 
merivoimat osallistui toiseen vai-
heeseen. 

Leirijoukko oli muodostettu 
Hangon Rannikkopatteriston ja 
Kotkan Rannikkoalueen joukois-
ta. Johtamisvastuuta on vaihdettu 
vuoroperiaatteella, tällä kertaa 
vastuu oli hankolaisten. 

Leirin aikana leiriyksikön 
henki muodostui hyväksi, eikä 
henkilöstö repinyt turhaa stressiä. 
Annetut tehtävät hoidettiin hyvin 
ja kun levon aika koitti ei miehiä 

tarvinnut opastaa rentoutumaan. 
SIMepan komentajan käynnistä 
muodostui joukolle kuva, että 
heidän koulutuksestaan ollaan 
kiinnostuneita myös johdon ta-
holta, olihan kysymyksessä ilma-
torjuntamiehen tärkein harjoitus 
palvelusaikanaan. 

Tulokset, joita joukko saavut-
ti olivat erittäin hyvät. Ensim-
mäistä kertaa historian aikana 
MerivItPtri voitti ilma-ammunta-
kilpailun, vieläpä selvällä erolla 
seuraavaan joukkoon. Parhaiten 
ampuivat MerivItPtrin jaokset. 

Myös leirin kaikkien ammun-
tojen tulokset olivat hyviä. Han-
RPsto/SlMepan jaos oli paras, 
kun mittarina olivat kaikki leiril-

lä ammutut ilma-ammunnat, jo-
ten jatkossakin voidaan luottava-
isin mielin katsoa tulevaisuuteen. 
Tämä edellyttää, että IT-miesten 
koulutukseen tulevaisuudessakin 
panostetaan riippumatta siitä, 
missä koulutus tullaan järjestä-
mään. Hangon Rannikkopatteris-
to on oman koulutuspanoksensa 
organisaationa antanut ja koulu-
tus siirtyy kohti uusia haasteita 
Upinniemeen saapumiserästä I/ 
03 alkaen. Toki samaa asiantun-
temusta käytetään jatkossakin, 
joten Lohtajalla näkynee tulevai-
suudessakin samat vanhat parrat. 
"Mikä nyt pahan tappaisi?" 

Kari Salin 

Kuljetusliike 
HOVI JA KUMPP. 

Heikkiläntie 22, Perniö 
Puh. (02) 735 72555 

Jaakko Kemppi EVAKKOTIELLÄ 
Kertomus 9-14 vuotiaan karjalaispojan vaiheista 

vuosina 1939-1944, 256 siv. Hinta 20 € 
+ postikulut 3,50 € yhteensä 23,50 € 

Tilattavissa tekijältä: Mustanojantie 140, 12100 Oitti 
Puhelin: (019) 784 967 
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Merivoimien 
leijonamiehistö 
toi PO 
kotiin 
Rannikkotykistöjuurilta juontuva 

perinteinen Suomen ja Ruotsin 

merivoimien päällystön tapaami-

nen järjestettiin tänä vuonna Vie-

rumäellä ja Lahdessa kiireisimmän 

harjoitusjakson keskellä 1 7 -

18.5.2002. Muut kaavaillut ajat 

ja paikat kaatuivat muiden muas-

sa Ruotsin rannikkotykistön 100-

vuotisjuhliin ja jäiden sulamiseen. 

Ruotsin nuorennusleikat-
tu joukkue astui maihin 
Helsingissä eversti 1 
Stellan Fagrelkin joh-
dossa harmittavan hy-

väkuntoisena. Vieraiden puuha-
mies Lasse Schöön sompaili nuo-
rison hampurilaisille Heinolaan, 
jonka matkan aikana suomalai-
nen yhteysupseeri järkytti ruotsa-
laisten itseluottamusta itä-suo-
menruotsinkielisillä tarinoillaan. 
Samanaikaisesti Suomen joukkue 
harjoitteli salakavalasti enim-
mäistä kertaa tämän sesongin ai-
kana. Nähtyään Jukka Kiurun 
jäähallin käytävällä Ruotsin 
joukkueen johtaja halusi tietää, 
oliko tämä Suomen joukkueen 
pelaaja ja ovatko muut suoma-
laispelaajat yhtä riuskan näköisiä. 

Den glider in! 
Jääkiekko-ottelun ensimmäisessä 
erässä Ruotsi karkasi 0 -4 joh-
toon, vaikka pelitapahtumiltaan 
erä oli tasainen. Uolevi Piispanen 
torjui peruslaukaukset mallik-
kaasti Suomen maalissa ja välillä 
maalin takana, mutta keltapaito-
jen maalivahti oli itse varmuus. 
Jukka Kiuru veti läpiajon päät-
teeksi kiekon yläriman kautta 
ylälehtereille - pitikö yrittää ylä-
pesään? 

Toiseen erään leijonapaidat 
luistelivat kynnet teroitettuina. 
Parin minuutin kohdalla Mika 
Kanninen laittoi verkon tötteröl-
le. Erän puolivälin jälkeen Ruot-
si maalasi kahdesti peräkkäin, 
kun Suomella oli hyvä jäähyput-
ki päällä. Tämän jälkeen alkoi 

kotijoukkueen voiman näyttö. 
Peli painettiin ruotsalaismaalille 
ja Kari Laakko tyylitteli kiekon 
kahdesti maaliviivan paremmal-
le puolelle Säkkisen, Kiurun ja 
Puhakan syötöistä. Myös Yrjö 
Schultz runttasi Kiurun ja Laa-
kon tarjoileman pelivälineen 
maaliin. Pelikello pelasti ruotsa-
laiset erätauolle tilanteessa 4-6. 

Ruotsi tuli kolmanteen erään 
muutetulla karvaustaktiikalla, 
joka yhdessä 29 jäähyminuutin 
kanssa musersi Suomen joukku-
een hyökkäysaikeet. Summerin 
soitua lukemissa 4-11 voitiin 
voittopokaali luovuttaa niukasti 
paremmalle Ruotsin joukkueelle. 

Ruotsalaisista palkittiin par-
haana pelaajana maalivahti Jes-
per Blome ja Suomen joukkuees-
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ta vastaavan huomionosoituksen 
kohteena oli Uudenmaan Prikaa-
tin ikiliikkuja Jarmo Säkkinen. 

Myös ottelun häviäjä on pal-
kittu perinteisesti häviäjän po-
kaalilla, joka siis jäi tänäkin 
vuonna suomalaisten haltuun. 
Tätä palkintoa voidaan jossain 
määrin pitää voittopokaalia tyy-
likkäämpänä. 

Otteiltaan peli oli historian 
siistein ja näin pitää ystävyysot-
telun ollakin. Molempien jouk-
kueiden erityiskiitokset halutaan 
lausua lehtemme välityksellä 
Heinolan erotuomarikerhon kak-
sikolle ja Vierumäen jäähallille, 
jotka rakensivat amatööriorgani-
saation sekavista unelmista hie-
non tapahtuman. 
Hämeen Rykmentin 
vieraina 
Merivoimien Esikunnan esikun-
tapäällikkö lippueamiraali Pertti 
Malmberg kävi tervehtimässä 
vieraita harjoituskiireiden helli-
tettyä Hennalassa. 

Hämeen Rykmentti tarjosi 
vieraille ja paikalle jääneelle har-
vakuiselle suomalaisedustajistol-
le loistavat puitteet. Majoittautu-
misen jälkeen vietettiin pieni-
muotoinen kielimuuria alentava 
tervetuliaistilaisuus, josta siirryt-
tiin Hämeen Rykmentin Upseeri-
kerholle. Kerhon Ratsuväen Salin 
juhlavat puitteet kruunasivat läm-
minhenkisen päivällistilaisuuden. 
Osa ravinnon voimistamista tais-

telijoista jatkoi iltaa Lahden kau-
pungissa. 

Aamiaisen jälkeen vieraille 
esiteltiin Hämeen Rykmentti ja 
Suomen merivoimien nykytilaa. 
Keskustelujen ja hyvästelyjen jäl-
keen todettiin vierailu päätyneek-
si - ja suomalaiset kutsutuiksi 
ensi vuonna Tukholmaan. 

Kiitokset 
rannikkotykistön 
yhdistyksille 

Rannikkotykistösäätiö ja Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistys mah-
dollistivat tapahtuman järjestämi-
sen tuillaan, minkä johdosta suuri 
kiitos. Tämä perinne tarjoaa ny-
kyisin koulutuspohjasta riippu-
matta merivoimien kaikille hen-
kilöstöryhmille mahdollisuuden 
mukavaan tapaamiseen ja kan-
sainväliseen kanssakäymiseen, 
joka on ainutkertainen ja haluttu 
tilaisuus erityisesti taistelevien 
joukkojemme nuorten edustajien 
keskuudessa. Rannikkotykistön 
Opistoupseerit ry on myös jo 
kantanut kortensa kekoon - löy-
tyykö muita vastuunkantajia? 
Muodollinenkin osallistuminen 
on yhteen hiileen puhaltamista. 
Teksti Petri Parviainen ja 
Heikki Rauhala 
Kuvat Petri Parviainen 
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Bolax Gillet 
pelasti harvinaiset tykit 

Bolax 153 45 C versio 2 

• Bolax Gillet r.f. vietti kesäjuh-
laansa lauantaina 13. heinäkuuta 
2002 Bolaxin saaressa, joka si-
jaitsee Hangon länsipuolella. Yh-
distykseen kuuluu tänä päivänä 
lähinnä kyseisessä saaressa tai 
sen naapurisaarissa kesiään viet-
täviä henkilöitä. Itse Bolaxissa 
asuu enää yksi ympärivuotinen 
asukas. Siitä huolimatta yhdis-
tyksen toiminta on vireätä. Siitä 
on todistuksena kesäjuhlien run-
saslukuinen osanottajamäärä 
sekä se, että kilta on ottanut vas-
tuulleen saaren ainutlaatuiset 
152/45 C-tykit kun ne poistuivat 
puolustusvoimien käytöstä. 

Bolaxin linnake perustettiin 
talvisodan jälkeen, kun Hangon 
alue vuokrattiin Neuvostoliitolle. 
Kun neuvostotukikohta tyhjen-
nettiin joulukuussa 1941, linnake 
kävi tarpeettomaksi ja sen ainoa 
kunnossa oleva 152/45 C-tykki 
siirrettiin Ääniselle. Saari jäi kui-
tenkin puolustusvoimien käyt-
töön ja varustettiin uudestaan 
152/45 C-tykeillä 1960-luvun lo-
pulla. 

Jo 1980-luvulla patterin sta-
tus katsottiin kuitenkin niin alhai-
seksi, että kun muille 152/45 C-
pattereille voitiin vaihtaa uudem-

mat 152/50 T-putket 130 TK-
hankkeen seurauksena, Bolaxin 
patteri oli ainoa joka jätettiin mo-
dernisoimatta ja linnake sai tor-
juntapatterin statuksen. Kun ran-
nikkotykistö oli liitetty merivoi-
miin, 152/50 T-patterit ja sitä 
myöten myös Bolaxin 152/45 C-
patteri päätettiin poistaa sodan 
ajan joukoista. Samaan aikaan 
rannikkotykistön linnakesaaria 
siirrettiin puolustushallinnon 
aluehallintauudistukseen liittyen 
metsähallitukselle ja poistettua 
tykkikalustoa Sotamuseon hallin-
taan. Sotamuseo luovutti Bolaxin 
tykit Bolax Gillet r.f:lle. Bolaxin 
patteri on ainoa 152/50 T-suoja-
kuvulla varustettu 152/45 C-pat-
teri, joka tekee sen ulkonäöltään 
erikoiseksi. Killalla on tarkoitus 
järjestää kiinnostuneille esittely-
kierroksia. 

Kesäjuhlat alkoivat yhdistyk-
sen puheenjohtajan Carina Wolff-
Brandtin tervetuliaissanoilla, jon-
ka jälkeen hän ja puolustusminis-
teri Enestam, joka kunnioitti tilai-
suutta läsnäolollaan, kertoivat 
muistojaan Bolaxin tykeistä 
1960-luvulta. Sen jälkeen tykki-
hankkeen vetäjä Christian Junne-
lius kertoi hankkeen vaiheista ja 

komentaja Ove Enqvist piti lyhy-
en esitelmän kuuden tuuman Ca-
net-tykkien historiasta, jonka jäl-
keen oli mahdollisuus tutustua 
tykkiin ja linnakkeen miinavaras-
tona toimineeseen luolaan. 

Pienen tauon jälkeen juhlat 
jatkuivat yhdistyksen vuosikoko-
uksella ja linnakkeen historiasta 
kertovan historiikin julkistamisel-
la. Linnakkeesta oli myös koottu 
mielenkiintoinen v atokuvanäytte-
ly joka sai paljon kehuja osak-
seen. Juhliin kuului myös muun 
muassa maittavan lohikeiton 
nauttiminen, erilaiset kilpailut 
sekä arpajaiset. 

Historiikkiä ja opastuskier-
roksia voi kysellä killan puheen-
johtajalta Carina Wolff-Brandtil-
ta: 
Förlaget Vingpennan, 
Asemantie 30 A, 
FIN-02700 Kauniainen, 
puhelin 0400 726000, 
fax 09 5489 9050, 
s-posti carina. vvolff-brandt 

pp.inet.fi. 
Kirjasen hinta julkistamisti-

laisuudessa oli 15 euroa. 

Ove Enqvist 
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Patoniemen sulkulinnake vaurioitui pahasti jo talvisodan tulihelvetissä. Välirauhan aikana 
bunkkeri vielä räjäytettiin. Kuvassa bunkkerin raunioita keväällä 2002 suuaukon puolelta. 

• Vuoksi virtaa Saimaasta Imat-
ran kohdalta miltei suoraan kaak-
koon läpi luovutetun Karjalan 
sydänmaiden. Keskikannaksella, 
Äyräpään jälkeen tämä väkevä 
virta kääntyy pian miltei itään ja 
laajenee Suvannoiksi. Läntinen 
Suvanto ulottuu Pölläkkälästä 
Kiviniemeen ja on noin 26 km 
pitkä. Sen suurin leveys on 3,4 
km. Kiviniemen ja Taipaleenjoen 
erottaa 30 km pitkä itäinen Su-
vanto, joka leveimmillään on 2,5 
km. Läntisen ja itäisen Suvannon 
välillä on Kiviniemen kannas, 
jossa Vuoksi virtaa vaahtopäise-
nä. Vuoksi laskee Taipaleenjokea 
pitkin Laatokkaan tehden Kou-
kunnniemen eteläpuolitse mut-
kan. 

Pääpuolustusasemaan raken-
nettiin jo 1920-luvulla kuusi sul-
kulinnaketta. Nämä yksi- tai kak-
sikerroksiset teräsbetonibunkke-
rit olivat yhdistettyjä tykki- ja ko-
nekivääriasemia. Bunkkerit olivat 
erittäin lujia. Ne oli mitoitettu 

kestämään yhdeksän tuuman kra-
naatin täysosuman. Idästä länteen 
lueteltuna sulkulinnakkeet olivat 
nimeltään Patoniemi. Kekinniemi 
(Kelja), Hoviniemi, Kiviniemi, 
Noisniemi ja Oravanniemi. 

Sulkulinnakkeet sijaitsivat 
Suvannon pohjoisrannalla. Idästä 
länteen ne olivat Patoniemi, Ke-
kinniemi, Hoviniemi, Kiviniemi, 
Noisniemi ja Oravanniemi. Sul-
kulinnakkeiden sijainti merkitty 
pisteellä venäläiselle turistikartal-
le. 

Rakentamisensa j älkeen j äre-
ät ja taidolla tehdyt tykkibunkke-
rit unohdettiin. Ne otettiin käyt-
töön marraskuussa 1939, siis vas-
ta aivan talvisodan alla eversti-
luutnantti Johan Rikaman aloit-
teesta. Sulkulinnakkeisiin asen-
nettiin 57/48 Nordenfeld ja 57/26 
Kaponier-kanuunoita. Nämä ty-
kit, yhteensä 20 kappaletta, irro-
tettiin talvisodan alkupäivinä no-
peasti Helsingin edustalta ja Laa-
tokalta. Sulkulinnakkeet alistet-

tiin rintamavastuussa oleville jal-
kaväkirykmenteille, mutta ne 
miehitettiin rannikkotykistökou-
lutuksen saaneella miehistöllä, 
joka irrotettiin Laatokalta. Sulku-
linnakkeet olivat koko sodan ajan 
merivoimien tykki- ja ampuma-
tarvikehuollossa. Laatokan meri-
puolustus myös huolehti miehis-
töjen vaihdosta ja henkilötäyden-
nyksistä. 

Sulkulinnakkeet jäivät heti 
sodan alkuviikoista lähtien etu-
linjaan ja olivat koko sodan ajan 
raskaan tykistötulen ja ilmapom-
mitusten kohteena. Lähinnä Tai-
paletta olleet Patoniemi ja Kekin-
niemi osallistuivat jäitse Suvan-
non yli tapahtuneiden hyökkäys-
ten torjuntaan aiheuttaen hyök-
kääjälle suuria tappioita. Patonie-
mi sai pahiten osumia, mm kaksi 
kahdeksan tuuman kranaatin 
täysosumaa suoraan ampuma-au-
koista sisään. Myös Kekinniemi 
sai jatkuvasti täysosumia. Järeät 
bunkkerit kuitenkin kestivät osu-
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Joku muistaa kuitenkin 
unohdetun sulkulinnakkeen. 
Teksti Noisniemen bunkkerin 
seinämässä. 

mat hyvin. Sulkulinnakkeet jäi-
vätkin rungoiltaan miltei ehjiksi 
sodan päättyessä. Välirauhan ai-
kana neuvostojoukot räjäyttivät 
nämä kaikki asemat perusteelli-
sesti. Tämän vuoksi niiden uu-
delleen käyttöönotto ei jatkoso-
dassa ollut mahdollista. 

Tein toukokuun puolivälissä 
viiden päivän matkan Suvannon-
Taipaleen alueelle. Mukanani oli-
vat komentaja Ove Enqvist ja ko-
mentaja Petri Ahola-Luttila. Sul-
kulinnakkeiden lisäksi kävimme 
Kaarnajoen, Järisevän, Ylläppään 
ja Mustaniemen pattereilla. Kaar-
najoen patterista on everstiluut-
nantti Teuvo Rönkkösen kerto-
mus tämän lehden numerossa 2/ 
2002. Lämpimät kiitokset Rönk-
köselle seikkaperäisestä ajo-oh-
jeesta! Kaarnajokea ei todella-
kaan ilman ohjeita löydä! Lisäk-
si liikkuminen miltei ajokelvotto-
milla teillä on maastoautollakin 
onnenkauppaa. 

Patoniemen sulkulinnake si-
jaitsi vain parin kilometrin päässä 
Taipaleen hornankattilasta. Ny-
kyään tämä alue on kalastajien 
tukikohtana. Asemien jäännökset 
yhdessä kauniin mäntyisen ranta-
töyrään ja muutaman hökkelin ja 
savustuspöntön kanssa muodos-
tavat omituisen yhdistelmän. Pa-
toniemen asemien raunioista löy-
simme Kaponier-tykin jalustan 
osia, 57 millimetrin ammusten 
runkoja sekä kaasukäyttöisen va-
lonheittimen osia ja räjähtäneen 
kaasupullon. Patoniemeen johtaa 
vaivoin maastoautolla ajettava 
tie. Maastoauton lisäksi Patonie-
messä vierailija tarvitsee ainakin 
hartiavoimaa ja lapion. Paikalli-
set kalastajat ovat nimittäin asiat-
tomien vierailen välttämiseksi 
murrostaneet tien kivenlohkareil-
la, tukeilla ja kaivannoin. 

Kekinniemen sulkulinnake si-
jaitsi lähellä Kekkilän kartanoa. 
Kartanon hyvämultaisilla mailla 
näimme Kannaksen oloissa har-
vinaisen tapahtuman: väkeä maa-
taloustöissä. Itse asemat ovat pe-
rusteellisesti räjäytettyjä. Beton-
ilohkareiden röykkiöstä ei juuri 
erota bunkkerin muotoa. Kekin-
niemeen johtaa ajettava tie. Paik-
ka on retkeilijöiden suosiossa. 
Yhdessä tien varressa olevassa 
betonilohkareessa on teksti "Kel-
ja Mannerheimlinja." 

Hoviniemen bunkkeri sijait-
see huikean kauniilla hiekkaran-
nalla. Paikalle pääsee helposti ta-
vallisellakin autolla. Räjäytettynä 
ja kasaan romahtaneenakin bunk-
kerin jäännöksistä saa hyvän kä-
sityksen, millainen se on alku-
jaan ollut. 

Kiviniemen yhdistetty tykki-
ja konekiväärikorsu on ollut mui-
ta sulkulinnakkeita pienempi ja 
kevyempi. Sulkulinnakkeista an-
siokkaan tutkielman tehneen yli-
luutnantti Jari Kettulan mukaan 
Kiviniemessä oli rauhan vuosina 
yksi 75 millin Canet-tykki ampu-
matarvikkeineen. Talvisodan ai-
kana tykki vaihdettiin 57 milli-
metrin Kaponieriin. Nykyään Ki-
viniemen tykkikorsusta on näky-
vissä suurehko maakumpare. 

Korsun paikka on kerrostaloalu-
eella lähellä motelli Losevoa. 
Paikka on venäläisessä turistikar-
tassa merkitty sotamuistomerkik-
si. 

Suvannon läntisessä osassa 
sijaitsivat Noisniemen ja Oravan-
niemen sulkulinnakkeet. Noisnie-
men asemat löytyvät suuren nie-
men päästä, paikassa jossa vanha 
alkuperäinen Vuoksi erkanee Su-
vannosta ja virtaa muinaiset voi-
mansa jo menettäneenä kohti 
pohjoista laskeakseen Laatok-
kaan Käkisalmessa. Myös Nois-
niemen bunkkeri on perusteelli-
sesti räjäytetty. Ehjäksi jääneellä 
seinämän pinnalla on kauniisti 
valkoisella maalilla kirjoitettuna 
teksti "Uhrasivat henkensä isän-
maan puolesta Suomen vapaus-
taistelussa 1939-1940" sekä ve-
näjänkielinen teksti "He kaatui-
vat isänmaan puolesta." Noisnie-
men asemat ovat kauniilla paikal-
la. Alueelle pääsee pitkiä pikku-
teitä myöten autollakin. Niemes-
sä on leiripaikkoja ja paikallisen 
väestön lomanviettorakennelmia. 

