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PÄÄKIRJOITUS 1/2003 
Puolustusvoimien 
kansainväl inen toiminta 
osana uskottavaa 
puolustuskykyämme 

o 
^ ^ uomen turvallisuuspolitiikan perusteki-

^ ^ ^ ^ jöinä ovat sotilaallinen liittoutumatto-
^ muus. itsenäinen puolustus ja Euroopan 

A M unionin jäsenyys. Kansainvälisyys ja 
siten myös kansainvälinen sotilaallinen 

yhteistoiminta on osa turvallisuuspolitiikkaa. 
Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan 

perusteet löytyvät laista puolustusvoimista, 
rauhanturvaamislaista, valtioneuvoston selonte-
oista vuosilta 1997 ja 2001 sekä Euroopan 
unionin Eurooppa- neuvoston huippukokousten 
päätöksistä. Lisäksi puolustusministeriö on 
ohjeistanut kansainvälisen toiminnat päämäärät 
puolustusvoimille jakaen ne kolmeen ulottuvuu-
teen. Ensimmäinen ulottuvuus korostaa maam-
me puolustusratkaisua, uskottavaa kansallista 
puolustuskykyä. Kaiken kansainvälisen toimin-
nan on tuettava oman maan puolustusta ja sen 
kehittämistä. Toinen ulottuvuus korostaa 
etujemme puolustamista. Tällä alueella on 
kansainvälisen toiminnan painopiste - osallistu-
minen eurooppalaiseen kriisinhallintaan ja sen 
kehittämiseen. Tässä työssä käytetään työkaluna 
muun muassa NATOin rauhankumppanuusohjel-
maa. Kolmas ulottuvuus - arvojemme puolusta-
minen - kattaa tarvittaessa koko maailman. 
Tällä alueella Suomi näyttää oman lippunsa 
lisäksi myös YK:n lippua osallistumalla useisiin 
YK:n johtamiin rauhanturvaoperaatioihin ja 
humanitääriseen toimintaan. 

EU:n kriisinhallinta ja sen kehittäminen 
muodostaa puolustusvoimien kansainvälisen 
toiminnan painopistealueen. Helsingin huippu-
kokouksessa vuonna 1999 päätettiin EU:n 
kriisinhallintajoukkojen perustamisesta. Yhtei-
nen tavoite on saada kokoon n 60 000 sotilaan 
kriisinhallintajoukot mukaan lukien ilma- ja 
merivoimien yksiköt. Joukoille määritetyt 
tehtävät ovat humanitaariset ja pelastustehtävät, 
rauhanturvaaminen ja taistelujoukkojen tehtävät 
kriisinhallinnassa rauhaan palauttaminen 

mukaan lukien. 
Suomi on tarjonnut EU:n joukkopooliin 

mekanisoidun pataljoonan, pioneeripataljoonan, 
kuljetuskomppanian, CIM1C- komppanian, 
prikaatin johto-osan sekä esikuntaupseereita ja 
sotilastarkkailijoita. Näitä joukkoja voidaan 
käyttää minkä tahansa kansainvälisen organisaa-
tion johtamissa operaatioissa, jos niin poliittises-
ti päätetään. Joukot kuuluvat sodan ajan jouk-
koihin ja ovat siten osa Suomen puolustusta. 

Suomi on osallistunut NATOn rauhankump-
panuusohjelmaan (Partnership for Peaee. PtP) 
vuodesta 1994 ja sen suunnittelu- ja arviointi-
prosessiin (Planning and Review Process, 
PARP) vuodesta 1995. Ohjelmasta on tullut 
merkittävä väline puolustusvoimien kansainväli-
sessä toiminnassa. Sen tärkein tavoite on 
yhteensopivuuden kehittäminen ja täten kriisin-
hallintajoukkojemme suorituskyvyn parantami-
nen. Päällekkäisten toimintojen karsiminen on 
johtanut perinteellinen rauhanturvakoulutuksen 
ja NATO- johtoisen kriisinhallintakoulutuksen 
yhdistämiseen. Yhteistoiminnan näkyvin osa on 
kansainvälinen harjoitustoiminta. Suomi on 
keskittynyt rajallisista resursseistamme ja 
toisaalta tavoitteistamme johtuen osallistumaan 
lähinnä Itämeren alueella toimeenpantaviin 
harjoituksiin. Pohjoismaista yhteistyötä koroste-
taan järjestämällä yhteispohjoismaisia harjoituk-
sia rauhankumppanuuden hengessä. 

Osallistuminen rauhanturvatoimintaan 
perustuu kansallisten valmiuksien kehittämiseen 
hyödyntämällä toimintaan osallistumisesta ja 
kansainvälisten järjestöjen kriisinhallinnasta 
saatuja kokemuksia. Suomi on osallistunut 
rauhanturvatoimintaan vuodesta 1956 alkaen. 
Yli 43 000 rauhanturvaajaa on ottanut osaa 
erilaisiin operaatioihin. Rauhanturvaamislain 
mukaisesti Suomi osallistuu vain YK:n tai 
ETYJ:n valtuuttamiin operaatioihin tai YK:n 
erityisjärjestön tai viraston pyynnöstä humani-
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
1/2003 

Mer ivo imat kehi t tää ruotsalaisten 
kanssa uuden vedenalaisen 
valvonta- ja ta is te iu jär jeste lmän 

• Merivoimat ja Ruotsin puolustusmateriaalilaitos 
(FMV) allekirjoittivat 9. joulukuuta sopimuksen 
uuden sukupolven vedenalaisen valvonta- ja taiste-
iujärjestelmän kehittämisestä. Kehitettävä TMS-jär-
jestelmä sisältää torpedo-, miina- ja sensorijärjestel-
mät. Lisäksi yhteistyösopimukseen kuuluu nopeasti 
laskettavan siirrettävän vedenalaisen valvontajärjes-
telmän, työnimeltään SURA, kehittäminen. 

Kehittämisprojekti jakautuu useisiin vaiheisiin. 
Nyt allekirjoitettu sopimus sisältää TMS-järjestel-
män määrittelyn ja SURA-järjestelmän prototyypin 
kehittämisen. Ensimmäinen vaihe valmistuu suun-
nitelmien mukaan vuosikymmenen puoliväliin 
mennessä. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät kehi-
tetään loppuun ja niiden sarjatuotanto aloitetaan. 

Torpedo-järjestelmä on nykyaikainen Itämeren 
olosuhteisiin soveltuva sukellusveneentorjuntator-

pedo. Miina-järjestelmään kuuluu hakeutuva meri-
miina sekä vedenalainen valvontakenttä (SURA). 
Kolmas TMS-järjestelmän osa, sensori, on miehit-
tämätön vedenalainen kulkuneuvo (AUV) valvonta-
, tunnistus-, merenpohjan kartoitus- sekä miinantor-
juntatehtäviin. SURA-järjestelmä on nopeasti las-
kettava ja koostuu erityyppisistä aktiivisista ja pas-
siivisista sensoreista. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä molempien 
maitten puolustusteollisuuden sekä alan tutkimus-
laitosten ja korkeakoulujen kanssa. 

Ritar imal ja 2 0 0 2 Rankin l innakkeel le 

• Merivoimien komentaja on valinnut merivoimien 
vuoden 2002 parhaaksi perusyksiköksi Rankin lin-
nakkeen Kotkan Rannikkoalueella. Valinnan perus-
teina olivat muun muassa Rankin linnakkeella saa-
vutettu korkea koulutustaso eri koulutushaaroilla, 
linnakkeella palvelevien varusmiesten palvelukses-

sivulta 3 PÄÄKIRJOITUS 

taariseen avustustoimintaan. Korkeintaan 2000 
rauhanturvaajaa voi samanaikaisesti ottaa osaa 
toimintaan. Operaatiossa oleva henkilöstö on 
hakeutunut palvelukseen vapaaehtoisesti. 
Kansainväliseen tehtävään lähetettävän joukon 
varustus on pääosin kotimaankin puolustukseen 
tarkoitettua sotavarustusta. 

Perinteinen rauhanturvatoiminta on kehitty-
nyt 1990- luvulla moni-ilmeiseksi kriisinhal-
linnaksi, joka asettaa joukoille selkeästi aikai-
sempaa vaativimpia suoritusvaatimuksia. 
Suomessa kriisinhallintakoulutuksen tavoitteet 
linjattiin vuonna 1995. Vapaaehtoisille varus-
miehille ryhdyttiin antamaan kriisinhallintakou-
lutusta vuonna 1997. Puolustusministeriön ja 
puolustusvoimien välinen työnjako uudistettiin 

ja rauhanturvaamislakia tarkistettiin vuonna 
2001. Tämän päivän järjestelyt vastaavat hyvin 
toiminnan asettamia vaatimuksia. 

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta 
on saavuttanut tason, joka hyvin vastaa sille 
asetettuja tavoitteita. Sen lisäämiseen ei juuri-
kaan ole tarvetta, mutta tulevaisuudessa ilma-
voimien ja merivoimien osuutta tulee kehittää. 
Kriisinhallintajoukkojen määrän lisäämisen 
sijasta tulee keskittyä erikoisosaamisen tarjoa-
miseen. Osallistuminen kansainväliseen 
toimintaan ja erityisesti kriisinhallintaoperaati-
oihin on haaste, johon kannattaa panostaa. 
Operaatioista saatava oppi vaikuttaa kotimaan 
puolustuksen kehittämiseen positiivisesti. 
Toiminta tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet 
näyttää joukkojemme ja yksittäisten sotilaiden 
ammattitaitoa, jota kautta syntyy arvioitsijoille 
kuva puolustuskykymme uskottavuudesta. 

Prikaatikenraali Heikki Holma 
Pääesikunnan kansainvälisen osaston päällikkö 
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taan antaman palautteen huomattava parantuminen 
sekä Rankin linnakkeen menestyminen varusmies-
ten rekrytoinnissa merivoimien palvelukseen. Ran-
kin linnakkeen ilmatorjuntajaos voitti lisäksi meri-
voimien ilmatorjuntapatterin osana Lohtajalla pide-
tyn valtakunnallisen ilmatorjuntaharjoituksen 1/02 
ilma-ammunnat. 

Merivoimien paras perusyksikkö palkitaan vuo-
sittain Marskin ritarien lahjoittamalla Ritarimaljal-
la. Palkinto luovutetaan joukko-osaston omassa it-
senäisyyspäivän juhlassa tai vastaavassa tapahtu-
massa. 

Mer ivo imien Tutk imusla i tos 
Espooseen 

• Merivoimien Tutkimuslaitoksen sijoituspaikat 
ovat 1.7.2003 alkaen Espoo ja Turku. Laitoksen toi-
minnot Santahaminasta siirretään Espoon Kiloon 
Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitoksen yhtey-
teen. Toiminta Turussa jatkuu entisellään. Järjeste-
lyllä luodaan edellytyksiä Santahaminan tarkoituk-
senmukaiselle kehittämiselle ja Mechelininkadun 
kasarmitiloista luopumiselle. 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen kokonaisjärjes-
telyjä tarkastellaan uudelleen Puolustusministeriös-
sä laadittavan laajemman alueellistamisselvityksen 
yhteydessä. Selvitys on osa valtioneuvostossa me-
neillään olevaa toimintojen alueellistamistarkaste-
lua. 

Turun varuskunnan 
pääl l ikkyys mer ivoimi l le 

• Turun varuskunnan päällikkyys siirtyy Turun ja 
Porin sotilasläänin komentajalta Saaristomeren 
Meripuolustusalueen komentajalle 1.1.2003. Myös 
varuskunnan komendatuuri siirtyy sotilasläänin esi-
kunnalta meripuolustusalueelle. Päällikkyyden siir-
tyminen liittyy puolustusvoimien rakennemuutok-
seen. 

tiin 18.11 2002 Mobimar Oy:n kanssa GTK:lla 
Otaniemessä. Alus tullee korvaamaan nykyisin käy-
tössä olleen vanhasta maantielautasta muunnetun 
tutkimusalus GEOLAn sekä tutkimusvene KAI-
TAn. Aluksen hankintahinnan, 1,3 miljoonan euroa, 
maksavat merivoimat ja GTK puoliksi, mutta aluk-
sen käytöstä aiheutuneet kustannukset tullaan jaka-
maan aluksen käytön mukaisesti. 

Telakka luovuttaa aluksen sopimuksen mukai-
sesti lokakuun loppuun mennessä tänä vuonna. 
Luovutuksen jälkeen jatketaan aluksen tutkimus-
laitteiden asennuksia myöhäissyksyn ja talven aika-
na, jotta alus olisi käyttövalmis täysimittaisiin koe-
ajoihin keväällä 2004. Koeajojen perusteella tehty-
jen mahdollisten muutosten jälkeen on alus valmis 
operatiiviseen käyttöön keväällä 2005. Aluksen 
miehittämisestä vastaa GTK ja siinä käytetään val-
tiolippua. Merivoimien käyttö tulee keskittymään jo 
purjehduskaudesta 2004 alkaen pohjankartoitustöi-
hin. Kartoitustyön lisäksi alukselle on suunniteltu 
erillistehtäviä myös merivoimien suurimmissa sota-
harjoituksissa. 

Aluksesta tulee kaksirunkoinen, noin 20 metriä 
pitkä ja 7,8 metriä leveä ja se varastellaan kahdella 
520 kW Caterpillar-moottorilla ja Rolls-Roycen 
toimittamilla vesisuihkupropulssiolaitteilla. Aluk-
sen syväyksen ollessa vain noin metri ja sillanali-
tuskorkeuden ollessa noin viisi metriä mahdollistaa 
tämä aluksen käytön lähes kaikkialla merialueel-
lamme. Aluksen suunniteltu matkanopeus tulee 
olemaan noin 20 solmua vaikkakin aluksen nor-
maali käyttönopeus luodattaessa on ainoastaan 3-4 
solmua. 

Ylennyksiä 
mer ivoimissa 

• Tasavallan presidentti on 6.12.2002 ylentänyt lip-
pueamiraali Pertti Malmbergin kontra-amiraaliksi 
sekä komentajat Hannu Luukkosen ja Kari Taka-
sen kommodoreiksi. 

Uusi tu tk imusa lus 
mer ivo imien käy t töön 

• Merivoimat ja Geologian Tutkimuskeskus 
(GTK) ovat tilanneet uuden yhteisen tutkimusaluk-
sen. Sopimus aluksen rakentamisesta allekirjoitet-
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TOIMITUSPÄÄLLIKÖN KYNÄSTÄ 

Voisi luulla, että 
päätökseni 
vastaanottaa 
Rannikon 
Puolustaja -
lehden toimitus-
päällikön 
tehtävä, oli 
pitkällisen 
harkinnan tulos. 

Totuus on tarua ihmeellisempi! Viime 
lokakuussa, kuukaudelle tyypillisen harmaa-
na päivänä, toimituspäällikkö Jussi Voutilai-
nen pyyhkäisi vauhdilla työhuoneeni ohi ja 
huikkasi mennessään: "Sano joo!" 
"Joo joo", tokaisin työhöni keskittyneenä. 
"Onneksi olkoon. Olet Rannikon Puolustajan 
uusi toimituspäällikkö", kuului vastaus. 

Toistaiseksi en ole pikaista päätöstäni 
katunut enkä usko, että tulen sitä katumaan-
kaan. Minulle on suuri kunnia ja luottamuk-
senosoitus, että lehden toimitusneuvosto 
uskoo edellytyksiini täyttää Jussin "suuret 
saappaat". Edeltäjäni pitkä kokemus Ranni-
kon Puolustajan toimituspäällikkönä sekä 
laaja tekninen asiantuntemus ovat ominai-
suuksia, joita en mitenkään pysty korvaa-
maan. Omina vahvuuksinani toimituspäälli-
kön tehtävässä pidän viestinnän osaamistani 
ja tiedottajataustaani sekä jossain määrin 
myös ns. siviilinäkökulman tuomista lehden 
toimitukseen. 

Rannikon Puolustaja -lehden vuoden 
2003 teemojen ideoinnnistakin saamme 
pitkälti kiittää edeltäjääni. Käsissäsi oleva 
numero keskittyy Puolustusvoimien kansain-
välisen toiminnan eri osa-alueiden sekä 
Merivoimien materiaalihankintojen historian 
ja nykypäivän kuvaamiseen. Kesäkuussa 
ilmestyvän lehden teemoja ovat Maavoimat 
vuonna 2020 ja Merivoimien kaluston huolto. 
Vuoden kolmannessa lehdessä visioidaan, 
mitä Ilmavoimat on vuonna 2020 ja pohdi-
taan tuoko lisääntynyt tietotekniikka muka-
naan enemmän tehoa vai tuskaa. Vuoden 

viimeisen numeron teemat ovat Merivoi-
mat vuonna 2020 ja Merivoimien uuden 
kaluston luomat koulutustarpeet. 

Rannikon Puolustajan toimittamisessa 
jatkan pääsääntöisesti edellisen toimitus-
päällikön linjalla. Lehteen tulevan 
aineiston toivon saavani sähköisessä 
muodossa levykkeellä, CD-romilla tai 
sähköpostilla. Artikkelien tekstien tulisi 
mielellään olla rtf-muodossa - väliotsi-
koita ja kuvatekstejä unohtamatta. Kaino 
toiveeni on, että vastaisuudessa ei 
toimitukseen enää lähetettäisi perinteisel-
lä kirjoituskoneella kirjoitettuja juttuja. 
Jos tietokonetta ei löydy omasta taloudes-
ta, se löytyy varmasti lähimmästä 
kirjastosta. Kuva-aineiston voi lähettää 
dia-, paperi- tai digi-kuvina. Digitaalisten 
kuvien minimiresoluutio on 300 dpi. Ja 
kaikki tämä aineistopäivää unohtamatta! 
Otan mielelläni vastaan kehittämisideoita 
ja palautetta sekä lehden tekemisessä 
mukana olevilta että lukijoiltakin. 
Palautteen ja muut yhteydenotot pyytäi-
sin sähköpostilla (sadri.wirzenius@mil.fi) 
- puhelinlinjat ovat kuumina muutenkin. 

Odotan tehtävältäni Rannikon 
Puolustajan toimituspäällikkönä paljon 
mielenkiintoisia haasteita ja kokemuksia. 
En kuvittelekaan selviäväni ensimmäisen 
lehteni "tulikasteesta" ilman erinäisiä 
"pintanaarmuja" - oppirahathan on 
maksettava. Toivon kuitenkin, että niin 
lukijat kuin lehden yhteistyökumppanit-
kin suhtautuvat pitkämielisesti uuden 
toimituspäällikön harjoitteluaikaan. Olen 
vakuuttunut, että positiivisella asenteella, 
innokkuudella ja hyvällä yhteistyöllä 
pystymme vastaisuudessakin ylläpitä-
mään ja jopa entisestään kehittämään 
Rannikon Puolustaja -lehden korkeaa 
tasoa. Toimituspäällikkönä teen parhaani 
ollakseni minulle osoitetun luottamuksen 
arvoinen. 
Sadri Wirzenius 
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ETIOPIASSA 
KAI VARSIO 

Rauhanturvaamisoperaatiot Afrikassa ovat 

suomalaisille toistaiseksi aika harvinainen 

kokemus. UNMEE (United Nations Mission in 

Ethiopia and Eritrea) rauhanturvaamisope-

raatio alkoi kesällä 2000 ja jatkunee vielä 

jonkin aikaa. Aikaisemmat operaatiot Afri-

kassa olivat Namibia 1989-1990, UNTAG 

ja Somalia 1992-1993, UNSOM I . Tämän 

artikkelin tarkoituksena on perehdyttää lukija 

UNMEE:n päivittäisiin tehtäviin ja elämään 

Addis Abebassa vuonna 2002 työskennelleen 

kirjoittajan näkökulmasta. 

U N M E E operaatiota pidetään 
tällä hetkellä YK:n turvallisuus-
neuvoston mielestä ainakin vielä 
onnistuneena oparaationa. Tilan-
ne on rauhallinen ja vakaa Etiopi-
an ja Eritrean noin 1000 km:n pi-
tuisella rajalla, jolle noin 4200 
rauhanturvaajaa ovat sijoittuneet. 
Kansainvälinen ja puolueeton ra-
jakomissio (Ethiopia Eritrea 
Boundary Comission, EEBC) 
teki päätöksen 13.4.2002 maiden 
rajalinjasta, joka ensimmäistä 
kertaa historiassa määrittää osa-

Ainoa uintikelpoinen järvi: 
Langano 
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puolten välisen rajan konkreetti-
sesti maastoon. Etiopia ja Eritrea 
hyväksyivät virallisesti rajako-
mission määrittämän rajan koor-
dinaattipisteet (=rajalinjan kään-
töpisteet) ja sitoutuivat pitämään 
päätöstä lopullisena. Internetin 
www.un.org sivuilta löytyy raja-
komission virallinen päätös. 

Tilanne on sotilaaallisesti nyt 
niin rauhallinen, että osapuolet 
ovat aloittaneet hiljalleen asevoi-
miensa henkilöstön supistamisen 
sotaa edeltäneelle rauhanomai-
selle tasolle. Liki kaikki viralliset 
sotavangit on palautettu. Huhujen 
mukaan molemmilla olisi vielä 
sotavankeja, mutta sitä ei ole pys-
tytty todistamaan. Yksi virallinen 
etiopialainen sotavanki on kui-
tenkin vielä Eritreassa. Hän on 
kuuluisuutta saanut Mig-hävittä-
jälentäjä Petrov, joka ammuttiin 
kahdesti alas sodan aikana. Var-
muutta ei ole siitä onko hän jo 
kuollut (tai tapettu) vai elossa 
jossain Eritrean vankilassa. 

Karttakysymys on ollut yksi 
ongelmallisista asioista. Molem-
milla osapuolilla on ollut käytös-
sään omat kartat, jotka ovat perua 
Eritrean siirtomaa-ajalta, miehit-
täjävaltioilta, tilaustyönä tehtyjä 
tai itse valmistettuja. Yhteistä 
niille kuitenkin on se, että ne ei-
vät pidä tosiasiallisesti paikkaan-
sa ja paikkojen koordinaattien 
erot saattavat olla jopa noin 1500 
metriä alueesta ja kartasta riippu-
en. 

Ymmärrettävästi tuollaisilla 
kartoilla ei päästä molempia tyy-
dyttävään sopimukseen tulevasta 
maastossa kulkevasta rajalinjasta. 
Rajan alueilmakuvaukset tehtiin 
kansainvälisen yhtiön avulla ke-
vään 2002 aikana ja ensimmäi-
nen painos kartoista on parhail-
laan osapuolten tarkastettavana. 

UNMEE operaatio odottaa 
tällä hetkellä raja-alueesta tehty-
jen uusien karttojen valmistumis-
ta, jotta rajakomission päättämä 
raja voidaan piirtää yhteisesti hy-
väksytyille kartoille ja kartat an-
taa UNMEEn käyttöön. Tämän 
jälkeen vasta päästään miinanrai-
vaustehtäviin tulevalle uudelle 

Nautakarja Addis Abeban kadulla 

rajalinjan alueelle. Rajapaalujen 
pystyttäjien tulisi päästä turvalli-
sesti ilman miinavaaraa pystytys-
töihin. Voimassa olevan YK:n 
päätöslauselman mukaisesti UN-
MEE operaatio päättyy kun "vii-
meinen rajapilari on pystytetty". 
Yleisesti ollaan sitä mieltä, että 
operaatio päättyisi vuonna 2004, 
mutta kun on kyse Afrikan Sar-
ven alueesta niin mikään ei ole 
varmaa ja etenkin aikakysymyk-
set ovat erittäin vaikeita arvioida 
tai ennustaa. 

Valtakuntien rajan maastoon-
merkitsemisen jälkeen toteute-
taan maiden puolin ja toisin uusi-
en sekä vanhojen alueiden hallin-
nolliset järjestelyt. Lopuksi raiva-
taan miinoitetut kylät ja suorite-
taan viimeiset väestösiirrot eli 
palautetaan asukkaat taistelujen 
tieltä tyhjennettyihin rajakyliin. 
Arviolta runsas 200 000 henkeä 
odottaa pakolaisleireissä Etiopi-
assa, Eritreassa ja osa Sudanissa 
kotikyliinsä pääsemistä. Osa vä-
estöstä saa uuden kansalaisuuden 
kotikylän jouduttua rajan "vääräl-
le" puolelle. He voivat olla myös 
menemättä uuteen kotimaahan, 
jolloin on etsittävä uusi koti jos-
tain muualta. 

Vaihtelevat o losuhteet 

Afrikan korkeimmalla, noin 2450 
metrin korkeudella sijaitsevan 
pääkaupungin Addis Abeban il-
masto on suomalaiselle miellyttä-
vä. Päivälämpötila vaihtelee 18-
25 asteen välillä. Yöllä lämpötila 
laskee 10-15 asteen paikkeille, 
joskus äärioloissa jopa lähelle 
nolla astetta. Ilmastointi- ja läm-
mityslaitteet ovat harvinaisia Ad-
dis Abeban taloissa. Korkeudesta 
ja lämpötiloista johtuen ei mala-
riahyttysiä eikä muitakaan har-
millisia hyönteisiä tai eläimiä 
esiinny ko alueella. 

Etiopiassa maailman, viimei-
simmän tilaston mukaan, kol-
manneksi köyhimmässä valtiossa 
on kuitenkin monia muita ongel-
mia, jotka tekevät elämän pää-
kaupungissa joskus vaikeaksi tai 
vaaralliseksi. Ehkä päivittäisessä 
elämässä suurin onnettomuus-
vaara piilee liikenteessä. Vuonna 
2002 julkaistun tiedon perusteel-
la Addis Abeban liikenne on vaa-
rallisinta maailmassa liikenneon-
nettomuuksien määrän suhteessa 
autojen lukumäärään. UNMEE:n 
yhteysupseeritoimistolla on kol-
me maastoautoa päivittäisessä 
käytössään. Vuoden 2002 aikana 
autot joutuivat yhteensä seitse-
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mään kolariin. Vakavilta henkilö-
vahingoilta vältyttiin osin hyvän 
onnen avulla ja osin liikenteen 
hiljaisista ajonopeuksista johtu-
en. Kaupungista puuttuvat turval-
lisuutta lisäävät liikennevalot, lii-
kennemerkit, ajorata- ja kaista-
maalaukset, jalankulkutiet, suoja-
tiet ja kuljettajien ajotaito. Osaksi 
onnettomuuksien syynä ovat 
kymmenet tuhannet vanhat 60-80 
lukujen autot, joissa ei ole ehjiä 
peilejä eikä suuntavilkkuja, kos-
ka niitä ei ole varaa korjata tai 
uusia polttimoita ei ole kaupan. 

Addis Abeba on Etiopian tu-
hansien vuosien kulttuuriin ja 
historiaan verrattuna uusi kau-
punki, vain noin sata vuotta van-
ha. Se perustettiin 1890 luvulla 
kuumien lähteiden ympärille. Sii-
tä alkaen asutus on kasvanut hal-
litsemattomasti nykyiseen ko-
koonsa ja muotoonsa arviolta 
runsaan kolmen miljoonan asuk-
kaan pääkaupungiksi ja Itäisen 
Afrikan keskukseksi. Kaupungis-
sa on kaksi loisteliasta hotellia ja 
muutama siisti kaupunginosa tai 

asuinalue, jossa asuvat harvat rik-
kaat tai varakkaat ja noin sadan 
maan suurlähetystöjen, kansain-
välisten järjestöjen, YK:n alajär-
jestöjen ja Afrikan Unionin pää-
majan työntekijät. Valtava osa 
kaupunkilaisista asuu slummeis-
sa, hökkeleissä, majoissa tai jopa 
taivasalla. 

Addis Abeba on ilmeisesti ai-
noa afrikkalainen pääkaupunki, 
jossa paimenet voivat tuoda 
eläinlaumansa kaupungin kaduil-
le, vaikkapa liikenneympyrän 
nurmikolle ruohoa syömään. 
Eläinlaumat kaupungin kaduilla 
antavat oman piristävän lisänsä 
kaupunkikuvaan, mutta liikentee-
seen monet hankaluudet. 

Useat raaka-aineet ja tavarat 
joudutaan tuomaan Etiopiaan 
vaikeiden yhteyksien takaa Dji-
boutin kautta, koska Etiopia me-
netti satamansa Eritrean itsenäis-
tyttyä. Monista länsimaistyyppi-
sistä Addis Abeban kaupoista 
löytyy lähes mitä tahansa hin-
noilla, joihin paikallisilla ei juuri-
kaan ole varaa. 

Kulttuurin 
y m m ä r t ä m i n e n t ä r k e ä ä 

Etiopiassa on vaikea elää, asioida 
tai työskennellä, ellei tunne hei-
dän kulttuuriaan ja ajatustapo-
jaan. Etiopialaiseen on vaikea tu-
tustua ja ansaita heidän luotta-
mustaan. Kun luottamus on saatu 
he eivät unohda ystäviään ja pyr-
kivät auttamaan ja edistämään 
ystävän elämää. 

Etiopialaiset ovat ylpeätä 
kansaa. Viikottain tulee esiin 
seikka, että etiopialaiset ainoana 
afrikkalaisena kansana ei ole ol-
lut ikinä minkään siirtomaavallan 
alaisuudessa. Tämä seikka antaa 
heille määrättyä voimaa ja myös 
asenteen, jota voidaan kuvata sa-
nalla omapäinen tai itsepäinen. 
He myös myöntävät, että heidän 
kulttuurinsa ei ole saanut tai hy-
väksynyt hyviä eikä huonojakaan 
tapoja monien asioiden hoitami-
seksi toisin, joten esim korruptoi-
tunut byrokratia on melkoista. 
Heillä on tapana itsekin todeta, 
että jos joudut viidakkoon (= vir-

Teff viljan puintia, lannankerääjät kulkevat perässä 
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Vuokraemäntäni valmistaa kanaruokaa 

kamiesbyrokratiaan) niin siitä ei 
pääse ulos. Jos erehdyt sano-
maan, että te afrikkalaiset olette 
tai teette jotain tietyllä tavalla, he 
loukkaantuvat ja luottamuksen 
ansaitseminen siirtyy kauas tule-
vaisuuteen. He eivät ole afrikka-
laisia vaan etiopialaisia. Asiassa 
on ainakin ulkoisesti vissi perä, 
nimittäin etiopialainen eroaa ul-
konäöltään paljon tummemmista 
naapureistaan kenialaisista, suda-
nilaisista. Monissa etiopialaisista 
kertovissa julkaisuissa heitä ku-
vataan myös kauniiksi ja kome-
aksi kansaksi, joka kokemukseni 
perusteella pitää hyvinkin paik-
kansa. 

Etiopialaisten itsepäisyys on 
aiheuttanut ainakin osaksi monia 
ongelmia. HIV/aids ongelmaa ei 
esimerkiksi otettu aikanaan riittä-
vän vakavasti vaan uskoteltiin, 
että punapippuria syövän ja vuo-
ristossa asuvan kansan vastustus-
kyky estää aidsin leviämisen. Nyt 
maassa on miljoona orpoa lasta 
vanhempien kuoltua aidsiin ja 3,2 
miljoonaa HIV/aids henkilöä. 

Kerjääminen kuuluu ja se hy-
väksytään osaksi kulttuuria. Lu-
kuisat kerjäläislapset ja -aikuiset 
aiheuttavat harvalukuisille turis-
teille ja ulkomaalaisille työnteki-
jöille monesti ikäviä tilanteita 
kaupungilla liikuttaessa. Varsi-
nainen rikollisuus on hyvin vä-
häistä, mutta lisääntymään päin. 

Ajanlasku ja aika ovat yksi 
erikoisuus Etiopiassa. Voisi kuvi-
tella, että heidän oma ajanlasku-
tapansa olisi vain jonkinlainen 
historiallinen tapa ja jäänne tie-
tyissä juhlatilaisuuksissa tai tilan-
teissa. mutta toisin on käytännös-
sä. Etiopiaa jopa mainostetaan 
sanonnalla "tule saamaan kolme-
toista kuukautta aurinkoa vuo-
dessa". Meidän kalenterimme 
mukaisesti Etiopian uusi vuosi 
alkaa 11.9. ja esimerkiksi joulu-
aatto on 6.1. Kalenterissa on siis 
kolmetoista kuukautta. Kaksitois-
ta kuukautta sisältää 30 päivää ja 
kolmastoista kuukausi 5-6 päi-
vää. Kun tähän vielä lisätään 
kuuden tunnin ero kelloaikaan 
niin päivittäinen epäselvyys esim 

tapaamisajasta on valmis. En-
nenkuin asiaan tottuu, niin olet 
myöhästynyt muutaman kerran 
kuusi tuntia kokouksesta, johon 
menit klo 1400:ksi, koska heidän 
klo 1400 tarkoittaa aamua klo 
0800. 

Kielen kanssa ei ole ongel-
mia, koska hallintokielenä on 
englannin kieli, jota osataan mi-
nisteriöissä, kaupoissa ja varsin 
laajalti kaupungeissa, mutta 
maaseudulla luonnollisesti vä-
hän, jos ollenkaan. Etiopialaisten 
eri heimojen omia kieliä on run-
saaat 80 ja murteineen yli 200 
kpl. 

Etiopialaisiin tutustuu ja ys-
tävystyy ehkä nopeimmin kun 
rohkenee istuutua heidän ruoka-
pöytäänsä, jossa tarjoillaan pe-
rinteisiä etiopialaisia ruokalajeja. 
Etiopia ehkä ilmastonsa ja maas-
to-olosuhteidensa takia (ja ehkä 
vähän itsepäisyyttäkin) on ainoa 
maa maailmassa, jossa viljellään 
pääviljalajina hirssin sukuun 

kuuluvaa teffiä. Teff jauhoista lei-
votaan päivittäinen pääruoka inje-
ra lähes kaikissa kodeissa varalli-
suudesta riippumatta. Injera "le-
tun", halkaisijaitaa 50-60cm, 
päälle laitetaan varakkaammissa 
kodeisssa naudan, sian tai kanan-
lihaa sekä kalaa. Injera syödään 
aina sormin vaikka kyseeessä oli-
si mitä hienoimmat illallistanssi-
aiset. Teff on hyvin pienisiemeni-
nen mutta ravinto- ja rautapitoi-
nen vilja. Monien mielestä juuri 
teff on se, jonka avulla etiopialai-
set ovat pitäneet terveytensä ja 
elinvoimansa kautta historian. 
Teffin oljet ovat lisäksi tärkeä ra-
kennusraaka-aine talojen seiniin 
ja lattioihin mudan ja lannan li-
sukkeeksi sekä lantapriketeissä 
lämmitystarkoituksiin. 

Omaperäisiä tapoja on muita-
kin kuten raan lihan syönti. Va-
rakkaissa häissä on tarjolla usein 
puolikas raaka naudanruho, josta 
"kokki" leikkaa isot palat kirk-
kaanpunaista höllyvää lihaa, tire 
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kitfo, upeasti pukeutuneiden kut-
suvieraiden lautasille. Raan lihan 
syönti periytyy kaukaa etiopialai-
sesta historiasta. Jos kotona pitää 
tarjota jotain todella arvokasta 
ruokaa juhlan kunniaksi, niin 
pöytään tuodaan perinteisin ta-
voin valmistettua kanaa. Kana on 
kalliimpaa ja perinteisesti arvos-
tetumpaa kuin naudanliha. 

Kalaa saadaan Niilin yläjuok-
sun latvajoesta, jonka nimi Etio-
pian alueella on "Sininen Niili". 
Paras ja syödyin kala on Niilin 
ahven. Valtava ongelma on joissa 
ja järvissä esiintyvä bilhartsia. 
Vain yhdessä Langano nimisessä 
järvessä sitä ei esiinny. 

Injeran ja muidenkin ruokien 
kanssa tarjotaan lähes aina, vaik-
ka lihaa ei olisikaan varaa ostaa, 
wotti kastiketta, joka on valmis-
tettu punapippurista ja monista 
muista mausteista. Punapippuril-
la ja teffillä on valtava merkitys 
etiopialaisessa ruoanvalmistuk-
sessa. Sitä voidaan hyvin verrata 
suomalaisten hapanlei-
pään tai siniseen lenk-
kiin, eli niitä on saatava 
asuu sitten missä tahansa 
maailmalla. Erityisen 
maittavaa on valebanaa-
nipuun tärkkelyspitoi-
sesta tyviosasta valmis-
tettu kodjo leipä tai läpi-
näkyvä, kiiltävä puuro. 
Perinteiset juomat ovat 
hunajasta tehdyt tedj vii-
nit tai viinat ja kotiolut 
tolia. 

Päivi t tä i se t 
ruti init 

Suomalaisten UNMEE-
tehtävät ovat rajoittuneet 
Etiopian puolella yhteen 
tehtävään eli yhteysup-
seeritoimiston päällikön 
paikkaan Addis Abebas-
sa. Toimistossa työsken-
telee suomalaisen toi-

mistopäällikön alaisena seitse-
män eri kansallisuutta olevaa 
kapt-evl tasoista upseeria. Afrik-
kalaiset yhteysupseerit ovat pysy-
västi Algeriasta, Keniasta ja Tan-
saniasta, muut ovat vaihtelevasti 
"länsimaista" etupäässä Euroo-
pan maista. 

