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( Välineemme 
on kunnossa 

4/2002 

SA-KUVA 

tse olen m/45. Palvelukseen astuin -65. Sekä palvelus- että lomapuvuksi jaettiin 
in/36 ja henkilökohtaiseksi aseeksi m/39. 

RU-kurssilla olin ryhmäni viides mies. jolloin henkilökohtaiseksi aseeksi tuli 
pk m/26. Tykkeinä olivat 76K36 ja 152H37. Edellä luetelluista vain itse olen 
palveluksessa! Rynnäkkökiväärin näin ensimmäisen kerran Kadettikoulussa. 

Puolustusmateriaalin kehitys on palvelusaikanani ollut valtaisa. Kaikki millä 
aloitin, on nyt nähtävissä vain museoissa. Paljon materiaalia, joka on aikanani 
tullut käyttöön, on ehtinyt jo siirtyä pois sotavarustuksesta. Erityisen nopeaa on 
kehitys ollut elektronisen tai runsaasti elektroniikkaa sisältävän materiaalin 
kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi laskimet, viestivälineet ja ohjukset, jotka ovat 
merivoimien keskeistä materiaalia. 

Maamme puolustusbudjetti on noin 1,8 miljardia euroa, josta kolmannes käyte-
tään materiaalihankintoihin. Kolmannes on korkeaa kansainvälistä luokkaa. Tällä 
osittain korvataan maamme muutoin hieman alhainen puolustusmenojen osuus 
bruttokansantuotteesta (1,3 c/c). Toisaalta materiaalimme on valittuja osittain 
myös kehitetty juuri Suomen oloihin, joita ei todellakaan voi globaalisesti 
ajatellen pitää keskinkertaisina. 

Varsinkin suurvallat, mutta myös useimmat muut maat joutuvat varustustaan 
kehittäessään ottamaan huomioon huomattavasti laajemman olosuhdespektrin tai 
tai hyväksymään tosiasian, että valittu varustus sopii käyttöympäristöönsä vain 
tyydyttävästi. Meidän välineistössämme on otettu huomioon mm. maastomme 
tasaisuus, vesistöjen aiheuttama rikkonaisuus sekä peitteisyys, vesiemme mata-
luus ja karikkoisuus, ilmastomme lämpötilat ja tästä seuraava jäätyminen ja 
lumipeite. Täydellistä luetteloa olosuhteista, jotka meidän puolustusmateriaalis-
samme on otettu huomioon, on vaikea esittää. Toisaalta jokainen suomalainen on 
ulkomailla matkaillessaan huomannut kuinka paljon ulkomaiden olosuhteet 
poikkeavat omistamme. Näihin asioihin törmäämme myös Suomessa, kun 
varustamme joukkojamme kansainvälisiin operaatioihin. 

Välineemme on kunnossa. Kun vuodenvaihteessa siirryn pois Merivoimista, 
korostan kuitenkin käyttötaidon ja erityisesti TAHDON merkitystä. Meripuolus-
tuksemme yhteisenä äänenkannattajanamme Rannikon Puolustaja antaa myös 
vahvan välineen yhteisen tahdon ja uusimman tiedon esille tuomiseen koko 
meripuolustuksen kenttään. Uskon ja toivon, että sekä merivoimien joukko-
osastot ja yksiköt, että vapaaehtoisen kentän toimijat näkevät lehden mahdolli-
suudet omasta toiminnasta kertomiseen ja ottavat haasteen vastaan. Vahv an 
maanpuolustustahdon omaava joukko menestyy. 

Pertsa 
Pertti Malmberg 
Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkö 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 

Mer ivo imien Esikunnan 
per innepäivä v i ra l l is tet tu 

• Puolustusvoimain komentaja vahvisti 25. syys-
kuuta Merivoimien Esikunnan perinnepäiväksi 10. 
toukokuuta. Perinnepäivän valinnan perusteena on 
Puolustusministeriön 10.5.1927 antama määräys 
Meripuolustuksen esikunnan perustamisesta. 

Laivue 2 0 0 0 : n i lmator juntaohjusjär -
jeste lmä va l i t tu 

• Merivoimien Esikunta allekirjoitti 15. lokakuuta 
sopimuksen laivue 2000:n ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmän hankinnasta Etelä-Afrikkalaisen Denel-kon-
semiin kuuluvan Kentronin kanssa. Hankinnan ko-
konaishinta on noin 17 miljoonaa euroaja siihen 
liittyy lisähankintaoptio. 

Kaikille kuudelle laivue 2000:n alukselle han-
kittava järjestelmä on nimeltään Umkhonto. Sen 
keskeisimmät ominaisuudet ovat yli kymmenen ki-
lometrin kantama, infrapunahakupää sekä mahdol-
lisuus maalitiedon päivittämiseen ohjuksen lennon 
aikana. 

Valintaan vaikuttivat kokonaisedullisuuden sekä 
teknisten ja operatiivisten vaatimusten täyttymisen 
lisäksi järjestelmän kotimaisuusaste. Ohjusten lau-
kaisuun vaadittavat alusjärjestelmät valmistetaan 
Suomessa, mikä tuo mukanaan riippumattomuuden 
ulkomaisesta toimittajasta huoltoon liittyen sekä 
tehdastasoisen järjestelmähuollon kotimaassa. 

Mer ivo imat hankk i i uuden 
rannikko-ohjuksen S T N At lakse l ta 

• Puolustusministeriö valtuutti lokakuun puolivä-
lissä Merivoimien Esikunnan allekirjoittamaan so-
pimuksen uuden rannikko-ohjusjärjestelmän han-
kinnasta saksalaisen STN Atlaksen kanssa. Hankin-
ta on osa Merivoimien liikkuvuuden ja tulivoiman 
kehittämistä. Sopimuksen kokonaishinta on 18 mil-
joonaa euroa, jolla hankintaan yhden rannikko-oh-
juskomppanian asejärjestelmät. Sopimukseen liit-
tyy lisähankinnan oikeuttava optio. 

Euro Spike -rannikko-ohjusjärjestelmä painaa 
alle 70 kg ja se on mieskuljetteinen. Ohjuksen kan-
tama on kahdeksan kilometriä ja sen hakupäänä on 
IR- ja päiväkamera. Ohjus voidaan ampua sekä 

Merivoimien uusi rannikko-ohjus Euro-Spike. 

"man-in-the-loop"- että "fire and forget" -periaat-
teella. 

Hankittava pitkänkantaman Euro-Spike - ran-
nikko-ohjusjärjestelmä on samaa ohjusperhettä 
kuin maavoimille kaksi vuotta sitten tilattu panssa-
rintorjuntaohjus. Ampumalaitteiden ja ohjusten sa-
mankaltaisuus tuo merkittäviä säästöjä huolto- ja 
elinkaarikustannuksiin. Operatiiviseen käyttöön 
rannikko-ohjus tulee vuoden 2006 aikana. 

Mer isotakou lun johta ja vaihtui 

• Kommodori Risto Rasku luovutti Merisotakou-
lun johtajan tehtävät kommodori Kai Varsiolle Me-
risotakoulun tykistöpihalla pidetyssä vaihtotilaisuu-
dessa 31. lokakuuta. Juhlavan tilaisuuden ohjelma 
muodostui paraatikatselmuksesta, kenttähartaudes-
ta, vaihtoseremoniasta ja ohimarssista. 

Merisotakoulun pitkäaikainen johtaja, kommo-
dori Rasku siirtyi reserviin. Kommodori Varsio pa-
lasi kotimaahan kansainvälisistä tehtävistä. 

Mer ivo imat vene 0 3 -messuil la 

• Helsingin kansainväliseen venenäyttelyyn osal-
listuminen on muodostunut yhdeksi merivoimien 
tärkeimmistä vuosittaisista PR-tapahtumista. Vuo-
den 2003 messuilla ollaan jälleen näyttävästi muka-
na. 50 m2 kokoisella osastolla esitellään merivoi-
mien uusimpia hankkeita ja toimintaa. "Ilmarisesta 
ilmatyynyyn" -pienoismallinäyttely valottaa sota-
laivojen kehitystä 70 vuodessa. Messut ovat avoin-
na 7.-16. helmikuuta arkipäivisin klo 12-20 ja vii-
konloppuisin klo 10-18. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

uden päätoimittajan esikoinen. 
Rannikon Puolustaja 3/02 
ilmestyi viiveellä (viipeellä, 

väittää kielitoimisto). Se toimitettiin, 
kuten edellisetkin, pääsääntöisesti 
vapaaehtoisvoimin, omalla tai työantajan 
ajalla, miten tilanne tai olosuhteet 
salliv at. Se oli jälleen suunniteltua 
runsaampi, mikä aikataulujen lisäksi 
heijastui myös kustannuksiin. Se osoitti 
monin tavoin, että lehdellä on nykymuo-
dossaan todellinen tilaus ja tehtävä. 
Mutta se osoitti myös tarpeen tulevai-
suudessa eri tavoin vahvistaa lehden 
voimavaroja. Niinpä kustantaja onkin 
asettanut "tulevaisuustyöryhmän" 
miettimään linjauksia, joilla lehden 
saavuttama vankka asema turvataan ja 
mukana olevien tahojen tarpeisiin ja 
toiveisiin voidaan edelleen parhaiten 
vastata. Perinteitä kunnioittaen, mutta 
tulevaisuuteen katsoen. "Maailma 
muuttuu Eskoseni", ja meidän on 
pysyttävä siinä mukana. 

Vapaaehto is työ ja 
S u o m e n puolustusratka isut 

uolustusministeri Jan-Erik Enestam 
käsitteli 164. maanpuolustuskurssin 
avajaispuheessaan vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön ja suomalaisten 
puolustustahdon hyödyntämistä ja 
hyödyntämisen tehostamista varaudutta-
essa erilaisiin häiriötilanteisiin. "Maan-
puolustustyön eri osa-alueiden, kuten 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-
sen ja eri järjestöjen aatteellisen toimin-
nan pitää perustua samaan doktriiniin, 
oppiin siitä, miten Suomea puolustetaan 
ja miten eri häiriötilanteisiin varaudu-

taan". Hän on asettanut niinisteriötasoi-
sen työryhmän selvittämään vapaaehtoi-
sen maanpuolustusjärjestelmän kehittä-
mistä osana viranomaisten varautumis-
työtä, osana puolustusjärjestelmäämme, 
jos tämän tulkinnan uskaltaa tehdä. 

Tervehdin ilolla tapahtunutta. 
Pitkäjänteisen vapaaehtoistoiminnan 
keskeinen edellytys on motivaation 
ylläpitäminen. Motivaatio säilyy ja 
kehittyy, kun tekijät kokevat työnsä 
tarpeelliseksi. Jos se lisäksi on vielä 
haasteellista ja hauskaa, ja sitä joskus 
sopivasti huomioidaan, kuten on tapah-
tunut. on tulevilla ratkaisuilla luultavasti 
myös kantavuutta. "Tee työtä, jolla on 
tarkoitus" sanoo tunnettu mainos. Ja on 
oikeassa. Vapaaehtoistoiminnan integroi-
minen todelliseksi, vielä nykyistä 
paremmin hyödynnettäväksi osaksi 
puolustushaaramme jokapäiväistä 
toimintaa takaa motivaation jatkumisen. 
Myös lähivuosina, kun merkittävä osa 
varttuneemmista vastuunkantajista 
vapautetaan pysyvästi asepalveluksesta 
tai kuten ystäväni osaltaan surumielisesti 
totesi: "Siirretään roskaväkeen". Vaikka 
eihän sitäkään enää ole! 

Lahjakasta Joulua ja Haasteellista Uutta 
Vuotta! 

Kai Masalin 
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Pasi Lintuaho 

Laivue 2000 -hanke kuuluu merivoimien pinta-
torjuntajoukkojen kehittämisohjelmaan. Laivue 

luksesta. Hanke sisältää aluksien lisäksi niiden 
taistelujärjestelmän (vatyontp-, taistelun johto- ja 
asejärjestelmät) si^kä tukeutumis-, koulutus- ja 
huoltojärjestelmän hankinnan." 

• i- • 
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Tiedustelu ja va lvonta 

Laivueen sensorivalinnoilla on 
haettu laajan taajuusspektrin kat-
tavaa aktiivisten ja passiivisten 
sensorien kokonaisuutta, suurta 
ilmaisuetäisyyttä ja todennäköi-
syyttä, luotettavaa maalien seu-
rantakykyä, redundanttisuutta ja 
korkeaa automaatioastetta. Johta-
misjärjestelmässä tilannekuvan 
luontia tuetaan erittäin kehitty-
neellä sensorifuusio- sekä tarvit-
taessa automaattisella maalien 
luokittelu- ja tunnistusprosessilla. 

Kaikki sensorit ovat moni-
käyttöisiä: Ne tuottavat tulenjoh-
to-, tiedustelu- tai valvontasenso-
reina tietoa tilannekuvajärjestel-
mään sekä toimivat osana navi-
gointi-, tykistö-, ilmatorjunta- tai 
omasuojajärjestelmää. Lähes jo-
kaiseen tilanteeseen on valittava-
na joko aktiivinen tai passiivinen 
vaihtoehto. 

Laivueen aktiivisia sensoreita 
ovat merenkulkututkat, 3D -val-
vontatutkat ja tulenjohtotutkat. 
Passiivisia sensoreita ovat oma-
tunnusjärjestelmä (IFF-järjestel-
mä) infrapunakeilain/monisenso-
ri, tutkataajuusalueen ESM, ra-
diotaajuusaluueen ESM, Laser -

ESM, sekä tulenjohtojärjestel-
män TV- ja IR -sensorit. 

Merenkulkututkat ovat osa 
integroitua merenkulkujärjestel-
mää. Niihin saatetaan liittää li-

säksi vaikeasti havaittava LPI -
merenkulku tutka. 

3D -valvontatutkaksi on valit-
tu saksalainen EADS:n toimitta-
ma TRS 3D -16 ES -tutka. Sen 

TRS 3D 16 -E -valvontatutka 
kykenee usean sadan maalin 
yhtäaikaiseen seurantaan. 



osaksi integroidaan IFF -järjestel-
mä. Päätös edellisestä on jo tehty, 
mutta hankinta on vielä toteutta-
matta. Tulenjohtotutkaksi on va-
littu ruotsalainen SAAB:n CE-
ROS 200 tulenjohtojärjestelmä, 
jossa on tutkan lisäksi TV- ja IR-
kamera sekä laseretäisyysmittari. 
Valvonta- ja tulenjohtotutkat tul-
laan asentamaan vain Hamina 
lk:lle 

Tutkataajuusalueen ESM -
sensoriksi on valittu ranska-

lainen DR 3000. Se 
on osa Thalek-

sen toi-
m i t t a -
maa in-

t e g r o i -
tua elektronisen sodan-

käynnin järjestelmää, 
mikä tullaan asentamaan 

laivueen kaikille aluksille. 
Radiotaajuusalueen ESM -
sensoriksi on valittu saksa-
lainen EADS Ewationin toi-
mittama laite, ja se tullaan 

asentamaan vain Hamina 
lk:lle. Sama sensori on 

tulossa myös muiden 
puolustushaarojen 
käyttöön. 
Passiiviseksi val-

vontasensoriksi on valittu ranska-
lainen SAGEM:n EOMS -infra-
punakeilain/monisensori. Senso-
rin valvontasektori on 360 astet-
ta, ja se soveltuu sekä pinta- että 
ilmamaalien ja erityisesti lähesty-
vien meritorjuntaohjusten ilmai-
suun ja seurantaan. Keilain voi-
daan nopeasti pysäyttää ja sitä 
voidaan käyttää perinteisenä 
monisensorina, jolloin se sovel-
tuu esim. ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmän tulenjohtosensoriksi. 
EOMS tullaan asentamaan laivu-
een kaikille aluksille, ja se tulee 
olemaan Tuuli lk:n pääsensori. 

Taistelunjohtojärjestelmän 
konsoleilla kyetään käyttä-
mään alusten kaikkia osajär-
jestelmiä sekä johtamaan 
yhtymätasan tulenkäyttöä. 

Alla: Hamina-luokan miehittä-
mätön automaattitykki, 
Boforsin 57 Mk3 on sovitetta-
vissa nykyiseen huoltojärjes-
telmään. 

Tiedonsi i r to 

Laivueen ja sen alusten ulkoinen 
tiedonsiirtojärjestelmä tulee alku-
vaiheessa perustumaan nykyisin 
käytössä olevaan radiotekniik-
kaan. Tiedonsiirtojärjestelmän 

kehityksen alla olevia osa-alueita 
ovat uudet antenniratkaisut, me-
netelmät kiinteään viestiverk-
koon liittymiseksi sekä ns. EETI 
-tiedonsiirtorajapinta taistelujär-
jestelmän ja varsinaisen radiojär-
jestelmän välille. Taistelunjohto-
järjestelmän puolelle kehitetään 
uusi yleiskäyttöinen sanomankä-
sittelysovellus sanomakirjastoi-
neen. 

Laivueen taistelunjohtojärjes-
telmä sisältää niin sanotun Multi 
Data Link -prosessorin (MDLP), 
mikä mahdollistaa erilaisten link-
ki-järjestelmien vaivattoman käy-
tön. EETI -järjestelmä tullaan 
liittämään osaksi MDLP:a. Jat-
kossa esimerkiksi NATO -linkke-
jä (11, 16 ja 22) voidaan ottaa 
käyttöön varsin helposti. Itse in-
tegrointityöhän on MDLP:ssa jo 
tehty. 

Pinta- ja i lmator junta 
sekä omasuoja 

Laivueen suorituskyky vaatimuk-
sia ovat tappioiden tuottaminen 
pintamaaleille ja hyökkääjän kul-
jetushelikoptereille sekä aluskoh-
taiset omasuojavaatimukset. 
Kyky helikoptereiden torjuntaan 
muutoinkin kuin omasuojaan liit-
tyen on kova vaatimus. Se on oh-
jannut sekä sensorivalintoja että 
taistelunjohtojärjestelmälle kehi-
tettävää toiminnallisuutta ja eri-
tyisesti ilmatorjuntaohjusvalin-
taa. 

Pintatorjuntavaatimuksiin on 
vastattu tykistöjärjestelmän valin-
nalla, taktisella miinoituskyvyllä 
ja vielä päätöksiä vailla olevalla 
pintatorjuntaohjusjärjestelmän 
hankinnalla. 

Ilmatorjuntavaatimuksiin on 
vastattu tykistöjärjestelmän ja il-
matorjuntaohjusjärjestelmän va-
linnalla sekä kehittämällä taiste-
lunjohtojärjestelmään ilmauhkan 
arviointia j a toimenpidesuosituk-
sia tuottavia sekä tulenkäytön 
suunnittelua ja johtamista tuke-
vaa toiminnallisuutta. 

Omasuojavaatimuksiin on 
vastattu tykistö- ja ilmatorjunta-
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ohjusvalintojen lisäksi sekä lavet-
tien havaittavuutta pienentämällä 
että hankkimalla omasuojajärjes-
telmä, jonka passiiviset sensorit 
palvelevat omasuojan lisäksi 
myös tiedustelua ja tilannekuvan 
muodostamista. 

Tykistöjärjestelmänä on Bo-
fors 57 L70 Mk3 -automaattity-
kin ja SAABin CEROS 200 -tut-
katulenjohtojärjestelmän muo-
dostama kokonaisuus, mikä on 
edelleen liitetty taistelunjohtojär-
jestelmään. CEROS sisältää 
myös IR-/TV-sensorit. Tykistö-
järjestelmällä on käytössään erit-
täin monipuolinen ampumatarvi-
kevalikoima, ml. meille käyttöön 
tuleva ohjelmoitava 3P -ammus. 
Tykistöjärjestelmä on ensisijai-
sesti tarkoitettu ilmatorjuntaan, 
mutta soveltuu hyvin myös pinta-
ja maamaalien torjuntaan. 

Taktisen miinoituskyvyn luo-
misessa on erityisesti pyritty otta-

maan huomioon merivoimien 
uuden Miina 2000:n käyttö ja 
Tuuli lk:n erityisominaisuudet. 

I lmator juntaohjusjär jes te l -
mäksi valittiin Etelä-Afrikkalai-
sen Kentronin Umkhonto. Siinä 
käytetään modernia, pystysuo-
raan laukaistavaa IR -hakuista 
ohjusta, joka lukittautuu maaliin 
vasta laukaisun jälkeen. Järjestel-
mä kykenee päivittämään maali-
tietoja ohjuksen lennon aikana. 
Yli 10 km:n kantamalla ohjus 
mahdollistaa maalien torjunnan 
ennen kuin ne pystyvät käyttä-
mään omaa asekuormaansa. Oh-
jusjärjestelmä pystyy torjumaan 
monimaalitilanteessa kaikkia 
maalityyppejä (lentokoneet, heli-
kopterit, lennokit, ohjukset, me-
rimaalit). Ohjusjärjestelmän 
ominaisuudet antavat mahdolli-
suuden toteuttaa myös merilii-
kenteen suojaaminen entistä te-

hokkaammin Järjestelmällä on 
olemassa paljon kasvupotentiaa-
lia sekä itse ohjuksien että tulen-
käytön alalla. 

Omasuojajärjestelmäksi on 
valittu ranskalainen Thales Air-
borne Systemsin integroima 
elektronisen sodankäynnin järjes-
telmä. Sen keskeisiä komponent-
teja ovat Thaleksen oma DR 
3000 ESM-sensori, saksalainen 
EADS:n toimittama Laser -ESM 
ja saksalainen BUCK:n toimitta-
ma MASS -harhamaalijärjestel-
mä. Viimeksi mainittu edustaa 
alan uusinta tekniikkaa ja se so-
veltuu erityisen hyvin käytettä-
väksi nopeita reaktioaikoja vaati-
vassa saaristoympäristössä. In-
tegroitu elektronisen sodankäyn-
nin järjestelmä on rakennettu si-
ten, että sitä voidaan tarvittaessa 
laajentaa esim. ottamalla käyt-
töön ohjusvaroittimia tai häirintä-
järjestelmiä. 
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Yl läp i to 

Uuden ohjelmisto- ja laiteteknii-
kan käyttöönotto, ylläpidettäväk-
si tulevien järjestelmien määrän 
kasvu ja joidenkin hankittavien 
järjestelmien pieni määrä on pa-
kottanut merivoimat suunnittele-
maan laivueen ylläpitojärjestel-
män täysin uusista lähtökohdista. 
Kaikkea tietämystä tai korjauska-
pasiteettia ei edes yritetä hankkia 
Merivoimille, vaan pyritään löy-
tämään yhteisiä ratkaisuja mui-
den puolustushaarojen kanssa tai 
yhä suurempia osia ylläpidosta 
tullaan ulkoistamaan kotimaisel-
le teollisuudelle. Jatkossa myös 
ulkomaisten laitetoimittajien ja 
mahdollisesti muiden maiden 
merivoimien osuus osana koti-
maista ylläpitojärjestelmää tullee 
kasvamaan. 

Koulutus 

Uuden laivueen ja sen järjestel-
mien käyttöönottoon liittyvä kou-
lutus tullaan toteuttamaan varsin 
perinteisesti. Järjestelmätoimitta-

jilta on ostettu tarvittavat ope-
raattori- ja ylläpitokurssit. ja näi-
den jälkeen koulutusta jatketaan 
omin voimin. Tiedossa onkin 
varsin pian erittäin mittava kou-
lutusjakso sekä laivueen että va-
rikon henkilöstölle. Koulutuksen 
valmistelut on jo aloitettu aika-
taulu- ja henkilöstösuunnitelulla. 
Valmistautumiseen kuuluu myös 
ohjelmistopuolen "esiopetus" Li-
nux -kurssien ja Corba -teknii-
kan muodossa. 

Käyttöönottovaiheen jälkei-
sen koulutuksen järjestelyt ovat 
vielä päättämättä. Perinteisesti 
uusien operaattorien koulutus on 
järjestetty aluksella oikeassa lai-
teympäristössä. Nyt käyttöön-
otettava uusi tekniikka kuitenkin 
mahdollistaa aluksen koko taiste-
lujärjestelmän rakentamisen esi-
merkiksi luokkatiloihin toimisto-
PC -tekniikalla. Tällainen koulu-
tus- ja referenssiympäristö voita-
neen rakentaa Vaikkapa Meriso-
takoululle, Varikolle ja taistelun-
johtojärjestelmän ylläpitävän 
teollisuuden käyttöön. • 

JALASJARVEN KUNTA 
PL 12, 61601 Jalasjärvi 
Puh. (06) 458 0111 
www.jalasjarvi.fi 

Forssan 
LVI-VALMISTE OY 
Perkiöntie 5, 30300 Forssa 

puh. 03-422 4144, telefax 03-422 4551 
LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

OY LOVIISAN LIPPU- JA KÄSITYÖ AB 
LIPPUALAN ASIANTUNTIJA 

Suomen l iput, kansal l is l iput , isännänvi i r i t ja tuu l ipuss i t 

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

KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 
www.korsnas.fi 

TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneent ie 1506, Ti istenjoki 
Puh. 06-433 7400 

VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTO 
VIRPINIEMEN RETKEILYHOTELLI 

Virpiniemi, 90820 Kello 
Puh. (08) 561 4200, fax (08) 561 4224 

www.virpiniemenliikuntaopisto.com 

http://www.jalasjarvi.fi
http://www.korsnas.fi
http://www.virpiniemenliikuntaopisto.com


Suomen 
pelastustoimen 
järjestelmiin 

•PoKCinTä'paikalle harjoituk 
sessa Viipurissa 7J»i844. 
SA-kuva 

uudistaminen 
>meh pelastustoimi uudistuu merkit-
sti vuoden 200^4 alusta, kun pe-

ustoimen palvelyttqjlaan järjestä-
än koko valta kur jassa uudelta 
jalta kuntien lakisääteisenä yhteis-
ntana 22 valtioneuvoston päättä-

lla. Laki pelastustoimen 
ostamisesta tuli voi-

en 2002 alusta ja valtio-
vahvisti pelastustoimen alu-

liskuussa 2002. 

Pelastustoimen palvelujen järjes-
tämisvastuun muuttamisen syynä 
on se, että lakisääteiset velvoit-
teet ovat osoittautuneet liian ras-
kaiksi suurelle osalle kunnista ja 
palvelut ovat jääneet vajavaisiksi. 
Vapaaehtoisia yhteenliittymisiä 
ei ole paljonkaan syntynyt, vaik-
ka monia ongelmia olisi voitu 
korjata sen avulla. Kuntakenttä 
on Suomen Kuntaliiton välityk-
sellä toivonut muutoksia tilanteen 
korjaamiseksi ja esitti vuonna 
1999 toiminnan siirtämistä val-
tion vastuulle. Hallitus teetti 
muutostarpeista selvityksen sel-
vitysmies Pekka Myllyniemellä, 
jonka esityksen mukaan uusi jär-
jestelmä rakentuu kuntien yhdes-
sä ylläpitämien alueellisten jär-
jestelyjen varaan. Yhteistyö tulee 
olemaan lakiin perustuva velvol-
lisuus, mutta yhteistyön järjestä-



misestä alueen sisällä kunnat so-
pivat keskenään. 

Sisäasiainministeriö perusti 
pelastustoimen kehittämishank-
keen 1.9.2000-31.12.2003. Ke-
hittämishanke jakautuu kuuteen 
osatehtävään: 1. Alueiden muo-
dostaminen, 2. Lakihanke, 3. En-
naltaehkäisyn tehostaminen, 4. 
Johtamis- ja väestönsuojelujärjes-
telmän kehittäminen, 5. Vapaaeh-
toisen ja sivutoimisen palokunta-
toiminnan järjestäminen alueelli-
sessa pelastustoimessa sekä 6. In-
formaatio-ohjaus. 

Tavoit teet 

Uudistuksen perimmäisenä ta-
voitteena on vähentää onnetto-
muuksien määrääjä niistä aiheu-
tuvia vahinkoja sekä pitää yllä 
turvallista elämänlaatua. Uudis-
tuksen strategiset päämäärät liit-
tyvät pelastustoimen vaikuttavuu-
teen, tehokkuuteen ja palvelujär-
jestelmään. Tehokkuutta on lisät-
tävä siten, että pelastustoimen 
voimavarat: henkilöstö, ammatil-
linen osaaminen ja kalusto ovat 
parhaassa mahdollisessa käytös-
sä. Palvelujärjestelmän tulee kat-
taa koko maa riskialueiden edel-
lyttämällä tavalla ja ammatti-tai-
toisesti. Väestön suojaamiseen on 
varauduttava valtakunnan turval-
lisuuspoliittisten linjausten mu-
kaan. 