Oravanniemen sulkulinnake 

Oravanniemen sulkulinnak-
keen bunkkeri löytyy tiheän 
lehtimetsän keskeltä. Se on 
parhaiten säilynyt kaikista 
kuudesta sulkulinnakkeesta. 
Kuva alla. 

1 02 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 2 



sijaitsi Suvannon kapeimmalla 
kohdalla, paikalla jossa pääpuo-
lustusasema ylitti Suvannon ja 
jatkui lounaaseen kohti Muolaala 
ja Summaa. Asemat ovat niemen 
sisäosassa rehevän lehtimetsän 
keskellä. Perille johtaa maastoau-
tolla ajettava tie. Räjäyttäjien in-
nostus lienee Oravanniemen koh-
dalla jo laimentunut. Tämä kes-
kellä Kannasta oleva vanha ran-
nikkotykistön tukikohta on nimit-
täin parhaiten säilynyt kaikista 
sulkulinnakkeista. Vaikka kaksi-
kerroksinen bunkkeri onkin ro-
mahtanut kasaan, saa sen alkupe-
räisestä muodosta kuitenkin koh-
tuullisesti selvän. Bunkkerin sisä-
osiin ei kuitenkaan ole ryömimis-
tä. 

Mikäli suunnittelee käyntiä 
sulkulinnakeilla, kannattaa etukä-
teen tarkoin selvittää niiden si-
jainti. Kokeneesta oppaasta on 
hyötyä. Venäjällä myytävät kartat 
auttavat alkuun. Kekinniemessä 
ja Hoviniemessä käynti on help-
poa vaikkapa paikallisella taksil-
la. Patoniemen, Noisniemen ja 
Oravanniemen kävijä joutuu jo 
näkemään vaivaa löytääkseen 
nämä miltei unohdetut, rannikko-
tykistön historiasta kertovat koh-
teet. 
Erkki Marttila 
Kuvat Ove Enqvist 

KIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJAT 

• • Maailman Pisin 
Taistelulaiva (NAJD-
LUZSZY PANCERNIK 
SWIATA). Taistelulaiva 
Poltavan 305 mm:n 
tykkitornit rannikkopuo-
lustuksen käytössä. 
Kustantamo Forteca, 
Puola 2002. 

Kirjan ovat toimittaneet 
Jaroslaw Chorzepa 
Puolasta ja Vladimir 
Kalinin Venäjältä. Kirja 
perustuu Vladimir 
Kalininin, Mikolai 
Gavrilkinin, Stanislav 
Vorobievin (Venäjä), 
Dimitrij Stognijn (Ukraina), Ove Enqvistin (Suomi) ja Jaroslaw 
Chorzepan (Puola) antamiin tietoihin. 

58-sivuinen pehmeäkantinen puolankielinen kirja kuvaa Venäjän 
Itämeren laivastoon kuuluneen taistelulaiva Poltavan 12 tuuman 
(305 mmm) tykkitornien käyttöä rannikkopuolustuksessa sen 
jälkeen kun alus oli kärsinyt kahdesta kohtalokkaasta tulipalosta 
vuonna 1919 ja 1923. Kaksi tornia käytettiin Vladivostokin 
alueella. Kaksi muuta tornia oli ensin tarkoitus asentaa Krasnaja 
Gorkan linnakkeelle, mutta suunnitelmaa ei koskaan toteutettu. 
Sen sijaan ne oli tarkoitus käyttää Hangon tukikohdan alueella 
talvisodan jälkeen. Russarön linnakkeelle louhittiin kaksi 
valtavaa kuoppaa, mutta asennustyöt keskeytyivät, ja tykit jäivät 
Pietariin toisen maailmansodan loppuun sakka, jonka jälkeen ne 
asennettiin Sevastopoliin sodan aikana tuhoutuneiden tornien 
tilalle. Sekä Sevastopolin että Vladivostokin tornit ovat vielä 
museoituna asemissaan. 

Kirjassa on noin 80 valokuvaaja piirrosta. Valokuvista 16 
ovat värikuvia 3-putkisista torneista tänään. Vaikka kieli on 
puola, kuvatekstit on myös englanniksi. Lisäksi kirja sisältää 
noin puolen sivun englanninkielen yhteenvedon. Edullisuutensa 
takia kirja kannattaa hankkia pelkästään kuviensa takia, jos aihe 
kiinnostaa. 

Kirjan saa tilata kustantajalta 10 euron hintaan (sis. lähetys-
kulut). Puhelinnumero 

0048 29 7563100, fax 0048 29 7563402, postiosoite Jaroslaw 
Chorzepa, Sadowa 6/66, 06-300 Przasnysz Poland, sähköposti 
forteca@btsnet.com.pl  
Ove Enqvist 

* * * 

• • NAVARCH - neljän kaupungin, Karlskronan, Medwayl 
Chatamin, Rochefortin ja Suomenlinnan laivastoarkkitehtuuria 

NAVARCH - projektin alullepanijana toimi eurooppalaisten 
laivastotelakkakaupunkien yhteistyöorganisaatio RENDOC 
(Entisten sotilastelakoiden kehittäminen ja elvyttäminen). 

PANCERNIK 
£ W I A T A 
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KIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJATKIRJAT 
Verkoston tavoitteena on sekä kokemusten vaihto 
kaupunkien historiasta että osallistuminen niiden 
tulevaisuuden kehittämiseen. Projektin nimi, 
NAVARCH, on englanninkielinen lyhennys 
sanoista Naval Architecture, millä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä laivaston arkkitehtuuria. NAVARCH on 
neljän eurooppalaisen kaupungin yhteistyöprojekti, 
johon kuuluvat Karlskrona Ruotsista, Medway/ 
Chatham Isosta Britanniasta, Rochefort Ranskasta 
ja Suomenlinna. NAVARCH- hankkeen päätavoit-
teena on lisätä tietoa sotilastelakoihin liittyvästä, 
yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä 
tarjota yleisölle samalla mahdollisuus näiden neljän 
kaupungin historiallisiin rakennuksiin ja telakkalait-
teisiin tutustumiseen. Projekti esittelee näiden 
neljän kaupungin historiallisiin telakoihin liittyvää 
rakennusperintöä Internetissä vuoden 2004 syksyyn 
saakka osoitteessa www.navarch.org sekä opaskir-
jassa. 

Pehmeäkantisessa, 142-sivuisessa kirjassa 
esitellään havainnollisesti nämä neljä eurooppalais-
ta hyvin säilynyttä historialista laivastotelakkaa 
linnoituksineen. Selostukset kuvaavat elävästi 
laivastotelakoiden ympärille rakentuneille yhdys-
kunnille ominaista monimuotoisuutta. Rannikoille 
sijoittuneet tukikohdat olivat välttämättömiä 
Euroopan merivaltojen purjelaivastojen rakentami-
selle, varustamiselle ja ylläpitämiselle. Teksti on 
sekä ruotsiksi, suomeksi, englanniksi että ranskaksi. 

Valitettavasti hyvä kirja on pilattu liian taiteelli-
sella taitolla. Esimerkiksi vaaleanharmaaseen 
takakanteen on painettu esittelyteksti valkoisella, 
josta saa selvän vain hyvässä valaistuksessa. Kirjan 
sisälläkin on välillä käytetty niin pientä kirjasinlajia 
ettei tekstistä meinaa saada selvää. Muuten voin 
suositella kirjaa kaikille laivastohistoriasta ja 
linnoituksista kiinnostuneille. 

Kirjaa saa ostaa ainakin Suomenlinnan hoito-
kunnan toimistosta Suomenlinnassa, puhelin 09 
41323300 (klo 8-16). Hinta on 22 euroa. 
Ove Enqvist 

KANONERNArX 
a v P e k k a S i l v a s t BOL.AX 

P O R I N S A T A M A - P O R T O F P O R I 

Merisatamantie 13, 28880 PORI 
Puh. (02) 621 2600, Fax (02) 621 2630 

http: / /www.pori . f i / /por t / index . html 

• • Pekka Silvast: Kanonerna pä Bola.x, Bolax 
Gilletr.f., Helsinki 2002 

Suomessa on valitettavan harvoin julkaistu 
historiikkejä rannikkotykistön linnakkeista. Sen 
takia onkin ilahduttavaa, että Bolax Gillet r.f. 
heinäkuussa 2002 julkaisi historiikin Bolaxin 
tykeistä ja patterista. Historiikin on kirjoittanut 
tunnettu rannikkopuolustuksen tutkija VTM 
Pekka Silvast. Linnake, joka sijaitsee Hangon 
länsipuolella, perustettiin nopeasti talvisodan 
jälkeen kun Hankoniemi vuokrattiin Neuvostolii-
tolle. Linnake osallistui Hangon rintaman kiivai-
siin taisteluihin jatkosodan sytyttyä vuonna 1941, 
kunnes Neuvostoliitto tyhjensi Hangon joulu-
kuussa 1941. Vuoden 1942 alussa linnakkeen 
ainut kunnossa oleva tykki siirrettiin Ääniselle. 

Jatkosodan jälkeen puolustusvoimat teki 
lunastuspäätöksen Bolaxin patterille tarvittavista 
alueista. Vaikka päätös tehtiin vuonna 1950, uudet 
tykit tuotiin linnakkeelle vasta vuonna 1968 
Hangossa ja muulla maailmassa sattuneiden 
tapahtumien jälkeen. Bolax oli kuitenkin ainoa 
linnake, jonka vanhoja 152/45 C-putkia ei enää 
vaihdettu 152/50 T-putkiksi 1980-luvulla, kun T-
putkia vapautui 130 TK-kaluston asennuksen 
myötä. Se on siten ainutlaatuinen patteri rannik-
kotykistöaselajin historiassa. 

Deaktivoidut tykit on nyt siirretty Bolax Gillet 
r.f:lle, jolla on tarkoitus näyttää tykkejä vieraille 
ja samalla myydä historiikkiä. Ruotsinkielistä, 
42-sivuista pehmeäkantista historiikkiä ja opas-
tuskierroksia voi kysellä yhdistyksen puheenjoh-
tajalta Carina NVollf-Brandtilta, Förlaget Vingpen-
nan, Asemantie 30 A, FIN-02700 Kauniainen, 
puhelin 0400 726000, fax 09 5489 9050, sähkö-
posti carina.wolff-brandt@pp.inet.fi. Hinta 
julkistamistilaisuudessa oli 15 euroa. 
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OVE ENQVIST 

130/50N 
130 mm:n 50 kaliiperin merikanuuna mallia N 

• Jo tsaarin vallan aikaan Venä-
jällä oli käytössä Vickersin suun-
nittelema 130 mm:n tykki, jonka 
pituuskaliiperi oli 55. Vuonna 
1929 julkistettiin suunnitelma 
130/45-tykistä, jolla oli samat ul-
koballistiset ominaisuudet kuin 
130/55- tykillä. Vuonna 1930 ti-
lattiin Bolshevik-tehtaalta (enti-
nen Obuhov) tykin piirustukset ja 
koekappale. Tilausta tarkennet-
tiin vuonna 1932, johon mennes-
sä mm. lukko oli muutettu kierre-
lukoksi ja pituuskaliiperi 50:ksi. 

Vuosina 1934-35 suoritettiin 
aseella koeammuntoja tehtaalla. 
Tykissä oli monta puutetta. Eri-
tyisesti latain toimi huonosti. 
Koska alukset, joihin tykkiä tar-
vittiin, olivat jo tekeillä, tykki 
kuitenkin tyyppihyväksyttiin 
vuonna 1935 ja annettiin lupa 
sarjatuotantoon. 

Toista sarjaa, jossa oli paran-
nettu mm. latainta, korotusko-
neistoa, hidastinta ja muita osia, 
ryhdyttiin valmistamaan vuonna 
1939. Vuoden 1941 puoliväliin 
mennessä oli saatu valmiiksi suu-

ri määrä tykkejä laivatykeiksi ja 
rannikkotykistöä varten. Samalla 
asetta kehitettiin käyttäjiltä saatu-
jen kokemusten perusteella. Vuo-
desta 1948 alkaen tehtiin kolmat-
ta sarjaa. Täten tykkejä oli kol-
menlaisia, joilla oli erilaiset omi-
naisuudet ja jopa eri ampumatar-
vikkeet. Tykin valmistus lopetet-
tiin vuonna 1954. 

Jatkosodan aikana Suomi sai 
näitä tykkejä sotasaaliina Hangon 
vuokra-alueelta. Valtion Tykki-
tehtaan ja Helsingin Laivastoase-
man tykkipajan onnistui koota 
viisi käyttökelpoista tykkiä. Koe-
ammunnat suoritettiin Vallisaa-
ressa ja Isosaaressa. 

Syksyllä 1942 Suomen lai-
vastolle pakko-otettiin troolarit 
Aunus ja Viena, joista tehtiin 
aputykkiveneitä. Muutostöiden 
jälkeen aluksiin asennettiin 130/ 
50 N-tykit. Sodan loppuvaiheessa 
kolme tykkiä luovutettiin muun 
muassa Uudenmaan Rannikkop-
rikaatille, jossa ne lyhyitä aikoja 
olivat Pihlajasaaren ja Miessaa-
ren linnakkeille, josta ne myö-

hemmin siirrettiin varikolle. 
1950-luvulla tykeille tehtiin 

Turun Laivastoaseman opetuspa-
jalla peruskorjaus. Vuonna 1964 
kolme, toisen tiedon mukaan nel-
jä, tykkiä asennettiin rautatiepat-
teriin Hangon Rannikkopatteris-
ton varastoalueella Hangon Tulli-
niemessä. Kun 1960-luvulla 
suunniteltiin Bolaxin patterin 
modernisointia, 130 N-tykkejä 
ajateltiin siirtää sinne. Hanke 
osoittautui kuitenkin liian suuri-
töiseksi. Vuoden 1969 marras-
kuussa rautatiepatterin tykit pa-
lautettiin Asevarikko 5:lle, koska 
Hangon alueelle saatiin 100 TK -
kalustoa tilalle. 

Vuonna 1972 kolmitykkinen 
patteri asennettiin Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin Glos-
holman linnakkeelle kahden ty-
kin jäädessä varatykeiksi. Tykki-
en operatiivinen merkitys Glos-
holmassa jäi kuitenkin vähäisek-
si, ja tykit poistettiin operatiivi-
sesta käytöstä 1990-luvulla. 
Ove Enqvist 
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Kuusituumaisen viimeiset huokaukset -

kirkonmaan kallio vavahteli 
Tampellan jäähyväisammunnoissa 

60 vuotta jatkosodan aikaisesta 
Somerin taistelusta, jota myös 
juhlistettiin seppeleenlaskulla 
taistelumuistomerkille Ulko-
Tammiossa sekä eversti (evp) 
Olavi Aspinjaakon pitämällä juh-
laesitelmällä vuosipäivän päivä-
juhlan yhteydessä. 

Juhlallisuuksien keskipis-
teeksi nousi eittämättä kuitenkin 
elinkaarensa päähän tulleen 152 
mm:n Tampella-tykin "jäähy-
väisammunnat". Isänmaan kun-
niaksi ammutut 21 laukausta oli-
vat viimeiset laukaukset kyseisel-
lä kalustolla koko valtakunnassa. 
Kotkan Rannikkoalue halusi tällä 

tavalla kunnioittaa pitkään ja us-
kollisesti palvelutta tykkivanhus-
ta ja saattaa sen kunniakkaaseen 
vanhuuden lepoon. 

Historialliset ammunnat to-
teutettiin Kirkonmaan 152 50 T-
patterin 1. ja 3. tykillä. Kirkon-
maan linnakkeen päällikkö ko-
mentajakapteeni Reijo Kinnunen 
saa nimensä historiankirjoihin 
kyseisen ampumaharjoituksen 
johtajana. Apunaan hänellä oli 
majuri (evp) Jarmo Suominen. 
Varohenkilöstö sekä patterin hen-
kilöstö oli koottu Kotkan Rannik-
koalueen virassa olevasta sekä 
evp-henkilöstöstä. 

Kotkan Rannikkoalueella 
oli heinäkuun alussa ta-
vallisuudesta poikkeavat 

vuosipäiväjuhlat. Joukko-osastos-
sa ollaan kyllä jo totuttu siihen, 
että omia juhlia täytyy viettää jo-
nakin muuna ajankohtana kuin 
varsinaisena vuosipäivänä, sillä 
Kotkan Rannikkoalueellahan on 
sama vuosipäivä kuin merivoi-
milla eli 9. heinäkuuta. Tänä 
vuonna joukko-osaston vuosipäi-
väjuhlaa vietettiin maanantaina 
8.7. Kirkonmaan linnakkeella. 

Erityisen historialliseksi tilai-
suuden teki se, että tänä vuosipäi-
vänä tuli kuluneeksi päivälleen 

Ammuntojen henkilöstö 
Varohenkilöstönä toimivat insinööriyliluutnantti 
Raine Järvinen, yliluutnantti Aapo Tokkola, 
luutnantti Sami VVarjus, ylikersantti Kristiina 
Baumgartner sekä kenttäsairaanhoitaja Jarno 
Karjalainen. Ensimmäisen tykin henkilöstönä 
toimivat: kapteeniluutnantti Pekka Pentti (tykin 
johtaja), komentajakapteeni Jussi Suomalainen, 
sotilasammattihenkilö Tiina Ahtosalo, aliluut-
nantti Paul Heikkinen, teknikkokapteeniluutnantti 
Hannu Grön, sotilasammattihenkilö Susanna 
Taika, aliluutnantti Veli-Matti Tasala, yliluutnantti 
Hannu Toivio, luutnantti Reijo Putkinen, yliluut-

nantti Marko Rauhala, toimistosihteeri Kirsi 
Huttunen, teknikkokapteeni (evp) Matti Urpalainen 
ja sotilasmestari (evp) Lasse Pohjola. Kolmannen 
tykin henkilöstönä toimivat: yliluutnantti Mikko 
Pilviö (tykin johtaja), kapteeniluutnantti Tarmo 
Korhonen, aliluutnantti Petri Kerkkänen, aliluut-
nantti Markku Herd, ravitsemistyöntekijä Marja 
Parikka, yliluutnantti Jyrki Balk, luutnantti Jan 
Gylden, ylikersantti Eero Haapanen, luutnantti 
Jukka Kansonen, luutnantti Aki Mankkinen, 
yliluutnantti (evp) Jorma Hartikainen sekä 
yliluutnantti (evp) Vesa Hanhinen. 
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Rannikkotykkimiejien 
USKOLLINEN YSTAVA 

Yliluutnantti Teemu Leivon 
ennen jäähyväisammuntaa pi-
tämä esitelmä 152 mmm Tam-
pella-tykin historiasta. 

Itsenäisen Suomen puolustus 
voimien runko rakentui alku 
vaiheessa pitkälti vapausso-

dan myötä maahan jääneen venä-
läisen sotamateriaalin varaan. 
Meripuolustusta ja sen osana ran-
nikkotykistöä voi tässä suhteessa 
pitää erityisen onnekkaana, sillä 
jäihän keväällä 1918 tsaari-Venä-
jän armeijalta Pietari Suuren me-
rilinnoituksen perintönä maa-
hamme varsin tehokas ja runsas 
rannikkotykistö. 

Pietari Suuren merilinnoituk-
sen tykistöllinen torjuntavoima 
perustui järeiden 12-ja 10-tuu-
maisten rannikkotykkipattereiden 
sekä niitä täydentäneiden 6-tuu-
maisten pattereiden verkkoon. 
Kyseinen kalusto edusti vielä tal-
vi- ja jatkosodassakin niin suurta 
ja merkittävää torjuntavoimaa, 
että Neuvostoliitto luopui mah-
dollisista laajamittaisen maihin-
nousun suunnitelmista jo varhai-

sessa vaiheessa. 
Järeä rannikkotykistö tuli 

Suomessa elinkaarensa päähän 
käytännössä 1960-luvulla, jolloin 
sotataidon ja -tekniikan kehitys 
ajoivat auttamattomasti sen ohi. 
Sen sijaan raskas kuuden tuuman 
eli 152 mmm tykkikalusto säilyi 
modernisoinnin kautta kiinteän 
rannikkopuolustuksen runkona 
vielä pitkälle 1980-luvulle. 

152 mm:n Canet-tykin ja siitä 
myöhemmin modernisoidun 
Tampella-tykin historia ulottuu 
1800-luvun puolelle. Vuoden 
1891 keväällä Venäjän tykistön 
keskusjohto oli asiantuntijoiden 
suosituksesta päätynyt kokeile-
maan ranskalaista Canet-tykistö-
järjestelmää, tavoitteenaan kehit-
tää modernimpaa sekä suurem-
man tulivoiman ja kantaman 
omaavaa tykistöä. Vielä samana 
vuonna Venäjän laivasto hankki 
Ranskasta Canet-tykin ja siihen 
kuuluvien ammusten piirustuk-
set. Elokuussa 1895 tsaari Niko-
lai II antoi "keisarillisen käskyn" 
ottaa käyttöön 152 mm:n Canet-
rannikkotykin. Ensimmäinen 13 

tykkiä käsittänyt tilaus tehtiin 
Obuhovin tykkitehtaalle saman 
vuoden marraskuussa. 

Uusi tykki joutui tuli-
kokeeseensa laivaston käytössä 
Japanin-Venäjän sodassa sekä en-
simmäisessä maailmansodassa. 
Ensimmäisessä maailmansodassa 
tykkiä käytettiin myös maarinta-
malla ja siitä oli kehitteillä jopa 
kenttätykkiversio. Tykkejä asen-
nettiin myös rautatievaunuille. 
Saatujen sotakokemusten perus-
teella tykkiä paranneltiin mm. 
vahvistamalla putkea, kehittämäl-
lä sivu- ja korkeussuuntausko-
neistoja sekä lisäämällä korotus-
ta. 