Päivittäinen työskentely on 
3-5 erilaisessa kokouksessa istu-
mista joko puheenjohtajana tai 
sotilaallisena neuvonantajana. 
Päivittäin on tapaaminen Etiopi-
an puolustusministeriössä, jolloin 
käsitellään turvallisuusvyöhyk-
keen tapahtumia ja pyritään lujit-
tamaan tai parantamaan keskinäi-
siä suhteita "pahojen päivien va-
ralle". Näissä keskusteluissa on 
tärkeätä olla mahdollisimman 
avoin UNMEE asioissa (usein 
vaiketa) ja lisäksi osoittaa monis-
sa yhteyksissä tietävänsä mm. 
heidän kulttuuristaan, historias-
taan, sodistaan, ruokatavoistaan 
ja -lajeistaan jotakin. Vain näin 
voi saavuttaa sen tärkeän etiopia-

laisen luottamuksen, jonka avul-
la pääset vasta sopimaan vaikeis-
ta asioista tai tekemään kompro-
misseja vakavissa tilanteissa. 

Toimistopäällikkö eli suoma-
lainen kommodori tai eversti on 
myös koko operaation rauhantur-
vajoukkojen komentajan (FC, 
kenrm Robert Cordon) Etiopias-
sa oleva päivittäinen sijainen ja/ 
tai edustaja. FC viettää suurim-
man osan ajastaan Eritrean puo-
lella Asmarassa. 

Etiopialaiset ovat ylpeätä 
mutta rehellistä, vieraanvaraista 
ja kohteliasta kansaa. Vuoden 
mittainen komennus etiopialais-
ten parissa rakentamassa kestä-
vää rauhaa oli upea ja opettavai-
nen kokemus. Tämän paljon an-
taneen tehtävän toivoisi osuvan 
vielä monen suomalaisen koh-
dalle mutta toisaalta parasta olisi, 
että pysyvä rauha saataisiin maa-
ilman köyhimpiin kuuluvalle 
alueelle mahdollisimman pian. I 

Lisätietoja: 
UNMEE:sta on 
kirjoitettu ainakin 
kolme artikkelia 
valtakuntamme 
sotilas- ja rauhantur-
vaamistyöstä kerto-
vissa lehdissä. 
Lisäksi www.mil.fi  
sivuilla on aineistoa 
operaatiosta. Edellä 
ma in iti i is ta 1 äh te istä 
lukija löytää tietoja 
UNMEEn tehtävistä, 
suomalaisten 
tarkkailijoiden 
lukumääristä, 
operaation historias-
ta ja monista muista 
yksityiskohdista. 

Lannan ja teff 
olkien lämmityspri-
ketit kuivumassa 
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BOSNIASSA Vesi on kultaakin kalliimpaa ja 
uusi vesijohto harjakaisten 
paikka. Majuri Heikki Wala 
valuttaa ensimmäiset tipat 
vuoristovettä Vrasevatsin 
kylässä. 

Työskentelin vuoden lakimiehenä SFOR:n 

Bosnia-Herzegovinan Suomen osastolla. 

Päätehtäväni CIMIC-komppaniassa oli 

tukea sotilaiden ja siviilien yhteistoiminnan 

kehittymistä lainopillisen neuvonnan avulla 

sekä erilaisiin projekteihin osallistumalla. 

Kokemus oli mielenkiintoinen ja avartava. 

Suosittelen kansainvälisiä tehtäviä kaikille, 

joille niihin mahdollisuutta tarjotaan. 

1 . 1 0 . 2 0 0 1 savuimme 
yhdessä sotilaspastori Martti Vil-
jasen kanssa SFOR:n Bosnia-
Herzegovinan Suomen osaston 
toimialueelle melko jännittyneis-
sä ja odottavissa tunnelmissa. 
Kroatian rajalla oli puettava bus-
sissa päälle lyijyliivit, jotka syys-
kuun 11. päivän terrorihyökkäyk-
sen jälkeen oli käsketty toimialu-
eella pakollisiksi. Varsinaista ta-
vanomaista ääriliikkeiden uhitte-
lua pahempaa uhkaa ei kuiten-
kaan silloinkaan ollut kohdistettu 
SFOR:n rauhanturvaajiin. Turva-
määräykset oli kuitenkin määrät-
ty pakollisiksi ja koskemaan 
kaikkia. Olihan sijoituspaikkam-
me amerikkalaisten kanssa sa-
massa leirissä hieman Tuzlan 
kaupungin ulkopuolella. Ensivai-
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Sarajevon tuhottu lehdistörakennus 

kutelma amerikkalaisine sotila-
neen ja Hummer-maastoautoi-
neen toi mieleen jo vuosia sitten 
TV:ssä pyörineen China Beach 
sarjan, joka kertoi Vietnamin so-
dan tapahtumista. Todellisuus oli 
onneksi kuitenkin paljon rauhalli-
sempi. 

Päämääränä sivii l ien 
pa luumuuton 
ed is täminen 

Suomalaisten tehtävänä SOBH: 
ssa on CIMIC eli sanatarkasti 
käännettynä sotilaiden ja siviilien 
välinen yhteistyö. Edelleen tar-
kentaen juuri Suomen osaston 
tehtävää voidaan sanoa, että teh-
tävänämme on edistää maan itäi-
sellä alueella kaikin keinoin Bos-
nian sodan vuoksi paenneiden ja 
kotoaan muuttamaan joutuneiden 
ihmisten paluumuttoa kotiinsa. 
Pyrkimyksenä oli palauttaa ennen 
sotaa vallinnut väestörakenneti-
lanne maan eri osissa. Bosniakit 
eli Bosnian muslimit olivat muut-
taneet kohti maan sisäosia pois 
alueilta ja kylistä, missä olivat ol-
leet vähemmistönä ja vastaavasti 
serbit olivat muuttaneet kohti 
maan koillis- ja itäosia, lähemmäs 
Serbiaa, missä serbit ovat enem-
mistönä. Tämän lisäksi kroaatit 
olivat jonkin verran muuttaneet 
kohti kroaattialueita ja kohti Kro-
atian rajaseutuja. 

Lakimiehen pääasiallisena 
operatiivisena tehtävänä on tukea 
Suomen osaston CIMIC-komp-
panian työtä paluumuuton edistä-
misessä. Erityisesti erilaisissa so-
pimusasioissa lakimies auttoi ja 
neuvoi Cimic-upseereita. Sopi-
musasioista eniten työllistivät la-
kimiestä erilaiset projektit ja laki-
mies toimi tiiviissä yhteistyössä 
komppanian projektitoimiston 
kanssa. 

Useita jä l leenrakennus-
projekte ja 

Projektitoiminta on kaiken kaik-
kiaan ollut melkoinen voiman-
ponnistus SOBH:n melko pienel-
le organisaatiolle. Projektitoimis-

toon itsessään ei kuulunut kuin 
projektipäällikkö ja kolme pro-
jektiupseeria, kaikki rakennusin-
sinöörejä tai -mestareita. Tästä 
huolimatta projekteja käynnistet-
tiin ja vietiin päätökseen niiden 
13 kuukauden aikana, jolloin 
alueella palvelin, useita kymme-
niä. Toteutetut projektit olivat 
erilaisia tienrakennus-, silta-, ta-
lonrakennus-, koulu- tai esimer-
kiksi vesijohtoprojekteja. Laki-
miehen kannalta eräs vaikeim-
mista kysymyksistä oli sovellet-
tavan lain ja sovellettavien ra-
kennusmääräysten kysymys. Si-
käisten rakennusmääräysten so-
veltaminen tuntui asiantuntijoi-
den mielestä arveluttavalta mutta 
toisaalta suomalaisia määräyk-
siäkään ei voinut niissä oloissa 
ajatella. Niinpä oli valittava käy-
tettävissä olevan rakennustiedon 
ja resurssien kannalta paras mah-
dollinen vaihtoehto eli noudatet-
tiin sikäläisen "rakennustarkas-
tuksen ja -valvonnan" määräyk-

siä ottamalla mukaan eräitä suo-
malaisen rakentamisen perusasi-
oita. Auttamassahan siellä oltiin. 

Projektin kulku oli tyypilli-
sesti sellainen, että Cimic-teamit 
hankkivat tietoa kylistä pakallisil-
ta ihmisiltä ja kuntien virastoista 
ja paluumuttokeskuksista sekä eri 
järjestöiltä ym paikoista ja kartut-
tivat tietoa siitä, mihin suuntaan 
olisi muuttohalukkuuta ja mitkä 
ovat mahdollisen paluumuuton 
pahimmat esteet. Mikäli este oli 
sellainen, että sitä voitiin madal-
taa selkeällä projektilla tehtiin 
siitä projektiesitys Divisioonan 
G5 osaston (CIMIC-sektori) 
kautta ja hankittiin lausunnot jär-
jestöiltä. Suomalaisten toteutta-
mien projektien päärahoittajat 
olivat Ulkoministeriö ja EU:n 
Komission BiH:n edustusto. 
Myös Suomen Kirkon Ulko-
maanapu rahoitti joitain kohteita. 

Alkuun SOBH teki urakkaso-
pimuksia suoraan urakoitsijoiden 
kanssa urakkakilpailun jälkeen. 
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Sittemmin järjestely muutettiin 
niin, että kunta, jolle projektikoh-
de tehtiin, teki suoraan sopimuk-
sen projektitoimiston urakkakil-
pailulla valitseman urakoitsijan 
kanssa ja SOBH teki vastaavasti 
kunnan kanssa sopimuksen koh-
teen rahoituksesta (donaatiosta). 
Vastuu urakasta ja vahingonvas-
tuu oli siten urakoitsijan ja kun-
nan välinen asia. SOBH piti tiu-
kasti kiinni kilpailuttamisesta ja 
urakan maksujen hoitamisesta 
urakan aikataulun mukaan sen 
perusteella, miten urakka oli 
edistynyt. Lakimiehen tehtävänä 
oli tarvittaessa osallistua urakan 
sopimusneuvotteluihin ja antaa 
sopimuksesta lausunto ennen 
kuin Suomen osaston komentaja, 
joka samalla oli organisaatiossa 
Divisioonan G5 osaston päällik-
könä, sen hyväksyi. 

Partioissa m u k a n a 

Lakimies osallistui myös Cimic-
partioihin silloin, kun se oli mui-

den työtehtävien puolesta mah-
dollista. Tämä olikin työn muka-
vinta antia. Sai nähdä Bosnia-
Herzegovinaa ja tavata paikallisia 
ihmisiä ja oppi ymmärtämään 
paremmin heidän ongelmiaan ja 
sai kuulla sodan tapahtumista sen 
kokeneilta. Myös Cimic-taloissa 
(Suomen osastolla 7 toimipistet-
tä) lakimies kävi tutustumassa 
toimintaan ja tarvittaessa osallis-
tui konkreettiseen auttamistyö-
hön. Cimic talot olivat suurim-
missa kaupungeissa avoinna pi-
dettyjä toimistoja, joissa otettiin 
paikallisilta vastaan ehdotuksia 
parannuksista ja projekteista ja 
annettiin ensi vaiheen apua ja 
välitettiin apupyyntöjä eteenpäin 
järjestöille, kuntiin ja OHR:lle 
(YK:n maahan perustaman kor-
keimman viranomaisen toimisto, 
Office of High Representative). 
Varsinaista oikeusapua ei paikal-
lisille annettu, sillä se olisi ollut 
paikallislainsäädännön moni-
muotoisuus ja sekavuus huomi-
oon ottaen mahdotonta. Tärkein-

tä oli Cimic-partion osata neu-
voa, mihin asiassa tuli kääntyä ja 
miten kiireellinen asia oli, sillä 
esimerkiksi asunnon osalta oli 
säädetty erilaisia määräaikoja, 
joiden puitteissa paluumuuttajan 
piti toimia voidakseen saada 
omaisuutensa takaisin. 

Property Law olikin asia, jos-
ta lakimies järjesti kaksi semi-
naaria, joihin oli kutsuttu järjes-
töjen lakimiehiä kertomaan ci-
mic-upseereille perusasioita. 

Tämän Cimic-toiminnan tu-
kemisen lisäksi lakimiehen ar-
keen kuuluivat perinteisemmät 
asiat, kuten osaston kurinpito- ja 
vahingonkorvaus- ja hallintoasi-
oiden valmistelu, oman osaston 
rauhanturvaajien tukeminen 
muuttoautoasioissa sekä tukiren-
kaan sihteerinä toimiminen. 

Kaikkiaan tehtävä oli mielen-
kiintoinen ja opettava. Vuosi vie-
rähti nopeasti. Siinä ajassa ei 
Bosniaa pelasteta mutta hyvälle 
alulle se oli jo suomalaisten toi-
mesta saatettu. • 

International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01 300 VANTAA 
Puh. (09) 873 91 1 
Fax 0 9 ) 8 7 3 9 1 6 0 

HANKO 
VIHTAVUORI 

www.forcit.fi 

17 

http://www.forcit.fi


Täydellinen 
E-Business Suite 

Projektit 

Markkinointi 

Myynti 

Taloushallinto 

Henkilöstö-
halllinto 

Huolto 

Yksi 
tietokanta 

Tilausten-
käsittely 

Hankinta 

Toimitusketjun 
hallinta 

Tuotanto 

Kaikki sovellukset toimivat saumattomasti yhdessä. 
Kaikki tiedot turvallisesti yhdessä paikassa. 

oracle.com 

Copyright © 2G02 Oracle Corporation. Al l rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. 
Other names may be trademarks of their respective owners. 

18 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 



Eri tehtävissäni Merivoimien Esikun-
nassa vuosina 1968-2002 jouduin sekä 
seuraamaan että osallistumaan usean-
laisiin hankkeisiin niiden eri vaiheissa. 
Hankintatoimi kävi tämän yli kolmen-
kymmenen vuoden aikana täydellisen 
muodonmuutoksen. Ymmärtääkseemme 
nykypäivää on ehkä muistaa aika ennen 
näytöksen alkua, kuten oopperalibre-
tossa sanotaan, eli ennen vuotta 1968. 

Koeammunnat ovat osa 
hankintamenettelyä. 

K Mistral ammunta 
eteläisessä Ranskassa. 
(Merivoimien arkisto) 
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Suurin ero nykyiseen jär-
jestelmään oli, ettei ti-
lausvaltuuksia tunnettu. 
Hankintamäärärahat oli 
jaettu kolmeen katego-

riaan: perushankintavarat, uusin-
tavarat ja käyttö- ja kunnossapi-
tovarat. Perushankintavaroja lu-
kuunottamatta kaikki momentin 
varat piti periaatteessa käyttää 
myöntämisvuonna, perushankin-
tamomentti oli siirtomääräraha, 
jonka maksut saattoivat jakaantua 
monellekin vuodelle. Kullekin 
momentille oli tarkat käyttötar-
koituksensa. Perushankintava-
roilla hankittiin uutta materiaalia, 
jollaista ei ennestään ollut, esi-
merkiksi miinalaiva, moottorityk-
kiveneitä, tykkiveneitä, aseita jne. 
Uusintavaroilla korvattiin lop-
puunkulunutta, hylättyä ja pois-
tettua materiaalia, esim autoja ja 
kuljetusaluksia. Tärkeää ja uusin-
tamomentin käyttötarkoituksen 
mukaista oli, ettei vahingossa-
kaan hankittu sellaista mitä ei 
ennestään ollut. Käyttö- ja kun-
nossapitovaroin hankittiin käy-
tössä kuluvaa materiaalia mm. 
varaosia ja polttoaineita, harjoi-
tusampumatarvikkeita jne. Näi-
den lisäksi olivat Neuvostoliiton-
kauppaan käytettävät bilateraali-
kaupan varat, jotka periaatteessa 
olivat perushankintavaroja. Niis-
tä lisää myöhemmin. 

Käyttötarkoitukset oli lisäksi 
eduskunnan hyväksymässä val-
tion tulo- ja menoarviossa määri-
tetty erittäin yksityiskohtaisesti, 
josta aiheutui monenlaisia tulkin -
tatarpeita ja -käytäntöjä. Puolus-
tusministeriö ja Pääesikunta an-
toivat luonnollisesti omia, vielä 
yksityiskohtaisempia tarkennuk-
siaan. Esimerkiksi keskusteltiin 
siitä, voidaanko kallis varalaite 
(esim. varamoottori) hankkia 
käyttö- ja kunnossapitovaroin, 
vai pitääkö olla käytettävissä uu-
sintavaroja tai peräti perushan-
kintavaroja. Pienen aluksen halpa 
ja pieni varamoottori voitiin kyl-
lä hankkia käyttö- ja kunnossapi-
tovaroin. 

Perustelut ennen 
budje t t ik i r jaan 
päätymistä 

Suuren hankinnan, esim. miina-
laiva Keihässalmi, perustelut oli 
tehty vuosia ennen sen päätymis-
tä budjettikirjaan, jolloin inflaatio 
oli syönyt vanhasta kustannusar-
viosta oman osansa. Määräraha 
myönnettiin aikanaan, ja se rasitti 
koko hankinnan arvolla yhden 
vuoden menoarviota, mutta kuten 
mainittu monen vuoden siirto-
määrärahana. Onneksi aikaisem-
pien vuosien perushankintavaroja 
oli eri syistä jäänyt säästöön ja 
niitä keräämällä saatiin kasaan ti-
laukseen tarvittavat rahat. Han-
kinnassa ei juurikaan otettu huo-
mioon materiaalin elinjaksoa, va-
raosia ja -laitteita ei laivahankin-
taan sisältynyt. Joskus jouduttiin 
jopa aseistus jättämään pois siinä 
uskossa, että sitä varten saadaan 
kyllä myöhemmin uusia varoja. 

Myöskään ei tunnettu suurta 
huolta siitä, oliko jotain laite-
tyyppiä ennestään käytössä, vaan 
hankittiin erilainen, yleensä hin-
tasyistä. Laivasarjoissakaan ei 
standardisoinnista aina huoleh-

dittu, eroja syntyi erilaisista syis-
tä. Nuoli-luokassa (9 + 5 venet-
tä!) muun muassa potkuriakselit 
olivat melkein järjestään eri mit-
taiset - j a siten vaihtokelvottomat 
- riippuen siitä millaiseksi pää-
koneen alustan ja perimmäisen 
akselinkannattimen etäisyys oli 
sattunut tulemaan. 

Osastojen väl inen 
yhte is työ oli 
vieras käsite 

Esikunnan hankkivat osastot (lai-
va-, taisteluväline-, viesti- ja 
huolto-osasto) toimivat lisäksi 
erittäin itsenäisesti, yhteistyötä ei 
juurikaan tunnettu. Monelle saat-
taa olla yllätys, että huolto-osas-
toon perustettiin kaupallinen toi-
misto vasta 1960-luvun lopulla. 
Siihen asti hankkivien osastojen 
osastopäälliköillä oli esittelyoike-
us hankinnoissa suoraan merivoi-
mien komentajalle. Laivaosastol-
la, jolla oli suurimmat hankinta-
määrärahat, oli jopa erikseen 
osastoesiupseeri, jonka tehtävänä 
oli laatia hankintaesittelyt. Meri-
voimien komentajan ratkaisuoi-
keus oli lisäksi varsin rajallinen, 
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pienetkin hankinnat menivät Pää-
esikunnan hankintaosaston kaut-
ta ministeriöön hyväksyttäväksi. 

Tykkiveneiden hankinnassa, 
joka alkoi 1960-luvun puolivälis-
sä pyrittiin ensimmäisen kerran 
ottamaan huomioon alusten elin-
jakson vaikutukset, olihan tämä 
hankinta sekä laiva-, taisteluväli-
ne- että etenkin viestiosaston 
materiaalien osalta panssarilaivo-
jen hankintaan verrattava teknilli-
nen hyppäys. Hankinnan kustan-
nusarvioon oli onnistuttu sisällyt-
tämään mittavat varaosa- ja -lai-
tehankinnat sekä uuden teknolo-
gian edellyttämä koulutus. Vali-
tettavasti vuosikymmenen lopul-
la tehty Suomen markan mittava 
devalvaatio söi suuren osan tästä 
reservistä. Pieni kauneusvirhe oli 
kuitenkin se, että ulkomailla ta-
pahtuva koulutus annettiin pää-
asiassa hankintaan osallistuville, 
käyttäjät eivät muutamaa poikke-
usta lukuunottamatta päässet sii-
hen osallistumaan. Tämä johti 
myöhemmin melkoiseen eläk-
keelle lähteneiden palkkaamiseen 
työsopimussuhteeseeen. Tykkive-
neiden tekniikka oli kuten sanot-
tu kertaluokkaa korkeampitasois-

Miinalaiva 
Keihässalmi oli 
yksi aikansa 
suuria hankkei-
ta (SA-kuva) 

ta kuin muilla käytössä olevilla 
aluksilla. Siksi huoltavalla laivas-
toasemalla oli suuria vaikeuksia 
ylläpitää aluksia siinä kunnossa 
kuin olisi ollut toivottavaa. Mitta-
vimmat varaosa- ja laitepuutteet-
kin saatiin paikatuksi vasta 1970-
luvun loppuun mennessä. 

Suunni t te lu tehostuu -
m u t k a t k i n l isääntyvät 

Asiat muuttuivat oleellisesti 
1970-luvulla. Vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä otettiin 
käyttöön toiminta- ja taloussuun-
nittelu, eli yhden vuoden mittai-
sen budjettikauden sijasta siirryt-
tiin viisivuotiseen toimintasuun-
nitteluun. Tällöin otettiin huomi-
oon perushankintojen vaikutuk-
set käyttö- ja kunnossapitovaro-
jen ja materiaalin elinjakson 
suunnittelussa. 

Vuosikymmenen loppupuo-
lella perushankinnoissa alettiin 
käyttää tilausvaltuuksia. Siten 
Kuha-luokan ja Pohjanmaan han-
kinnoissa voitiin ensi kerran to-
teuttaa mittavat varaosa- ja -laite-
hankinnat jo itse alusten jajärjes-
telmien hankinnan yhteydessä. 
Sama toteutui 1970- ja -80-luku-
jen vaihteessa toteutetun yhteys-
aluskaluston tilausvaltuudella 
(Valas- ja Kampela-luokat sekä 
suuri määrä pienempiä yhteys-
aluksia). 

Poikkeuksen 1970-luvun 
suunnitelmallisiin hankintoihin 
muodostivat kuitenkin erilaiset 
työllisyys- ja telakkateollisuuden 
elvytyshankkeet. Telakkateolli-
suus oli silloinkin suhdanneherk-
kää ja sen tilauskanta vaihteli 
voimakkaasti Neuvostoliiton 
kanssa tehtyjen viisivuotisten ta-
varanvaihtopöytäkirj oj en tahdis-
sa. Uudisrakennustelakoita ja ve-
neveistämöltä oli lisäksi Hami-
nan ja Rauman välisellä rannikol-
la pitkälti toistakymmentä ja Sa-
vonlinnassakin yksi. Melkein 
kaikilla telakoilla oli lisäksi omat 
lai vankorj ausosastonsa. 

Työllisyystilanne vaihteli jos-
kus nopeastikin ja valtion eri va-
rustamot olivat jatkuvan rahapu-

lansa vuoksi otollisia esittämään 
hankkeitaan työllisyyslisäbudjet-
teihin, niin merivoimatkin. Näin 
saatiinkin uusituksi kuljetusalus-
kalustoa ja peruskorjatuksi 1950-
luvulla ja sitä ennen hankittuja 
aluksia. Prosessi oli kuitenkin 
työläs. Työllisyystilanteen huo-
noneminen havaittiin jostakin 
syystä usein keväällä. Työllisyys-
hankkeet saatiin sisällytetyksi 
joko kesän tai syksyn lisämeno-
arvioesityksiin. Kesän lisämeno-
arvio saatiin eduskunnassa hy-
väksytyksi elo-syyskuussa, mutta 
syksyn lisämenoarvio valui 
yleensä jouluun. Työllisyystilan-
ne luonnollisesti vaihtui nopeasti 
myös parempaan suuntaan ilman 
valtion toimenpiteitäkin, joten 
silloin kun varat olivat käytössä 
saattoi telakoiden tilanne olla ai-
van erilainen kuin prosessin alus-
sa. Hankinnat oli merivoimissa 
valmisteltu ja tarjoukset saatu jo 
hyvissä ajoin ennen varojen käyt-
töön tuloa, joten valmius tilauk-
seen tekemiseen oli hyvä. Mutta! 
Riippuen aloitteentekijästä tarvit-
tiin lausuntoja, joskus kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä ja aina 
työvoimaministeriöltä. KTM otti 
kantaa yrityksen taloudellisiin 
edellytyksiin ja siihen auttaako 
tilaus yritystä selviytymään. Työ-
ministeriö puolestaan tietenkin 
työllisyystilanteeseen juuri sillä 
hetkellä. Lausunnon antoi se työ-
voimapiiri, jonka alueella telakka 
oli. Joskus saatoi olla niin, että 
telakalla ei ollut työtä, mutta työ-
voimapiirin alueella työllisyysti-
lanne oli hyvä. Tilaus siis sinne, 
missä telakalla oli työtä, mutta 
piirissä työttömyyttä? Ei näin 
helppoa, valtion hankintaehtojen 
mukaan tilaus oli vielä suunnatta-
va taloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneelle. Eli ei kuin 
neuvottelemaan hinnan alentami-
sesta työllisyyden kannalta oi-
kean telakan kanssa. Tämä kaik-
ki tapahtui monena vuonna jou-
lun ja uudenvuoden välillä, han-
kinnan varathan oli sidottava 
myöntämisvuonna. Työllisyys-
hankintojen ehtojen mukaan tar-
joushintaan ei saanut sisällyttää 
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poistoja eikä käyttöpääoman kor-
koja. Tästä johtuen valitettavan 
usea telakka ja veneveistämö 
meni konkurssiin toimitettuaan 
merivoimille työllisyystyönsä tu-
lokset. 

Oman erikoisuutensa aiheut-
tivat eduskuntavaalit. Jos seuraa-
vana keväänä oli vaalit, lobbaili-
vat omaa edustajanpaikkaansa 
uusimaan pyrkivät kansanedusta-
jat vaalipiirinsä telakan työllisyy-
den puolesta, eikä tilauspäätöstä 
saatu syntymään. Työllisyyden 
paraneminen saattoi lykkääntyä 
jopa puoli vuotta. 

Työllisyysvaroilla tehtyihin 
hankintoihin ei myöskään voitu 
sisällyttää juuri mitään järjestel-
mähankintoja tai varaosia, seik-
ka, joka aiheutti paineita myö-
hempiin käyttö-ja kunnossapito-
varoihin. 

Erityinen poikkeus oli telak-
kateollisuuden elvytyslisäbudje-
tin varoin hankittu Helsinki-luo-
kan prototyyppialus, joka voitiin 
erityisjärjestelyin hankkia lasku-
tustyönä. Tämä vaati Merivoi-
mien Esikunnalta erityisen tark-
kaa kustannusten seurantaa ja 
luonnollisesti telakalta yksityis-
kohtaista työtuntien ja materiaali-
hankintojen kustannusten ilmoi-
tusvelvollisuutta sekä yleiskus-
tannusten muodostumisen rapor-
tointia. Tämä luottamuksellisuut-
ta edellyttävä menettely onnistui 
yli odotusten, ja on oikeastaan 
sääli ettei hankittua kokemusta 
ole voitu myöhemmin hyödyttää 
vastaavanlaisissa vaativissa pro-
tyyppihankinnoissa. 

Bi lateraal ikaupan 
oma kiel i 

Neuvostoliiton kanssa käyty bila-
teraalikauppa on oma lukunsa. 
Kuten aiemmin mainittu, bilate-
raalikaupan varat olivat perus-
hankintavaroja. Niillä hankittiin 
puolustusministeriön ja pääesi-
kunnan tiukassa johdossa suuria 
järjestelmiä ja materiaalimääriä 
viisivuotisten tavaranvaihtopöy-
täkirjojen ja niiden perusteella 
tehtävien sopimusten perusteella. 

Osa näistä "nimikehankintava-
roista" oli erotettu "vapaaksi ra-
haksi", joilla saatiin hankkia "va-
raosia ja täydentäviä varusteita". 
Merivoimilla oli oma osuutensa 
tästä vapaasta rahasta. Hankinta-
menettely oli harvojen hallitse-
maa salatiedettä. Merivoimilla oli 
loppujen lopuksi 1970-ja-80-lu-
vuilla yllättävänkin paljon neu-
vostomateriaalia: saattajat kaikki-
ne järjestelmineen. Tuima-luokka 
samoin, MTO-66 valmisteluase-
mineen, laajasti käytetyt M-50-
moottorit. herätemiinat, AK-230-
tykit, sukellusveneentorjuntajär-
jestelmän kaikki komponentit 
taktisine simulaattoreineen jne. 
Näiden ylläpitoon oli hankittava 
varaosia ja teknillistä osaamista, 
ohjekirjoja jne. Järjestelmät, 
esim. Tuima-luokan ohjusveneet, 
hankittiin toimittajan alkuperäi-
sesti määrittelemän kokonaisuu-
den mukaisina, tässä tapauksessa 
neljä alusta. Alusten mukana oli 
toimitettaessa kohtuullinen mää-
rä kulutusvaraosia ja tarvikkeita, 
mutta pidempiaikaisesta kunnos-
sapidosta ei vastaanottohenkilös-
töllä juuri ollut tietoa. Suuri oli-
kin yllätys, kun eräänä päivän 
vajaa vuosi viimeisen laivaparin 
vastaanoton jälkeen Pansioon il-
mestyi juna, jossa oli suuri määrä 
varaosia ja -laitteita. Eräille jär-
jestelmille niitä oli jopa niin run-
saasti, ettei niitä koko elinjakson 
aikana tarvinnut hankkia lisää. 

Varaosien hankintamenettely 
oli byrokraattinen ja varsinkin 
käyttäjäportaalle vaikeaselkoi-
nen. Terminologiakin oli normaa-
likäytännöstä poikkeava. Vuoden 
N loppupuolella, yleensä loka-
marraskuussa, oli käyttäjiltä, lä-
hinnä Turun Laivastoasemalta, 
saatava Merivoimien Esikuntaan 
tiedot tarvittavista hankinnoista. 
Ne yhdistettiin ja toimitettiin 
Pääesikuntaan. Siellä kunkin lait-
teen osista tehtiin "tilaus" (nor-
maalikielellä = tarjouspyyntö), 
joka toimitettiin "säädetyssä jär-
jestyksessä" Moskovaan vuoden 
N+l alussa. Siellä silloinen toi-
mitusorganisaatio, Insinööripää-
hallinto, yhdisti kaikista ysäväl-

lismielisistä maista tulleet tilauk-
set ja selvitti teollisuuden toimi-
tusmahdollisuudet. Kullekin ti-
laajalle ilmoitettiin toimitusmah-
dollisuudesta, yleensä saman 
vuoden loppuun mennessä "lisä-
sopimusluonnoksella" (= tarjo-
us). Pääesikunta ja Merivoimien 
Esikunta tarkastivat luonnoksen, 
joka oli yleensä pienempi kuin 
"tilaus" sekä nimikkeiden luku-
määrän että toimitusmäärien 
osalta. Hinnat tarkastettiin myös. 
Luonnosta ei voinut muuttaa, 
vaan se oli joko hyväksyttävä tai 
hylättävä sellaisenaan. Mikäli 
luonnos oli hyväksyttävissä alle-
kirjoitettiin "lisäsopimus" (= tila-
us) ja materiaali toimitettiin vuo-
den N+2 aikana. Mikäli "lisäso-
pimusluonnosta" ei saatu lain-
kaan vuoden N+l aikana, oli "ti-
laus" uusittava, jolloin toimitus 
tapahtuisi siis aikaisintaan vuon-
na N+3. Joskus "lisäsopimus-
luonnos" tuli vasta vuonna N+2, 
jolloin oli mahdollista että mate-
riaali toimitettiin kahteen kertaan 
uusinta "tilauksen" takia. Toimi-
tusaikojen pituus turhautti eten-
kin käyttäjäporrasta, jolla saattoi 
olla jopa akuutti varaosapula. Oli 
tosin olemassa "pikatilausmenet-
tely", mutta vain poikkeustapauk-
sia varten, eikä toimitusaika aina 
poikennut tavanomaisesta. Asioi-
ta ei helpottanut sekään tosiseik-
ka, että varaosaluetteloita ei aina 
ollut, vaan tarpeet oli määriteltä-
vä muilla tavoin. 

Lama söi varaosat 

1980-luvulla hankinnat jatkuivat 
vakiintuneen ti lausvakuusmenet-
telyn tahdissa, alussa hankittiin 
Helsinki-luokan jatkosarjan aluk-
set ja myöhemmin merikuljetus-
kalustoa (miinalautat, komento-
veneet ja uiskoja) sekä miinalai-
vat. Rauma-luokan tilausvaltuus 
alkoi myös 1980-luvun lopulla 
jatkuen 1990-luvulle. Näissä 
hankinnoissa myös elinjakson 
kustannukset voitiin hyvin ottaa 
huomioon. 

Samassa 1990-vuosikymme-
nen vaihteessa tehtiin suuri mo-
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Nykyiseen hankintamenettelyyn liittyy lähes poikkeuksetta testaustoimintaa (Merivoimien 
arkisto) 

menttisiivous, siirryttiin kahteen 
momenttiin: puolustusmateriaali-
hankinnat ja toimintamenot. Va-
rojen tiukasta ylhäältäpäin ohja-
uksesta luovuttiin myös, kun siir-
ryttiin tulosohjaukseen. Toisaalta 
kansakunta syöksyi 1990-luvun 
alussa lamaan, eikä uusia tilaus-
valtuuksia merivoimille myön-
netty ennen nyt käynnissä olevaa 
merivoimien uudistamisen tilaus-
valtuutta. Toimintamenojen mää-
rää vähennettiin eivätkä ne enää 
riittäneet edes välttämättömim-
piin hankintoihin. Palattiin osit-
tain 1960-luvun menettelyyn, 
jossa mihinkään laitteeseen, oli 
se sitten ase, moottori tai elektro-
niikkaa, ei koskettu ennen kuin 
tiedettiin, että se on varmasti rik-
ki. Aikaisempina vuosikymmeni-
nä hankitut varaosavarastot syö-
tiin tyhjiksi ja 1970-luvulla val-
mistuneiden alusten peruskorja-
us- ja modernisointihankintoja 
lykättiin epämääräiseen tulevai-
suuteen. Suunnitelmissa oli ollut 
mm. Pohjanmaan ja Kuha-luokan 
peruskorjaus. Todettiin, että näi-
hin ei ole rahoitusta saatavissa. 

Kahden viikon kuluttua hallitus 
yllättäen päätti uudesta telakkate-
ollisuuden elvytysohjelmasta, jo-
hon nämä hankkeet kiireellisinä 
sisällytettiin. Lisäksi myönnettiin 
rahoitus Rauma II- (= Hamina) 
laivueen prototyyppialuksen ra-
kentamiseen. 

Uusin eväin 
koht i uusia seikkai lu ja 

Puolustusvoimien organisaatio-
uudistus liitti rannikkotykistön ja 
merivoimat yhteen ja toi muka-
naan uudenlaisia hankintaprojek-
teja. Merivoimien kunnossapitoa 
ja varaosahankintoja hoitamaan 
perustettiin Merivoimien Varik-
ko, jolle siirrettiin mm Merivoi-
mien Esikunnan aiemmin hoita-
mat ulkomaiset varaosahankin-
nat. Varikon toiminta hakee vielä 
uomiaan, mutta sen perustaminen 
on varmasti ollut oikea päätös. 

Uusi vuosituhat on alkanut ja 
merivoimien hankintaohjelmat 
ovat myötätuulessa. Kurinalainen 
hankintaprosessin noudattaminen 
tiukoissakin aikatauluissa pysyen 

on tuonut kiitosta merivoimille. 
Toivottavaa on että viime vuosina 
hankittu monipuolinen kokemus 
säilyisi Merivoimien Esikunnan 
materiaaliosastolla, kun merivoi-
mien uudistamisen tilausvaltuu-
delle saadaan jatkoa. 

Hankintoihin on uutena ele-
menttinä tullut vaatimus valmiu-
desta osallistua mahdollisiin kan-
sainvälisiin rauhankumppanuus-
operaatioihin. Tämä on lisännyt 
kansainvälistä yhteistyötä, eten-
kin pohjoismaisella eurooppalai-
sella tasolla. Suuri osa merivoi-
mien kunnossapitohankinnoista 
on koko tarkastelujakson ollut 
hyvällä menestyksellä ulkoistet-
tuna. Nyt tämä käytäntö on laa-
jentumassa koko puolustusvoi-
miin, strategisen kumppanuuden 
nimellä. Tässäkin työssä voimme 
näyttää esimerkkiä. • 
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Rannikkojääkäri- ja 
jalkaväkikoulutus 
tuottaa tulosta 

A N D E R S GARDBERG 

Uudenmaan Prikaati 

tuottaa Merivoimien 

iskuvoimaan kuuluvat 

rannikkojääkärijoukot ja 

niihin liittyvät tukevat 

yksiköt, mm kranaatinhei-

t inkomppaniat, panssarin-

torjuntakomppaniat sekä 

sotilaspoliisi- ja pioneeri-

yksiköt. Tehtävä sopii 

Uudenmaan Prikaatille 

erittäin hyvin, ovathan 

prikaatin perinteet jalka-

väkikoulutusta antavana 

joukko-osastona vahvat. 

Rannikkojääkärikoulutus 

siirtyi Uudenmaan Prikaa-

tiin vuonna 1990, joten 

nämäkin perinteet ovat jo 

juurtuneet. 