Pelastustoimen perustehtävä 
on riskien hallinta. Kehittämis-
kohteita ovat: 
- onnettomuuksien ennaltaeh-

käisyn tehostaminen 
- voimavarojen käytön tehosta-

minen 
- johtamisjärjestelmän uudista-

minen 

Pelastusto imen a luejako 

Sisäasiainministeriössä vuonna 
2001 toiminut työryhmä määritte-
li kriteerit pelastustoimen alueil-
le: 
1) Riittävän suuri henkilöstön 

määrä. Päätoimisen päällys-
tön määrän tulisi olla alueella 
vähintään 25-30 henkilöä, 

jotta kyettäisiin järjestämään 
pelastustoiminnan johtami-
sen edellyttämä päällystön 
varallaolo kaikkina vuoro-
kauden aikoina alueen puit-
teissa. Tällä henkilöstöllä oli-
si hoidettavissa myös suun-
nittelutehtävät, tarkastusteh-
tävät, muu onnettomuuksien 
ehkäisy ja hallinnolliset teh-
tävät. Riittävä päällystön 
määrä mahdollistaa myös 
henkilöiden erikoistumisen 
ja ammattitaidon tason nosta-
misen. Päällystön lopulliseen 
määrään vaikuttavat myös 
alueen maantieteelliset etäi-
syydet ja alueen riskit. Vaki-
naisen henkilöstön kokonais-
määrän tulisi olla lähellä 100 
työntekijää. 

2) Riittävä taloudellinen liikku-
mavara vaatii suuruusluokal-
taan vähintään 25-30 miljoo-
nan markan budjettia. Maini-
tun kokoisen budjetin kerty-
minen ilman kustannusten 
nousua edellyttäisi noin 100 
000 asukkaan väestöpohjaa. 

3) Päällekkäisten tehtävien kar-
siminen ja keskitettäväksi so-
veltuvien tehtävien keskittä-
minen vapauttaa voimavaroja 
pelastustoimen perustehtävi-
en suorittamiseen. Lisää tuot-
tavuutta saadaan myös käyt-
tämällä miehistöä nykyistä 
enemmän onnettomuuksien 
ehkäisytehtäviin. 

4) Valtion hätäkeskusten hätä-
keskusaluerajoja ei tulisi ylit-
tää. Tavoitteena on se, että sa-
maan pelastustoimen aluee-
seen ei tulisi kuntia kahdelta 
eri hätäkeskusalueelta. Maa-
kuntajaosta voitaisiin poiketa 
vain, jos hätäkeskusaluejako 
ei samalla rikkoudu ja jos 
maakuntarajan rikkomiselle 
on erityisiä syitä. Erityisenä 
syynä voidaan pitää sitä, että 
pelastustoimen alueen toi-
minnalliset vaatimukset eivät 
muuten täyttyisi. 
Näiden kriteerien pohjalta 

valtioneuvosto päätti jakaa maan 
22 pelastustoimen alueeseen, jot-
ka noudattavat pääpiirteissään 

maakuntajakoa. 
Kehittämishankkeen yhtey-

dessä uusitaan myös alan lainsää-
däntö. Vuoden 2002 aikana vie-
dään eduskuntaan esitys pelastus-
laiksi. Luonnoksen mukaan pe-
lastustoimi jaetaan edelleen on-
nettomuuksien ehkäisyyn, pelas-
tustoimintaan ja väestönsuoje-
luun. Esityksen mukaan alueen 
pelastustoimen tulee: 
1) ylläpitää pelastustoimen teh-

täviä varten pelastustoimen 
järjestelmää 

2) huolehtia pelastustoimen 
alaan kuuluvasta valistukses-
ta ja neuvonnasta sekä toimia 
asiantuntijana pelastustointa 
koskevissa asioissa 

3) huolehtia pelastusviranomai-
sille kuuluvasta onnetto-
muuksien ehkäisystä ja va-
hinkojen rajoittamisesta 

4) huolehtia pelastustoimintaan 
kuuluvista tehtävistä 

5) ylläpitää osaltaan väestönsuo-
jelun valmiutta ja huolehtia 
tarvittaessa väestönsuojeluun 
kuuluvista tehtävistä 

6) yhteen sovittaa eri viran-
omaisten ja pelastustoimeen 
osallistuvien muiden tahojen 
toimintaa pelastustoimessa 

7) huolehtia osaltaan pelastus-
toimen henkilöstön koulutta-
misesta. 
Pelastustoimen alueella tulee 

olla pää- ja sivutoimisesta henki-
löstöstä koostuva pelastuslaitos. 
Lisäksi alueen pelastustoimen 
järjestelmään voi kuulua vapaa-
ehtoisia palokuntia, laitospalo-
kuntia ja tehdaspalokuntia sen 
mukaan, kun alueen pelastustoi-
mi on niiden kanssa sopinut. 

Pelastusviranomaisten ohella 
pelastustoimintaan ja väestön-
suojeluun ovat velvollisia osallis-
tumaan mm. poliisi, rajavartiolai-
tos ja puolustusvoimat siten, kuin 
niiden tehtävistä kunkin toimi-
alan säädöksissä tai muussa lain-
säädännössä säädetään. 

Laissa on tarkoitus tehdä joi-
takin tarkennuksia väestönsuoje-
lun määrittelyyn sekä vastuunja-
koon kunnan eri toimialojen kes-
ken väestönsuojelutehtävien hoi-
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tamisessa. Kunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaaminen ja asuk-
kaiden hyvinvoinnista huolehti-
minen kuuluu edelleen kunnalle 
ja kunnanjohtajalla on asemansa 
puolesta keskeinen vastuu poik-
keusolojen toimintojen yhteenso-
vittamisessa ja johtamisessa. Yk-
sittäisille kunnille jäisi vastuu vä-
estön varoittamiseen tarvittavien 
hälytysjärjestelmien rakentami-
sesta ja ylläpidosta. Kunnilla tuli-
si edelleen olla tilat poikkeusolo-
jen tehtävien hoitamista varten. 
Kunnat huolehtisivat myös yleis-
ten väestönsuojien rakentamises-
ta. Pelastustoimen alue sen sijaan 
vastaisi pelastustoimesta ja väes-
tönsuoj elutehtävistä. Väestönsuo-
jelutehtävät ovat vain osa valmi-
ussuunnittelua ja varautumista. 

Johtamis- ja väestö-
suoje lu jär jeste lmien 
keh i t täminen 

Pelastustoiminnan organisoinnis-
sa ja johtamisessa keskeiset peri-
aatteet ovat seuraavat: 
- Mahdollisimman yhdenmu-

kainen organisaatiorakenne ja 
terminologia koskien sekä 
normaali- että poikkeusoloja. 
Ymmärrettävä ja looginen 01-

Väestönsuojeluvartija työs-
sään Helsingissä 4.7.1941. 
SA-kuva 

ganisaatiota ja sen osia kos-
keva terminologia, jonka 
myös yhteistoimintatahot ja 
ulkopuoliset voivat helposti 
omaksua. 
Selkeät johto- ja vastuusuh-
teet onnettomuustilanteissa ja 
niiden laajetessa (onnetto-
muudet-suuronnettomuudet— 
poikkeusolot). 

- Sama organisaation perusra-
kenne kooltaan pienemmillä 
ja isommilla pelastustoimen 
alueilla. Rakenteeseen tulee 
voida liittää lisää resursseja 
perusrakennetta muuttamatta. 
Pelastustoimen alueen riski-
analyysit tulee laatia alueelli-
sen pelastustoimen johdolla 
yhteistyössä kuntien ja mui-
den osapuolten kanssa. Palve-
lutason edellyttämät resurssit 
mitoitetaan ja tehtäviin varau-
dutaan riskianalyysiin perus-
tuvilla johtopäätöksillä (häly-
tys- ja muut suunnitelmat). 

- Onnettomuuksiin tulee olla 
tarpeen vaatiessa saatavilla 
päällystökoulutuksen omaava 
johtaja. Alueellisen pelastus-
toimen johdolla tulee olla 
edellytykset johtaa suuron-
nettomuuksien pelastustoi-
mintaa. 

- Yhteistoiminnan pelastustoi-
mintaan osallistuvien viran-
omaisten ja eri tahojen kanssa 
tulee olla tehokkaasti järjes-
tettyä. 
Alueellisella pelastustoimella 
on oltava pääsääntöisesti riit-
tävät, itsenäiset päätösvaltuu-
det johtaa toimintaansa. 

Pelastusto iminnan 
yks ikö t ja ni iden 
joh taminen 

Pelastustoiminnassa tarvittavien 
resurssien tarve määräytyy riski-
analyysin ja palvelutasopäätök-
sen perusteella. Tehtävien hoita-
mista varten pelastustoimen alue 
jaetaan toiminta-alueisiin (seutu-
kunta tai vastaava alue), joiden 
puitteissa huolehditaan pelastus-
viranomaispäivystyksestä ja 
muista alueelle soveltuvista teh-

Pelastuspalve-
lun yhteistyöllä 

on vankat 
perinteet. 

Ilmasuojeluko-
mentaja, 

kaupungin 
palopäällikkö 

ja poliisin 
edustaja 

ilmasuojelu-
keskuksessa 

hälytyksen 
aikana Helsin-

gissä 
25.1.1942. 

SA-kuva 

tävistä siten kuin alueellisen pe-
lastustoimen määräämässä tehtä-
väjaossa päätetään. Alueellisen 
pelastustoimen operatiiviset re-
surssit organisoidaan pelastusyk-
siköiksi, pelastusjoukkueiksi ja 
pelastuskomppanioiksi. Organi-
saation perusrakenne ja nimik-
keistö on toiminnan selkeyden 
kannalta perusteltua olla saman-
lainen koko maassa ja samanlai-
nen sekä normaali- että poikkeus-
oloissa. Perusrakenne on seuraa-
va: pelastusyksikkö (1+5), pelas-
tusjoukkue, jossa on kolme pe-
lastusyksikköä ja pelastuskomp-
pania, jossa on kolme pelastus-
joukkuetta. Lisäksi voidaan tarvi-
ta riskien edellyttämiä erityisyk-
siköitä. Perusrakenteessa esimie-
hellä on johdettavanaan kolme 
alaista. Joukkueelle tai komppa-
nialle voidaan alistaa lisälisäre-
sursseja suuronnettomuuksissa ja 
poikkeusoloissa johtamistoimin-
nan siitä vaikeutumatta. Johtajil-
le tulee asettaa vaatimus, että he 
tarvittaessa pystyvät johtamaan 
yläpuolellaan olevaa pelastus-
muodostelmatasoa. 
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Pelastusto iminnan 
lisäresurssit poikkeus-
oloissa (muodoste lmat ) 

Poikkeusoloissa tilanne voi edel-
lyttää huomattavia voimavarojen 
lisäyksiä. Tähän tulee pelastusvi-
ranomaisten sekä muiden pelas-

tustoimintaan osallistuvien taho-
jen varautua jo normaaliaikana 
siten kuin valmiuslaissa ja kun-
kin tahon omassa lainsäädännös-
sä säädetään. Lisäresurssien tarve 
määräytyy pelastustoimen alueel-
la laadittavan riskianalyysin poh-
jalta. 

Valmiuslain mukaan vastuu 
poikkeusoloja varten tarpeellises-
ta lisäresursoinnista ja sen suun-
nittelusta on kullakin viranomais-
taholla itsellään. Varautumisvel-
vollisuus koskee niitä tehtäviä, 
joista on säädetty kunkin vastuu-
viranomaisen omassa lainsäädän-
nössä. Pelastusviranomaisten teh-
tävänä on koordinoida viran-
omaisten osallistumista pelastus-
toimintaan ja sen suunnittelua 
myös koskien toimintaa poikke-
usoloissa. Yhteensovittamisesta 
pelastustoimen alueella huolehtii 
alueellinen pelastustoimi ja valta-
kunnan tasolla sisäasiainministe-
riö. 

Edellä olevan mukaisesti on 
korostettava, että poikkeusolojen 
pelastustoimintaan varautuminen 
ei ole ainoastaan pelastusviran-
omaisten tehtävä, vaan kunkin 
tahon on otettava vastuu tehtävä-
alueensa puitteissa normaaliolo-
jen työnjaon pohjalta. 

Pelastustoimintaan osallistu-
vat lisäresurssit suunnitellaan siis 
yleensä toimialojen valmiussuun-
nitteluun liittyen. Perustettavat 
muodostelmat toimivat omien 
johtajiensa johdolla alistettuna 
pelastusviranomaisten (pelastus-
joukkue tai pelastuskomppania) 
yleisjohdon alle. • 

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI 

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

PERNAJA 
07930 PERNAJA 
P. 019-66121 

PERNA 
07930 PERNÄ 

TEL. 019-66121 
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ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY 
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Tulipalo tai muu onnettomuus ei katso 
kohdettaan eikä vaatteiden väriä. Puo-
lustusvoimissakin sattuu onnettomuuksia. 
Tätä varten puolustusvoimien on varau-
duttava niihin. Pelastustoimi, aiemmin 
palotoimi, on puolustusvoimissa vanha 
"aselaji". Nykyisin pelastustoimi on 
myös suojelutoimi. 

Hannu Kuhanen 
Puolustusvoimien pelastuspäällikkö 
(Artikkelin teksti on aiemmin Suojelumies-lehdessä) 

Näin rauhan aikana puolustusvoi-
missa työskentelee n 16 500 hen-
kilöä ja näiden lisäksi koulute-
taan vuosittain n 27 000 varus-
miestä ja n. 30 000 reserviläistä. 
Näin laajaa toimintaa varten on 
liikkeellä sadoittain ajoneuvojaja 
muuta teknistä kalustoa maalla, 
merellä ja ilmassa, räjähteitä kä-
sitellään ja kuljetetaan ja toimin-
taa harjoitellaan tilapäisissä olo-
suhteissa. Materiaalia varastoi-
daan n 500 000 hengen kokoisen 
kenttäarmeijan perustamista var-
ten. Riskit ovat jo rauhan aikana 
kohtuullisen isot vaikkakin puo-
lustusvoimissa sattuu keskimää-
rin vähemmän tulipaloja ja on-
nettomuuksia kuin siviiliyhteis-
kunnassa ottaen huomioon puo-
lustusvoimien henkilömäärä, ma-

1 06 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 2 



SA-KUVA 

teriaali ja toiminta. Onnetto-
muuksia kuitenkin tapahtuu. Yksi 
tällainen oli mm. Ähtärissä sattu-
nut palo- ja räjähdysonnettomuus 
jossa kukaan ei onneksi louk-
kaantunut. 

O m a t r iskit hal l intaan 

Puolustusvoimien kiinteät toimi-
paikat sijaitsevat aina jonkun 
kunnan alueella. Rauhan aikana 
puolustusvoimatkin turvautuvat 
kunnallisiin palokuntiin. Puolus-
tusvoimien toiminta saattaa kui-
tenkin aiheuttaa kunnalle koh-
tuuttoman ison riskin kunnan ko-
koon ja yleiseen riskitasoon ver-
rattuna. Lisäksi puolustusvoimi-
en toimipaikat, varastot ja varikot 
on usein sijoitettu tarkoituksen-

mukaisuussyistä kauemmas asu-
tustaajamista ja näin myös kun-
nallisista palokunnista. Puolus-
tusvoimat ei myöskään perintei-
sesti vakuuta omaisuuttaan. 

Poikkeusoloissa riskit puolus-
tusvoimissa kasvavat tietenkin 
moninkertaiseksi. Väestönsuoje-
lujärjestelmä, johon kunnan pe-
lastustoimikin osana kuuluu, ei 
kansainvälisten sopimusten mu-
kaan vastaa sotilaskohteiden pe-
lastustoiminnasta poikkeusolois-
sa. Tällöin puolustusvoimien on 
itse kyettävä hoitamaan oma pe-
lastustoimintansa ja suojautumi-
sensa. 

Edellä kerrotuista syistä joh-
tuen puolustusvoimilla on pakko 
olla oma pelastustoimen valmiu-
tensa osana puolustusvoimien 
muuta toimintaa. Puolustusvoi-
mien pelastustoimen tavoite on 
ensisijaisesti turvata omaa henki-
löstöään, materiaaliaan ja val-
miuttaan poikkeusoloissa ja tätä 
varten valmius on luotava jo rau-
han aikana. 

Rauhan ajan pelastustoimi on 
puolustusvoimien kohteissa sa-
mantyyppistä, kuin missä tahansa 
teollisuus- tai muussa laitoksessa. 
Pelastus- ja suojeluvalmiutta var-
ten laitoksessa on pelastusryhmä 
taikka sotilaspalokunta riippuen 
riskin suuruudesta. Suojelu- ja 
pelastusasioista sotilaskohteissa 
huolehtivat pelastusupseerit. Suu-
rimmissa joukko-osastoissa pe-
lastusupseerit ovat päätoimisia. 

Puolustusvoimat kun-
nall isen pe lastusto imen 
tukena 

Pelastustoimilaki ja laki Puolus-
tusvoimista velvoittavat puolus-
tusvoimat osallistumaan pelastus-
toimintaan antamalla pelastusvi-
ranomaisten käytettäväksi kalus-
toa, henkilöstöä ja erityisasian-
tuntija-apua, jos se onnettomuu-
den laajuus tai erityisluonne huo-
mioon ottaen on tarpeen eikä pe-
lastustoimintaan osallistuminen 
vaaranna maanpuolustustehtävi-
en suorittamista. Tästä on tehty 
pelastusasetuksen vaatima yleis-

sopimus Puolustusministeriön ja 
Sisäasiainministeriön välillä. 
Maanpuolustusalueiden sekä 
Meri- ja Ilmavoimien esikunnat 
ovat Pääesikunnan yleiskäskystä 
ohjeistaneet alaisiaan joukko-
osastoja (vast.) kartoittamaan pe-
lastustoimintaan käytettäväksi 
soveltuvat voimavarat, henkilös-
tön ja materiaalin sekä suunnitte-
lemaan ja sopimaan pelastustoi-
mintaan osallistumisen menette-
lytavoista paikallisesti kuntien 
kanssa. Tämä ei ole mitenkään 
uutta toimintaa, onhan puolustus-
voimat kautta aikojen osallistunut 
antamalla virka-apua eri viran-
omaisille, myös pelastusviran-
omaisille. Nyt avunantoa on py-
ritty tehostamaan entisestään. 

Lain mukaan kunta vastaa 
pelastustoimesta alueellaan ja 
sitä varten kunnalla on oltava pa-
lokunta, tarvittaessa useampia-
kin. Palokunta voi olla kunnan 
oma palokunta tai sopimuspalo-
kunta. Eräät sotilaspalokunnat 
ovat tehneet kunnan kanssa sopi-
muksen tällaisena kunnallisena 
palokuntana toimimisesta. Teolli-
suus- ja laitospalokunnilla on 
velvollisuus pelastusviranomai-
sen käskystä osallistua pelastus-
toimintaan, vaikkei erillistä sopi-
musta olisikaan, mikäli laitoksen 
turvallisuus ei siitä vaarannu. 
Tämä on kuitenkin vain lisä kun-
nallisen pelastustoimen resurssei-
hin. Puolustusvoimat ei luo mi-
tään erityisiä valmiuksia kunnal-
listen pelastustehtävien hoitoon 
vaan osallistuminen tapahtuu päi-
vittäisten tehtävien ohessa. Siksi 
puolustusvoimien sotilaspalokun-
tienkaan lähtövalmiuskaan ei 
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useimmiten ole kunnallisten pa-
lokuntien luokkaa. 

Tarkoituksenmukaista on, että 
yhteiskunnan varoin hankittuja 
laitteita käytetään kansalaisten 
turvallisuuden hyväksi silloin, 
kun se on tarpeen, kuten suuron-
nettomuustilanteissaja normaali-
ajan kriisitilanteissa, jolloin kun-
nallisten pelastusviranomaisten 
voimavarat eivät riitä. Puolustus-
voimat on ottanut pelastustoimi-
lain velvoitteet henkilöstönsä ja 
omaisuutensa suojaamisesta sekä 
pelastustoimintaan osallistumi-
sesta vakavasti ja haluaa hoitaa 
käsketyn tehtävän tälläkin toimi-
alalla hyvin. 

Pelastaja ja suojelumies 

Pelastaja sammuttaa tulipaloja, 
pelastaa onnettomuuden uhreja ja 
torjuu kemikaaleja vaarallisten 
aineiden vahingoissa. Suojelu-
mies torjuu taisteluaineita, pelas-
taa taistelijoita hyökkäysten ja 
pommitusten aiheuttamista sortu-
mista ja ajoneuvoista sekä sam-
muttaa taistelutoiminnan aiheut-
tamia paloja taistelukentällä ja 
sotilaskohteissa. Molemmat te-
kevät siis aivan samoja tehtäviä. 
Pelastajan kannalta on periaat-

teessa yhdenteke-
vää, onko vaaral-
linen kemikaali 
lähtöisin teolli-
suus l a i t okses t a 
sabotaasin vai on-
nettomuuden seu-
rauksena, onko 
palo syttynyt vi-
hollisen sytyttä-
mänä vai vahin-
gossa tai onko 
ajoneuvo suistu-
nut tieltä tuhot-
yön vai ylinopeu-
den seurauksena. 

Niinpä suoje-
lun ja pelastustoi-
men tehtävät on 
puolustusvoimis-
sa yhdistetty sa-
malle henkilöstöl-
le. Toimiala onkin 
nykyisin nimel-

tään suojelu- ja pelastustoimi. 
Suojelu -termin käyttöä pyritään 
siviilimaailmassa tätä nykyä vält-
tämään mutta puolustusvoimissa 
se on edelleen paikallaan. Suoje-
lu -termi viittaa taistelutoimin-
taan ja tarkoitukselliseen ABC-ja 
polttotaisteluaineiden käyttöön. 

Suurimpana erona suojelun 
ja pelastustoiminnan välillä on 
uhkien mukaisten tehtävävaati-
musten painotus eri aikoina. Rau-
han aikana suojelu- ja pelastus-
joukkoja ovat mm. sotilaspalo-
kunnat ja pelastusryhmät. Niiden 
tehtäväkuva painottuu sammu-
tus- ja pelastustoimintaan mutta 
tarvittaessa ne kykenevät myös 
ABC-suojelutehtäviin. Sodan 
ajan suojelujoukot taas painotta-
vat ABC-suojeluvalmiutta ja toi-
mintaa niiden vaikutusten alaisi-
na mutta vastaavat myös sammu-
tus- ja pelastustehtävistä joukois-
saan. 

Suojelu- ja pelastusteh-
tävä t on ka ikk ien osat-
tava 

Vieläkin puolustusvoimissa tör-
mää valitettavan usein käsityk-
seen, että vain tietyn aselajin teh-
tävät kuuluvat tietylle joukolle. 
Suojelu- ja pelastustehtävät ovat 
tyypillinen poikkisotilaallinen 
tehtäväala, joka jokaisen sotilaan 

tulee hallita. Sammuttaminen, 
pelastaminen ja itsensä suojaami-
nen mm. taisteluaineilta kuuluvat 
sotilaan yleisiin osaamisalueisiin, 
ei pelkästään jonkun joukon eri-
koisosaamiseen. Se on siis ope-
tettava ja koulutettava peruskou-
lutuksessa kaikille. 

Sotilaiden ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen sisällytetään tu-
levaisuudessa entistä tehokkaam-
min suojelu-ja pelastusasiat. Jat-
ko- ja täydennyskoulutus liittyy 
pioneeriaselajin koulutukseen. 
Opistoupseerien jatko- ja täyden-
nyskoulutusjärjestelmässä alkaa 
suojelu- ja pelastuslinja vuonna 
2003, jonka toimeenpanosta huo-
lehtii Suojelukoulu. Tähän koulu-
tukseen liittyy myös teollisuuspa-
lopäällikön koulutusta vastaava 
pelastusalan erityiskoulutus. Lin-
jan aloittamisessa on hieman his-
toriallisuuttakin. Se on tiettävästi 
Puolustusvoimien historian en-
simmäisenä hyväksytty suojelu-
ja pelastusalan virkaurakurssi. 

Kehitystä lo ikkauksin ja 
pienin askel in 

Suojelu on aikoinaan ollut puo-
lustusvoimissa itsenäinen toimi-
ala. Pelastustoimi taas on pitkäs-
tä historiastaan huolimatta aina 
kuulunut huoltoon ja tukitoimin-
toihin. Nyt yhdistetty suojelu- ja 
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pelastustoimi kuuluu osaksi puo-
lustusvoimien rauhan ajan koko-
naisturvallisuutta ja sodan ajan 
joukkojen operatiivista toimintaa. 
Koulutus on osana pioneeriasela-
jia. Pyrkimys liittää alan koulutus 
osaksi ammatillista peruskoulu-
tusta takaa jatkossa koulutetun 
henkilöstön saamisen suojelu- ja 
pelastuskouluttajiksi, pelastusup-
seereiksi ja pelastushenkilöstöksi 
joukko-osastoihin sekä opetus-
henkilöstöksi aselajikouluihin. 
Samoin saadaan entistä osaavam-
pia johtajia sodan ajan joukkoi-
hin. Tämä kehitys on toteutues-
saan suojelu- ja pelastustoimelle 
oikea loikkaus. 

Pienempiä askelia otetaan ai-
nakin kalusto- ja materiaalikehi-
tyksen osalla. Puhdistus ja pelas-
tusajoneuvossa yhdistyy suojelu-
ja pelastustoiminta käytännön ta-

solla. Ajoneuvo on kehitetty so-
dan ajan suojelu- ja pelastusjouk-
koja varten mutta se täyttää erin-
omaisesti myös sotilaskohteen 
rauhan ajan sotilaspalokunnan 
pelastusajoneuvon suoritusvaati-
mukset. Mallikappaletta aletaan 
testata piakkoin. 

Ajoneuvon lisäksi kehitystyö-
tä tehdään useissa kalustohank-
keissa. Pelastusalalta näkyviä ko-
keiluja on suoritettu mm. panssa-
roituun ajoneuvoon sijoitettavalla 
kauko-ohjattavalla vesitykillä, 
jonka tyypillisiä käyttöalueita 
ovat räjähtävän materiaalin va-
rastojen palot sekä maasto- ja 
metsäpalot ampuma-alueilla, 
joissa on räjähtämättömiä am-
muksia. Eräs kehityshanke liit-
tyy tehokkaiden vesisammutus-
laitteiden kartoittamiseen. Tehok-
kaaksi sammutuslaitteeksi on 

osoittautunut mikropisara -im-
pulssisammutuslaite, jolla pienel-
lä vesimäärällä saadaan aikaan 
tehokas sammutusisku. Myös 
"jäätymätöntä vettä" on kokeiltu. 

Suojelu-ja pelastustoimi puo-
lustusvoimissa on suurten muu-
tosten kynnyksellä. Toteutues-
saan se merkitsee suojelun, pe-
lastustoimen ja pioneeriaselajin 
yhteiselon syventymistä. Toimi-
alan peruskehitystä koskevat pää-
tökset näyttävät, mille tasolle 
suojelu-ja pelastusvalmius puo-
lustusvoimissa kehittyy. Myös 
uusia haasteita riittää. Tällaisia 
ovat mm. puolustusvoimien kan-
sainvälisen toiminnan suojelu-ja 
pelastusvalmius sekä tulevan he-
likopteritoiminnan osuus pelas-
tustoiminnassa. 
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Holmström: 

"Vapaaehtoiset harjoitukset 
paikkaavat aukkoa" 
Upinniemessä järjestettiin syyskuun 
alussa viikonlopun ajan kestänyt 
vapaaehtoinen maanpuolustushar-
joitus Isku 2002. Harjoitukseen otti 
osaa vajaa 400 reserviläistä, eli 
noin 20 % kutsutuista. Kohdistus-
ammunnat suoritettiin eteläkärjessä 
ja myöhemmin puolustus ryhmitet-
tiin Hilan maastoon. 
Kirjoittaja palvelee varusmie stoimittajana 
Suomenlahden Meripuolustusalueella 

Isku-harjoitus oli Puolustusvoi-
mien järjestämä ja kokoon kutsu-
ma, mutta organisoitu yhteistyös-
sä SlMeripOs:n kanssa. Aloite 
vastaavanlaisiin harjoituksiin tu-
lee Puolustusvoimilta, mutta 
Maanpuolustuskoulutus Ry:n 
alainen Suomenlahden Meripuo-
lustusosasto hoiti kaikki käytän-
nön järjestelyt aina huollosta asti. 