Kuten jo edellä mainittiin, 
Suomen alueelle tykkikalusto 
ajautui pääasiassa Pietari Suuren 
merilinnoituksen myötä. 1900-
luvun alussa raskaita Canet-pat-
tereita rakennettiin Suomen ja 
Viron rannikolle lukuisa määrä, 
mm. Kilpisaareen ja Rankkiin. 
Maarintamalle rakennetuista pat-
tereista mainittakoon vuosina 
1914-17 Helsingin maalinnoituk-
sen suojaksi ryhmitetyt kahdek-
san patteria. 

Itsenäistyneen Suomen alu-
eelle oli vapaussodan jälkeen jää-
nyt arviolta toistasataa erikun-
toista 152 mm:n Canet-tykkiä. 
Alkuperäisten tykkien heikkoute-
na olivat matala lavetti ja tykin 
alapuolella oleva joustolaite, jot-
ka yhdessä rajoittivat tykin koro-
tusta. Samaten tykin putki jou-
duttiin laukausten välillä laske-
maan vaakatasoon latausta var-
ten, mikä heikensi merkittävästi 
tulinopeutta. Osa tykeistä varus-
tettiinkin tämän vuoksi korkeam-
milla laveteilla. 

1920- ja -30 -lukujen vaih-
teessa tykkejä oli maassamme 
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100 kpl. Näistä reilut 2/3 oli va-
rustettu uusilla korkeilla laveteil-
la. Noihin aikoihin esitettiin Ran-
nikkotykistörykmentti 3:11a ollei-
den 152 mm:n rautatietykkien 
kääntämistä siten, että jousto- ja 
palautinlaitteet tulivat putken ylä-
puolelle. Tarkoituksena oli tällä 
tavalla saada tykeille suurempi 
korotus. Ajatus herätti vastustus-
ta, sillä tykin ei uskottu toimivan 
tällöin moitteettomasti suurilla 
korotuksilla. Rannikkotykistöm-
me ehkä merkittävin kehittäjä 
eversti Rikama ajoi lopulta hank-
keen läpi vastustuksesta huoli-
matta. Korkeamman lavetin ja 
tykin kääntämisen tuloksena ty-
kin korotus kasvoi entisestä 30 
asteesta jopa 50 asteeseen, jolloin 
kantama kasvoi merkittävästi. 
Tykki soveltui tällöin jopa ilma-
ammuntaan, johon sitä myöhem-
min talvisodassa käytettiinkin. 
Lisäksi tykistä poistettiin vanhat 
työskentelysillat ammuskourui-
neen ja opeteltiin lataamaan tyk-
ki suoraan ampumakorolla, jol-
loin tulinopeus kasvoi entisestä 
yhdestä laukauksesta jopa yli 
kuuteen laukaukseen minuutissa. 
Eversti Rikaman kehittämien uu-
sien ballistisilla kärjillä varustet-
tujen ampumatarvikkeiden avulla 
kantamaa saatiin edelleen kasva-
tettua lisää siten, että kokonai-
suudessaan muutostyöt lisäsivät 
tykin kantamaa jopa 30-40%. 

Talvisodan alussa tykkejä oli 
95 kpl. Meririntaman taistelujen 
lisäksi Canet-tykit olivat merkit-
tävä tuki maarintaman taisteluil-
le, etenkin kun ottaa huomioon 
talvisodan aikaisen kenttätykis-

tömme tilan. Esimerkiksi Taipa-
leella hyvin linnoitetun ja maas-
toutetun Kaarnajoen nelitykkisen 
Canet-patterin raskaalla tulella 
oli merkittävä osuus taisteluissa. 
Talvisodassa tykkejä menetettiin 
19 kpl. 

J a t k o s o d a s s a tyk-
kejä saatiin sotasaaliina lisää, 
mutta osa kului sotatoimissa lop-
puun tai tuhoutui putkiräjähdyk-
sissä. Toukokuussa 1944 tykkejä 
sen eri malleineen oli yhteensä 
60 kpl sekä 4 kpl rautatietykkei-
nä. 

Syyskuussa 1944 sovitun 
Moskovan välirauhan sopimuk-
sen ja sen toteuttamisen valvomi-
seen asetetun Valvontakomission 
vaatimusten mukaisesti Suomen 
oli evakuoitava kaikki järeät ja 
raskaat rannikkotykit kahdelle 
keskusvarikolle. Myöhemmin 
vaatimusta kuitenkin lievennet-
tiin siten, että Porkkalan vuokra-
alueen länsipuolelle saatiin jättää 
myös suurikaliiperista tykistöä. 
Näin ollen läntisellä Suomenlah-
della ja Saaristomerellä käynnis-
sä olleet evakuointityöt keskey-
tettiin välittömästi ja aloitettiin 
kiireesti kaluston palauttaminen 
ja uudelleen ryhmittäminen. Kot-
kan alueesta mainittakoon, että 
Kyminlinnassa sijainneelle Meri-
voimien Keskusvarikko 2:lle eva-
kuoitiin yhteensä 14 kpl Canet-
tykkejä silloisen Haminan Ran-
nikkolinnakkeiston linnakkeilta. 

Sodan jälkeen tykkien kunto 
oli yleisesti ottaen heikko. Tykit 
olivat sodan aikana olleet kovas-
sa käytössä ja useimpien putket 
olivat loppuun kuluneita. Uusien 
tykkien valmistamiseen tai han-
kintaan ei ollut resursseja, joten 
vaikeaan kalustotilanteeseen et-
sittiin muita ratkaisuja. Jo sodan 
aikana Merivoimien Esikunnan 
tykistöupseeri insinöörieversti-
luutnantti Jokinen oli neuvotellut 
Tampella Oy:n kanssa Canet-tyk-
kien uudelleen putkittamisesta. 
Hanke kuivui kuitenkin kokoon, 
sillä rauhan tultua sotatarviketuo-
tanto oli Suomessa kiellettyä eikä 
Tampella voinut ryhtyä toimeen. 

Ajatus jäi kuitenkin elämään. 

1950-luvun alussa puolustusmää-
rärahat lisääntyivät pikku hiljaa, 
jolloin myös rannikkotykistön 
kalustoa ryhdyttiin kehittämään. 
Canet-kaluston kehitystyö annet-
tiin Tampella Oy:lle. Vanhoihin 
Canet-tykkeihin suunniteltiin 
uusi pidempi putki. Samassa yh-
teydessä otettiin huomioon myös 
polttotaisteluaineiden muodosta-
ma uhka sekä ampumatarvikkeis-
sa tapahtunut kehitys. 

Uusien putkien hankinta hy-
väksyttiin vuonna 1951 ja ensim-
mäinen tilaus tehtiin seuraavana 
vuonna. Kehitystyön tuloksena 
syntyi uusi 152 mm:n Tampella -
rannikkotykki, joka oli varustettu 
mm. uudella putkella sekä poltto-
taisteluaineilta ja sirpaleilta suo-
jaavalla kupukilvellä. Ensimmäi-
set uudet tykit asennettiin Han-
gon alueelle, 2. Erillisen Rannik-
kotykistöpatteriston Hästö-Busön 
linnakkeelle vuonna 1956. Muut 
vanhat Canet-patterit uusittiin 
1950-luvun lopulta alkaen. Osa 
kuvuista asennettiin vasta 1960-
luvulla tykkien asennuksen jäl-
keen. Muutamalle patterille jäi 
kuitenkin edelleen myös Canet-
tykkejä, joista osa varustettiin 
kuitenkin uusilla suojakilvillä. 

1980 - luvu l l a Tam-
pella-pattereita alettiin korvata 
uusilla 130 53 TK -tykeillä. Täl-
löin Tampellan kohtaloa pohdit-
tiin uudelleen. Uuden kaluston 
tieltä väistyneitä tykkejä käytet-
tiin korvaamaan muutamat edellä 
mainitut vanhat Canet-patterit. 
Viimeinen vanha Canet-patteri 
uusittiin Turun Rannikkotykistö-
rykmentissä, jolloin Canet-kalus-
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to hävisi käytännössä kokonaan. 
Nykyään Panssarivarikon nimel-
lä tunnetulle Asevarikko 5:lle va-
rastoidut ylimääräiset Canet-tykit 
myytiin tai romutettiin. Yksi tyk-
ki on alkuperäisessä asussaan 
kunnostettuna Sotamuseon koko-
elmissa Kuivasaaressa. 

Tampella-kalusto jäi kuiten-
kin edelleen koulutuskäyttöön ja 
pääosin myös sodan ajan ko-
koonpanoihin. Osa pattereista 
muutettiin kuitenkin torjuntapat-
tereiksi. 

2000-luvulle tultaessa kun-

niakas kuuden tuuman rannikko-
tykki on kuitenkin tullut tiensä 
päähän. Kalustosta luopumisen 
myötä päättyy kenties merkittä-
vin ajanjakso rannikkotykistöm-
me aseistuksen historiassa. Lie-
neekö mikään yksittäinen ase tai 
taisteluväline palvellut niin an-
siokkaasti ja pitkään omaa asela-
jiaan, kun raskas kuuden tuuman 
Canet-rannikkotykki on palvellut 
rannikkotykistöä? Meripuolus-
tuksen runkona kyseinen tykki on 
ollut aivan omaa luokkaansa. 

Vanha ja uskollinen rouva 

poistuu keskuudestamme yli sa-
dan vuoden ikäisenä jättäen jäl-
keensä kunniakkaan muiston. 
Kotkan Rannikkoalue juhlistaa 
tykin pitkää palvelusta jättämällä 
sille jäähyväiset kunnialaukaus-
ten muodossa ja saattaa sen näin 
arvonsa mukaisesti vanhuuden 
lepoon. Tämä historiallinen tilai-
suus herkistänee monen vanhan 
rannikkotykkimiehen mielen. 
Olihan tykki rannikkotykkimie-
hen uskollinen ystävä useiden su-
kupolvien ajan." • 
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Rannikkotykistön perinneyhdistys ry -
Kustratilleriets traditionsförening rt 

Vuosikokousuutisia 

Yhdistyksen vuoden 2002 varsi-
nainen sääntömääräinen vuosiko-
kous pidettiin Pääesikunnan kes-
kuspaviljongin tiloissa huhtikuun 
yhdeksäntenä päivänä. 

Kokous kunnioitti hetken hil-
jaisuudella kuluneella kaudella 
ajasta iankaikkisuuteen siirtynei-
den perustajajäsenten, kenraali-
luutnantti Alpo Kantolan ja 
eversti Keijo Mikolan muistoa. 
Heidän mukanaan poistui kor-
vaamattoman paljon arvokasta 
perinnetietoutta. 

Tilinpäätöstä vuodelta 2001 
ei suoritettu, koska yhdistyksen 
toiminta käynnistettiin uudelleen 
kesken mainittua tilikautta. Vuo-
den 2001 tilitapahtumat liitetään 
vuoden 2002 tilinpäätökseen. 

Kokous hyväksyi hallituksen 
luonnoksen uusiksi säännöiksi ja 
ne on toimitettu Patentti- ja rekis-
terihallitukseen hyväksyttäväksi. 
Sääntöjen keskeisimmät muutok-
set kohdistuivat yhdistyksen teh-
tävien tarkistukseen ja uudelleen 
muotoiluun, yhdistyksen halli-
tuksen kokoonpanon virtaviivais-
tamiseen ja tiedotustoiminnan 
ajanmukaistamiseen. Kokous hy-
väksyi toimintavuoden 2002 hal-
linto- ym menojen kattamiseksi 
jäsenmaksuksi 1,67 € kuukaudes-
sa, siis 20 € vuodessa. Jäsenyys-
rasite on siis kohtuullisen kevyt. 

Erovuoroiset hallituksen jä-
senet, vapautusta pyytäneiden 
varapuheenjohtaja Hanno Stran-
gin ja Reijo Telarannan ohella, 
Mikko Taavitsainen ja Jouko 
Leppänen valittiin uudelleen. 
Strangin tilalle valittiin eversti 
Juhani Haapala ja Telarannan ti-
lalle komentaja Ove Enqvist. 
Kun lisäksi Toivo Linna vetosi 

korkeaan ikäänsä, hänen tilalleen 
valittiin Jari Andersson. Kiitokset 
luottamustehtävänsä jättäneille 
ja uudet hallituksen jäsenet terve-
tuloa perinteiden keruun ja talti-
ointiin. Tilintarkastajat ovat enti-
set. 

Kokouksen lopuksi Merivoi-
mien esikuntapäällikkö ilmoitti 
kannattavansa ja suosittavansa 
niin jäsenyyttä yhdistyksessä 
kuin sen toimintaa rannikkotykis-
tön ja rannikkojoukkojen perin-
teen keräämisessä. Kokous otti 
tämän tukilausuman ilolla ja ar-
vostaen vastaan. 

Todettakoon lisäksi, miltä yh-
distyksen vahvistettavaksi jätetty 
sääntöjen 2. § ehdotetaan kuulu-
vaksi: 

"Yhdistyksen tarkoituksena 
on innostaa vaalimaan rannikko-
tykistöaselajin ja rannikkojouk-
kojen sekä -yhteisöjen perinteitä 
ja siihen liittyen tukea niiden pa-
rissa tapahtuvaa tutkimus-, ke-
ruu-, tiedotus- ja kehittämistoi-
mintaa, jonka tarkoituksena on 
yleisen maanpuolustushengen ja 
erityisesti rannikkopuolustuksel-
lisen ajattelun ylläpito sekä kehit-
täminen osana meripuolustusta. 

Tarkoituksensa toteuttamisek-
si yhdistys 

-järjestää esitelmä-, kokous-, 
tiedotus-, retkeily-, maanpuolus-
tus- ja perinnetilaisuuksia, 

-osallistuu muiden järjestä-
miin tarkoitustaan palveleviin ti-
laisuuksiin, 

-pyrkii aloitteellisesti ja in-
noittavasti saamaan asianomaiset 
viranomaiset sekä erityisesti ran-
nikolla toimivat maanpuolustus-
yhteisöt toimiin yhdistyksen tar-
koitusta palvelevien edistämisek-
si ja aikaansaamiseksi, sekä 

- hankkii toimintaansa varten 

varoja jäsenmaksuilla, arpajaisil-
la, rahankeräyksillä sekä vastaan-
ottamalla lahjoituksia ja testa-
mentteja. Tarvittaessa yhdistys 
hankkii toimintaansa varten asi-
anomaisen viranomaisen luvan." 

Kuten jokainen voi huomata, 
yhdistys on ainoa joukossamme 
toimiva yhteisö, jolle perinneasiat 
ovat ensimmäinen ja keskeisin 
asia. Yhdistys pyrkiikin tulemaan 
alansa "keskusarkistoksi" jälki-
polvien henkiseksi ylennykseksi. 
Sillä on siis oma sosiaalinen ti-
lauksensa ja lokeronsa! 

152 50 Tampella 
-perinnekilpailu 

Yhdistyksen puheenjohtajalla oli 
ilo ja kunnia osallistua KotRakn 
vuosipäivän viettoon Kirkon-
maan linnakkeella 8.7. (aikaistet-
tu päivällä, jolloin Merivoimien 
komentajakin, k-amir H. Holm-
ström saattoi osallistua tilaisuu-
teen). Kauniin pilvipoutaisen 
sään vallitessa lämminhenkinen, 
arvokas ja informatiivinen juhla 
huipentui rannikkotykkimiestä 
todella koskettavaksi: 152 50 
Tampella -jaos ampui 21 täyspa-
noslaukausta Isänmaan kunniak-
si - ja samalla kuuden tuuman 
kalustomme jylisevät jäähyväis-
laukaukset maamme rannikkojen 
90-vuotisesta kunniakkaasta pal-
veluksesta vapautuneena. Se, hy-
vät kotkalaiset, oli todellinen pe-
rinneteko! Yhdistys toivoikin ao. 
tilaisuuteen liittyvää asiakirja-ja 
kuvamateriaalia taltioitavaksi. 

Kantahenkilökunnan toimies-
sa Tampellan tykkimiehistönä -
vilahti sieltä ajan hengen mukai-
sesti kassarapääkin, ehkä toinen-
kin - muuan ajatus nousi mielee-
ni. Kyllä kai tähän uskottuun pai-
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velijaan liittyy joukossamme 
vaikka miten paljon iloisia ja va-
kaviakin muistikuvia ja tapahtu-
mia. 

Siis, rohkenen ehdottaa: Tart-
tukaa hyvät veljet ja sisaret ky-
näänne ja kirjoittakaa 152 45 C ja 
152 50 T -muistelonne paperille, 
lähettäkää se sihteerillemme, ko-
mentajakapteeni Kari Aaprolle 
Merisotakouluun, PL 5, 00191 
Helsinki, niin osallistutte otsikos-
sa mainittuun kisaan. 

Tekstit, kuvat, yrn. kilpailu-

tuotteet tulee toimittaa kuluvan 
vuoden lokakuun viimeiseen päi-
vään mennessä. Ethän jätä viime 
hetkeen, jotta et vain unohtaisi 
koko juttua. Parhaimpien osallis-
tuneiden nimet julistetaan seuraa-
vassa varsinaisessa vuosikokouk-
sessa 2003. Entä palkinnot? Täs-
sä vaiheessa voin luvata vain 
kunniaa, mutta ehkä huominen 
tuo siihenkin pulmaan avun. 
Vaikka et voittaisikaan, olet kui-
tenkin mukana kartuttamassa pe-
rinnearkkuamme. 

Ja hyvä rannikkojemme puo-
lustaja, ei yksi toista estä. Toimita 
siis vapaa-aiheiset muut rannik-
kopuolustukselliset muistelosi 
asioista ja ihmisistä sihteerille! 
Kyllä aiheissa löytyy. Turha ujo-
us ja vaatimattomuus nurkkaan! 
Yhdistys on kiitollinen kaikista 
viesteistä. 

Perinneyhdistys toivottaa kaikille 
hyvää loppukesää ja alkusyksyä! 
Puheenjohtaja Juhani A. Niska 

Hyväntuulisuutta puuskittain 
Hyötytuuli on tuulivoimalla tuotettua 
sähköä. Puhdasta luonnonenergiaa.Tuulivoima 
on ympäristöystävällinen energiantuotanto-
vaihtoehto, sillä tuulivoimalat eivät aiheuta 
lainkaan päästöjä ilmakehään. 

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

Kysy lisää Turku Energiasta puhelin 

0800-02500 tai www.turkuenergia.fi tai 

www.hyotytuuli.com 
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• Sunnuntaina 7. päivänä 
heinäkuuta 2002 oli 
Lappforsin Signegärdin 
pihaan kokoontunut toista sataa 
suomalaista. Kaksikerroksisen 
puutalon edessä liehui Suomen 
lippu ja odotettiin puolustusmi-
nisteri Jan Erik Enestamia, joka 
oli lupautunut paljastamaan Pe-
dersören kunnan ja veteraanien 
hankkiman muistomerkin Man-
nerheim-ristin ritari n:o 109:lle, 
Harald Storbackalle, tämän kodin 
pihalla. 

Odottajat saattoivat lukea kää-
reissään olevan muistomerkin vie-
relle pystytetystä kuvallisesta muis-
totaulusta ruotsiksi ja suomeksi te-
oista, jotka olivat antaneet aiheen 
ylipäälliköllemme nimittää hänet ri-
tarikseen. Samalla taustalla harjoit-
teli ritarin omaisten muodostama 
kuoro omaa esiintymistään. 

Ruotsinkielisen Jalkaväkiryk-
mentti 61 :n joukkueenjohtaja, vää-
peli Harald Storbacka oli syntyi 8. 
päivänä syyskuuta 1915 Etelä-Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan ra-
joilla sijaitsevan Essen kunnan, suo-
meksi Ähtävän, Lappforssin kylässä 
maanviljelijän poikana. Hänen kas-
vuolosuhteensa yhdistivät nuoressa 
miehessä kieliyhteisönsä kiivauden 
ja pohjalaisen päättäväisyyden ja sit-
keyden. Niinpä oli luonnollista, että 
hän tavoitteli täydellistä oppimista 
myös asekoulutuksensa aikana ja 
sodan alkaessa sai jo 24-vuotiaana 
vääpelinä joukkueenjohtajan ase-
man. 

Storbacka lienee tuntenut jossa-
kin mielessä jääneensä takalinjoille 
rykmentin komentopaikan suojaaja-
na. Hän näki vastuualueekseen ko-
mentajansa ja tämän johtamismah-
dollisuudet ja harjoitteli vastahyök-
käykset. Sen lisäksi hän halusi hel-
pottaa aseveljiensä taakkaa ilmoit-
tautumalla vapaaehtoiseksi aina, kun 
niitä vain kysyttiin. 

Säntämän motin purkamiseen 
Storbacka otti osaa kahden ryhmän-
sä kanssa 24.9.1941 suorittamalla 
ns. väkivaltaisen tiedustelun, jonka 

Raisu vää 
aikana hän selvitti viholli-
sen ryhmityksen yksittäi-
sen pesäkkeen tarkkuudel-

la. Tehtävän laajuutta kuvannee se, 
että motti sisälsi peräti 81 korsua ja 
pesäkettä. Varsinaisen hyökkäyksen 
aikana Storbackan neuvokkuuden ja 
hyökkäyshengen ansiosta hänen 
ryhmänsä pääsivät tunkeutumaan 
vihollisen asemiin, mutta joutuivat 
vetäytymään muun osaston hyökkä-
yksen pysähdyttyä. 

Jandeban aseman valtauksen 
yhteydessä 22.9.1941 vääpeli Stor-
backan ryhmän tehtävänä oli suojata 
panssaritorjuntatykin toimintaa. Täl-
löin hän näki hidasteeksi Jandeban 
rautatiesillalla toimivan vihollisryh-
män ja aikailematta hyökkäsi yhden 
miehen kanssa sillalle ajaen sieltä 
vihollisen pois. Tämän jälkeen hän 
pystyi pitämään sillan hallussaan 
tunnin verran niin, että oma oma ko-
nekivääri saatiin paikalle. 