Uudenmaan Prikaatin tuotanto-
vastuulla olevat Merivoimien jal-
kaväkijoukot ovat uusilla Uisko-
600 luokan veneillä liikkuvat ran-
nikkojääkärijoukot, Paseilla liik-
kuvat jääkäriyksiköt sekä niitä 
tukevat kranaatinheitinkomppani-
at. Jalkaväkijoukoiksi voidaan 
lukea myös prikaatin kouluttamat 
sotilaspoliisiyksiköt. Joukot kou-
lutetaan noin 8-12 vuoden tuo-
tantokierrolla, mikä tarkoittaa 
sitä, että tärkeimpien joukkojen 
keski-ikä reservissä on alle 30 
vuotta. Siinä vaiheessa, kun jou-
kon uudelleentuotanto alkaa, voi-
daan kertausharjoitettu rannikko-
jääkäri- tai jääkärijoukko vielä 
jatkosijoittaa jalkaväkijoukkoon, 
jonka suoritustasovaatimukset 
ovat pienemmät. 

Merel l isen 
to imin taympär is tön 
jääkär i t 

Rannikkojääkäri- ja jääkärijouk-
kojen koulutuksessa on paljon 
yhtäläistä, ovathan yksiköiden 
toiminta-alueet pääpiirtein samat. 
Rannikkojääkäreiden on vain toi-
mittava merellisemmässä maise-
missa. 

Taktisesti ja taisteluteknisesti 
rannikkojääkäreilläja perinteisel-
lä jääkäriyksikön käytöllä on pal-
jon yhtäläisyyksiä. Siinä missä 
rannikkojääkärit hyödyntävät uu-
den venekaluston taijoamaa mah-
dollisuutta siirtyä pitkiäkin mat-

Rannikkojääkärit 
maihinnousussa Ilma-
harjoituksessa 

koja sään ja vihollisen vaikutuk-
selta suojassa, käyttävät jääkärit 
Pasejaan joukkojen siirtämiseen 
hyökkäyksen lähtöalueelle. Yhtä 
lailla kuten jääkärit eivät käytä 
Pasia hyökkäysvaununa, kannat-
taa myös rannikkojääkärien vält-
tää maihinnousua vihollisen mie-
hittämälle rannalle - siinä kun ei 
ole suuria menestymisen edelly-
tyksiä kovassa tilanteessa. Koulu-
tuksessa painotetaan erityisesti 
"perinteisen" jalkaväkiopin mu-
kaista maaston oikeaoppista 
käyttöä, joka usein korostuu saa-
risto-oloissa. 

Tehokkaan koulutuksen 
edel ly tykset kunnossa 

Maaston osalta Uudenmaan Pri-
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kaalilla on mitä parhaimmat kou-
lutusedellytykset niin rannikko-
jääkäri- kuin jääkärikoulutuksel-
le Hankoniemellä, Syndalenissa 
sekä Tammisaaren saaristossa ja 
siihen kuuluvilla linnakesaarilla. 
Syndalenin ampumakenttäalue 
on tätä nykyä ehdoton edellytys 
taisteluammuntojen järjestämi-
seksi. Myös Hästö-Busön ja Rus-
sarön linnakkeet ovat erittäin so-
pivia vaativimpien taisteluam-
muntojen järjestämiseen. Parin 
tunnin venematkan päässä oleva 
Örön linnakesaari ja Skinnarvi-
kin ympäristö tarjoavat myös hy-
vät harjoitusmahdollisuudet. 

Toistaiseksi prikaatilta puuttu 
koulutusedellytyksiä asustuskes-
kustaistelun järjestämiseksi. Täs-
sä prikaati on pystynyt tukeutu-

maan Kaartin Jääkärirykmentin 
asutuskeskustaisteluampumara-
t aan ja ns. "Helsinki-simulaatto-
riin" 

Yksi Uudenmaan Prikaatin 
suurimpia etuja jalkaväkijoukko-
jen tuotannossa on riittävän suu-
ri saapumiserä. Tämän ansiosta 
voidaan jokaisesta saapumiseräs-
tä tuottaa ja kouluttaa kokonaisia 
sodan ajan yksiköitä. Tällä saa-
vutetaan huomattavia koulutuk-
sellisia etuja ja haastavia johtaja-
suorituksia niin varusmiesjohta-
jille. joukkoon sijoitetuille kanta-
henkilökuntaan kuuluville johta-
jille kuin kouluttajille. Reserviin 
siirtyessään sodan ajan komppa-
nialla on useiden maastoviikko-
jen yhteistoiminta takanaan, 
mikä yleensä näkyy niin joukon 

koulutustuloksissa kuin joukon 
motivaatiossakin. 

Rannikkojääkäri- ja jääkä-
riyksiköille varusmieskoulutuk-
sen huipentumana 011 ollut Länti-
sen Maanpuolustusalueen taiste-
luharjoitus ja sitä seuraava jalka-
väkikin Niinisalossa. Tässä yksi-
köillä on ollut mahdollisuus suo-
rittaa komppaniatasoiset taistelu-
ammunnat sekä osallistua Länti-
sen Maanpuolustusalueen järjes-
tämään koulutustason mittauk-
seen yhdessä maanpuolustusalu-
een muiden jalkaväkiyksiköiden 
kanssa. Vastaavasti UudPnn kra-
naatinheitinkomppania osallistuu 
tykistön ja kranaatinheittimistön 
sota-ja ampumaharjoituksiin Ro-
vajärvellä omien erikoistaitojensa 
testaamiseksi. 
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Yhte iset har jo i tukset 
muiden ja lkaväk i joukko-
jen kanssa 

Osallistuminen maanpuolustu-
alueiden harjoituksiin ja valta-
kunnallisille leireille on Uuden-
maan Prikaatille ensiarvoisen tär-
keää, jotta joukkomme ja erityi-
sesti kouluttajamme pysyvät jal-
kaväen kehityksessä mukana. 
Tämä mitenkään väheksymättä 
sitä arvokasta yhteistoimintaa, 
jota yksiköt harjoittavat muiden 
merivoimien yksiköiden kanssa 
mm. meripuolustusharjoituksis-

sa. Osallistumista muiden jalka-
väkijoukkojen kanssa yhteisiin 
harjoituksiin voidaan myös pitää 
jalkaväkikoulutuksen laadun var-
mistuksen takeena. Toistaiseksi 
meidän ei ole tarvinnut hävetä 
joukkojemme puolesta. Laina-
takseni jalkaväen tarkastajaa vii-
me syksyn valtakunnallisella ty-
kistön ja kranaatinheittimistön 
ampumaleirin loppuammunnas-
sa: "Miten on mahdollista, että 
leirin paras kranaatinheitinkomp-
pania tulee merivoimista?" Myös 
muut yksiköt ovat pärjänneet hy-
vin vertailussa. 

Kranaatinheitin-
komppania ja 
rannikkojääkärien 
tulenjohtueet 
osallistuvat 
vuosittain valta-
kunnallisille 
tykistö- ja krh-
leireille Rovajär-
vellä. 

Lopuksi voidaankin todeta, 
että Uudenmaan Prikaatin liittä-
minen Merivoimiin viisi vuotta 
sitten on ollut erittäin myöntei-
nen asia. Uusi organisaatio on 
antanut prikaatille mahdollisuu-
den kehittää erikoisosaamistaan, 
rannikkojääkärien taistelu saaris-
to-oloissa tiiviissä yhteistoimin-
nassa muiden merivoimien jouk-
kojen kanssa ja edelleen ylläpitää 
hyvää koulutuksellista yhteistyö-
tä muiden jalkaväkikoulutusta 
antavien joukkojen kanssa. 

Rannikkojääkäri-
en laadunvarmis-

tuksena on 
koulutustason 

mittaus Läntisen 
Maanpuolustus-
alueen jalkaväki-
leirillä Niinisalos-

sa lähes vuoro-
kauden mittaisel-

la kaksipuolisessa 
hyökkäyksessä. 
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SECURITAS TEKNIIKKA OY 

http://www.securitas.fi  

Elimäenkatu 30. PL 47,00521 HELSINKI, puh. 0204 911.0204 91 2461 

DELTA ? MARIN 

Suomalaista 
laivasuunnittelua 
kansainvälisillä 

markkinoilla 

DELTAMARIN OY 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

puh. 02-4377 311 
fax 02-4380 378 

www.deltamarin.com  
info@deltamarin.com 

• uudet moottorit 
• vaihto moottorit 
• moottoriasennukset 
• huollot 
• varaosat ja tarvikkeet 
• telakointi ja talvisäilytys 
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VOLVO PEN I Ä 

Laut tasaaren Mar ina l tamme: 
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Puh. 0 2 0 7 3 1 4 0 4 2 , fax 0 2 0 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.fi 
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TEEMU LEIVO 
J 

Punaisesta 
aikaili koulutus otkan annikkoalueella 

Pahkajärven Rosoharju 
on tuttu paikka Kotkan 
Rannikkoalueen 
kouluttajille ja varus-
miehille. Kuva: SA-kuva 

Joukkotuotantosuunnitelmat määrittävät joukko-osastoille koulutusvelvoitteet. 1990-
luvun puolivälissä käyttöön otettu joukkotuotantoperiaate edellyttää, että joukko-
osastot kouluttavat ja tuottavat omat sodan ajan joukkonsa pääsääntöisesti itse. Näin 
myös merivoimissa, missä muutos on ollut maavoimia näkyvämpi, käsittäähän nykyi-
set merivoimat kaksi puolustushaaraa ja oikeastaan kaikki aselajit i lmavoimia ja 
panssarijoukkoja lukuunottamatta. Kotkan Rannikkoalueella tämä on merkinnyt perin-
teisen rannikkotykistökoulutuksen väistymistä rannikkojalkaväkikoulutuksen tieltä. 
Koulutus on muuttunut "punaisesta vihreäksi". 
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Kotkan Rannikkoalue on 1990-
luvun puolivälistä lähtien koulut-
tanut suurimmasta osasta varus-
miehiään rannikkojalkaväkitais-
telijoita. Moni voisi luulla, että 
tällainen muutos tuottaisi harmai-
ta hiuksia ja muutosvastarintaa. 
Ainakaan Kotkassa ei näin ole ol-
lut, vaan jalkaväkikoulutuksella 
on pitkät perinteet jo joukko-
osaston alkuajoilta asti. 

Ränni kko j a I kaväestä 
pääkoulutusl in ja 

Joukkotuotantoperiaat teeseen 
siirtyminen merkitsi 1990-luvun 
puolivälissä Kotkassa sitä, että 
joukko-osaston täytyi alkaa tosis-
saan kehittämään jalkaväkikoulu-
tustaan. Joukkotuotantosuunni-
telmat edellyttivät keskittymistä 
kivääri-, kranaatinheitin- ja maa-
tulenj ohtokoulutukseen. Kirkon-
maan linnake toimi tässä suhtees-
sa pilottina ja sinne koottiin jouk-
ko-osaston jalkaväkikoulutuksen 
paras tietämys ja "kärkiosaajat". 
Tyhjästä ei tarvinnut aloittaa. 
Joukko-osastossa palveli muuta-
mia kokeneita jalkaväessä perus-
koulutettuja opistoupseereita, joi-
den panos oli merkittävä. Lähei-
set suhteet naapureina toimiviin 
maavoimien joukkoihin sekä 
kouluttajahenkilöstön tunnetusti 
korkea työmoraali ja sitoutumi-
nen tavotteisiin auttoivat kehitys-
työssä. Kotkan Rannikkopatteris-
to sai myös tehtäväkseen rannik-
kojalkaväkikoulutuksen pysy-
väisasiakirjojen laadinnan. 

Joukko-osaston nimi ja puo-
lustushaara muuttuivat 1.7.1998, 
mutta koulutus on jatkunut ennal-
laan. Työnjako joukko-osastossa 
on ollut jo pitkään sellainen, että 
Kirkonmaan linnake vastaa ki-
väärimiesten koulutuksesta ja 
Rankin linnake kouluttaa kranaa-
tinheitin- ja maatulenjohtomie-
het. 

Kotkan Rannikkoalue perusti 
oman rannikkojalkaväen aliup-
seerikoulun vuoden 1999 alussa. 
Aliupseerikoulu toimi aluksi 
Koulutuspatterissa Kyminlinnas-
sa, mutta siirtyi 1.7.2002 Kirkon-

maan linnakkeelle. Kotkan Ran-
nikkoalueen aliupseerikoulu on 
Merivoimien ainoa puhtaasti ran-
nikkojalkaväen aliupseerikoulu. 
Koulutusta annetaan kivääri-, 
kranaatinheitin- ja tulenjohtolin-
joilla. Saapumiserästä riippuen 
koulutusta annetaan myös tiedus-
telulinjalla. Syksyllä 2002 tehtiin 
päänavaus myös muiden merivoi-
mien joukko-osastojen suuntaan, 
kun rannikkojalkaväen aliupsee-
rikurssi 8:lle komennettiin Suo-
menlahden Meripuolustusalueel-
ta tusinan verran oppilaita. Kes-
kusteluja on käyty myös Kotkan 
Rannikkoalueen virolaisen ystä-
vyysjoukko-osaston Rannakait-
sekompaniin kanssa virolaisten 
oppilaiden mahdollisesta koulut-
tamisesta Kotkassa, vaikkakaan 
mitään sopimuksia ei ole vielä 
tehty. 

Koulutusolosuhteet 
kohdal laan 

Kotkan Rannikkoalueen huo-
neentaulussa mainitaan, että yksi 
vahvuuksistamme on sijaintim-
me. Se on myös tärkeä motivaa-
tiotekijä koulutuksessa. 

KotRain linnakkeet soveltu-
vat hyvin rannikkojalkaväkikou-
lutukseen. Kirkonmaan suuri 
kokoja vaihteleva maasto tarjoa-
vat hyvät harjoitusmaastot. Paja-
lahden taisteluampuma-alue 
mahdollistaa kaikki jalkaväen 
taisteluammunnat aina vahvenne-
tun joukkueen hyökkäysammun-
taan asti. Rankin linnake soveltuu 
pienestä koostaan huolimatta hy-
vin kranaatinheitin- ja tulenjohto-
koulutukseen. Linnakkeella on 
mm. tulenjohdon koulutussimu-
laattori (TUKSI). 

Harjoitusalueet ovat hyvät ja 
sijaitsevat lähellä. Perustaitoja 
harjoitellaan Kymin lentokentän 
alueella ja linnakesaarilla. Ran-
nikkotaisteluharjoituksissa liiku-
taan koko itäisen Suomenlahden 
saaristossa. Linnakesaarten lisäk-
si käytetään Mustamaan ja Van-
hankylänmaan harjoitusalueita. 
Tulevaisuudessa harjoitusalueet 
lisääntyvät, kun rakennemuutok-

sen myötä Kotkan Rannikkoalue 
ottaa hallintaansa Haminan va-
ruskunnan harjoitusalueet. 

Kotkan Rannikkoalueelle on 
myös erityisen tärkeää saada 
osallistua Itäisen Maanpuolustus-
alueen harjoituksiin. Jokaisen 
saapumiserän ''loppusotana" to-
teutettava maanpuolustusalueen 
yhtymäharjoitus on erinomainen 
koulutustapahtuma. Toiminta jää-
käreiden ja muiden maavoimien 
aselajien kanssa on hedelmällistä 
ja opettavaista. Ampumaleiri vai-
heen järjestelyt Pahkajärvellä 
ovat erinomaiset. Taisteluharjoi-
tusvaiheessa jo pelkästään jouk-
kojen ja kaluston määrän hallitse-
minen on opetuskohde. Sellaisen 
näkeminen ja kokeminen on erin-
omaista koulutusta varsinkin va-
rusmiesjohtajille. Mainittakoon, 
että joulukuun 2002 yhtymähar-
joituksessa viimeisessä kaksipuo-
lisessa taistelussa oli vastakkain 
täysvahva sinisen jääkäripatal-
joona ja noin 500 miehen vahvui-
nen keltainen moottoroitu jalka-
väkipataljoona. Taistelijan simu-
laattoreita oli käytössä noin 500 
kpl. Tällaiset harjoitukset ovat 
rannikkoj alkaväkimiehille välttä-
mättömiä, sillä vastaavanlaista 
harjoitusta ei voida merivoimissa 
järjestää. 

Perinteet velvoi t tavat 

1920-luvulla silloinen Rannikko-
tykistörykmentti 2 (RT2) sijaitsi 
kenttäarmeijamme merellisessä 
sivustassa Kannaksella. Tämä ti-
lanne toi selkeästi esille jalkavä-
kikoulutuksen tarpeellisuuden. 
Vuosikymmenen lopulla joukko-
osaston silloinen komentaja 
everstiluutnantti Arvo Lyytinen 
oli todennut, että rannikkotykis-
töjoukot tulisivat joka tapaukses-
sa muodostamaan sodan aikana 
ne jalkaväkiyksiköt, joiden tehtä-
vänä olisi pattereiden lähitorjun-
ta ja rantatorjunta mahdollisissa 
maihinnousuyrityksissä. Tämän 
johdosta rykmentin koulutusoh-
jelmat suunniteltiin siten, että 
avovesikaudella painopiste oli 
tykistökoulutuksessa ja loppu-
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syksystä sekä talvikaudella jalka-
väkikoulutuksessa. Jalkaväkikou-
Iutuskauden päätteeksi järjestet-
tiin talvisotaharjoitus. Rykmentti 
esitti jopa oman jalkaväkipatal-
joonan perustamista Koivistolle. 
Aika ei ollut kuitenkaan vielä 
kypsä ajatukselle, mutta siemen 
r a n n i k k o j a l k a v ä k i j o u k k o j e n 
suunnitelmallisesta koulutuksesta 
iti jo tuolloin. 

Päätös jalkaväkikoulutuksesta 
ei perustunut ylempien esikunti-
en käskyyn, vaan joukko-osasto 
oli tavallaan itse lisännyt koulu-
tusvelvoitteitaan ottamalla koulu-
tusohjelmiin mukaan maa-am-
munnat ja jalkaväkikoulutuksen. 
Meripuolustuksen ja rannikkoty-
kistön ylimmässä johdossa ei 
nähty maa-ammunta-ja jalkavä-
kikoulutusta välttämättä tarpeelli-
sena. Rannikkotykistöupseerien 
keskuudessa RT2:n antamalle 
koulutukselle naljailtiin ja vih-
jailtiin joukko-osaston muuttumi-
sesta jalkaväeksi. Arvosteluun 
vaikutti varmasti se, että muilla 
rannikkotykistöjoukoilla sotilas-
maantieteelliset tekijät eivät ol-
leet vastaavalla tavalla korosta-
neet jalkaväkitaistelun ja maa-
ammuntojen merkitystä. Kenttä-
armeijan merisivustassa Kannak-
sella tämä kuitenkin ymmärret-
tiin ja sen mukaan toimittiin. Pa-

ria vuosikymmentä myöhemmin 
tapahtuneen "koulutustason ja 
suorituskyvyn arvioinnin" jäl-
keen arvostelijoita ei enää ollut. 
Mitenköhän tilanne mahtaa olla 
nykypäivänä? Muistetaanko yhä 
enenevässä määrin pääkaupunki-
keskeistyvissä merivoimissamme 
vuosikymmenien takaiset tapah-
tumat? 

Talvisodassa sen aikaisten 
Viipurin ja Kotkan Lohkojen jou-
kot torjuivat menestyksekkäästi 
itäisen Suomenlahden jäälakeuk-
sien yli hyökänneen vihollisen -
ja nimenomaan jalkaväen taiste-
lulla ja sitä tehokkaasti tukeneilla 
rannikkotykistöpattereiden maa-
ammunnoilla. Viipurinlahdella 
vihollisen maaliskuinen suur-
hyökkäys saatiin kenttäarmeijan 
kanssa pysäytettyä lahden luo-
teisrannalle. Samoihin aikoihin 
Kotkan Lohkolla yhteensä noin 
divisioonan vahvuiset neuvosto-
joukot pysäytettiin ja lyötiin sit-
keällä puolustustaistelulla Viro-
lahden ja Haapasaariston suun-
nilla. 

Jatkosodan alussa Kotkan 
alueelle muodostettiin liikekan-
nallepanon yhteydessä 2. Ran-
nikkoprikaati (2.RPr). Kenttäar-
meijan yleishyökkäykseen liitty-
vä eteneminen rannikolla nähtiin 
todennäköisenä ja sen vuoksi 

2.RPr:n joukoista koulutettiin ja 
muodostettiin saariston hyökkä-
ystehtäviin kykenevä taistelu-
osasto. Osaston runkojoukkona 
toiminut Rannikkopataljoona 2 
oli pääosin virolahtelaisista mie-
histä koottu. Tämä johtajansa 
majuri Martti Miettisen mukaan 
nimetty Taisteluosasto Miettinen 
(TstOsM) hyökkäsi loppukesällä 
1941 Virolahden ja Viipurinlah-
den saaristossa vallaten mm. vi-
hollisen vahvasti miehittämän ja 
aseistaman Pukkion. Hyökkäyk-
sen jatkuessa TstOsM valtasi vie-
lä mm. Teikarin saaren, kunnes 
osasto lakkautettiin organisaatio-
muutosten yhteydessä ja hyökkä-
ystä jatkoi uusi yhtymä, 8. Ran-
nikkoprikaati. 

Jalkaväkitaistelun taitoja tar-
vittiin myös asemasotavaiheen 
aikana mm. Suursaaren valtaus-
operaatiossa keväällä 1942 sekä 
Somerin taistelussa heinäkuussa 
1942. Oma lukunsa olivat tietys-
ti kesän 1944 raskaat torjuntatais-
telut Kannaksella ja Viipurinlah-
della, jossa rannikkotykistöjou-
kot joutuivat väkisinkin mukaan 
rajuihin maa- ja saaristotaistelui-
hin. Rannikkotykistöjoukot kan-
toivat raskaan taakan Viipurinlah-
den saaristotaisteluissa, mutta yl-
sivät silloinkin suorituksiin, joita 
edelleen ylpeydellä muistellaan -
eikä syyttä. 

Taisteluosasto 
Miettisen rannikko-
taistelijoita Pukkios-
sa saaren valtauksen 
jälkeen kesällä 1941. 
Kuva: S A-kuva 
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Lähi tor junta jaokset 
tuo tan toon 1960- luvul la 

Sodan jälkeen koulutuksen pai-
nopiste oli luonnollisesti tykistö-
koulutuksessa. Välirauhansopi-
muksen ja myöhemmin Pariisin 
rauhansopimuksen ehdot rajoitti-
vat meripuolustuksen henkilös-
tön ja aseistuksen määrää voi-
makkaasti, joten tuolloin oli tär-
keintä taata tykistöllisen torjunta-
voiman säilyminen. 

Vasta 1960-luvulla alettiin 
jälleen kehittää jalkaväkikoulu-
tusta. Tuolloin rannikkotykistön 
tuotantotehtäviin liitettiin lähitor-
juntajaokset. Näihin tehtäviin 
koulutettaville annettiin perusjal-
kaväkikoulutuksen lisäksi kra-
naatinheitin-, jalkaväkitykki-
sekä raskaan konekiväärin koulu-
tusta. Varusmiesjohtajat koulutet-
tiin Karjalan Prikaatin aliupseeri-
koulussa sekä Reserviupseeri-
koulussa jalkaväkilinjalla. 

Komentaja Olavi Jantunen 

1970-luvun lopussa Puolus-
tusvoimissa tehtiin laaja maavoi-
mien organisaatiouudistus, jossa 
ikäluokkien pienenemisen takia 
joukko-osastoja ja niiden toimin-
toja supistettiin. Tässä yhteydes-
sä koko rannikkotykistöaselaji 
keskittyi entistä selvemmin tykis-
töllisen valmiuteen ja koulutuk-
seen. Näin jatkui aina 1990-lu-
vulle asti. 

Entä tulevaisuus? 

Kotkan Rannikkoalueen rannik-
kojalkaväkikoulutus on hyvällä 
mallilla. Ensimmäiset joukkotuo-
tetut rannikkojalkaväkikomppa-
niat pitäisi saada kertausharjoi-
tuksiin lähiaikoina. Kouluttajat 
ovat ammattitaitoisia ja motivoi-
tuneita. Koulutustulokset ovat 
hyviä. Silti selän takana kummit-
telee epävarmuus rannikkojalka-
väkikoulutuksen tulevaisuudesta. 
Uudet joukkotuotantosuunnitel-
mat tulevat määrittämään jälleen 

kerran suunnan. Samoin merivoi-
missa käynnissä oleva koulutuk-
sen keskittäminen voi tuoda 
muutoksia. Toivottavasti jallcavä-
kikoulutus saa jatkua, sillä olisi 
sääli heittää hukkaan vuosia jat-
kunut kehitystyö. 

Toisaalta Kotkan Rannikkoa-
lue katsoo myös eteenpäin, eikä 
jää tuleen makaamaan. Joukko-
osasto on valmis aloittamaan 
mahdollisten uusien joukkotyyp-
pien tai asejärjestelmien koulu-
tuksen. Valmiudet näihin on ja 
ennen kaikkea halu. Muutoksessa 
piilee myös mahdollisuus. 

Lähteet: 

Tirronen, Uolevi: KotRPsto -
Kotkan Rannikkopatteristo 1918-
1993, Jyväskylä 1994. 
Rönkkönen, Teuvo: Rannikkoty-
kistörykmentti 2 1918-1940, Hel-
sinki 1988. 

Nimitysuutisia 
Kotkan Rannikkoalueen esikuntapäällikkönä aloittaa 1.3.2003 ko-
mentajakapteeni Olavi Jantunen. Hänen edeltäjänsä, komentaja 
Timo Seppälä, siirtyi reserviin vuoden alusta. 

Jantunen siirtyy tehtävään rauhanturvatehtävistä SFORIN esi-
kunnasta Sarajevosta, Kosovosta. Tätä ennen hän työskenteli rau-
hanturvaajana US Central Commandissa (USCENTCOM) Flori-
dassa ISAF-yhteysupseerina ja Suomessa mm. puolustusministerin 
adjutanttina puolustusministeriössä. 

VASTUULLISTA ALKOHOLIKAUPPAA 
VUODESTA 1932 
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Iloinen väenpaljous. Seitsemättä kertaa järjestettyyn iltajuhlaan ja tanssiaisiin tuli jälleen tuvan 
täydeltä ihmisiä, jotka nauttivat illasta seurustelun, illallisen ja tanssiaisten merkeissä. 

Kotkan omat "Linnanjuhlat" 
Itsenäisyys on juhlan aihe viikon 
jokaisena päivänä, ja etenkin itse-
näisyyspäivänä, jota Kotkassa 
vietettiin seitsemännen kerran 
"Linnanjuhlien" merkeissä. Kot-
kan Rannikkoalueen järjestä-
mään itsenäisyyspäivän iltajuh-
laan ja tanssiaisiin tuli jälleen 
oman henkilöstömme lisäksi 
kuntalaisia ystäviensä kera, yri-
tyksiä ja yhteisöjä sekä muita 
vieraita kauempaakin maakun-
nista. Tupa oli ääriään myöten 
täynnä, paikalla oli lähes 500 
juhlijaa. Illasta on muodostunut 
iloinen perinne, jonka aikana 
mm. sotiemme veteraanit ja nuo-
rempi polvi kohtaa toisensa. 

Teksti: Ulla Parviainen 
Kuvat: Aki Mankkinen ja Tar-
ja Heikkilä 

Myös pukujuhla. Iltajuhla on vakiinnuttanut asemansa 
iloisen juhlavana tapahtumana, jossa näkee upeita 
miehiä ja kauniita naisia kuin oikeissa linnanjuhlissa 
konsanaan. Kuvassa Jerry Lehtinen ja Tarja Heikkilä. 
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Illan isäntä ja emäntä. Rannik-
koalueen komentaja, komen-
taja Tapio Maijala ja rouva 
Ritva Hautsalo-Maijala toivot-
tivat vieraat tervetulleiksi. 
Kättelyvuorossa Sinikka 
Seppälä ja komentajaTimo 
Seppälä, joka jäi reserviin 
Kotkan Rannikkoalueen 
esikuntapäällikön tehtävästä 
vuoden vaihteessa. 

Kunniavieraat. Illan kunniavieraina olivat sot iemme veteraanit, 
joita olikin mukana ilahduttavan suuri määrä. 

Ritarimalja Rankkiin. Rankin 
linnake valittiin merivoimien 
parhaaksi peruskoulutuslin-
nakkeeksi vuonna 2002. 
Maljan vastaanotti joukois-
taan ylpeä linnakkeen päällik-
kö, yliluutnantti Mikko Pilviö. 

Upseerit ja daamit. Liitolat & 
Säyriset juhlan tunnelmassa. 
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Täydellinen 
työpari 
Uusi Nokia TETRA-käsiradio vaativaan 
viestinvientiin. Matkapuhelimen ja 
radiopuhelimen parhaat puolet nyt 
yhdessä iskun, roiskeveden, pölyn ja 
katseen kestävässä muodossa. Nokia 
THR880 -käsiradio on pitelemätön 
apuväline siellä missä tapahtuu. 
Aktiivipidikkeellä puet sen päällesi, niin 
että radio toimii osana työasuasi ja 
sinulle jää vapaat kädet toimia. 
Puhepalautteet ja värinäyttö takaavat 
erinomaisen käyttömukavuuden. 
Kun velvollisuus kutsuu, vastaat siihen 
vaivatta. 

INIOKIA 
CONNECTING PEOPLE 

www.nokia.f i 

Sisu Diesel Oy 
DIESELGENERAATTORIT 25...1800 kW 
Maakäytöt: varavoimalaitokset, huippuvoimalaitokset ja päävoimalaitokset 
Merikäytöt: apukoneetja hätäkoneet 

DIESELPUMPUT 30...350 kW 
Sprinkleri-ja palopumppukäytöt 

Puh.(03)341 7111 
Fax (03) 341 7880 
Osoite 37240 Linnavuori 

3 4 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 

INIOKIA 
THRSBO 
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Savanneilta 
Suomenlinnaan 

Kommodori KaiVarsio 
ja kommodori Risto 

Raskii paraatikatsel-
muksessa Merisota-

koulun Tykistöpihalla. 
Taustalla katselmuk-

seen osallistuneita 
joukkoja komentanut 

Merisotakoulun 
apulaisjohtaja, komen-

taja Jukka Viitanen 

Merisotakoulu sai uuden johtajan Afrikasta 
• Kommodori Kai Uolevi Varsi-
osta tuli Merisotakoulun 24. joh-
taja 31. lokakuuta 2002. 50-vuo-
tias Varsio siirtyi Merisotakou-
luun Etiopian Addis Abebasta, 
jossa hän palveli vuoden selvittä-
en kahden naapurivaltion, Eritre-
an ja Etiopian, rajatilanteita. 

Nurka t ja nupi t tu tu iks i 

Uudessa työympäristössään, Me-
risotakoulussa, Varsio katsoo en-
simmäisiksi tehtävikseen henki-
lökuntaan ja organisaatioon tu-
tustumisen. "Kierrän osastoittain 
läpi koko Merisotakoulun, eikä 
yksikään ovi jää minulta tarkista-
matta", kommodori Varsio lupasi 
pitäessään puhuttelua Merisota-
koulun henkilöstölle 20. tammi-
kuuta. "Tulen lisäksi osallistu-
maan tulevan kevään aikana op-

pitunneille saadakseni tarkan ko-
konaiskuvan Merisotakoulun 
kouluttajista", hän jatkoi. 

Henkilöstöalalta vankan työ-
kokemuksen hankkinut Varsio 
painottaa työkykyä ylläpitävää 
toimintaa ja työilmapiirikyselyn 
merkitystä. Samalla hän korostaa 
kehittämiskeskustelujen läpivien-
tiä. "Kehittämiskeskusteluilla 
voidaan ohjata työtyytyväisyyttä 
sekä työnantajan että työntekijän 
puolelta", kommodori kommen-
toi. 

Elämää torpedoista 
tykk iveneruo tuun 

Suomenlinnassa syntynyt Varsio 
suoritti varusmiespalveluksensa 
merivoimissa, kotiutuen reservin 
torpedoaliluutnanttina. Varsinai-
nen sotilasura alkoi Merisotakou-

lun 46. merikadettikurssilta, jolta 
valmistuttuaan vuonna 1978 hän 
siirtyi palvelemaan Turun Pansi-
oon. Pansiosta matka jatkui 
Upinniemen kautta Merivoimien 
Esikuntaan merivoimien henki-
löstöpäälliköksi kunnes tuli kutsu 
Afrikkaan. 

Kymmenen vuoden kokemus 
laivapalveluksesta, muun muassa 
ensimmäisenä perämiehenä ja 
laivueenkomentajana, näkyy 
kommodorin elämässä elävästi: 
kirkkonummelainen Varsio ni-
mittää tytärtrioaan leikkisästi 
moottoritykkiveneruodukseen. 

Teksti: Lotta Wirmaneva 
Kuva: Sami Tuomikoski 
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Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle 
uusi komentaja 

Pakkanen oli pureva 
m a a n a n t a i n a 
30.12.2002 Upinnie-
men varuskunnan 
sotasatamassa, jossa 

suoritettiin Suomenlahden Meri-
puolustusalueen komentajanvaih-
toparaati. Paraatiin osallistui me-
ripuolustusalueen kaikki joukko-
yksiköt yhdessä veteraanien, 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston, sekä varuskunnan muun 
henkilöstön kanssa. 

Tilaisuudessa kommodori 
Heikki Salmela luovutti juhlalli-
sesti komentajan tehtävät seuraa-
jalleen, kommodori Antero Karu-
maalle, siirtyessään itse reserviin 
viettämään eläkepäiviä. Kommo-
dori Karumaa siirtyi joukko-

Pureva pakkanen ei haitannut seremonioi-
ta sotasatamassa. 

Kommodorit Heikki Salmela (oik) , Antero Karu-
maa (vas) sekä Jaakko Tikka (takana) suorittavat 
paraatijoukkojen katselmuksen. 
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Suomenlahden Meripuolustusalueen joukkoja lippujoukkueen 
vierellä. 

osaston komentajaksi Merivoi-
mien esikunnan operatiivisen 
osaston päällikön tehtävästä. 

Juhlapuheessa painottuivat 
merivoimien materiaalin pitkä-
jänteinen kehittämisen sekä hen-
kilöstövoimavarat 

Valtaosa merivoimien uudis-
tamiseen kohdennetujen tilaus-
valtuuksien toimituksista koh-
dentuu Suomenlahden Meripuo-
lustusalueelle Laivue 2000:n 
myötä. "Uutta kalustoa suunni-
tellaan kansallisten tarpeiden 
pohjalta - kuitenkaan kansainvä-
listymisen asettamia vaatimuksia 
unohtamatta", kommodori Karu-
maa tarkensi. 

Henkilöstön työhyvinvointiin 
hän otti kantaa toteamalla: "Ol-

koon yhteinen tavoitteemme me-
ripuolustusalueella kaikin tavoin 
edistää työtyytyväisyyttä ja yh-
teenkuuluvuutta j oukko-osastos-
samme. Yhteiset pelisäännöt -
arvot - ovat tae toimivalle luotta-
muskulttuurille". 

Vuoden 2003 erityisteemana 
on puolustushaarojen yhteistoi-
minta. "Meripuolustusalueen toi-
minta kaikessa laajuudessaan pi-
tää sisällään lähes kaikki yhteis-
toiminnan alueet niin maa- kuin 
ilmavoimien yksköiden kanssa," 
Karumaa jatkaa, "Merellinen yh-
teistoiminta kelpaisi esimerkkinä 
toi mi vasta viranomaisyhteistyös-
tä vaikka kansainväliseenkin 
avustustoimintaan." 

Kommodori Karumaa kiitti 

kommodori Salmelaa ansiok-
kaasta työstä merivoimien pitkä-
aikaisena kehittäjänä sekä toi-
minnasta Suomenlahden Merio-
puolustusalueen arvostettuna ja 
pidettynä komentajana. Meripuo-
lustusalueen henkilökunta toivot-
taa uuden komentajan tervetul-
leeksi "takaisin kentälle" sekä 
menestystä tehtävässään! 

Teksti: Sari Salmi 
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OVE ENQVIST 

1 2 2 K 6 0 j a 
15pifflniktolykieiI 

Kiinteä 155 K 68 vaikutti 130TK:n kehittämiseen. 

Jatkosodan jälkeen rannikkotykistön tykki-
kalusto oli osittain loppuunkulunutta ja 
vanhentunutta. Kun sotakorvaukset oli 
maksettu teollisuudella oli taas kapasiteet-
tia satsata kotimaiseen aseteollisuuteen ja 
uusien tykkimallien kehittämiseen. 

Erityisen mielenkiintoinen on 
ajatus 122 mm:n tykistä. Vaikka 
tykki ei ensisijaisesti olisi ollut 
kiinteä rannikkotykki, siitä oli 
eräässä vaiheessa tulossa sellai-
nen. Vuosina 1949-1950 käytiin 
neuvotteluja 122 mm:n tykin val-
mistamisesta ja tarkoituksena oli 
ensin yhdistää 122 K 31 :n putki 
152 H 38:n lavettiin. 1950-luvun 
alussa Sotakorkeakoulussa hah-
moteltiin vaatimukset uudelle 
122 mm:n yleistykille ja tältä 
pohjalta aloitettiin Tampellan 
kanssa neuvottelut tykin suunnit-
telemiseksi. 