Suunnittelu tapahtuu yhteisen 
pöydän äärellä. Kouluttajat har-
joitukseen tulevat SlMeripOs:lta. 

- Teemme yhteistyötä Puolus-
tusvoimien kanssa ja olemme 
menneet siinä oikeaan suuntaan. 
Me hoidamme kaikki käytännön 
järjestelyt ja harjoituksen johtaja, 
vääpeli sekä varahenkilöstö ovat 

1 06 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 2 



PV:n puolesta, harjoituksen res. 
johtaja ja SlMeripOs:n päällikkö 
res. komkapt Kai Masalin kertoo. 

Puolustusvoimien vastaavana 
toimi komkapt Alavillamo. Hän 
huolehti siitä, että kaikki sujuu 
suunnitelmien mukaan ja ennen 
kaikkea turvallisesti. 

Vapaaehtoiset kutsuttiin kah-
desta jalkaväkipataljoonasta. 
Saapuneista muodostettiin kaksi 
jv-komppaniaa, sekä krh- ja pst-
joukkueet. Harjoituksessa olivat 
mukana myös tiedustelu- ja maa-
liryhmät. Harjoituksessa ammut-
tiin ryhmän puolustusammunta 
valoisalla sekä asekohtaisia am-
muntoja. Ainoastaan krh-joukkue 
ei voinut ampua heittimillä sun-
nuntaina haitanneen meri-sumun 
vuoksi. 

Tänä vuonna järjestettiin viisi 
vapaaehtoista harjoitusta, joista 
yksi on vielä edessä. Ensi vuoden 
suunnitelma kattaa yhtä monta 
harjoitusta. Isku 2002 oli vuoden 
suurin viidestä harjoituksesta. 

- Harjoituksissa koulutetaan 
mm. lisää kouluttajia tuleviin har-
joituksiin, Masalin sanoo. 

Käytännössä Meripuolustus-

osasto antaa kouluttajat paikallis-
osaston käyttöön. Sen lisäksi se 
huolehtii esim. harjoituksen va-
rustamisesta ja purkamisesta. 

Palaute ja huomiot 
posit i ivisia 

Merivoimien komentaja kontra-
amiraali Hans Holmström tarkas-
ti harjoituksen. Lyhyenä vierailu-
aikanaan hän ehti kuitenkin tehdä 
positiivisia havaintoja. 

- Harjoitus on hyvin suunni-
teltu ja kaikki on toteutettu mikä 
on ollut mahdollista. Miehet, jot-
ka harjoituksessa ovat olleet mu-
kana, ovat motivoituneita, kuten 
vapaaehtoiselta harjoitukselta so-
pii odottaakin. 

Holmströmin mukaan hänelle 
kulkeutunut palaute on ollut posi-
tiivista. Harjoitukseen osallistu-
neet ovat kokeneet sen kannatta-
vaksi rasituksesta huolimatta. 

Hän kokee vapaaehtoiset har-
joitukset erittäin tärkeäksi reser-
vin taistelukunnon ylläpitämisel-
le. 

- Tämänkaltaisilla harjoituk-
silla voidaan myös pitää yllä hy-

vää maanpuolustushenkeä. 
Vaikka vapaaehtoiset harjoi-

tukset eroavat perinteisistä kerta-
usharjoituksista monella etenkin 
vapaaehtoisuudellaan, ei niiden 
merkitystä pidä vähätellä. 

- Monella on kulunut pitkä 
aika sitten viime harjoituksen. 
Vapaaehtoiset harjoitukset ovat 
erittäin tärkeitä, sillä viime vuosi-
na ei ole ollut resursseja tuottaa 
kertausharjoitustunteja. 

Merivoimien komentaja arve-
lee puhuttavan noin kymmenen 
vuoden ajanjaksosta. 90-luvun 
alussa vähennettyjen kertaushar-
joitusten jättämää aukkoa ei ole 
kunnolla pystytty paikkaamaan 
kunnolla, mutta siinä vapaaehtoi-
silla harjoituksilla on suuri mer-
kitys. 

- Jatkossa kertausharjoituksia 
on tulossa lisääjä taso on jälleen 
nousussa, Holmström arvelee la-
mavuosien jälkeisestä ajasta. 

- Kymmenen vuotta on pitkä 
aika ja meidän on tehtävä paljon 
töitä saadaksemme menetetty 
aika kiinni. 
Teksti ja kuvat 
korpraali Tuomo Leino 
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Kuvat ja teksti Reijo Telaranta 

Puolustusselonteon vaiku-

tukset merivoimiin, Sinisen 

Reservin tehtävä maan-

puolustuksen kentässä, 

vapaaehtoisen koulutuksen 

välitilinpäätös, reservin 

koulutuksessa tulossa ole-

vat merkittävät uudistukset 

sekä Itämeren satamien ja 

merikuljetusten nousemi-

nen yhä tärkeämmiksi 

linjasivat Merisotakoululla 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 2 pidetyn Meri-

puolustuspäivän alustuksia 

ja vilkkaita keskusteluja. 
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Kolme näköku lmaa 
Siniseen Reserviin 

"Sininen Reservi on järjestötoi-
mintaa, joka nousee isänmaan-
rakkaudesta, perinteiden kunni-
oittamisesta ja halusta tehdä 
maanpuolustustyötä. Sininen Re-
servi ry:n 23 jäsenjärjestöä katta-
vat kaikki merivoimien piiristä 
löytyvät toimintamuodot. Järjes-
töjen perinteet, jäsenistön saama 
sotilaskoulutus ja toiminta-alue 
vaihtelevat. Yhteistä niille on 
väkevä tahto toimia Sinisenä Re-
servinä tukemalla kaikin tavoin 
maanpuolustustyötä ja merivoi-
mien toimintaa," kuvasi Sininen 
Reservi ry:n puheenjohtaja Reijo 
Telaranta Meripuolustuspäivän 
avauksessaan Sinisen Reservin 
"järjestösiiven" toimintaa. 

"Sininen Reservi on myös 
varojen keräämistä maanpuolus-
tustyölle, hyvien suoritusten pal-
kitsemista ja toimintaa tukevaa 
julkaisutoimintaa. Sinisen Reser-
vin Säätiö ja Rannikkotykistösää-
tiö ovat rakentamassa taloudelli-
set edellytykset toiminnalle, jon-
ka päämääränä on maanpuolus-
tustahdon ja puolustusvalmiu-
temme tukeminen. Monin tavoin 
kiitetty ja palkittu yhteinen leh-

temme Rannikonpuolustaja te-
kee samaa työtä viestinnän kei-
noin." 

"Sininen Reservi on lisäksi 
vapaaehtoista koulutustoimintaa, 
kursseja sekä muita koulutusta-
pahtumia, joiden tavoitteena on 
sotilaallisten taitojen ylläpitämi-
nen ja kartuttaminen." 

"Sininen Reservi on moni-
puolinen, aktiivinen ja päämää-
rätietoinen toimija, joka sijoittuu 
luontevasti merivoimien rinnalle 
rakentamaan, resursoimaan ja to-
teuttamaan vapaaehtoista maan-
puolustustyötä. Merivoimien ja 
Sininen Reservi ry:n yhdessä jo 
toistamiseen järjestämä Meri-
puolustuspäivä on eräs tärkeä osa 
tätä työtä, yhdessä suoritettua 
saavutusten arviointia ja uusien 
tavoitteiden määrittämistä," Rei-
jo Telaranta tiivisti päivän tavoit-
teita. 

Puolustusselonteko 
pöyhi mer ivo imat 
perusteel l isest i 

"Puolustusselonteko käsitteli si-
nänsä merivoimia varsin vähän. 
Silti se aiheutti prosessin, jossa 
merivoimat on pöyhitty toimin-
nan ja sijoituspaikkojen osalta 

läpikotaisin. Lopputulos on mie-
lestäni hyvin tyydyttävä," sanoi 
Merivoimien komentaja kontra-
amiraali Hans Holmströn kerto-
essaan Meripuolustuspäivän en-
simmäisessä alustuksessa selon-
teon vaikutuksista merivoimiin. 

"Kotkan suunnalla saadaan 
Haminaan siirtymällä huollolle ja 
esikunnalle tarkoituksenmukaiset 
tilat. Samalla on saatu päätök-
seen kymmenen vuotta esillä ol-
lut ja epävarmuutta aiheuttanut 
kysymys Kyminlinnan kohtalos-
ta. 

Pääkaupunkiseudun osalta 
suunnitelma Tutkimuslaitoksen 
jatkamisesta kahdelle paikkakun-
nalle on tarkoituksenmukainen. 
Valtaosa laitoksen siviiliyhteyk-
sistä ja yhteistyökumppaneista 
samoin kuin merivoimien esikun-
takin on juuri pääkaupunkiseu-
dulla." 

"Turun varuskunnasta tulee 
merivaruskunta, kun Saaristome-
ren meripuolustusalue ottaa va-
ruskunnallisen vastuun, ja Varsi-
nais-Suomen ilmatorjuntaryk-
mentin toiminnat siirretään Paro-
laan panssariprikaatiin. Valmius-
linnakkeet Utö, Örö ja Russarö 
muuttuvat valvontalinnakkeiksi. 
Valvonta säilyy saarilla, vaikka 
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Toimitusjohtaja Jouni Ahrela 

muut toiminnot siirtyvät mante-
reelle," Hans Holmström summa-
si tilannetta. 

Hyvin a lkaneen 
vapaaehtoisen 
koulutuksen 
keh i t tämis tä on 
yhdessä ja tke t tava 

Komentaja Pentti Villanen kar-
toitti omassa alustuksessaan me-
rivoimien kokemuksia vapaaeh-
toisesta koulutustoiminnasta. Yh-
teistyö on ollut tiivistä, järjestel-
mää on hiottu määrätietoisesti, ja 
yhä suurempi osa koulutuksesta 
perustuu merivoimilta tulleisiin 
toimeksiantoihin. Kertausharjoi-
tusten määrän lisääntyminen 
muuttaa koulutusta tähän asti to-
tutusta, mutta ei suinkaan tee va-
paaehtoista järjestelmää tarpeet-
tomaksi. On paljon alueita, joilla 
reservin taitojen ylläpito tulee 
vastaisuudessakin olemaan va-
paaehtoisorganisaation varassa. 

Myös vapaaehtoisessa koulu-
tustoiminnassa vastuuta kanta-
neet käyttivät omat puheenvuo-
ronsa. Läntisen koulutusalueen 
koulutuspäällikkö komentaja evp 
Matti Ketola piirsi perusteelli-
sen kuvan koulutusorganisaatios-
ta, siinä toimivista vapaaehtoisis-
ta sekä koulutuksen sisällöstä ja 
tavoitteista. Sen jälkeen Suomen-
lahden Meripuolustusosaston 

päällikkö Kai Masalin kertasi 
järjestelmän syntyhistorian, ker-
toi toiminnan volyymista ja kipu-
pisteistä, sekä hahmotteli hieman 
tulevaisuuttakin: 

"Puolustusministeri Jan-Erik 
Enestam käsitteli 164. maanpuo-
lustuskurssin avajaispuheessaan 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn ja suomalaisten puolustus-
tahdon hyödyntämistä ja hyödyn-
tämisen tehostamista varaudutta-
essa erilaisiin häiriötilanteisiin 
sanoen 'Maanpuolustustyön eri 
osa-alueiden, kuten vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen ja 
eri järjestöjen aatteellisen toimin-
nan pitää perustua samaan dokt-
riiniin, oppiin siitä, miten Suo-
mea puolustetaan ja miten eri 
häiriötilanteisiin varaudutaan'. 
Hän on asettanut ministeriötasoi-
sen työryhmän selvittämään va-
paaehtoisen maanpuolustusjär-
jestelmän kehittämistä osana vi-
ranomaisten varautumistyötä, 
osana puolustusjärjestelmäämme, 
jos tämän tulkinnan uskaltaa teh-
dä," sanoi Kai Masalin. 

"Tervehdin ilolla tapahtunut-
ta. Pitkäjänteisen vapaaehtoistoi-
minnan keskeinen edellytys on 
motivaation ylläpitäminen. Moti-
vaatio säilyy ja kehittyy, kun te-
kijät kokevat työnsä tarpeellisek-
si. Jos se lisäksi on vielä haasteel-
lista ja hauskaa, ja sitä joskus so-
pivasti huomioidaan, kuten on ta-
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pahtunut, on tulevilla ratkaisuilla 
luultavasti myös kantavuutta. 
'Tee työtä, jolla on tarkoitus' sa-
noo tunnettu mainos. Ja on oi-
keassa. Vapaaehtoistoiminnan in-
tegroiminen todelliseksi, vielä 
nykyistä paremmin hyödynnettä-
väksi osaksi puolustushaaramme 
jokapäiväistä toimintaa takaa 
motivaation jatkumisen. Myös 
lähivuosina, kun merkittävä osa 
varttuneemmista vastuunkantajis-
ta vapautetaan pysyvästi asepal-
veluksesta tai kuten ystäväni 
osaltaan surumielisesti totesi: 
"Siirretään roskaväkeen". Vaikka 
eihän sitäkään enää ole!" 

"Kun puolustusvoimat panos-
taa voimakkaasti NATO-yhteen-
sopivuuteen ja kansainväliseen 
toimintaan, uskon, että se panos-
taa myös vapaaehtoisen maan-
puolustuksen pv-yhteensopivuu-
teen. Vapaaehtoistoiminnan vielä 
läheisempi integraatio on minus-
ta tarpeen. Me haluamme kuulua 
joukkoon, myös arkipäivänä, ja 
riippumatta siitä milloin poliitti-
nen päättäjä pystyy tekemään 
ryhdikkäitä ratkaisuja siirtymi-
sestä pohjoismaiseen malliin, ko-
dinturvaan, selkeänä osana puo-
lustusvoimia. Yhtä ryhdikkäästi 
kuin ylipäällikkö on edellisessä 
tehtävässään puolustanut Suo-
men miinaratkaisua." 

"Sitä odotellessa esitän, että 
meillä merivoimissakin asetettai-
siin pieni työryhmä pohtimaan 
vapaaehtoistoiminnan linjauksia 
ja sen käytännön sovellutuksia. 
Sinisen Reservin toimintaa on 
pidetty usein esikuvana. Ei anne-
ta nytkään johtopaikkaa muille," 
Kai Masalin hehkutti alustuksen-
sa lopuksi. 

Reservin 
koulutusuudistus 
ta r joaa uusia 
mahdol l isuuksia 
kou lu t tautua ja 
pätevöi tyä 

Majuri Lars Rantanen pääesi-
kunnan asevelvollisuusosastolta 
kertoi reservin päällystön koulu-
tusuudistukseen liittyvistä suun-

nitelmista. Tavoitteena on, että 
reservinupseerien kouluttaj akou-
lutuskursseilla osallistujille an-
netaan mahdollisuus laajentaa ja 
syventää osaamistaan omassa 
sa-tehtävässään. Samalla heille 
annetaan valmiuksia toimia soti-
lasläänien kouluttaj areservinä, 
jota voidaan tarvitaessa käyttää 
vaikkapa perustettavissa reservin 
koulutuskeskuksissa. 

Eräs uudistuksen tavoitteista 
on se, että jokaiselle löytyy teh-
tävä ja sijoitus. Kolmion Helsin-
ki-Turku-Tampere sisällä asu-
villa se voi koulutuksen kautta 
olla muuallakin päin Suomea 
kuin omalla kotipaikkakunnalla. 

"Koulutuksen tavoitteena on 
luoda läpinäkyvä koulutusputki, 
jossa reserviläinen voi itse kou-
luttautua esimerkiksi joukkueen-
johtajan tehtävistä perusyksikön 
päälliköksi. Osa tästä kouluttau-
tumisesta voi tapahtua siten, että 
asianomainen saa tunnukset, 
joilla hän voi opiskella tietover-
kon kautta. Pelkkänä kirjekurssi-
na koulutusta ei kuitenkaan an-
neta," Lars Rantanen havainnol-
listaa valmisteilla olevaa koulu-
tusjärjestelmää, jonka eräänä tu-
loksena miehistöön kuuluva re-
serviläinen voi vastaisuudessa 
kenties kouluttautua ensin aliup-
seeriksi ja myöhemmin upsee-

riksi. Tai reservinupseeri voi osal-
listumalla henkilökunnan virka-
urakursseille pätevöityä esimer-
kiksi pataljoonan komentajaksi. 

Meripuolustuspäivän viimei-
sessä alustuksessa toimitusjohtaja 
Jouni Ahrela kertoi merikuljetuk-
sista ja satamien kehityksestä Itä-
merellä. Monipuolinen ja runsaas-
ti mielenkiintoista tietoa tarjonnut 
alustus herätti vilkkaan keskuste-
lun mm. öljykuljetuksiin liittyvis-
tä riskeistä ja rantavaltioiden val-
miudesta torjua öljykatastrofeja. 
Venäjän rakentamat uudet satamat 
lisäävät Suomenlahden liikennet-
tä, ja samalla onnettomuuksien 
mahdollisuus kasvaa. 

Meripuolustuspäivään osallis-
tui runsaat seitsemänkymmentä 
kutsuvierasta. Tilaisuuden päätös-
puheessaan kontra-amiraali Hans 
Holmström totesi Meripuolustus-
päivästä tulleen jo perinteen, jossa 
merivoimat, Sininen Reservi ja 
näiden läheiset sidosryhmät voivat 
yhdessä päivittää tietojaan ja poh-
tia ajankohtaisia merellisiä asioita. 

Lounaan jälkeen päivä jatkui 
Sininen Reservi ry:n syyseminaa-
rina, jossa jäsenjärjestöjen edusta-
jat yhdessä yhdistyksen hallituk-
sen ja toimihenkilöiden kanssa 
rakensivat alustuksien, keskuste-
lujen ja ryhmätöiden avulla perus-
teita vuoden 2003 toiminnalle. 
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Ruorimiehenä Laila Pada, vahtipäällikköoppilaana Antero Honkasalo ja taustalla tähystä-
jänä Tor Guss. Kuva Ilkka Laaksonen 

Matkamme alkoi 11.08 klo 05.00 
Vaasan kaupungintalon edestä 
linja-autolla kohti Haminaa. 
Pientä koukkailua jouduttiin te-
kemään Haapaniemen ja Vanhan 
Vaasan kautta josta saimme pari 
kurssilaista mukaan. Yksi tuli 
vielä Laihialta ja viimeinen Jalas-
järveltä. Sitten olikin koko ryhmä 
koossa. 

Haminaan menimme Tampe-
reen, Lahden ja Kouvolan kautta 
kolmella kahvitauolla. Saavuim-
me Haminaan puolenpäivän ai-
koihin. Sitten alkoi proviantin 
hankinta meidän nuoren "stujun" 
kanssa. 

Alukseen siirryimme noin klo 
12.30. Alkoi tavaroidenjärjestely 
alukselle. Ruuat pakkaseen, kui-
vamuona peräruumaan. Henkilö-
kohtaisten tavaroiden järjestämi-
nen hytteihin ja sänkyjen petaus. 

Niin sanottua luppoaikaakin jäi 
Haminan sataman katseluun. 

Irroitus tapahtui klo 18.00 ja 
matka Pohjanlahdelle alkoi to-
denteolla. Kaikkia ilmeisesti taas 
jännitti koska nukkumisesta ei 
tullut oikein mitään ensimmäisen 
vuorokauden aikana. Sää oli mitä 
parhain. Suomenlahdella klo 
04.00 lämpötila oli + 21. Pieniä 
kulkuvaikeuksia yön aikana oli. 
Aluksen oikeanpuoleisen kytki-
men jäähdytysongelmien johdos-
ta SB-kone vapautettiin ajoittain 
kuormasta. Tarkoituksemme oli 
mennä Utöseen mutta tämä vika 
pisti harkitsemaan menoa Upin-
niemeen josta olisimme saaneet 
korjausapua. 

Konemiehemme uurastivat 
nelisen tuntia kytkimen kimpussa 
ja saivatkin sen sitten taas kun-
toon. Matka jatkui nyt normaalil-

la matkavauhdilla ja kohden Utö-
tä. Utöseen saavuimme 12.08 klo 
13.15. Kävimme paikallisessa 
"marketissa" hankkimassa hie-
man lisää provianttia ja sitten 
Utön sotilaskotiin juomaan Utön 
kahvit. Matka jatkui noin parin 
tunnin vierailun jälkeen kohti 
Isokaria ja Vaasaa. 

Sää oli edelleen lämmin ja 
meri täysin tyyni. Päästyämme 
klo 08. 00 Norrskärin luotsinotto-
paikalle jäi yksi kansimies aluk-
sesta. Hänellä oli työtehtävä 
Norrskärissä. 

Vaasaan saavuimme klo 
10.20 elokuun 13 päivänä. 

Elokuun 14. päivänä, joka oli 
taas aurinkoinen ja meri rauhalli-
nen, aamulla klo 09.30 saapui 
alukselle Pohjanlahden Merivar-
tioston johtohenkilöitä, Pohjan-
lahden Laivastokillan hallituksen 
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edustajia, Vaasan aluepelastuslai-
toksen sekä Vaasan kaupungin 
edustajia, joiden kanssa teimme 
pienen purjehduksen Raippaluo-
don pohjoispuolelle. Kello 17.00 
alkoi iltapäiväpurjehdus, jolla oli 
mukana 23 yhteistyökumppania 
ja sponsoria. Reitti oli sama kuin 
aamupäivällä. 

Seuraavana päivänä alukselle 
oli kutsuttu Vaasan Sotilassoitto-
kunta, ilman torvia ja muita soit-
timia. Heitä oli 14 henkeä. Kier-
simme Norrskärin ja olimme taas 
Vaasan sisäsatamassa klo 15.50. 
Vieraat olivat erittäin tyytyväisiä 
merellä vietettyyn päivään. Ilta-
risteilylle saapuivat sitten Vaasan 
sotilaskotisisaret sekä Vaasan 
aluepelastuslaitoksen edustajia, 
yhteensä 22 henkilöä. 

Elokuun 16 päivän aamuna 
alotimme huoltotoimet. Siihen 
kuului aluksen huoltoa sekä pro-
viantin hankintaa. Illalla klo 
18.00 irtaannuimme laiturista ja 
suuntasimme kulkumme kohti 
Monäsin ankkuripaikkaa jossa 
pidimme ankkurointiharjoituksen 
ja jäimme Monäsin lahteen yök-
si. Aamulla jatkoimme Pietarsaa-
ren satamaan, jossa kansimiehet 
harjoittelivat aluksen ajoa laitu-
riin ja siitä pois. Kaikki sujui hy-
vin. Sieltä matka jatkui Malud-
den ja Vaasan majakan kautta 
kohti Vaasan sisäsatamaa, johon 
kiinnityimme 18. päivänä klo 
03.20. Päivän mittaan suoritettiin 
taas erilaisia huoltotöitä. Illalla 
klo 18.00 irroitimme köydet ja 
suuntasimme kulkumme kohti 
pohjoista ja Torniota. Ensin koh-
ti Ritgrundia ja sen jälkeen suun-
ta 030 astetta. 

19 päivänä klo 09.15 kiinni-
tyimme Röytän merivartioase-
man laituriin. Aseman päällikkö 

esitteli meille aseman ja heidän 
alueensa sekä työtehtävät. Klo 
11.25 irtaannuimme laiturista ja 
jatkoimme kohti Kemiä ja Ajok-
sen satamaa, minne jäimme yök-
si. Kävimme tutustumassa 
jäänmurtaja Sampoon. Illalla 
meitä kävi tervehtimässä Perä-
meren Meniosaston sotilasve-
neenkuljettajaoppilaita. 

Aamulla 20. päivänä pidim-
me "mies meressä" -oppitunnin 
ja klo 12.00 iiToitimme köydet ja 
suuntasimme kohti Virpiniemen 
merivartioasemaa. Ennen Virpi-
niemeen saapumista pidimme 
manöveerausharjoituksen mv-
aseman edustalla. Illalla esitte-
limme aluksen venepoliisille ja 
mv-aseman henkilökunnalle. Tä-
män jälkeen asema tarjosi sau-
nan, joka oli todella mieluisa oh-
jelmanumero. Muutamat rohkeat 
kävivät jopa uimassa. 

Uusi aamu, 21. elokuuta, tun-
nin kestävä suojapalvelukoulutus 
sekä paloharjoitus.Lähtö Virpi-
niemestä klo 13.25. Klo 13.40 

"mies ylilaidan" -hälytys-
harjoitus, jonka jälkeen kohti 
Oulua ja Toppilan satamaa. Top-
pilaan saavuimme klo 15.50 ja 
irroitimme köydet klo 16.40. 
Keula kohti Vaasaa. 

Vaasan sisäsatamaan kiinni-
tyimme 22. elokuuta klo 07.10. 
Päivän mittaan joitakin huoltotöi-
tä. Illalla klo 17.00 saimme aluk-
selle 27 henkeä toimintaa tukevia 
henkilöitä. Teimme heidän kans-
saan kolmen ja puolen tunnin ris-
teilyn Vaasan saaristossa. 

23. elokuuta klo 12.00 irroi-
tus Vaasan sisäsatamasta. Suunta-
na oli nyt Kristiinankaupunki, 
jossa pidettiin kolmipäiväinen 
Voima 2002 harjoitus. Kristiinan-
kaupungin satamassa manöveera-
usharjoitusta, jonka jälkeen siir-
ryimme yöksi Karhusaareen Poh-
jolan Voiman hiilisatamaan. 

24. päivänä klo 07.00 aloitim-
me harjoitusvalmistelut. Myö-
hemmin siirsimme 8 lukiolaista, 
jotka olivat tutustumassa maan-
puolustuskoulutukseen, Kristii-

Yllä 
• Konemiesoppilas Heikki Keränen vaativassa työssään KL 
RÖYTÄn konehuoneessa. Kuva Erkki Lehtimäki 

Kuvat vasemmalta 
• KL RÖYTTÄ juhlaliputuksessa Haminan satamassa, josta 
meidän purjehduksemme alkoi. Kuva Ilkka Laaksonen 
• KL RÖYTTÄ Röytän merivartioaseman laiturissa. Kuva Håkan 
Bodö 
• KL RÖYTTÄ Vaasan sisäsatamassa. Kuva Ilkka Laaksonen 
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RAIVAAMISTOIMINTAA 
Suomenlinnan Rannikkorykmentissä 

105 mm:n kranaatista 
poistetaan sytytin 
PEKIn avulla. Räjäh-
dysainetta 24 gram-
maa. 

Neuvostokoneiden toinen suur-
hyökkäys Helsinkiä vastaan koitti 
16.2.1944. Pe-2 pommittaja sai 
vastaansa voimakkaan sulkutulen 
jo kaukaa ennen pääkohdetta, 
Helsingin keskustaa. 250 kg:n 
pommit oli pakko pudottaa jo 
Vuosaaren yläpuolella. 
Umpimähkään pudotetut pommit 
eivät jostakin syystä toimineet. 
Pomminpurkajat tekivät toisen 
pommin vaarattomaksi, mutta 
toista he eivät löytäneet. Aikaa 
ehti kulua 58 vuotta, kunnes Vuo-
saaren Vanttitiellä kaivinkone ko-
lautti kauhansa johonkin kovaan. 

Sodanaikainen suutari oli vih-
doin löytynyt. Siitä sai alkunsa 
9000 hengen evakuointi. Poliisi 
eristi alueen ja kutsui Santahami-
nasta raivaajia antamaan asian-
tuntija-apua. Pommin siirtäminen 
oli yksi mahdollisuus, mutta voi-
siko pommin tehdä vaarattomak-
si paikan päällä purkamalla tai 
raivaami spanoksella.... 