Lokakuun toisena päivänä vää-
peli Storbacka nähtyään kolmekym-
mentonnisen panssarivaunun tulleen 
noin 150 metrin päähän omista lin-
joista otti mukaansa yhden kavereis-
taan ja kasapanoksen, jolla hän yritti 
räjäyttää vaunun. Irrottautuessaan 
vaunun luota voimakkaassa vihollis-
tulessa hän huomasi sen edelleen 
ampuvan. Niinpä hän haki lisää ka-
sapanoksia ja kävi uudelleen vaunun 
kimppuun räjäyttäen sen lopullises-
ti. - Kukaan ei ollut häntä käskenyt 
tähän tehtävään. 

Yhä uudelleen ja uudelleen ni-
mitysesityksen perustelut tuovat lu-
kijan silmien eteen vääpeli Stor-
backan täysin pelottomana, poikke-
uksellisen neuvokkaana ja lannistu-
mattomana taistelijana. Aina hän oli 
hakeutunut vaikeisiin tehtäviin ja 
saanut miehensä mukaan saavuttaen 
tuloksia, jotka ovat helpottaneet seu-
raavien taisteluiden kulkua. 

Harald Storbackasta tiedettiin, 
että jos jokin tavoite oli käsketty ot-
taa haltuun, raisu vääpeli otti sen 
vaikka yksin. Hänen taisteluhenken-
sä tarttui myös alaisiin, jotka eivät 
halunneet jäädä esimiestään huo-

peli 
nommiksi. Hänen joukkueensa tuli 
tunnetuksi tästä niin, että hänet pan-
tiin usein taistelun ratkaisukohtiin. 
Näin hän murtautuikin miltei aina 
ensimmäisenä vihollisasemiin teh-
den aukon, josta muut pääsivät jat-
kamaan hyökkäystä. 

Sodan jälkeen Storbacka palasi 
kotiseudulleen, perusti perheen ja 
toimi vuodesta 1953 lähtien Esse 
Plastissa lopulta konttoripäällikkönä. 
Hän kuoli helmikuun 1. päivänä 
1990 ja haudattiin Ähtävän hautaus-
maahan. 

Kaikki hänen kolme lastaan, 
Harriet, Hakan ja Folke ottivat osaa 
perheineen isänsä muistomerkin pal-
jastusjuhlaan. Sen lisäksi, että he 
lauloivat sukunsa kuorossa, Hakan 
kertoi isästään. Hän kertoi aseveljien 
kiinteästä yhteydestä ja mm. siitä, 
miten hänen isänsä oli arvostanut 
entisen ryknientinkomentajansa ja 
ritariveljensä, eversti Alpo Marttisen 
huomaamattomasta käynnistä luo-
naan Yhdysvalloista 1960-luvulla. 

Oli myös lohdullista kuulla, että 
Pedersören kunta oli tehnyt aloitteen 
ritarinsa kotitalon saattamisesta suo-
jelukohteeksi ja ryhtynyt entisöi-
mään sitä. Puheessaan kunnanval-
tuuston puheenjohtaja, Allan Zittra, 
luovutti muistomerkin kylätoimi-
kunnalle toivoen, että se huolehtisi 
Suomen lipun nostamisesta liputus-
päivinä Harald Storbackan muistok-
si. 
Kari Norkola 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

Kesäkuulumisia 
• Kilta osallistui 12.-13.5 Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
perinnepäivän viettoon. Killan 
lippu oli mukana paraatissa ja li-
punnostossa. Kilta maksoi osan 
cocktail-tilaisuuden ja komentaja 
Minkkisen muotokuvan kustan-
nuksista. 
• Lastenleiri oli jälleen 24-27.6. 
Järvössä. Mukana oli 13 tyttöä ja 
viisi poikaa. Leiristä on oma ar-
tikkelinsa toisaalla tässä lehdes-
sä. 
• Kilta järjesti yhdessä Helsin-
gin kaupungin, Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin perinneyh-
distyksen kanssa neljänä viikon-
loppuna yhteensä 24 yleisöretkeä 
Kuivasaareen. Retkien suosio ei 
ollut aivan viime kesän tasoa ja 
varsinkin aamulähdöissä oli tilaa. 
Vieraat olivat kuitenkin tyytyväi-
siä ja kauppa kävi sekä sotilasko-
dissa että killan myyntiteltassa. 
Talkooväkeä saatiin sopivasti ja 
sääkin oli suosiollinen. 
• Kuivasaaressa kuvattiin elo-
kuussa elokuvaa ja harjoiteltiin 
kunnialaukauksia, jotka ammu-
taan jälleen 12-tuumaisella tule-
vana itsenäisyyspäivänä. 

Kesällä rakennettiin Kuiva-
saareen tykkiasemaa 152-millistä 
Tampellan kanuunaa varten. Itse 
ase on tarkoitus tuoda saareen 
syyskuussa. 

Juhlat tulossa 
• Viime vuonna ei enää järjestet-
ty itsenäisyyspäivän iltajuhlaa 

Palacessa, vaan satsattiin glögiti-
laisuuteen. Tänä vuonna kumpi-
kin korvataan torstaina 21.11. 
vietettävillä killan ja Keltaisen 
Rykmentin yhteisillä juhlilla 
Pohjolan tiloissa Lapinmäentiel-
lä. Katso erillinen ilmoitus. 

Kirjall isuutta 
• Kristiina Slottelta voi tilata 
neljää Ove Enqvistin kirjoittamaa 
historiikkia: Järvö, Kuivasaari, 
Robert Kajanuksen sauna ja hu-
vila sekä Vallisaari ja Kuninkaan-
saari. Niiden kaikkien hinta on 
3,50 euroa + postikulut. Lisäksi 
myydään Ove Enqvistin kirjaa It-
senäisen Suomen Rannikkotykit 
1918-1998 ja Markus Mannisen 
teosta Viapori, Merilinnoitus en-
simmäisessä maailmansodassa 
1914-1918. Kummankin hinta 
on 12 euroa + postikulut. Kaikki 
sopivat vaikka joululahjaksi! 

Yhteystietoja 

Kimmo Ylitalo 
(varapuheenjohtaja, varusmies-
jaos, Kuivasaari), 
gsm 040 547 8729, ä 
kimmo.ylitalo@ray.fi 

Kristiina Slotte 
(sihteeri, kirjamyynti), 
gsm 050 525 0022, 
kristiina_slotte@yahoo.com 

Timo Elolähde 
(tiedotusjaos), 
gsm 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi 

Keltainen Rykmentt i 
6 0 vuotta 
Suomenlinnan 
Rannikkotykistöki l ta 
4 0 vuotta 
• Yhteisiä syntymäpäiviä viete-
tään torstaina 21.11.2002 klo 19-
23 Pohjola-yhtiöiden tiloissa 
Helsingissä osoitteessa Lapinmä-
entie 1. 

Kilta tarjoaa alkudrinkin, her-
nekeittoa, leipää ja kotikaljaa 
sekä kahvin ja torttupalan. 

Juhlapuheen pitää Reijo Tela-
ranta. Myös Kaartin soittokunta 
esiintyy. Ansioituneita maanpuo-
lustajia palkitaan ja julkistetaan, 
kuka on valittu vuoden kiltalai-
seksi. Loppuillasta on tanssia 
Kaartin soittokunnan varusmies-
ten tahdittamana. 

Kaikki Keltaisen Rykmentin 
veteraanit ja Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan jäsenet ovat 
tervetulleita. Tumman puvun tai 
paraatipuvun ja suurten kunnia-
merkkien käyttöä toivotaan. Ti-
laisuus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään sunnuntaina 10.11. 
Kristiina Slottelle 
gsm 050 525 0022, 
krist i ina_slotte@yahoo.com, 
Timo Elolähteelle 
gsm 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi tai 
Ensio Selinille 
puh (09) 783 475. 

Timo Elolähde 

International» 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y I n t e r n a t i o n a l Pa in t A b 
Malmarint ie 20, 0 1 3 0 0 VANTAA 
Puh. (09) 873 911 
Fax 0 9 873 9 1 6 0 

Insinööritoimisto Otso 
Vai li katu 17 C 22, 02600 Espoo 

Puh. 0400-508 646 
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Tytöt sekä madame ja monsieur Sukkakäärmeet. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
lasten- ja nuorten leiri Järvössä 24.-27.6.2002 

Juhannuksena satoi, 

sunnuntaina päivää 

ennen leirin alkua 

vettä tuli kaatamalla 

ja sääennuste tule-

valle viikolle näytti 

pelkkää vesisadetta. 

Kovin lupaavaa! 

• Järvön saari sijaitsee sen ver-
ran rannikosta ulkona, että jo las-
ten saapuessa G-venekyydillä 
saareen, aurinko ilmoitti olemas-
sa olostaan. Ja vaikka mantereel-
la satoi, meillä leirillä ilma pysyi 
hyvänä (melkein) koko leirin 
ajan. Yksi kunnon ukkonen koet-

tiin ja silloin oli lapsilla kiire tulla 
kertomaan: "Meidän telttaan sa-
taa sikana!" Mutta muutamalla 
sadetakilla niistäkin ongelmista 
selvittiin! 

G-veneillä siis jälleen saavut-
tiin Suomenlinnan RT-killan las-
ten leirille, joka nyt järjestettiin jo 
kuudennen kerran. Leirin vetäjä-
nä toimivat Benita ja Eetu. Ohjel-
masta vastasivat jo vanhalla rutii-
nilla Kivenlahden Karhunvarti-
jat- lippukunnan nuoret johtajat 
Pontus, Timo ja Markku. Ruoka 
haettiin G-veneillä Mäkiluodon 
linnakkeelta (siitä suurkiitos 
emännälle!), mutta sen tarjoilussa 
ja muussakin huollossa olivat 
apuna vanhat konkarit Pena ja al-
lekirjoittanut, Tiina. 

G-venettä kuljetti myöskin jo 
monta leiriä kokenut Timppa. 
Lapsia leirillä oli tänä vuonna 18, 
joista viisi poikaa. Mukana oli 
monta sellaista, jotka olivat olleet 
jo monena aikaisempanakin 
vuonna. Joten ilo oli suuri, kun 
taas tavattiin! Leirin kuopus, en-

sikertalainen, oli reipas nuori 
mies, Erkki, 6v. Hän kavereinen-
sa muodosti oikean hulivilijou-
kon! Leirin aikana tuli lentäväksi 
lauseeksi, kun pudonneita pyyh-
keitä, sukkia ym löytyi, että jolle-
kin tästä kolmikosta kyseinen 

Näin hoituu astianpesu niin 
johtajilta kuin leiriläisiltäkin. 
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Tyttöjen teltta nousee. 

Kohta valmista - poikien teltta. 

vaatekappale kuitenkin kuuluu! 
Aamu aloitettiin aina lipun nos-
tolla ja illalla laulettiin leirinuoti-
olla meren kohistessa taka-alalla. 
Tämä leiri oli oikein askartelu- ja 
leikkileiri! Niin paljon siellä as-
karreltiin. Painettiin leiripaitaan 
puolijoukkueteltan kuvaa, tehtiin 
puuhelmistä kaula- ja käsikoruja 
(niitä voi pojatkin käyttää!). Lii-
mattiin urheilusukkaan kieli, 
viikset ja hassut hatut ja niin suk-
ka muuttui "madame ja monsieur 
sukkakäärmeeksi". Myös eriväri-
sistä naruista syntyi poikien 
opastuksella "apinannyrkkejä" ja 

muita avaimenperiä. Jopa leirin 
vetäjätkin innostuivat solmun te-
koon. 

Järvön leiri ei olisi mitään il-
man Mäkiluodon sotilaskoti-
käyntiä, olympialaisia tai aarteen 
etsintää. Niin tälläkin kertaa G-
vene vei lapset varsinaisella 
"vuoristorata-kyydillä" karkin ja 
limun ostoon Mäkkäriin. Olym-
pialaisissa kilpailtiin mm. kokki-
sodassa ja tyynyformulassa. 

Aarretta etsittiin ja löytyihän 
se vihdoinkin grillikatoksesta,-
jokaiselle aivan oikea pakki, 
täynnä namia! 

Iltapalaksi leirinuotiolla kek-
sittiin varsinaiset "luomu-chip-
sit". Aterialta yli jääneet perunat 
lohkottiin isoiksi kairoiksi ja 
paistettiin wokkipannulla nuotion 
päällä ihanan rapeiksi. Paljon pa-
rempia (ja terveellisempiä) kun 
suolaiset chipsit! 

Lähtöpäivänä tavarat oli pa-
kattu, teltat kasattu ja kassit raa-
hattu rantaan, kun kesken huike-
an hauskan ja jännittävän lipun-
ryöstön yhtäkkiä valtava sade-
kuuro yllätti niin lapset kuin ai-
kuisetkin. Lapset likomärkiä! Sa-
moin rannassa odottavat kassit ja 
pussit! Ei auttanut muu kuin sa-
teen loputtua kaivaa kasseista 
vähän lämmintä päälle ja lähettää 
märät lapset kotimatkalle. Mah-
toivat vanhemmat olla iloisia! 
Leiri oli taas tältä vuodelta ohi! 
Hauskaa oli piisannut! Kiitos 
kaikille mukana olleille ja leirin 
onnistumiseen myötävaikutta-
neille! 

Kristiina Slotte 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsentiedote 
(syksy/2002) 

• 1) Alueellinen tilaisuus järjestetään Kotkassa 
1.11.2002 klo 18.00. Paikka on Kotkan Maanpuo-
lustuskerho. Tilaisuudessa tarjotaan korkeatasoinen 
esitelmä, iltapala ja mukavaa yhdessäoloa. Tilai-
suutta valmistelee ja ilmoittautumisia vastaanottaa 
yliluutnantti Mikko Pilviö (puh. 05-181 67601 P). 

• 2) EVP- lounastilaisuudet järjestetään Katajano-
kan Kasinolla seuraavasti: 

-17.10.2002 klo 12.00 
Professori, filosofian tohtori Eero Elfengren: So-
tahistorian tutkimuksen nykytila 
-14.11.2002 klo 12.00 
Komentaja Hannu Luukkonen: Merivoimien 
henkilöstönäkymät 
-12.12.2002 klo 12.00 Alustaja nimetään seuraa-
vaan tiedotteeseen mennessä. 
Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle puh. 09-
622 2722. 

• 3) RtUY:n ja MY:n perinteinen esitelmätilaisuus 
järjestetään Suomenlinnan Upseerikerholla torstai-
na 21.11 .2002 klo 18.15. Lautta lähtee Kauppatoril-

ta klo 17.40. Ilmoittautumiset suoraan upseeriker-
holle puh 09-668 260. Ks. erillinen ilmoitus alla. 

• 4) Vuosikokous järjestetään Upinniemessä tors-
taina 28.11.2002 oheisen ohjelman mukaisesti: 
Klo 13.00 Lähtö Helsingistä Kasarmitorilta 
Klo 14.15 Upinniemen sotasatamassa alusten esit-

tely 
Klo 16.00 Suomenlahden Meripuolustusalueen 

esittely Upinniemen varuskuntakerholla 
Klo 17.00 Vuosikokous varuskuntakerholla 

Kokouksen jälkeen yhdistyksen tarjo-
ama iltapala 

Klo 20.00 Paluumarssit kotivaruskuntiin. 
Ilmoittautumiset sihteerille maanantain 25.11.2002 
kuluessa. 
Yhteystiedot: komkapt Petri Parviainen, 
puh 015-181 2221, 
gsm 040-500 8318 
fax 015-181 2233, 
e-mail petri.parviainen@rannikonpuolustaja.fi. 

" Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
C l } 

- seeriyhdistyksen perinteinen E S I T E L M Ä T I L A I S U U S 

ja Meriup-
5 

jär jestetään Suomenl innan Upseerikerholla torstaina 

ä 2 1 . 1 1 . 2 0 0 2 klo 18.15. Lautta lähtee K a u p p a t o r i l t a ^ ^ ! klo 

• 17.40. Esitelmän jälkeen yhdistykset tar joavat jäsenilleen 
• 

" i l tapalan. I ®»-* S ' i 

I lmoi t tautumiset suoraan upseerikerholle puh 0 9 - 6 6 8 260 . 
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Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 4 /2002 

Tiedottaminen 
• Yhdistyksen edellinen tiedote 3/2002 tilisiirtoineen 
lähetettiin jäsenistölle heinäkuun aikana, joka sisälsi 
mm. tiedot vuoden 2002 jäsenmaksuista ja yhdistyk-
sen syysmatkasta. Tämän paperisen tiedotteen lähet-
tämistä jatketaan tulevaisuudessakin. Niinpä on tärke-
ää, että muistat päivittää osoitetietosi yhdistyksen jä-
senrekisteriin. Mikäli tiedote on jostain syystä jäänyt 
saapumatta, niin ota yhteys sihteeriin. 

Muu tiedotustoiminta tapahtuu edelleen Ranni-
kon Puolustaja -lehden ja sen internet-sivujen välityk-
sellä. Saadun palautteen perusteella viime vuoden ta-
kainen tilauspäätös on ollut oikea ja jäsenistöä palve-
leva. Voit tutustua yhdistyksemme jäsentiedotteeseen 
myös Rannikon Puolustajan internet-sivujen www. 
rannikonpuolustaja.fi kautta. 

Rannikon Puolustaja ottaa vastaan myös Meriup-
seeriyhdistyksen jäsenien kkjoituksia, myös evp-jäse-
niltä toivotaan aktiivisuutta tässä asiassa. Kirjoitusten 
osalta voi olla yhteydessä toimituspäällikkö komkapt 
Jussi Voutilaiseen. Yhteystiedot löydät lehden ensim-
mäiseltä aukeamalta. 

Jäsenmaksut 
• Edellisen tiedotteen yhteydessä jäsenistö sai tilisiir-
tolomakkeen vuoden 2002 jäsenmaksua varten. Tässä 
vielä muistutukseksi jäsenmaksujen suuruudet: 
amir — kom 25,00 euroa 
komkapt - ylil 16,00 euroa 
evp / res 16,00 euroa 
ainaisjäsenmaksu 335,00 euroa 

Kaikki jäsenmaksuvelvolliset ovat saaneet tilisiir-
ron, jossa jäsenmaksut on painettuna viestikenttään. 
Vapaajäsenet ja ainaisjäsenmaksunsa suorittaneet sai-
vat tilisiirron, jossa maininta kannatusmaksusta. Kan-
natusmaksu on vapaaehtoinen. 

Jäsenmaksun eräpäivä oli 15.8. Jäsenistö on suo-
rittanut maksujaan varsin tunnollisesti, sillä jo ennen 
eräpäivää maksaneita oh lähes neljännes jäsenmaksu-
velvollisista. Yhdistys on myös vastaanottanut lukui-
sia jäsentensä maksamia kannatusmaksuja. Yhdistys 
esittääkin kohteliaimmat kiitoksensa kaikille, jotka 
ovat osallistuneet toiminnan tukemiseen kannatus-
maksun muodossa. 

Osalla jäsenistöstä on parin edellisen vuoden jä-
senmaksuja edelleen maksamatta. Hallitus toivookin 
jäsenistöä hoitamaan tämän pienen velvoitteen pois 
päiväjärjestyksestä. Mikäli et tiedä tai muista, miten 
asia on kohdallasi, niin ota yhteys sihteeriin, jotta asia 
saadaan selvitettyä. Syksyn aikana jokainen jäsen-
maksunsa maksamatta jättänyt tulee saamaan erillisen 
maksumuistutuksen velvoitteistaan. 

Osoit teenmuutokset 
• Kesän jäsenpostituksen yhteydessä lähes 5 % lä-
hetetyistä tiedotteista palautui muuttuneen tai vir-
heellisen osoitteen takia. Kun osoitteesi muuttuu tai 
jos saamassasi jäsenkirjeessä oli puutteellinen tai 
virheellinen osoite, niin ole hyvä ja ilmoita siitä, 
sillä postilla on oikeus olla jakamatta lähetetty pos-
tia jo pelkän väärään ovinumeron perusteella. 

Yhdistykselle on tärkeää, että se tavoittaa tarvit-
taessa koko jäsenistönsä, joten ilmoitathan osoit-
teenmuutoksesi yhdistyksen sihteerille. Yhdistyk-
semme kautta menee ilmoitus myös Rannikon Puo-
lustajan toimitukseen. Mikäli ilmoitat osoitteen-
muutoksen ainoastaan RP:n toimitukseen, niin se ei 
päivity yhdistyksemme jäsenrekisteriin. 

Samalla varmistat myös Suomi Merellä -julkai-
sun saamisen, sillä se postitetaan jäsenrekisterimme 
tietojen mukaisesti. 

Tuleva jäsentoiminta 
• Tourin Tussari -ammunta Upinniemessä 3.10. 
Tourin Tussari-ammunta järjestetään Upinniemen 
kivääriradalla torstaina 3.10. kello 17.00 alkaen. 
Luodikkoa ja "villapaitaa" tavoittelevat voivat il-
moittautua teknkaptl Torsti Annalalle 1.10 mennes-
sä. Puh. 040 702 4751 

Syysmatka 5 . -6 .10 . 
• Yhdistyksen syysmatka suuntautuu Viipuriin ja 
Karjalan Kannakselle lokakuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. Sotahistorialliset tutustumiskohteet sisäl-
tävät eräitä kesän 1944 torjuntataistelujen keskeisim-
piä taistelupaikkoja: Tali-Ihantala, Siiramäki ja Vuo-
salmi. Rannikon Puolustajan aineistopäivään mennes-
sä paikkoja oli muutama vapaana, joten soita suoraan 
sihteerille ja tiedustele, vieläkö mahtuu mukaan. 