Tampel lan to imin ta 
a lkaa ja tkosodan 
jä lkeen 
Tampereen Pellava- ja Rautateol-
lisuus Oy, lyhyemmin Tampella, 
oli aloittanut asetuotantonsa 
vuonna 1932 ja vuoteen 1935 
mennessä tehtaalle oli jo perus-
tettu oma erityinen "Vapenavdel-
ning" eli "Aseosasto". Jatko-
sodan päätyttyä Tampellan Ase-
osasto "paketoitiin". Tilanne kui-
tenkin muuttui, kun Sotakorkea-
koulun oppilastyönä hahmoteltiin 
uusi yleistykkimalli, sillä sodan-
aikaisen tykinvalmistuskokemuk-
sensa takia Tampella oli luonteva 
valmistajakandidaatti. Niinpä 
vuonna 1950 aloitettiin Aseosas-
ton ylösajo, mm. uutta suunnitte-
luhenkilökuntaa pestattiin. 

Tampella oli halukas suoritta-
maan kehitystyön omalla kustan-
nuksellaan. Myös ilmatorjunta-
aselaji oli jonkin verran kiinnos-
tunut tykistä. Neuvottelujen jat-
kuessa päädyttiin kuitenkin täy-
sin uuden yleistykin valmistuk-
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155 K 68 israelilaisten käytössä. 

seen, joka taas muuttui tai täy-
dentyi myös kiinteän rannikko- ja 
laivatykin valmistamissuunnitel-
maksi vuosina 1952-1953. Meri-
voimat oli vuoden 1951 alussa 
antanut 122 mm:n rannikko- ja 
laivatykin vaatimukset Tampel-
lalle. Tykki olisi laivaston yleis-
tykki myös rannikkotykistölin-
nakkeilla. Lisäksi sitä käytettäi-
siin sekä keskikokoisten että 
suurten alusten ja rannikkolin-
nakkeiden ilmatorjuntaan. Kaa-
vailtiin myös kaksiputkista yleis-
ty kkiä isompien alusten aseistuk-
seksi. Näin syntyi suunnitelma 
yleistykiksi 122 K 52, jota ei kui-
tenkaan koskaan valmistettu. 

Ensimmäisestä proto-
tyypistä t i laukseen 
Suunnitelmat muuttuivat jälleen 
vuoden 1955 alusta, jolloin Tam-
pellan ja Pääesikunnan välisissä 
neuvotteluissa hahmoteltiin 122 
mm:n kenttäkanuunan ensimmäi-
sen prototyypin suuntaviivat. 
Aseen pääsuunnittelijana toimi 
insinööri Heikki Collanus. Näin 
syntynyt 122 K 55 käsitti uuden 
Tampellan suunnitteleman tuli-
putken varustettuna 130 50 N-ty-
kin sulkulaitteella 122 K 31 :n la-
vetissa. Putkella suoritettiin 2 , -
3.7.1956 Niinisalossa Tykistön 
Koeasemalla ensimmäiset am-
munnat. lähinnä sisähalli stiikan, 
ammuksen ulkoballistiikan sekä 
122 K 31 :n hidastimen ja palaut-
timen käyttökelpoisuuden tutki-
miseksi. Koeammuntoja jatket-
tiin Rannikkotykistön Koeampu-
ma-asemalla Katajaluodossa ke-
sällä 1957. Ampumatarvikkeiden 
kehittämisen tykin rinnalla hoiti 

kokonaan Pääesikunta. 
Koeammuntojen perusteella 

aloitettiin jo vuonna 1956 toisen 
täysin vaakakiilalukkoisen proto-
tyypin suunnittelu kiinteälle lave-
tille, ja uusi protoase 122 K 57 
valmistui huhtikuussa 1959. Se 
käsitti vain varsinaisen tykin put-
kesta aina sivusuuntauslaakeriin 
asti eli lähinnä kyse oli kiinteästä 
rannikkotykistä. Ensimmäiset 
koelaukaukset tällä uuden täysin 
suomalaisen kenttäkanuunan en-
simmäisellä prototyypillä am-
muttiin Katajaluodossa 20.5. 
1959. Sen koeammunnat kestivät 
Katajaluodossa aina saman vuo-
den lokakuuhun saakka. 

Jatkohank innois ta 
luovutaan, hankkeen 
hyöty rannikkotyk is tö l le 
ja Israeli l le 
Ammuntojen jälkeen tykki palau-

tettiin Tampellaan alalavetin val-
mistamista varten, tykin lopulli-
nen kokoonpano alkoi vuoden 
1960 huhtikuussa ja kesäkuun 
24. päivänä 1960 ensimmäinen 
täysin suomalainen kenttätykki 
oli lopulta valmis. 27. kesäkuuta 
tykki 001 luovutettiin Pohjan-
maan Tykistörykmentille ja siir-
rettiin 1. maantiekoeajona Tam-
pereelta Ouluun ja sieltä edelleen 
kenttäkokeisiin, jotka sujuivat 
pääosin menestyksekkäästi. Mar-
raskuussa 1960 Puolustusvoi-
main komentaja virallisti tykin 
malliksi 122 K 60 eli 122 mm:n 
kanuuna vuoden 1960 mallia. 
2.7.1962 tehdyllä hankintasopi-
muksella Tampella sitoutui toi-
mittamaan Pääesikunnan ase-
osastolle 15 kpl kenttäkanuunoi-
ta varusteineen. Aseista ensim-
mäinen (n:o 002) luovutettiin 
11.-12.5.1965 ja viimeinen (n:o 

122 K 57 oli eräs välivaihe, jonka koeammunnat alkoivat 
Katajaluodossa keväällä 1959.Tykki vaikutti myös 130TK:n 
kehittämiseen. 

I H — 1 i 
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Ballistiset suojamateriaalit 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinanraivausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo 

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

122 rannikkotykkeinä 
016) 26.10.1966. Prototykki toi-
mitettiin vuonna 1966 Tampellan 
yhteistyökumppanina 1950-1974 
toimineelle israelilaisella Soltam 
Ltd:lie (Solel Boneh Ltd + Tam-
pella). Soltam valmisti useita 122 
K 60 -sarjaa, joihin Tampella toi-
mitti osia. 

Jatkohankinnoista Suomessa 
luovuttiin kuitenkin, koska sa-
manaikaisesti oli avautunut mah-
dollisuus ostaa ulkomailta hyvää 
raskasta kanuunakalustoa. Tykin 

historia rannikkotykistössä ei 
kuitenkaan vielä päättynyt. Tam-
pella käytti tässä hankkeessa saa-
miaan kokemuksia hyväksi myös 
kehitelleessään kenttätykistölle 
uusia 155 mmm tykkejä. Eri vai-
heiden kautta kehitettyjä 155 K 
68-tykkejä valmistettiin suoma-
lais-israelilaiselle yhteistyöyri-
tykselle Soltam Ltd:lle vuosina 
1970-75 kaksi 12 tykin sarjaa. 
Israelissa reilut 200 tykkiä asen-
nettiin Sherman-vaunun päälle. 

155 K 68-tykkiä mainostettiin 
muun muassa sillä, että se voitiin 
helposti irrottaa varsinaisesta ajo-
lavetista ja kiinnittää kiinteään 
alustaan, jolloin tykin käyttö esi-
merkiksi linnoitusaseena oli 
mahdollista. Rannikkotykkiä täs-
tä tykistä ei tullut, mutta rannik-
kotykistön uuden tornikanuunan 
130 53 TK:n kehittämistä aloi-
tettaessa tämä tykki oli ratkaise-
vassa asemassa. • 

40 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 



Isosaaren linnakkeen historia tekeillä 
• • Isosaaren linnakkeella on 
toistasataa vuotta vanha, hyvin 
mielenkiintoinen sotilas- ja sivii-
lihistoria. Linnake on ensimmäi-
sen maailmansodan alusvuosina 
kokenut kovan rakentamisen 
ajan, siellä on toiminut puutteelli-
sissa oloissa punavankileiri vuon-
na 1918 ja se on kokenut talviso-
dan ja jatkosodan tapahtumat. 
Koko tuon ajan, aina tähän päi-
vään asti linnakkeella on suoritet-
tu sille määrättyä tehtävää varus-
mieskouluttajana ja pääkaupun-
kimme turvana. Moni ammattiso-
tilas on aloittanut sotilasuransa 
kyseiseltä linnakkeelta ja ainakin 
20 000 pääkaupunkiseudun mies-
tä on suorittanut varusmiespalve-
luksensa siellä. 

Samaan aikaan linnake on ol-
lut sadoille perheille koti ja vuo-
sien asuinympäristö. Pienet kou-
lulaiset kävivät 55 vuoden ajan 
kuluttamassa pulpetteja ja am-
mentamassa elämän tietoutta pie-
nen merenrantakoulun luokassa. 
Keittiöllä työskenteli lukuisa 
naisten joukko valmistaen moni-
satapäiselle joukolle jokapäiväi-
sen ruoan. Myös kiinteistönhoito 
on ollut ensiarvoisen tärkeää 
noissa karuissa ulkosaaren olo-
suhteissa. 

Linnakkeen henkilöstö on 
koostunut hyvin monista alansa 
osaajista niin sotilaista kuin sivii-
leistäkin ja siksi sitä voikin verra-
ta pieneen kyläyhteisöön, jossa 
kaikki koettu on yhteistä ja lä-
heistä. 

Vuonna 1991 komentaja Ove 
Enqvist kokosi Isosaaresta ja 
Kuivasaaresta 41-sivuisen pie-
noishistoriikin, johon tokikaan ei 
mahtunut kuin murto-osa Isosaa-
ren pitkästä historiasta. Kirjanen, 
jota ei enää ole saatavana, käsit-
teli lähinnä sotilaallista kehitystä 
ja jätti siksi monta asiaa kerto-
matta ihmisten todellisesta elä-
mästä. 

Minulle on tarjoutunut mah-
dollisuus työni puolesta perehtyä 
Isosaaren historiaan ja olenkin 
aloittanut tietojen kokoamisen. 
Toimin Suomenlinna Rannikko-
rykmentin tiedotussihteerinä ja 
olen itse asunut Kuivasaaren ja 
Isosaaren linnakkeilla 17 vuotta 
elämästäni. 

Tarkoitus on käsitellä sotilas-
historiaa laajemmin niin, että 
mukaan saadaan mahdollisim-
man kattavat tiedot linnakkeen 
eri koulutushaaroista ja niiden 
kehityksestä. Tarkoitus on valot-
taa myös eri rakennuksien histo-
riaa, niiden käyttöä ja tämän päi-
vän tilannetta. 

Mukaan haluan myös siviili-
histoiian, kuvauksen jokapäiväi-
sestä elämästä eri aikakausina ja 
niistä hetkistä, joita asukkaiden 
mieliin on linnakkeelta painunut. 

Näin laaja-alaisen teoksen te-
keminen ei yksin onnistu ja siksi 
kuulutankin Teitä kaikkia, joilla 
on jonkinlaisia tietoja tai muisto-
ja Isosaaren linnakkeelta, mu-
kaan talkoisiin. Ottakaa yhteyttä 
ja kertokaa mitä Teillä on annet-
tavana hankkeelle. Toivon, että 

ette ole liian kriittisiä omista 
muistoistanne - pienestä tuulen-
vireestä voi alkaa suuri myrsky! 

Toivon, että mahdollisimman 
moni kirjoittaisi muistonsa ja lä-
hettäisi ne allekirjoittaneelle. Mi-
käli kirjoittaminen ei luonnistu 
niin yhteystiedotkin riittävät, kat-
somme sitten yhdessä kuinka tie-
dot saadaan ylös. 

Valokuvat ovat yksi kirjan 
tärkeimmistä elementeistä ja sik-
si peräänkuulutankin VALOKU-
VIA Isosaaresta. Mikäli niitä ar-
kistoistanne löytyy niin toivon, 
että voitte lainata niitä minulle 
siksi aikaa, että saan niistä kopi-
on. Valokuvat palautetaan välittö-
mästi omistajilleen takaisin, kun-
han muistatte laittaa yhteystieton-
ne mukaan. 

Toivon, että tuette minua 
hankkeessani ja saamme yhdessä 
tehtyä hienon historiikin Isosaa-
resta. 

Anu Vuorinen 
Kauriinrinne 13 A 2 
01480 Vantaa 
09-857 2041 
040-5025 926 

Yllä oleva ideakartta kertoo osan niistä aiheista, joita kirjassa 
on tarkoitus käsitellä.Toivon sen herättävät muistoja kohdalla-
si - t a r t u kynään ja kirjoita! 

torpedokoeasema 

Englantilaisen 
hauta 

Punaisten 
hauta 

maayhdysmii 
keskukset 

41 



Patria 

Vedenalaiset valvontajärjestelmät 

Akustiset miinanraivausjärjestelmät 

Kommunikointi- ja johtamisjärjestelmät 

Optroniikka 

III 
New Technologies 
www.patria.fi 

Patria New Technologies Oy 
Defence Electronics 

Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 0204691 

Fax 020 469 2691 
defence.electronics@patria.fi 

42 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 

http://www.patria.fi
mailto:defence.electronics@patria.fi


Mylle Jouhki on poissa 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen, ja erityisesti sen merellisen osan, Sinisen Reservin, 
toiminnan vankka tukija, L.J. Jouhki on poissa. 

Suruviesti Myllen poismenosta saapui 20.tammikuuta. Suomalaisen talouselämän 
keskeisiin vaikuttajiin kuulunut Mylle Jouhki oli uskomattoman laaja-alainen mies. 
Perheyrityksensä, Thomesto-yhtiöiden johtotehtävien lisäksi, hän oli monen suomalaisen 
suuryrityksen hallinnossa. Metsäteollisuus, kemia ja energia-ala sekä tietysti merenkul-
ku, olivat hänen ki innostuksensa kohteita. Lisäksi hän oli aktiivisesti mukana Partiosääti-
ön, Helsingin Kauppakorkeakoulun ja Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnassa. Mylle 
Jouhkista tuli myös kauppamerenkulun ammatti lainen. Työ laajeni harrastukseksi, 
museolaivoihin ja niiden entistämiseen. 

Sinisen Reservin toiminnassa Mylle oli mukana perustamisesta lähtien. Hänen 
tietonsa ja taitonsa niin merenkulun kuin l i ikkeenjohdon alalla sekä tarttuvan optimisti-
nen, lähimmäisen aina huomioon ottava olemuksensa, olivat korvaamattomia avuja 
luotaessa kehyksiä Merivoimia palvelevalle vapaaehtoisel le maanpuolustustyölle. 

Mylle Jouhki - kapteeniluutnantti - oli merenkulkija ja patriootti, suurenmoinen 
ystävä. 

Kai Hietarinta 

In memor iam Tapio (Jonni) Saarni 

Toimitusjohtaja, Rannikkojääkärikillan perustajajäseniin kuulunut 
Tapio Saarni kuoli Naantalissa 25.10.2002 vaikean sairauden jälkeen. 
Hän syntyi Rymättylässä 2.4.1942. Hän oli perheyrityksen Rymättylä 
Oy:n palveluksessa ja tuli sen toimitusjohtajaksi isänsä jälkeen 
vuonna 1979. 

Tapio Saarni suoritti varusmiespalveluksensa RannJP:ssa vuosina 
1965-66. Hän oli perustamassa Rannikkojääkärikiltaa ja oli killan 
Lounais-Suomen osaston kokoonkutsunut perustava jäsen vuonna 
1968 ja oli osaston puheenjohtajana pitkään 1970-80-luvuilla. Lisäksi 
hän toimi aktiivisesti lukuisissa muissa vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevissä 
järjestöissä. Hän oli mm. Naantalin Reserviupseerikerhon kunniajäsen ja Suomen Sotahisto-
riallisen seuran ainaisjäsen. 

Tapio Saarni tuli tunnetuksi valtakunnallisesti suomalaisten sotilasmerkkien ja tunnusten 
tutkijana ja tuntijana. Hänellä oli Suomen laajimpiin kuuluva yksityinen sotilasmerkkikokoel-
ma. Hän ideoi ja suunnitteli useita maanpuolustuskiltojen ja -yhdistysten kunnia- ja ansio-
merkkejä. Hän julkaisi kirjan Vapaussodan merkeistä ja tunnuksista ja oli asiantuntijana 
monissa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen historiaa käsittelevissä julkaisuissa. 

Tapio Saarnille on myönnetty useita kunnia- ja ansiomerkkejä vapaaehtoisesta maan-
puolustustyöstä. Sotilasarvoltaan hän oli yliluutnantti. 

Matti Töllinen 
Tapio Saarnin pitkäaikainen 
maanpuolustus- ja kiltaveli 
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60+40=100 
Keltaisen Rykmentin ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan yhteiset kalaasit 

Iloinen pöytäseurue, veteraanit 
Lauri Saiponen ja Sulo Ratia, 
Irma ja Torsti Lahti sekä Ossi 
Kettunen 

"Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat kutsuvieraat, 
hyvät kiltasiskot ja -veljet! 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puolesta minulla on 
kunnia lausua Teidät tervetulleiksi Keltaisen Rykmentin 60-
vuotis- ja Killan 40-vuotisjuhlaan. 

Se, että Kiltamme voi järjestää tänään tämän tilaisuuden 
itsenäisen Suomen 85-vuotispäivän kynnyksellä, johtuu vete-
raaniemme peräänantamattomuudesta ja uhrivalmiudesta 
isänmaamme kohtalon vuosina. 

Osoittakaamme tänä iltana nyt paikalla oleville veteraaneil-
le kiitollisuutemme itsenäisyytemme turvaamisesta sekä 
työstä, jonka he tekivät sotiemme jälkeen, taaten meille 
turvallisen maan asua. 

Kohottakaamme malja sotiemme veteraaneille!" 

Näillä Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan puheenjohtaja Pek-
ka Ahtolan sanoilla alkoi torstai-
na marraskuun 21.pvä Keltaisen 
Rykmentin 60- ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan 40-vuotis-
juhla Pohjolan tiloissa Munkki-
vuoressa. Kun killan juhlan jär-
jestäminen ensimmäisen kerran 
tuli puheeksi johtokunnan koko-
uksessa, Keltaisen Rykmentin 
edustaja, Tauno Tetri, ehdotti yh-
teistä juhlaa. Keltainen Rykment-
ti oli järjestämässä omaa 60-vuo-
tisjuhlaansa, mutta rivien harven-
nuttua, Tetri pelkäsi, ettei heidän 
juhlastaan oikein tulisi mitään. Ja 
niin päätettiin lyödä hynttyyt yh-
teen! 

Ja niin näihin juhliin lopulta 
osallistui lähes sata henkeä. Vete-
raaneja vaimoineen ja tyttöystä-
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vineen oli paikalla kunnioitetta-
vat lähes 40, lisäksi oli kutsuvie-
raita ja kiltalaisia. Musiikista 
huolehti Kaartin soittokunnan 
varusmiesyhtye ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin varusmiehet 
kantoivat höyryävät keittokulhot 
pöytiin juhla-asuihin pukeutu-
neille vieraille. Hernekeitto (juh-
larokka) maistui erinomaiselta, -
varsinkin kuuman punssin kera! 

Ruokailun jälkeen ohjelmassa 
oli Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan kunniapuheenjohtaja 
Reijo Telarannan esittämä juhla-
puhe, jossa muisteltiin Keltaisen 
Rykmentin kunniakasta 60-vuo-
tista taivaltaja käytiin läpi killan 
40-vuotis historiikki. Lopuksi 
Reijo Telaranta siteerasi Onni 
Kauppilan kirjoittamaa ja v. 1944 
Suomenlinnassa sodassa 1941-44 
kaatuneiden muistolaatan paljas-
tustilaisuudessa lausumaa runoa: 
"He eivät turhaan taistelleet, 
he eivät turhaan kaatuneet, 

He toivat suurimman voiton, 
jättivät maallemme vapauden 
koiton." 

Juhlapuheen jälkeen kiltaveli, 
teatterineuvos Keijo Komppa 
esitti runon Kiirastuli- kokoel-
masta. Ja kun kahvi ja kakku oli 
nautittu oli tervehdysten ja palkit-
semisten aika. Kommodori 
Heikki Salmela toi Suomenlah-
den Meripuolustusalueen tervei-
set ja Kai Brandstack toi killan 
puheenjohtajalle Hankoniemen 
Killan pöytästandaarin. Lahden 
takaa Virosta, Hiidenmaalta tuli 
onnittelut Hiiumaan maakunta-
museon johtajan Urmas Seliran-
din mukana. 

Tervehdysten jälkeen jaettiin 
toisen luokan barettimerkit ansi-
oituneille kiltalaisille: Timo Ai-
raksinen, Matti Hiltunen, Rauno 
Paananen ja Tomi Utriainen. Kil-
lan pöytästandaardin saivat Kale-
vi Hiili, Olli Katava, Raimo La-
gerström, Rauno Paananen ja 

Aulis Minkkinen. Vapaussodan 
Perinneliiton Sininen risti ojen-
nettiin tunnustukseksi osallistu-
misesta vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön Taisto Jokisel-
le, Tapio Rannistolle, Pentti Ales-
talolle, Mika Pyyskäselle ja Kim-
mo Ylitalolle. Allekirjoittaneen 
rintapieleen kiinnitettiin Ranni-
kon Puolustajain killan ansiomi-
tali. Vuoden kiltalainen, Kuiva-
saaressa ansiokasta työtä tehnyt, 
Esko Toivonen vei kotiinsa vuo-
deksi puualustalle kiinnitetyn 
upean miekan. 

Veteraanien puolesta puhuja-
pönttöön kiipesi lopulta Verner 
Torvinen, joka muisteli vanhoja 
aikoja ja kiitteli juhlasta. 

Sitten oli vielä aikaa hetken 
pöyrähdellä Kaartin soittokunnan 
varusmiespoikien säestyksellä. 
Juhla loppui juhlallisesti - Sillan-
pään Marssilauluun. 
Teksti ja kuvat: 
Kristiina Slotte 

Keltainen Rykmentti 60 vuotta 

• Rannikkotykistörykmentti 2 
(RTR 2) perustettiin keväällä 1942 
ja lakkautettiin kesällä 1944. Siitä 
käytettiin lempinimeä Keltainen 
Rykmentti. Vaikka joukko-osastol-
le kertyi ikää vain hiukan yli kaksi 
vuotta, sen miesten urhoollinen ja 
periksiantamaton toiminta Suo-
menlahden itäosassa kesän 1944 
suurtaisteluissa muistetaan vielä 
vuosikymmeniä myöhemmin. 

Rykmentt i kootaan 
Keltaisen Rykmentin juuret voi-
daan ulottaa vuoteen 1941, jolloin 
majuri Norman Simosen johtama 
komennuskunta siirtyi 7.9.1941 
Vaasasta Kannaksen Seivästölle. 

Kannaksella oli tuohon men-
nessä ennättänyt tapahtua jo pal-
jon. Kesäkuun liikekannallepanos-
sa Kotkan Rannikkotykistöryk-

REIJO TELARANTA 

mentti oli muutettu 2. Rannikko-
prikaatiksi (2. RPr), joka armei-
jamme yleishyökkäykseen liittyen 
oli 22.8.1941 aloittanut etenemi-
sen Suomenlahden rannikkoa pit-
kin itään. Jo kolmea päivää myö-
hemmin joukot olivat Viipurinlah-
den lounaisrannikolla ja valtasivat 
29.8. Teikarin saaren. 

Päivää myöhemmin 30.8. 
1941 perustettiin 8. Rannikko-
prikaati, jolle 2. RPr:n joukot alis-
tettiin. Prikaati sai vastuun sotatoi-
mista Viipurinlahdella. Prikaati 
hyökkäsi yli Viipurinlahden nous-
ten maihin Koivostonniemen itä-
rannalle. 

Syyskuun alussa Kannaksen 
koko länsiranta oli puhdistettu vi-
hollisista. Tähän tilanteeseen saa-
pui majuri Norman Simosen ko-
mentaman 6. RPr:n johtoporras 

mukanaan henkilöstöä ja kalustoa 
eri rannikkojoukko-osastoista. 
Perustettiin Erillinen Rannikkolin-
nakkeisto, jonka kaista ulottui 
Tammikonniemestä Inonjokeen. 

Vielä saman vuoden aikana, 
kun koko Kannas oli vapautettu 
venäläisten miehityksestä, Erilli-
nen Rannikkolinnakkeista liitettiin 
8. RPr:iin, jonka tehtäväksi tuli 
vastata Kannaksen koko etelä- ja 
länsirannikon puolustuksesta Vii-
purinlahdelta Inonjokeen. 

Keväällä 1942 8. RPr muutet-
tiin Rannikkotykistörykmentti 
2:ksi (RTR 2). Hihatunnuksensa 
värin mukaan se sai pian nimen 
Keltainen Rykmentti. 

Tyyntä myrskyn edellä 
Keltaisen Rykmentin alueella al-
koi alkutalvesta 1941/42 kiireinen 
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pattereiden rakentaminen ja varus-
telutyö. Jo kesällä useimmat patte-
rit olivat toimintakunnossa ja aloit-
tivat vihollisen laivaliikenteen häi-
rinnän. 

Asemasotavaiheen aikana mo-
lemminpuolista tykistötoimintaa 
oli runsaasti. Asemiimme kohdis-
tui vihollisen tykistötulen lisäksi 
ajoittain myös rajuja ilmapommi-
tuksia. 

Talvella jäällä liikkuivat vihol-
lisen partiot tiedustellen, yrittäen 
siepata vankeja ja pyrkien tihutöil-
lä heikentämään joukkojamme. 
Myös Keltaisen Rykmentin partiot 
liikkuivat tuolloin laajoilla alueilla. 

Rytinä alkaa 
Venäläisten suurhyökkäys Länsi-
Kannakselle 9.6. 1944 päätti ryk-
mentin kannalta varsin rauhallisen 
asemasotavaiheen. Tällöin ryk-
mentin henkilövahvuus oli noin 
2.500 henkeä. Tämä merkitsi n. 
500 miehen vajausta, sillä Ryk-
mentin määrävahvuus oli noin 
3000 miestä. Kun täydennysesi-
tykset eivät johtaneet tuloksiin, 
rykmentti joutui hoitamaan sota-
toimet alivahvuisilla yksiköillä 
taistelujen jatkuvasti vielä kulutta-
essa joukkoja. 

Vihollisen hyökkäyksen ede-
tessä nopeasti RTR 2:n toiminnan 
painopiste siirtyi maarintamalle. 
Rykmentin tykistö aloitti maa-am-
munnat sitä mukaa, kun vihollinen 
tuli patterien tulen ulottuville. Vi-
hollisen hyökkäyksen edetessä ja 
Kannaksella toimivan armeijam-
me joutuessa perääntymään myös 
pattereita alkoi jäädä hyökkäyksen 
jalkoihin. 

Periksi ei anneta! 
Pattereista itäisin Kellomäen järeä 
patteri alkoi heti kesäkuun 10. päi-
vän aamuna maa-ammunnat. Vi-
hollinen vastasi samalla mitalla. 
Lentokoneiden ja tykistön möy-
hentäessä linnaketta patterien joh-
dinyhteydet olivat pian poikki 
kaikkiin suuntiin. Kellon näyttäes-
sä 17 vihollisia havaittiin jo patte-
rialueella ja jopa linnakkeen poh-
joispuolella. Kello 22.20 patterin 
päällikkö sai terveiset paikallisen 

jalkaväkirykmentin komentajalta, 
että hän ei halua sekaantua patterin 
asioihin, mutta hän kyllä vetäytyy 
joukkoineen yön aikana pois. Vain 
viisitoista minuuttia tämän jälkeen 
vihollinen ilmestyi patterin am-
musvaraston tuntumaan ja päälli-
kön oli annettava vaikea käsky 
kiinteiden laitteiden tuhoamisesta 
ja vetäytymisestä. Ennalta valmis-
teltujen tuhoamistöiden suoritta-
miseen ja mukaan otettavan henki-
löstön ja omaisuuden kokoami-
seen meni noin kaksi tuntia saar-
rostusuhan kasvaessa koko ajan. 
Vasta kello 01.45 poistuivat vii-
meiset Kellomäen patterin joukot 
päällikkönsä johdolla linnakkeelta 
Puumalan linnakkeelle. 

Paikallinen kenttätykistö oli 
vetäytynyt jo päivällä ja jättänyt 
jälkeensä raskaan kalustonsa. Jal-
kaväki poistui iltayön ja yön kulu-
essa. 28. RaskPtri oli suorittanut 
tehtävänsä viimeiseen saakka tun-
nontarkasti ja esimerkillisesti. 

Vihollisen joukkojen edetessä 
RTR 2:n linnakkeet jakoivat yksi 
toisensa jälkeen Kellomäen lin-
nakkeen kohtalon. Raskaan kalus-
tonsa menettäneistä tykkimiehistä 
muodostettiin jalkaväkenä taistele-
via joukkoja, jotka hoitivat uudet 
tehtävänsä yhtä tinkimättömästi ja 
esimerkillisesti kuin olivat taistel-
leet linnakkeillaankin. 

Vetäytymisen aikana Keltainen 
Rykmentti taisteli samaan aikaan 
rannikkotykistönä suorittaen meri-
ja maa-ammuntoja sekä jalkaväke-
nä viivyttäen ja kuluttaen tehok-
kaasti vihollista. Sotahistoriaan 
kirjattiin paikannimiä, jotka kerto-
vat jälkipolville kovista ja verisis-
tä taisteluista, joissa merivoimien 
ranmkkotykJdmiehistä jalkaväeksi 
muuttuneet sotilaat maksattivat vi-
hollisella kalliin hinnan jokaisesta 
vallatusta neliömetristä. Vihollisen 
rannikkopatterien tuli sekä jatku-
vat ja rajut ilmahyökkäykset -
päivässä saatettiin laskea jopa yli 
1000 vihollislentoa rykmentin alu-
eella - eivät lamauttaneet rykmen-
tin taistelutahtoa tai tulitoimintaa. 

Kun Ratsuväkiprikaatin vii-
meisetkin osat jättivät asemansa ja 
vihollinen tunkeutui asemien läpi 

Inon alueelle, sitä oli ottamassa 
vastaan Keltaisen Rykmentin jou-
koista muodostettu osasto Fridell, 
joka torjui useita vihollisen hyök-
käyksiä. Kun vasemmalla siivellä 
olleen Erillispataljoona 20: n mo-
lemmat komppaniat jättivät omin 
luvin asemansa, osasto Fridellin 
oli saarrostusuhan takia irtaudutta-
va ja jätettävä asemansa. 

Osaston seuraavat asemat oli-
vat Vitikkalassa. Vihollinen hyök-
käsi jälleen voimakkaan tulituen 
turvin kohti osaston asemia. Yhä 
uudelleen, yhteensä kymmenen 
kertaa, vihollinen ryhmitti jouk-
konsa ja aloitti raivokkaan hyök-
käyksen asemia vastaan. Jokainen 
kymmenestä hyökkäyksestä torjut-
tiin. Samalla hyökkääjälle aiheu-
tettiin suuria tappioita. Osaston 
vasemmalla sivustalla taisteli Hä-
meen Ratsurykmentti, joka jätti 
odottamatta asemansa. Vasen si-
vusta jäi näin suojattomaksi. Osas-
to Fridelliä uhkasi saarroksiin jou-
tuminen, ja sen oli jälleen pakko 
jättää asemansa. 

Vitikkalan taistelujen jälkeen 
RTR 2 vetäytyi saamansa käskyn 
mukaisesti ensin Kipinolaan sekä 
uuden käskyn saatuaan Koiviston 
saalille. Vetäytymisvaiheessa, joka 
alkoi Inosta 15.6. ja päättyi kahta 
vuorokautta myöhemmin Koivis-
ton saarille, rykmentin henkilöstö-
tappiot olivat tilanteeseen nähden 
melko vähäiset, yhteensä 147 hen-
keä mukaan luettuna rykmentille 
alistetut yksiköt. Rykmentin kalus-
to- ja materiaalitappiot olivat sitä-
kin suuremmat. Vetäydyttäessä 
kiinteiden patterien koko kalusto 
oli joko jäänyt tai tuhottu. Koivis-
ton satamaankin jäi runsaasti ma-
teriaalia, kun joukot osasto Fridel-
lin varmistamina siirtyivät kiireellä 
saarille. 

Kiitosta ja kunniaa 
Rykmentti hoiti suurhyökkäyksen 
jaloissa tehtävänsä erittäin hyvin. 
Se viivytti vihollista jalkaväkenä 
sitkeästi taistellen. Se tuki Kan-
naksella taistelleita joukkoja jatku-
villa ja tarkoilla maa-ammunnoil-
la. Samaan aikaan se suoritti me-
nestyksellisiä meriammuntoja. Ei 

46 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 



siis ihme, että rykmentin komenta-
ja sai 18.6. merivoimien komenta-
jalta seuraavan sanoman: "Suo-
men marsalkka on minulle lausu-
nut ihailunsa RTR 2:n toiminnan 
johdosta. Hän katsoo, että rykmen-
tin suoritus sen toimiessa viivytyk-
sessä ja varsinkin siirtyessä Koi-
viston saarille niin vähäisin menet-
yksin on suurenmoista, ja lausuu 
kiitoksensa." 

Mantereella taistelleiden ryk-
mentin osien siirryttyä Koiviston 
saarille RTR 2:n miesvahvuus oli 
noin 1700 miestä. Se on varsin vä-
hän ajatellen kolmea niinkin suur-
ta saarta. 

Pitämällä saaret miehitykses-
sään silloinkin, kun Kannaksen 
joukot vetäytyivät Viipurin tasalle 
VKT-linjalle, rykmentti kavensi 
merkittävästi vihollisen operaatio-
mahdollisuuksia Viipurinlahdella 
ja Kannaksen rannikkokaistaleella. 
Tämän osoitti jo sekin, että vihol-
listoiminta saaria vastaan jatkui 
entistä kiihkeämpänä. Maataistelu-
koneet parveilivat saarien ja patte-
rialueiden yllä aamusta iltaan, il-
mapommitukset yrittivät vaientaa 
patterien tulitoiminnan, ja maalla 
ja merellä sijainnut vihollisen ty-
kistö toi oman lisänsä tulimyrs-
kyyn. Saarille nousi myös viholli-
sen partioita, jotka kuitenkin tuhot-
tiin tai vangittiin. 

Aamulla 21.6. venäläiset suo-
rittivat maihinnousun Piisaaren 
pohjoisosaan. Seurasi ankaria tais-
teluja vastahyökkäyksineen. Niillä 

vihollisen saama sillanpääasema 
saatiin rajattua saaren pohjois-
osaan. Kun vihollista ei voitu estää 
tuomasta saarelle jatkuvasti uusia 
vahvistuksia, tilanne alkoi käydä 
kestämättömäksi, vaikka Piisaa-
reen järvikannakselle syntynyt lin-
ja pysyikin vihollisen jatkuvista 
hyökkäyksistä huolimatta murtu-
mattomana. 

Evakuontikäsky saapui, kiin-
teä kalusto tuhottiin ja Koiviston 
saarten tyhjentäminen suoritettiin 
iltamyöhään 22.6. ja 23. päivän 
aamutunteina. Saksalaisista ja suo-
malaisista aluksista koottu laivas-
to-osasto haki rykmentin koko 
henkilöstön sekä liikuteltavan ka-
luston pois saarilta. 

Irtautuminen sujui vihollisen 
sitä huomaamatta. Kuljetuksia ei 
häiritty juuri lainkaan. Jopa taivas, 
jolla yleensä parveili maataistelu-
ja pommikoneita, oli tuona aamu-
na tyhjä. Selityskin asialle on löy-
detty: samana aamuna oli Laato-
kalla alkanut Tuuloksen maihin-
nousuja vihollisen ilmavoimat oli 
ilmeisesti keskitetty sinne. 

Evakuoinnit suunnattiin pää-
asiassa Virolahteen. Väsyneet jou-
kot pääsivät vihoin ansaitsemaan-
sa lepoon. Samalla RTR 2:n toi-
minta omana organisaationa päät-
tyi. 

Uusi joukko, 
sama henki 
Sota ei kuitenkaan vielä tuolloin 
päättynyt. Parin päivän levon jäi -

Nuorempaa polvea juhlassa edustivat mm. veneilevät kiltalai-
set, järvöläiset Jukka ja Arja Heikkinen,Teija ja Matt i Hiltunen, 
Jaana ja Jarmo Kiverä 

keen Koiviston taistelijat sijoitet-
tiin uusiin joukkoihin, joita jo tar-
vittiinkin kipeästi. Viikon kuluttua 
Koiviston saarten tyhjentämisestä 
vihollinen aloitti hyökkäykset Vii-
purin lahden saarille. Kannaksen 
joukkojen sivustaan ja selustaan 
suuntautui näin koko maan puo-
lustuksen kannalta merkittävä 
uhka. 

Katkerimmat taistelut käytiin 
heinäkuun alkupäivinä Teikarsaa-
ressa ja Melansaaressa. Saaria 
puolusti Rannikkoty ki störykment-
ti 22 ja sille alistetut rannikkojou-
kot, yhteensä noin 1500 miestä 
saarilla ja noin 470 miestä, pääasi-
assa tykistöä, mantereella. Tästä 
miesmäärästä noin 900 oli RTR 
2:sta eli Keltaisesta Rykmentistä. 
Entinen RTR 2 kärsi näissä kovis-
sa ja velisissä taisteluissa suurem-
mat tappiot, yhteensä yli 300 
miestä, kuin kesäkuussa vetäydyt-
täessä Kannakselta ja taisteltaessa 
Koiviston saarilla. 

Teikarissa ja Melansaaressa 
taistelleet miehet saivat myöhem-
min runsaasti kiitosta mm. Meri-
voimien komentajan päiväkäskys-
sä ja Mannerheimin muistelmissa. 
Myös venäläiset ovat antaneet 
saarilla taistelleille joukoille tun-
nustusta ankarasta vastarinnasta. 
Teikari oli kuulemma ollut heille 
kovempi paikka kuin Kannas ke-
sällä 1944. 