Peki-esittely 
komenta ja l le 
Edellisen Rannikkorykmentin 
komentajan, Aulis Minkkisen 
valtakaudella raivaamistoiminta 

SlRR:ssa hyppäsi valtavan aske-
leen eteenpäin. PEKI - latausme-
netelmä kiinnosti Minkkistä suu-
resti. Hän järjesti tilaisuuden, 
missä meillä oli mahdollisuus 
esitellä SlMepa:n komentajalle 
Heikki Salmelalle raivaamispa-
noksen periaatteet. Etenkin sen 
kykyä tehdä vaarattomaksi ve-
denalaiset herätemiinat. Nykyi-
nen komentaja Timo Saastamoi-
nen on jatkanut Minkkisen al-
kuunpanemaa työtä. 

Komentajakapteenien Petteri 
Valkamon ja Juha Pölläsen sekä 
komentaja Ari Kallion kiinnostus 
kotimaisen raivaamispanoksen 
kehittelyyn ja suunnitteluun taka-
sivat sen, että aikanaan aloitetoi-
mikunnan hyllyttämä PEKI-lata-
usmenetelmä otettiin uudelleen 
käyttöön. Nyt Merivoimien toi-
mesta! Hukkaan oli tosin mennyt 
kaksi vuotta. 

Tositoimintaan yliluutnantti 
Kimmo Lylyn kanssa pääsimme 
24.-28.6.2002, kun Niinisalossa 
järjestettiin raivaamisleiri Poh-
jankankaan ampuma-alueella. 
Vihdoinkin meillä oli tilaisuus 
kokeilla PEKIä todellisiin räjäh-
tämättömiin ampumatarvikkei-

siin. 

M i k ä on PEKI 
- la tausmenete lmä? 
PEKI on suunnattuun räjähdys-
vaikutukseen perustuva ontelopa-
nos, jonka tarkoituksena on hu-
mauttaa eli deflagroida räjähtä-
mätön ampumatarvike. 

PEKI on kotimainen, halpa 
(5,00 mk nalleineen) sekä helppo 
valmistaa ja ladata maasto-olo-
suhteissa. Lisäksi kaikki PEKIN 
vaaralliset komponentit asenne-
taan vasta raivaamispaikalla. Juu-
ri nämä ominaisuudet tekevät 
PEKISTÄ kilpailukykyisen ulko-
laisiin panoksiin nähden. Halvin 
ulkolainen raivaamispanos mak-
saa noin 70,00 mk/kpl; SM EOD 
20 -panos. 

Roskalaat ikosta ideat 
Sysäyksen PEKI sai vuonna 
1997, kun esittelin Kimmo Lylyl-
le saksalaista HL 21 raivaamispa-
nosta - hinta yli 500,00 mk / kpl. 
Kimmo tutkaili panosta ja apri-
koi, että tuollaisen voisi valmis-
taa helposti itsekin. Mittavaa 
apua saimme Santahaminan kor-
jaamolta kuparikartion valmista-
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Pioneeriupseeri yliluutnantti 
Kimmo Lyly esittelee PEKIn 
toimintaperiaatetta kommo-
dori Heikki Salmelalle. Ko-
mentaja Aulis Minkkinen 
tarkkailee esitystä tyytyväise-
nä. 

miseksi. Teknikkoluutnantti Jou-
ni Jantusen vahvalla panostuksel-
la syntyi kartiontekolaite, jolla 
pystyimme kahdella vasaranis-
kulla valmistamaan symmetrisen 
kuparikartion. 

Roskalaatikot olivat tärkeitä 
ma te r i aa l inhank in tapa ikko ja 
PEKI-aihion löytämiseksi. Par-
haaksi aihioksi osoittautui valo-
pistoolin hylsy, jonka kaikki osa-
komponentit olivat hyödynnettä-
vissä. 

Satoja teste jä PEKIIIä 
Normaali panostustyyli, muuta-
ma kilo räjähdysainetta räjähtä-
mättömän kranaatin päälle, on 
tietenkin käyttökelpoinen ampu-
makentillä. Siellä ei tarvitse pal-
jonkaan kantaa huolta ympäris-
töstä. Mutta jos todellinen " suu-
tari" löytyykin asutuksen liepeiltä 
tai jopa keskeltä kaupunkia? Sil-
loin normaali panostustyyli ei ole 
suositeltavaa! Tätä varten aloim-
me kehitellä Kimmon kanssa 
PEKIä. On oltava jokin muukin 
tapa tehdä ampumatarvike vaa-
rattomaksi kuin asettaa muutama 
kilo räjähdysainetta päälle. 

Alueen eristäminen, henkilöi-

den evakuointi ja materiaalin 
sekä asutusten suojaaminen tulee 
tietenkin ottaa huomioon myös 
PEKIIIä toimittaessa.. 

Raivaamiskurssien 
keh i t tyminen 
Olemme järjestäneet raivaamis-
kursseja Rannikkotykistö- ja Me-
risotakoululle vuodesta 1996 läh-
tien. Ensimmäiset kurssit tosin 
olivat hieman alkeellisia, johtuen 
kunnollisten havaintokappaleiden 
puutteesta. Mustavalkoiset kalvot 
värittivät silloista koulutusta. 
Vuosien kuluessa havaintokappa-
leiden määrä on noussut tasaises-
ti. Nykyään niitä on n. 300 kap-
paletta, käsikranaateista lento-
pommeihin. Havaintokappaleita 
varten teimme pioneerivarastolle 
paremmat esittelytilat talvella. 

Raivaamiskursseilla emme 
kouluta pelkästään vanhaan tyy-
liin, vaan olemme tutustuttaneet 
oppilaat myös uusimpiin raivaa-
mis välineisiin: 

- Itävaltalaiset raivaamispa-
nokset SM EOD 20, 33, ja 33 P 

- Ruotsalainen raivaamispa-
nos MPCC 

- Saksalainen raivaamispanos 
HL 21 

- Termiitti 
- Listapanokset 
- Iskumassalaite 
- Blade-räjäytysnauha 
- PEKI-latausmenetelmä 
Raivaamiskohteina on suu-

rimmalta osalta ollut ns. 
"hyllytavaraa".Onneksi muuta-
mat kovatkin ampumatarvikeet 
ovat saaneet viimeisen voitelun 
taisteluampumaradalla mm. 66 
KES 88 orak:t, 81 mm krh-kra-
naatit, venäläiset 2,5 kg:n lento-
pommit ja lukuisat käsikranaatit. 

MpKK:n kadeteille olemme 
pitäneet kahden vuorokauden 
käytännön raivaamistapahtuman. 
Koulutus on sisältänyt aluerai-
vaamisen periaatteet merkitsemi-
sineen ja paikantamisineen sekä 
niiden ampumatarvikkeiden tun-
nistamisen, joita mahdollisesti 
ampumaradalta voi löytää räjäh-
tämättöminä. 

Tärkeimpänä on tietysti ollut 

ampumatarvikkeiden panostami-
nen ja räjäyttäminen . 

Koulutus uudistuu v. 
2 0 0 3 
Uuteen EOD-koulutukseen siir-
tyminen lopettaa kuitenkin van-
hanmallisten raivaamiskurssien 
pitämisen. Pioneerikoulu Keu-
ruulla on jo aloittanut uudentyyp-
piset raivaamiskurssit ja sinne 
keskittyy lähitulevaisuudessa 
koko maavoimien antama raivaa-
miskoulutus. Milloin merivoimat 
aloittaa oman EOD-koulutuksen-
sa, on vielä hämärän peitossa. 
Tarve merellisten kohteiden rai-
vaamiskursseille on suuri. Maa-
voimien opit pitää tietenkin olla 
pohjana. Mutta erikoiskoulutus 
vedessä oleviin raivattaviin am-
pumatarvikkeisiin ja miinoihin 
täytyy tietenkin järjestää siellä, 
missä niitä esiintyykin. 

Kaikk i he rkku 
loppuu a ikanaan 
SlRR:n pioneeriupseerien taru 
alkaa kuitenkin olla lopuillaan. 
Virta vie meitä viimeisiä pionee-
reja vääjäämättä kohti Upinnie-
meä. Ihmeellistä, koska täällä 
pääkaupunkiseudulla töitä ja 
kohteita riittäisi useammallekin 
pioneeritaitoja omaavalle soturil-
le. 
Teksti ja kuvat: Pekka Saarela 

66KES88:sta on PEKIIIä 
poistettu räjähdyskartio 
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Paroni, komentaja- Von Trapp-perheen toisen maailmansodan jälkeen perustama hotelli, 
kapteeni Georg von joka on uusittu 20. joulukuuta 1980 tapahtuneen tulipalon jälkeen. 
Trapp nuorena. 

M o n i o n v a r m a s t i näh-

nyt Jul ie A n d r e w s i n ja 

Ch r i s t o f f e r P lummer in 

e l o k u v a s s a the S o u n d o f 

M u s i c j o p a usei ta kerto-

ja . Pa ron i G e o r g e v o n 

T r a p p i a ku tsu taan e loku-

v a s s a k a p t e e n i k s i , 

v a i k k a h ä n e n o i k e a 

s o t i l a s a r v o n s a o l i ko-

m e n t a j a k a p t e e n i , Kor-

v e t t e n k a p i t ä n . M i n u l l a 

o l i syksy l lä 2 0 0 1 mah -

do l l i suus k ä y d ä t a p a a -

m a s s a t ä m ä n kuu lu isan 

m e r i u p s e e r i n p a r o n i 

G e o r g e v o n T r a p p i n 

j ä l k e l ä i s i ä U S A : s s a 

Ve rmon t i s sa . 

Laulava meriupseeri 
Georg Ritter von Trapp syntyi 
4.4.1880 Zarassa (Zadarissa). 
Ensimmäisessä maailmansodassa 
Georg von Trappista tuli kuuluisa 
toiminnastaan Itävalta-Unkarin 
laivastossa erityisesti sukellusve-
neissä upottaen muutamia vihol-
lisaluksia. Vuonna 1911 hän sol-
mi avioliiton Agathe von White-
headin kanssa, joka oli kuuluisan 
Fabbrica Torpedini Whitehead 
S.A-torpedotehtaan perustajan 
John Whiteheadin tytär. Agathe 
kuitenkin kuoli vuonna 1922 ja 
jätti von Trappin yksin seitsemän 
lapsensa kanssa. 1920-luvulla 
von Trappin perhe muutti Salz-

burgiin. 
Von Trapp meni vuonna 1927 

uusiin naimisiin von Trappin yh-
den lapsen kotiopettajattareksi 
tulleen Maria Augusta Kutsche-
ran kanssa, joka oli noin 25 vuot-
ta Georg von Trappia nuorempi. 
He saivat kolme yhteistä lasta. 
1930-luvun alun lamassa perhe 
menetti omaisuutensa, ja ryhtyi 
elättämään itseään muun muassa 
laulamalla. Niin syntyi tunnettu 
laulava Trappin perhe. Von Trapp 
ei kannattanut natsi-Saksaa, ja 
kun Itävalta toiseen maailmanso-
taan liittyen liitettiin Saksaan, 
perhe muutti pois maasta päätyen 

Kirjoittaja, 
Georg von 

Trappin tytär 
Maria nuorempi 

("Mitzi") von 
Trapp ja Elisa-

beth von Trapp. 
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lopulta Yhdysvaltoihin Stowe-ni-
miselle paikkakunnalle Vermon-
tin osavaltioon elättäen itseään 
laulamalla ja myöhemmin pitä-
mällä hotellia Stovvessa. 

Von Trappien kymmenestä 
lapsesta osa on vielä elossa. Nuo-
rin lapsista, Johannes (s. 1939), 
johtaa edelleen perheyritystä, the 
Trapp Family Lodge. Von-sana 
jätettiin aikoinaan pois nimestä, 
koska se kuulosti liian saksalai-
selta kun perhe muutti USA:han. 
Werner von Trapp on yksi kym-
menestä lapsesta ja Elisabeth on 
hänen tyttärensä. Elokuvassa the 
Sound of Music lapsille on tosin 
annettu eri nimet kuin todellisuu-
dessa. Jotkut lapsista ovat pala-
neet Vermontiin jäätyään eläk-
keelle, jotkut ovat asuneet tai 
asuivat koko loppuelämänsä Ver-
montissa. Itse tutustuin Elisa-
bethiin aika erikoisella tavalla in-
ternetin kautta. 

Käydessäni Vermontissa 
erään ystäväni kanssa tapasin en-
sin Elisabethin ja hänen miehen-
sä eräässä ostoskeskuksessa, jos-
sa Elisabeth oli esiintymässä ja 
mainostamassa musiikkiaan. Hän 
on tähän mennessä julkaissut kol-
me CD:tä ja kasettia, jotka pää-
osin sisältävät hänen itse sanoit-
tamaa ja säveltämää musiikkia. 
Elisabet on ainoa suvusta joka 
tänä päivänä elättää itsensä laula-
malla. "Monet muut suvun nuo-
rista jäsenistä ovat hyvin musi-
kaalisia ja ovat laulaneet kanssa-
ni muun muassa kirkoissa, mutta 
minä olen ainoa joka elän sillä" 
kertoi Elisabeth. Sen lisäksi että 
hän tietysti ajoittain joutuu laula-
maan the Sound of Music-eloku-
vasta tuttuja sävelmiä, hän esittää 
pääosin itse säveltämiään lauluja. 
Isoisäänsä Elisabeth ei koskaan 
tavannut, koska Georg von Trapp 
kuoli jo vuonna 1947 ja Elisabeth 
on syntynyt 1950-luvulla. 

Myöhemmin Elisabeth vei 
meidät tutustumaan the Von 
Trapp Lodge-hotellin tiloihin. 
Eräässä huoneessa oli von Trap-
pien sukupuu ja paroni Georg 
von Trappin uraa kuvaavaa mate-

raalia. Monessa maassa kuten 
elokuvassakin hänen sotilasar-
vonsa on käännetty väärin kap-
teeniksi, vaikka esimerkiksi sei-
nällä olevista valokuvista käy 
ilmi, että hän oli arvoltaan ko-
mentajakapteeni, Korvettenkapi-
tän. Elisabeth totesi, että paroni 
von Trappia aina kutsuttiin kap-
teeniksi ja lapsenlapset käyttävät 
hänestä nimeä Gross-Papa, mutta 
ettei kukaan ole kiinnittänyt hä-
nen sotilasarvoonsa aikaisemmin 
huomiota. Elisabeth oli kiitolli-
nen selvitettyäni sen hänelle. Hän 
kertoi myös, että elokuvassa the 
Sound of Music komentajakap-
teeni von Trappista annettu kuva 
on vääristynyt. "Hän oli enem-
mänkin lempeä taustavaikuttaja 
kuin elokuvassa esitetty tiukka 
evp-upseeri, eikä niin usein osal-
listunut perhekuoron esiintymi-
siin. Isoäitini sen sijaan oli per-
heen voimakas johtohahmo" to-
tesi Elisabeth. 

Huoneen perällä oli ovi, joka 
johti tiloihin jotka rakennettiin 
Maria Augusta von Trappia, Eli-
sabethin isoäitiä, varten kun ho-
telli uusittiin vuonna 1980 hotel-
lin palon jälkeen. "Isoäitini ei 
kuitenkaan koskaan viihtynyt 
näissä uusituissa tiloissa" paljas-
ti Elisabeth. Maria von Trapp 
kuoli vuonna 1987 ja on haudattu 
The Lodge-hotellin pihamaalla 
olevaan pieneen hautausmaahan 
miehensä viereen. 

Kierroksemme päättyy Lod-
gen aulaan, johon sattumalta kak-
si vielä elossa olevaa Georg von 
Trappin lasta, Agathe (s. 1913) ja 

Kirjoittaja 
haastattelee 
Elisabeth 
von Trappia. 

Maria "Mitzi" (s. 1914), sattuvat 
tulemaan sisälle osallistuakseen 
eräälle illalliselle. Maria on pu-
keutunut tyypilliseen itävaltalai-
seen pukuun, kun taas taustalla 
pysyttelevä Agathe ei halunnut 
turistien huomiota. Kaikki pai-
kalla olevat turistit menevät heti 
tervehtimään Mariaa ja ottamaan 
hänestä valokuvia, ja hän jaksaa 
ystävällisesti vastata kaikille. 
Kestää jonkin aikaa ennen kuin 
Elisabeth saa tätinsä asettumaan 
valokuvaan minun kanssani. Kes-
kustelemme hetken von Trappien 
esiintymismatkoista Ruotsiin ja 
Norjaan, ja kysyn miksi he eivät 
koskaan käyneet Suomessa. Ma-
ria muistelee, etteivät he koskaan 
saaneet kutsua Suomeen eikä 
heidän agenttinsa sen takia järjes-
tänyt Suomenmatkaa. Toivotan 
hänet nyt tervetulleeksi Suo-
meen, johon hän ystävällisesti 
vastaa että mielellään tulisi mutta 
taitaa jäädä tulematta korkeasta 
iästään johtuen. 

Keskustelemme vielä Elisa-
bethin kanssa muun muassa Suo-
mesta, ja hän kertoo itse asiassa 
käyneensä Helsingissä vuonna 
1994 matkalla esiintymismatkal-
le Venäjälle. Esiintymisiä ei ollut 
Suomessa, mutta hän tulisi mie-
lellään käymään jos olisi mahdol-
lista. Ystäväni ja minun vierailu-
ni von Trappien maailmaan päät-
tyi kun hyvästelimme Elisabethia 
ja hänen miestään komentajakap-
teeni Georg von Trappin ja hänen 
vaimonsa aikoinaan luoman ho-
tellin edustalla. 
Ove Enqvist 
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Patria 

Vedenalaiset valvontajärjestelmät 

Akustiset miinanraivausjärjestelmät 

Kommunikointi- ja johtamisjärjestelmät 

Optroniikka 

New Technologies 
www.patria.fi 

Patria New Technologies Oy 
Defence Electronics 

Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 020 4691 

Fax 020 469 2691 
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PERKAIN-
PÖNTTÖ 

M Perkainpöntössäjulkai-
semme lukijoidemme mie-
lipiteitäja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

TEIKARI-itiminen alus 
"Rannikon Puolustajan" nume-
rossa 3/2002 oli artikkeli Jurmo-
luokan aluksista ja niiden nimeä-
misistä. Artikkelissa todettiin 
mm. selvitetyn, "ettei Teikari-ni-
mistä alusta todellakaan ole eikä 
ole ollut Suomen laivastossa". 
Sana laivasto voitaneen käsittää 
tässä yhteydessä laajemmin meri-
voimina, varsinkin kun artikkeli 
liittyi rannikkojoukkojen aluk-
siin. 

Teuvo Rönkkösen kirjoitta-
masta Rannikkotykistörykmentti 
2:n historiikista (Helsinki 1988) 
ilmenee, että rykmentin aluska-

lustoon on ennen sotia kuulunut 
yhteysaluksena käytetty hl Teika-
ri, aiemmalta nimeltään MT 4. 

Haminan Rannikkolinnak-
keiston alusluetteloissa vuodelta 
1948 esiintyy hinaaja Teikari. 
Kysymyksessä lienee edellä mai-
nittu RT 2:n yhteysalus; omista-
jaksi on merkitty Merivoimat, jo-
ten miinanraivaukseen siviilistä 
pakko-otettu alus se ei ole ollut. 
Teikari osallistui miinanraivauk-
seen raivauskaudella 1947 Hami-
nan Rannikkolinnakkeiston muo-
dostamassa VII Raivaaj aosastos-
sa. Osaston alusluettelon mukaan 

se kuului 8.Raivaajalaivueeseen. 
Laivue oli perustettu Hangossa ja 
se oli raivannut aiemmin kauden 
1946 jälkeen lakkautetussa V 
Raivaaj aosastossa. 

VII Raivaajaosasto lakkautet-
tiin kesällä 1948 ja samalla päät-
tyi rannikkojoukkojen osuus Rai-
vaajalaivastossa. Merivoimien 
Esikunta toimeenpani joukko-
osastojen kesken alusten tasaus-
siirtoja ja siviilialuksia palautet-
tiin omistajilleen. Näihin järjeste-
lyihin liittyen Teikarista tuli Ha-
minan Rannikkolinnakkeiston 
yhteysalus. 1950-lukuun mennes-
sä se kuitenkin korvattiin ya F.H. 
af Chapmanilla. 

Allekirjoittaneella ei ole tie-
toa Teikarin sodanaikaisista eikä 
1945-46 raivauskausien vaiheista 
enempää kuin Haminan kauden 
jälkeisestäkään historiasta. Mah-
dollisesti alus on hylkäyspäätök-
sen myötä joko romutettu tai 
myyty siviiliin. 
Uolevi Tirronen 

SULKULINNAKKEET 

Rannikon Puolustajan numerossa 3/2002 komentaja Erkki Martti la kirjoitti Kannaksen sulkulin-
nakkeista (sivut 69-71). Julkaisemme tässä karttakuvan, joka selventää sulkulinnakkeiden 
sijaintia. Linnakkeet - viisi kappaletta - on merkitty karttaan punaisin pistein Vuoksen ja Suvan-
non pohjoisrannoille. Idästä länteen linnakkeet ovat Patoniemi, Kekinniemi, Hoviniemi, Kiviniemi, 
IMoisniemi ja Oravanniemi. Kartan oikeassa laidassa häämöttää Laatokka. 
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Anna 

joululahja 
ystävällesi 
Rannikon Puolustajalla on kah-
denlaisia tilaajia. Jatkuvasti kas-
vava joukko saa lehtensä vuositi-
lauksen perusteella. Suurin osa 
saa kuitenkin lehden, koska kuu-
luu johonkin lehden tilaajayhdis-
tyksistä tai -killoista. Osa kuuluu 
useampaankin yhdistykseen -
jotka löytyvät tästäkin lehdestä 
kohdasta yhteystiedot. 

Näillä useisiin tilaajayhdis-
tyksiin kuuluvilla tilaajilla on oi-
keus tehdä LAHJATILAUS tai 
jopa useampia. Jos siis maksat 
jäsenmaksusi kahteen tilaajayh-
distykseen, voit tilata RP-lehden 
ystävällesi ilman lisämaksua. Ti-
lauksen teet Auvo Viita-aholle 
kansilehdessä ilmoitettuihin yh-
teystietoihin. Lahjatilauksia voi-
vat toki tehdä muutkin tilaajat 
maksamalla tuosta lahjasta 17 
euron vuositilausmaksun. RP-
lehti on edullinen ja mieluisa 
joululahja kaikille maanpuolus-
tukseen hurahtaneille. 

Koululaivan Matti Kurjen 
(ex HMS Porlock Bay) purjehti jat.... 

1/66 ikä luokan ryhmänjohta ja t ja koke laa t suun-
n i t te levat m a t k a a Englant i in t a p a a m a a n ex H M S 
Por lock Bayn veteraaneja . M a t k a on tarko i tus 
to teu t taa huht ikuussa 2 0 0 3 . Tapaamispaikka on 
Royal ISlavyn kot isa tama Por tsmouth , jossa 
t u t u s t u m m e m m . Amiraa l i Nelsonin l ippulaiva 
V ic toryyn yms. Jos olet k i innostunut t u l e m a a n 
m u k a a n niin ota yh tey t tä a l lek i r jo i t taneeseen. 
A l lek i r jo i t tanut on myös saanut va lmi iks i lai-
v a m m e kaik ista matko is ta re i t t ikar tan . Englan-
nista löytyy myös la ivamme täydel l inen pienois-
mal l i . Vanhoja ka i ta f i lme jä e lämästä laival lam-
me on d ig i to i tu nyky formaat t i in (VHS, D V D ) jne. 

I lkka J Ignat ius 
Sot i lasmestar i (res) 1/66 KL M a t t i Kur jen purjeh-
t i ja Pun. (09) 8 0 1 3 0 4 1 ta i G S M 0 4 0 - 5 0 5 0 6 8 5 

SILVA SHIPPING OY AB 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

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

OY COMBINENT AB 
Liuku renkaiden valmistus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

SODANKYLÄN VESI OY 
Kasarmintie 10 

puh. (016)618 248 
99600 SODANKYLÄ 

i 

Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

№ 
i 

Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

i 

Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 
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EEE ̂  ^̂ ^̂ " -̂ -̂ii 
Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
miinasodankäynti-, tiedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjärjestelmiin 

Erityisosaamisen alueet: 
• Mi inantor junta 
• Herätteiden mit taaminen ja hallinta 
• Laitesuojatekni ikka 
• Jär jestelmäintegroint i 

Tuotteet: 
• Herätemi inojen raivausjär jestelmät 
• Magneett isuojausjär jestelmät 
• Herätemit tausradat 
• Akust iset ja optiset valvontajär jestelmät 
• Johtokeskus- ja esi tysjär jestelmät 
• Yleiskäyttöiset työasemat laiva- ja 

johtokeskuskäyt töön 
• Laitesuojat ja niiden varusteet 

Elesco Oy 
www.elesco.fi 

Elescon yleiskäyttöisiä työasemia 20" litteillä näytöillä 
taistelunjohto- ja valvonta-sovelluksiin. 

PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (09) 525 9060 
fax (09)525 90660 

PL 198 
(Kampikuja 4) 
78201 VARKAUS 
puh. (017) 366 5100 
fax (017)366 5111 

Elesco Oy kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

Joulutervehdyksiin varaamamme rahat lahjoitamme tänä vuonna 

Syöpäsäätiölle 
ja 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle. 

E L E S C O 
The defence systems specialist. 
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MERIVOIMIEN 
JOHTO 

1.1.2003 

Merivoimien komentaja 
Kontra-amiraali 
Hans Holmström 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
komentaja 
Kommodori 
Jukka Pennala 

Merivoimien Varikon 
päällikkö 
Kommodori 
Jouko Ovaska 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
Kommodori 
Karl Storgårds 



Esikuntapäällikkö 
Kommodori 
Hanno Strang 

Dmenlahden 
iripuolusfusalueen 
•nentaja 
mmodori 
tero Karumaa 

Merisotakoulun johtaja 
Kommodori 
Kai Varsio 

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen johtaja 
Insinööri kommodori 
Pekka Lopmeri 

åJk 
Kotkan Rannikkoalueen 
komentaja 1.3.2002 dlk. 
Komentaja 
Tapio Maijala 

KUVAT SA-KUVA, GRAFIIKKA KARI MERILÄ 



Jotain on tapahtumassa. 
Tervetuloa pankkiin, juttelemaan. 
Elämä on täynnä muutoksia. Suuria ja pieniä. Hyviä ja huonoja. Me kutsumme 
sinut juttelemaan elämäsi tärkeimmästä asiasta. Sinusta. Ihan selkokielellä. 
Varaa tunti aikaa. Astu sisään tai soita 0200 2580. 

S S A M P O 

KTP SERVICE OY 
Suokatu 16 A 17 

Puh./fax (019) 417 656 
Matkapuh. 0400-439 881, 0400-845 934 

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

Säkkiväline on nyt L & T. 

Kaikki jätehuoltopalvelut. 

I V f f S 
Puh. 010 636 182 
LUnsi-Uusimaa 

TILINTARKASTUSTOIMISTO 
JORMA JOKIRANTA HTM 

Albertinkatu 22 , Nummela 
(09) 2 2 2 1055 , 0 4 0 0 - 2 0 4 4 5 9 

PELASTUSOPISTO -
RÄDDNINGSINSTITUTET 
Valtakunnal l inen pelastusto imen kou lu tuskeskus 

Pelastusopisto palveluksessanne 
Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 
Puhelin (017) 307 111, Telekopio (017) 307 222 
www.pelastusopisto.fi 

KOTKAN OPTIIKKA 
KESKUSKATU 

M 1 " f V , 48100 KOTKA 
^ J P. 05-212951 

V YLIVIESKAN KAUPUNKI 

PL 70, 84101 Ylivieska 
puh. (08) 42 941 
www.ylivieska.fi 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 
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Rannikkotykistön 
U pseeriyhd istyksen 
jäsentiedote 

Evp-lounaat 
• Evp-lounaita jatketaan Katajanokan Upseerikasi-
nolla 12.12.2002 klo 12.00. Tilaisuudessa esitelmöi 
professori Jarmo Toiskallio Maanpuolustuskorkea-
koululta Sotilaspedagogiikan nykytilasta. Ilmoit-
tautumiset suoraan Kasinolle (puh 09-622 2722). 