Matkan tarkempi ohjelma oli edellisessä tiedot-
teessa. Ohjelmarunko on seuraava: lauantaina 5.10. 
lähtö Helsingistä klo 9 kohti Vaalimaata. (Turun suun-
nasta ehtii julkisen liikenteen erikoispikavuorolla, 
joka lähtee Turusta klo 06.30). Lounas syödään Vaa-
limalla, sitten siirrytään rajan yli ja tutustutaan Kan-
nakseen (Tali-Ihantala). Illan suussa majoittuminen ja 
illallinen hotellilla. 

Sunnuntaina 6.10. tutustutaan edelleen Kannak-
sen kohteisiin (Siiramäki ja Vuosalmi). Lounaan jäl-
keen on vapaata ohjelmaa muutama tunti. Kello 17 
lähtö takaisin Suomeen ja paluu Helsinkiin myöhään 
illalla. 

Matkalla on asiantuntijaoppaana dosentti Eero 
Elfvengren Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahisto-
rianlaitokselta. Matkan hintaan sisältyvät edellä 
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mainitut kuljetukset, ruokailut, majoitus ja asiantun-
tijaoppaan palvelut. Yhdistys tukee matkaa niin, että 
hinta jäsentä kohti on 120 euroa. Yhdistys maksaa 
matkan ja lähettää erillisen maksulomakkeen ja mat-
kaohjelman mukaan lähteville. 

Vuosipäivän kokous 
Merisotakoulul la 22 .10 . 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 79. vuo-
sipäivänkokous, pidetään Merisotakoululla tiistaina 
22.10. Koulun iso sauna lämpiää kello 17 alkaen, ko-
kousesitelmä alkaa auditoriossa kello 18.15 Esitel-
män jälkeen syödään iltapalaa ruokalassa. 

Vuosipäivän esitelmän aiheena on Suomenlahden 
VTMIS (Vessel Traffic Management and Information 
Service). Järjestelmää kehitellään parhaillaan ja sen 
tarkoituksena on parantaa Suomenlahden alusliiken-
teen turvallisuutta. Se on tarkoitus ottaa käyttöön hei-
näkuussa 2004. Esitelmän pitäjäksi saamme asiantun-
tijan Merenkulkulaitoksesta. 

Lautat Suomenlinnaan Kauppatorin rannasta kel-
lo 16.40 ja 17.40. Ilmoittautumiset sihteerille 17.10. 
mennessä. 

Yhteinen esitelmätilaisuus 21 .11 .2002 
• Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry ja Meriup-
seeriyhdistys ry järjestävät perinteisen yhteisen esitel-
mätilaisuuden Suomenlinnan Upseerikerholla torstai-
na 21.11. klo 18.15. Lisätiedot tilaisuudesta löytyvät 
yhteisilmoituksestamme edellisellä aukeamalla. 

Maja-asiaa 
• Yhdistyksen vapaita majavuoroja voi tiedustella 
sihteeriltä. Syksyn majavuoroista on varattuna vasta 
muutamia. Aineistopäivään mennessä vapaina ovat 
viikot 38-41 ja 43 viikonloppu, 44 alkuviikko sekä 
45-52. Vapaat majavuorot pyritään päivittämään 
myös EJ:hin, mutta viimeisin varaustilanne löytyy 
sihteeriltä. 

Meriupseeriyhdistyksen 
80-vuotishistori ikki 
• Meriupseeriyhdistys täyttää 80 vuotta syksyllä 
2003. Juhlavuoteen liittyen yhdistys julkaisee 80-
vuotishistoriikin. Tähän liittyen yhdistys kaipaa 
kuvia ja muisteluita jäsenistöltään. Halukkaat voi-
vat ottaa yhteyttä toimituskunnan jäseneen, 
komentaja Juhani Toikkaan 
02-269 4330 tai 
050-331 6404, 
juhani.toikka@luukku.com 

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 € 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden al-
kutaipaleella 1918-1939, 17 € 
- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoitus-
ten ja miinanraivauksen vaikutus meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950, 20 € 

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 

• Muut tuotteet, brodeeratulla MY:n merkillä 
- pikee-paita, 30 €, tumman sininen 
- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 

Hintoihin lisätään postituskulut. Tuotteita voivat 
ostaa myös yhdistykseen kuulumattomat! 

Seuraava jäsentiedote 
• Seuraava jäsentiedote ilmestyy Rannikon Puolus-
tajassa 4/2002 marraskuun lopulla. 
Tiedotteessa mm. seuraavia asioita: 
• Tourin Tussari -ammunnan tulokset 
• kokemuksia syysmatkan osalta 
• alkuvuoden 2003 kuukausikokousten ajankohdat 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäsenil-
leen hyvää syksyä! 

Yhteyshenki löt 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri ylil evp Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
puhelin: 09-622 3005 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

• Turku: 
Ylil Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 

• Majajaosto: 
Komkapt Pentti Niskanen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42310, 
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MYYJÄISET 
Tervetuloa 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen myyjäisiin lauantaina 
26 .10 .2002 klo 11 .00-13 .00 

Tuomiokirkon Kryptaan, os. Kirkkokatu 18, Helsinki. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys järjestää 
yhdessä Kaartin Soittokunnan kanssa 

SYYSKONSERTIN 
Ritarihuoneella torstaina 24 .10 .2002 klo 19.00. 

Lippuja saa Margaretha Jenytiniltä 
puh. 09-325 0113 tai 0 5 0 0 - 4 3 8 323. 

Lipun hinta 12 euroa sisältää myös 
sotilaskodin munkkikahvit väliajalla. 

Tervetuloa! 

Autokorjaamo Ahlroth 
Malmkul la 

10300 Kar jaa 
Puh. 019-230 878 
Fax 019-230 565 

SODANKYLÄN VESI OY 
Kasarmintie 10 

puh. (016) 618 248 
99600 SODANKYLÄ 

PERNAJA PERNÄ 
07930 PERNAJA l ^ K j 07930 PERNÄ 
P. 019-66121 T . J T ' TEL. 019-66121 

kunta@pernaja.fi 

KRISTIINAN KAUPUNKI 
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI 
Puh./Fax. 06-221 6200 

tigmanner 
^ ^ PL 3, 10901 Hanko 

Puh. 019-222 001 
Fax 019-248 2000 
www.mannercastors.fi 

JALASJÄRVEN KUNTA 
PL 12, 61601 Jalasjärvi 
Puh. (06) 458 0111 
www.jalasjarvi.fi 
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ijpj ^ ^ :na paremmin tun-
V netut Merikadetti-

päivät järjestettiin tänä vuonna 
Itä-Suomessa, Haminassa. Poh-
joismaalaiset merikadetit kerään-
tyvät joka kesä yhteen pohjois-
maalaiseen rannikkokaupunkiin 
kisailemaan yleisurheilussa, am-
munnassa, maastojuoksussa, pur-
jehduksessa, lentopallossa ja uin-
nissa. 1.8. alkaneet ja 4.8. päätty-
neet merikadettipäivät valmisti-
vat Haminalaisia myös toiseen 
suureen tapahtumaan, Hamina 
Tattooseen. 

Hamina sopi NOKA-kaupun-
giksi erinomaisesti: urheilupaik-
kojen ja palveluiden läheisyys 
mahdollisti tiiviin yhdessäolon 
kadettien kesken ja edesauttoi 
hyvän NOKA-hengen muodostu-
mista. Kaunis kaupunki, sen 
avoimet ja iloiset asukkaat ja 
hyvä sää auttoivat myös osaltaan 
päivien onnistumisessa. 

Tiukkojen taistojen ja illan-
vietojen lomassa solmittiin mo-
nia ystävyyssuhteita ja tavattiin 
vanhoja tuttuja. Merikadettipäivi-

en virallinen kieli oli ruotsi, mut-
ta moni kadetti kansallisuudesta 
riippumatta joutui kielitaitonsa 
pettäessä turvautumaan englan-
tiin ja joskus jopa elekieleen. 
Kielitaito ei kuitenkaan muodos-
tunut suhdetoiminnassa esteeksi, 
tuskin edes hidasteeksi. 

Isännät vieraskoreita 

Kotikisatkaan eivät auttaneet 
Suomen vieraskoreita merikadet-
teja voittoon - tiukan kamppailun 
jälkeen jouduimme tyytymään 
neljänteen, eli viimeiseen, sijaan. 

Norjan siivitti kokonaiskilpai-

Saunailta Pohjanmaalla 
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Tunnelmaa NOKA-teltassa. 

lun voittoon kullat purjehdukses-
sa ja lentopallossa, sekä hopeati-
lat muissa lajeissa. Ruotsi sijoit-
tui hopealle ja Tanska pronssille. 
NOKA-pistelasku on yksinker-
taisuudessaan armoton: Hyvät 
yksilösuoritukset eivät riitä ta-
kaamaan menestystä, sillä vain 
yhteispisteillä on merkitystä. 

Yksilötasolla suomalaisten ei 
kuitenkaan tarvinnut palata Hel-
sinkiin tyhjin käsin. Kadetti Ivo 
Hakmanin kultamitali ammun-
nasta, kadetti Toni Lahden ho-
peamitalit keihäästä ja korkeus-
hypystä, kadetti Antti Kriktilän 

hopea ja kadetti Johan Alangon 
pronssi kuulassa, ynnä muut mi-
talit koristavat tällä hetkellä ka-
dettien tupia Merisotakoulussa ja 
lievittivät kokonaiskilpailun tap-
pion tuottamaa tuskaa. 

Muutakin kuin urheilua 

Merikadettipäivien ohjelmaan si-
sältyy toki muutakin kuin urhei-
lua - coctail-tilaisuudet, tanssiai-
set ja yhteiset illanvietot ovat 
myös tärkeä osa NOKA-ohjel-
maa. Grilli-illan yhteydessä jär-
jestettiin myös vuotuinen Viikin-

ki-kilpailu jonka lajeina tänä 
vuonna olivat mm. maastoauton 
|veto ja hiihto. 

Tässä kisailussa kotikentän 
aika siivitti isänmaan toivot il-

Imiömäisiin suorituksiin ja kierto-
palkintona annettava Excalibur-
miekka onkin Merisotakoulun 
'kadettimessissä ansaitsemallaan 
kunniapaikalla. Suomalaiset ka-
detit valistivat pohjoismaalaisia 
veljiään myös saunan käytössä ja 
saunatavoissa. Eniten hämmäs-
tystä herättänyt vihtominenkin 
sujuu nyt suomalaiseen saunaan 
miinalaiva Pohjanmaalla tutustu-
neilta vieraskadeteilta. 

Ensi vuoden NOKA:an val-
istautuminen on jo alkanut. Ha-
inassa järjestetyt merikadetti-

päivät jäävät vanhimmalle, kesäl-
lä valmistuvalle, kadettikurssille 
viimeisiksi. Vuoden 2000 Berge-
nin ja 2001 Kööpenhaminan me-
rikadettipäivien jälkeen, oli terve-
tullutta vaihtelua otella isänmaan 
kamaralla - paineet kotiyleisön 
silmien alla saattoivat tosin muo-
dostua suomalaisten kompastus-
kiveksi. Nuorimmille kursseille 
niukka tappio lisäsi vain nälkää 
ja voiton tahtoa. 

Päättäjäisparaatissa suoma-
laisten tiukan keskittyneiltä kas-
voilta saattoi lukea sanat :"Ensi 
vuonna..." Vaikka voitto jäikin 
tänä vuonna haaveeksi, ei suoma-
laisten joukossa näkynyt nyreitä 
naamoja. Tärkeintä NOKA:ssa 
on aina ollut ja tulee aina ole-
maan osanotto ja rehti kilpailu, 
edustustehtäviä unohtamatta. 
Merikadetti Kalle Peili 

R I S T O N M E R I K A L A H E R K U T OY 
Kuutamotie 9 ,01760 Vantaa 

Puh. (09) 897 483 

• KALAJALOSTEITA • JUHLAPALVELU 
/TAPAHTU M AM YYNTI 

KOTKAN OPTIIKKA 
KESKUSKATU 29 
48100 KOTKA 
P. 05-212951 

Maansi i r toajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

BAMACH KY 
www.bamach.com 
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Esiupseerikurssi 55 päätökseen 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

ja tko tu tk in to-osas to l la 
26.8.2001 alkanut Esiupseeri-
kurssi 55 Merivoimalinja 21 
opinnot päättyivät 7.6.2002 juh-
lallisin menoin. Päätöspäivän pe-
rinteisiin kuuluvat seppeleenlas-
kut suoritettiin MpKK:n sankari-
aulassa ja Hietaniemen hautaus-
maalla. Päiväjuhlaa kunnioittavat 
läsnäolollaan koulun johdon li-
säksi mm. Pääesikunnan päällik-
kö kenraaliluutantti Ilkka Hollo 
sekä runsaslukuinen määrä eri 
säätiöiden ja yhdistysten edusta-
jia. Päätöspäivä huipentui oppi-
lastoimikunnan järjestämään ilta-
juhlaan Santahaminassa. 

Merivoimalinja 21:11a opiske-
lijoita oli yhteensä 9 upseeria. 
- kaptl Mika Immonen, MeriSK 
- kaptl Petri Ilvesaro, SIMepa 
- kaptl Jukka Leikos, KotRa 
- kaptl Janne Aitos, SmMepa 
- kaptl Jussi Mattila, SIMepa 
- kaptl Jari Danielsson, SIMepa 
- kaptl Kai Korolainen, SIMepa 
- kaptl Marko Tuominen, SMMV 
- kaptl Matti Lallukka, SLMV 

Merivoimalinjan primuksena 
palkittiin kaptl Petri Ilvesaro joka 
sai myös Rannikkotykistösäätiön 
ja Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen tunnustuspalkinnot. 
Meriupseeriyhdistyksen tunnus-
tuspalkinto "Kipparin Kello" luo-
vutettiin kaptl Matti Lallukalle. 

Perinteinen "Pokeripalkinto" 
myönnetään vuosittain yhdelle 
merivoimalinjan opiskelijalle yh-
teis- ja kurssihenkeä rakentavasta 
toiminnasta. Palkinnon saajaksi 
linjan opettajakunta valitsi tällä 
kertaa kaptl Matti Lallukan, jolle 
luovutettiin linjan omassa tilai-
suudessa kunniakirja ja saajan 
nimi kirjattiin 152T -hylsyyn. 

Lisäksi merivoimalinjalta pal-
kittiin kaptl Ilvesaro stipendillä 
hyvästä opintomenestyksestä 
operaatiotaidon ja taktiikan sy-

ventävissä opinnoissa. 
Nyt päätöksensä saanut 

esiupseerikurssi oli rakenteeltaan 
viimeinen laatuaan. Jo syksyllä 
opintonsa aloittava Me VL 22 tul-
laan läpiviemään jatkotutkinnon 
uudistetun opetussuunnitelman 
mukaisesti. Keskeisin esiupseeri-
kurssia koskeva muutos uudessa 
opetussuunnitelmassa on syven-
tävistä opinnoista luopuminen ja 
niiden korvaaminen joko esiup-
seerikurssin suorittamiseen tai 
yleisesikuntaupseerin tutkintoon 
tähtäävillä eriytyvillä opinnoilla. 
Uudistuksen myötä yleisesikun-
taupseerikurssille hyväksyttävät 
upseerit aloittavat ye-kurssinsa jo 
alkukeväällä esiupseerikurssin 
vielä jatkuessa. Pelkän esiupsee-
rikurssin suorittavilla upseereilla 
kevätkauden opinnot koostuvat 
kaikille yhteisistä, erityisesti 
esiupseerin tehtäviin valmenta-
vista opintojaksoista. 

Päättyneen Me VL 21 :n osalta 
noudatettiin vielä aikaisempaa 
käytäntöä. Kurssin opiskelijoista 
3 syvensi tietämystään operaati-
otaidossa ja taktiikassa, 1 teknii-
kassa, 3 johtamisessa ja 2 rajavar-
tio-opintosuunnalla. 

Kurssin aikana opittuja takti-
sia ja johtamistaidollisia asioita 
hiottiin ja testattiin kurssin lop-
puun ajoittuneessa Esikunta- ja 
johtamisharjoituksessa, joka tä-
näkin vuonna oli mittava ponnis-
tus kaikilta siihen osallistuneilta. 
Ilman Kotkan Rannikkoalueen 
henkilöstö- ja tietoteknistä tukea, 
ei harjoitusta olisi voitu viedä 
läpi suunnitellulla tavalla. Kurs-
siin kuuluva opintomatka tehtiin 
sotahistorian laitoksen johdolla 
Karjalan kannakselle. 

Kurssin yhdeksästä opiskeli-
jasta seitsemälle myönnettiin 
opinto-oikeus yleisesikuntaup-
seerikurssille. Jatko-opintoihin 
hyväksytyistä opiskelijoista neljä 
jatkoi opintojaan heti kesäkuun 

alkupuolella tutkimustyön mer-
keissä. Kolme siirsi opinto-oi-
keuttaan myöhempään ajankoh-
taan ja palasi muiden esiupseeri-
kurssinsa päättäneiden upseerien 
kanssa takaisin joukko-osastoi-
hinsa kovasti odotettuina henki-
löinä. 

Linjan opettajakunta toivottaa 
kaikille opintonsa päättäneille ja 
opintojaan yhä jatkaville meri-
voimalinja 21 :n upseereille me-
nestystä tehtävissään ja kiittää 
kurssin aikaisesta yhteistyöstä. 

Linjan opettajakunnan puo-
lesta hyvää alkanutta syksyn jat-
koa toivottaen. 
Komentajakapteeni 
Rami Peltonen 
Komentajakapteeni 
Vesa Tuominen 

SISSI-
P U U K K O 

M.95 

62 € 
0 A 7 0 F I S K / \ / ? s 

J-P PEL70N6H 
F I N L A N D 

019-237 255 
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RT-KERHO 
JOHTORENGAS 

KUULUMISIA 
• Syyskokouksessa valittu hallitus piti järjestäyty-
miskokouksensa 8.1.2002. Alla vielä kertauksena 
2002 hallitus: 
—Jukka Toukkari, puheenjohtaja 
-Kimmo V. Kinos, l.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) 

• Rt-Golf 2002 pelattiin jälleen kerran Tuusulan 
golfkentällä, tulokset oheisina. 

• Sääntömääräinen syyskokous pidetään Suo-
menlinnan upseerikerholla 8.10 kello 19.00. Tule 
mukaan vaikuttamaan kerhon toimintaan! Mukana 
avoin keskusteluosuus kerhon kehittämiseksi tule-
vaisuuden haasteita varten. 

• Liittyminen jäseneksi 
Liittyminen kerhon jäseneksi tapahtuu helpointen 
RULin sivujen kautta: www.rul.fi/jtl.html tai otta-
malla yhteyttä sihteeriin [Muista merkitä lisätieto-
ja kohtaan tieto Rt-kerho Johtorengas]. 

Yhteyst iedot 

Jukka Toukkari, pj 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 
gsm 0400 771587 

Toni Aalto, sihteeri 
Kivivuorenkuja 1 B 20 
01620 Vantaa 
gsm 040 3113008 

• PS. Kerhon jäsenten toivotaan edelleen ilmoitta-
van mahdollisen sähköpostiosoitteensa sihteerille 
osoitteeseen toni.aalto@eltelnetworks.com, jotta 
tapahtumista, ja varsinkin "nopeista lähdöistä" voi-
daan ilmoitella myös sitä kautta. 

• Perinteinen golf-kisa pidettiin kauniin sään valli-
tessa 27.8.02 Tuusulan loistavalla golfkentällä. Mu-
kana oli 18 innokasta pelin taitajaa, joista kuusi oli 
ensimmäistä kertaa mukana. Tulostaso oli varsin 
korkea. 10 parhaimman keskitulos oli miltei 36 
bogipistettä. ISON MADAN voitti Jarmo Säkkinen 

Tulokset: 
1. Jarmo Säkkinen 47 bp 
2. Paavo Suomalainen 39 bp 
3. Toni Lähtevä 36 bp 
Lyöntipeli scratch: 
1. Toni Lähtevä 82 
2. Simo Pajulahti 84 
3. Petri Aalto 85 
Naistensarja: 
1. Pirkko Aalto 34 bp 
Joukkue kilpailu: 
1. RTUY 105 bp 
2. Johtorengas 105 bp 
3. Killat 96 pb 
Lähemmäksi lippua: 
Pirkko Aalto 3,72 m 
Pisin draivi: 
Simo Pajulahti n. 260 m 

Palkintojen jaon jälkeen nautimme maittavan päi-
vällisen viereisessä Krapin ravintolassa. Kiitokset 
kaikille osaanottajille, tervetuloa taas ensi vuonna. 
Rt-Kerho Johtorengas 
Pertti E.K. Aalto 
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KEMIRA SAFETY 

S U O D A T I N 

Tehokas suojanaamari 

tämän päivän kemikaaleja 

vastaan. Erittäin miellyttävä 

Kehitetty yhdessä Suo-

men puolustusvoimien 

kanssa. 

± K E M I R A 
KEMIRA SAFETY OY 

PL 501, 65 101 Vaasa 
Puh. 010 861 81 I 
Fax 010 863 6591 
www.kem i ra.com/safety 

Ballistiset suojamateriaal it 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuoj amateriaal i t 
Läpivalaisulaitteet 
Miinanraivausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo 

puh. 09 -554 334, 0400- 554 334 
telefax 09- 548 3344 

1 02 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 2 

http://www.kem


RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 

Puheenjohtajalta 

• Tätä kirjoittaessani kesä on vielä kukkeimmil-
laan ja syksyn haasteet vasta edessäpäin. Kesän ta-
pahtumat ovat kuitenkin verevinä mielessä. 

Teikarin päivää vietimme juhlavasti 5.7. Upin-
niemellä, Dragsvikissä ja Syndalenissa. Ilokseni 
voin todeta, että kyseisenä päivänä Rannikkojääkä-
rikilta sai osakseen paljon myönteistä huomiota. 
Uusien uiskojen nimeäminen oli muiden muassa 
ajatus, joka lähti liikkeelle pataljoonan ja killan 
sekä Teikarin taistelijoiden yhteisissä palavereissa. 