Monia saarilla taistelleita pal-
kittiin ylennyksin ja kunniamer-
kein. Korpraali V. Vyyryläinen, 
joka oli palvellut RTR 2:ssa Puu-
malan patterissa, nimitettiin Teika-
rin taistelujen jälkeen Manner-
heim-ristin ritariksi. 

RTR 2:n taival alkoi ja päättyi 
Viipurinlahdella. Keltainen Ryk-
mentti sitä vastoin on jatkanut elä-
määnsä myös sen jälkeen. Ryk-
mentin nimi ja sankariteot tulevat 
kulkemaan sukupolvelta sukupol-
velle vielä kauan sen jälkeen, kun 
viimeinenkin Kellomäen, Anton-
alan, Puumalan, Jukkolan, Seiväs-
tön, Saarenpään, Tiurin, Inon, Vi-
tikkalan, Koiviston, Piisaaren, Tei-
karin ja Melansaaren taistelija on 
kutsuttu viimeiseen iltahuutoon. • 
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Perustamisensa jälkeen 
v. 1918 Rannikkotykistö-
rykmentti 2:n (RT 2) alue 
ulottui itäosassaan 
Kannaksen rannikolla 
Inoon. Kun Inon linnoi-
tuksen tykit samoinkuin 
Puumalan ja Lavansaa-
ren patterit oli Tarton 
rauhansopimuksen v. 
1920 perusteella puretta-
va, RT 2:n ja Talvisodan 
aikaisen Viipurin Lohkon 
(ViLo) itäisimmät patterit 
olivat Humaljoen ja 
Saarenpään linnakkeilla. 

atkosodan alkuvaiheessa 
2.RPr:n (ev. P Enkainen) 

joukot etenivät 22.8.1941 alkaen 
entisellä RT 2:n alueella kohti 
Viipurinlahtea. Elokuun lopussa 
3.RPr:n esikunta irrotettiin johta-
maan hyökkäyksen jatkamista yli 
Viipurinlahden. 8.Rannikkopri-
kaatiksi (ev.luutn. N Heiro) ni-
metty yhtymä sai haltuunsa RT 
2-ViLon linnakkeet Viipurinlah-
della ja jatkoi lahden itäpuolelle 
kohti Koivistoa. 

IV AK:n joukot hyökkäsivät 
syyskuun alussa Viipurin suun-
nasta Koiviston seudulle ja edel-
leen vanhalle rajalle. 8.RPr:n esi-
kunta sijoittui Koivistolle. 

Kannaksen rannikolle Seiväs-
tön ja Inon välille perustettiin 
Erillinen Linnakkeisto. Sen esi-
kunnaksi määrättiin 6.RPr:n esi-
kunta, joka saapui Seivästölle. 
Linnakkeiston johtoon siirrettiin 
yksiköitä selustaan jääneiltä alu-
eilta. Er.Lsto (maj. N Simonen) 
sai syyskuun kuluessa alueensa 

III Linnakkeiston komento-
bunkkeri Puumalassa. 

puolustuksen järjestetyksi. Tuol-
loin raskaat lt- patterit olivat Puu-
malassa (4/152/45 C), Seivästöl-
lä (2/152/45 C) ja Muurilassa (3/ 
120/45 C). Linnakkeiston joh-
toon tuli myös perusteilla ollut 
rautatiepatteri (1-2/180/57 N). 

Joulukuussa Er.Lston nimek-
si tuli Linnakkeisto S ja se alistet-
tiin 8.Rannikkoprikaatille, jonka 
alue nyt ulottui Viipurinlahdelta 
Inoon. Kesäkuussa 1942 yhtymä 
sai nimekseen Rannikkotykistö-
rykmentti 2 (RTR 2). 

RTR 2:n (ev.luutn. T Repo-
nen) rt- pattereiden pääosa oli RT 
2-ViLo:n alueen itäpuolella Kan-
naksen rannikolla. 28.Jär.Rt.Ptri 
(3/254/45 D) oli Kellomäellä, 
27.Rask.Rt.Ptri (4/152/45 C) 
Puumalassa, 29.Rask.Rt.Ptri (3/ 
152/45 C) Jukkolassa ja 
26.Rask.Rt.Ptri (4/152/45 C) Sei-
västöllä. Lisäksi rykmentillä oli 
alueella kevyitä rt- pattereita, 
lcenttä(tykistö)pattereita, it- jaok-
sia, torjuntakomppanioita, linnoi-

RTR 2:n 

alueella 

<annaksen 

"annikolla 
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tuspataljoona ja l.Raut.Ptri (4/ 
180/57 N). RTR 2:n esikunta oli 
Seivästöllä. 

RTR 2:n tehtävänä oli mai-
hinnousuhyökkäysten torjunta ja 
ryhmitys varustelutöineen sen 
mukainen. Rykmentin yksiköt 
olivat puolustuksessa rantaviivan 
tuntumasta lähtien n. kilometrin-
puolentoista syvyyteen. Vain rau-
tatiepatteri Anttonalassa oli n. 5 
km. päässä rannasta. Suurhyök-
käyksen alettua rykmentin kolme 
kenttä(tykistö)patteria siirrettiin 
Inon linnoituksen pohjoispuolel-
le perussuunta itään. 

Vielä helmikuussa 1944 
Kan.R:n komentaja vakuutti: 
"RTR 2:lle jää päätehtäväksi vain 
maihinnousun torjunta." Jo neljä 
kuukautta myöhemmin rykmen-
tin tehtäväksi tuli taistelu jalkavä-
en tapaan ja erityisen vaativa vii-
vytystaistelu rannikolla. 

Koko asemasodan ajan Inon 
alueella ollut Lin.P 4 siirrettiin 
venäläisten suurhyökkäyksen al-
kaessa pois ja rykmentti sai joh-
toonsa alueelleen vasta saapu-
neen Täyd.P 13:n (maj. V Pirho-
nen) sekä etulinjasta asti taistelua 

käyneen Er.P 20:n (kapt. K Kart-
tunen). 

RTR 2 kävi viivytystaistelua 
n. 50 km. matkalla Vammelsuus-
ta Humaljoelle, jonka jälkeen 
joukot kuljetettiin Koiviston saa-
rille. Rykmentin taistelusta kesä-
kuussa 1944 on kerrottu mm. RP-
lehdessä 2/1994. 

Kannaksen rannikol la 

Lokakuun puolivälissä kävimme 
muutaman RTR 2:n veteraanin 
kanssa rykmentin itäisellä alueel-
la Kannaksen rannikolla. Veteraa-
nit olivat nuorinta ikäluokkaa ja 
Saarenpään linnakkeen koulutus-
osaston miehiä. 

RTR 2:n vastuualue Vammel-
suusta Viipurinlahdelle oli n. 70 
km. levyinen. Alueen itäpuolella 
oli vielä Kellomäen patteri 12 
km. päässä. Matkaa Vammel-
suusta Seivästölle on n. 35 km. 

Kannaksen etelärannikko on 
avointa hiekkarantaa. Maa koho-
aa puolen kilometrin-kilometrin 
päässä rantaviivasta huomattavan 
jyrkkänä rinteenä muutaman 
kymmenen metrin korkeuteen 

meren pinnasta. Rannikkotie on 
suureksi osaksi rannan ja rinteen 
välissä. 

Jatkosodan taistelut ovat tu-
honneet suomalaisia kyliä ja talo-
ja, mutta on rakennuksia jäänyt 
ehjäksikin. Rannikkotien varren 
kylien entiset talot Inosta Seiväs-
tölle ovat tuhoutuneet tai purettu. 
Yllättävää oli nähdä tien etelä-
puolella rannasta Vitikkalan-Voh-
nalan säästyneet ja harmaantu-
neet talot, joissa asuttiin sotia 
edeltäneen ajan malliin. 

NL:n aikainen ja nykyinen 
rakentaminen on selvästi ollut 
vähäisempää Vammelsuun tie-
noilla olevan Leningradin hallin-
torajan länsipuolella. Järjestel-
män ansioksi voi laskea, että lä-
helle rantaa ei juuri ole rakennet-
tu ja että rakentaminen on keski-
tetty määräpaikkoihin. Erityisen 
runsaasti on viime vuosina nous-
sut uusia rakennuksia Seivästölle. 

Monet sodan jälkeen pystyte-
tyt suuretkin tuotantolaitokset 
ovat lopettaneet toimintansa ja 
rakennukset rappeutuneet. Aiem-
min suljettu Inon linnoitus vietti 
hiljaiseloa lähinnä asuntoalueena. 

Alueen keskustaan so-
dan jälkeen rakennetun 
ja nyt jo hylätyn n. 
50x100 m. suuruisen ja 
n. 5 m. syvyisen, luis-
kareunaisen betoniai-
taan käyttötarkoitus ei 
sitä ihmetellessä auen-
nut. 

Inon linnoituksen 
ampumatoimintaan ja 
puolustamiseen kuulu-
neet läntisimmät beto-
nikasematit olivat Puu-
malassa ja Vitikkalassa. 

Tällä matkalla yksi 
päivä oli varattu alueen 
patterien sijaintipaikoil-
la käyntiin. Ensimmäi-
seksi kiertelimme Kel-
lomäen patterin alueel-
la. • 

Suojakasematti Vitikkalassa. 

49 



Kiitämme ilmastoinnin ja erikois-
suodatuksen toimittajana Rajavartio-
laitosta j a Uudenkaupungin Telakkaa 

hyvästä yhteistyöstä 
ja toivotamme 

RL TAVI:lle menestystä tehtävissään 

BNOVENCO 
P u r o k a t u 7 Phone +358-2 -4328500 
F IN-21200 RAISIO F a x +358-2 -4328501 
F in land E-mail novenco@novenco.fi 

R e x r o t h 
Bosch Group 

Teollisuus-ja 
marinehydrauliikkaa 
kaiken kattavasti 
• komponentit 
• järjestelmät 
• service 
• koulutus 

Tutustu lähemmin 
www. bosch rexroth .fi 

Bosch Rexroth Oy 
Ansatie 6b, 01740 Vantaa 

Alfa Laval O y 

PL 51 0 2 2 7 1 Espoo 

Puh. (09) 8 0 4 0 4 1 

Fax (09) 8 0 4 2 8 4 2 

marin.finland@aifalaval.com 

IVJERJDJESRJT ja 
APUKOMEET 

Meridieseleitä, dieselgeneraattoreita, 
merivaihteita ja säätölapapotkureita akseleineen 

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

WITRAKTOR 
Power Systems 
Wihuri Oy Witraktor 

Kiitoradantie 4, PL 30, 01511 VANTAA, 
Puh. (09) 415 815, faksi 109) 4158 2582, 
engines@witraktor.wihuri.fi, www.witraktor.wihuri.fi 
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Rekryytti: 

"ÖSSI" 

"Pyssy", alias Väinö Karvinen 

Kesäinen hellepäivä Äänisellä 
1943. Patterin päällikön puhelin 
soi Limosaaren eteläkärjessä. 

- "Kupu 1" 
-"Terve , Kaima, 'Pyssy' tääl-

lä. Nyt on asiat päin mäntyä. 'Ö' 
on täällä ja haluaa porukoineen 
käydä 'Männyssä', kun tuo ilma 
on niin hieno. Hitto, kun laitoin 
sen päällikön komennukselle. 
Lähetä äkkiä se Rekryytti 'Män-
tyyn' ja sano, että yrittää toimia 
niin kuin vakituinen päällikkö. 
Siirrymme veneisiin heti ja olem-
me 'Männyssä' puolentoista tun-
nin kuluttua. Terve!" 

Äskeisestä puhelinkeskuste-
lusta viiden minuutin kuluttua 
moottorivene lähti Limon etelä-
kärjestä patterin rannasta täydel-
lä 10 solmun nopeudella. Kuljet-
tajan lisäksi oli veneessä vänrikki 
Rekryytti, joka väkivaltaisesti oli 
tempaistu kirjeenvaihtopuuhis-
taan lomaheilalle. Veneen kokka 
ja Rekryytin nokka osoittivat 
kohti "Mäntyä". Tukikohta 

"Mänty" sijaitsi Mäntysaaressa, 
joka on aavan Äänisen keskiosan 
pohjoisreunassa, n. 3 km etelään 
suuresta, n. 30 km pitkän Limo-
saaren eteläpäästä. Itse saari on 
kovin vaatimaton kalliosaari, jos-
sa muutama tuulen pieksämä 
mänty antoi saarelle nimen Pinta-
alaa saarella oli muistin mukaan 
n. hehtaarin verran, mutta sen 
kalliolla kohosi n 30 metriä kor-
kea majakkatorni, josta näköala 
Ääniselle ja itärannallekin oli ai-
nutlaatuinen. Joku viikko sitten 
tähystäjä oli nähnyt useamman 
vihollisen tykkiveneen lähtevän 
ulapalle keskellä kirkasta päivää. 
Paikalle lensivät kohta hälytetyt 
omat syöksy pommittajat, ja pisti-
vät purkit pohjaan huolimatta 
kovasta ilmatorjunnasta. Tähystä-
jä selosti lohkon yhteiskytkennän 
kautta upotusta kuin Pekka Tiili-
kainen. Tapausta oli kuunneltu 
lähiyksiköissä ja kaiketi aina Ää-
nislinnaa myöten. Tästä ilmeises-
ti johtui isojen poikien kiinnostus 
"Mäntyyn". 

Rekryytti manasi kohtaloaan, 
sillä se "O" ei ollut kukaan muu, 
kuin kenraaliluutnantti Karl Len-
nart Oesch, sotilaan kielessä 
"Össi". Aunuksen Ryhmän ko-
mentaja, mukanaan eri aselajien 
viskaaleita. Rekryytti ei ollut ai-
kaisemmin käynyt saaressa, hän 
tiesi vain, että siellä oli miehityk-
senä parisenkymmentä miestä 
upseerin johdolla. Hänen olisi nyt 
tykistön mielestä esitettävä tuota 
johtajaa. Valmisteluun oli aikaa 
noin yksi tunti. Veneen keula ko-
lahti rantaa, ja Rekryytti syöksyi 
maihin melkein tallaten tukikoh-
dan varapäällikön ylikersantin. 
Nopeasti sitten upouusi päällikkö 
kiersi saarta varapäällikön joh-
dolla. Piiskatykki, pari kk:ta, va-
lonheitin, pesäkkeitä, vara-ase-
mia, majoituspaikat, sauna ja tie-
tenkin torni. Mutta nyt loppui 
aika ennen tornia, sillä torni il-

moitti parin moottoriveneen lä-
hestyvän pohjoisesta, ja kohta 
tuli seremonian aika. Miehet 
aseineen laiturin tuntumaan, tä-
hystäjä tornissa, puhelinpäivystä-
jät majapaikassa ja kaksi miestä 
vielä laiturille tulijoita vastaanot-
tamaan. 

Veneet kiinnittyivät laituriin, 
ja joukkoa alkoi lappaa maihin. 
"Össi" ja Järvinen, kenraaleita, 
everstejä, majureita ja muita vis-
kaaleita, joukossa "Pyssy", loh-
kon komentaja. Ääni hieman vä-
rähtäen Rekryytti ilmoitti poru-
kan kenraalille. "Hyvää päivää, 
osasto Mänty". "HYVÄÄ PÄI-
VÄÄ, HERRA KENRAALI". 
Muodollisuudet sujuivat kom-
melluksitta, ja "Össi" oli hyvällä 
tuulella. Pojille hän lausui muuta-
man mukavan sanan ja päästi po-
rukan majapaikkaansa. "Össi" oli 
ihastunut säähän ja paikan ainut-
laatuisuuteen. 

Aikapula onneksi tuntui vai-
vaavan "Össiä", tämä "Männyn" 

M Ä N T Y 
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keikkahan oli aivan ylimääräistä. 
Hän määräsi seurakseen puoli-
kymmentä henkeä ja häipyi tor-
niin "Pyssyn" johdolla. Rekryytti 
huokasi helpotuksesta, kun häntä 
ei enää tarvittu mukaan. Alas jää-
nyt kymmenpäinen seurue pani 
tupakaksi ja niin teki Rekryytti-
kin. Reilun varttitunnin kuluttua 
kenraali kapusi seurueineen tor-
nistapa kulku jatkui pienellä kii-
reellä laituria kohti. "Kuulkaa-
han, vänrikki, missä te täällä säi-
lytätte voita?" kysäisi kenraali 
äkkiä. "Tuota, herra kenraali, 
koska meillä ei ole sopivaa säily-
tyspaikkaa, jaamme viikottain 
tulevan voin suoraan miehille" 
änkytti Rekryytti yllätettynä. 
"Ai, ai, se on huonoa ,se". "Pio-
neerikomentaja, lähettäkää mie-
het tekemään tänne hyvä kellari!" 
"Kyllä, herra kenraali". 

Laiturilla pysähdyttiin het-
keksi, ja pelätty tarkempi tarkas-
tus tuntui jäävän. "Össi" ojensi 
kätensä Rekryytille: Hyvää ke-
sää, vänrikki, ja pitäkää huolta 
miehistänne!" "Kiitos samoin, 
herra kenraali", laukaisi Rekryyt-
ti kuin tykin suusta. Läsnäolijat 
lukuun ottamatta äskeisiä keskus-
telijoita purivat huultaan, sillä 
jostakin syystä Rekryytin vasta-
toivotus ja äänenpaino osuivat 
kenraalin jälkimmäiselle lauseel-
le. Arvovaltainen seurue siirtyi 
veneisiin, jotka oitis lähtivät poh-
joista kohti. Saaren päällikkö teki 
kunniaa laiturilla, ja seurue huis-
kutti leppoisasti. 

Rekryytti pani toistamiseen 
tupakaksi, ja ilmesty paikalle va-

rapäällikkökin. "Kuule, jos teillä 
täällä saaressa on kellari voita 
varten, niin kohta niitä on kaksi", 
mutisi rekryytti, ja varapäällikkö 
jäi tuijottamaan kysyväisen nä-
köisenä. Vielä Rekryytti kävi 
paremmalla ajalla tapaamassa 
saaren porukkaa ja lausui heille 
kenraalin ja omat kiitoksesnsa. 
Sitten pikakäynti tornissa, hyppy 
omaan veneeseen , ja kokka sekä 
nokka kohti pohjoista. Tärkeä 
kirjallinen homma oli jäänyt kes-
ken. 

Illalla soi patterin päällikön 
puhelin. 

"Kaima, terve, Pyssy täällä. 
Hyvinhän se meni se 'Männyn' 
junailu. Olethan kuullut, kun se 
Rekryytti antoi kenraalille neuvo-
ja. Pitäkää huolta miehistänne -
sitä samaa, herra kenraali, hah-
hahhaa..." 

"Olipas se hohhohhoo..." 

Pyssyn, eli RtUy. n kunniajäsenen 
kenraalimajuri Väpe Karvisen 
muistelu on löytynyt hänen jää-
mistöstään ja sen lähetti lehdelle 
hänen poikansa Jukka Karvinen. 
(Toimitus) 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

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

TIBNOR OY 
Koskelontie 17 B 

02920 Espoo 
puh.020355155 
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"Kuka on 
vienyt kaikki 

serverit?" 

IBM (e) server -palvelimet ja Linux mahdollistavat yrityksesi koko 
palvelinkapasiteetin keskittämisen yhteen pisteeseen. Tuloksena on 
helpompi hallinta ja varmempi toiminta. Lisäksi säästät rahaa, 
saat käyttöösi enemmän tilaa ja selviät vähemmillä ongelmilla. 
IBM:n osaaminen ja resurssit varmistavat palvelintoimintojenne 
menestyksekkään yhdistämisen. 

Valitse laajasta palvelinsarjastamme yrityksellesi ihanteellisin 
Linux-sovellusta hyödyntävä IBM (©server -palvelin ja yhdistä 
eri ympäristöissä toimivien palvelimien toiminnat sille. Ratkaisu 
on yksinkertainen, skaalattavissa ja se toimii. 

Lisätietoja palvelinten yhdistämisestä ja siitä, miten IBM pystyy 
tehostamaan yrityksesi tietojärjestelmien toimintaa ja leikkaamaan 
niiden kustannuksia löydät osoitteesta ibm.com/e-business/fi 
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Epomare Oy 
www.epomare.fi Laivanrakennuskomponenttien edustus ja maahantuonti. 

Kysy myös avaimet käteen -toimituksia. 
Edustuksiamme mm. 

Kysy lisää! Epomare Oy, Rykmentintie 4, 20810 Turku /PL 61, 20811 Turku 
puh, 02 274 9640, fax 02 235 1499, e-mail info@epomare.fi 

VIKING LINE 
Western 

Shipyard Oy LTD 
Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 
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• • 9 Kustförs-
var. Från kust-
befästningcir till 
amfibiekår. 
M a r i n t a k t i s k a 
kommandot 2002 

RUOTSIN RANNIK-

KOTYKISTÖ täytti 
vuonna 2002 sata vuotta. Sen 
kunniaksi on julkaistu kirja asela-
jin historiasta. Kovakantinen, 
405-sivuinen kirja kertoo Ruotsin 
rannikkotykistön historiasta ja 
henkilöstöstä, linnoituksista, 
aseista ja asejärjestelmistä sekä 
aselajin rauhan- ja sodanajan his-
toriasta. Kirjassa on runsaasti 
sekä mustavalko- että värikuvia. 
Kirjan mukana tulee DVD jossa 
on kolme elokuva Ruotsin ran-
nikkotykistön historiasta (Kustar-
tilleriet under 100 år, Kalla kri-
gets kustartilleri sekä Amfi-
biekåren 2004) sekä CD sisältäen 
Ruotsin rannikkotykistöön liitty-
viä marsseja Ruotsin merivoi-
mien soittokunnan esittäminä. 

Kirjan hinta on 345 Ruotsin 
kruunua, johon sisältyy lähetys-
kulut. Maksun ja samalla tilauk-
sen voi suorittaa maksamalla 
summan postisiirtotilille 31 35 
05-0. Maksajan nimi ja osoite on 
selvästi merkittävä maksutosit-
teeseen. Lisäksi maksulomak-
keeseen on merkittävä org/akt 
14002/400207. Itse maksoin hin-
nan internetin kautta, jolloin kir-
ja saapui kotiin noin kolme viik-
koa tilauksesta. Voin lämpimästi 
suositella tätä tietopakettia, jonka 
hinta-laatusuhde on erinomainen. 

Harry Halen: 
• • • Katanpään linnakkeen 
venäläisaika sekä katsaus venä-
läisten muihin linnoitustöihin Tu-
run-Ahvenanmaan saaristolinjal-
la 1915-1918, Unholan Aitta 11, 
Helsinki 2001 (56 sivua) 
• • • Helsingin venäläinen 
Matruusiyliopisto ja kansanyli-

KIRJALLISUUTTA 

äBSk. vmm 
VIAPORISSA 

opisto 1917-1918, Unholan Aitta 
13, Helsinki 2001 (44 sivua) 
• • • Viaporin kapinassa 1906 
teloitetut sekä muut surmansa 
saaneet, Unholan Aitta 14, Hel-
sinki 2002 (52 sivua) 
• • • Muistoja ja Muistelmia 
venäläisestä sotilaselämästä Via-
porissa 1808-1916, Unholan Ait-
ta 15, Helsinki 2002 (56 sivua) 

AMANUENSSI HARRY H A L E N o n 

vuodesta 1994 alkaen harrastuk-
senaan ja vapaa-aikanaan koon-
nut pieniä tieteellisiä julkaisuja. 
Helsingin yliopiston Aasian ja 
Afrikan kielten ja kulttuurien lai-
toksella työskentelevän Halenin 
teoksista eräät käsittelevät ran-
nikko- ja meripuolustustamme 
lähellä olevia aiheita kuten yllä 
luetellut teokset. Edulliset peh-
meäkantiset julkaisut ovat mo-
nessa mielessä muutenkin mie-
lenkiintoisia, joten voin vilpittö-
mästi suositella niitä meri- ja ran-
nikkopuolustuksen historiaa har-
rastaville. 

Eräät kirjat on tilattavissa in-
ternetin kautta osoitteesta http:// 
s s s . g e n e a l o g i a . f i / k a u p p a / 
kauppa51 s.htm 

Kirjoittaja myy kirjojaan 
myös suoraan, yhteystiedot ovat 
Harry Halen, c/o AAKKL, JP 59 
(Unioninkatu 38), 00014 Helsin-
gin Yliopisto, puh. 191 22224, 
harry.halen@helsinki.fi 

• • • Ian V. Hogg: Anti-Air-
craft Artillery, The Crowood 
Press Ltd, Englanti 2002. 

TYKKIKIRJOIA ON kahta päätyyp-
piä. Toinen tyyppi on se, jossa eri 
tykkejä esitellään malleittain, ja 

toinen tyyppi on 
se, jossa tykistöä 
esitellään ylei-
semmin ja tiedot 
t y k k i m a l l e i s t a 
löytyvät muun 
asian seasta. Ian 
Hoggin uusin il-
matorjuntatykis-
töä ja ilmatorjuntatykkejä käsitte-
levä kirja edustaa jälkimmäistä 
tyyppiä. Tykkimallien yksityis-
kohtaisia tietoja on hieman vaike-
aa löytää tekstistä, mutta tämän-
tyyppisen kirjan lukeminen on 
helpompaa. Tykkien tekniset tie-
dot löytyvät kootusti kirjan liit-
teestä. 

Ian Hogg on mahdollisesti 
maailman tuotteliain tykki- ja lin-
noituskirjojen kirjoittaja. Hän on 
julkaisut yli 120 kirjaa sen jäl-
keen kun jäi eläkkeelle vuonna 
1972. Ennen sitä hän palveli 
Englannin tykistössä toisessa 
maailmansodassa ja Korean so-
dassa sekä erilaisissa tykistöön 
liittyvissä opetus- ja asiantuntija-
tehtävissä. Hogg kuoli 3. maalis-
kuuta 2002. 

Kovakantinen, 191-sivuinen 
kirja käsittelee myös niitä tykkejä 
jotka ovat olleet Suomessa ran-
nikkotykistön käytössä kuten 76 
ItK 31, 76 ItK V ja 88 ItK RMB. 
Jos tykkien historia kiinnostaa 
kirja on hankkimisen arvoinen. 
Hinta on 19,95 puntaa, joka pak-
kaus- ja lähetyskuluineen tuli 
maksamaan noin 22,45 puntaa ti-
lattuna alla olevasta osoitteesta: 

Ken Trotman Ltd, 
trotman@netcomuk.co.uk, http:/ 
/www.Kentrotman.ltd.uk, Unit 
11, 135 Ditton Walk, Cambridge 
CB5 8PY, England 

Kirjaa kannattaa kysyä myös 
Suomesta kirjakauppa Agosta, 
http://www.ago.fi/, puh. 09-754 
4115, sähköposti ago@ago.fi  
sekä suoraan kustantajalta http:// 
www.crowoodpress.co.uk/ 

Ove Enqvist 
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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. 

Rannikkotykistövideo on 
valmis keväällä 2003. 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 

Rannikkotykistön 
U pseeriyhdistyksen 
tiedote 1/03 

1. Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 20.11.2002 Upinniemen up-
seerikerholla. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valit-
tiin yksimielisesti kom Hans-Peter Rekola. 

Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt 
(ohessa myös yhteystiedot) 
- ylil Mikko Pilviö 

KotRa (05) 18167601 
- komkapt Taneli Uosukainen 

PE (09) 181 22560 
ylil Jussi Rodriguez 
S1RR " (09) 18145401 

- ylil Heikki Mattila 
MerivKoulKesk (09) 181 67610 
maj res Eero Sivunen 
RT-killat (09) 1299 256 

- komkapt Janne Huusko 
MerivE (09) 181 24306 

- ylil Jukka Kiuru 
MeriSK (09) 181 46164 

- ylil Mikko Antila 
RaaRtPsto (019) 181 4242 

- ylil Pekka Snellman 
SmMepa (02) 181 36201 

- ev Juhani Haapala 
Evp-jäsenet (09) 385 3214 

- komkapt Petri Parviainen 
IMpaE (015) 1812221 

- komkapt Auvo Viita-aho 
MpKK (09) 181 45131 

- ylil res Kimmo Kinos 
RT-kerho Johtorengas (050) 388 0282 

Hassen tavoittaa Pääesikunnasta 
(puh 09-181 22305, hasse.rekola@mil.fi). 
Yhdistyksen sihteerinä aloittaa kaptl Kari Salin 
(puh 09-181 67116) ja 
taloudenhoitajana jatkaa komkapt Auvo Viita-aho 

(puh 09-181 45131, 
auvo.viita-aho@rannikonpuolustaja.fi). 

2. To imintasuunni te lma 

Toimintasuunnitelma 70. toimintakaudelle: 
1) Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan jatkamalla pe-

rinteisiä toimintatapoja ja -muotoja yhdessä RT-
kerho Johtoi-enkaan, MY:n, RtOuYn, kiltojen 
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sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa. 
2) Järjestetään 70-vuotisjuhlat jajulkaistaan yhdis-

tyksen historiikki. 
3) Jäljestetään tutustumisretkiä - jäsenistön toivo-

muksesta tarvittaessa myös ulkomaille. 
4) Jatketaan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien 

järjestämistä. 
5) Julkaistaan ja kustannetaan Rannikon Puolusta-

ja- lehteä toimittamalla vähintään neljä numeroa 
vuodessa kehittäen sitä edelleen rannikkojouk-
kojen ja koko meripuolustuksen lehtenä. Ylläpi-
detään ja kehitetään internet-sivuja. 

6) Jatketaan historiasarjan markkinointia. 
7) Tuetaan rannikkopuolustuksen tutkimus- ja ke-

hittämistoimintaa. 
8) Osallistutaan rannikkotykistön perinnetoimin-

taan. 
9) Jatketaan visiotyöryhmätyöskentelyä. 

Tapahtumista lähemmin kevään tiedotteessa. 
Toki jäsenistöltä toivotaan tukea ja ideoita juhla-
vuoden suunnittelussa. Hallitus toivookin, että ot-
taisitte yhteyttä hallituksen jäseniin ja toisitte julki 
ideoitanne. 

3. A l k a n e e n vuoden to im in taa 

Lounasperinne Katajanokan Kasinolla jatkuu vireä-
nä ja alkuvuoden kuluessa järjestetään kolme tilai-
suutta: 
• torstai 20.3. Merivoimien uudet ohjusjärjestel-

mät Komkapt Jussi Voutilainen 
• torstai 10.4. Itämeren geopolitiikka 

Dos Alpo Juntunen 
• torstai 15.5. Kansainvälinen tilanne 

Kom Sakari Martimo 

Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle (puh 09-622 
2742, fax 09-630 675). 

4. Rannikon Puolustaja- leht i 
ja histor i ik i t 

Upea lehtemme tarvitsee uusia tarinoita ja niitä ei 
synny ilman kirjoittajia. Joten kirjoittakaa, kuvatkaa 
ja lähettäkää juttujanne yhdistyksen ja lehden yhtei-
seen postiosoitteeseen: RtUY, PL 160, 00131 Hel-
sinki. 

Päätoimittaja Kai Masalinin puhn:o on 040-511 
1851, email kai.masalin@plusterveys.fi. Uutena 
toimituspäällikkönä on aloittanut Sadri Wirzenius 
Merivoimien esikunnasta (puhn:o on 09-181 22305, 
email sadri.wirzenius@mil.fi). 

Historiikkikampanja jatkuu ja kirjoja on vielä 
jonkin verran jäljellä (pl VaarPsto). Tilauslomak-
keen löydät mm RP-lehdestä ja lehden kotisivuilta. 

Hallitus 

Logistiset 
painopalvelut 

Printel Oy 
PL 29,01511 VANTAA 
Vaihde (09) 829 41 
faksi (09) 7746 6550 
www.printel.fi 

Rannikkotykistön 
evp-upseerien 
lounastilaisuudet 
Rannikkotykistön evp-upseerilounastilai-
suudet kevätkaudella 2003 pidetään 
• torstai 20.3. Merivoimien uudet ohjus-

järjestelmät komkapt Jussi Voutilainen 
• torstai 10.4. Itämeren geopolitiikka 

dos Alpo Juntunen 
• torstai 15.5. Kansainvälinen tilanne 

kom Sakari Martimo 

Tilaisuudet alkavat totuttuun tapaan klo 
12.00. Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle 
(puh 09-622 2742. 

Tervetuloa! 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous Upinniemessä 

• RtUY piti vuosikokouksensa Upinniemessä tors-
taina 28. marraskuuta 2002. Kourallinen jäseniä tu-
tustui Upinniemen varuskuntaan ennen kokousta. 
Komentaja Markku Aarnio esitteli vieraille 7. Oh-
juslaivuetta, jonka jälkeen tutustuttiin Hamina- ja 
Rauma-luokan ohjusveneisiin paikallisten oppaiden 
johdolla. Ennen varuskuntakerholla pidettyä varsi-
naista kokousta Suomenlahden Meripuolustusalu-
een esikuntapäällikkö kommodori Jaaltko Tikka piti 
mielenkiintoisen esitelmän meripuolustusalueen 
ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista. 

Varsinainen vuosikokous pidettiin ripeästi ja il-
man yllätyksiä komentaja Hannu Luukkosen toimi-
essa puheenjohtajana. Entinen puheenjohtaja ko-
mentaja Hasse Rekola ja suurin osa hallituksesta 
valittiin uudestaan. Sääntöjen 16 pykälään hyväk-
syttiin pieni muutos, joka astuu voimaan kun yhdis-
tysrekisteri on sen hyväksynyt. Vuosikokoukseen 
liittyen julistettiin komentaja Ove Enqvist vuoden 
kirjoittajaksi puheenjohtajan luovuttamalla stipen-
dikirjalla johon liittyi kannustusstipendi. Enqvist on 
kirjoittanut melkein jokaiseen Rannikon Puolusta-
ja-lehteen 1970-luvun lopusta alkaen ja toiminut 
Rannikon Puolustaja-lehden päätoimittajana. 

Vuosikokouksen jälkeen nautittiin yhdistyksen 
tarjoama maittava iltapala. Kokous oli kaikin puolin 
onnistunut, ainoastaan heikko osaanotto, noin 20 
yhdistyksen jäsentä, jäi vaivaamaan. 
Ove Enqvist 
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^ Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 1 / 2 0 0 3 

Vuoden teemaehdotus 

• Hallitus tulee esittämään vuosikokoukselle vuo-
den 2003 teemaksi seuraavaa: "Meriupseeriyhdis-
tys 80 vuotta - edunvalvojasta aatteelliseksi toimi-
jaksi ". 

Yhdis tyksen 80-vuot is juhlat 

• Meriupseeriyhdistys täyttää tänä vuonna 80 vuot-
ta. Yhdistyksen perustava kokous on pidetty Kataja-
nokan Kasinolla 24.10.1923. Olemme siis Suomen 
vanhimpia aatteellisia upseeriyhdistyksiä. 

Juhlia vietetään asiaan kuuluvin menoin. Juhla-
päivämme on perjantaina 24.10. ja juhlia varten on 
varattuna perustamispaikkana toiminut Katajano-
kan Kasino. Alustavan suunnitelman mukaan yhdis-
tyksen juhlallisuudet alkavat aamupäivällä seppelei-
den laskulla Hietaniemessä sekä Naantalin Ristillä. 
Päivä jatkuu onnitteluiden vastaanotolla sekä hui-
pentuu iltajuhlaan. 

Juhlallisuudet alkavat kuitenkin jo edellisellä 
viikolla, sillä 16.10. pidetään Merisotakoululla 80. 
vuosipäivänkokous, jossa perinteinen ohjelma. Juh-
laesitelmän pitää 80-vuotishistoriikin kirjoittaja 
komentaja Juhani Toikka. Kuulemme yhdistyksem-
me värikkäitä ja mielenkiintoisia vaiheita. 

T iedot taminen 

• Tässä tiedotteessa on jo mainittuna kaikki vuo-
den 2003 jäsentapahtumat. Tämän on tarkoitus hel-
pottaa jäsenistön osallistumista tilaisuuksiin niin, 
että tieto tilaisuuksista on jäsenistöllä hyvissä ajoin. 

Seuraava Rannikon Puolustaja ilmestynee vasta 
kesäkuun puolella viikolla 24, joten yhdistys lähet-
tää sitä ennen yhden jäsentiedotteen, joka sisältää 
mm. tarkennetut tiedot toukokuun kuukausikokouk-
sesta, Kaapparilaiva Itämeren Kauhu -ammunnasta 
sekä vuoden 2003 jäsenmaksulomakkeet. 

Meriupseeriyhdistyksen tiedote on luettavissa 
myös Rannikon Puolustajan internet-sivuilla; osoit-
teen www.rannikonpuolustaja.fi kautta. Yhdistys 
tiedottaa tarvittaessa myös lyhyesti merivoimien 
epävirallisilla sivuilla EJ:ssä. Tosin tämä tiedotus-
kanava on ainoastaan puolustusvoimien palveluk-
sessa olevien käytössä. 

Suomi Merellä -julkaisu postitettiin jäsenistölle 
juuri ennen joulua, mutta mikäli yhdistyksen vuosi-
julkaisu ei ole tavoittanut sinua jostakin syystä, niin 
ota yhteyttä sihteeriin, jotta saat oman kappaleesi. 