Vuosikokous 
• Vuosikokous pidetään Upinniemen upseeriker-
holla torstaina 28.11.2002 klo 17.00. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset ja muut jäsen-
ten hallitukselle lähettämät asiat sekä sääntömuu-
tosesitys 16 §:ään. 
Kokousta ennen on mahdollista tutustua Upinnie-
men sotasatamassa merivoimien uusimpiin aluksiin 
ja Suomenlahden Meripuolustusalueen toimintaan 
oheisen aikataulun mukaisesti: 

- k l o 13.00 Yhteiskuljetus Helsingistä Kasar-
mintorilta 

- klo 14.15 Sotasatamassa alusten esittely 
- k l o 16.00 SlMepa:n esittely Upinniemen up-

seerikerholla 
- k l o 17.00 Vuosikokous, jonka jälkeen yhdis-

tyksen tarjoama iltapala 
- klo 20.00 Paluukuljetukset 

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen sihteerille 
EJ:llä, 
puh 015-181 2221, fax 015-181 2233, 
gsm 040-500 8318, 

petri.parviainen@rannikonpuolustaja.fi  

Terveisin hallitus 

Jäsen retki Pietariin ja Viipuriin tehty 

Rannikkotykistöupseeriyhdistyksen jäsenretki 
suuntautui Pietariin ja Viipuriin 7. - 9.9.2002. Ret-
ken oppaana toimi dosentti Silvo Hietanen ja mat-
kalle osallistui 24 henkilöä. Matkalla tutustuttiin 
mm toisen maailman sodan taistelupaikkoihin Kan-

naksella, Kronstadtiin ja Pietarin tykistömuseoon. 
Kuvassa retkeläiset Pietarin tykistömuseon edessä. 

Teksti Petri Parviainen 
Kuva Hannu Kinnunen 
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Meri u pseeriy hd istys 
Viipurissa ja Karjalan Kannaksella 5.-6.10.2002 

Matkamme teemana oli eräitä kesän 1944 torjuntataistelujen keskeisimpiä taistelu-
paikkoja: Tali-lhantala, Siiranmäki ja Vuosalmi. Paikkoja, joihin jokaisen suomalai-
sen sotilaan tulisi tutustua. Muun muassa näillä sotahistoriallisesti kuuluisilla taistelu-
paikoilla ratkaistiin Suomen kohtalon hetkiä kesällä -44. Opastamme kuunnellessa 
monelle tuli mieleen, että niin moni asia voisi olla toisin. 

Sotahistoriallisesti merkittävät paikat vaativat myös 
hyvän ja asiantuntevan opastuksen: saimme matkaam-
me erinomaisen ja pätevän oppaan, Maanpuolustus-
korkeakoulun sotahistorian laitokselta, dosentti Eero 
Elfvengrenin. 

Bussimme odotti meitä lauantain aamuhämärissä 
Helsingin Rautatientorin kupeessa. Siinä vaiheessa sää 
ei ollut erityisen suotuisa, sillä räntää tuli taivaan täy-
deltä. Mutta jo tunnin ajomatkan jälkeen sää oli kir-
kastunut ja aurinko olikin seuranamme koko viikonlo-
pun ajan. 

Vainikkalan Rajahovissa suoritimme huoltotoi-
menpiteet ja ylitimme valtakunnan rajan 5.10.2002 klo 
12.35 ja etenimme kohti Viipuria. Noudimme paikal-
lisen oppaan ja jatkoimme etenemistä Mannikkalan 
tienhaaran kautta Taliin, IV armeijakunnan puolustus-
ryhmityksen eteen. Käsky: "Ajoneuvosta nouse!" tuli 
ensi kerran Talin kartanon mailla, johon venäläisten 
30. Kaartin Armeijakunta oli ryhmittynyt hyökkäyk-
seen. Edessämme oli laaja peltoaukea, jonka takana 
nousi Konkkalanvuoret ja siitä oikealla Murokallio, 
näihin olivat suomalaiset kaivautuneet asemiinsa. 
Olimme siis Leitimo-ja Kärstilänjärvien välisellä ka-
pealla kannaksella, johon venäläiset keskittivät hyök-
käyksensä. 

Etenimme Konkkalanvuorten ja Murokallion väli-
seen kallioleikkaukseen, josta vihollisen panssarivau-
nut pääsivät lopulta läpimurtoon. Nousimme Murokal-

.y.; " I94A.. ' ' 
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lion huipulle, josta näimme tärkeään neljän tien ris-
teykseen, Portinhoikkaan. Tuolla alueella käytiin 
torjuntataistelulta PsPr:n ja rynnäkkötykkien voi-
min vihollisen panssarivoimaa vastaan. 

Pidimme pienen taistelutauon, sillä matkanjär-
jestäjä oli, mainion matkaoppaamme, Seidi Tuo-
men johdolla järjestänyt maastokahvit paikallisen 
lämmikkeen kera. Tunnelma oli varsin rento ja vä-
litön, ryhmämme selkeästi nautti kauniista ilmasta 
ja toistensa seurasta. 

Tauon jälkeen pysäytimme Portinhoikan tien-
haarassa, josta jatkoimme suoraan Ihantalan kylään, 
jonka alueelle JR 12 oli ryhmittänyt puolustukseen. 
Oppaamme Eero Elfvengren kertasi taistelujen kul-
kua ja tapahtumia alueella. Koko joukkomme oli jo 
vakavoitunut, sillä edessä oli vielä päivän päätös; 
hiljainen hetki Ihantalan kylän kirkkomaalla. San-
karivainajien muistoa kunnioittaen Meriupseeriyh-
distys laski puheenjohtajansa, kommodori luha 
Rannikon, johdolla seppeleen Ihantalan sankarivai-
najien muistomerkille. Tilaisuus sai huomiota myös 
luontoäidin osalta, sillä vain muutamaa minuuttia 
ennen seppeleen laskua koko päivän paistanut au-
rinko peittyi tummaan pilveen, josta satoi raekuu-
ron lailla kauniin valkeita helmiä. Kun harras het-
kemme oli ohi, raekuuro päättyi ja aurinko lämmitti 
taas joukkomme viilentyneitä poskipäitä. 

Siirryimme Viipuriin majoitustukikohtaamme, 
hotelli Druzhbaan, jossa suoritimme illan aikana 
huoltotoimenpiteet. Tämän jälkeen joukkomme sai 
ansaitun levon pitkän päivän uuvuttamana. Tosin 
muutama uskalias iskuryhmä oli vielä valmiina val-
loittamaan samantien vaikka koko Viipurin. 

Sunnuntain aamu koitti kirpeän pakkasen pauk-
kuessa. Kohmeiset taistelijat olivat valmiina uuden 
päivän koitokseen. Etenimme verkkaisesti Viipuris-
ta kaakon suuntaan, jossa koukka-
simme Talvisodan linnoitettujen ase-
mien kautta Perkjärvelle. Tuolla alu-
eella teimme pikaisen tiedustelun ny-
kyisen varuskunnan alueen ohi ajaen. 

Perkjärveltä siirryimme suoraan 
VT-asemiin Siiranmäen maastoon, 
jossa taisteluosasto Ehrnrooth oli 
ryhmittynyt puolustukseen vetäydyt-
tyään Pääasemasta, samalla viivyttä-
en vihollisen etenemistä. Mutta vas-
tassa oli runsaslukuinen venäläis-
joukko; 281.D ja 381.D keskittivät 
hyökkäyksensä Siiranmäen alueelle. 
Heidän tiedustelunsa oli saanut sel-
ville, että alueen yhtenäisestä taiste-
luhaudasta puuttui noin 50 metrin 
pätkä Seppälän taloryhmän kohdalta. 
Ja tätä vihollinen käytti hyväkseen. 

Vihollinen sai viimein murron 
Siiranmäen puolustusryhmitykseen 
tuon taloryhmän alueella. Vaikka 

Ehrnroothin JR 7 taisteli raivoikkaasti ja iski vasta-
hyökkäyksillä takaisin niin vihollinen sai pidettyä 
valtaamansa Siiranmäen huipun, jota se sitten käytti 
etenemiseensä. Suomalaisten joukot joutuivat ve-
täytymään vihollista viivyttäen. 

Seuraavaksi joukkomme siirtyi maanteitse Äy-
räpään alueelle. Etenimme Yksjärven ja Kirkkojär-
ven välistä kapeaa kannasta, jonka jälkeen teimme 
pitkän ketunlenkin eksyttääksemme vihollisen. Saa-
vuimme kuitenkin vihdoin Martolan komentaman 
2. Divisioonan alueelle Äyräpään kirkon ja lossin 
väliselle alueelle, jossa JR 7:n toinen pataljoona oli 
asemissa. Puolustusasemamme oli kavettu harjan-
teen huipulle, niin että takanamme oli kapea ja vuo-
laana virtaava Vuoksi. Tämä tärkeä paikka saatiin 
pidettyä suomalaisten hallussa 2 viikkoa, jonka jäl-
keen venäläiset hyökkäsivät Vuoksen yli 9.7.1944. 
Tälle yhdelle merkittävälle Jatkosodan torjuntatais-
telupaikalle yhdistyksemme päätti sotahistoriallisen 
osuutensa. Jäljellä oli paluumarssi Viipurin kautta 
valtakunnan rajalle. 

Viipurissa suoritimme vielä tarvittavat huolto-
toimenpiteet sekä täydensimme juomavarastot. Vii-
purin torilla joukkomme sai vielä kontaktin ryöste-
leviin rosvojoukkoihin, mutta ryhmämme välttyi 
suuremmilta tappioilta. Matka kohti koti-Suomea 
alkoi ja ylitimme tutun valtakunnan rajan paikallista 
aikaa klo 20.05. Matkaamme hidasti vielä tullin 
uuras työskentely venäläisten bussissa, jonka takia 
jouduimme odottelemaan omaa vuoroamme passi-
tarkastukseen. 

Matkamme yhteinen osuus päättyi lähtöpaik-
kaamme Helsingin Rautatietorin kupeeseen klo 
22.25, josta kukin hajaantui tahoilleen. Meriupsee-
riyhdistyksen erinomaisesti onnistunut syysmatka 
oli ohi. 

Syysmatkamme sai osallistujilta 
hyvää ja positiivista palautetta jo mat-
kan aikana, mutta lyhyesti koko mat-
kaamme voisi kuvata yhden mukana 
olleen veteraanin, komentaja Yrjö 
Halosen sanoja lainaten. Lauantain 
seppeleen laskun jälkeen poistuin yh-
dessä Yrjön kanssa sankarivainajien 
muistomerkiltä. Siinä kävellessämme 
kuivien lehtien kahistessa jalkojemme 
alla Yrjö totesi mietteliäänä ja selvästi 
liikuttuneena: "Pitkään aikaan ei ole 
ollut niin monta hyvää hetkeä saman 
päivän aikana". 

Kiitokset kaikille osallistujille, 
joita olivat 24 yhdistyksen jäsentä 
sekä kuusi vanhimman vuosikurssin 
kadettia, oppaitamme unohtamatta. 
Kiitos ja seuraavaa matkaa odottaen. 
Teksti: Jyrki Myllyperkiö 
Kuvat: Eino Asp, Jyrki Myllyper-
kiö 
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Presidentti Koivisto kertoi näkemyksiään 
Suonien ja Venäjän suhteista 

Suomenlinnan paikallisosaston ryhdikkäät vihreät sisaret valmis-
tautumassa h-hetkeen: presidentti ja rouva Koiviston saapumi-
seen sisariltaan Katajanokalle. 

Antoisan illan päätteeksi nautittiin - luonnollisesti - maistuvat 
munkkikahvit. Yläkuvassa presidentti Mauno Koivisto, Slpo:n 

varapuheenjohtaja Sirkka Stolt, Kirsti Karvinen, Slpo:n puheen-
johtaja Eija Paananen ja selin RSKY:n puheenjohtaja Ulla 

Varjola. Oikeanpuoleisessa kuvassa kahvittelevat rouva Tellervo 
Koivisto ja Ulla Varjola. 

RSKY:n Suomenlinnan paikallis-
osasto sai lokakuun 2. päivän si-
sariltaansa vieraikseen presidentti 
ja rouva Koiviston. Presidentti 
Koivisto loi katsauksen Suomen 
ja Venäjän välisiin suhteisiin Ve-
näjän historian kautta aina Neu-
vostoliiton hajoamiseen ja maan 
nykytilaan niin politiikan, kau-
pankäynnin kuin kulttuurinkin 
osalta. Presidentin kiinnostusta 
itäisen naapurimme vaiheisiin on 
ollut lisäämässä myös varhain vi-
rinnyt harrastus venäjän kieleen 
ja vuosia jatkunut aktiivinen kie-
len opiskelu. 
Lämminhenkisen tilaisuuden lo-
puksi sisarilla oli tilaisuus esittää 
kysymyksiä. Ja arvaahan sen -
siitäpä virisi vilkas keskustelu. 
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Rannikkosotilaskotiyhdistys on 
menettänyt arvostetun sisaren. 
Meitä oli 16 sisarta saattamassa 
Kyllikkiä liturgiseen vihreään ver-
hotussa Kirkkonummen kirkossa 
lokakuun 25. päivänä. Oli kirkas, 
aurinkoinen iltapäivä. Jokaisella 
meistä oli henkilökohtaiset muis-
tomme Kyllikistä, todellisesta vih-
reästä sisarestamme, jolle haikeu-
della jätimme hyvästit. 

Perheenjäsenenä Kyllikillä oli 
oma roolinsa, mutta sen lisäksi 
hänellä oli rooli myös yhteisös-
sämme. Kun puhumme Kyllikistä 
sisarena, se on meille sotilaskoti-
sisarille luonteva tapa sulkea hänet 
omaan piiriimme. Kun puhumme 
vihreästä sisaresta ilmaisemme 
järjestömme henkisen ja toimin-
nallisen luonteen. Väri vie ajassa 
taaksepäin siihen tilanteeseen, kun 
elettiin ratkaisevia aikoja, vuoteen 1918, kun jääkärit 
olivat palanneet Saksasta ja heidän mukanaan ajatus 
sotilaskodeista. 

Silloin saimme itsenäisen maan, jonka arvostami-
nen on kansalaisten etuoikeus, ja itsekukin on saatta-
nut halutessaan antaa sille oman panoksensa. Rannik-
kosotilaskoti-yhdistys syntyi isänmaallisen hengen 
voimasta ja valistuneiden naisten toimesta. Kun maa 
oli uhattuna, miehet lähtivät puolustamaan tätä maata, 
niin myös naiset, paitsi lottina myös sotilaskotisisari-
na tehdäkseen oman osuutensa. Nuorimmat näistä nai-
sista olivat syntyneet 1920-luvulla. Heidän joukossaan 
nuori Kyllikki opittiin tuntemaan viehätysvoimaisena, 
itsensä alttiiksi panevana, esimerkillisenä suomalaise-
na naisena. Näiden naisten yhä uskollinen ja kannusta-
va osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin antaa vapaa-
ehtoistyöllemme uskottavuutta, he ovat muistuttamas-
sa meitä niistä vaiheista, joiden kautta meillä edelleen 
on isänmaa, jota tämän päivän nuoret opettelevat tur-
vaamaan erilaisten uhkien edessä. 

Ne sisaret, joiden kanssa Kyllikki on kenttätyötään 
tehnyt ovat voineet välittää hänestä hyvin yksimielisen 
henkilökuvan: Kyllikki oli hillitty, äärimmäisen oikeu-
dentuntoinen, ystävällinen ja hymyilevä, kaikille tasa-
puolinen kohtelussaan, vaatimaton jopa hiukan arka. 
Hänestä säteili hyvyys, jonkalaista kohdatessaan usko 
inhimillisyyteen saa vahvistusta. Hänen asemansa 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksessä on perustunut hen-
kilökohtaisiin ominaisuuksiin ja luonnollisesti pitkään 
yli 60 vuotta kestäneeseen mukanaoloon, mutta myös 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin rintamalla, mistä so-

danjälkeinen toimintamme on pal-
jolti ammentanut. 

On tarvittu rohkeutta ja valmi-
utta. Partioliike oli vienyt Kyllikin 
mukaan oppimaan selviytymistä, 
ja yhdessä ystävättären kanssa ty-
töt olivat myös löytäneet sotilasko-
din Svenska Lyceumin tiloista -
silloin vuonna 1939 Kyllikki oli 
14-vuotias pikkusisar. Hän sai 
opetella huolehtimaan asevelvol-
listen hyvinvoinnista, niihin hänen 
luontainen ystävällisyytensä taka-
si parhaat edellytykset. Kaikkina 
aikoina häntä ovat erityisesti va-
rusmiehet arvostaneet henkilönä, 
joka antoi äidillisen lämpönsä ja 
osoitti kaikille arvostuksensa pal-
vellessaan maataan sotilaskodin 
hänelle osoittamissa tehtävissä. 
Kyllikki ei kieltäytynyt, kun häntä 
tarvittiin puheenjohtajaksi ja suu-

ren yhdistyksen hallintotehtäviin, joihin hän osallistui 
yli 10 vuoden ajan. Näissä tehtävissä vastuu työnanta-
jana oli kymmenistä työntekijöistä rannikolla Raumal-
ta Kotkaan. 

Hän on toiminut kaikessa esimerkkinä, joka omal-
la kohdallani konkretisoitui nähdessäni hänet 1970-
luvun lopulla Merisotakoulun kurssijuhlassa muuta-
min sanoin puhumassa itsensä läsnäolijoiden sydä-
miin. Kyllikki vihreässä värissä, suuret silmät lempei-
nä katsoen kaikkiin nuoriin, kiittäen heitä suoritetusta 
palvelusta ja maanpuolustajan uravalinnasta. Kyllikistä 
tuli itselleni sotilaskotisisaren malli, johon pyrkiä. 
Hänet kutsuttiin Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kun-
niajäseneksi, koska hän oli sen suurenmoisesti ansain-
nut olemalla roolissaan horjumaton, alleviivaten omal-
la toiminnallaan järjestön päämäärää ja motiivia nais-
ten vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä. 

Me Kyllikin jälkeen jääneet olemme ylpeitä siitä, 
että olemme saaneet tuntea ja tavata hänet. Me ihai-
lemme hänen herpaantumatonta kiinnostustaan sotilas-
kotityötä kohtaan, hänen uskollisuuttaan omalle roolil-
leen naisena, jonka aseena oli hänen omien sanojensa 
mukaan kahvipannu ja rakkaus isänmaahan sekä sen 
puolustajiin. 

Emme osanneet odottaa viime keväänä häntä vielä 
tavatessamme, että aikaa olisi kovin vähän jäljellä. 
Muisto Kyllikistä sisarenamme on elävä ja lämmin. 

Muistosanat Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
puolesta 
E e v a Viljanen 25.10.2002 

KYLLIKKI SEPPOVAARA 
VIHREÄ SISAREMME 

1925-2002 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 

Syksystä 
Hyvään Jouluun 

Tämän ilmestyessä vuosi 2002 on kääntymässä lo-
puilleen. Tätä kirjoitettaessa syksyä tosin on vielä 
jonkin verran jäljellä. Yhtä ja toista on killassakin 
ehtinyt tapahtua sitten viime Rannikon Puolustajan. 

Elokuun lopulla usea kiltalainen suunnisti 
Dragsvikin varuskuntaan, jossa oli avointen ovien 
päivä. Päivähän oli samalla uuden saapumiserän 
valatilaisuus. Päivän aikana saattoi kierrellä kasar-
meilla ja tutustua uuteen kalustoon. Ainakin allekir-
joittanut törmäsi kasarmien käytävillä ja ulkosalla 
entisiin killan hallituksenkin jäseniin, jotka olivat 
jälkikasvunsa kanssa liikkeellä. - Mukavaa, että 
maanpuolustushenki elää. 

Lokakuun alkupuolella oli jälleen barettimars-
sin vuoro. Minäkin olin rivissä rastitehtävissä ja 
yötäkin maastossa. Ja voin sanoa, että kokemukseni 
olivat todella myönteiset. Oli hienoa saada tuntu-
maa nykynuorisoon tätäkin kautta. Vaikka meidän 
nuorisoamme arvostellaan siellä ja täällä, niin kyl-
lä täytyy sanoa, että suurin osa nuorisostamme on 
ihan "jees" ja vieläpä maanpuolustusmyönteistä. 
Koenkin asian niin, että meidän kiltalaisten ja erito-
ten kiltojen johtotehtävissä olevien on hyvä ja suo-
rastaan velvollisuus "jalkautua" ja luoda suhteita 
nykyiseen varusmiespolveen. Nykyiset varusmie-
hethän ovat niitä tulevia kiltalaisia, jotka vievät aa-
tetta eteenpäin aikanaan. Mutta ei heitä tavoita pa-
lavereissa tai "kokkareissa". Ylös, ulos ja lenkille, 
sanoi Tarvakin aikanaan, vaikka tosin eri yhteydes-
sä. 

Lokakuun puolivälissä osallistuin perin harvi-
naiseen tilaisuuteen. Nimittäin sankarihautajaisiin, 
jotka pidettiin liki kuusikymmentä vuotta henkilön 
sodassa kaatumisen jälkeen. Sankarihautajaisiahan 
on tosin jonkin verran pidetty Suomessa sen jälkeen 
kun 1990-luvulla sotavainajia päästiin etsimään 
Karjalan kannakselle ja sieltä löytyneitä on pystytty 

tunnistamaan. Tietojeni mukaan nyt Turussa pidetyt 
hautajaiset olivat ensimmäiset Teikarin saarelta löy-
tyneen sotavainajan sankarihautajaiset. Toisaalla 
tässä lehdessä on tarkka kuvaus kyseisestä tapahtu-
masta. 

Killan esitteestä tässä sen verran tiedoksi, että 
sen aineisto on kasassa. Teksti sekä suomen- että 
ruotsikielisenä valmiina, kuvat valittu jne. - Ja ei-
kun painoon ! - Olenkin varma, että kun tämä leh-
ti ilmestyy, meillä on valmis esite. - Ja kun esite on 
valmiina, niin sitten kaikki kiltalaiset joukolla jä-
senhankintaan esite kourassa. 

Teikarin matkaprojektikin edistyy ! - Sen ver-
ran uutta tietoa tästä asiasta, että jouduimme useas-
takin syystä muuttamaan matkamme ajankohtaa. 
Matkan uusi ajankohta on 5 - 7.6.2003. - Merkitse 
allakkaasi ! - Muuta ei puutu kuin Venäjän viran-
omaisten lupa. Mutta se onkin kaiken A ja O ! Mat-
ka ei nimittäin toteudu, jos lupaa ei heru. - Kerrot-
takoon myös, että matkasuunnitelmamme on herät-
tänyt valtavasti mielenkiintoa. Ennakkoilmoittautu-
misia on tullut jo hämmästyttävän runsaasti. Ja ky-
selyjä vielä enemmän. Matkalle lähtijöiden puut-
teeseen matka ei siis ainakaan kaadu. 

Ja sitten lopuksi. Kun tämä lehti ilmestyy, killal-
la on valittuna uusi hallitus. Ketkä sitten ensi vuon-
na kiltaa vetävät, on siis vielä hämärän peitossa. Se 
selviää kyllä aikanaan syyskokouksessa marras-
kuussa. 

Kiitän tässä kaikkia hyvästä yhteistyöstä kulu-
neena vuotena sekä toivotan niin killan kuin omasta 
puolestani kaikille lukijoille hyvää joulua ja onnel-
lista uutta vuotta. 

Terveisin 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Teikarin 
taistelijan 
kotiinpaluu 
Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Johanna Krogerus 

Teikarin taistelijat laskevat havuristin 
aseveljen arkulle. Laskijana Sauli 
Kosonen. Vasemmalla Olavi Piironen ja 
Esko Kurppa. Oikealla Jouko Koli ja 
Antti Laitakari (Kososen takana). 

Lauantaina lokakuun 19. päivänä 2002 Turussa 
siunattiin ja laskettiin maan poveen sotilaallisin 

kunnianosoituksin ylimatruusi Eino Edvard Koski-
nen, joka kaatui Teikarin saarella heinäkuun 5. päi-
vänä 1944. Sankarihautajaisten vietto liki kuusi-
kymmentä vuotta kuoleman jälkeen on harvinaista. 
Näin eritoten merellisissä olosuhteissa kaatuneiden 
osalta, sillä mereltä uhreja ei juurikaan löydy. 

Pyhän Katariinan kirkon kappelissa tapahtunee-
seen siunaustilaisuuteen olivat kokoontuneet omais-
ten lisäksi Teikarin taistelijoita eli vainajan asevel-
jiä sekä Merivoimien ja Rannikkojääkärikillan 
edustajat. Siunauksen toimitti pastori Antero Paate-
ro. Sotilaallisista järjestelyistä vastasi Saaristome-
ren meripuolustusalue. Siunauksen jälkeen vainajan 
maalliset jäännökset sisältänyt pieni, valkoinen 
puuarkku laskettiin kirkon viereiseen sankarihau-
taan. 

Hautausta seuranneessa hartaassa muistotilai-
suudessa läheisellä seurakuntatalolla kuultiin kat-
kelmia vainajan viimeisistä kirjeistä "sieltä josta-
kin" sekä Teikarin veteraanien muistelmia Teikarin 
taistelujen viime vaiheista. 

Kanta-al iupseerioppi laana Teikarissa 

Eino Koskinen oli turkulainen, mutta syntynyt Ha-
likossa syyskuun 18. päivänä 1916. Suoritettuaan 
varusmiespalveluksensa Porin Rykmentin Viesti-
koulussa Turussa hän palveli talvisodassa viesti-
komppaniassa. Sittemmin hän toimi värvättynä yli-
matruusina lähinnä Pansion laivastoasemalla Turus-
sa. Keväällä 1944 hän aloitti opiskelunsa Merisota-
koulussa valmistuakseen kanta-aliupseeriksi. 

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen edettyä kesällä 
1944 Viipurinlahdelle neuvostojoukot aloittivat 
kesä-heinäkuussa hyökkäyksen Viipurinlahden yli 

Rannikkojääkärikillan kukkalaitetta laskemassa 
Seppo Mäntymäki (vas.), Aarne Krogerus ja 
Viljo Lehtonen. 

pyrkien lahdella sijaitsevien saarien kautta mante-
reelle ja lähinnä Säkkijärvelle ja sitä kautta suoma-
laisten selustaan. Sotilaallinen paine Teikarin saarta 
kohtaan silloin kasvoi. 

Teikarin ja sen naapurisaaren, Melansaaren 
puolustuksesta vastasi tuolloin majuri Viljo Myntin 
johtama IV Linnakkeista, jonka tehtävänä oli pitää 
nuo saaret. Kesäkuun lopussa 1944 Teikarin saaren 
puolustusta alettiin vahvistaa. Ensimmäisenä jouk-
kona Teikariin siirrettiin 80. Torjuntakomppania, 
joka oli perustettu Merisotakoulun kanta-aliupsee-
rikurssista vahventamalla sitä yli sadalla Helsingin 
ja Turun laivastoasemilta irrotetulla miehellä. 
Komppanianpäällikkönä toimi luutnantti Väinö 
Veijalainen. Eino Koskinen puolestaan toimi komp-
paninapäällikön taistelulähettinä. 

Teikarin saarella yksiköt oli 30.6.1944 iltaan 
mennessä ryhmitetty niin, että 80. Torjuntakomppa-
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Lähiomaiset Eino 
Koskisen hautakum-

mulla. Vasemmalta veli 
Kalevi Koskinen, pojat 

Markku ja Rauno 
Koskinen sekä sisar 

Helli Koivu. 

DIMA-tunnistuksella varmuus henki 
löl l isyydestä 

nia oli rantatorjunnassa ympäri saarta. Puolustetta-
vaa rantaviivaa oli siten kilometrikaupalla. Kesä-
kuun 30. päivän illan ja heinäkuun 1. päivän aikana 
käydyn Teikarin ensimmäisen taistelun jälkeen 80. 
Torjuntakomppania koottiin reserviksi saaren keski-
osaan, missä saaren pääasiallinen asutuskin oli si-
jainnut. Eino Koskinen puolestaan oli haavoittunee-
na siirretty Vilaniemeen sidottavaksi. Velvollisuu-
dentuntoisena hän kuitenkin pyrki takaisin saareen. 