Killan ja kaikkien Upinniemellä koulutuksensa 
saaneiden rannikkojääkärien edustajana minulla oli 
kunnia olla nimeämässä yhtä jurmoa Obbnäsiksi. 
Kun olin itse varusmiespalveluksessa kaikki puhui-
vat "Öbiksestä", joten nimi lienee kaikille tuttu ja 
on mielestäni osa historian kiertokulkua. 

Loistava on mielestäni myös päätös siitä, että 
uusia aluksia nimetään vain kaksitoista eli se mää-
rä kuin aluksia kulloinkin on kulussa. Yksikään 
nimi ei siis "happane" vaseliinissa. Perinnettä par-
haimmillaan! 

Perinnepäivään liittyen kerrottakoon, että Ran-
nikkojääkärimitalin veljeskunta on saanut uuden 
suurmestarin, eversti Tapio Partasen, joka Teikarin 
päivänä jakoi rannikkojääkärimitalit. Eversti Parta-
nen on monelle "rannarille" tuttu jo koulutusajalta. 
Tervetuloa Tapiolle uusiin tehtäviin! 

Omalta osaltani haluan tässä vielä kiittää niin 
Teikarin taistelijoita kuin Vaasan Rannikkojääkäri-
pataljoonaa ja erityisesti sen komentajaa Anders 
Gardbergia osakseni tulleista huomionosoituksista. 

Ja sitten muihin asioihin. — Tämän lehden il-
mestyessä barettimarssi jo lähestyy. Killalla on var-
masti marssilla hoidettavanaan rasti, kuten aiemmin 
olen jo kertonut. Kokemuksista sitten toivottavasti 
seuraavassa lehdessä. 

Teikarin matka -projekti on edennyt kesän aika-
na. Matka toteutetaan 10.-12.6.2003 edellyttäen, 
että Venäjän viranomaiset antavat luvan saareen 
rantautumiseen. Muistettakoon, että Teikarin saari 
kuuluu Venäjän raja-alueeseen ja sinne matkustami-
seen vaaditaan sotilasviranomaisten lupa. Mahdol-
lista on kuulemma myös se, että Teikarin naapuriin, 
Uuraaseen, rakennettavan öljysataman rakennustyöt 
aiheuttavat mutkia matkaan. Matkaoppaaksi on 
joka tapauksessa lupautunut vanha tuttu Antti Juu-
tilainen, joten asiantuntevaa ja lupsakkaa tietoa on 
siis tulossa. - Varaa päivät jo allakastasi! - Ennak-
koon voi jo ilmoittautua allekirjoittaneelle! 

Syksy tulee kesän jälkeen, on totuus. Syksyllä 
on myös syyskokous, joka pidetään MPKL:n audi-
toriossa. Siellä sitten taas ratkaistaan se, ketkä ovat 
ensi vuonna killan remmissä. - Tervetuloa päättä-
mään! 

Pari päivää syyskokouksen jälkeen on puoles-
taan Turussa killan ja Teikarin taistelijoiden yhdes-
sä järjestämä perinteinen Teikarin muistojen iltapäi-
vä, jota vietämme myös Suomen itsenäisyyden juh-
lana. Luvassa on taas niin vakavaa kuin rentoakin 
yhdessäoloa. Toivon, että mahdollisimman moni 
kiltalainen suunnistaa kyseiseen juhlaan ystäviensä 
kera. 

Todettakoon lopuksi, että jos "rannareilla" me-
nee hyvin, niin entistä paremmin tuntuu menevän 
myös rannikkojääkärien tunnuslinnulla, merikotkal-
la. Suomen merikotkakanta kasvoi tänä kesänä kuu-
lemma 192 poikasella ja kasvua viime vuoteen oli 
yli 10 prosenttia. Suomessa onkin nykyään yli tuhat 
merikotkaa. (HS. 11.7.2002.) - Sillä lailla! 
Kesälaitumilta hyvää syksyä 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan 
perinnepäivä 5.7.2002 

Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden 
edustajat laskevat seppeleen Teikarin kivelle 
Upinniemessä Teikarin päivän aamuna. Vasem-
malta Paavo Teikari, Viljo Lehtonen ja Aarne 
Krogerus. (Kuva: Henrik Krogerus) 

• Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan perinnepäi-
vää eli Teikarin päivää vietettiin 5.7.2002. Päivän 
juhlallisuudet alkoivat jo aamulla, kun Rannikko-
jääkärikillan ja Rannikkojääkäripataljoonan Perin-
neyhdistyksen edustajat kävivät laskemassa seppe-
leet Upinniemen varuskunnassa sijaitsevalle Teika-
rin kivelle. 

Dragsvikissä virallinen ohjelma tapahtui kasar-
min edessä ja Teikarin kivellä aidossa "rannikkojää-
kärisäässä", tihkusateen harmaudessa. Seppeleiden 
laskun ja palkitsemisten jälkeen kutsuvieraat siirtyi-
vät uusilla Uisko 600- eli ns. Jurmo-luokan veneillä 
Tammisaaren satamasta Hankoniemelle, Syndale-
nin sotasatamaan, missä suoritettiin kuuden uuden 
uiskon nimeäminen. Lopuksi aterioitiin Syndalenin 
sotilaskodissa, ennen paluuta "jurmoilla" takaisin 
Tammisaareen ja Dragsvikin varuskuntaan. 

Teikarin päivän merkeissä suoritettiin seuraavat 
palkitsemiset: 

Jalkaväen takastajan myöntämät jalkaväen an-
sioristit soljen kera luovutettiin Rannikkojääkärikil-
lan edelliselle puheenjohtajalle, everstiluutnantti 
evp. Olli Ollilalle ja killan varapuheenjohtajalle, re-
servin majuri Viljo Lehtoselle. Reservin majuri Esa 
Pajuselle luovutettiin jalkaväen ansioristi. Mitalit 
jakoi Jalkaväen säätiön hallituksen jäsenen ominai-
suudessa MPKL:n hallituksen puheenjohtaja ja 

Teikarin taistelijat laskevat seppeleen Teikarin 
kivelle Dragsvikissä puheenjohtajansa Paavo 
Teikarin (keskellä) johdolla. (Kuva: Harri Kalaja) 

Rannikkojääkärikillan pitkäaikainen puheenjohtaja 
Erkko Kajander. 

Teikarin taistelijoiden kunniajäseniksi kutsuttiin 
killan edellinen puheenjohtaja Olli Ollila ja killan 
nykyinen puheenjohtaja Aarne Krogerus, joille Tei-
karin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari 
luovutti kunniajäsenyyden osoitukseksi rintamer-
kin. 

Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan suurmes-
tari, eversti Tapio Partanen oli myöntänyt mitalitoi-
mikunnan esityksestä seuraavat mitalit, jotka eversti 

Palkitsemiset meneillään. Rannikkojääkärimi-
talin veljeskunnan uusi suurmestari, eversti 
Tapio Partanen kiinnittää mitalia Teikarin 
taistelijan Edvard Backin rintaan. Oikealla Otto 
Fock ja Henry Hamberg. (Kuva: Harri Kalaja) 
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Rannikkojääkärikillan puheenjoh-
taja Aarne Krogerus laskee killan 
seppeleen Teikarin kivelle Dragsvi-
kissä. (Kuva: Harri Kalaja) 

Teikarin taistelija, virolainen vapaaehtoinen Nikolai Arbus 
laskee kukkatervehdyksen Teikarin kivelle Dragsvikissä 
tyttärenpoikansa kanssa. Arbus on osallistunut vuosittain 
Teikarin päivän viettoon. (Kuva: Harri Kalaja) 

Partanen myös henkilökohtaisesti jakoi: 
Kultainen Rannikkojääkärimitali Uudenmaan 

Prikaatin edelliselle komentajalle, kommodori Stig-
Göran Grönbergille ja Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoonan nykyiselle komentajalle Anders Gardber-
gille. 

Hopeinen Rannikkojääkärimitali killan puheen-
johtajana vuonna 1972 toimineelle Pauli Toikalle ja 
killan sihteerinä vuosina 1977-81 toimineelle Kari 
Hilpille. 

Pronssinen Rannikkojääkärimitali killan halli-
tuksen jäsenenä vuosina 1988-93 toimineelle Harri 
Koposelle, killan hallituksen jäsenenä vuosina 
1995-98 toimineelle Otto Fockille ja Teikarin tais-
telijoille Edvard Backille, Henry Hambergille, Stig-
Olof Lindforsille ja Olavi Piiroiselle. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentaja 
Anders Gardberg palkitsi Rannikkojääkärikillan 
puheenjohtajan Aarne Krogeruksen luovuttamalla 
hänelle rannikkojääkärien tunnuksen, merikotkan-
päätä esittävällä kokardilla varustetun vihreän bare-
tin. 

Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja Aarne 
Krogerus vastaanottaa vihreän baretin Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan komentajalta 
Anders Gardbergilta. (Kuva: Harri Kalaja) 

Teikarin kivi kukituksen jälkeen, (kuva 
Harri Kalaja) 

Matka Tammisaaren satamasta Syndaleniin on 
alkamassa Jurmon kyydissä. Keskellä Nikolai 
Arbus tyttärensä ja tyttärenpoikansa kanssa. 
Vasemmalla mm. Johanna Krogerus, Mikko 
Peltonen, Juha Karvonen ja Tero Mäkinen. 
Oikealla Teikarin taistelija Ahti Matikainen, 
(kuva: Harri Kalaja) 
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VE^EiRO 
Telakka ja Veneveistämö 

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

Volvo Penta 
jälleenmyynti ja huolto 

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

Kokouskutsu 
Rannikkojääkärikilta r.y:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 26 .11 .2002 
klo 18.30 Maanpuolustuskilto-
jen Liitto r.y:n auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2, 0 0 2 6 0 
Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Virallisen 
kokouksen jälkeen ajankohtais-
ta aihetta käsittelevä esitelmä. 

Tervetuloa ! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n 
hallitus 

Rannikkojääkärikillan 
myyntiartikkelit 
Tunnuksia 
B a r e t t i m e r k k i ( ennen 5 0 , - ) 
S o l m i o n e u l a (ennen 1 0 0 , - ) 
J ä s e n m e r k k i (ennen 5 0 , - ) 
Julkaisuja 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i t 
- h i s t o r i i k k i ( ennen 1 0 0 , - ) 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
h i s t o r i i k k i ( ennen 4 0 , - ) 
V e r e n k o s t u t t a m a t saare t 
Asusteita 
Lippis (ennen 7 0 , - ) 
T - p a i t a (ennen 7 0 , - ) 
Kassi ( ennen 1 5 0 , - ) 

8 , 5 € 
1 7 € 

8 , 5 € 

1 7 € 

7 € 
5 0 , -

1 2 € 
1 2 € 
26€ 

T u o t t e i t a vo i t i e d u s t e l l a J u h a 
K a r v o s e l t a , p u h e l i n 0 4 0 - 5 0 1 0 8 4 3 
ja s ä h k ö p o s t i o s o i t e 
juha .ka rvonen@sanomamagaz ines . f i 
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Nimettävät jurmot Syndalenin satamassa. Komentaja Anders Gardberg puhuu Melansaaren 
kannella. 

Teikarin päivä toi Jurmoille nimet 

Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Harri Kalaja 

Viipurinlahdella sijaitsevalla Teikarin saarella 1. -
5.7.1944 käytyjen taistelujen muistoksi Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan perinnepäiväksi eli 
Teikarin päiväksi on nimetty heinäkuun 5. Tänä 
vuonna Teikarin päivää vietettiin tavallistakin näyt-
tävämmin Dragsvikissä ja Hankoniemen Syndale-
nissa. Tilaisuuteen oli saapunut reippaasti yli kuusi-
kymmentä kutsuvierasta, joista viisitoista oli Teika-
rin taistelujen veteraaneja. 

Juhlallisuudet alkoivat Dragsvikissä kasarmin 
edessä sijaitsevalla Teikarin kivellä seppeleenlas-
kuin ja palkitsemisin. Päivän kohokohta oli kuiten-
kin Hankoniemellä sijaitsevassa Syndalenin sotasa-
tamassa tapahtunut uusien Uisko 600- eli Jurmo-
luokan veneiden nimeäminen, johon tilaisuuteen 
kutsuvieraat siirtyivät uusilla aluksilla Tammisaaren 
satamasta. 

Alusten nimeäminen 
osa perinnetyötä 

Ajatus veneiden nimeämisestä syntyi Vaasan Ran-
nikkojääkäripataljoonan, Rannikkojääkärikillan ja 
Teikarin taistelijoiden välisissä keskusteluissa. Vaa-
san Rannikkojääkäripataljoonan komentajan An-
ders Gardbergin mukaan nimeämisajatus lähti liik-
keelle kesällä 2001 Rannikkojääkärikillan järjestä-
mällä Teikarin matkalla, kun Teikarin taistelijoiden 

puheenjohtaja Paavo Teikari kysyi häneltä, onko 
Suomen merivoimissa Teikari-nimistä alusta. Gard-
berg kertoo hämmentyneenä todenneensa, ettei hä-
nen tietääkseen. Myöhemmissä pataljoonan ja kil-
lan ja Teikarin taistelijoiden tapaamisissa alusten 
nimeämisajatusta lähdettiin kehittämään eteenpäin, 
kun oli käynyt selväksi, ettei Teikari-nimistä alusta 
todellakaan ole eikä ole ollut Suomen laivastossa. 

Veneiden nimeämisellä halutaan korostaa ran-
nikkojääkäriperinteen jatkumista Teikarin taisteluis-
ta nykypäiviimme. Veneiden nimeäminen on osa 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan, Rannikkojää-
kärikillan, Teikarin taistelijoiden sekä Rannikkojää-
käripataljoonan Perinneyhdistyksen perinnetyötä. 

Veneiden nimeäminen ei varsinaisesti ollut kas-
tetilaisuus, koska veneiden virallisina niminä säily-
vät edelleen U-601 jne. Teknisesti nimeäminen ta-
pahtui maalaamalla nimi naamiokontrastivärillä oh-
jaamon lippaan oikealle puolelle noin 5 cm:n kor-
kuisin kirjaimin. Vastaavaa nimeämistä on suoritet-
tu muiden muassa nimettäessä Pasi-vaunuja henki-
löstön mukaan. 

Jurmot osa rannikkojääkäri-
patal joonan uudistamista 

Uusien Jurmo-luokan alusten hankinta on osa Uu-
denmaan Prikaatiin kuuluvan Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan modernisointia. Pataljoona saa lähi-
vuosina 36 Jurmo-venettä, joiden huippunopeus on 
40 solmua ja teho 2 800 hevosvoimaa. Ne ovat hil-
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• Komentajakapteeni Juha Vauhkonen nimeää aluksen U-601 Jurmoksi. Teikarin taisteli joiden 
puheenjohtaja, • Teikarin taistelujen veteraani, teikarilainen Paavo Teikari nimeää aluksen U-602 
Teikariksi. • Teikarin ja Melansaaren taistelujen veteraani Rainer Mat tsson nimeää aluksen U-603 
Melansaareksi. 

jaisia ja suunniteltu erityisesti rannikkojääkärien 
käyttötarkoituksiin. Niiden tilavuus on 25 miestä 
täydellä varustuksella. Niissä on jousitetut istuimet 
ja turvavyöt. Neljätoista metriä pitkissä aluksissa on 
myös uudenaikainen navigointilaitteisto. Näillä 36 
aluksella on tulevaisuudessa pystyttävä kuljetta-
maan koko rannikkojääkäripataljoona. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona on kulunee-
seen kesään mennessä saanut käyttöönsä kuusi jur-
moa. Tavoitteena on saada kaikki 36 alusta käyt-
töön ennen vuoden 2004 loppua. Tarkoitus on, että 
kolmasosa aluksista eli kaksitoista on vuorollaan 
kulussa loppujen ollessa varastossa. Suunnitelmaan 
kuuluu myös, että aluksista vain kaksitoista nime-
tään. Suunnitellun pitkäaikaisvarastoinnin ajaksi 
nimi poistetaan ja siirretään toiselle kulkukannalla 
olevalle veneelle. Komentaja Anders Gardberg to-
tesikin nimeämistilaisuudessa pitämässään puhees-
sa, ettei ole perinteitä kunnioittavaa makuuttaa Tei-
kari-nimistä alusta varastovaseliinissa. Tärkeää on, 
että Teikari-nimi näkyy merellä joka päivä. 

Kuusi jurmoa sai nimen 

Teikarin päivän nimeämistilaisuudessa Vaasan Ran-
nikkojääkäripataljoonan käytössä jo olevat kuusi 
uutta alusta saivat nimensä. Alusten nimeämispe-
rusteet noudattivat perinteitä, joita tukivat myös ni-
meäjien valinnat. 

Aluksen U-601 nimesi Jurmoksi Rannikkojää-
käriprojektin käynnistäjä, komentajakapteeni Juha 
Vauhkonen Merivoimien esikunnasta. Alus U-602 
sai nimen Teikari Teikarin taistelujen muistoksi. 
Nimeäjänä oli Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja, 
sotaveteraani ja teikarilainen Paavo Teikari. 

Sotaveteraani Rainer Mattsson puolestaan ni-
mesi Melansaareksi aluksen U-603 Teikarin saaren 
naapurina olevalla Malansaarella käytyjen taistelu-
jen muistoksi. Kaikkien Upiniemellä koulutuksen-
sa saaneiden rannikkojääkärien puolesta Rannikko-
jääkärikillan puheenjohtaja Aarne Krogerus nimesi 
aluksen U-604 Obbnäsiksi ja Rannikkojääkäripatal-
joonan Perinneyhdistyksen edustaja, yliluutnantti 

Silakkamarkkinat 
Klamilan kalasatamassa 
29.09.2002 klo 10.00-15.00 

järj. Klamilan seutu ry. 
Puh./fax 05-357 3103 
klamilanseutu@inet.fi 
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• Rannikkojääkäriki l lan puheenjohtaja Aarne Krogerus nimeää aluksen U-604 kaikkien 
Upinniemel lä koulutuksensa saaneiden puolesta Obbnäsiksi. • Rannikkojääkäripatal-
joonan Perinneyhdistyksen edustaja, yl i luutnantt i A imo Laaksonen nimeää aluksen U-
605 Ramsöksi. 

Aimo Laaksonen nimesi aluksen U-605 Ramsöksi 
entisen Rannikkojääkäripataljoonan perinteiden 
kunniaksi. Uudenmaan Prikaatin komentaja, ran-
nikkojääkäri, kommodori Karl Gustav Storgårds 
antoi nimen Hästö-Busö alukselle U-607 rannikko-
jääkärien nykyisen harjoitusalueen saarien mukaan. 

Nimeämistilaisuudessa julkistettiin myös seu-
raavien kuuden jurmon nimet ja nimeämisperusteet. 
Kaksi aluksista tulevat saamaan nimet Kiuskeri ja 
Vilaniemi Viipurinlahdella sijaitsevien taistelupaik-
kojen mukaan. Bengtskärin taistelujen pohjalta ni-
metään Bengtskär, Miesaarella (Karlö) olleen enti-
sen rannikkopataljoonan koulutuspaikan mukaan 
Karlö sekä Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan ny-
kyiseen koulutukseen liittyen Örö ja Russarö. 

Toivottakoon kaikille aluksille menestystä tehtä-
vissään. Ainakin vanhan karjalaisen uskomuksen 
mukaan niiden tulevaisuus näyttää hyvältä. Paavo 
Teikarin kertoman mukaan Karjalassa oli näet "tie-
to", että laivalla on onni myötä, jos sen kastamispäi-
vänä sataa. Jurmot nimettiin tihkusateessa. 

• Uudenmaan Prikaatin komentaja , rannikko-
jääkäri, kommodor i Karl Gustav Storgårds 
nimeää aluksen U-607 Hästö-Busöksi. 

SUNILA OY 
puh. (05) 229 8111 

48900 Sunila 

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

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

ÜHs) 

Rolls-Royce 
www.rol ls-royce.com 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 
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Teikarin muistojen iltapäivä 
Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden perinteistä Teikarin muis-
tojen iltapäivää vietetään torstaina 28 .11 .2002 alkaen klo 15.00 Turun 
Upseerikerholla, Kaivokatu 12, Turku. 

Alkumaljan, avaussanojen ja hiljaisen hetken jälkeen on vuorossa koh-
tuuhintainen jouluateria. 
Esitelmän pitää sotahistorioitsija, eversti Eino Tirronen aiheenaan Ko-
kardista nykypäivään. 
Perinteiden mukaisesti ohjelmaan kuuluu myös laulua, arpajaiset sekä 
terveisiä eri taho i l ta . Myös jou lupukk i on luvannut käydä juhlassa. 
Luvassa on rattoisa iltapäivä vakavamman ohjelman ja vi ihteen paris-
sa menneitä muistellen ja kuulumisia kertoen. 

Tilaisuuteen on i lmoit tauduttava etukäteen. 
Tilaisuudesta voi t iedustella 
Ant t i Laitakari l ta, puh. 02 -239 0 7 5 0 tai 
Mar t t i Kuivalalta, puh. 02 -231 7 8 7 0 (työ), 02 -238 9 3 3 0 (koti) tai G S M 
0 4 0 - 5 6 8 4 5 0 0 . 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

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

Toimi mi nta-
kalenteri 
10.-11.10. Barettimarssi Drags-

vikissä. Katso erilli-
nen i lmoitus Ranni-
kon Puolustaja -
lehdessä 2 /2002 . 

26.11. Sääntömääräinen 
syyskokous. Katso 
eril l inen i lmoitus 
tässä lehdessä. 
Rannikkojääkäriki l -
lan jäsenille tulee 
myös erill inen kut-
su. 

28.11. Teikarin muistojen 
iltapäivä Turussa. 
Katso erill inen 
i lmoitus tässä leh-
dessä. 
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TURUN 
RAIMNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

Karjalan kannaksella 
1 6 - 1 8 . 0 5 . 2 0 0 2 

Oppaamme Masa 
Montonen kiltamestari 
Veijo Sillanpää seuras-

sa Ihantalan sankarivai-
najien muistomerkillä. 