Vuoden 2 0 0 3 jäsento iminta 

• Hallitus on päättänyt koko toimintavuotensa oh-
jelman jo alkuvuodesta. Näin jäsenistöllä on mah-
dollista saada tieto jäsentapahtumista riittävän ai-
kaisessa vaiheessa. Merkitse ohjelma kalenteriisi ja 
muista mahdolliset ilmoittautumiset riittävän ajois-
sa, jotta osaamme varautua mm. tarjoilujen suhteen. 
Seuraa myös tulevia jäsentiedotteitamme sekä Ran-
nikon Puolustajassa että erikseen postitettuna (huh-
tikuun lopulla). 

Helmikuun kuukaus ikokous 6 .2 . 

• Vuoden ensimmäinen kuukausikokous pidettiin 
6. helmikuuta, jolloin yhdistyksemme oli Meren-
kulkulaitoksen vieraana. Ohjelmassa oli mm. lai-
toksen yleisesittely sekä erityisesti merikarttauudis-
tus. Kiitokset isännille ja kaikille osallistujille. 

Maal iskuun kuukausikokousTurussa 
12.3 . 

• Maaliskuun kuukausikokous pidetään Turussa 
torstaina 27.3. klo 18.00 alkaen. Kokousesitelmänä 
on opastettu kierros Forum Marinumissa, jonka pi-
tää kommodori Seppo Sarelius. Helsingistä pyritään 
järjestämään kuljetus Kasarmintorilta klo 15.30. 
Kuljetus takaisin lähtee n. klo 21.00. Tarkemmat 
tiedot kuljetusjärjestelyistä saa sihteeriltä ilmoittau-
tumisen yhteydessä, joka tulee tehdä 21.3. mennes-
sä. Yhdistys tarjoaa iltapalaa. Tervetuloa! 

Vuosikokous Suomenl innan 
Upseer ikerhol la 23 .4 . 

• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Helsingissä, Suomenlinnan Upsee-
rikerholla keskiviikkona 23.4.2003 klo 18.15 alka-
en. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
asiat. Vuosikokousaloitteet pyydetään toimittamaan 
sihteerille viikon 12 kuluessa. Osallistuminen koko-
ukseen pyydetään ilmoittamaan sihteerille 17.4. 
mennessä. Vapaamuotoiset, kahden henkilön var-
mentamat valtakirjat ennakkoon sihteerille tai mu-
kaan kokoukseen. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa iltapa-
lan ja ilta on varattu yhdessä oloon ja keskusteluun 
yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä. Lautta 
Suomenlinnaan lähtee Kauppatorilta klo 17.40. Ter-
vetuloa! 
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Kaappari la iva I tämeren Kauhu 8 .5 . 

H Kaapparilaiva Itämeren Kauhu värvää jälleen 
miehistöä. Perinteiset ammunnat järjestetään tänä 
vuonna Turussa Pansion uudella pistooliradalla tou-
kokuun 8. päivänä klo 1700 alkaen. Helsingin suun-
nasta pyritään järjestämään kuljetus, kysy lisää il-
moittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tek-
nkaptl Torsti Annalalle 5.5. mennessä, puh. 040-
702 4751. 

Toukokuussa I l ta Mere l lä 

• Toukokuun kuukausikokouksen aihe on varsin 
merellinen, sillä yhdistys järjestää yhdessä Suo-
menlahden Meripuolustusalueen kanssa "Illan me-
rellä" miinalaiva Pohjanmaalla. Alustavan suunni-
telman mukaan vietämme illan merellä viikolla 20. 
Tarkempi aikatauluja ohjelma kerrotaan kevään jä-
sentiedotteessa, joka postitetaan jäsenistölle huhti-
kuun lopussa vuosikokouksen jälkeen. 

Syyskuun kuukaus ikokous Pääesi-
kunnassa 17.9. 

• Syyskuun kuukausikokous järjestetään Pääesi-
kunnassa keskiviikkona 17.9. Tarkennetut tiedot 
seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

Tourin Tussari 9 .10 . 

• Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suoritetaan 
Upinniemessä torstaina 9. lokakuuta. Ilmoittautu-
minen teknkaptl Torsti Annalalle 6.10. mennessä, 
puh. 040-702 4751. 

Vuosipä iväkokous 
Mer isotakoulussa 16.10. 

• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 80. 
vuosipäivänkokous pidetään Merisotakoululla tors-
taina 16.10. Sauna on varattuna jäsenistölle ja tä-
män jälkeen 80-vuotishistoriikin kirjoittaja komen-
taja Juhani Toikka esitelmöi juhlajulkaisusta. 

Meriupseer iyhdistys 8 0 vuot ta -
2 4 . 1 0 . 2 0 0 3 

• Yhdistys viettää 80-vuotisjuhliaan perustamispäi-
vänään 24.10. Juhlapäivän kuuluvat mm. seppelei-
den laskut Hietaniemessä ja Naantalin Ristillä, on-
nitteluiden vastaanotto sekä iltajuhla, joka pidetään 
Katajanokan Kasinolla. Ohjelmasta tullaan tiedotta-
maan erikseen. 

Marraskuun esi te lmät i la isuus 

• Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilai-
suuden Suomenlinnan Upseerikerholla marraskuun 
aikana, päivämäärä on vielä avoin. Lisätiedot tule-
vissa Rannikon Puolustajissa. 

Maja-asiaa 

• Majajaoston vetäjä vaihtuu, komentaja Pentti 
Niskanen luovuttaa tehtävät kapteeniluutnantti Jar-
mo Holopaiselle. Kiitokset komentaja Niskaselle 
tehtävien hoidosta. 

Kesäkauden (2.6.-28.9.) majavuorojen varauk-
set tulee tehdä sihteerille 15.4. mennessä. Hallitus 
jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden kesken huh-
tikuun loppuun mennessä. Hakeneille ilmoitetaan 
päätöksestä. Kesäkauden ulkopuoliset vuorot ovat 
vapaasti haettavissa, tilaa on runsaasti. Majamaksut 
jäsenkäytössä ovat 100 €/viikko, 60 €/viikonloppu 
ja 25 €/vuorokausi. Majavuoroja voi varata sihtee-
riltä. Majan varaustilanne pyritään päivittämään 
myös EJ:hin, mutta viimeisin tilanne löytyy sihtee-
riltä. 

Majaa ja sen varusteita tullaan edelleen kehittä-
mään. Majalla pidetään talkoot ennen kesäkauden 
alkua. Tarkempi aikataulu seuraavassa tiedotteessa. 
Mikäli jäsenistöllä ja etenkin majaa käyttäneillä on 
ideoita ja parannusehdotuksia, niin niitä otetaan 
mielellään vastaan, soita kaptl Jarmo Holopaiselle 
02-181 42111. 

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 € 

• 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! 
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Seuraava jäsent iedote 

• Seuraava jäsentiedote postitetaan jäsenistölle 
huhtikuun lopulla vuosikokouksen jälkeen. Tiedot-
teessa mm. seuraavia asioita: 
- toukokuun kuukausikokous 
- Kaapparilaiva Itämeren kauhu ja Ilmarin Pytty -
ammunnat 
- Kemiön majan talkoot 
- vuoden 2003 jäsenmaksulomakkeet 

• Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäsenil-
leen menestyksellistä 80-vuotis juhlavuotta! 

Aker Finnyards eBES 

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. myllyperki o @ tapiola.fi 

• Turku: 
Ylil Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42 111, 

• Majajaosto: 
Kaptl Jarmo Holopainen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42 111 

mmmmm 

O 
MERIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

2 3 . 4 . 2 0 0 3 

• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Aika: Keskiviikkona 23.4. klo 18.15 alkaen. 

Aihe: Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. 

Vuosikokousaloitteet pyydetään toimittamaan sihteerille viikon 12 kuluessa. Vapaamuo-
toiset, kahden henkilön varmentamat valtakirjat ennakkoon sihteerille tai mukaan koko-
ukseen. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa iltapalan ja ilta on varattu yhdessä oloon ja 
keskusteluun yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä. Lautta Suomenlinnaan lähtee 
Kauppatorilta klo 17.40. Tervetuloa! 

Osallistuminen kokoukseen pyydetään ilmoittamaan sihteerille 17.4. mennessä. 

Ylil Jyrki Myllyperkiö 
puh: 09-622 3005 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: j yrki .my lly perkio @ tapiola.fi 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
OPISTOUPSEERIT 

Muistoja 
kesältä ja syksyltä 2002 

Kesäretki Bengtskär i in 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry avasi syyskau-
tensa yhteisellä retkellä, joka suunnattiin paitsi jäse-
nillemme, myös heidän perheenjäsenilleen ja ystä-
villeen. Ennätyksellisen lämmin kesä ja toisaalta 
maailman kaunein saaristomme lähes "sanelivat" 
retkikohteeksi Bengtskärin majakan. 

Aurinkoiseen Hankoon saapui 24.8. lähes 50 
innokasta retkeilijää, joista varsin harva oli aikai-
semmin vieraillut tällä Pohjoismaiden korkeimmal-
la majakalla. Meitä oli mukana itse asiassa niin pal-
jon, että saimme käyttöömme oman vesibussin, jol-
la aurinkoinen merimarssi suoritettiin. Aluksen ul-
kokansi täyttyi auringonpaistattajista, jotka saivat 
matkan aikana nauttia maittavaa lohikeittoa ja tie-
tysti asianmukaisia virvokkeita. 

Huipul la ei tuu le 

Bengtskär osoittautui perillepäästyämme varsinai-
seksi turistirysäksi koti- ja ulkomaalaisine vierai-
neen. Kuultuamme majakan vaiherikkaasta, so-
taisastakin historiasta oli edessä matkan fyysisin 
vaihe: kiipeäminen majakan huipulle. Sanotaan, 
että huipulla tulee, mutta Bengtskärissä tilanne oli 
lähinnä päinvastainen. Majakan huipulla vallitsi 
trooppinen ilmasto, koska aurinko pääsi porotta-

maan majakan lasin läpi eikä tullen henkäystäkään 
tuntunut. Vain ja ainoastaan tästä syystä johtuen 
esimerkiksi kolmikolla Puittinen-Pennanen-Varti-
ainen helmeili ajoittain hiki otsalla kesken ankaran 
kiipeämissuorituksen. 

Historiallinen Bengtskär on retkikohde, jota voi 
helposti suositella kenelle tahansa. Samalla voi lau-
sua kiitoksen takavuosien rannikkotykkimiehille 
Örössä: "Kiitos, että raskitte aikoinaan ampua vä-
hän ohi. Tiedän, että se kävi ammattimiehen kunni-
alle, mutta säästitte siinä samalla Pohjoismaiden 
korkeimman majakan." 

Tähystys to imi i 

Merimatkan aikana rannikon puolustajat bongasivat 
luonnollisesti myös reitin varrelle sattuneet rannik-
kotykistön toimipaikat. "Hei tuolla on Örön raskas 
torni!" "Joo, muistan kun johdettiin tulta Märgon-
landetista." "Mä olin ennen töissä Russarössä." 
Muistojenkin matka siis. 

Aurinkoinen sää ja meri tekivät ainakin kirjoit-
tajalle tepposet. Vaikka olin autolla liikenteessä, 
kotiinpaluu ei onnistunut ilman punaista nenää. 
Tällä kertaa väri vain syntyi ihan luonnonmenetel-
mällä... 

Retken saama suuri suosio velvoittanee hallituk-
sen järjestämään tänäkin vuonna vastaavanlaisen 
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retken. Hyviä ajatuksia retkikohteesta otetaan vas-
taan. 

S y y s k o k o u s Turussa 

Syyskokouksen järjestelyvuorossa oli tällä kertaa 
Turku, joten kokouksen pitopaikaksi muodostui 
luonnollisesti Saaristomeren Meripuolustusalue ja 
Pansio. Vaikka kokouksen a jankohtaa koetetti in 
suunnitella suurennuslasia apuna käyttäen, kiirei-
nen syksy sotaharjoituksineen karsi kokouspäivän 
osanottajajoukon valitettavan pieneksi. 

Saaristomeren Meripuolustusalue suurena val-
miusjoukko-osastona tuli meille tutuksi yliluutnant-
ti Heimo Lempiäisen ansiokkaassa esityksessä. 
Puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti toiminta 
Saaris tomeren alueella on muut tumassa Örön ja 
Utön linnakkeiden muuttuessa valvontalinnakkeik-
si. Toisaalta taas Turun Rannikkopatteristoon niin 
ikään kuuluvaa Koulutuspatteria Gyltössä ollaan 
kehittämässä. Rannikkotykistöllinen ammattitaito 
on siis säilymässä jatkossakin nykyisellä korkealla 
tasollaan. 

P i k k u j o u l u t u n n e l m a a 

Pansion henkilökuntaraokalassa aterioitiin musiikin 
tahdissa tai ainakin säestyksellä. Lähes vakavalla 
naamalla meille uskoteltiin elävän musiikin olevan 
jokapäiväinen osa pansiolaista lounasruokailua, si-
jaitseehan Laivaston Soittokunta samassa varuskun-
nassa. Oli miten oli, matruusi Mäkisen haitarilla 
tulkitsemat joululaulut - kyseessä oli pikkujoulu-
ateria - loivat lounasruokailulle tunnelmalliset puit-
teet. 

Rannikkotykistön Opistoupseereiden kevät- ja 
syyskokoukset ovat samalla jatkokoulutustilaisuuk-
sia. Tällä kertaa pääsimme tutustumaan miinalaiva 
Hämeenmaahan aluksen keskusupseerin, yliluut-
nantti Pasi Puoskarin opastuksella. Taistelualus he-
rätti mielenkiintoa meissä pinttyneissä tykkimiehis-
säkin. Kiitokset vielä kerran Saaristomeren Meri-
puolustusalueelle hyvin toteutetusta vierailupäiväs-
tä. 

P u h e e n j o h t a j a n a j a t k a a Jar i A n d e r s -
s o n 

Syyskokous pidettiin Pansion Sotilaskodissa yli-
luutnantti Esa-Marko Puittisen toimiessa puheen-
johtajana. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset 
toimintasuunnitelmaksi, tulo- ja menoarvioesityk-
seksi sekä uudeksi hallitukseksi. Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin jälleen kerran yksimielisesti 
Jari Andersson. 

Tänä vuonna yhdistys haluaa muistaa erityisesti 
jo eläkkeelle siirtyneitä jäseniään. Evp-jäsenille jär-
jestetään omaa ohjelmaa kesän kuluessa. 

Viimeinen opistoupseerien peruskurssi nume-
roltaan 58 on jo valmistunut, kun tämä lehti tavoit-
taa lukijansa. Yhdityksen hallitus onnittelee Meriso-
takoulun rannikkojoukkolinjalta valmistuneita ali-
luutnantteja ja toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi 
paitsi tänne kentälle myös yhdistyksen varsinaisiksi 
jäseniksi. Mukaan pääsette mukavasti jo seuraavas-
sa kevätkokouksessamme: kokous pidetään nimit-
täin teille tutulla maaperällä - Merisotakoulussa. 
Teksti Tatu Vartiainen 
Kuvat Esa-Marko Puittinen 

T e r v e h t i m ä s s ä 
k o m e n t a j a a 

Yhdistyksen puheenjohta ja , yli-
luutnantti Jari Andersson ja sihtee-
ri, luutnantti Tatu Vartiainen kävi-
vät luovuttamassa yhdistyksen nu-
meroimattoman standaarin Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen ko-
mentajalle, kommodori Veli-Jukka 
Pennalalle. Samassa yhteydessä 
komentajal le kerrottiin yhdistyk-
sen tarkoituksesta j a toimintata-
voista. Kommodori Pennala lupasi, 
että pöytästandaarimme löytää hä-
nen esikunnastaan arvoisensa pai-
kan. 

Jari Andersson ja Tatu Vartiainen luovuttivat yhdistyksen pöytä-
standaarin kommodori Veli-Jukka Pennalalle. 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA ry 

Puheenjohta jan tervehdys 
• Vuosi 2002 oli jälleen monipuolisen toiminnan 
vuosi. Kuivasaaren tykkiprojekti, Järvön korjaus-
työt, lastenleiri, Killan järjestämät juhlat, Kuivasaa-
ren museon esittelyt suurelle yleisölle ja tilauskei-
kat, varusmiestoiminta, Raid-elokuvan avustustyöt 
ja paljon muuta ehti tapahtua. Tästä kiitos kaikille 
toimintaan osallistuneille. 

Yhteistoiminta Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin ja Rannikkosotilaskoti ry:n sekä Rykmentin 
Perinneyhdistyksen kanssa oli erittäin merkittävää, 
josta heille kiitos. 

Alkanut vuosi 2003 tarjoaa jäsenistölle paljon 
mahdollisuuksia osallistua Killan toimintaan, joka 
suuntautuu enenevässä määrin perinteiden säilyttä-
miseen, veteraanien asian tukemiseen, varusmies-
toimintaan ja parhaaksi lopuksi Killan jäsenistön 
virkistys-ja koulutustoimintaan. 

Toivotan siskoille ja veljille onnea ja menestystä 
vuodelle 2003. 
Pekka Ahtola 

Kaksoissyntymäpäivät 
• Itsenäisyyspäivän iltajuhlan ja glögitilaisuuden 
asemesta vietettiin torstaina 21.11.2002 killan ja 
Keltaisen Rykmentin yhteisiä syntymäpäiviä Pohjo-
lan tiloissa Lapinmäentiellä. Keltainen Rykmentti 
täytti 60 ja kilta 40 vuotta. 

Vieraita oli lähes 100. Ruokalistalla oli herne-
keittoa sipulin kera ja kahvi tortunpalan kanssa. 
Palanpainikkeeksi tarjottiin asiaankuuluvat ruoka-
juomat. Tarjoilijoina ja naulakkovahteina oli varus-
miehiä Suomenlinnan Rannikkorykmentistä. Reijo 
Telaranta kävi juhlapuheessaan läpi Keltaisen Ryk-
mentin vaiheita, joista on toisaalla tässä lehdessä 
oma artikkelinsa. Kaartin soittokunnan varusmies-
yhtye esitti viihde- ja tanssimusiikkia. 

Kilta palkitsi ansioituneita maanpuolustajia. 
Timo Airaksinen, Matti Hiltunen, Rauno Paananen 
ja Tomi Utriainen saivat toisen luokan barettimer-
kin. Killan pöytästandaarin taas saivat Kalevi Hiili, 
Olli Katava, Raimo Lagerström, Aulis Minkkinen 
ja Rauno Paananen. Kristiina Slottelle ojennettiin 
Rannikon Puolustajain killan ansiomitali. Vapaus-
soturin huoltosäätiön Sinisen ristin saivat Taisto 
Jokinen, Tapio Rannisto, Pentti Alestalo, Mika 
Pyyskänen ja Kimmo Ylitalo. Vuoden kiltalaiseksi 
julistettiin Esko Toivonen, joka sai puualustalle 
kiinnitetyn miekan vuodeksi haltuunsa. Onnittelut 
kaikille palkituille! 

Kunnia laukaukset 
• Paikallisosasto Rikaman tykkiryhmä ampui Kui-
vasaaren 12-tuumaisella itsenäisyyspäivänä klo 17 
kunnialaukaukset 85-vuotiaalle Suomelle. Kilta jär-
jesti yleisölle mahdollisuuden päästä seuraamaan 
niitä paikan päälle. Paikkoja oli 300 ja kaikki meni-
vät. Viiden vuoden takaista kaaosta ei kuitenkaan 
onneksi ollut. Sen sijaan talven nopea eteneminen 
oli tehdä tepposet, sillä suunnitellut alukset eivät 
päässeet kulkemaan jäissä. Viime hetkellä saatiin 
normaalisti Suomenlinnan ajava Tor hoitamaan kul-
jetukset. Retken tuotto käytetään Kuivasaaren mu-
seoalueen kehittämiseen. 

Vuosikokous 7.3. 
• Killan vuosikokous on perjantaina 7. maalis-
kuuta 2003 klo 17.30 Suomi-yhtiön toimitalossa, 
Yrjönkatu 24. Myös kahvia tarjotaan jo klo 17 al-
kaen. Tervetuloa! 

Asialistalla ovat normaalit vuosikokousasiat: 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2002 sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuo-
delle 2003. Lisäksi valitaan johtokunnan jäsenet ja 
tilintarkastajat. 

Lasten leiri 2 3 . - 2 6 . 6 . 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjestää jäl-
leen Järvössä lastenleirin ma-to 23.-26.6. eli juhan-
nuksen jälkeen. Kohderyhmänä ovat 6-13-vuotiaat 
pojat ja tytöt, joiden ei tarvitse olla rt-kiltalaisten 
lapsia. Kerro leiristä siis myös tuttavaperheillesi! 
Hinta on 70 euroa hengeltä. Leirimaksu sisältää 
monipuolisen leiriohjelman, ruoat, majoituksen 
puolijoukkueteltoissa ja vakuutukset. Lisätietoja 
antaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Kristiina 
Slotte. 

Rannikonpuolusta ja in 
päivä Helsingissä 
• Järjestelyvastuussa on tällä kertaa meidän kiltam-
me. Alustavasti on suunniteltu, että päivää vietettäi-
siin elokuussa Kuivasaaressa. Kyseessä saattaa olla 
viimeinen Rannikonpuolustajain päivä, sillä osanot-
to on viime vuosina ollut varsin vaatimatonta. 

Killan w w w - s i v u t 
• Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http:// 
www.rt-kilta.net/ 

Killalla on sivuja myös osoitteessa http:// 
www.mpkl.fi olevien Maanpuolustuskiltojen Liiton 
sivujen alla. Valitse vaihtoehto "Jäsenyhdistykset ja 
kiltapiirit" ja yhdistyksen nimi. Näillä sivuilla käy-
tetään lähinnä uutis-ja yhteystieto-osia. 
Teksti: Timo Elolähde 
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Kesäretkiyleisöä Kuivasaaressa. 

Kuivasaaren kesää - ja vähän talveakin 
Viime kesänä järjestettiin taas, j o kolmannen ker-
ran, yhteistyössä Helsingin kaupungin Ympäristö-
keskuksen, Rannikkosotilaskotiyhdistyksen ja Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdistyksen 
kanssa yleisölle mahdollisuus päästä tutustumaan 
Kuivasaaren mielenkiintoiseen luontoon, tykkimu-
seoon, ennen kaikkea 12" kaksoistykkitorniin ja 
nauttimaan meri-ilmassa tuoreista, vastaleivotuista 
"sotkun" munkeista. Yleisöretkiä järjestettiin neljä-
nä viikonloppuna yhteensä 24 lähtöä. Ja tyytyväisiä 
vieraita riitti. Kerralla mukaan mahtui 60-80 hen-
keä, välillä vähän vähemmän, välillä vähän enem-
män. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vapaaeh-
toinen talkooväki, noin parikymmentä henkeä, viet-
ti useamman viikonlopun perjantaista sunnuntaihin 
saaressa. Mutta mikä oli ollessa - ilmahan oli mitä 

parhain! Hiki vain virtasi maastopuvun alla, puhu-
mattakaan niistä ihanista mustista jalkineista! Ja 
hyvin tarkeni myös killan villabaretissa! 

Mutta ihmisten mielenkiinto saarta kohtaan, sai 
myös kiltalaiset pistämään parastaan. Retkeläisten 
mukana oli mukava kävellä ja samalla myös suorit-
taa vahtitehtävää. ja kuunnella, jo monennenko ker-
ran, sama luontojuttu tai tykkihistoria. Kesän nuo-
r immasta talkoolaisestakin, Kiverän Jasusta, tuli 
yhden viikonlopun aikan mitä taitavin opas! 

Myös killan myyntiteltassa, (jossa muuten myy-
tiin tykkipinssiä, jo ta ei muual ta saakaan!), kävi 
kauppa vilkkaana. Kirjat, postikortit j a ennenkaik-
kea pinssit tekivät kiitettävästi kauppansa. 

Puhumattakaan sotilaskodista! Munkit , limut, 
kahvit ja jopa pehmoeläimet löysivät uudet omista-
jansa. Kova oli urakka Ryskyn tytöilläkin! Kaksi 

Y h t e y s t i e t o j a 

Pekka Ahtola 
(puheenjohtaja), 
gsm 00 468 380, 
pekka.ahtola@pp.inet.fi 

Kimmo Ylitalo 
(varapuheenjohtaja, Kuivasaari), 
gsm 040 547 8729, 
kimrno.ylitalo@ray.fi 

Mauri Harju 
(Kajanuksen saunan hoitaja) 
gsm 0400 443 749 

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

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

M u t t a kesää o d o t e l l e s s a - t a l v e l l a k i n 
o n Ku ivasaaressa o n t a p a h t u n u t ! 

Tutustutaan tulenjohtotorniin. 

i ^ 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan talkoovä-
keä kesällä: "Tervetuloa retkeläiset!" 
yötä peräkkäin saivat valvoa munkkeja paistamas-
sa Isosaaressa, jotta oli tuoretta tarjottavaa retkeläi-
sille. Perinneyhdistys piti jä r jes tys tä Helsingin 
päässä, Carusellin rannassa. 

Ensi kesä on vielä avoin, mutta toivotaan, että 
retkiä voidaan järjestää tulevaisuudessakin.. 

Eli parhaina paukkupakka-
sina, i tsenäisyyspäivänä 
joulukuun 6., ammutt i in 
Kuivasaaren 12-tuumaisel-
la kunnialaukaukset 85-
vuotiaalle Suomelle. Ylei-
söllä oli mahdoll isuus 
päästä seuraamaan lauka-
uksia saareen. Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan 
kiltalaisia j a Rannikko-
sotilaskotisisaria olivat 
taas paikalla saaressa tal-
kooväkenä, vapaaehtoisia 
Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdis-
tyksestä ja Paikallisosasto 
Rikaman vartiojoukkueen 
poikia oli valvomassa Hel-

TULTA! Nuorimman talkoolaisen näkemys 12-
tuumaisen kunnialaukauksista. 

12-tuumainen kaksoistykkitorni ja retkeläisiä. 
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Rannikkosotilakotisisaria ja kiltalaisia tauolla. 

singin päässä Kauppatorin rannassa järjestystä. 
Kilta möi l ippuja kahteen lähtöön, yhteensä 

300 lippua. Paniikki oli iskeä, kun ilmat vain kyl-
menivät ja jää sen kun paksuni! Mutta onneksi lai-
vayhtiöiden kesken toimii yhteistyö. 

Iha-Lines-konttorissa istuttiin kiltalaisten voi-
min myymässä l ippuja ja Sun-Lines-yhtiön Tor 
saatiin ajamaan. Ja niin ihmiset pääsivät Kuivasaa-
reen seuraamaan vaikuttavaa tapahtumaa. Etukä-
teen oli yleisöä kehoitettu pukeutumaan säänmu-
kaisesti ja niin säästyttiin paleltumilta. Ei myöskään 
kaatumisia eikä liukastumisia tapahtunut hurjista 
sääolosuhteista huolimatta. 

Kuuma makkara j a jäl leen sotkun munkit j a 
kahvit tekivät kauppansa! 

Valonheittimet valaisivat liehuvan Suomenlipun 
ja tekivät kummallisia kuvioita taivaalle valaisten 
saaren.. Tunnelma oli ihmeellinen ja juhlallinen! 

"Vanhan rouvan" jyrähdettyä ja yleisön poistut-
tua saarelta valot sammutettiin ja saari oli taas täy-
sin pimeä. Kiltalaisten talkooväki siirtyi sisälle läm-
pimään, kattoi sinisen pöytäliinan ja sinivalkoiset 
kynttilät pöydälle ja hiljeni viettämään itsenäisyys-
päivän iltaa... 

Tykkitie ja komentajan talo. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
talkooväkeä talvella. 

Itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 2002 
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H A N G O N 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O N 
P E R I N N E Y H D I S T Y S RY 

Haikeat jäähyväiset 

Hangon rannikkopatteristo viimeinen komen-
taja, komentaja Esko Kaunisto luovuttaa 
Patteriston perinnelipun Hangon Rannikkopat-
teriston Perinneyhdistykselle. Kuva Västra 
Nyland 

• Vuonna 1921 perustetun Hangon Rannikkopatte-
riston taival Hankoniemellä päättyi vuoden vaihtu-
essa. Runsaan 80 vuoden ikään ehtineelle patteris-
tolle jätettiin haikeat jäähyväiset purevassa pakka-
sessa 31.12.2002. Patteriston lippu sekä Esikunta-
ja Huoltopatterin ja Ohjuspatter in yksikköviirtit 
luovutti Patteriston komenta ja komenta ja Esko 
Kaunisto Hangon Rannikkopatteriston Perinneyh-
distykselle, yhdistyksen puolesta lipun ja viirit otti 
vastaan yhdistyksen puheenjohtaja maj evp Veikko-
Olavi Eronen, joka luovutti ne edelleen yhdistyksen 
lippupartiolle: Ahti Paananen,( Hangon Sotavete-
raanit r y ) ; kapt evp Reijo Kankaristo, lipunkantaja; 
Jari Aspinen, ( Länsi-Uudenmaan Sinibaretit ry ), 
yksikköviirit ottivat vastaan yliasentaja Jouko Vei-
kanmaa ja ltn Arto Halttunen. 

Luovutustilaisuus tapahtui Esikunta- ja Huolto-
patterin edessä Korkeavuorenkadulla. Tilaisuutta 
juhlisti Dragsvikin perinnesoittokunta soittaen ko-
van pakkasen johdosta linja-autosta, mutta Hangon 
marssi soi sieltäkin juhlavan ylevästi. 

P ä i v ä j u h l a H a a g a p u i s t o n k o u l u l l a 

Päiväjuhla, patteriston henkilökunnan palkitsemis-
tilaisuus ja tilaisuuden päättänyt juhlalounas pidet-
tiin Haagapuiston koululla. Päiväjuhlan alussa pitä-
mässään puheessa komentaja Esko Kaunisto sanoi 
mm, että täällä on saanut kokea yksilötasolla kaik-

ki murheet , mitä työpaikkojen menetys pienelle 
kaupungille ja sen asukkaille merkitsee. On kuiten-
kin ollut ilo palvella Suomen puolustusvoimia juuri 
Hangon Rannikkopat ter is tossa. Työnteki jämme 
ovat viihtyneet Hangossa erinomaisesti. Komenta-
ja Kaunisto kiitti Hangon kaupunkia, patteriston 
henkilökuntaa, kaikkia yhteistyötahoja, maanpuo-
lustusjärjestöjä ja varusmiehiä patteriston hyväksi 
tehdystä työstä. Maanpuolustushenki on ollut ja on 
yhä huippuluokkaa täällä Hangossa j a uskon sen 
pysyvän korkeana myös jatkossa, sanoi komentaja 
Kaunisto. 

Maisteri Pekka Silvast piti luovalla tavalla mie-
lenkiintoisen katsauksen Patteriston historiasta. 
Hankoniemen strategisesti merkittävällä asemalla 
on pitkä historia. Silvast kertoi, että ensimmäiset 
maininnat Hankoniemestä löytyvät jo 1200-luvulta 
ja jo sitä ennen tämän alueen tiedetään kuuluneen 
viikinkien idäntien suojasatamiin. Hauensuolen 
kallioon hakatut ainutlaatuiset vieraskirjat kertovat 
omaa tarinaansa. Venäjän ja Ruotsin laivastot ovat 
ottaneet täällä mittaa toisistaan. Maisteri Pekka Sil-
vast halusi myös mainita ainutlaatuisen hyvän hen-
gen ja toveruuden, mikä on täällä vallinnut reservi-
läisten ja patteriston henkilökunnan välillä. Pieni j a 
kiinteä joukko on ollut merkittävältä osaltaan luo-
massa tätä henkeä. 

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron myös 
Patteriston vanhin elossa oleva komentaja eversti 
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Aare Kurki sekä Hangon Sotaveteraanien puheen-
johtaja Ahti Paananen ja Sotainvalidien Veljesliiton 
Hangon osaston edustajat varapuheenjohtaja Henry 
Nyman ja sihteeri Holger Tötterman, viimemainitut 
luovuttivat patteriston komentajal le yhdistyksenä 
standaarin laitokseksi hyvästä yhteistyöstä. 

Hangon kaupunginjohtaja Tom Axberg toi tilai-
suuteen kaupugin tervehdyksen todeten mm, että 
Patteriston ja kaupungin välinen yhteistyö on ollut 
erittäin hyvää. Patteristo on kuulunut kaupunkiku-
vaan. Se on ollut yksi Hangon suurimpia työnanta-
jia. Paljon yritettiin tehdä Patteriston säilyttämisek-
si, tämä taistelu hävittiin, mutta elämä jatkuu. Hän 
luovutti Veikko-Olavi Eroselle Hanko-aiheisen tau-
lun kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä tänä kymmenen 
vuoden aikana Hangon kaupungin ja "Pro Hangon 
varuskunta"- liikkeen välillä taisteltaessa yhdessä 
patteriston säilyttämiseksi. Patteriston säilyttämisen 
puolesta alusta saakka mukana ollut kansanedustaja 
Matti Saarinen toi myös tilaisuuteen tervehdyksen-
sä todeten m m maanpuolus tushengen tärkeyden 
kaikissa olosuhteissa. 

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja majuri evp 
Veikko-Olavi Eronen toi puheessaan esille maan-
puolustusjärjestöille tulevan uuden tilanteen, kun 
tukipilarina ollutta Patteristoa ei enää ole. Maan-
puolustusjär jes töjen yhteistoiminta korostuu nyt 
entisestään ja niillä on suuri vastuu maanpuolutus-
hengen ja - perinteiden ylläpidossa sekä niiden siir-
tämisessä nuoremmalle polvelle. Eronen totesi tyy-
tyväisyydellä, kun Perinneyhdistyksen ja maanpuo-
lustusjärjestöjen toiminta on ainakin tällä hetkellä 
taattu, kun niiden käyttöön on luovutettu kokous- ja 
toimistotilat entisestä esikunnasta j a perinne-esi-
neistön ja -kaluston säilytykseen kaksi tupaa Russa-
rön linnakkeelta. Eronen kiitti näiden tilojen saami-
sesta Merivoimien komenta jaa kontra-amiraal i 
Hans Holmströmmiä ja Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentajaa kommodori Heikki Salmelaa. 

Puheenjohtaja Eronen toivoi myös, että ne ar-
vokkaat kontaktit j a siteet, joita täällä on luotu pal-
veluksessa ja sen ulkopuollella, säilyvät halki elä-

Juhlalounaan kutsuvieraita komentajan 
pöydässä. Kuva Kuva-Ahti/Mauri Kylänpää 

Komentaja Esko 
kaunisto luovuttaa 
Patteriston henkilö-
kunnalle huomion-
osoituksia. Kuva 
Kuva-Ahti/Mauri 
Kylänpää 

män olimmepa missä tahansa. Voimme ylpeinä sa-
noa, että olemme aikanaan palvelleet Hangon Ran-
nikkopatteristossa. 

Päiväjuhlan lopuksi jaettiin patteriston henkilö-
kunnalle huomionosoitukset. Suomenlahden Meri-
puolustusalueen huomionosoitukset jakoi esikunta-
päällikkö kommodori Jaakko Tikka tuoden samal-
la Meripuolustusalueen johdon tervehdyksen ja kii-
tokset henkilökunnalle hyvin hoidetusta työstä tänä 
vaikeana aikana. Kommodori Tikka luki myös puo-
lustusvoimain komentajan amiraali Kaskealan vuo-
den viimeisen päiväkäskyn, joka kosketteli kaikkia 
vuodenvaihteessa lakkautettavia armeijan yksiköi-
tä. Hangon Rannikkopatteriston huomionosoituk-
set jakoi Patteriston komenta ja komenta ja Esko 
Kaunisto. 

Hangon Rannikkopatteristo oli lakkautettu juh-
lavasti, Patteriston taival oli päättynyt, mutta kunnia 
ja maine pysyvät. 
Teksti: Veikko-Olavi Eronen 
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Siellä jossakin, Saaristomerellä. 

1. Koululaivaviirikön purjehduskauden 2002 tapahtumia 
Koululaiva Röytän kolmas purjehduskausi Sinisen 
Reservin käytössä alkoi jo keväällä aluksen kunnos-
tustöiden ja osakatsastusten merkeissä. Aluksella 
suoritettiin huomattava kunnostusurakka sisältäen 
kansien, kylkien ja kansirakennelmien maalaustyöt 
pohjatöineen. 1. KoulVkön oma runkohenkilöstö 
suoritti talkoovoimin kaikki työt tunteja laskematta 
saattaen aluksen siihen kuntoon, että purjehduskau-
si voitiin aloittaa. Tästä kiitokset. Kiitos myös kah-
delle nuorelle kotkalaiselle, jotka osallistuivat kah-
den päivän ajan kunnostustöihin. On myös todetta-
va, että ilman ulkopuolisten yhteistyökumppanei-
den erittäin huomattavaa materiaalista apua ei aluk-
sen kunnostus ja sen kunnossapito olisi onnistunut. 

M e r i k e l p o i s u u s 

Merikelpoisuuskatsastus suoritettiin ja toimeenpan-
tiin M P K ry:n kurssina Upinniemessä 3.-5.2002. 
Harjoitukseen osallistui l .Koulvkö:n henkilöstöä 
sekä kaksi vahtipäällikköä Meri-Karjalan paikallis-
osastosta. 

Merikelpoisuuteen liittyvät lääkärintarkastukset 
suoritettiin SlMepan:n varuskuntasairaalassa. 

Harjoitus vietiin läpi erittäin tiiviinä pakettina. 
Röytän osalta suoritettiin laivatöiden viimeistelyä 
saattaen alus kuntoon purjehduskautta silmälläpitä-
en. 