Teikarin saaren toisen ja kolmannen taistelun 
aikana 4.-5.7. kamppailu saaresta velloi edestakai-
sin monivaiheisesti. Vihollisen tykistötulen ja maa-
taistelukoneiden painostaessa saaren suomalaiset 
puolustajat suojautuivat poteroihin ja kellareihin. 
Monen suomalaispuolustajan tie päättyi näihin olo-
suhteisiin. Niin myös Eino Koskisen. 

vuttaa vainajaa ennenkuin DNA-tunnistuksella oli 
varmistuttu siitä, että vainaja todella on Eino Koski-
nen. Tunnistuksen onnistumisen kannalta vainajalla 
piti olla elossa oleva täysveli tai -sisar, jolta voitiin 
saada vertailunäyte. Eino Koskisen sisarelta tämä 
näyte saatiin. DNA-tunnistuksella luiden palaset 
pystyttiin myös erottelemaan. Perunakellarista löy-
tynyt toinen vainaja kyettiin näin samalla tunnista-
maan ja hän osoittautui Eero Manniseksi, joka hau-
dattiin Turussa lokakuun 10. päivänä 2002. Hänen 
hautajaisensa olivat hiljaiset. 

Tunnistuksen jälkeen Eino Koskisen maalliset 
jäännökset luovutettiin omaisille. Viisi vuotta löyty-
misensä jälkeen, lokakuussa 2002 hänet sitten saa-
tettiin kotiseudun multaan. 

Eino Koskinen oli avioitunut sota-aikana ja hänel-
lä oli kaksi poikaa. Näistä Rauno Koskinen oli puo-
livuotias ja Markku pari vuotta vanhempi, kun isä 
kaatui. 

Omia muistikuvia heillä ei isästään ole. Vuonna 
1950 uudelleen avioitunut ja toistakymmentä vuotta 
sitten kuollut Aili-äitikään ei juuri miehestään pu-
hunut. Jossain vaiheessa Eino Koskinen kuitenkin 
oli julistettu kuolleeksi ja siunattu kentälle jäänee-
nä. 

Viisi vuotta sitten Teikarin saaren keskiosan pe-
runakellarin raunioista löydettiin kaksi pahoin 
murskaantunutta luurankoa, joista toisen kaulassa 
oli suomalainen tuntolevy. Tämän tuntolevyn tieto-
jen perusteella Eino Koskisen pojille varmistui isän 
kohtalo. Viranomaiset eivät kuitenkaan voineet luo-

Muistotilaisuudessa pastori Antero 
Paatero (vas.) jakoi Eino Koskisen 
tuntolevyn kahtia. Näin molemmat 
pojat saivat oman puolikkaansa 
muistoksi isästään. Oikealla vainajan 
poika Rauno Koskinen. 
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Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Harri Kalaja 

Kokemuksia 
baretti marssi n 
rasteilta 

Valmiina vastaanottamaan partioita 
halontekorastille. Vasemmalta luut-
nantti Aarne Krogerus, alikersantti 
Seppo Mäntymäki ja alikersantti Björn 
Holmberg. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan varusmieskou-
lutukseen sisältyvä barettimarssi toteutettiin tällä 
kertaa raikkaassa, mutta kuivassa syyssäässä loka-
kuun 10. ja 11. päivinä tutussa ympäristössä Han-
koniemellä ja erityisesti Syndalenin leirialueella. 

Rannikkojääkärikillan tavoitteena on ollut pääs-
tä huolehtimaan rastista tällä "rannareille" niin pe-
rinteikkäällä marssilla. Tänä syksynä tuo tavoite 
toteutui, ettenkö sanoisi tuplana. 

Killasta rastitehtäviin oli ilmoittautunut kolme, 
killan Lounais-Suomen osaston vetäjä Seppo Män-
tymäki, killan sihteeri Harri Kalaja sekä allekirjoit-
tanut, puheenjohtaja Aarne Krogerus. Killalla oli 
myös perinteiseen tapaan oma joukkue koitoksessa 
mukana. 

Kun varusteiden kuittauksen, päällepukemisen 
ja pakkaamisen jälkeen olimme todenneet varustei-
den muuttaneen muotoaan ja näköään edelliseen 
kertaan (!) verrattuna, suuntasimme Syndaleniin, 
missä saimme vastuullemme kaminapuiden teko-
rastin. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonasta saim-
me avuksemme upseerikokelas Marcus Kevinin ja 
alikersantti Björn Holmbergin. 

Tällä rastilla jokaisen marssilla mukanaolevan 
47 joukkueen tuli alle viidessä minuutissa pätkiä ja 
pieniä puunrunko sellaiseksi, että se soveltuu kami-
nan lämmittämiseen. Lisäksi halot tuli kantaa tiet-
tyä reittiä ja asettaa pinoon. Kaikki tämä siis alle 
viiden minuutin. Muuten tuli sakkokierroksia. 

Joukkueet tulivat rastille aluksi harvakseltaan, 
mutta sitten suorastaan yhtenä ryppäänä. Ruuhka-
han siitä oli seurauksena, kun vielä toimitsijoiden 
piti ottaa joukkueille aikaa ja seurata, että sakko-
kierrokset tuli tehtyä. Tilanteen tasaannuttua vii-
meistä joukkuetta saatiinkin sitten odotella tunti-
kausia. Osoittautui näet, että se oli eksynyt. 

Halkoja partiot tekivät hyvin, mutta kirveen 
käytöstä jouduimme varoittamaan, sen verran vaa-
rallisen näköistä väsyneitten miesten toiminta oli. 

Kun olimme saaneet tämän rastin kunnialla hoi-
dettua, olikin aika siirtyä seuraavalle rastille met-
sään, missä ensimmäisenä tehtävänämme oli laavun 
teko ja nuotion sytyttäminen. Hoidettavaksemme 
olimme saaneet yösuunnistuksen lähtörastin, missä 
tehtävänä oli antaa rastille saapuville partioille 
suunnistusohjeet ja saattaa partiot matkaan. 

Ensimmäinen joukkue saapui rastille viisi mi-
nuuttia vaille yhdeksän illalla. Jouduimme toppuut-
telemaan partion lähtöä eteenpäin, koska alueella 
metsästettiin peuroja ja paikallisen metsästyseuran 
kanssa oli sovittu, että metsästys lakkaa kello yh-
deksään mennessä. 

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans 
Holmström seuraa varusmiespartion halkojen 
tekoa iltahämärällä rastilla. 
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Lepo alkamassa 
suunnistusras-
tilla noin kello 
3.15. Oikealta 

luutnantt i Aarne 
Krogerus, 

alikersantti Harri 
Kalaja ja upsee-

rikokelas 
Marcus Kevin. 

Kärkijoukkueet saapuivat tällekin rastille aluk-
si harvakseltaan. Puolenyön aikaan kävi jopa niin, 
että saatoimme rastilta "seurata katseella", kun use-
at joukkueet taivalsivat rastin ohi. Pataljoonan ko-
mentaja saapui rastille kello yhden jälkeen ja kertoi 
käännyttäneensä harhailevia joukkueita oikeaan 
suuntaan. Samalla saimme häneltä ohjeen pitää hie-
man meteliä ja antaa taskulampuilla valomerkkejä, 
jotta loppupään partiot osuvat rastille. Tämä sen 
takia, että kaikki pysyvät barettimarssin aikataulus-
sa. 

Kello kolmeen mennessä kaikki koitokseen 
osallistuvat partiot olivat käyneet rastilla ja saatettu 
eteenpäin. Tällöin me rastillaolijat saatoimme huo-
kaista helpotuksesta ja asettua laavuun yöpuulle. 
Aamulla saimme sitten aamukahvin jälkeen kyydin 
"sivistyksen" pariin Syndaleniin seuraamaan, kun 
joukkueet saapuivat yön suunnistuksen ja muuta-
man muun rastin kautta meren äärelle. Siellä jouk-
kueita sitten odottikin rasti, jossa niiden tehtävänä 
oli kiertää viileässä merivedessä mereen asetetut 
poijut "kamppeet" mukana. Tästä selvittyään jouk-
kueilla ei ollut muuta kuin parinkymmenen kilo-
metrin pyörämarssi varuskuntaan. Senjälkeen odot-
tikin juhlallinen vihreiden barettien jakotilaisuus. 

Meillä puolestaan oli varuskunnassa tehtävänä 
varusteiden luovutus, ruokailu ja palautepalaveri 
ennen kotiuttamista. 

Barettimarssiin oli tällä kertaa ilmoittautunut 
419 henkilöä 48 joukkueessa. Yksi joukkue ei kui-
tenkaan lähtenyt leikkiin mukaan ja useassa muus-
sakin joukkueessa tapahtui viimehetken peruutuk-
sia. Liikkeelle lähti 399 yrittäjää, joista marssin 
suoritti hyväksyttävästi 358. Nopein joukkue selvisi 
marssista alle 23 tunnin. 

Reserviläisiä kritiikkipalaverissa 
Uudenmaan Prikaatin aliupseerikou-
lun luokkahuoneessa. 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 Noormarkku 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku.fi 

Myllykosken Lasi Ky 
Jäsperintie 1, 46800 Anjalankoski 

puh. 05-363 6071 
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OY SOFFCO AB • Karapellontie 11 • 02610 ESPOO 
simo.pajulahti@soffco.fi • puh (09) 5 4 0 4 6 2 0 • fax (09) 5 4 0 4 6 2 5 0 

www.soffco.fi 

Ke 30.10. klo 19 ja to 31.10. klo 13, 
marraskuussa: ti 5./la 9./la 16. ja la 23.11. klo 19, 

joulukuussa: to 5./la 7./Ia 14. ja la 28.12. klo 19. 

MAINIO P IKKUJOULUNÄYTELMÄ! 
Liput 13/11,50/10 € 

Koko ohjelmisto www.kotka.fi/teatteri 

I 
KOTKAN 

* KAUPUNGIN-
TEATTERI 

JUOKSE VAIMOSI EDESTÄ 

Taksikuski John Smith kahden "tulen" 
välissä r iemukkaassa 

fdrssissB 

JUOKSE VAIMOSI EDESTÄ 
Tervetuloa nauramaan ! 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

toivottaa (u/qjoitfeen 

Hyvääja 

(Raufiatfista 
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Veni. 
Vidi. 
Digi. 
Kun organisaatiossanne seuraavan kerran pohditaan, mitä kaikkea uudet IT-ratkaisut 

voisivat hyväksenne tehdä, kannattaa muistaa, että vaarana ei ole niinkään se, että 

vaatisitte ratkaisuilta liikaa, vaan se, että ette huomaa vaatia niiltä tarpeeksi. 

Kaikki ratkaisut julkishall innon sähköisten palveluiden kehittämiseen, rakentamiseen 

ja hyödyntämiseen. 

TietoEnatorc 

TietoEnator Julkinen Sektori: Tietotie 6, PL 403,02101 Espoo, puh. (09) 862 6000, fax 1091464 803, www.tietoenator.com Building the Information Society 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA ry 

Ans iomerkk i - ja yhteyst ie to ja 

• Päivitämme tietojamme kiltamme jäsenten ansio-
merkeistä ja muista huomionosoituksista. Jos et ole 
vielä täyttänyt jäsenkirjeen mukana tullutta loma-
ketta, täytä ja palauta se mahdollisimman pian. Kil-
ta maksaa postimaksun. Kiitos kaikille, jotka ovat 
jo palauttaneet lomakkeensa. 

Sähköpost iosoi t teet 

• Viime vuosina jäseneksi liittyneet ovat usein il-
moittaneet sähköpostiosoitteensa, mutta sellainen 
on varmaan monella muullakin. Jos haluat, että si-
nulle ilmoitetaan mm. "nopeista lähdöistä", lähetä 
sähköpostiosoitteesi osoitteeseen timo.elolähde @ 
ytv.fi. Osoitteita ei anneta suoramainontatarkoituk-
siin. Ilmoita myös, jos et halua sähköpostia killasta. 

Kir jal l isuutta 

• Kristiina Slottelta voi tilata neljää Ove Enqvistin 
kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari. Niiden kaikkien hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa 
Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja 
Markus Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus 
ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Kum-
mankin hinta on 12 euroa + postikulut. Kaikki sopi-
vat vaikka joululahjaksi! 

Yhteyst ie to ja 

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

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

Timo Elolähde 

M O N E Y 
>NE Y 

Suomenl innan Rannikko-
tyk is tök i l lan perinnejaos-
to on joulukuussa 2001 käynnis-
tänyt rannikkotykistövideon 
toteuttamiseen tähtäävän projek-
tin. Videon tarkoituksena on 
dokumenttielokuvan keinoin 
kertoa rannikkotykistön pitkistä ja 
kunniakkaista perinteistä. Video 
tulee koostumaan vanhasta 
elokuvamateriaalista, haastatte-
luista ja jonkin verran uudesta 
materiaalista. Näkökulmaksi on 
valittu rannikonpuolustuksen ja 
sen aseistuksen kehitys itsenäises-
sä Suomessa, jonka ohella on 
tarkoitus kertoa rannikkotykistös-
sä palvelleista ihmisistä ja elämäs-
tä rannikkolinnakkeiden karuissa 
mutta kauniissa olosuhteissa 
kautta vuosikymmenien. Videon 
pituudeksi on arvioitu noin 45-60 
minuuttia. Sen voi hankkia 
itselleen killan kautta omakustan-
nushintaan. 

Suunnitelmien mukaan 
rannikkotykistövideo voisi olla 
valmis keväällä 2003, jos tarvitta-
va rahoitus järjestyy. Tällä 
hetkellä videon materiaali on 
koossa ja jäljellä on pääosin 
studiossa tehtävä ns. on-line 
editointi, jonka varat - noin 5000 
euroa - vielä puuttuvat. 

Perinnejaos vetoaakin kaikkiin tuen 
saamiseksi hankkeen loppuunvie-
miseksi. 

Yhteydenoto t 
VTM Pekka Silvast, 
019 2482659, 044 2750718 ja 
po.silvast @ pp.inet.fi, 
tai 
kom Ove Enqvist, 
09 668253, 040 5524136, 
enqvist @ oktanet.fi 
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Vanhat parrat Hämeenlinnassa 2 5 . - 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 
• "Vanhat parrat" on nimitys, jota on käytetty kiinte-
än lt-kaluston kanssa toimineesta taisteluvälinehuolto-
henkilöstöstä. Ensimmäinen tämän epävirallisen "po-
rukan" tapaamisista järjestettiin '96 Kuuskajaskarilla, 
jolloin Panssarivarikolta reserviin siirtynyt asentaja 
Jorma Ojanperä ampui "Jaskarin viimeisen laukauk-
sen". Seuraava tapaaminen oli '99 kahden kommodo-
rin johdolla Örö'ssä ja nyt siis 3 vuoden jälkeen Hä-
meenlinnassa. Seuraavan tapaamisen järjestelyvastuu 
luovutettiin Kotkaan ja ajankohdaksi tulee - tietysti -
2005. 

Hämeenlinnassa osallistujat kokoontuivat jo aamu-
tuimaan paikalliseen Cumulus-hotelliin, josta siirryim-
me yhteiskuljetuksella Panssarivarikolle. Varikon pääl-
likkö, majuri Timo Kakkola tarjosi tervetuliaiskahvit, 
sekä esitteli varikon. Insinöörikapteeni Martti Verkko-
mäki loi katsauksen kiinteän rannikkotykistön tilaan 
PvMatLE:n kannalta, jonka jälkeen Patrian ja Elescon 
edustajat (Ari Soininen ja Olli Reunanen) käyttivät 
omat puheenvuoronsa, kertomalla yhtiöidensä nyky-
päivästä. 

Edellisissä tapaamisissa otettujen kuvien katselun 
jälkeen Markku Rönn esitteli Rt-asekorjaamon, ensin 
kelmuilla ja sitten kiertokävelyllä korjaamon tiloissa. 
Kierroksen jälkeen nautittiin sotilaslounas (hernekeit-
toa!) Pikku-Parolan sotilaskodissa. 

Ruokailun jälkeen siirryimme Hattulan kunnassa 

sijaitsevaan koijaamoluolaan, tutustumaan panssari-
vaunujen korjaustoimintaan. Insinöörimajuri Alpo Kil-
peläisen johtaman kierroksen jälkeen ajoimme Tykis-
tömuseolle, missä museon johtaja Raimo Vilhu ja lip-
pueamiraali Pertti Malmberg meitä jo odottelivatkin. 
Katseltuamme-ja kuunneltuamme! -Ihantolan ihme 
-multimediaesityksen, kertoi Malmberg Merivoimien 
nykypäivästä. Museoon tutustuminen tapahtui omatoi-
misesti, samoin oli mahdollisuus poiketa kahvilla Café 
Katrissa, joka on samassa pihapiirissä. 

Linja-autokyyti päättyi hotellille, niistä jokainen 
joutui itse siirtymään kerhoravintola Seiskan saunalle. 
Saunomisen jälkeen nautittiin maittava ja runsas päi-
vällinen kerhon salissa. Ruokailun jälkeinen toiminta 
olikin sitten omaehtoista, olipa - kuulemma - osa "po-
rukasta" eksynyt paikallisen soittoruokalan naisten-
tansseihinkin! 

Aamulla kuitenkin nousimme virkeinä linja-au-
toon, jolla siirryimme Patrian Hämeenlinnan tehtaalle, 
tutustumaan sen toimintaan. Mielenkiintoinen esitys 
huipentui kiertokävelyyn tehtaalla, missä pääsimme 
näkemään PASIn valmistusprosessin kulun alusta lop-
puun! 

Turkkulaisilla oli niin kiire (?), että he lähtivät jo 
Patrialta kohti Lounais-Suomea, muiden palatessa vielä 
hotellille, missä sitten jätettiin haikeat jäähyväiset ja 
luvattiin saapua Kotkaan, kolmen vuoden kuluttua. 
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Merikilpailujen voitto Naantaliin 

• Reserviläisurheiluliiton merikilpailut järjestettiin 
tänä vuonna Naantalissa 6.-7. elokuuta. Kauniin 
sään suosiessa ja erinomaisesti onnistuneiden jär-
jestelyjen perusteella voidaan sanoa, että Naantali 
voitti kilpailut. Itse kilpailussa tietenkin mitattiin 
nelimiehisjoukkueiden paremmuus. Joukkueita kil-
pailuun osallistui kahdeksan ja kisat olivat samalla 
ensi vuonna Helsingissä järjesttävien reservimeri-
upseereiden PM-kilpailujen karsinnat. Kilpailut al-
koivat perjantai iltana yökilpailulla, jatkuen lauan-
taina aamusta päiväkilpailulla ja maasto-osuudella. 
Kilpailujen aikataulu piti hyvin, joten, pienistä sel-
vittelyistä ja tulkinta erimieli- syyksistä huolimatta, 
palkintojenjakoon päästiin ajallaan klo 17.00. Tii-
vis ja antoisa kilpailuvuorokausi oli takana. 

Itse kilpailun voitto meni jälleen Raumalle ja 
kaksi seuraavaakin sijaa Länsi-Suomeen, Raumal-
le ja Turkuun. Onne voittajille. 
1. Rauman Reserviupserit-2 joukkue (A.Kokkala, 

K.Pietilä, M. Tamminen, J.Reivolahti). 
2. Rauman Reserviupseerit-4 joukkue (V.Tuuli, 

A.Laiho, L.Bernoulli, P.Väisänen). 
3. Turun Reservimeriupseerit-2 joukkue (T.Toimi, 

H.Sandholm, A.Väinälä, S.Huiskala). 
4. Rauman Reserviläiset, 
5. Helsingin Reservimeriupseerit-2 joukkue, 
6. Turun Reservimeriupseerit-1 joukkue, 
7. Helsingin Reservimeriupseerit-1 joukkue, 
8. Helsingin Merireserviläiset. 

Pohjoismaisissa kilpailuissa ensi vuonna maa-
tamme edustaa Rauman Reserviupseerit-4 joukkue 
ja Turun Reservimeriupseerit -2 joukkue. Sijoituk-
sesta huolimatta kannattaa iloinen mieli säilyttää. 
"Jopen Hyväntuulen Lyhty" annettiin vuodeksi tällä 
kertaa Helsingin Merireserviläisille. 

Kokonaisuudessaan kilpailut onnistuivat hyvin 
ja kilpailijat antoivatkin loistavat arvosanat järjeste-
lyistä, kilpailureiteistä ja tehtävistä. Kohtalaisen 
kokemuksen omaavien ylituomarin ja ylivalvojan 
näkemyksen mukaan, olivat kilpailut yhdet parhais-
ta 41-vuoden aikana. Ehkä jopa...! 

Olkoon Naantali jälleen uuden potkun paikka 
merikilpailujen kehittämisessä ja tulevaisuuden var-
mistamisessa. Tulevaisuuteen tähtäsi myös Merikil-
pailutoimikuntakin pitämässään kokouksessa. 

Kilpailujen tukijana toimi Saaristomeren Meri-
puolustusalue ja suojelijana sen komentaja, kom-
modori Veli-Jukka Pennala. Merkille pantavaa oli 
kolmiyhteys ja sen toimivuus; yhteistyö reserviup-
seereiden, aliupseereiden ja Merivoimien välillä. 
Kilpailujen johtaja Heikki Nieminen ja tekninen 
johtaja Jarmo Holm voivat syystä olla tyytyväisiä. 
Naantalin aurinko on totta, olkoon Kotkassa 2003 
ruusujen paikka. 
Mauri Kettunen 

Kanervatie 6,01380 Vantaa 
Puh. 020 44113a 

SALOMAA YHTIÖT 
Annankatu 27, 00100 Helsinki 

Puh. (09) 694 5155 

Kurssi Kohti Merta! 
Palvelu jolta » « » A 
pelM... ^ t ? 
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Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 5/2002 

T iedot taminen 

• Tässä tiedotteessa on jo alkuvuoden 2003 jäsen-
asioita ja tapahtumia. Jäsenistöä pyydetäänkin huo-
mioimaan tämä, sillä seuraava Rannikon Puolustaja 
ilmestyy vasta helmikuun loppupuolella, jolloin 
esimerkiksi ensimmäinen kuukausikokouksemme 
on jo pidetty. Joten jos tiedät jo nyt ensi vuoden 
ohjelmastasi, niin ilmoittaudu tai laita ainakin ka-
lenteriisi viimeinen ilmoittautumispäivä. 

Meriupseeriyhdistyksen tiedotteita on luettavis-
sa myös Rannikon Puolustajan internet-sivuilla; 
osoitteen www.rannikonpuolustaja.fi kautta. Yhdis-
tys tiedottaa tarvittaessa myös lyhyesti merivoimien 
epävirallisilla sivuilla EJ:ssä. Tosin tämä tiedotus-
kanava on ainoastaan puolustusvoimien palveluk-
sessa olevien käytössä. 

Loppuvuoden aikana ilmestyy myös Suomi 
Merellä -julkaisu, joka lähetetään jäsenrekisterim-
me tietojen mukaisesti. Mikäli osoitteesi on muut-
tunut tai Rannikon Puolustaja -lehtesi on tullut vir-
heellisellä / puutteellisella osoitteella, niin ota yh-
teys sihteeriin ja päivitä yhteystietosi. 

Jäsenmaksut 

• Jäsenistö on suorittanut maksujaan varsin hyvin. 
Samoin yhdistys on edelleen saanut lukuisiajäsen-
tensä maksamia vapaaehtoisia kannatusmaksuja. 
Yhdistyksen hallitus esittääkin kohteliaimmat kii-
toksensa kaikille, jotka ovat osallistuneet toiminnan 
tukemiseen kannatusmaksun muodossa. 

Mikäli jäsenmaksusi on maksamatta, joko tältä 
vuodelta tai aikaisemmin, niin ole hyvä ja hoida 
tämä velvoite pois päiväjärjestyksestä. Tässä vielä 
muistutus vuoden 2002 jäsenmaksujen suuruudes-
ta: 

amir-kom 25,00 euroa 
komkapt-ylil 16,00 euroa 
evp/res 16,00 euroa 
ainaisjäsenmaksu 335,00 euroa 
Jäsenmaksunsa laiminlyöneet ovat saaneet 

muistutuskirjeen ja henkilökohtaisen tilisiirtolo-
makkeen, jonka viitenumeroa tulee maksaessa 
käyttää. Mikäli tämä tilisiirto ei jostain syystä ole 
käytössäsi, niin käytä yleistä viitenumeroa 6004 
sekä merkitse vielä nimesi ja jäsenmaksuvuosi vies-
tikenttään. 

Yhdistyksemme tilinumerot ovat: Nordea 
101830-803520 ja Sampo 800019-351801. Mikäli 
haluat suorittaa vapaaehtoisen kannatusmaksun, 

niin käytä viitenumeroa 10003. 
Hallitus haluaa muistuttaa, että jäsenmaksujen 

laiminlyönti aiheuttaa yhdistyksen sääntöjen rikko-
misen ja sitä kautta jäsen voidaan erottaa yhdistyk-
sen jäsenistöstä. 

Tuleva jäsento iminta 

• Helmikuun kuukausikokous 
Juhlavuotemme 2003 ensimmäinen kuukausiko-
kous pidetään torstaina 6.2. klo 18.00. Yhdistyk-
semme on silloin Merenkulkulaitoksen vieraana, 
jolloin kokoukseen järjestäytyminen tapahtuu Me-
renkulkulaitoksen pääsisäänkäynnin luona Helsin-
gin Ruoholahdessa. Osoite on Porkkalankatu 5. 

Vierailun aikana MKL:n yleisesittely, mutta 
esittelyn pääpaino on selkeästi merikarttauudistuk-
sessa, keskittyen sähköiseen merikarttaan. Jäsenis-
töä pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen sihtee-
rille 3.2. mennessä. Vierailun yhteydessä tarjotaan 
iltapala. 

• Maaliskuun kuukausikokous 
Perinteisesti yksi kevään kuukausikokouksista on 
ollut Turussa. Maaliskuun kokouksen ajankohta on 
vielä avoin, mutta se tullaan järjestämään Turussa. 
Helsingin suunnasta tuleville jäljestetään kuljetus. 
Tarkemmat tiedot kokousajankohdasta ja kuljetus-
järjestelyistä ovat seuraavassa Rannikon Puolustaja 
-lehdessä. 

A m p u m a j a o s t o t i edot taa 

• Tourin Tussari-ammunta järjestettiin Upinniemen 
kivääriradalla torstaina 3.10. Luodikkoa oli tavoit-
telemassa vain 5 jäsentä. 

Tulokset: 
1. Teknkaptl Torsti Annala 15 osumaa 
2. Kom Ilkka Haapalinna 13 osumaa 
3. Komdri Jaakko Tikka 11 osumaa 
4. Kom Vesa Ennevaara 10 osumaa 
5. Komkapt Esa I Ek 8 osumaa 
Luodikon lisäksi ammuttiin myös "sisäisestä 

villapaidasta" ja sen ampui itselleen jo kolmannen 
kerran peräkkäin teknkaptl Torsti Annala. 

• Edellisestä jäsentiedotteestamme oli jäänyt pois 
kevään ammuntatuloksia. Upinniemessä 23.5.2002 
ammuttiin kaksi perinteistä kilpailua: "Itämeren 
kauhu" ja "Ilmarin Pytty". 
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"Itämeren kauhu" -tulokset: 
Kaapparikapteeni kom Vesa Ennevaara, 387 pist 
I Perämies komdri Jaakko Tikka, 298 pist 
II Perämies kom evp Ilkka Haapalinna, 261 pist 
Muonamestari kom Taisto Vanhamäki, 177 pist 
Orjien päämies Kom evp Yrjö Halonen, 92 pist 

Samassa yhteydessä ammuttiin myös Ilmarin 
Pytystä, jonka voitti kom Taisto Vanhamäki, 25,9 
pist. 

Onnittelut voittajille. 

Syysmatkan ant ia 
• Yhdistyksen syysmatka toteutui Viipuriin ja Kar-
jalan Kannakselle lokakuun ensimmäisenä viikon-
loppuna. Tarkempi matkakertomus siitä, miten mat-
kamme sujui on julkaistu toisaalla tässä lehdessä. 
Osallistujilta tulleen palautteen perusteella mat-
kaamme voidaan pitää erittäin onnistuneena. Kiitos 
kaikille matkaan osallistuneille ja järjestelyihin vai-
kuttaneille. Erityiskiitoksen yhdistys haluaa osoit-
taa asiantuntijaoppaallemme dosentti Eero Elfven-
grenille, sillä hänen tietämyksensä elävöitti mat-
kaamme oleellisesti. Samoin kiitämme mainiota 
matkaopastamme Seidi Tuomea, jonka apuja neu-
vot helpottivat kaikkien täysipainoista osallistumis-
ta. 