• Lukuisat veteraanijärjestöt ja karjalaiset kotiseu-
tuyhdistykset ovat viime vuosina tehneet matkoja 
Karjalan kannakselle muistellakseen entisiä koti-
kontuja ja nähdäkseen vielä kerran ne paikat, joissa 
Suomen kohtalo ratkaistiin. Turun Rannikkotykis-
tökilta ei halunnut olla pekkaa pahempi. Toukokui-
selle matkalle osallistui 50 henkeä Turusta, Lahdes-
ta. Helsingistä sekä Maalahdesta. Matkaoppaaksi 
saimme tunnetun Karjalan kiertäjän Masa Monto-
sen Haminasta. Lähes tuhannen Karjalanmatkan 
kokemuksella Masa kertoi persoonallisella taval-
laan taistelupaikoista ja tapahtumista. Varsinkin 
Ihantalassa jokaiselle viimeistään selvisi kuinka 
tärkeä siellä saavutettu voitto oli Suomen kohtalon 
kannalta. Tilaisuus sankarihaudalla pani jokaisen 
miettimään millainen tulos olisi ollut päinvastaises-
sa tapauksessa. 

Taistelupaikkojen lisäksi matka suuntautui Pie-
tariin ja Kronstadtiin. Kronstadtissa vierailtiin me-
rikadettikoulussa, jossa oppilaat olivat pääasiassa 
10-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lapset olivat suu-
rimmaksi osaksi Afganistanin ja Tsetsenian sodan 
orpoja. Koulussa tuntui olevan tiukka ohjelma ja 
kuri. Vapaa-ajan ongelmia ei lapsilla ollut, mikä 
johtui vapaa-ajan puuttumisesta. Jotkut mukana ol-
leet äidit olivatkin huolestuneita kadettien lapsuu-
den laadusta vaikka oppaat korostivat koulun kas-
vattavaa vaikutusta. Turun Rannikkotykistökilta 
luovutti kadettipojille jalkapallon ja lisäksi selvää 
rahaa annettavaksi kadetille koulun johdon harkit-
semalla tavalla. Vierailukohde oli mielenkiintoinen 
ja sen avautumiseen Kaarinan Turistibussien johta-
jalla Jokke Laiholla oli ratkaiseva osuus. 

Kronstadin kaupunki oli vierailukohteena muu-

Minkä nuorena oppii... 
kuvassa Kronstadtin 
lapsikadetteja 
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Talvisodan aikainen II JR 15:n esikunta 

tenkin mielenkiintoinen. Kaupunkiin on vain muu-
taman vuoden ajan voinut tehdä turistimatkoja. Alu-
eella rakennetaan paljon tai ainakin aloitetaan uusia 
rakennuskohteita. Näyttää siltä, että kohteita on 
helpompi aloittaa kuin saada loppuun. Siitä on esi-
merkkinä uusi pengertie, jonka valmistumisajasta ei 

ole vielä tietoa, vaikka työtä on tehty pitkään. 
Kokonaisuudessaan matka oli hyvä ja avartava. 

Parhaat kiitokset matkan järjestelijöille ja erityisesti 
Jouko Laiholle, jonka ajotaito on kunnon keilamie-
hen luokkaa. 
Heikki Kiviranta 

Tervetuloa 

T u r u n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 

40-vuotisjuhlaan 
TURUN 

RANNIKKOTYKISTÖ- R a v i n t o l a S u o m a l a i s e l l e P o h j a l l e 
KILTA 1 6 A 1 2 0 0 2 k lo 1 8 . 0 0 

J u h l a i l l a l l i s e n l o m a s s a k a t s a u k s e n m e n n e i s i i n 
v u o s i k y m m e n i i n luo e v e r s t i e v p E ino T i r r o n e n . 
I l lan p ä ä t t e e k s i t a n s s i a . 

l l l aMiskor t in h i n t a 3 5 e u r o a . 

H u o m i o n o s o i t u k s e t R a v i n t o l a S u o m a l a i s e l l a P o h j a l l a , 
K a u p p i a s k a t u 2 4 k l o 1 6 . 0 0 a l k a e n . 

I l m o i t t a u t u m i s e t k i l t a m e s t a r i V e i j o S i l l a n p ä ä l l e 
11 .11 . mennessä 
p u h 0 2 - 2 4 8 1 4 4 2 
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TURUIM 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

Saharaa ja Sotamuseota 

Turun Rannikkotykistökilta teki 18.6. retken Hel-
sinkiin. Retkikohteena olivat Maanpuolustuskor-
keakoulu ja Sotamuseo. Matkalle lähtö tapahtui 
07.30 Kaupungintalon edestä kiltamestari Veijo 
Sillanpään johdolla. Lähtijöitä kertyi kaikkiaan 23. 
Kun kaikki oli saatu matkan varrelta mukaan ja 
matkakassa oli kerätty, sujui matka seurustelun 
merkeissä. 

Välitankkaus suoritettiin Ykköspesässä. Siellä 
viivähdettiin maukkaiden leivonnaisten ja kahvin 
kanssa parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen mat-
ka jatkui kohti Santahaminaa. Sinne saavuimme n. 
10.20. Täällä menimme Maanpuolustuskorkea-
koulun Ritaritaloon. Tänne oli koottu suomalaisen 
upseerikoulutuksen historiasta kertova näyttely. 
Tätä esitteli TRT:n entinen komentaja eversti evp. 
Juhani Haapala. Historiahan alkaa v. 1779 Haapa-
niemestä ja kulkee Haminan sekä Arkadiankadun 
(nykyinen Eläinmuseo) kautta Munkkiniemeen ja 
edelleen Santahaminaan. Jatkokoulutus alkoi itse-
näisyytemme alkuvuosina Markovillan Taistelu-
koulusta Viipurissa, josta se tunnetuista syistä siir-
tyi Tuusulaan entiseen Suojeluskuntain päällystö-
koulun tiloihin. Sotakorkeakoulu oli toiminut koko 
ajan Liisankadulla Kruunuhaassa. Kun Maanpuo-
lustuskorkeakoulu perustettiin joku vuosi sitten, 
niin yhdistettiin Kadettikoulu, Taistelukouluja So-
takorkeakoulu ja ne kaikki siirtyivät Santahaminaan 

Näyttelytiloista siirryimme auditorioon, jossa 
korkeakoulun hallintojohtaja, eversti Esko Vaahto-
lammi esitteli koulun rakennetta ja toimintaa kalvo-
jen avulla. Lisäksi hän kertoi myös upseerien perus-
koulutuksen nykyvaihetta. Vajaan ymmärrykseni 
mukaan enää ei ole toimiupseeriporrasta ollenkaan, 
vaan kaikki aloittavat n. vuoden koulutuksella Lap-
peenrannassa, ja parhaat jatkavat suoraan Santaha-
minassa. Loput toimivat viisi vuotta kouluttajina. 
Herää vain kysymys, että mistä saadaan ne vanhan 
hyvän ajan kalustokouluttajat? Kouluttajilla kestää 
aikansa, ennen kuin he oppivat ja sen jälkeen jo 
heidän sopimuksensa loppuukin. 

Everstin tietoiskun jälkeen menimme koulun 
ruokalaan syömään hyvää ja vahvaa sotilasmuonaa. 
Listalla oli lohiseljankaa tai lihakeittoa. Tietysti oli 

- kilta Helsingissä 

vielä salaatit ja muut tykötarpeet. Marjapuuro oli 
jälkiruoaksi. Aterian jälkeen läksi eversti Vaahto-
lammi vielä oppaaksemme pienelle kiertoajelulle 
Santahaminaan. Kiersimme kuuluisan Saharan ja 
tulimme päätietä pitkin takaisin. Jätettyämme op-
paamme Hevossalmen sillan pieleen, jatkoimme 
matkaa Liisankadulle. 

Sotamuseossa oli Jatkosota-näyttely. Meille oli 
varattuna heti tulomme jälkeen munkkikahvit soti-
laskodissa. Sotapesä oli sisustettu rintamaolosuhtei-
den mukaisesti: seinät olivat päällystetyt pintalau-
doilla, jolloin syntyi vaikutelma pyöreistä hirsistä 
rakennetusta huoneesta, pöydät olivat kapeita, lau-
doista tehtyjä Ja istuimina olivat penkit ja 10-tuu-
maiset pölkyt. Nurkassa oli 30-luvulta peräisin ole-
va radio, joka soitteli sota-ajan musiikkia. Ilmeisesti 
sieltä "mölytoosan" sisältä löytyi vain pelkkä kaiu-
tin. 

Kun kahvit oli juotu, aloimme kiertää näyttelyä 
omaan tahtiin. Se alkoi heti sotilaskodin vierestä ja 
oli vähän sodan kulun mukaisesti. Lisäksi oli Sak-
san ja Neuvostoliiton aseistuksesta erilliset huoneet. 
Löytyi myös siviiliväen väestönsuoja. Kun meni 
sinne sisälle, alkoi hälyytyssireeni ulvomaan ja 
kohta kuului pommien räjähdyksiä ja pari kovem-
paakin rysäystä. Lopuksi tuli sitten vaara-ohi merk-
ki. Kierroksen loppupuolella oli vielä sotakorvauk-
sista yksi huone ja viimeisenä oli huone, jossa sel-
vitettiin mitä sota tuli maksamaan ihmishenkinä ja 
taloudellisesti. Mielenkiintoinen näyttely. Kannat-
taa käydä katsomassa. 

Sitten olikin jo kotimatkan aika. Paluumatka 
alkoi n. 16.00 ja se tiesi sitä, että jouduimme neljän 
ruuhkaan. Ilmeisesti kuljettajamme oli siihen ai-
kaan ajellut Helsingissä aikaisemminkin, koska pi-
simmät odotusajat olivat vain Liisankadun päässä ja 
Hakaniemen torilla. Kiersimme Töölönlahden ym-
päri ja Pallokentän ohitse suoraan Mannerheimin-
tielle ja edelleen Munkkiniemeen ja moottoritielle. 
Lopputankkaus oli Hiidenpirtissä. Mielenkiintoinen 
matka ja ilmakin oli sopivan lämmin. Kiitokset vie-
lä matkanjohtajalle Veijo Sillanpäälle ja kuljettajalle 
onnistuneesta matkasta. 
YK 
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I KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALA 
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA 
LAAJAKOSKEN SAIRAALA 
VALKEALAN SAIRAALA 

ERIKOISSAIRAANHOITOA JOKA PÄIVÄ KAIKKINA VUOROKAUDEN 
AIKOINA KYMENLAAKSOSSA 

„ 
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'A-

Hangon Rannikkopatteriston 
Perinneyhdistys Orössä 

Välipysähdys Bengtskärissä. 

• Elokuisena erittäin lämpimänä ja aurinkoisena lau-
antaiaamuna kokoonnuimme 124 hengen voimin 
Hangon Itäsatamassa, astuimme m/s Summersea-
alukseen ja näin yhdistyksemme kesäretki kohti Örö-
tä alkoi. Vajaan parin tunnin purjehduksen aikana 
nautimme erinomaista lohikeittoa ja voileipiä. Pian 
kiinnityimme Bengtskärin rantaan, jonne parikym-
mentä henkeä (normaalilta vesibussireitiltä) jäi tutus-
tumaan majakkasaareen ja itse majakkarakennuk-
seen. Irrottauduttuamme kohti Örötä maj Kalle Lan-
ge kertoi tutustumiskohteemme toimista viime sotien 
aikana ja ennen kaikkea linnakkeen historiasta osana 
HanRPstoa. Kuulimme mm linnakesaaren aseistuk-
sesta ja tulituen antamisesta Bengtskärin taistelun 26.-

Maihinnousu Öröhön. 

27.7.1941 aikana. Myöskin linnakkeen rautatie ja 
veturikalusto sai ansaitun huomionsa. Siirrettiinhän se 
pohjoiseen kenttäradaksi. 

Ennen kiinnittymistä saaren laituriin kertoi vii-
meinen HanRPston aikainen päällikkö maj Mauri 
Ranta asumisesta saarella ja saaren luonnosta. 

Orössä meidät toivotti tervetulleeksi linnakkeen 
puolesta ltn Hartikainen, joka tervehdyksessään ker-
toi Öröstä osana TurRR:ä. Samalla hän varoitti mei-
tä saarella olevista agressiivisista hirvistä, peuroista, 
kyykäärmeistä ja punkeista. Tutustuminen saaren his-
torialliseen museotykkikalustoon (305 mm) tapahtui 
asiantuntevien varusmiesten ups.kok. Kaukon ja alik 
Saarelan toimesta. Iso rannikkotykki herätti ansaittua 
kunnioitusta ja antoi hyvän vertailupohjan nykykalus-
toon. Sotilaskoti tarjosi meillekin kahvit ja pullat. 
Loppuosa vierailustamme käsitti tutustumisen saaren 
eri osiin; osa meistä kävi katsomassa entisiä asunto-
jaan, osa virkistäytyi vilvoittavassa mutta lämpimässä 
merivedessä. 

Paluuristeilyllä kuulimme vielä yksityiskohtaisen 
minuuttitarkan selostuksen Bengtskärin taistelusta ja 
Morgonlandetin tulenjohtotukikohdan tuhoamisesta. 
Piirakkakahvien saattelemana saavuimme takaisin 
Hankoon hieman ennen iltakuutta. 

Kiitos kesäretkemme järjestäjille ja matkamme 
muonituksesta vastanneille. Näitä onnistuneita retkiä 
odotellen. 
Kai Brandstack 

PS: Matkan jälkeen ruskettuneet, kesäisestä päivästä 
nauttineet ja muistojen kultaisen arkun avanneet 124 
retkeläistä toivoivat ensi kesälle yhtä mielenkiintois-
ta matkakohdetta. 

Kuuntelemassa selostusta linnakken nykypäi-
västä. 
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Suunnittelun ja 
rakentamisen tietolähteet 
Hyvä rakentaminen vaatii tietoa, taitoa ja kokemusta. 
Rakennustiedon kortistot sisältävät kymmeniä tuhansia 
sivuja alan parhaiden asiantuntijoiden jalostamaa tietoa 
rakentamisesta. Ohjeet, säännökset, tuotetiedot CD- tai 
paperimuodossa. Päivityksen ansiosta aina ajan tasalla. 

RT-kortisto on rakentamisen ammattilaisen päivittäinen 
tietolähde rakennuttamisesta, suunnittelusta, raken-
tamisesta, korjaamisesta ja kunnossapidosta sekä 
ra ken n usta rvi kkeista. 

LVI-kortistoon on koottu LVI-suunnittelun ja -rakentamisen 
tiedot. 

Ratu-kortisto sisältää hyvän rakennustavan työ-
menetelmät, työ- ja materiaalimenekit sekä työn-
suunnittelun ja laadunvarmistuksen tietouden. 

RAKENNUSTIETO 

T A M M I S A A R E N 

tag»hg K A U P U N K I 

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

IKIEX 
Kanervatie 6,01380 Vantaa 

Puh. 020 441134 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
Kaupunginhallitus 

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06-416 2111 
www.seinajoki.fi 

U P M 
UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd 

Kotka Kouvola Pietarsaari 
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TIEDUSTELUT — g g — — 
JA TILAUKSET ^ B ,v- > ' ' 
Rakennustieto Oy, 
puh. (09) 5495 5400, 
faksi (09) 5495 5340 
Rakennuskirjakauppa, 
Runeberginkatu 5, Helsinki 
Etelä-Karjalan, Kuopion, Oulun, 
Tampereen, Turun ja Vaasan 
Rakennuskeskukset 
Internet: www.rakennustieto.fi 

http://www.ekenas.fi
http://www.seinajoki.fi
http://www.rakennustieto.fi


LAIVASTON KILTA ry:n 

sääntömääräinen syyskokous 
A i k a : Lauantai 16 .11 .2002 klo 1345 

A i k a t a u l u : 1200 mahdollisuus ruokailuun sotilaskodissa 
i 345.kevätkokous 
- sääntöjen määräämät asiat ja Ankkuri vuosikirja 
1430 Pohjanlahden Laivastokillan 20-vuotisjuhla 

Paikalliskiltojen sihteerit ilmoittavat osanottajamäärät 
ruokailun järjestämiseksi 
Pohjanlahden Laivastokillan sihteerille Mikael Pastolle 
8 .11 .2002 mennessä. 

Yhteys : Mikael Pasto 
puh 06-356 8 3 3 4 

ämään äänioikeuttani Laivaston Kilta ry:n syyskokouksessa Vaa-

P a i k k a : Vaasan Upseerikerho 
Kasarmitori 
VAASA 

Valtuutan 

:n 

sassa 16.11.2002. 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

J 2002. 

Todistavat 
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H Q H S 
Y H T Y M Ä 

Joko Sinulla on 
S - E T U K O R T T I ? 

Bonustaulukkomme 
Kuukauden 
Bonusos to t 
väh in tään 

Bonus-
r a h a n a 

takaisin 

5,0 % 

s o o e 4,5 % 

7 0 0 e 4 , 0 % 

6 0 0 € 3 , 5 % 

5 0 0 6 3,0 % 

4 0 0 € 2 , 5 % 

3 0 0 e 2,0 % 

2 0 0 € 1 , 5 % 

50 € 1,0°/ 

/ o s t a Y H T Y M Ä 

SomAta 

S-Etukortilla saat Bonusta kaikista S-ryhmän 
yli 1300 toimipaikasta. 

Kun liityt TOK:n asiakasomistajaksi 100 eurolla saat 43 euron 
arvosta etuseteleitä, joilla voit maksaa ostoksia 

myymälöissämme tai syödä ja juoda ravintoloissamme. 
Etusetelit käyvät maksuvälineinä eri toimipaikoissamme. 

Kysy lisää maksut tomasta 
palvelunumerostamme 0 8 0 0 9 1 0 3 0 0 

Helsingin NMKY:n 
Sotilaskoti 

Santahamina 

TURUN 
LAIVASTOKILTA ry 

Terviseks! 

Turun Laivastokillan retkikunta kävi parin kauniin 
kevätpäivän tervehdyskäynnillä Tallinnassa vanhoja 
tuttujaan tapaamassa ja samalla katsastamassa sota-
sataman laiturien tutun näköistä aluskantaa. 

-Terviseks, siis terveydeksi. Näin on tapana vi-
rolaisilla toivotella toisillensa päivällispöydän anti-
mien välillä nautittavien Viru Valge-siemausten 
edellä. Näin myös me teimme illastaessamme to-
della tyylikkäästi restauroidussa vanhankaupungin 
kellariravintolassa. Ulpu Honkasalo oli samalla, 
kun tilasi Turun Laivastokillan jäsenille Tallinnan-
matkaa, myös varannut hotellin lisäksi todella ko-
mean ilman. Lämpötila hipoili kahdenkymmenen 
asteen rajoja. - Mikä oli kaunista vanhaa kaupunkia 
kierrellessä ja paistaellessa raatihuoneentorin reu-
nan terassilla, vaikka oltiinkin vasta Huhtikuun vii-
meisellä viikolla. 

Y s t ä v ä m m e Ants 
Retkeilijämme olivat siis lähteneet tervehtimään 
vanhaa tuttaavaamme Ants Vaardea, joka taisteli 
viime sotiemme aikana laivastomme riveissä mo-
nen muun virolaispojan rinnalla. Tästä kunnostau-
tumisesta oli tietysti seurauksena käynti Siperiassa 
sodan jälkeen. Eikä se jäänyt pelkäksi käynniksi. 
Ants kertoi, että tuomio oli keskimäärin 5 vuotta 
karkoitusta. Virolaisille rätkäytettiin toiset viisi 
päälle ja kun tämäkään uudelleenkoulutus ei vielä 
Antsille mennyt perille, pistettiin vielä kolme vuot-
ta lisää. 

Olimme sopineet myös vierailusta Tallinnan lai-
vastoasemalle katsastamaan aluevesiämme monet 
vuodet kyntäneitä entisiä laivojamme, jotka nyt pal-
velivat uutta isäntää Suomenlahden etelärannalla. 
Entisessä Meriväe Stabin, -esikunnan tiloissa lai-
vaston toimintaa esitteli meille nuori Suomessa 
merikadettikurssilta meriupseeriksi valmistunut yli-
luutnantti. Meriväe Stab ei enää ollut sotasatamas-
sa. Se oli siirrety lähemmäs keskustaa samoihin ti-
loihin maavoimien esikuntatoimintojen kanssa. 
Meille esiteltiin myös Balt Tops-meriharjoitustoi-
mintaa. Siinä on organisoitu Baltian maiden, Viron, 
Latvian ja Liettuan merivoimien yhteisharjoitustoi-
mintaa. Yhteisissä operaatioisa saadaan lukumää-
räisesti aluksia enemmän toimintaan ja pystytään 
harjoittelemaan suuremman yksikön koordinointia. 
Tällaiset harjoitukset ovat tärkeitä näille maille nii-
den yhteisen liittoutumispäämääränkin vuoksi. 
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Lembi t ja m u u t evp:t 
Sotasataman laiturialueelle tullessamme huoma-
simme heti, ettei aluksia oltu jätetty laitureita tyh-
jänpäiten nojailemaan ja paikalleen ruostumaan. 
Osa laivoista oli ulkona tehtävissään. Laiturissa ole-
via aluksia oltiin huoltamassa. Uutta reelinkiä oltiin 
juuri rakentamassa ja nostureita asentamassa enti-
sen vartiolaivan partaalle. Kaijassa silmiimme osui 
nopeasti uudelleenkastetut suomalaiset raivaajat 
Rihtniemen ja Rymättylän. Nykyisiltä nimiltään 
laivat olivat Ristna ja Suurop. Rannassa olivat 
myöskin entiset länsi-saksalaiset raivaajat, nykyiset 
Olev ja Kalev sekä Ahdiksi kastettu entinen tanska-
lainen kalastusalus. 