Koulutustoiminnassa keskityttiin hälytysharjoi-
tuksiin, jotta aluksen henkilöstö saavuttaisi riittävän 

tason aluksen merikelpoisuutta silmällä pitäen. Ajo-
aikaa ei näin lyhyessä harjoituksessa tullut kovin-
kaan pal jon, mutta kuitenkin saatiin suoritettua 
kaikki vaadittavat harjoitukset kiinnitysharjoituksi-
neen, sekä koe-, että kompassintarkistusajot 

Harjoituksen kuluessa suorittivat päällikkö/vah-
tipäällikkökokelaat kirjallisen kokeen sekä ajonäyt-
teen. 

Harjoituksen läpivienti onnistui hyvin. Osallis-
tujien motivaatio oli jälleen korkealla tasolla, joten 
kaikki ymmärsivät harjoituksen päämäärän (alusten 
saattaminen merikuntoon) ja hurtti merimieshuu-
mori tuntui olevan vallalla. Tavoitteet saavutettiin ja 
alus saatiin katsastettua minimaalisin huomautuk-
sin. 

M e r i - l l m a 2 0 0 2 

Harjoitus toimeenpantiin vapaaehtoisena harjoituk-
sena (Pv VEH) 17.-19.5.2002. K1 Röyttä kuului 
harjoitusta varten perustettuun Kuljetusviirikköön, 
jonka runkohenkilöstön muodosti l .KoulVkö hen-
kilöstö. Koulutustavoi t teena oli merikul jetusten 
suoritus, SVK-kurssilaisten koulutus ja ajoharjoit-
telu sekä maalin hinaus. Harjoi tukseen osallistui 
Veh-kutsun saanut henkilöstö. Harjoituksen huolto 
tukeutui SIMepan toimintoihin niin vaatetuksen 
kuin muonituksen osalta. Harjoituksen aikana K1 
Röyttä suoritti pari henkilökuljetustehtävää Upin-
n iemi-Mäki luo to välillä. Aluksen päätehtävä oli 
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meriammuntojen maalinhinaus, joka suoritettiin 
jälleen aikataulun mukaisesti hyvissä olosuhteissa. 
Molempien varsinaisten harjoituspäivien (pe ja la) 
illat suoritettiin SVK-kurssilaisten väyläajoharjoi-
tuksia. Aluksen ajot jakautuivat selkeästi kuljetus-, 
koulutus-ja maalinhinausajoihin. Henkilöstön toi-
minta oli innostunutta ja ammattitaito lisääntyy 
alusluokkakokemuksen karttuessa. Aluksen käyttö 
SVK-laisten väyläajoharjoituksiin puoltaa jatkossa-
kin paikkansa ja sieltä voidaan varmaankin saada 
uusia jatkokoulutettavia omaan viirikköömme. 

Mer iva lvontahar jo i tus 
"Tunnistus 2 0 0 2 " 

l.KoulVkön harjoitus Tunnistus 2002 toimeenpan-
tiin Helsinki-Kalvö-Kallbädagrund-Helsinki väli-
sellä merialueella 7.5-8.5.2002 . Harjoitus muo-
dostui lähinnä väyläajoharjoitukseksi aluksen tut-
kan mentyä epäkuntoon haitaten täten havaittujen 
alusten liiketekijöiden määrittämistä. 

Harjoitus aloitettiin väyläajona sisäkautta Kal-
voon, Porvoon edustalle. Matkalla havaittiin Pv:n 
harjoituksiin liittyen Lokki-luokan alus ankkuroitu-
neena ja peitettynä verkoilla. Lauantaina 8.6. suori-
tettiin valvonta-ajo ulkokautta Kallbädagrundin 
ohitse Helsingin kasuunille, josta käännyimme si-
sään. Alueella havaitsimme lukuisia kauppa- ja 
matkustajaluksia. Myös merivartijat olivat liikkeel-
lä. Tutkan ollessa vian takia poissa käytöstä liikete-
kijöiden määrittämisharjoitukset jäivät väliin - har-
joituksen pääaihe. 

Helsingin kasuunin luona havaitsimme norjalai-
sen miinanetsijäaluksen saapuvan Helsinkiin laivas-
tovierailulle. 

Vastaavia harjoituksia järjestetään myös tule-
vaisuudessa, koska tämän tyyppinen toiminta on 
erittäin oleellista toimintaa myös merivoimissa 
alusten liikkuessa merellä. 

1-KoulVkön koulutuspur jehdus 
Saar is tomerel le 

Koulutuspurjehdus ja väyläajoharjoitus KLRöytäl-
lä alkoi Upinniemestä bunkrausten ja provianttitäy-
dennysten jälkeen keskiviikkona 3.7. Ensimmäinen 
etappi oli laivaston perinteinen tukikohta Lappoh-
jassa. 

Lappohjasta matka jatkui seuraavana päivänä 
Gyltön linnakesaarelle. Linnakkeen päällikön myö-
tävaikutuksella aluksen henkilöstö pääsi saunomaan 
pitkän ja sateisen merimatkan jälkeen. 

Henkilökunta pääsi myös tutustumaan saaren 
erikoiseen kasarmi- ja ruokalaluolastoon. Kiitäm-
mekin linnakkeen päällikköä ja päivystäjiä hyvästä 
yhteistoiminnasta. 

Matkamme jatkui perjantaina 5.7. kohden 
Naantalia, jonka vieraana alus oli viikonlopun sun-
nuntaiaamuun asti. Naantalin kaupungin edustaja 
vieraili aluksella. Aluksella järjestettiin lauantai-il-
tapäivällä yleisöesittely ja kiinnostus alukseen oli 
hyvä. 

Naantalista lähdön jälkeen jouduimme muutta-
maan reittisuunnitelmaa aluksella ilmenneen putki-
vuodon takia. Reittisuunnitelman mukaan olisimme 
käyneet Utön majakka- ja linnakesaarella, mutta 
tyydyimme tällä kertaa ankkurointiin Ruissalon 
edustalle odotellessamme korjaukseen pääsyä. 

Saatuamme aluksella olleen vuodon korjatuksi 
liityimme 8.7. illalla laivaston alusosastoon ja suun-
tasimme kohti Aurajokea ollaksemme mukana Me-
rivoimien vuosipäivän juhlallisuuksissa. 

Vuosipäivän jälkeen alus jatkoi väyläajoharjoi-
tusta ja siirtyi pitkin Saaristomerta Hangon ohi Jus-
saröön josta jatkoimme 11.7. ulkokautta Upinnie-
meen ja edelleen Helsinkiin. 

Ajon koulutustarkoituksena oli väyläajoharjoi-
tuksen ohella totuttautua henkilöstö pitempiaikai-
seen laiva- ja vahtipalvelukseen sekä toimista eri 
hälytystilanteissa. Koulutustavoitteet tulivat saavu-
tetuiksi henkilöstön motivoituneen ja aktiivisen toi-
minnan myötä. 

Alus luovutettiin 13.7. Meri-Karjalan paikallis-
osastolle. Itäisellä Suomenlahdella ollessaan alus 
näytti Sinisen Reservin lippua Kotkan meripäivillä 
sekä Hamina Tattoossa. Elokuussa alus oli Pohjan-
lahden eri osastojen käytössä ja palasi Kotkaan 
Meri-Karjalan paikallisosaston Mustamaa-harjoi-
tukseen. 

Syyskuun kolmantena alus haettiin jälleen 
l.KoulVkön käyttöön. Suoritimme muutamia yh-
teistoiminta-ajoja sekä valmistelim-
me alusta syksyn pääharjoitukseen. 

Valmi ina 2 0 0 2 

l.KoulVkön henkilöstö vahvennettu-
na kolmella MiVkön res kouluttajalla 
miehitti KL Röytän, joka oli mukana 
Valmiina 2002 harjoituksessa 17.— 
19.9. Saaristomeren alueella. Valmii-
na 2002 oli merivoimien päämiina-
harjoitus vuonna 2002. 

Aluksella oli kahta eri tyyppiä 
harjoitusmiinoja, joiden käsittelyä 
harjoittelimme ahkerasti, niin lastaus-
ta kuin laskukuntoonlaittoakin. Me-
renkulkupuoli sai harjoitella ajoa 
Saaristomeren väylillä, niin sotilas-
kuin julkisilla, sekä päivällä että yöl-
lä. Myös miinoitukseen liittyvät oh-
jailutoimenpiteet tulivat tutuksi. 

f * \ 
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Aluksella olleet vapaaehtoiset reserviläiset toimivat 
erittäin motivoituneina ja merimieshenki oli kiitet-
tävää. Kiitän myös yhteysupseeriamme, ltn E Lar-
joa erinomaisesta yhteistyöstä ja ammattitaitoises-
ta opetuksesta niin miinamiehistölle kuin aluksen 
päällystölle. 

Tämän tyyppiset harjoitukset merivoimien 
kanssa ovat jatkossakin tarpeen. 

Telakoint i 

Aluksen telakointi tapahtui Upinniemessä maanan-
taina 30.9. Alukselle suoritettiin vedenalaisten osien 
täydellinen kunnostus. Tähän kuului painepesu, 
hiekkapuhallukset ruosteenesto- ja myrkky maala-
ukset sekä kylkien maalaus. Myös aluksen ankkurit 
vedettiin ulos ja huollettiin samoin kettingit pikalu-
kituksineen ja ankkuriboksit. Lisätyönä suoritettiin 
toisen tutkan antennikoneiston vaihto ja saatettiin 
lahjoituksena saadun tutkan lopullinen asennus toi-
mintakuntoon. 

Kaikki työt suoritettiin 1 .KoulVkön kansihenki-
löstön voimin. Telakkatöihin kului kansipuolelta 34 
miestyöpäivää ja alus saatiin valmiiksi hyvien säi-
den ansiosta perjantaina iltapäivällä. 

1.KoulVkön konepuoli omalla joukollaan suo-
ritti omat telakkatyönsä. Niitä olivat mm. erilaiset 
putkistojen ja venttiileiden huollot ja korjaukset, 
konehuoneen pilssien pesu, KaMeWA:n ja WC:n 
huollot sekä sinkkien vaihdot. Konehenkilöstö 
käytti töihinsä 27 miestyöpäivää. 

Aluksen töihin telakalla osallistui kaikkiaan 16 
henkilöä, joista kaksi konepuolen ammattilaista oli 
tullut Vaasan paikallisosastosta! 

Alus laskettiin telakalta maanantaina 7.10. ja 

siirtyi toimintavalmiina Helsinkiin perjantaina 
11.10. josta alkoi seuraava harjoitus. 

Etsintä 2 0 0 2 

1.KoulVkön Etsintä 2002 harjoitus alkoi perjantai-
na 11.10. tutustumisella Helsinki VTS:n tiloihin ja 
toimintaan. 

Tutustumiskäynnin jälkeen alus irrotti Palacen 
rannasta ja aloitti varsinaisen etsintäharjoituksen 
Kallbädagrund-Porkkalan majakka välisellä meri-
alueella. Etsinnän kohteena oli merivartioston ulko-
vartiolaiva Merikarhu, jonka tiedettiin olevan jossa-
kin tällä alueella. Suoritettujen etsintäkuvioajojen 
jälkeen löysimmekin aluksen Mäkiluodon linnak-
keen kaakkoispuolelta. Harjoituksen toinen päivä 
käytettiin aluskohtaisiin hälytysharjoituksiin, kuten 
palo-,vauriontorjunta-, mies meressä- jne harjoituk-
siin. Lauantai-iltana tutustui alukseen Isosaaressa 
olleen VEH:n henkilöstöä suuri joukko, joka oli 
todella kiinnostunut meidän merellisten vapaaeh-
toisten koululaivasta. Saimme heiltä myös kom-
mentit aluksen hyvästä kunnosta, jolloin totesimme, 
että on kunnia-asia pitää alus kunnossa. 

Harjoitus päättyi sunnuntaina 13.10. Suomen-
linnaan. 

1. KoulVkön pur jehduskauden päättä-
jäiset Suomenl innassa 

Purjehduskauden päättäjäisiin liittyen l.KoulVkö 
suoritti KL Röytällä jo perinteisen kuljetuksen liit-
tyen meripuolustuspäivään 26.10 , jolloin myös 
merivoimien komentaja , kontra-amiraali Hans 
Holmström seurueineen oli aluksella . 

Alus siirrettiin talvehtimaan Upinniemeen 27.10 
kuljettuaan purjehduskauden aikana 4039 meripe-
ninkulmaa käyttäen siihen kulkuaikaan 366 tuntia . 
Kuljetut matkat jakautuivat osastoittain harjoituksi-
neen ja siirtymisineen seuraavasti: l.KoulVkö 1789 
mpk, Vaasan koulutusyksikkö 1480 mpk, Kokko-
lan/Perämeren paikallisosasto 436 mpk sekä Meri-
Karjalan paikallistosasto 334 mpk. 

Aluksella palveli yhteensä 131 reipasta meri-
miestä- ja naista. l.KoulVkö 50 henkilöä, Vaasa 30 
henkilöä, Kokkola/Perämeri 13 henkilöä sekä Meri-
Karjala 38 henkilöä. Niin henkilöstön määrä kuin 
aluksen käyttö lisääntyi edellisestä vuodesta, joka 
todistaa, että alusta tarvitaan eri osastojen koulutus-
aluksena. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökump-
paneita kuluneesta kesästä. 
Heikki Saari 
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SIMeripOs valmiina 
paraati katselmuk-
seen. Kuva Olavi 
Waljakka 

is|iF 
Huomio - katse oikeaan päin! Kuva Kim Masalin 

Sinisen Reservin lippu 
valtakunnallisessa paraatissa 6.12.2002 
• Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati pidet-
tiin 6.12.2002 Lohjalla pienen pakkasen piristäessä 
pilvistä päivää. Paraatia komensi Uudenmaan soti-
lasläänin komentaja, eversti Jarmo Myyrä, j a sen 
otti vastaan puolustusvoimain komentaja, amiraali 
Juhani Kaskeala. 

Paraatikatselmukseen ja ohimarssiin osallistui-
vat eri joukko-osas to jen lisäksi myös näyttävät 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön osastot, niiden 
joukossa Suomenlahden Meripuolustusosaston lip-
pujoukkue, osaston päällikön, reservin komentaja-

kapteeni Kai Masalinin johdolla . Suomenlahden 
Meripuolustusalueen tukemana vapaaehtoisena har-
joituksena toteutettuun "lipun näyttöön" osallistui 
40 res kapteeni Kare Vartiaisen hyvin harjoittamaa 
osaston vapaaehtoista. Joukkueen esiintymisessä oli 
"särmää", ruodut suorat ja tahti kohdallaan, oli ob-
jektiivinen ja spontaani katsojapalaute. 

Kiitos Uudenmaan sotilasläänille, kiitos SlMe-
palle, kiitos osallistuneille, päivä oli upea kokemus! 
Meillä on hieno osasto! 
Kai Masalin 

Tahtia ja särmää! Kuva Kim Masalin 
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Tyytyväinen päällikkö ja rouva valmiina 
vastaanotolle. Kuva Olavi Waljakka 

SIMepa ohimarssissa Kuva Olavi Waljakka 

Amiraali Juhani Kaskeala ja eversti Jarmo Itsenäisyys on iloinen asia. Tuuli Jouko ja Mika 
Myyrä Kuutti paluubussissa. Kuva Kai Masalin 

Päivä jatkui Upinniemen 
SIMepan komentajan, 
kommodori Heikki Salmelan 
isännöimässä iltajuhlassa, 
kuvassa keskellä, vasemmal-
la kommodori Antero Karu-
maa ja rouva Leena Karu-
maa, oikeassa laidassa Outi 
Salmela Salmeloiden välissä 
Kari ja Anneli Nurminen. 
Kuva Kai Masalin 
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• Rouva Leena Saviranta, kontra-amiraali Hans Holm-
ström, Arja Masalin, kommodori Heikki Salmela, itsenäi-
syyspäivänä reservissä kapteeniluutnantiksi ylennetty 
KL Röytän lippukapteeni Heikki Saari. (KM) 

Sinisen Reservin Joululounas 

• Piiripäällikkö, komentaja Aslak Saviranta 
luovuttaa kapteeniluutnantti Risto Auviselle 
Maanpuolustusmitalin tunnustuksena moni-
vuotisesta palveluksesta ensin MerivE:n alueup-
seerina ja nyt MeriSK:n alueupseerina. (RT) 

Sinisen Reservin ja Suomenlahden 
Meripuolustusosaston perinteinen 
joululounas kokosi 14.12. 2002 
Upinniemen varuskuntakerholle 
toiselle sadalle nousseen ennätyk-

sellisen osanottajajoukon. Suomenlahden Meri-
puolustusalueen komentajan, kommodori Heikki 
Salmelan suojeluksessa viime kolmen vuoden 
aikana pidetty lämminhenkinen tilaisuus on 
päättänyt toimintavuoden ja aloittanut Suomen-
lahden meripuolustusväen ja ystävien hiljentymi-
sen kohti joulua. Joululounasperinne on j o 
toistakymmentä vuotta vanha, mutta elinvoimai-
sempi, kuin koskaan. Kuten yliökuvassa esiinty-
vät No Name Girls, myös mukana jo pienistä 
koulutytöistä alkaen. 

Erityisen ilahduttavaa on ollut merivoimien 
komentajan osallistuminen lounaaseemme. Niin 
tänäkin vuonna. Tilaisuus on tarjonnut myös 
mahdollisuuden kiitoksiin ja palkitsemisiin 
ansioituneille tehtävien ja toimien vaihtuessa ja 
luonnollisesti muutenkin. Oli jälleen todella 
mukavaa, ettää niin monet vastasivat osastomme 
esittämään kutsuun. 

Tänä vuonna perinne jatkuu. Varaa jo kalente-
riisi 13.12.! 
Teksti Kai Masalin, kuvat Kai Masalin ja 
Reijo Telaranta 
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SIMeripOs:n eroava 
esikuntapäällikkö, 
reservin kapteeni Juha-
Veikko Kurki palkittiin 
Maanpuolustuskoulutus 
ry:n ansiolevykkeellä ja 
päällikön kiitoksina 
Marskin ryyppylaseilla. 
Kiitos J-V. Olet ollut 
loistava taistelupari! 
(KM) 

Yliluutnantti Arto Kohijoki 
SIMepasta, järkkymättömän 
rauhallinen ystävämme ja 
yhteistyökumppanimme, sai 
vastaanottaa MPK ry:n 
ansiolevykkeen. (RT) 

Alueupseerimme, kapteeniluutnant-
ti Stefan Sivaro, siirtyi 1.2. 2003 
uusiin ja oikeisiin merimiehen 
tehtäviin miinalaiva Pohjanmaalle. 
Kiitos Steffi, kestävyydestä ja 
kärsivällisyydestä! (RT) 

Yllä vasemmalla • KL Röytän ensimmäi-
nen lippukapteeni ja pioneerivuoden 
raskaimman taakan kantaja, Pekka Aarni-
aho sai vastaanottaa KL Röytän korkeim-
man kunnianosoituksen, aluksen numeroi-
dun muistolaatan n:o 5. (RT) 
Yllä • Komentaja Jukka Alavillamo toimi 
SIMepan viime vuoden suurimman pvVEH-
harjoituksen johtajana. Joululounaalle 
osallistui koko perhe ja tontut olivat muis-
taneet lahjalla. (RT) 
Vasemmalla • Vuoden vaihtuessa reserviin 
siirtynyttä kommodori Heikki Salmelaa 
muistettiin ja "lahjottiin" vapaaehtoisken-
tän yhteistyökumppanien taholta monin 
tavoin. Kuvassa Helsingin Merireserviläis-
ten Mika Kuutti ja Mauri Kettunen sekä 
Heikki Salmela. (RT) 

77 



time 

TURKU REPAIR YARD LTD 

Turku Repair Yard Ltd 

111 NAANTALI 

Telephone 
Telecopier 

+358 2 44 511 
+358 2 445 1407 

www.turkurepairyard.com 
e-mail: info@turkurepairyard.com 

INSTRUMENTOINTI OY 
Insta Defence palvelut puolustusvoimille: 

A L S 
Ylläpitää elektronisia-, hienomekaanisia- sekä logistisia järjestel-
miä niiden koko elinkaaren ajan. 

C 3 i 
Toimittaa moderniin t ieto- ja tietoliikennetekniikkaan perustuvia 
johtamisjärjestelmiä. Lisäksi osasto toimittaa keinomaailmaan ja 
-maisemiin perustuvia koulutusjärjestelmiä. 

W R S 
Toimii laajojen ase- ja elektroniikkajärjestelmien integroijana sekä 
toteuttaa asejärjestelmien modernisointihankkeita ja asejärjestel-
mien elektroniikan ja IR-laitteiden valmistusta. 

m ^ t n D p t P n r P Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere 
IIIOIU L / ^ I O I l * ^ Puh. 03 2659 111, fax. 03 2659 520 www.insta.fi 
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LAIVASTON KILTA ry 

Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet 

• Laivaston Kilta ry:n toiminnan painopiste on jo 
useamman vuoden ajan ollut tiedotus- ja julkaisu-
toiminnassa, paikalliskiltojen yhteistoiminnan yllä-
pitämisessä ja pohjoismaisten suhteiden hoitami-
sessa. Varsinainen käytännön kiltatoiminta on jo 
pitkään ollut paikalliskiltojen harteilla ja vastuulla. 
Pääkillan kahteen vuosittaiseen kokoukseen ovat 
osallistuneet järjestävän paikalliskillan aktiivisim-
mat jäsenet ja lisäksi muiden kiltojen muutamat 
harvat edustajat. Paikalla on ollut Killan asioista 
päättämässä vain 20-30 henkilöä, kun äänioikeutet-
tujen määrä on noin 1200. Osallistumisprosentti ja 
jäsenten edustavuus ei siis ole ollut kovin suuri eikä 
siihen myöskään ole nähtävissä oleellista muutosta. 

Tähän ja Killan tehtäviin vedoten olen Laivas-
ton Kilta ry:n puheenjohtajana tehnyt aloitteen, jota 
tullaan ennen kevätkokousta käsittelemään hallituk-
sen kokouksessa. Tarkoitus on, että sääntöehdotus 
on valmis niin aikaisessa vaiheessa, että se voidaan 
jakaa paikalliskiltojen hallituksille tiedoksi ja tutkit-
tavaksi hyvissä ajoin ennen pääkillan kevätkokous-
ta. Nähdäkseni muutoksilla ei tulisi olemaan vaiku-
tusta paikalliskiltojen sääntöihin, vaikka ne eräissä 
suhteissa saattavatkin kaivata nykyaikaistamista ja 
virtaviivaistamista muuttuneissa maanpuolustusjär-
jestöjen välisissä suhteissa. 

Ensimmäisenä päämääränä on siirtyminen ny-
kyisestä henkilöjäsenyydestä järjestelyyn, jossa 
Laivaston Kilta ry:n jäseninä ovatrekisteröidyt pai-

kalliskillat ja muut mahdolliset laivastotoimintoihin 
keskittyneet rekisteröidyt yhdistykset. Käytännössä 
voitaisiin siis puhua myös laivastokiltojen liitosta, 
mutta perinnesyistä ei nimeä liene syytä eikä tar-
peellista muuttaa. Pääkillan hallituksen valintaan ja 
toimintaan ei muutoksella tulisi olemaan merkitys-
tä. Ei myöskään pääkillan tehtäviin. 

Toisena muutosasiana on siirtyminen yhden 
vuosittaisen kokouksen järjestelmään, joka on ylei-
sesti käytössä hyväksi havaittuna useissa liittomuo-
toisissa yhteisöissä, mm. Sininen Reservi ry:ssä. 
Pääkillan hoidossa olevat asiat pystytään nähdäkse-
ni hyvin hoitamaan yhden vuosikokouksen ja halli-
tuksen toimenpiteiden voimin. Ylimääräisiä yhdis-
tyskokouksia voidaan tietenkin aina kutsua koolle. 

Käytännössä sääntömuutosten toteutumisella ei 
olisi kovin suuria vaikutuksia. Hieman säästöä ehkä 
syntyisi vähemmistä kokouksista. Keskustelkaa asi-
asta ja antakaa äänenne kuulua sekä paikallisella 
tasolla että suoraan minulle. Näin päästään koko 
jäsenkenttää tyydyttävään ja laivastokiltatoimintaa 
hyvässä hengessä eteenpäin vievään kokonaisuu-
teen. Muutokset eivät ole itsetarkoitus. Niillä on 
myös päästävä entistä parempaan tulokseen. On 
myös seurattava muuttuvia olosuhteita. 

Menestyksellisen ja aktiivisen alkaneen kilta-
vuoden terveisin 

Jukka Tarjanne 

J ® » Kokouskutsu 

Laivaston Kilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 15.3.2002 
Suomenlahden Merivartioston esikunnan perinnehuoneessa Katajanokalla Helsin-

gissä osoitteessa Laivastokatu 20. Kokous alkaa kello 12.30. 

Kokouksen esityslistalla on sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdollisen uuden päätöksen te-
keminen kokousten koollekutsumistavasta sekä yhdistyksen sääntöjen muutosesitys, jonka tär-
keimmät kohdat seurannaisvaikutuksineen ovat 
- nykyisen henkilöjäsenyyden muuttaminen yhdistysjäsenyydeksi 
- siirtyminen yhden vuosittaisen kokouksen käytäntöön. 

Sydämellisesti tervetuloa. 
Hallitus 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA 20 VUOTTA 

Vaikuttava maanpuolustusjuhla Vaasan Upseerikerholla 

Vuoden 1982 kevätpuolella silloinen Pohjanlahden 
Merivartioston komentaja, komentaja Esa Salonsaa-
ri teki aloitteen Laivaston Killan osaston perustami-
sesta Pohjanlahdelle. Kilta perustettiin 21.9.1982. 
Sen toiminta-alueeksi tuli varsin laaja, käsittäen 
alueen Kristiinankaupungista aina Perämeren peru-
koille saakka. Osasto sai oman lipun 10-vuotisjuh-
lassaan 15.4.1989. Yhdistys rekisteröitiin Pohjan-
lahden Laivastokilta-nimisenä helmikuussa 1993, 
totesi kiltaa sen syntyhetkistä lähtien luotsannut 
kauppaneuvos Tauno Revvell killan 20-vuotisjuhlas-
sa, j oka pidettiin Vaasan Upseerikerholla 
16.11.2002. Yli sata kiltalaista ja kutsuvierasta oli 
kokoontunut juhlistamaan killan 20-vuotisjuhlaaja 
Sinisen Reservin Pohjanlahden alueen lipun juhlal-
lista naulausta ja vihkimistä. Lipun naulaamiseen 
osallistui kaikkiaan 23 maanpuolustusjärjestöjen ja 
muiden yhteisöjen edustajaa. 

Tervehdyspuheessaan puheenjohtaja Revvell to-
tesi lisäksi, että osaston toiminta lähti heti perusta-
misen jälkeen ripeästi liikkeelle sekä Vaasan että 
Oulun alueella. Yhteys Pohjanlahden Merivartios-
toon ja Merivoimiin on ollut koko toiminnan ajan 
varsin kiinteä. Kiltaveljet ovat vierailleet merivar-
tioasemilla ja vuosittaiset purjehdusretket on tehty 
merivartioston aluksilla. Kiltalaiset ovat myös tu-
tustuneet merivoimien tukikohtiin Pansiossa, Upin-
niemessä ja Suomenlinnassa. Merivoimien joukko-

osastoja ei Pohjanlahdella ole, mutta mielenkiintoi-
sen ja säännöllisen yhteydenpidon muodostaa ML 
Pohjanmaan vuosittaiset vierailut kummikaupun-
gissa Vaasassa. Tällöin on suoritettu perinteinen 
ystävyysottelu killan ja miinalaivan henkilöstön 
välillä. 

Uudehkona toimintamuotona on killalla merkit-
tävä koulutustoiminta, joka tukeutuu Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n, Meripuolustuspi ir in Läntiseen 
koulutusalueeseen ja Vaasa maanpuolustuspiiriin. 
Ki l tamme jäseniä on osallistunut aktiivisesti eri 
kursseille. Koululaiva Röytällä on tehty onnistunei-
ta Pohjanlahden purjehduksia sekä muuta koulutus-
toimintaa. Killalle hankittiin myös lähinnä koulu-
tustoimintaa varten kaksi moottorivenettä. Siinä on 
pienen oman laivaston alku, puheenjohtaja Rewell 
totesi. 

A m i r a a l i n p u h e 

Juhlapuhuja, merivoimien silloinen esikuntapäällik-
kö, l ippueamiraal i Pertti Malmberg , toi juhlaan 
mer ivoimien komenta jan , kontra-amiraali Hans 
Holmströmin tervehdyksen. Todettakoon, että juh-
lapuhuja Pertti Malmberg ylennettiin kontra-ami-
raaliksi 6.12.2002 ja hän siirtyi Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen johtajaksi Tampereelle. 

Juhlapuheessaan amiraali Malmberg käsitteli 

Sinisen Reservin Pohjanlahden alueen lipun naulaukseen Vaasan Upseerikerholla 1611 
2002 jolloin siellä vietettiin Pohjanlahden Laivastokillan 20 v. juhlia, osallistui kaikkiaan 
23 eri maanpuolustusjärjestön edustajaa. Ensimmäinen naulaaja oli lippueamiraali 
Pertti Malmberg Naulauksessa avusti PLK:n Erkki Lehtimäki. 
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Meripuolustusalue, Suomenlahden Meripuolustus-
alue , Kotkan Rannikkoalue ja Merisotakoulu sekä 
Uudenmaan Prikaati. Yhdistämispäiväksi valittiin 
1.7.1998. 

Tämän suuren remontin yhteydessä tapahtui 
myös takaiskuja, jollaisena amiraali Malmberg piti 
mm. Vaasan Rannikkopatteriston, hänen oman va-
rusmiesaikaisen yksikkönsä, lopettamista. -Tähän 
asiaan ei kuitenkaan merivoimien tai rannikkotykis-
tön piirissä tapahtuneella suunnittelulla ollut vaiku-
tusta. Asia päätettiin korkeammal la taholla ja oli 
samanlainen fakta kuin yhdistyminen, josta ei mie-
lipiteitä kysytty, totesi amiraali lopuksi. 

L ipun v i h k i m i n e n 

Sinisen Reservin ja Laivas-
ton Kilta ry:n edustajana 

lipun naulasi puheenjohtaja 
Jukka Tarjanne. 

Pohjanlahden Laivastokillan 20-vuotisjuhlan jäl-
keen oli vuorossa Sinisen Reservin Pohjanlahden 
alueen lipun juhlal l inen naulaus j a vihkiminen. 
Ensimmäisen naulan löi l ippueamiraal i Pertti 
Malmberg ja viimeisen Vaasan meriosaston päällik-
kö Jorma Kuntsi, Sotaveteraanien edustajina naula-
ukseen osallistuivat puheenjohtajat Holger Strand-
bergja Tapani Grönholm. Lipussa, jonka on piirtä-
nyt komkapt evp. Tapani Talari, on Sinisen Reser-
vin tunnuksen lisäksi Pohjanmaan kärppä. Lipun 
vihki sotilaspastori Aito Lehtineva. Juhliva yhdistys 
sai vastaanottaa 15 eri yhteisön ja maanpuolustus-
järjestön tervehdykset ja muistolahjat. Vaasan tek-
nillinen apula iskaupunginjohta ja Heikki Lonka 
esitti kaupungin onnittelut. Puheessaan hän totesi 
mm. .että osallistuminen kiltatyöhön on osa hyvää 
elämää. Tkj. Lonka on killan jäsen. Sotaveteraani-
en onnittelut esitti puheenjohtaja Strandberg. Muis-

Juhlinutta Pohjanlahden Laivastokil-
taa sen syntyhetkistä lähtien luotsan-
nut kauppaneuvosTauno Revvell esitti 
killan 20-vuotisjuhlassa poimintoja 
killan toimintataipaleelta. 

rannikkopuolustuksen kehityksen alkuvaiheita ja 
siirtyi sitten tarkastelemaan nykyhetken asetelmia. 

Vaikka Neuvostoliiton hajoamisen myötä sota-
laivastojen toiminnan kokonaisvolyymissa on ta-
pahtunut selvää vähentymistä, 
on kansainvälisen toiminnan 
painopiste siirtynyt Etelä-Itä-
mereltä pohjoiseen, jopa Suo-
menlahdensuun alueelle. Meri-
puolustuksen merkitys on tällä 
tavoin kasvanut. Tästä on seu-
rannut rannikkopuolustuksen 
modernisointi, pyrkimys tehok-
kuuden lisääntymiseen sekä ta-
loudellisesti viisaiden ratkaisu-
jen löytämiseen. Suuri muutos 
maassamme oli paluu takaisin 
tilanteeseen, joka vallitsi ennen 
1950-luvun alkua: laivaston ja 
rannikkotykistön yhdistäminen 
uusien merivoimien valmius-
joukoiksi . Tällä hetkellä näitä 
joukko ja ovat: Saaris tomeren 
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ta onnittelijoista mainittakoon mm. Vaasan Sotilas-
läänin, Pohjanlahden Merivartioston, Laivaston 
Killan ja veljeskiltojen, meripuolustuspiirin, Vaasan 
Kiltapiirin, reserviupseerien ja Vaasan Reserviläis-
tenja autojoukkojen kilta. Pohjanlahden Laivasto-
killan varapuheenjohtaja Teuvo Roden esitti päätös-
sanat ja killan kiitokset. 

Juhlien musiikillisen annin toi Pohjanmaan So-
tilassoittokunta reippaalla marssimusiikilla vuoden 
2002 sotilassoittokuntajohtajaksi nimetyn yliluut-
nantti Hannu Haahkalan johdolla. 

Ohjelmassa myös syyskokous 

Ennen varsinaisia juhlallisuuksia pidettiin sekä 
Pohjanlahden Laivastokilta ry:n että Laivaston Kilta 
ry:n sääntömääräiset syyskokoukset. Kokousasiat 
mentiin läpi rutiinilla. PLK:n puheen-johtajana jat-
kaa Tauno Revvell ja varapuheenjohtajana Teuvo 
Roden. Muina hallituksen jäseninä toimivat: Ilmo 
Kilpi, Erkki Lehtimäki, Matti Möttönen, Tuomo 
Kujala, Tapio Porentola, Martti Laitala, Jorma 
Kuntsi ja Mikael Pasto sekä varajäseninä Harry 
Dahlbo ja Mauno Hintsala. Killan juhlatoimikun-
nan esityksen mukaisesti kilta jakoi seuraavat huo-
mionosoitukset: Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ansiomitalin sai Tauno Revvell, Laivaston Killan an-
sioristin sai vaasalainen Erkki Lehtimäki ja oululai-
nen Kalle Sohlo, Laivaston Killan kultaisen ansio-
levykkeen Ake Thuren Vaasasta, hopeisen levyk-
keen Harry Dahlbo sekä Tapio Porentola ja Mikael 
Pasto, kaikki Vaasasta. Jäsenansiomerkillä palkittiin 
vaasalaiset Rauno Männistö, Ilmo Kilpi ja Ole 
Ström sekä oululainen Valter Bäckström. Pronssisia 
ansiolevykkeitä jaettiin seitsemän-, oululaisille 
Kaario Kovalalle, Mikko Toivolalle, Reino Ruotsa-
laiselle ja Harry Hammarille sekä vaasalaisille 
Mauno Hintsalalle, Hannu Walliukselle ja Teuvo 
Rodenille. Laivaston Killan puheenjohtaja Jukka 
Tarjanne luovutti vaasalaiselle Martti Laitalalle ja 
helsinkiläiselle Rainer J. Öhmannille puolustusmi-
nisterin 4.6. 2002 myöntämät kilta-ansiomitalit. 

Kokous hyväksyi myös killan talousarvion ja 
toimintasuunnitelmat vuodelle 2003. Syyskokouk-
sen puheenjohtajana toimi Tauno Revvell ja sihtee-
rinä Mikael Pasto. PLK;n syyskokouksen jälkeen 
pidettiin Laivaston Kilta ry:n sääntömääräinen 
syyskokous. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Mikko Sirkka Vaasasta ja sihteerinä Rainer J. Öh-
man Helsingistä. Myös tässä kokouksessa valinnat 
tapahtuivat sopuisasti. Killan puheenjohtajana jat-
kaa Jukka Tarjanne Helsingistä ja varapuheenjohta-
jana Ossi Pekonen Turusta. PLK:n edustajina ovat 
Tauno Revvell ja Teuvo Roden. 

Teksti: Harry Dahlbo 
Kuvat: Martti Laitala 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILLAN 
KEVÄTKOKOUS 

Pohjanlahden Laivastokillan sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 15 maaliskuuta 2003 
alkaen klo 14.00 Vaasan Osuuspan-
kin Kukkaistalossa, Raastuvankatu 
16, Vaasa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. 

Kokouksen yhteydessä Vaasan 
Sotilasläänin komentaja eversti 
Jorma Jokisalo pitää esitelmän 
ajankohtaisista asioista. 

Killan hallitus 
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N K - a s t e e n y h t e y s . 

Draka NK Cables toimittaa sotilaskäyttöön mitoi-
tetut optiset kenttävalokaapelit, kuparijohtimiset 
kenttäkaapelit ja erikoisvesistökaapelit sekä 
taktisen valokuitulinkin ML 2Fi. 