Maja-asiaa 

• Yhdistyksen Kemiön majalla on vapaana loppu-
vuoden vuoroja sekä kaikki talven ja kevään vuorot 
viikkoon 22/2003 asti. Majavuoroja voi varata sih-
teeriltä. Majan varaustilanne pyritään päivittämään 
myös EJ:hin, mutta viimeisin varaustilanne löytyy 
sihteeriltä. 

Mer iupseer iyhdistyksen 
80-vuot ishistor i ikk i 

• Juhlavuoteen liittyen yhdistyksen 80-vuotishisto-
riikin tekeminen on hyvässä vauhdissa. Toimitus-
kunta kaipaa kuvia erilaisista tapahtumista vuosien 
varrelta. Erityisesti jäsentapahtumista, matkoilta, 
kilpailuista ja MY:n majalta otetut kuvat kiinnosta-
vat toimituskuntaa. Mikäli sinulla on kiinnostavia ja 
onnistuneita otoksia, ota yhteys toimituskuntaan. 
Kuvista tulisi tietää tarkka ajankohta ja ketä jäsenis-
töä kuvissa esiintyy. Toimitetut kuvat palautetaan 
lähettäjälleen. Kerro omista otoksistasi historiikin 
kirjoittajalle komentaja evp Juhani Toikalle 02-269 
4330 tai 050-331 6404, juhani.toikka@luukku.com 

"Raholan kr i teer i " -
J a a k k o Raholan e lämä ja työ 

• Meriupseeriyhdistyksen edesmenneen jäsenen. 

professori, insinöörikomentaja Jaakko Raholan syn-
tymästä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 100 vuot-
ta. Syksyn aikana ilmestyy hänestä kirjoitettu elä-
mäkerta. 

Jaakko Rahola palveli Merivoimien Esikunnas-
sa vuosina 1925—41 sekä komennettuna jatkosodan 
ajan. Suomen ensimmäisenä vakinaisesti nimitetty-
nä laivanrakennuksen professorina hän loi pohjan 
koko alan koulutukselle ja sittemmin Teknillisen 
korkeakoulun rehtorina vaikutti korkeimpaan tek-
nilliseen opetukseen. Eri puolilla maailmaa Raholaa 
arvostettiin hänen väitöskirjassaan esittämänsä en-
simmäisen kansainvälisesti hyväksytyn laivojen 
vakavuuskriteerin johdosta. Hän toimi myös Kaup-
pa-ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä. 

Nyt ilmestyvän kirjan "RAHOLAN KRITEERI 
- Jaakko Raholan elämä ja työ" on kirjoittanut hä-
nen oppilaansa insinöörikommodori Jouni Arjava ja 
kustantaa hänen poikansa yritys, Tekniikan viestin-
tä Rahola Oy. Kustantaja on halukas tarjoamaan 
kirjaa yhdistyksen jäsenille alennettuun 15 euron 
hintaan (+ mahdolliset postikulut). Kirjaa voi tilata 
kustantajalta, puh: 09-801 5524 tai Jouni Arjavalta, 
puh: 09-569 226 tai 040-559 0505. 

Yhdis tyksen jou lukor t i t 

• Joulunaika lähestyy ja on taas aika muistaa suku-
laisia, ystäviä, tuttuja ja yhteistyökumppaneita jou-
lukortin muodossa. Meriupseeriyhdistyksellä on 
omia joulukortteja, joita voit tilata sihteeriltä. 

Korttien tervehdystekstin voit valita joko suo-
men-, ruotsin-, englannin- tai saksankielisenä. Valit-
tavana on myös kortti ilman mitään tervehdysteks-
tiä. 

Hinnat kappaleelta seuraavasti: 
suomenkielinen (uusi painos) 1,00 € 
ruotsin- englannin- ja saksankielinen 0,50 € 
sekä blanco 0,50 €. 
Jokaisen kortin mukaan tulee pieni kirjekuori. 

Tee tilauksesi hyvissä ajoin, jotta saat lähetettyä 
korttisi 2-luokan hinnalla. Tilaukseen lisätään mah-
dolliset postituskulut. 

Jäsentuot te i ta 

• Yhdistyksen jäsentuotteita voi tilata suoraan sih-
teeriltä. Saatavana ovat seuraavat tuotteet: 

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

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

Hintoihin lisätään postituskulut. Tuotteita voivat 
ostaa myös yhdistykseen kuulumattomat! 

Seuraava jäsent iedote 

• Seuraava jäsentiedote ilmestyy Rannikon Puolus-
tajassa 1/2003 helmikuun aikana. 
Tiedotteessa mm. seuraavia asioita: 
- maaliskuun kuukausikokous 
- vuosikokous 
- Kaapparilaiva Itämeren kauhu ja Ilmarin Pytty -
ammunnat 
- kesäkauden majavuorojen varaaminen 

Yhteyshenk i lö t 

• 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 Mäki le vo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 

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

• Vuoden 2003 Rannikon Puolustajan ja jäsentie-
dotteiden ilmestymisajankohdat julkaistaan tämän 
numeron 4/2002 yhteydessä (katso ensimmäinen 
aukeama). Yhdistys lähettää näiden lisäksi yhden 
erillisen jäsentiedotteen ensi vuoden aikana. 

• Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäsenil-
leen hyvää alkavaa joulun aikaa ja uutta vuotta 
2003! 

Merenkulkulaitos 
Suomenlahden merenkulkupiiri 

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

Hyvää Joulua 
ja O n n e a 

Uude l le Vuodel le ! 

d 
r 

4 
H A M I N A 

H a m i n a n k a u p u n k i 
Raatihuoneentori 

49400 Hamina 
puh. (05) 74951 
www. h am in a. fi 

Työtä merenkulun hyväksi 
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POHJANLAHDEN 
LAIVASTO KILTA 

Oulun osaston perheretki 
Maakallaan 

• Kevättalven aikana kuukausikokouksissamme 
kypsyi ajatus retkestä Kalajoen seudulle. Onhan 
siellä erikoinen Maakallan saari, Rahjan satama, 
Himangalla Sautinkari ja Lohjalla Ohtakari, joihin 
kaikkiin ehtisi yhden päivän aikana tutustua. 

Kiltaveljiä läheisineen lähti matkalle 25 henki-
löä. Varasimme oman bussin, jolla lähdimme Oulun 
linja-autoasemalta sunnuntaiaamuna puoli kahdek-
salta Kalajoelle. Venesatamassa tilaamamme vesi-
bussi jo odottikin viedäkseen meidät Maakallaan. 
Ennen merelle lähtöä tutustuimme venesatamassa 
Miinanraivaajakillan ja Kalajoen kaupungin mii-
nanraivaajaveteraaneille pystyttämään muistomerk-
kiin. Se on merimiina ankkureineen ja muistokirjoi-
tuksineen. Otimme sen luona valokuvia. Mukanam-
me oli kiltaveli Kalle Kovala, joka sodan jälkeen 
toimi miinanraivaajana. 

Vesibussin päällikkönä toimi kiltaveli Pekka 
Rahja. Hän oli myös oppaanamme saaressa esitel-
len sen kalastusmajoja, erikoista luontoa ja vanhaa 
kirkkoa sekä muita saaren nähtävyyksiä. Saarella-
han on ollut jo hyvin kauan omat itsehallinnolliset 
säännöksensä, öiden mukaan oma Karikokous päät-
tää saarta (Kallankaria) koskevista asioista. Saarella 
saimme ostaa juuri pyydystettyä ja savustettua 
maukasta siikaa. Sää suosi retkeämme. Venematka 
yhteen suuntaan kesti tunnin. Vain vanha maininki 
tuuditteli vesibussiamme ja yläkannella oli mukava 
ottaa aurinkoa. Paluumatkan jälkeen söimme mauk-
kaan lounaan Tapion tuvalla. Kalajoella mukaamme 
liittyi kiltaveli Heikki Halonen vaimonsa kanssa. 
Heikki kertoi paikallistuntemuksellaan Kalajoen 
Hiekkasärkkien kaavoitusasioista, mökkeilymah-
dollisuuksista jne. 

Maissa ensimmäinen kohteemme oli Rahjan 
satama, joka on varsin vilkas puutavaran vientisata-
ma. Kiersimme satama-alueen bussillamme. Sun-
nuntain johdosta työt olivat pysähdyksissä, joten 
siellä oli rauhallista ajella. Maltalainen laiva oli lai-
turissa. Satama näytti varsin mittavalta, vaikka si-
jaitseekin pienellä paikkakunnalla. 

Seuraavaksi ajoimme Himangalle ja sen vanhaa 
kylän raittia pitkin kohden Lestijokisuuta. Jokivar-
si ja joki ovat näkemisen arvoisia puustoineen, lai-

Kallankarin (Maakallan) kylämiljöötä. 

Ennen Maakallan merimatkaa kiltaveljet 
perheenjäsenineen tutustuivat Kalajoella 
olevaan Miinanraivaajamuistomerkkiin. 
Kuvassa esiintyvä Kalle Kovala toimi sodan 
jälkeen Merivoimissa miinanraivaajana. 

tureineen ja veneineen. Sen jälkeen matkamme 
suuntautui Lohtajalle Ohtakarin loma- ja kalastaja-
kylään. Siellä oli mukava ulkomeren tunnelja, kuten 
Maakallassakin. Ohtakari sijaitsee Vattajaniemen 
uloimmassa kärjessä. Paikka oli matkalaisten mie-
lestä merellisyydessään ja karuudessaan erittäin 
kaunis. Tutustuimme niemessä olevaan vanhaan 
luotsiasemaan. Nautittuamme paikallisessa kioski-
ravintolassa virvokkeita ja kahvia, suuntasimme 
bussin keulan takaisin Kalajokea kohti. Siellä eh-
dimme vielä tutustua Kalajoen Plassilla sijaitsevaan 
kalastusmuseoon. Museonhoitaja Lauri Tanska esit-
teli mielellään lähes itse keräämäänsä esineistöä 
vaikka aukioloaika oli jo päättynyt. Museossa on 
erittäin runsas valikoima kalastukseen liittyvää van-
haa välineistöä: hylkiveneitä, vanhoja venemootto-
reita, pyyntivälineitä jne. 

Sen jälkeen matkasimme Ouluun. Yhden päivän 
aikana ehdimme nähdä monenlaista. Matkalaiset 
olivat erittäin tyytyväisiä kokemaansa ja siihen, että 
näinkin lähellä on merkittäviä tutustumiskohteita. 
Osaston puolesta Esko Pekama 
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Killan Matt i Ahonen tähtää. 

ni vaihtelevalla onnella Hovioikeudenpuiston kym-
mensenttisessä ruohikossa kunnes se lopulta päättyi 
kiltalaisten voittoon 12 - 8. Näin kiertopalkinto, 
Pohjanmaan tykinhylsy, jäi Killalle. Ensi vuonna 
katsotaan jälleen hylsyn seuraavan vuoden sijainti. 
Kiltaveli Erkki Lehtimäki luovutti lopuksi pelaajille 
kaupungin lahjana t-paidat. 

Ottelua oli seuraamassa merimiesten lisäksi 
toistakymmentä kiltalaista puheenjohtajansa Tauno 
Rewellin johdolla. Hetkellisen kadon yleisön jou-
kossa aiheutti erään kiltaveljen auton yritys käsijar-
run pettäessä sukeltaa sataman syvyyteen aivan 
Pohjanmaan keulana edestä, mutta auto jäi roikku-
maan laivan kiinnitystouviin, ja ryhmä merisotilai-
ta roikkui takapuskurissa kunnes Vaasan pelastus-
laitos saapui paikalle. Eli merivoimat pelasti tilan-
teen. 

Sunnuntaina oli kiltalaisille varattu erikoismah-
dollisuus tutustua miinalaivaan. Laiva esiteltiinkin 
perusteellisesti noin kymmenen hengen ryhmälle. 
Perjantai-iltana laivan upseerit olivat puolestaan 
puheenjohtaja Revvellin vieraana. Vierailuun kuului 
niin ikään laivan henkilökunnan osallistuminen 
Vaasan Sotilaskoti sisarten järjestämään sävelhar-
tauteen Vaasan kirkossa. 
Teksti ja kuvat: Teuvo Roden 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTO KILTA 

Tykinhylsy jäi Vaasaan 

Miinalaiva Pohjanmaan perinteinen syysvierailu 
kummikaupunkiinsa Vaasaan 27.-30.9. johti yhtä 
perinteiseen "maaotteluun" laivaväen ja Pohjanlah-
den Laivastokillan välillä. Kisa päättyi kiltalaisten 
voittoon, joko laivaväen kohteliaisuudesta tai kilta-
laisten taitojen ansiosta. 

Tällä kertaa kilpailulajit valitsi Pohjanmaan 
väki. Täydellisen uutispimennyksen johdosta killan 
joukkue oli valittava lähes sokkona, ja lauantai-
aamuna paljastui, että kisa käytäisiin perinteiseen 
englantilaiseen herrasmiestyyliin, krokettipelinä. 
Krokettipelivälineet eivät oletettavasti kuuluneet 
miinalaivan taisteluvarustukseen, vaan ne löytyivät, 
laivamiesten mukaan, paikallisesta Halpa-Hallista. 

Miinalaiva Pohjamaan joukkueeseen kuuluivat 
laivan päällikkö, komentajakapteeni Ari Kallio, 
luutnantti Timo Arola ja upseerikokelas Antti Leh-
tola. Killan monessa liemessä keitettyyn edustus-
joukkueeseen kuuluivat Jarkko Tuovinen, Ole 
Ström ja Matti Ahonen. Sää oli vähemmän hyytävä 
kuin viime vuonna, mutta pelin luonteesta johtuen 
kunnon otteluhikeä ei pelaajille syntynyt. Peli ete-

Kiltaveli Lehtinen jakaa kaupungin muistolah-
jan. 
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1700 JASENURAKOITSIJAAMME 
VALMIINA JOKA LÄHTÖÖN! 

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki 
Puhelin (09) 229 0230 

www.sml.fi 

LABOR , FIDES 

•anstPBs 

HUAAANITAS 

M M I [MAN 
MERKKIEN 

JA 
* * SUOMALAISEN 

LAADUN 

Taiga-Tuotteet Oy 
Nervanderinkatu 5 D 

00100 HELSINKI 
Puh. 09-4366 230 
Fax 09-4366 2350 

LEJOS OY 
Keilaranta 6, Espoo 
Puh. (09) 6156 1800 

Felix Abba 
www.felixabba.fi 

fiiÄaÄ^ mm metso 
minerals Finland 
Kärkikuja 2 

01740 Vantaa, Puh. 09-221950 
www.metsominerals.com 

AUTO- JA KULJETUSALAN TYONTEKIJALIITTO AKT 
VASTUU HUOMISESTA 

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

Puh. 09-613 tlO 

FORCIT 
HANKO 

VIHTAVUORI 
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Kotkan Rannikkoalueen komentaja, komentaja Tapio Maijala luovutti sotilasansiomitalin Anssi 
Jaakonsaarelle Kuusisen sotilassatamassa 24.9.2002. 

Sotilasansiomitali hengenpelastuksesta 
matruusi Anssi Jaakonsaarelle 

E f S f , Puolustusvoimain komentaja 
myönsi sotilasansiomitalin ih-
mishengen pelastamisesta mat-
ruusi Anssi Jaakko Jaakonsaa-

relle. Jaakonsaari on kotoisin Helsingistä ja oli va-
rusmiespalveluksessa Kuusisen sotilassatamassa, 
josta kotiutui 3.10.2002. Anssi Jaakonsaari pelasti 
10.8. Kuusisen sotilassatamassa veden varaan jou-
tuneen nuoren henkilön hengen. 

Jaakonsaari oli lopettanut laiturivahtivuoronsa 
puolenyön jälkeen, kun hän nukkumaan mennes-
sään havaitsi kuljetusalus Vahakarin kannelta, että 
satama-altaassa veden varaan oli joutunut nuori 

henkilö. Jaakonsaari ohjasi henkilöä uimaan kohti 
rantaa ja huusi samanaikaisesti apuun muita mat-
ruuseja. Varusmiehet heittivät veden varassa oleval-
le pelastusrenkaan ja köyden, josta hän sai otteen ja 
hänet voitiin vetää laiturin viereen. Henkilö menetti 
otteensa ja vajosi veden alle, jolloin matruusi Jaa-
konsaari laskeutui veteen ja sai otteen uppoavan 
kädestä. Lähes tajuton nuori saatiin pelastettua ja 
siirrettyä lämpimään terminaalin sisätiloihin. 

Pelastustoimiin osallistuivat myös ylimatruusi 
Toni Halme ja matruusi Niklas Sonck, Jaakonsaa-
ren osuus oli kuitenkin ratkaiseva. 

International« 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y In te rna t iona l Paint A b 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 
Puh. (09) 873 911 
Fax 09 873 9160 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A M f j nroeam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

Kontiolahden 
kunta 
www. kontiolahti, fi 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaar i 4, Kerava 

Puh. (09) 274 7930 

Toteuttava mainostoimisto Kouvolassa 
- Tietokoneohjattu tarratekstin valmistus 

- Seripaino 

Studio-Optar Oy 
Soita 05-370 3450 tai 

käy Rohtokalliontie 2, 45160 Kouvola 

K U U S A N K O S K I 

Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervetii Suomen 
rannikoiden puolustajia 

MAXMO KOMMUN 
66640 M A X M O 
Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 
www.maxmo.f i 

FISKARS C O N S U M E R OY AB 
10330 Billnäs 

Talousteema Paulin Oy 
Valurinkatu 2 A 5 
03600 KARKKILA 

Puh./fax 09-225 9211 

NIVALAN KAUPUNKI 
PL 10, 85501 Nivala 

Puh. (08) 44 911 
www.nivala.fi 
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Hangon Rannikkopatteriston perustamisen 81. 
vuosipäivää ja viidettä perinnepäivää vietettiin 
Hangossa 1.8.2002 perinteisin menoin viimeistä 
kertaa yhdessä patteriston ja perinneyhdistyksen 
kanssa. 

Päivä aloitetiin klo 8.00 juhlallisella lipunnos-
tolla Esikunta- ja Huoltopatterin edustalla keskel-
lä kaupunkia.Senjälkeen laskettiin patteriston ko-
mentajan johdolla seppele sankarihaudalle kaatu-
neitten muistopaadelle. Tänä vuonna järjestettiin 
Hangon itäsatamassa patteriston ja hankolaisten 
maanpuolustusyhdistysten kanssa yhteinen maan-
puolustusnäyttely. Mukana olivat sotaveteraanijär-
jestöt, reserviläisjärjestöt ja sotilaskoti. Patteristo 
oli tuonut esille mm. tavanomaiset käsiaseet ja 
viestivälineet, kenttätykki-ja ohjuskalustoa, ohjus-
auto ml. Varusmiessoittokunta kajautteli näyttelyn 
ajan marsseja ja muita tuttuja kappeleita. Näyttelyn 
avasi Hangon kaupunginjohtaja Tom Axberg kat-
kaisemalla sinisen silkkinauhan. Päivä oli ollut 
näyttelyn alkuun asti poutainen ja välillä aurinkoi-
nenkin. Mutta noin tunti näyttelyn avaamisesta tai-

Patteriston komentaja komentaja Esko Kaunisto luovuttaa patte-
riston lippukilpiä, vuorossa kaupunginjohtaja Tom Axberg. Vasem-
malla kirjoittaja onnittelee kansanedustaja Matt i Saarista, seuraa-
vana vuorossa Sotaveteraanien puheenjohtaja Ahti Paananen ja 
svenska veteraanien puheenjohtaja Ossian Österlund 

VEIKKO-OLAVI ERONEN 

Hankoniemen risteillä 
palkitut hankolaiset 

kansalaisjärjestöjen ja 
puolueiden puheenjoh-

tajat. 

Lippujaos marsii sankarihaudalle kaptl Kari 
Salinin johdolla lipunkantajana sotmest Petri 
Manninen, lippu-upseereina ylil Hannu Koski 
ja kaptl Richard VVunsch. 
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vas puhkesi kaatosateeseen, sadetta piisasi vielä il-
tatilaisuuden puoliväliin asti. "Säänhaltija" poikke-
si tällä kertaa perinteisestä elokuun ensimmäisen 
aurinkoisuudesta, taivaskin itki patteriston lopetta-
mista! 

Iltajuhla pidettiin coctail-tilaisuutena vielä 
"omalla maalla" patteriston varastoalueella itäsata-
massa. Patteriston järjestelyvastuussa olevat henki-
löt varusmiesosaston kanssa pystyttivät nopeasti 
juhla-alueelle telttakylän huoltamoteltoista sateen-
suojiksi, mikä oli todella tarpeen. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu patteriston oma väki, perinneyhdistyksen 
jäsenet sekä tällä kertaa kutsuvieraina kaikki ne 
henkilöt ja tahot, jotka ovat olleet vuosien mittaan 
(yli 10 vuotta) taistelemassa patteriston säilyttämi-
sen puolesta. Patteriston komentaja komentaja 
Esko Kaunisto luovutti yhdistyksen puheenjohta-
jan majuri evp Veikko-Olavi Erosen ja yliluutnantti 
Eeri Savikon avustamina lippukilvet mm kansan-
edustaja Matti Saariselle ja kaupunginjohtaja Tom 
Axbergille sekä sotaveteraani- ja sotainvalidijärjes-
töjen puheenjohtajille erittäin ansiokkaasta toimin-
nasta patteriston säilyttämisen puolesta. Samoilla 

Hangon kaupunginjoh-
taja Tom Axberg avaa 
maanpuolustusnäytte-
lyn. Taustalla hanko-
laisten maanpuolus-
tusjärjestöjen lippuri-
vistö. 

perusteilla luovutettiin Hankoniemen ristit eri kan-
salais-ja ammattijärjestöjen sekä Hangossa toimi-
vien puolueiden puheenjohtajille. Hankolaiset ovat 
tunteneet patteristonsa omakseen! 

Tilaisuudessa luovutettiin myös patteristosta 
vuoden aikana poissiirtyneille henkilöille pienois-
liput ja lippukilvet perinne-esineiden sääntöjen 
mukaisesti sekä Hankoniemen ristit patteriston 
henkilöille, joille ko. ristin myöntämisperusteet 
tulivat täyteen. Illan aikana saatiin nauttia patteris-
ton evp-henkilöstön valmistamaa yltäkylläistä "il-
tapalaa". 

Musiikista huolehti jo päivällä tutuksi tullut va-
rusmiesorkesteri hieman pienemmällä kokoonpan-
ollaan. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan joukko-
osastomme komentaja kommodori Heikki Salme-
la puolisoineen. Ilta oli sateesta huolimatta läm-
minhenkinen. 

Perinnepäiviä tullaan jatkossa viettämään pe-
rinneyhdistyksen järjestämänä patteriston vuoden-
vaihteessa tapahtuvasta lakkauttamisesta huolimat-
ta. Ensi vuodeksi on jo suunniteltu perinnepäivän 
pitopaikaksi Russarön linnake, jonne ovat tervetul-
leita myös entiset "russaröläiset". 

Vielä kerran yhdistyksen puolesta kiitokset kai-
kille perinnepäivän Järjestelyissä toimineille sekä 
kaikille eri tilaisuuksiin osallistuneille! 
Puheenjohtaja, majuri evp 
Veikko-Olavi Eronen 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
p u h . / t e l . 0 1 9 - 2 6 3 1 1 
w w w . e k e n a s . f i 

Oy Lunden & Co Ab 
Pansiontie 45 
20210 Turku 

Puh. 02-260 99ll 
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MERIPUOLUSTUSPIIRIN 
KUULUMISIA 

• Pian on taas vuodenvaihde ja tarve tehdä tiliä ku-
luneesta vuodesta. Vuosi näyttää olevan monella ta-
valla edellisen vuoden kaltainen. Kursseja näyttää 
toteutuvan edellisen vuoden verran noin 85 ja niil-
lä on ollut oppilaita runsaat 1500 henkilöä. Meri-
puolustuspiirin kaikille kouluttajille ja toimijoille 
suurkiitokset hyvin toteutuneesta vuodesta. Erityi-
sellä ilolla täytyy todeta Vaasan Meriosaston an-
siokkaasti toteuttaman laajan koulutusohjelman 
läpivieminen sekä Perämeren Paikallisosaston soti-
lasveneenkuljettajakurssin käynnistyminen. Merel-
lisen kurssin toteuttaminen Perämeren alueella kau-
kana tavanomaisista tukiorganisaatioista on hatun 
noston paikka. 

KL Röytän koulutuskäyttö kuluneena vuonna 
on ollut vilkasta jopa siinä määrin, että kaikki ha-
lukkaat eivät ole saaneet alusta käyttöönsä halu-
amanaan aikana. Aluksen tämän vuotisesta käytöstä 
tehdään käyttäjittäin tilastoja se on osaltaan vaikut-
tamassa tarve-esitysten kanssa ensi kesän aluksen 
käyttövuorojen jakoon. Aluksen johtoryhmä pyrkii 
aluksen käyttöaikojen jaossa alueelliseen tasapuo-
lisuuteen. Alus telakoitiin lokakuun alussa Upinnie-
messä. Sille tehtiin normaalit vuositelakointiin 
kuuluvat työt eikä siinä yhteydessä havaittu mitään 
tavanomaisesta poikkeavaa. Tässä yhteydessä on 
syytä kiittää Heikki Saaren vetämää telakointipo-
rukkaa, joka teki viikon aikana mittavan työn aluk-
sen huoltamisessa tulevaa purjehduskautta varten. 
Vastaavanlaista talkoohenkeä voi peräänkuuluttaa 
myös muissa hankkeissamme. 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
Kaupunginhallitus 

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

Meripuolustuspiirin koulutusohjelma on ollut 
vuoden päivät internetissä tarvitsijoiden käytettä-
vissä. Lehdissä koulutuskalenteria on julkaistu vain 
satunnaisesti. Olisi välttämätöntä saada palautetta 
asian kehittämiseksi uuden järjestelmän toimivuu-
desta. Antaako koulutuskalenterin internet-versio 
riittävän informaation koulutustarjonnasta vai tarvi-
taanko muunlaista tietoa ja millaista? 

Itse olen irtaantumassa pikkuhiljaa piiripäälli-
kön tehtävistä. Kuluneet kahdeksan vuotta näissä 
tehtävissä ovat olleet itselleni antoisaa ja työn-
täyteistä aikaa. Kiitos kaikesta siitä tuesta, jota olen 
saanut tehtävässäni kaikilta niin reserviläis- kuin 
aktiivitahoiltakin. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta! 
Piiripäällikkö 
Aslak Saviranta 

Osoit te i ta: 
internet: 
www.mpkry.fi, sieltä valinta Meripuolustuspiiri 
Helsinki: 
piiripäällikkö Aslak Saviranta, 
puh 040-5030875, 
sähköp: aslak.saviranta@srs.fi  
Turku: 
aluepäällikkö Matti Ketola, 
puh 0400-328097, 
sähköp: matti.ketola@mpkry.fi 

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 
Ruopanfie 10, 27600 HINNERJOKI 
Puh. (02) 555 0000, Fax 555 0011 

www.koskinen-yhtiot.fi 
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VERITAS 
www.veri tas.f i 

Kymenlaakson a m m a t t i k o r k e a k o u l u 
K o t k a n Meriki r jas to 

P L 13, käynt i Lehmus t ie 4, 
ZL 4 8 2 3 1 K O T K A 

Puh. (05) 2 2 0 8 5 4 0 
Faksi (05) 2 2 0 8 5 5 5 

mer. k i r@kyamk. fi 

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

Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 
http://www.kotka.fi/merikirjasto  

Itämeri-tietokeskus • http://itameri.kyamk.fi 

dna 
LÄNNEN PUHELIN OY 

www.lannenpuhelin.fi 

N O V A L A B O Y 
Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio T 071* 

HIILIVETY- JA METALL IANALYYSIT 
S A A S T U N E E S T A M A A S T A 

Teemme tarvitsemanne analyysit mm. elintarvikkeista, lannasta, maasta, 
kasveista, vesistä, ja rehuista 

Meiltä myös mikrobiologiset analyysit ( salmonella, E. coli, homeet, hiivat jne ) 

*pätevyysalue ja lisätietoja internetistä: www.Novalab.fi 

KYSY LISÄÄ ! PALVELEMME MIELELLÄMME ! 