Erääseen sivummalla olevaan laiturin oli tukeu-
tunut mielenkiintoinen alus, Lembit. Toinen itsenäi-
sen Viron Englannista juuri ennen toista maailman-
sotaa hankkimista, silloin hyvin nykyaikaisista su-
kellusveneistä. Alus oli kuin ihmeen kautta säilynyt 
meidän päiviimme ensin Viron, sitten punalaivaston 
ja taas uudelleen itsenäistyneen Viron lipun alla. 
Lembitin tornissa oli sodan ajan terveiset suomalai-
selta vartioveneeltä. Se oli saanut Madsenin 20 mil-
lisestä seilatessaan punalaivaston osana itämeren 
pohjoisosissa. Nyt laiva on säilytyksessä omassa 
elementissään tukevasti laituriin kiinnitettynä. Su-
kellusvenettä näytti hoitelevan aluksen ikään sopi-
va "poikaporukka" liinat käsissään kiilloitellen 
messinkejä. Ants sanoi ettei hän (vene) enää sukel-
la. -Sukeltaisi viimeisen kerran. 

Vanhat satamalaiturit olivat jääneet entiseltä 
isännältä kurjaan kuntoon, laajoille painaumille ja 
pahoille reijille. Punalaivaston tapana kun oli pitää 
isoja aluksia perä laituriin ja keula suoraa avomerel-
le päin. Näin päästiin ilman suurempia manoveerejä 
liukkaasti ulos. Näitä harjoitellessa oli tietysti pot-
kurien virta syönyt huonosti perustettujen betonilai-
turien sisusmassat mereen ja notkauttanut asval-
toidut pinnat. 

Turun Laivastokillan reipas retkikunta ehti tu-
tustua lauantaipäivän aikana myös hiukan Tallin-
naankin. Toreilla, halleissa ja kaupoissa haettiin 
kotiin viemisiä. Shampanjaa, makkaroita, Pekosen 
Ossin suosittelemaa savujuustoa ja tietysti mukaan 
myös maankuulua Vana Tallinna-likööriä. 
Seppo Kaila 

TURUN LAIVASTOKILTA ry 

SYYSKOKOUSKUTSU 

Turun Laivastokilta ry:n sääntömää-
räinen syyskokous on 

24.10.2002. klo 18.00 
Turun Upseerikerholla 

Sirkkalassa, Kaivokatu 12. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
syyskoukselle määräämät asiat. 
Ennen varsinaista kokousta kuul-
laan esitelmä ajankohtaisesta 
aiheesta. 

Tervetuloa! 
Turun Laivastokilta ry:n hallitus 

TURUN LAIVASTOKILTA RY:N 
KILTARISTI 

Ori kunniamerkkien tavoin kannettava kiltaristi. 
Se on kaikkien killan jäsenten tunnus, jota 
voidaan käyttää myös palkitsemiseen. 

Kiltaristin pohjaväri 
on (polttoemaloitu) 
sininen, reunus ja 
päällä oleva ankkuri 
ovat hopeiset, nauha 
on lipun värein 
sinivalkoinen. 

Kiltaristin voi lunastaa 
hintaan 30.30 € + postikulut, 
10 kpl tilaus hintaan ä 26.90 €. 

Saatavana myös solmioita sekä jäsen- ja 
klubitakkimerkkejä. 

Tilaus osoitteella: 
Jouko Andström.Rajatie 23, 21160 MERIMASKU 
Erkki Lasanen, Aunelantie 20 B 16, 20120 TURKU 

1 0 9 



POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 20-VUOTIAS 

Pohjanlahden Laivastokilta viettää Vaasassa 20-
vuotisjuhlaansa 16.11.2002. Juhlatilaisuus pidetään 
Vaasan Upseerikerholla. Juhlapuhujaksi on lupautu-
nut Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali 
Pertti Malmberg. Pohjanlahden Laivastokilta perus-
tettiin Laivaston Kilta ry:n Pohjanlahden osasto -
nimisenä 21.09.1982. Myöhemmin osasto rekiste-
röitiin killaksi Pohjanlahden Laivastokilta ry -nimi-
senä. 

Killan perustajajäseniin kuuluva kauppaneuvos 
Tauno Rewell on ollut killan puheenjohtajana pe-
rustamisesta alkaen. Hän kertoi, että Pohjanlahden 

laivastokillan toiminta keskittyy lähinnä Vaasan ja 
Oulun alueille. Killan jäsenmäärä on parisen sataa. 
Killan toiminta on erittäin vireätä, Joka kuukausi, 
kesätaukoa lukuunottamatta, ollaan koolla eri asi-
oitten merkeissä. 

Yhteys Pohjanlahden Merivartiostoon on ollut 
koko toiminta-ajan varsin kiinteää. Merivartioston 
toimintaan on tutustuttu mm. mv-asemilla ja aluk-
silla. Myös merivartioston komentajat ovat kukin 
vuorollaan olleet aktiivisia killan hallituksen jäse-
niä. 

Killalla on myös perinteisesti hyvät suhteet me-

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA ry:n 

syyskokous ja 20-vuotisjuhla 

Pohjanlahden Laivastokillan 20-vuotisjuhlaa vietetään 
lauantaina marraskuun 16. pnä 2002 Vaasan Upseeriker-
holla. Varsinainen juhlatilaisuus alkaa klo 14.30. Sitä ennen 
pidetään samassa paikassa alkaen klo 13.00 killan syysko-
kous. Myös Laivaston Killan syyskokous pidetään Vaasassa 
alkaen klo 13.45. PLK:n 20-vuotisjuhlassa juhlapuheen 
pitää Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Pertti 
Malmberg. 
Onnittelujen vastaanotto tapahtuu myös juhlan yhteydessä. 
Juhlassa suoritetaan myös palkitsemiset. Tilaisuudessa nau-
lataan myös Sinisen Reservin Vaasan koulutusalueen lippu. 
Juhlatilaisuuden musiikista vastaa Pohjanmaan Sotilassoitto-
kunta. 
Juhlaan ja kokouksiin tulevilla on mahdollisuus ruokailuun 
Vaasan Sotilaskodissa alkaen klo 12.00. Ennakkoilmoituk-
set PLK:n sihteerille 8 . 1 1 . mennessä puh. 06-3568334 tai 
työ 06-3251280. 

PLK:n hallitus 
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Pohjanlahden Laivastokillalla on perinteisesti ollut hyvät suhteet sekä Pohjanlahden Merivartios-
toon että Merivoimi in. Miinalaiva Pohjanmaan joka syksyisen Vaasan vierailun yhteydessä on 
suoritettu killan ja miinalaivan henkilöstön välinen kunto-ottelu eri kilpailulajeissa. Kuvamme 
eräästä kunto-ottelusta. 

rivoimiin. Jo perustamisvuonna tutustumiskohteena 
oli Vaasan kummialus Mii Pohjanmaa. Miinalaivan 
henkilöstön ja killan välisiä kunto-otteluita on jat-
kettu vuosittain miinalaivan Vaasan vierailujen yh-
teydessä. Killan jäsenet ovat tutustuneet myös Pan-
sion ja Upinniemen laivastoasemiin sekä Merisota-
kouluun. 

Killalla on myös toimivat suhteet Vaasan Soti-

lastäänin esikuntaan. Pohjanmaan Maanpuolustus-
kiltaan ja kiltapiiriin. Myös muihin kiltoihin ja vi-
ranomaisiin on pidetty yhteyttä. 

Killan jäsenistö on osallistunut myös aktiivisesti 
Sinisen Reservin koulutustoimintaan. Tässä on hy-
vänä apuna ollut killan omistamat koulutusmootto-
riveneet, puheenjohtaja Tauno Rewell totesi. 
Harry Dahlbo 

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 

dna 
^ LÄNNEN puhelin oy 

www.lannenpuhelin.fi 

http://www.koskinen-yhtiot.fi
http://www.lannenpuhelin.fi


LAIVASTON KILLAN KILTATUOTTEET 

lTjASENMERKKI € 8,50] 

2. LAKKIMERKKI € 10 

3. KLUBITAKKIMERKKI € 6 

4, SOLMIO € 16 

5. NAHKAVYÖ € 17 

6. KILTAKELLO € 50 

7. VENEVIIRI C 17 

8. MUISTORISTI € 35 
(väh. 2 vuotta jäsenenä olleille) 

HINTOIHIN LISÄTÄÄN LÄHETYSKULUT 

TILAUKSET OSOITTEESTA: 
TIMO VARTIAINEN 
Vedenottamontie 9 F 113, 
00980 HELSINKI, p. 050-545 5927 
email: timo.v.vartiainen@luukku.com 
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Paitapusero, 100% Kääntötiivi, uiko pinta nailonia, 
sisällä microfleece. Koot: S - XXL, 
hinta: € 50,-

hiekkapestyä puuvillaa. 
Koot S - XXL, hinta: € 47,-

Pyyhe, 100 x 150 cm, 
puuvillaa 480g/m 2 , 
tumman sininen, hinta: € 35,-

TILAA AJOISSA PURHJEHDUSKAUDELLE 
SININEN RESERVI ry:n 

TYYLIKKÄITÄ TEKSTIILILEJÄ 

Lippalakki, musta € 12,-

Pikee-paita, 100% puuvillaa. 
Tumman sininen tai valkoinen 
Koot: S - XXL, hinta: € 28,-

T-paita, 100% puuvillaa. 
Musta tai valkoinen 
Koot: XS - XXL, hinta: € 1 3,-

KAIKKI TUOTTEET OVAT SININEN RESERVI ry:n 
TUNNUKSELLA. LISÄBRODEERAUKSET OMAN 
YKSIKÖN TAI YHDISTYKSEN TUNNUKSELLA € 3,70/KPL 

SUUREMMAT ERÄT HINNOITELLAAN ERIKSEEN. 

MUISTATHAN MAINITA TILAUKSESSA KOKOSI JA 
VÄRITOIVOMUKSEN. HINTOIHIN LISÄTÄÄN POSTIKULUT. 

TILAUKSET OSOITTEESTA: 
TIMO VARTIAINEN 

Vedenottamontie 9 F 113, 
00980 HELSINKI, p. 050-545 5927 

email: timo.v.vartiainen@luukku.com 
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Uusi Rafaelin Derby ohjus F-16 siiven alla. 

Israelin ilmavoimat (IDF) 

on hankkimassa F-16:een 

uuden ilmasta ilmaan 

ohjuksen. Ohjuksen usko-

taan olevan Rafaelin 

IDerbyä on jopa harkit-
tu osin korvaamaan F-
15 - k o n e i d e n AM-

RAAM ohjukset. Derby ei ole 
tällä hetkellä operati ivisessa 
käytössä, mutta sen uskotaan 
ottavan paikkansa lähivuosi-
na myös Israelin ulkopuolisen 
asiakkaan järjestelmänä. 

Derby on Israelin vastine 
akti ivisten tutkahakupäisten 

ilmasta ilmaan ohjusten sar-
jaan , m issä e n t u u d e s t a a n 
ovat jo Yhdysvaltalainen AM-
RAAM, Ranska la inen Mica 
sekä Venäläinen RR77. 

Vaikka Derbystä puhutaan 
RR77:n ja AMRAAM:in israeli-
laisena versiona on se ratkai-
suiltaan omanlaisensa ohjus. 

Derby ohjelman taustalta 
löytyy 80- luvu l ta yh te is työ 
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Etelä-Afrikkalaisen Kentronin 
kanssa. Yhteiskehityshank-
keena alkanut kehitys jakaan-
tui 90-luvulla kahtia ja tulokse-
na oli kaksi toisistaan poikke-
avaa ohjusta; Israel i la inen 
BVR-ohjus ja Etelä-Afrikkalai-
nen R-Darter. 

Derbyn tekniikka perustuu 
pitkälti PYTHON 4 ir ohjuk-
seen. Derbyn halkaisi ja on 
sama kuin Pythonilla (16 cm), 
mutta pituutta on kasvatettu 
60 cm aina 362 cm:iin saak-
ka. Lisääntynyt pituus mah-
dollistaa edeltäjäänsä tehok-
kaamman moottor in ja sitä 
kautta suuremman kantaman. 
Lauka isupa ino on 118 kg. 
Ohjuksen ketteryyttä kuvaa il-
moitettu 50 g:n arvo. Aktiivi-
nen tutkahakupää pitää sisäl-
lään kaksi mahdollista käyttö-
tapaa. Ohjus voidaan ensin 
lukita ja sitten ampua (LOBL) 
tai että ohjus lukitsee itsensä 
vasta lennon aikana. Vaikka 
toiminnot ovat ki lpail i joiden 
kaltaiset ei Derbyssä ole len-
nonaikaisen maalitiedon päi-
vityksen mahdollisuutta. Tä-
män ominaisuuden puuttumi-
nen voi tarkoittaa, että Derby 
on suunniteltu ensisijaisesti 
lyhyen- ja keskikantaman tor-
junno i l le (va ikka kan tama 
mahdollistaisi myös kaukotor-
junnan), toisin kuin AMRAAM 
keski- ja p i tkän kantaman 
käyttöön. Toisaalta Derbyssä 
korostettu elektronisen häirin-
nän sietoisuus puol taa ko-
mentolinkin välttämistä. Ko-
mento l ink in käy t töhän tuo 
vastustajalle yhden ylimääräi-
sen maalisignaalin. 

Lähde: Military Technolo-
gy Voi. XXV, Issue 6, 2001 
Jvo 

TIETOVISA 
• Tietovisa testaa jälleen lukijoiden tarkkaavaisuutta. Vastaukset ky-
svmvksiin lövtvvät edellisestä lehdestä. 

a) 
b) 
c) 

Pohjois-Atlantin Liitto, 
NATO perustettiin vuonna 

1939 
1949 
1959. 

2. 280 RK 77 on 

a) Venäläinen rannikkokanuuna 
b) Kiinalainen rynnäkkökivääri 
c) Laivue 200:n tulenjohtodi-

rektorin tutka. 

3. Mikä seuraavista ei kuulu 
joukkoon 

a) Oldenburg 
b) Swartzherg 
c) Suomen Joutsen. 

4. Vuoden 2001 kiltalehdeksi 
valittiin 

a) Rannikon Puolustaja 
b) Hakku 
c) Kotkan Kynnet. 

5. Kansainvälisen tason urheili-
jana Keijo Tapiovaara me-
nestyi 

a) kestävyysjuoksussa 
b) pituushypyssä 
c) pikaluistelussa. 

6. Sinisen Reservin mestaruus-
kilpailut ammunnassa järjes-
tettiin 

a) Upinniemessä 
b) Santahaminassa 
c) Isosaaressa. 

7. Uusi rannikkotykin tuliase-
ma rakennetaan 

a) Mäkiluotoon 
b) Kuivasaareen 
c) Kirkonmaahan. 

8. Rannikkotykistön Opistoup-
seerit ry:n puheenjohtajana 
toimii 

a) Jari Andersson 
b) Eero Savikko 
c) Markku Rantala. 

9. Merivoimien Varikon Elekt-
roniikkakorjaamo on 

a) 10 vuotias 
b) 15 vuotias 
c) 25 vuotias. 

10. Teiemetria tarkoittaa 

a) kokeilutoimintaa 
b) kaukomittausta 
c) kaukosäätöä. 

• • • Tietovisan vastaukset toimitukselle ennen seuraavan numeron 
ilmestymistä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Rannikkotykis-
tön historiasarjan perusteos Kivilinnoista karkaistuun teräkseen. 

Derbyn ulkonäkö muistuttaa 
^ erehdyttävästi ranskalaista 

MBDA:n Mica ohjusta 
UUDENMAAN MESTARI-
RAKENTAJAT OY 
www.umr.fi 
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Laivue 2000:n Hamina-
luokan ohjusveneet saa-

vat kannelleen Stealth ominai-
suuks i l t aan h u i p p u l u o k a n 
gap-fillerin. Tykin teoreettinen 
tulinopeus on 220 Is/min ja te-
hokas ampumaetäisyys ilma-
maaliin jopa 6000m ampuma-
tarvikkeesta riippuen. Heräte-
sytyttimellä varustetun ampu-
matarvikkeen käyttöetäisyy-
det kilpailevat lyhyen kanta-
man i l m a t o r j u n t a o h j u s t e n 
kanssa. Aseella on mahdolli-
suus ampua uusia ohjelmoita-
via 3P -ammuks ia (Pre-frag-
mented, Programmable, Pro-
x imi ty ) . Tykk i pa i naa noin 
7500 kiloa on on sovitettavis-
sa nykyiseen Suomessa ole-
vaan huoltojärjestelmään. 

Maalinosoituksen tykki saa 
Ceros 200 maalinosoitusjär-
jestelmältä. Ceros 200 sisäl-
tää tutkan, ir-kameran ja opti-
sen maalinosoittimen. Järjes-
telmän tarkkuus on 0.9 mrad 
ja ammunta 57:lla voidaan to-
teuttaa maalihavainnosta kah-
d e s s a sekunn i ssa . Ceros 
mahdoll istaa kahden yhtäai-
kaisen maalin seurannan. 
JVo 

m 
liisseiska" 

enemmän kuin 
gap-filler 
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< T . RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 
V U O S I 2 0 0 2 

8.10.02 Rt-Johtorenkaan syyskokous (sivu 91) 
10.-11.10. Rannikkojääkär ien baret t imarss i Dragsvikissä (sivu 100) 
18.10.02 Mer iso takou lun vuos ipä ivä (72 vuot ta , perustet tu 1930) 
18.10.02 Rannikonpuolusta jan 4/02 aineistopäivä 
22.10.02 Mer iupseer iyhd is tyksen vuos ipä ivä Mer iso takou lu l la (sivu 86) 
24.10.02 Rannikkosot i laskot iyhdis tyksen syyskonsert t i (sivu 87) 
24.10.02 Turun Laivastoki l lan syyskokous (sivu 109) 
26.10.02 Rannikkosot i laskot iyhdis tyksen myy jä iset (sivu 87) 
06.11.02 Svenska Dagen juh la l l i suudet Ny lands Br igad 
16.11.02 Laivaston ki l lan syyskokous (sivu 107) 
16.11.02 Pohjanlahden Laivastoki l lan syyskokous ja 20-v. juh la (sivu 110) 
16.11.02 Turun Rannikkotyk is tök i l lan 40-v. juh la (sivu 102) 
21.11.02 RtUy:n ja MY:n yhte inen es i te lmät i la isuus Suomenl innassa (sivu 84) 
21.11.02 Keltainen Rykment t i 60 v. ja Suomen l i nnan Rannikkotykistöki l ta 40 v. 

(sivu 81) 
26.11.02 Rannikkojääkär ik i l lan syyskokous (sivu 96) 
28.11.02 RtUy:n vuos ikokous (sivu 84) 
28.11.02 Teikarin mu is to jen i l tapäivä Turussa (sivu 100) 
30.11.02 Talv isodan alkamisesta 63 vuot ta 
04.12.02 Raaseporin Tyk is törykment t i / UudPr per innepäivä 
06.12.02 I tsenäisyyspäivän va l takunna l l inen paraati Lohjal la 
14.12.02 Sinisen Reservin per in te inen Jou lu lounas Up inn iemessä 

Seuraa l eh temme kot is ivui l ta Merivoimien ja eri yhdistysten tiedotteita: 
www.rannikonpuolustaja.fi 
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OY C0MBINENT AB 
Liukurenkaiden valmistus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

FORTRESS RESTAURANT 

PIZZERIA 

TERRACE 

LINNAKERAVINTOLA 

V/AL H ALLA 

00190 SUOMENLINNA HELSINKI FINLAND 
PUH/FAX 09-668 552 
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<r RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 HELSINKI 

• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
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 Pekka Ahtola 
Merivirta 16 as.4 
02320 ESPOO 
gsm: 0400 468 380 
e-mail:pekka.ahtola@pp.inet.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 2819 
e-mail: tarjanne@nettilinja.fi 

KYMEN LAIVASTO KILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

• • • • • • • • • • • • • • • • M H 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA 3 / 0 2 

mailto:hans-peter.rekola@mil.fi
mailto:hanno.strang@mil.fi
mailto:kari.aapro@mil.fi
mailto:ilpo.bergholm@mil.fi
mailto:juha.rannikko@mil.fi
mailto:ulla.varjola@oriondiagnostica.fi
mailto:jukka.toukkari@bea.fi
mailto:reijo.telaranta@kotimaa.fi
mailto:esa.tervio@luukku.com
mailto:risto.sariola@pp.inet.fi
mailto:esa.tervio@luukku.com
mailto:pekka.ahtola@pp.inet.fi
mailto:tarjanne@nettilinja.fi
mailto:tapioriikonen@surfeu.fi


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 Revvell 
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 

Suomenlahden 
Meripuolustusosasto 

(SIMeripOs) 
järjestää 

Perinteisen rannikko- ja laivastojoukkojen 
Sinisen Reservin 

ULOUNAAN 
Lauantaina 14.12. 2001 klo 12.00 
Upinniemessä Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen Varuskuntakerholla. 

Ohjelmassa joulumusiikkia, palkitsemi-
set ja tosi niukat puheet, hulvaton 
huutokauppa, iloista yhdessäoloa ja 
onnellista jouluun valmistumista 

työvuoden jälkeen. Tilaisuus 
tarkoitettu myös perheenjäsenille ja 

vapaaehtoisen meripuolustuksen 
ystäville. 

Maksuton kuljetus edestakaisin. 

Joululounaan suojelijana (ja valitetta-
Kf\G* 4 * vasti viimeisen kerran) on kommodori 

Heikki Salmela 

I l m o i t t a u t u m i s e t 
viimeistään 9.12. mennessä viimeistään y . t z . mennessä 

_ n ' vC\ Timo Vartiaiselle, gsm 050 5455 927 tai 
• M O " Kai Masalinille, 

^ a e-mai l kai .masal in@plusterveys . f i , tai 
^ O A e postitse os.Jollaksentie 30, 00850 Heisin-

Felix Abba 
www.felixabba.fi 
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Yhdessä 
enemmän 

paremmin. 

Palveluiden kehittäminen, helpompi 

ja sujuvampi asiointi. Valikoimat, jossa 

yhdistyvät laatu ja kattavuus. Tässä 

vain muutama Kespron tavoite, jolla 

pyrimme parhaaseen mahdolliseen 

kumppanuuteen sinun, asiakkaamme 

kanssa. Tehdään yhdessä enemmän 

- ja paremmin. 

ESI K 
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