NOVALAB OY, Lepolantie 5, 03600 Karkkila, puh. 09-2252860, fax 09-22528660 

LAATUMETALLI OY 
PL 38 Tehdas 
03100 Nummela Vaateritie 10 
Puh. 09-227 1199 03250 Ojakkala 
Fax 09-227 1954 

09-227 11991 

Teräsrunkojen ja teräsrunkorakenteisten tilojen suunnittelua, 
valmistusta ja asennusta. 

PL 38 
03101 NUMMELA 

09-227 1199 
09-227 1954 
040-545 8833 Leevi Pursiainen 

Puhelin 
Fax 
Yhteyshenkilö 

Mukana elämän eri käänteissä. 
www.osuuspankki.fi 

Haminan Seudun Op» Kotkan Seudun Op• Virolahden Op 

^ Helsingin NMKY:n Sotilaskoti 
Santahamina 
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Janne Huusko 

Landing Craft Air Cushion 
(LCAC) vauhdissa. 

maiyynyaiusw 

I lmatyynyalus l isää jousta-
vuut ta ja to im in tavapaut ta 
merel l is issä operaat io issa. 
Mihin nämä väitteet pohjautu-
vat? Minkälaisesta joustavuu-
desta ja toimintavapaudesta 
on kysymys? Mitä niiden hyö-
dyntäminen edellyttää? 

I lmatyynyalusteknologia 
pähkinänkuoressa 
Ilmatyynyalusta voidaan luon-
nehtia dynaamiseksi kokonai-
suudeksi, jonka rakenteessa 
ja ominaisuuksissa melkein 
kaikki vaikuttaa koko aluksen 
toimintaan. Taktiikan näkökul-
masta voidaan kuitenkin kes-
kittyä muutamaan keskeiseen 
tekniseen ratkaisuun. 

Kaikissa ilmatyynyaluksis-
sa on yhteistä ilmatyynyvaiku-
tuksen hyväksikäyttö. Aluksen 
helman päätarkoitus on saa-
da aluksen alle muodostetta-
van ilmatyynyn tekoon tarvit-
tava teho mahdo l l i s imman 
pieneksi . Helmamal le ja on 
useita. Yleisimmin käytössä 
oleva malli on pussi-segment-
tihelma. Helman ylempi osa 
on joustavasta materiaalista 
valmistettu "putki" ja sen ala-
reunaan on kiinnitetty helma-
segmenttejä eli "sormia". Hel-

massa oleva ilmanpaine pai-
naa segmentit tiiviisti toisiaan 
vasten ja segmentit voivat liik-
kua to is is taan r i ippumat ta 
ylös ja alas. Takahelmassa on 
segmentt ien sijasta kartiot. 
Segment t i en käy t tö ikä on 
noin 300-400 tuntia. 

Helmojen lisäksi merkittä-
vä tekninen ratkaisu on ilma-
potkurit, joilla saadaan aikaan 
aluksen liike. Ilmapotkurit ovat 
meluisia sekä alttiita olosuh-
teiden aiheuttamalle kulumi-
selle ja vaurioille. Ilmapotku-
reista aiheutuu selvästi ha-
vaittava lämpölähde ja tutka-
pinta-ala. Ilmapotkureiden ja 
helman käytöllä mahdollistuu 
kuitenkin aluksen kulku ilman 
syväyttä eli amfibisuus. 

Ilmatyynyaluksen kansira-
kenteet mahdollistavat aluk-
sen käytön joko vain tiettyyn 
tai useampaan erilaiseen tar-
koitukseen. Avoimet raken-
teet ovat joustavampia. Aluk-
sen leveys mahdollistaa tut-
kapinta-alan pienentämisen. 
Keskeistä on vaatimus raken-
teiden keveydelle, joka ei ole 
kovin kestävä asevaikutuksel-
le ja kyky varautua erilaisiin ti-
lanteisiin on rajoitettu. Koko-
na isuu tena hyö tykuorman 

kantokyky on pieni verrattuna 
uppoumarunko iseen aluk-
seen. 
I lmatyynyaluksen 
t ä r k e i m m ä t 
ominaisuudet -
amf ib isuus ja nopeus 
Amfibisuus mahdollistaa aja-
misen erilaisilla ajopinnoilla. 
Vedessä edes matalat kivet ja 
matalahkot laakeat kalliot ei-
vät haittaa etenemistä, ja ete-

Pussi-
helma 

Ilmavirtaus 

Pussi-segmentt ihelman 
rakenne ja i lmavirtaus hel-
massa. 
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nemiseen vo idaan käyt tää 
suurta nopeutta. Ajaminen ei 
ole kuitenkaan erityisen tark-
kaa suurilla nopeuksilla, mut-
ta pienellä nopeudella ohjat-
tavuus ja hal l inta on hyvä. 
Hyvä maa-alusta on suhteelli-
sen tasainen, jossa mahdolli-
sesti olevat muodot ovat laa-
keita. Alus voi katkoa tai tait-
taa alleen hentoja puita ja var-
puja. Helman kuluminen ja 
vaurioitumisvaara kasvavat lii-
kuttaessa muual la kuin ve-
dessä. Ajamiselle asettavat 
rajoituksia esteiden ylittämi-
nen ja rinteen nousukyky. 

Esteen ylittämiskyky riip-
puu leijuntakorkeudesta sekä 
helman rakenteesta ja kun-
nosta. Teräväreunaiset esteet 
voivat rikkoa helman. Vaikka 
alus voi toimja osittain rikko-
naisten he lmasegment t ien 
kanssa, helmojen kuluminen 
ja vauriot heikentävät aluksen 
toimintakykyä, pahimmillaan 
estäen käytön kokonaan. Rin-
teessä alus pyrkii liukumaan 
alarinteen suuntaan. Pysäh-
dy t täessä on huomat tava 
epätasaisen maaston mah-
dollisesti aiheutuvat rajoituk-
set. Peruuttaminen on hanka-
laa. Ominaisuuksistaan huoli-
matta i lmatyynyalus on ve-
dessä omassa e lement is -
sään. Vedessäk in esi intyy 
vastustekijöitä, jotka voivat ai-
heuttaa rajoituksia käytettä-
vään toiminta- ja nopeusalu-
eeseen. 

Ilmatyynyaluksen nopeus 
perustuu aluksen leijuntaan ja 
vähentyneeseen kitkaan. Tyy-
pillinen käytettävä risteilyno-
peus on 30-50 solmua. Saa-
ristossa ajamiseen on yleises-
ti ottaen hyvin tilaa ja voidaan 
käyttää suuria nopeuksia. 

Olosuhteet ja huol to on 
huomio i tava takt i ikassa 
Tuuli vaikuttaa ilmatyynyaluk-
sen nopeuteen ja hallintaan. 
Nykyaikainen i lmatyynyalus 
pystyy toimimaan vielä noin 
15 m/s tuulessa. Aallokko on 

yksi hankal immista olosuh-
te is ta i lma tyynya lukse l le . 
Aluksen ominaisuudet pysy-
vät täys i teho isena kunnes 
merkitsevä aallonkorkeus ylit-
tää puolet leijuntakorkeudes-
ta. Korkeassa aallokossa alus 
saattaa käyttäytyä uppouma-
runkoisen aluksen tavoin ja 
samalla kasvaa pohjaiskujen 
todennäköisyys. Korkea aal-
lokko i lmatyynyalukselle on 
noin helman korkeus. Aallo-
kon ja tuulen yhteisvaikutus 
voi estää aluksen käytön saa-
riston suojan ulkopuolella. Pa-
himmillaan aallokkoiset ja tuu-
liset alueet on kierrettävä suo-
jaisten reittien kautta, vaikka 
ajomatka pitenee. Ilmatyyny-
aluksen to imintakyvyn raja 
aallokossa ja tuulessa tulee 
vastaan nopeammin kuin up-
poumarunkoiselle alukselle. 
Olosuhteet aiheuttavat myös 
sen, että aluksen polttoaineen 
kulutus on vaikeasti arvioita-
vissa etukäteen. 

Sileällä jääl lä i lmatyyny-
alus liikkuu pehmeästi, mutta 
suuntavakavuus on huono ja 
pitkä pysähtymismatka tekee 
suuren nopeuden vaarallisek-
si. Epätasainen jää voi aiheut-
taa helman r ikkoutumisen. 
Ahtojäässä eteneminen vai-
keutuu helman alta pakene-
van i lman ja suuren hel-

mavaurioriskin vuoksi. Ohut 
rikkoutuva terävä jää voi rik-
koa aluksen helmat. Jäästä 
aiheutuvat rajoitukset riippu-
vat vuoden ajasta ja alueesta. 
Jää täm inen voi kasva t taa 
aluksen ja i lmapotkureiden 
painoa. Jää- ja kelirikko-olo-
suhteissa alus selviytyy suh-
teellisesti paremmin muihin 
aluksiin verrattuna. Näin ollen 
Ilmatyynyaluksen nopeus ei 
ole yksiselitteinen ja aina käy-
tettävissä oleva etu. Erityisesti 
on huomioitava olosuhteet ja 
on hyväksyttävä niiden aset-
tamat rajoitukset. 

Ilmatyynyaluksen huolto-
tarpeeksi on arvioi tu kaksi 
miestyötuntia yhtä ajotuntia 
kohti. Vaativimpiin huoltoihin 
tarvitaan korjaamo, mutta päi-
vittäiset huollot ja pienet kor-
jaukset voidaan tehdä "ken-
tällä". Helman segmentt ien 
uusiminen on yksi suurimmis-
ta huoltokohteista. Vaurion 
sattuessa vaikeakulkuisel la 
alueel la pahimmil laan vain 
toinen ilmatyynyalus voi tuoda 
apua vaurioituneelle ilmatyy-
nyalukselle. Yksi vaihtoehto 
on välttää näitä alueita. Ilma-
tyynyaluksen nopeus, liikku-
vuus ja hajautettu toiminta 
edellyttää huollolta vastaavia 
ominaisuuksia. 

AP1-88 -matkusta ja i lmatyynya luksen rakenne. 

Nostopuha l l in 

l lmapotkur i 

Ohja i lupuhal l in 
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I lmatyynyaluksen 
käy tön edut t a k t i i k a n 
näköku lmasta 
Ilmatyynyaluksen taktisen käy-
tön perustana on ensisijaisesti 
amfibisuus. Laajentuneet tu-
keutumismahdollisuudet pa-
rantavat aluksen kykyä tukeu-
tua suojaisi in paikkoihin ja 
maastouttamismahdollisuudet 
paranevat. Maastouttamista 
helpottaa aluksen tyypillinen 
matala rakenne. Nämä vaikeut-
tavat vastustajan tiedustelun 
mahdol l isuuksia paikantaa 
aluksia. 

Ilmatyynyaluksen nopeus ja 
siirtymiskyky myös esteisellä 
(muun muassa saaret ja miinat) 
merialueella mahdollistavat no-
pean painopisteen muodosta-
misen tai siirron. Siirtymisreit-
t ien suuri määrä vähentää 
hyökkääjän mahdollisuuksia 
vastatoimiin. Riippumattomuus 
väylistä vähentää pohjakoske-
tusten vaaraa ja helpottaa me-
renkulkua suurilla nopeuksilla 
myös huonoissa näkyvyysolo-
suhteissa. Nopeus vähentää 
hyökkääjän aikaa vastatoimen-
piteisiin, ja samalla vastustaja 
joutuu etsimään maaleja laa-
jemmalta alueelta. Nopeutta 
voidaan käyttää hyväksi sääs-
tyneessä siirtymisajassa tai 

aluksien keskittämisessä toi-
minta-alueelle laajemmalta alu-
eelta. Lisäksi voidaan odottaa 
kauemmin vastustajan suun-
tautumista ennen torjunta- tai 
hyökkäyspäätöksen tekemistä, 
jolloin voidaan paremmin vält-
tää vääriä päätöksiä. 

Mainitut tekijät lisäävät siir-
tymisen ja tehtävän onnistumi-
sen todennäköisyyttä sekä hel-
pottavat taktista suunnittelua ja 
lisäävät erilaisia toimintavaihto-
ehtoja. 

Lopuksi 
On arvioitu, että ilmatyynyalus 
voi käyttää hyödykseen 70% 
to imin ta-a lueen rannoista. 
Suomessa se jäänee pienem-
mäksi rantojen peitteisyyden 
ja osittaisen jyrkkyyden takia. 
Kuitenkin i lmatyynyaluksen 
kyky käyttää Itämeren meri-
alueita on parempi kuin up-
poumarunkoisilla aluksilla. 

Ottamalla huomioon takti-
sessa suunnittelussa ilmatyy-
nyaluksen rakenne, ominai-
suudet, toiminta-alue, olosuh-
teet ja huoltotarve vo idaan 
alusta käyttää tehokkaasti so-
ti laall isissa tehtävissä Suo-
men rannikolla. Yleisesti voi-
daan sanoa, että mitä vähem-
män käytetään hyödyksi no-

peutta ja amfibisuutta eli aje-
taan, sitä varmemmin aluksen 
ominaisuudet ovat käytössä 
silloin kun niitä tarvitaan. Vält-
tämättömät ajot tulisi suorittaa 
vedessä ja muilla ajopinnoilla 
erityistä varovaisuutta nou-
dat taen. O losuhdeherkk iä 
alueita ja toimintatapoja tulee 
välttää, mikä korostuu toimin-
nan pitkäaikaisessa suunnit-
telussa. Mikäli käyttöperiaat-
teet edellyttävät huomattavia 
ajomääriä, kasvaa aluksen 
vaatima huoltotarve ja -aika 
sekä paljastumistodennäköi-
syys. Samalla on hyväksyttä-
vä paljastumisriski sekä olo-
suhteiden ja toiminta-alueen 
asettamat rajoitukset. Huolto-
vaatimuksiin on voitava vasta-
ta käytön edellyttämässä laa-
juudessa. 

Lukijan tehtäväksi jää arvi-
o ida maini t tu jen tek i jö iden 
vaikutus mahdol l isen hyök-
kääjän ja toisaalta puolusta-
jan käyt tämään i lmatyyny-
alustaktiikkaan ja käyttöperi-
aatteisiin. Niihin vaikuttavat 
operaation tavoitteen lisäksi 
ainakin käytettävissä olevan 
ilmatyynyaluskaluston käyttö-
ta rko i tus ja ase is tus sekä 
muut käytettävissä olevat re-
surssit. • 

RAINEX YRITYSPALVELU OY 
PL 26, 00721 HELSINKI 

Puh. (09) 188 5100 

ME Yleiskaivuu Oy 
Metsärinteentie 31 

02420 JORVAS 
09-297 0256 

EKOMANS OY 
PL 56, Santaniitynkatu 
04251 KERAVA 
Puh. 09-274 5520, fax 09-2745 5218 
www.ekomans.fi 

Studio Sebastian 
Suvilahdenkatu 7 
00500 HELSINKI 
Puh. (09) 711 722 

UNIFERM OY 
Temppelikatu 19 D 50, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uniferm.fi 

Kirjasitomo V & K Jokinen 
Tarkk'ampujankatu 9 

00120 Helsinki 
Puh. (09) 635 143 
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Taistelijan 
Heikk i Rauhala 

Liivi i lman kanto-
taskuja - istuva 
leikkaus? 

M — 
kelluttavia sirpaleliivejä ran-
nikkojääkäreiden käyttöön. 
Liivi suojaa taistelijoita sirpa-
leilta sekä luodeilta ja helpot-
taa uimista tai hätätilaneessa 
kellumista. Liivi toimii myös 
kantolaitteena korvaten tarvit-

taessa perinteisen taistelu-
vyön. 

Sirpale- ja luotisuojaus on 
toteutettu kevyil lä kuitupa-
neeleilla. Suojaustasoa voi-
daan muuttaa lisäämällä tai 
vähentämällä paneeleita liivin 
taskuihin. Perustasoksi on va-

littu standardin mukainen MIA. 
joka suojaa liivin käyttäjän esi-
merkiksi vierestä ammutulta 
pistoolin luodilta. 

Pelkän liivin kelluttavuus 
on 50 N, joka riittää pitämään 
pinnalla täysissä varusteissa 
olevan taistelijan. Vesillä liikut-
taessa liivin yhteydessä käy-
tetään pelastusvälineenä kau-
lusta, joka veden varaan jou-
duttaessa toimii kaasutäyttei-
senä pelastusliivinä (150 N tai 
275 N). Kaasutäytteinen kau-
lus on turvallisuuden lisäämi-
seksi kaksikammioinen; liivin 
toisen puolen puhjettua toinen 
kammio yhä kannattelee ve-
dessä olijaa. 

Liivi on kantolaitteena mo-
dulaarinen. Sen kiinnikkeisiin 
vo idaan li ittää tarpe iden ja 
tehtävien mukaisesti useita 
erikokoisia taskuja, pusseja ja 
reppuja. Näin liivin mukana il-
man erillistä taisteluvyötä voi-
daan kul je t taa es imerk iks i 
aseiden lippaat, käsikranaatit, 
lähiradiot, pimeänäkölaitteet 
ja muu tehtävässä tarvittava 
henkilökohtainen varustus. • 

OY KREUTO AB 
Vattuniemenkatu 12, 00210 Helsinki 21 

puhelin 09-682 4940 

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
Isonantintie 16, 00930 Helsinki 

Puh. (09) 343 6080 
www.laurimehto.f i 

K. Jousmaa Ky 
PL 90, 10601 Tammisaari 

Puh. (019) 241 4488 

Varattu 
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Laivue 

2000:n 

Imatorjuntaohjus 

on valittu 

9£# : iuv i j |a , kun laivue 2000:n 
operatiivisia vaatimuksia alet-
tiin määrittää ei osattu kuvitel-
la i lmatorjuntaohjuksen tule-
van kaukaa Etelä-Afrkasta. 
Hankittu järjestelmä tuntee ni-
men Umkontho (Mande lan 
kotikieliä tarkoittaa keihästä). 
Umkontho on ominaisuuksien 
puolesta selkeästi enemmän 
kuin pelkkä omasuoja. 

Maailmalla tarjolla olleiden 
ohusjärjestelmien tarkan ana-
lysoinnin jä lkeen päädyt t i in 
pyytää tarjous kolmesta jär-
j es te lmäs tä , jo is ta yksi oli 
Umkontho. Tärkeimpinä kri-

Iteereinä val innassa pidetti in 
jär jeste lmän suor i tuskykyä, 
alusasennuksen helppoutta ja 
tietysti kuten aina kustannus-
hyötysuhdetta. 

Umkhonto on pystysuo-
raan laukaistava infrapunaha-
kupää l l ä va rus te t tu oh jus. 
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Ohjus sinänsä ja sen haku-
pää ovat perinteistä suomes-
sakin tunnettua tekni ikkaa. 
Poikkeavaksi Umkhonto jä-
restelmä verrat tuna muihin 
markkinoilla oleviin tämän ko-
koluokan ohjuksiin tekee se, 
et tä p ä ä a m p u m a m e n e t e l -
mässä ohjukselle päivitetään 
t iedot maalista radiol inki l lä 
ohjuksen lennon a ikana ja 
in f rapunahakupää avautuu 
vasta maalin läheisyydessä. 

Tällä saavutetaan se etu 
komento-ohjattuihin ohjuksiin 
nähden, että Umkhonto on 
loppuvaiheessa erittäin tark-
ka. Samoin saavutetaan se 
etu ennen laukaisua maaliin 
lukkiutuviin, tai jossakin len-
non aikaisemmassa vaihees-
sa etsinnän aloittaviin infrapu-
naohjuksiin nähden, että Um-
konthoa on vaikeampi häiritä. 

Pääammuntamenete lmä 
vaati i 3D-maal inosoi tuksen 
ohjukselle pitää kertoa maalin 
etäisyys ja sijainti ilmatilassa. 

Maalitieto päivitetään joko 3D 
tutkan tai optisen sensorin ja 
laseretäisyysmittarin antaman 
maalitiedon perusteella tais-
telunjohtojärjestelmälle, sieltä 
ohjusjär jestelmäl le ja edel-
leen radiolinkillä ohjukselle. 
Toiminta on automaattista ja 
lähes viiveetöntä. 

Huonoimmallakin ehdoilla 
voidaan ampua (esim etäi-
syys puuttuu), mutta silloin 
Umkontho joutuu avaamaan 
aloittamaan maalin etsinnän 
hakupääl lään aikaisemmin, 
jolloin häirittävyyden mahdol-
lisuus kasvaa. Mikäli alus on 
estynyt maal inosoi tuksesta 
voidaan tuketua toiseen aluk-
seen. Periaatteessa ohjuksel-
le voidaan antaa maalitietoa 
laukaisevan aluksen välittä-
mänä vaikka toiselta alukselta 
tai maa-asemaita. 

Järjestelmän hall innassa 
voi ilmassa olla yhfaikaa nel-
jä ohjusta. 

Tärkeimmät 
ominaisuudet 

• Infrapunahakuinen 
• pystysuoraan laukais-

tava 
• kantama yli 10 km 
• taistelulatauksen 

paino n. 23 kg 
• nopeus n. 2.3 Mach 
• pituus n. 3,3 m 
• halkaisija n. 180 mm 
• laukaisupaino n. 130 

kg 
• heräte- ja iskusytytin 
• säiliön mitat 3,3m x 

650mm, 330 kg 



Lauantaina 14.12. 2002 klo 12.00 Upinniemessä 
Suomenlahden Meripuolustusalueen 
Varuskuntakerholla. 

Ohjelmassa ihanaa joulumusiikkia perinteisesti jälleen No Name 
Girls, palkitsemiset ja tosi niukat puheet, hulvaton huutokauppa, jon-
ka johtaa jälleen Höyry Häyrinen, iloista yhdessäoloa ja onnellista 
jouluun valmistumista reippaan työvuoden jälkeen. Tilaisuus on tar-
koitettu myös perheenjäsenille ja kaikille vapaaehtoisen meripuolus-
tuksen ystäville. 

Maksuton bussikul jetus edestakaisin. Lähtö klo 11.00 Rauta-
tientorilta Fennian talon edestä. Paluu Helsinkiin noin 15.30. 

Menu: 
Glögi 
Lohta, sillejä, rosollia, kinkkua, asiaan kuuluvia laatikoita eli perin-
teinen, herkullinen joulupöytä. 
Juomana punaviini tai olut 
Kahvi 

Joulu inen hinta: 
22 euroa eli entinen ja tosi edullinen. Maksetaan käteisellä bussissa tai 
sisään tultaessa. 

tunne lmamus i ikk ia esittää jälleen No Name Girls 

Huutokaupassa huudattaa sotmest res "Höyry" Häyrinen. 

Joululounaan suojelijana (ja valitettavasti viimeisen kerran) on kom-
modori Heikki Salmela 

Suomenlahden 
Meripuolustusosasto 

(SIMeripOs) 
järjestää 

PERINTEISEN RANNIKKO- JA 
LAIVASTOJOU KKOJ EN 

i s * SINISEN RESERVIN 

JOULULOUNAAN 

I lmoi t tau tumiset v i imeistään 9 .12 . mennessä 
Timo Vartiaiselle, gsm 050 5455 927 tai 
Kai Masalinille, kai.masalin@hammashuolto.fi, 
tai postitse os.Jollaksentie 30, 00850 Helsinki. 

Tapaamisiin joululounaalla! 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 
2002 

04.12. 
06.12. 
12.12. 
14.12. 

2 0 0 3 

Raaseporin Tyk is törykment t i / UudPr per innepäivä 
I tsenäisyyspäivän va l takunnal l inen paraati Lohjal la 
RtUy:n evp- lounas Katajanokan Upseerikasino (sivu 43) 
Sinisen Reservin per inte inen Jou lu lounas Upinniemessä 

06.02. MY:n kuukausikokous Merenkulkulai toksessa (sivu 58) 
5.-7.6. Rannikkojääkäriki l lan Teikarin matka (sivu 48) 

Seuraa lehtemme kotisivui l ta Merivoimien ja eri yhdistysten tiedotteita: 
www.rannikonpuolustaja.fi 

RANNIKON PUOUSTAJA 2 0 0 3 

1/2003 vi ikko 10, a ineistopäivä 20.01.2003 
2/2003 vi ikko 24, aineistopäivä 22.04.2003 
3/2003 vi ikko 39, aineistopäivä 11.08.2003 
4/2003 vi ikko 49, aineistopäivä 20.11.2003 

NRVIDEC OY 
d 

Merenkulkuelektroniikan 
maahantuonti ja huolto 

PL 326, 00151 Helsinki 
Puh. 09-7001 7780 

Kaikki samasta talosta Autolasta 

ЬЙМШ 

s t H m i D T 

- ympäristönhoitokoneet -
ehdoton markkinajohtaja 
Suomessa 

- maailman suurin 
kunnallisteknisten koneiden 
valmistaja 

XV/ VVIHURI OY 
AUTOLA 

PL 58, 01511 Vantaa, puh. (09) 415 815, 
faksi (09) 4158 2207, info@autola.wihuri.fi 
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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 j 

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 
RÄNNI KKO KILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
gsm: 040 510 5547 

SUOMENLINNAN 
RAN NIKKOTYKISTÖ Kl LTA 
• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivirta 16 as.4 
02320 ESPOO 
gsm: 0400 468 380 
e-mail:pekka.ahtola@pp.inet.fi 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• 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 LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7, 49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

• • • • • ^ ^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • i ^ H B H H ^ 
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HELSINGIN 
LAIVASTO KILTA 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 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 02-736 6050, telex 6877 teijo sf 
telefax 02-736 6077 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

ra st 

C jj» dr-̂ B 
- 1928 

Patenttitoimisto 
Patentit, tavaramerkit 

hyödyllisyysmallit, mallit 

Hakemukset, selvitykset, 
ennakkotutkimukset, 

valvonta, riidat 

Boren ius & Co O y A b Puh: 09-686 684 0 
Tal lberginkatu 2 A Fax: 09-686 684 44 
00180 Hels inki pa ten t@boco . f i 

www.boco . f i 
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Miksi Sinun kannattaa hankkia MasterCard? 

N o r d e a Pank in M a s t e r C a r d o n kort t i , 

jolla p ä r j ä ä t kaikkial la : 

• kansainvälinen maksuaika- ja 

luottokortti, toimii 230 maassa 

• pankki- ja automaattikortt i 

• sisältää jopa 8 500 euron vara-

rahaston eli luottolimitiin * 

• Gold-kortti in sisältyy myös jatkuva 

matkavakuutus ulkomaanmatkoil le 

Käteisnosto on maksuton Nordean 

automaateilla Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa. 

Jos sinulla on Solo-tunnukset , voit 

tilata kortin suoraan Solosta. 

teestä w w w . n o r d e a . f i tai Nordea 

A s i a k a s p a l v e l u s t a 0200 3000 ( p v m ) 

m a - p e 8 -21 sekä kont toreis tamme. 

Jos sinulla ei ole Solo-pakettia, voit hyö-

dyntää tutustumistar jouksen. Tilatessasi 

u u d e n kuukausihintaisen MasterCard 

Gold -kortin, saat sen maksut ta 

31.1.2003 asti. Tämän jälkeen maksat 

kortista 6,00 €/kk. 

MasterCardin luottolimiitti otetaan huo -

mioon myös Nordea Pankin kanta- ja 

avainasiakkuuden edellytyksissä. Kanta-

asiakkaana saat a lennusta 6,00 €:n kuu-

kausimaksusta 25 % ja Avainasiakkaana 

Lisätietoja ja hakemuksen saat osoit- 50 %. Kysy lisää! 

Nordea® 
* Todellinen vuosikorko 2 000 euron käytössä olevalle luotolle on 14,44 %. 
Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa 9/2002 ja kuukausihintaisen 
MasterCard Goldin normaalihintaa. Korko käytetystä luotosta on 3 kk euribor + 7,5 c 

http://www.nordea.fi
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