Draka NK Cables on yhteensopiva tulevaisuuteen, 
ihan millä asteella hyvänsä... 

m 
Draka NK Cables 

Kimmeltie 1,02110 ESPOO 
PL 419.00101 HELSINKI 

Puhelin 010 5661. Telekopio (09) 870 2238 
www.nkcahles.fi 

More out of less MERIVAIHTEET 

2-nopeuksiset ZF-vaihteistot 
tehoalueelle 300 - 7 500 hv 

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

n L a u t t a s a a r e n t i e 5 4 , 0 0 2 0 0 H e l s i n k i , 
U I U U •» P u h . ( 0 9 ) 6 8 2 7 1 , F a k s i ( 0 9 ) 6 8 2 7 3 0 5 

Sanitec Group 

Systems...Technology... Innovation  
Marine Headquarters, tel. +358 9 506 761, evac.maririe@evac.fi, www.evacgroup.com 

Evac is the true water saver and your pro-active 
business partner. 

Fresh water 
consumption 
of vacuum 
toilet systems 

Others 
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RANNIKKO-
J Ä Ä K Ä R I KILTA 

• Vuosineljännes on taas kulunut 
edellisestä jutustani ja vuosikin 
vaihtunut. - Hyvää Uutta Vuotta 
vaan kaikille ! 

Katsotaan ensin hiukan ajassa 
taaksepäin ja kerrataan, mitä on 
tapahtunut. Mennään sitten uusi-
en haasteiden pariin. 

Ensin on todettava, että jäl-
leen on suruviesti saavuttanut kil-
lan. Rannikkojääkärikillan perus-
tajiin ja erityisesti killan Lounais-
Suomen osaston kantaviin voi-
miin vuosikymmeniä kuulunut 
Tapio (Jonni) Saarni on poissa. 
Hän kuoli lokakuussa Naantalis-
sa 60-vuotiaana vaikean sairau-
den jälkeen. Jonni oli valtakun-
nallisesti tunnettu sotilasmerkki-
en ja -tunnusten tutkija ja asian-
tuntija. Hän julkaisi myös Vapa-
ussodan merkkejä käsittelevän 
kirjan. Vaikka hän ei enää viime 
vuosina ollut killan luottamusteh-
tävissä, hän oli loppuun asti aktii-
vinen osallistuja ja ideanikkari. 
Sairaudestaan huolimatta hän vii-
me kesänä osallistui Teikarin päi-
vän juhlallisuuksiin Dragsvikissä 
ja Syndalenissa. Vielä kolme 
viikkoa ennen kuolemaansa hän 
myös lähetti killan hallitukselle 
monisivuisen kirjeen, jossa eh-
dotti useita pitkänaikavälin ta-
voitteita killalle. Hallitus pohtii-
kin esityksiä vielä pitkään ja 
olenkin varma, että ainakin osa 
ehdotuksista toteutuu ajan myötä. 

Kiitos 
luottamuksesta 

- Jäämme kaipaamaan aktiivista 
kiltaveljeä. Rannikkojääkärikilta 
kunnioittaa Tapio Saarnin muis-
toa. - Toisaalla tässä lehdessä on 
Tapio Saarnin monivuotisen 
maanpuolustus- ja kiltaveljen 
Matti Töllisen kirjoittama muis-
tokirjoitus Jonnista. 

Kuluneen loppuvuoden ta-
pahtumista mainittakoon aluksi 
syyskokous, jonka pidimme mar-
raskuussa MPKL:n tiloissa. Ko-
kouksen päätös oli se, että ero-
vuoroiset jäsenet saavat jatkaa, 
niin myös allekirjoittanut pu-
heenjohtajana. Kiitos kaikille 
luottamuksesta ! 

Toinen syyskauden merkkita-
paus oli Teikarin muistojen ilta-
päivä Turussa. Sekin marraskuun 
lopulla, onhan se killan itsenäi-
syyspäivän ajan juhla. Ohjelman 
juontajana on jaksanut olla vuosi-
kaudet eversti Martti Kuivala ja 
ohjelmanikkareina Teikarin vete-
raanit. Erityiskiitokset heille ! -
Juhla on mielestäni niin harras ja 
perinteikäs, että todella toivon, 
että juhla säilyy vastakin killan 
ohjelmistossa. 

Loppusyksyn merkkitapaus 
killalla oli uuden esitteen valmis-
tuminen. Niinhän siinä kävi, ku-
ten ounastelin, että ennen seuraa-
vaa Rannikon Puolustajaa esite 
on markkinoilla. Esite on kaksi-
kielinen ja siinä kerrotaan killan 
toiminnasta ja perinteistä. Esit-

teen toteutuksesta kiitokset kilta-
veli Juha Karvoselle ja hänen 
puolisolleen Maija Tirrille. Esite 
on tarkoitus lähettää kaikille jäse-
nille seuraavan kiltatiedotteen 
mukana. 

Sitten muutama sana kevään 
ohjelmasta. Ensinnäkin tiedoksi, 
että Rannikkojääkärimuseon tilat 
Dragsvikissä alkavat olla kuta-
kuinkin valmiit. Museotyöryhmä, 
johon kuuluvat mm. nykyinen ja 
ja entiset pataljoonan komentajat 
on aloittanut työn esineistön ke-
räämiseksi museoon. Jos Sinulla 
on jotain sellaista aineistoa, joka 
liittyy rannikkoj ääkäreihin j a jon-
ka voisi sijoittaa museoon, niin 
ota yhteys hallituksen jäseniin. 
Myös valokuvat ovat haluttua ta-
varaa. 

Teikarin matkasta sen verran, 
että matka toteutuu, jos vain 
saamme Venäjän federaation vi-
ranomaisten luvan matkaamme. 
Ilmoittautuneita on jo runsaasti. 
Ilmoittautumisia otan vastaan 
edelleen. 

Tiedoksi myös, että Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan ko-
mentaja vaihtuu keväällä. Helmi-
kuun alussa nykyinen komentaja 
Anders Gardberg siirtyy Pääesi-
kuntaan ja kesäkuussa Wieniin 
ETYJ-tehtäviin. Uudeksi komen-
tajaksi tulee komentaja Jukka 
Tuononen. Kiitokset Andersille 
hyvästä yhteistyöstää. Toivon, 
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KOKOUSKUTSU 

K^sl/iyr- ' Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstai-
na 27.3.2003 klo 18.00 Maanpuolustuskiltojen Liitto r.y:n auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki. 

.. RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Virallisen kokouksen jälkeen ajankohtaista aihetta käsittelevä esitelmä. 

Tervetuloa! 
Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 

ettet uusissa haasteissasi unohda 
kiltaakaan. Tervetulotoivotukset 
puolestaan uudelle komentajalle. 
Uskon, että yhteistyö on voimaa 
ja se toimii vastakin. 

Ja sitten ei muuta kuin hyvää 
kevättä, pääsiäistä ja vappua. 
Seuratkaa toimintakalenteria, 
niin lehdestä kuin netistäkin. Tul-
kaa mukaan toimintaan. Jos epä-
röitte, uskaltaisiko osallistua, niin 
ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä 
hallituksen jäseniin. Jäseniä var-
tenhan me hallituksessa olemme. 
Yhteystiedot ovat tässäkin leh-
dessä. 

Lopuksi haluan vielä kerran 
kiittää niitä kaikkia yhteisöjä ja 
yksityisiä, jotka onnittelitte mi-
nua marraskuussa syntymäpäivä-
ni johdosta. Me kaikki vanhe-
nemme, toivottavasti ehkä myös 
viisastumme. 

Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 2003 
Aarne Krogerus, Tero Mäkinen, 
puheenjohtaja, tiedotus action-tapahtumat 
Ukkohauentie 2 D 36 Laivalahdenkaari 10 C 51 
02170 ESPOO 00810 HELSINKI 
Puh. (09)412 6241 (k.), Puh. GSM 050 585 0046 
(09) 2500 2792 (t.) Email: tero.makinen@hut.fi 
GSM 040 545 1426 
Email: Seppo Mäntymäki, 
aarne.krogerus@ Lounais-Suomi 
edu. nurmij arvi. fi Katteluksenkatu 4 B 51 

20610 TURKU 
Viljo Lehtonen, Puh. (02) 244 4669 (k.) 
varapuheenjohtaja, talous, 
jäsenasiat Olli Ollila, 
Lokkisaarentie 5 A 301 jäsen, projektit 
00980 HELSINKI Brominne 3 as. 18 
Puh. (09) 321 4252 (k.), 02400 KIRKKONUMMI 
GSM 050 564 2088 Puh. (09) 296 2093 (k.), 

GSM 040 500 2287 
Harri Kalaja, Email: olli.ollila@kolumbus.fi 
sihteeri 
Otsolahdentie 7 A 6 Jani Ruisniemi, 
02110 ESPOO asiantuntijajäsen, 
Puh. GSM 040 571 6897 yhteyshenkilö/VaaRannJP 

Mechelininkatu 47 A 27 
Juha Karvonen, 00250 HELSINKI 
saunamaja, myyntituotteet Puh. (019) 181 4253 (t.), 
Vilkenintie 21 A GSM 040-585 7187 
00640 HELSINKI 
Puh. (09) 795 528 (k.), Teikarin taistelijat 
GSM 040 501 0843 Paavo Teikari 
Email: Yliskylän tie 4 D 28 
juha.karvonen@ 00840 HELSINKI 
sanomamagazines .fi Puh. (09) 698 4535 (k.) 
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Ränni kkojääkäri-
killassa tapahtuu 
Kevät-kesä 2003 

Maal iskuu 
Sunnuntai 9.3.2003: Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä kevään barettimarssille. Katso eril-
linen ilmoitus tässä lehdessä. 
Torstai 27.3.2003: Sääntömääräinen kevät-
kokous. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdes-
sä. Rannikkojääkärikillan jäsenille tulee myös 
erillinen kutsu. 

Huht ikuu 
Tiistai-Keskiviikko 15.-16.4.2003: Perintei-
nen barettimarssi Dragsvikin maastossa. Kat-
so erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

Toukokuu 
Informaatio- ja jäsenhankintatilaisuus Turus-
sa. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin myö-
hemmin lähinnä Lounais-Suomen alueella. 

Kesäkuu 
Torstai-Lauantai 5.-7.6.2003: Teikarin mat-
ka edellyttäen, että matkalle saadaan Venäjän 
viranomaisten lupa. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot Aarne Krogerus, GSM 040-545 1426. 

Heinäkuu 
Perjantai 4.7.2003 (Huom. Päivä !): Teikarin 
päivä, jota juhlitaan Dragsvikissä perinteisin 
menoin. Killan jäsenet ovat tervetulleita seu-
raamaan Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan 
perinnepäivän juhlallisuuksia Teikarin kivel-
le Dragsvikiin sekä osallistumaan sen jälkeen 
järjestettävälle vastaanotolle. Helsingistä jär-
jestetään bussikuljetus. Tarkasta ohjelmasta 
tiedotetaan myöhemmin. 

Elokuu 
Maanantai 4.8.2003: Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä kanoottivaellukselle. 
Perjantai-Sunnuntai 22.-24.8.2003: Ka-
noottivaellus Hankoniemellä. Ilmoittautumi-
set 4.8.2003 mennessä ja lisätiedot Tero Mä-
kinen, email: tero.makinen@hut.fi tai GSM 
050-585 0046. Tero toivoo alustavia kiinnos-
tuksen ilmaisuja vaelluksesta heti. 

Rannikkojääkärien 

BARETTIMARSSI 

Perinteinen barettimarssi järjestetään tänä ke-
väänä 

t i is ta ina ja keskiv i ikkona 
1 5 . - 1 6 . 4 . 2 0 0 3 

Dragsvikin lähimaastossa. Tapahtuma on VEH 
eli vapaaehtoinen kertausharjoitus. 

I l m o i t t a u t u m i s e t sunnuntaihin 9.3.2003 
mennessä Tero Mäkiselle, jolta saa myös lisätie-
toja tapahtumasta. 

H u o m ! Ainoastaan rannikkojääkärikillan jä-
senillä on mahdollisuus saada vihreä baretti 
osallistumalla barettimarssiin. 

Tero Mäkinen 
GSM 050-585 0046 
Email: tero.makinen@hut.fi 

Killan Maja 
Rannikkojääkärikillan Maja on killan jäsenten 
ja heidän ystäviensä vapaa-ajanviettokeskus. 
Majaa voidaan vuokrata myös killan ulkopuoli-
sille Suomen kansalaisille ja yrityksille. 
Maja varataan puhelimitse majan isännöitsijältä, 
Juha Karvoselta, puh. )09) 795 528, 040 501 
0843 tai e-mail: 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi. 
Tällöin ilmoitetaan vuokraajan ryhmän koko ja 
henkilöiden nimet sekä mahdollinen killan 
jäsenyys. Huom. Ulkomaalaisten tuonti alueelle 
vaatii erikoisluvan varuskunnan päälliköltä! 

Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä vuokraus-
päivänä klo 16.00 ja päättyy viimeisenä klo 
14.00. 

Majan vuokra on 26 euroa/vrk jäsenille, 34 
euroa/vrk muille yksityishenkilöille ja 68 euroa/ 
vrk yrityksille. 

Killan maja on suljettuna 31.10. -31.4. 
välisenä aikana. 
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Rannikkojääkäri killan 
myyntiartikkelit 
Tunnuksia 
B a r e t t i m e r k k i ( e n n e n 5 0 , - ) 
S o l m i o n e u l a ( e n n e n 1 0 0 , - ) 
J ä s e n m e r k k i ( e n n e n 5 0 , - ) 
Julkaisuja 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i t 
- h i s t o r i i k k i ( e n n e n 1 0 0 , - ) 
R ä n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
h i s t o r i i k k i ( e n n e n 4 0 , - ) 
V e r e n k o s t u t t a m a t s a a r e t 
Asusteita 
L i p p i s ( e n n e n 7 0 , - ) 
T - p a i t a ( e n n e n 7 0 , - ) 
K a s s i ( e n n e n 1 5 0 , - ) 

8 , 5 € 
1 7 € 

8 , 5 € 

1 7 € 

7 € 
5 0 , -

1 2 € 
1 2 € 
26€ 

T u o t t e i t a v o i t i e d u s t e l l a J u h a 
K a r v o s e l t a , p u h e l i n 0 4 0 - 5 0 1 0 8 4 3 
j a s ä h k ö p o s t i o s o i t e 
j u h a . k a r v o n e n @ s a n o m a m a g a z i n e s . f i 

SININEN RESERVI 

Monipuolista merellistä toimintaa 
maanpuolustuksen hyväksi 
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Rannikkojääkärien 
itsenäisyysjuhla 

• Ran n i k koj ää käri k i 11 an ja Teikarin taistelijoiden 
itsenäisyyspäivän ajan juhlaa eli niin sanottua Tei-
karin muistojen iltapäivää vietettiin torstaina, mar-
raskuun 28. päivänä 2002 Turun Upseerikerholla 
perinteisin menoin. Tilaisuuteen oli saapunut kuuti-
senkymmentä vierasta, mukana yksitoista Teikarin 
taistelijaa. Esitelmän tilaisuudessa piti eversti Eino 
Tirronen aiheenaan "Kokardista nykypäivään". Jou-
luaterian jälkeen ohjelmaan kuuluivat arpajaiset, 
musiikkia, runo, joulupukki ja terveiset eri tahoilta. 
Esiintyjinä olivat Tuija Saura, Petra Frey ja Jukka 
Laitakari . Isäntänä toimi tuttuun tapaan eversti 
Martt i Kuivala. Ohje lmajär jes te ly is tä vastasivat 
Teikarin taistelijat Antti Laitakari ja Jouko Koli. 

Kiitokset jälleen turkulaisille kiltaveljille ja -si-
sarille. Toivottavasti perinteet jatkuvat ja voimme 
kokoontua jälleen vuonna 2003 Teikarin merkeissä 
itsenäisyyspäivän juhlaan. 

Syyskokous 
Rannikkojääkärikillan sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
MPKL:n auditoriossa, Helsingis-
sä, tiistaina 26. marraskuuta 
2002. Kokouksessa valittiin killan 

puheenjohtajaksi edelleen Aarne Krogerus. 
Killan hallituksen erovuoroiset jäsenet 
Viljo Lehtonen,Tero Mäkinen ja Seppo 
Mäntymäki valittiin myös uudelleen. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Viljo Lehto-
nen. Kokouksessa vahvistettiin killan 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2003 hallituksen esittämässä 
muodossa. 
Ennen varsinaista kokousta Sininen 
Reservi r.y:n puheenjohtaja Reijo Telaranta 
esitelmöi Sinisen Reservin roolista vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen kentässä. 
Kuvassa puheenjohtaja Reijo Telaranta 
(vas.) vastaanottaa killan kiitoksena 
esitelmästä "rannarikaulahuivin" ja kirjan 
Veren Kostuttamat Saaret killan puheen-
johtajalta Aarne Krogerukselta (oik.). 

Teikarin taistelija Olavi Piironen (vas.) vastaan-
ottaa hänelleTeikarin päivänä myönnetyn 
Rannikkojääkärimitalin mitalin veljeskunnan 
suurmestarilta, everstiTapio Partaselta (oik.). 
Kuva: S. Mäntymäki 
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Teikarin taistelija Antti Laitakari (vas.) lahjoitti 
RannikkojääkärikillalleTeikarin taistelijoiden 
asevelimerkkiä esittävän reliefin. Kuvassa Antti 
Laitakari (vas.), Viljo Lehtonen käsissään reliefi 
ja Aarne Krogerus. Reliefi on ajateltu sijoitetta-
vaksi Dragsvikiin valmisteilla olevaan rannikko-
jääkärimuseoon. Kuva: S. Mäntymäki 

Teikarin taistelijat Olavi Piironen ja Sven-Erik 
Järvinen seuraavat eversti Eino Tirrosen 
esitelmää. Kuva: A. Krogerus 

Teikarin taistelija Sauli Kosonen keskustelussa 
Rannikkojääkäripataljoonan entisen komenta-
jan, sotahistorioitsija, everstiluutnantti Antti 
Juutilaisen kanssa. Kuva: A. Krogerus 

Rannikkojääkäripataljoonan entinen komenta-
ja ja Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan 
suurmestari, eversti Tapio Partanen ja 
VaaRannJP:n komentaja Anders Gardberg 
joululahjaodotuksissa. Kuva: A. Krogerus. 

Joulupukki (Jussi Lempiäinen) vierailulla 
Korvatunturilta. Kuva: S. Mäntymäki. 
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Rannikkojääkärikilta 
sai uuden esitteen 

• Pitkään vireillä ollut killan esite koki päivänvalon 
marraskuun lopulla. Ensimmäiset kappaleet olivatkin 
jaossa syyskokouksessa. Monivärinen ja taskukokoinen 
esite kertoo killan tarkoituksesta, tavoitteista, jäsenyy-
destä, jäseneduista jne. kahdella kielellä. Näin esite sopii 
hyvin jaettavaksi Vaasan Rannikkojääkäripatal joonan 
varusmiehille. 

Esitteessä kerrotaan myös rannikkojääkärien tunnuk-
sesta, joka on vihreä baretti, johon on kiinnitetty meri-
kotkan päätä esittävä kokardi. Kotkanpääkokardilla va-
rustettu vihreä barettihan on sotilasvaruste, jota voidaan 
kantaa vain rannikkojääkärijoukkojen kertausharjoituk-
sissa ja muissa sotilas-ja virkapukuohjesäännön mukai-
sissa tilaisuuksissa muun soti las varustuksen kanssa. So-
tilaskokardilla olevan vihreän baretin käyttöoikeuden 
myöntää Uudenmaan Prikaatin komentaja. Killan oma 
tunnus puolestaan on puolustusvoimien tornikuvion 
päällä oleva kotkanpää. Tätä tunnusta voi jokainen kilta-
lainen kantaa rintamerkkinä tai barettikokardina. 

Lisäksi esitteessä kerrotaan rannikkojääkärien perin-
teistä aina Teikarin taisteluista alkaen, j a siitä millaisten 
vaiheiden kautta rannikkojääkärien koulutus on siirtynyt 
Dragsvikiin. Esitteessä on myös erillinen jäsenhakemus-
osa. 

Esitteen ovat suunnitelleet killan hallituksen jäsen 
Juha Karvonen ja hänen puolisonsa Maija Tirri. Painotyö 
ja paperi on saatu kokonaan "sponssina"', painotyö ja si-
donta Wellprint Oy:ltä, reprotyö GH-Links Oy:ltä ja pai-
nopaperi Papyrus Finland Oy:ltä 

^fe 
RANNIKKOJÄÄKÄRI-

KILTA r.y. 

• « • F 

| 
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\ 
A 

r.f. 

Rannikkojääkärikillan esitteen kansi. 

Kiitos! 

Litoset Oy lahjoitti elokuussa Rannikkojääkäri-
killalle väritelevisiovastaanottimen Upinnie-

men mökille.Television luovutustilaisuudessa 
saunomista odotellen Litoset Oy:n johtaja 

Pauli Savela, killan saunamajan isännöitsijä 
Juha Karvonen ja killan puheenjohtaja Aarne 

Krogerus. Kiitokset Litoset Oy:lle tuesta 
maanpuolustuksen hyväksi. 

1 00 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 3 



Pysäkointipalvelukeskus kiittää hyvästä yhteistyöstä. Perinteisen pysäköinninvalvonnan ohella 
palvelelemme pysäköintiin liittyvissä asioissa mm. ylläpitämällä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää 
myöntämällä tähän liittyvät tunnustukset. Huollamme myös lippuautomaatit ja pysäköintimittarit 
sekä myymme autokohtaisia maksulaitteita ja lataamme näihin käytettäviä parcard-kortteja. 

Palvelemme Teitä seuraavissa toimipisteissä: 

KESKUSTOIMISTO 
Yrjönkatu 2 1 B , 00100 Helsinki 
Neuvonta puh. (09) 310 45 855 (virka-aikana) 
Päivystys puh. (09) 310 45 865 (virka-aikana) 
Telefax (09) 310 45 867 
E-mail: pys.palvelu@kv.hel.fi 
Aukioloaika: ma klo 8.30-16.30, ti-pe klo 8.30-16.00 

ALUETOIMISTO 
Sturenkatu 11, 00510 Helsinki 
Päivystys valvontapyynnöt 
puh. (09) 310 45 881 (virka-aikana) 
Tekniset vikailmoitukset 
puh. (09) 310 43 380 (virka-aikana) 
Telefax (09) 310 45 886 
E-mail: pys.palvelu@kv.hel.fi 
Aukioloaika: ma klo 8.30-16.30, ti-pe klo 8.30-16.00 

TEKLA 

Tekla Defence -
Johtamisjärjestelmien 
ammattilainen 

w w w . t e k l a . c o m 

TOIMITAMME 
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM: 
• N a a m i o i n t i v e r k o t ja 

m a a s t o u t t a m i s j ä r j e s t e i m ä t ( y h t e i s t y ö s s ä 
B a r r a c u d a T e c h n o l o g i e s A b : n kanssa ) 

• Va ras toha l l i t 
• V a r a s t o j e n s i säka t tee t 
• Te l t tapa t ja t ja a m p u m a - a l u s t a t 
• Pei te- , k u o m u - ja ha l l ima te r i aa l i t 
• Y m . P V C - k a n k a a s t a t e h d y t t u o t t e e t 

K E H I T E T T Y Y H T E I S T Y Ö S S Ä 
P U O L U S T U S V O I M I E N K A N S S A 

SCANTARP 
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio 
Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762 
e-mail: sales@scantarp.f i  
www.scantarp.f i 
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Turun Rannikkopatteriston 
kuulumisia 

P e r i n n e t o i m i n n a n e l v y t t ä m i n e n 

• Turun Rannikkopatteriston perinneyhdistys ry:n 
perustamiskokous pidettiin 27.8.2002 Gyltössä. 

Perinneyhdistyksen päämääränä on vaalia RT 
3:n, Turun Rannikkorykment in ja sen edeltäjien 
sekä Turun Rannikkopatteriston ja sen edeltäjien 
perinteitä. 

Perinneyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi-
daan hyväksyä Turun Rannikkopatteristossa palve-
leva tai palvellut henkilö sekä Turun Rannikkopat-
teriston perinnejoukoissa palvellut henkilö. Perin-
neyhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yh-
teisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja 
toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta perin-
neyhdistyksen hallitus . 

Perinneyhdistys tar joaa jäsenil leen mahdolli-
suuden rannikkotykistö - ja merihenkiseen yhdessä-
oloon Saaristomeren alueella. Ensimmäisenä tehtä-
vänään se pyrkii kokoamaan j a panemaan esille 
perinnejoukkojensa esineistöä Gyltössä, Utössä ja 
Örössä. Perinneyhdistys on vuokrannut Metsähalli-
tukselta virkistyskäyttöönsä Berghamnin entisen 
linnakesaaren vartiotuvan ja saunarakennuksen. 

Perinneyhdistyksen hall i tukseen valittiin pu-
heenjohtajaksi komkapt Juha Tuominen (puh. 02-
18133201), varapuheenjohtajaksi kaptl Jussi Hieta-
niemi (puh. 02-18133240) ja jäseneksi komkapt 
Jukka Ranta (puh.02-18133200). Halli tuksen jä-
senet vastaavat tiedusteluihin ja ottavat vastaan jä-
senhakemuksia. Jäsenhakemuksesta on ilmettävä 
hakijan nimi, osoitetiedot, palvelusuratiedot, soti-
lasarvo. 

Perinneyhdistyksen postitusosoite on 
Turun Rannikkopatteristo 
Perinneyhdistys 
PL 5 
21711 KORPPOO. 

Hankoniemen killan 
edustajien onnittelu-
ja vastaanottamassa 

puheenjohtaja 
Thomas Blom ja 

sihteeri Elina Laiho. 

Turun Rannikkotykistökilta ry. 

40 vuotta 
Turun RT-kilta juhlisti 40-vuotista taivaltaan mie-
liinpainuvalla iltajuhlalla 16.11.2002 ravintola Suo-
malaisella Pohjalla. 

Tervehdyssanat seitsemänkymmenpäiselle juh-
l i jajoukolle lausui killan puheen joh ta ja Thomas 
Eric Blom. Musiikillisen tervehdyksen juhlan al-
kuun toi Satakunnan Soti lassoit tokunta Hangon 
marssin sävelin. Soittokunta viihdytti juhlijoita ka-
pellimestari Riku Huhtasalon johdolla myös päiväl-
lisen lomassa. 

Vaikuttavan juhlapuheen killan historiikin muo-
dossa piti eversti Eino Tirronen. Sekä kilta että kil-
tapiiri palkitsivat vuosien myötä ansioituneita jäse-
niä ja illan päätteeksi tanssittiin yliluutnantti Ari 
Tammisen johtaman Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunnan tahdissa. JKKuhlan loppuun oli osal-
listujille varattuna myös yllätys: illan huipensi lau-
lusolistina tangoprinssi Pekka Punkeri. 

Oy Jalostaja Ab 
Pansiontie 45 
20210 Turku 

Puh. 02-260 9911 

% 
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Väki viihtyi hyvän 
ruoan ääressä ja 
mikäs oli viihtyes-
sä hyvässä seuras-
sa. 

Thomas Blom 
toivotti juhlaväen 

tervetulleeksi ja 
kohotti maljan 40-
vuotiaalle killalle. 

Palkitut yhteisportretissa. Kuninkaallista tangon tulkintaa 
Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunnan tahdittamana 
esitti Pekka Punkeri. 
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Rannikkotykistön perinneyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS 2003 
Rannikkotykistön perinneyhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdis-
tyksen jäsenistön sääntömääräisen vuosikokoukseen Merisotakou-
lulle Suomenlinnaan 20.3.2003 klo 16.30 alkaen. Kokouksessa kä-
sitellään yhdistyksen säännöissä määritetyt vuosikokous asiat. 

Esitykset muihin kokouksessa käsiteltäviin aiheisiin tulee toi-
mittaa yhdistyksen sihteerille osoitteeseen: 

Komentajakapteeni Kari Aapro 
Merisotakoulu 
Korkeakouluosasto 
PL 5 
00191 Helsinki 
E-mail 
kari.aapro@mil.fi  
puh 09-181 46200 
GSM 040-503 1483 

Lisäksi ilmoitetaan, että yhdistys jatkaa viime vuoden aikana käyn-
nistettyä 152T kalustoon liittyvää muistelmakirjoituskilpailua 
10.3.2003 saakka. Kirjoitukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteeril-
le yllämainittuun osoitteeseen. Saadut kirjoitukset käsitellään vuo-
den 2003 vuosikokouksen yhteydessä. 

hiökalutukkuoq 
PL 233 20101 TURKU 

Ketarantie 31 - 39 
Puh. vaihde (02) 233 1111 

F ax (02) 233 1116 

Hyvät 
I golfarit! 

Rt-Golf 2003 kisa pidetään tänä 
vuonna 26.8.03 Tuusulan perinteisissä 
maisemissa. 

Pankaa päivämäärä jo nyt kalente-
reihinne ja varatkaa tämä päivä tätä 
tournamenttiä varten. 

Kaikki meri- ja rt-henkiset 
tervetuloa mukaan! 

Tarkemmin seuraavassa RP-
Lehdessä. 

Rt-Kerho JOHTORENGAS ry 
Pertti E. K. Aalto 
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SAM K 

tie tavoitteisiin 

TEKNIIKKA JA MERENKULKU SOSIAALI- JA TERVEYSALA 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Tiedepuisto 3, 28600 Pori Puh. (02) 620 3000, fax (02) 620 3030 • www.samk.fi • hakutoimisto@samk.fi 
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Turku Energia w w w . t u r k u e n e r g i a . f i w w w . h y o t y t u u l i . c o m 

Hyötyä ihmiselle ja ympäristölle 

Hyötytuul i on tuulivoimalla tuote t tua 

sähköä. Tuulivoima on ympär istö-

ystävällinen energian tuo tanto-

vaihtoehto, sillä tuulivoimalat 

eivät aiheuta tuotantokäytössä 

minkäänlaisia päästöjä ilmakehään. 

Turku Energian myymä 

Hyöty tuu l i -sähkö 

tuotetaan Suomen 

suurimmassa tuul i-

puistossa, Porin 

Reposaaressa. 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
Kul tasepänkatu 8 , 0 4 2 5 0 Kerava 

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

TAMPEREEN 
T K I KASSAJÄRJESTELMÄT OY 

Lemminkäisenkatu 10, 33540 Tampere 
Puh. (03) 261 1666, Fax (03) 261 1066 

Vedellävoideltavat kumilaakerit 
OY Flinkenberg Ab Tools 

maahantuonti Espoossa 
Puh. (09) 859 911 tools@flinkenberg.fi 

NIKLASH1PPING OY LTD 
I t ä t u u l e n t i e 1 , 0 2 1 0 0 E S P O O 

P u h . 0 9 - 4 7 8 2 9 3 0 0 
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l l l l M v U V U l é f r a ja tulivoimaa 
JUSSI V O U T I L A I N E N 

Mer ivo imat on al lekir joi t tanut sopimuksen 

rannikko-ohjusjär jestelmän hankinnasta 

saksalaisen S T N At laksen kanssa.Tämä 

1980-luvulla alkunsa saanut hanke on saatu 

vihdoinkin sopimusasteel le saakka. Ensim-

mäiset to imi tukset tapahtuvat vuoden 2004 

aikana ja operati iviseen käyt töön järjestel-

m ä saadaan vuoden 2006 aikana. Ensivai-

heessa sopimus pitää sisällään yhden 

komppanian varusteet. Sopimukseen liittyy 

kahden komppanian optio. 

• Alunperin rannikko-ohjushanke sai 
hyväksynnän jo vuonna 1990. Edel-
täjä SS-11 poistettiin operatiivisesta 
käytöstä jo vi ime vuosikymmenen 
puolessa välissä. Varsinainen hanke 
käynnistettiin yhdessä maavoimien 
panssar i n to r jun taoh jushankkeen 
kanssa vuonna 1996. Tällöin hankit-
tavalle järjestelmälle määritettiin teh-
täviksi väylätorjunta, ilmatorjunta (he-
l ikopteri maalit), merimi inoi t teiden 
suojaaminen sekä panssarintorjunta-
tehtävät läpäisyn puitteissa. Tavoit-
teeksi hankinnalle asetettiin saada 
rannikkopuolustukseen reagointiky-
k y j e n ja taistelunkestävä asejärjes-
telmä hyökkääjän kärkeä vastaan. 
Varsinaisen lähtölaukauksen hank-
keelle antoi 90-luvun loppupuolella 
julkistettu hallituksen puolustuspoliit-
tinen selonteko, missä todettiin liikku-
van rannikkopuolustuksen kehittämi-
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T u l i t e h t ä v ä t o t e u t u u 
p o i k k e u k s e l l i s e s t i 

Ampumalaitteen merrkittä-
vimpiä etuja ovat sen 
keveys ja käytön helppous 

taan riittää hyvin järjestelmäl-
le suunniteltujen maalien tor-
juntaan. 

ampuja katsoo ampuma-
laitteessa olevaa maalista 

s a a t u a k u v a a . K u v a saa -
daan ennen laukaisua ampu-
malaitteen infrapunakameras-
ta tai pä iväkamerasta ja len-
non a ikana oh juksen haku-
päänä toimivista ir- tai päivä-
kamerasta. Käytettävä kame-
ra v o i d a a n va l i t a t e h t ä v ä n 
mukaan. Hakupään kuva siir-
retään va lokui tua pitkin am-
pumalaitteelle. Ampuja voi lu-
kita ohjuksen maali in ja seu-
rata lennon etenemistä (fire-
and-forget). Toinen vaihtoeh-
to on se, et tä ampu ja oh jaa 
ohjuksen maaliin tai päivittää 
o s u m a p i s t e e n juur i e n n e n 
o s u m a a (man - i n - t he - l oop ) . 
Ohjus voidaan laukaista ilman 
et tä a m p u j a näkee maal in . 
O h j u k s e n k a n t a m a on noin 
kahdeksan ki lometr iä. Koko 
oh juksen lennon a jan kuva 
siirtyy ampumalait teel le valo-
kuidun välit tämänä. 

Taistelulataus on kehitetty 
mer imaale ja varten. Läpäisy 
ja va i ku tus koh teen s isä l lä 
yhdistettynä ohjuksen alle yh-
den met r in kokona i sha jon -

Ampuma la i t t een infrapu-
nakamera on 3-5 um:n alueel-
la toimiva laite, jonka toiminta 
perustuu 340*240 matri isissa 
oleviin detektoreihin ja mikro-
skannaukseen. Lämpötähtäin 
kootaan ja osin valmistetaan 
Suomessa. 

M a a v o i m i e n kanssa 
y h t e e n s o p i v a t u o t e 

Merkit tävä etu hankit tavassa 
jär jestelmässä on sen huolto-
ja koulutusjär jestelmän yhte-
neväisyys maavoimien pans-
sa r in to r j un taoh jushankkee-
seen. Hank in tava iheessa ja 
koko elinkaaren ajan tämä tuo 
merk i t täv iä säästö jä rahal l i -
sest i ja henk i l ös tön osa l ta . 
Huolto- ja testauslaitteet ovat 
lähes yhtenevät. Koulutussi-
mulaattoriin tulee kaksi eri toi-
minta; to inen maavo im ia ja 
toinen merivoimia varten. Va-
raosat ovat os in yh tenevät . 
Järjestelmät ovat jopa niin sa-
manka l t a i s i a , e t tä Mer i vo i -
mien ampuma la i t t ee l l a voi-
daan halutessa ampua maa-
voimille hankittuja panssarin-
torjuntaohjuksia. • 

Ohjuksen tul i tehtävän toteut-
taminen po ikkeaa totutusta. 
Perusperiaatteena on se, että 

Laukaisuyksikköön on integroituina tähtäiminä toimivat 
kamerat ja koko ammunnanhallintajärjestelmä. 

V a a t i m u k s e t t ä y t t y v ä t 

Valittu jär jeste lmä täyt tää 
kaikki sille asetetut vaatimuk-
set. Euro-Spike ER on mies-
kuljetteinen järjestelO 

mä. Se kyetään siirtämään 
käytössä oleval la tai hankin-
nan alaisena olevalla veneka-
lustolla. Rannikko-ohjusryhmä 
kykenee li ikkumaan Jurmolla, 
Uiskol la tai j opa G-venee l lä 
varusteet mukanaan. Ohjus-
laukaus laukaisusäiliössä pai-
naa vain 33,5 kiloa. Taistelu-
la tauksen pa ino oh jukses ta 
on merkittävä. Itse järjestelmä 
on kevyt. Kolmijalkaan tuleva 
adapter i pitää sisällään koro-
tus- ja s i vusuun tauskone is -
ton, komento- ja laukaisuyksi-
kön sekä tähtäimet ja painaa 
silt i va in 20 ki loa. Ko lmi ja l -
kana käytetään Suomessakin 
tuttua panssarintorjuntaohjus 
TOW:n kolmijalkaa. 

nen 
keske i -

seksi. 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 
2 0 0 3 

07 .03 . S u o m e n l i n n a n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n v u o s i k o k o u s ( s i v u 64) 
12 .03. M e r i u p s e e r i y h d i s t y k s e n k u u k a u s i k o k o u s T u r u s s a ( s i v u 59) 
15 .03 . L a i v a s t o n K i l l a n k e v ä t k o k o u s H e l s i n g i s s ä ( s i v u 79) 
15 .03 . P o h j a n l a h d e n L a i v a s t o k i l l a n k e v ä t k o k o u s V a a s a s s a ( s i v u 82) 
20 .03 . R a n n i k k o t y k i s t ö n P e r i n n e y h d i s t y k s e n v u o s i k o k o u s M e r i S K : s s a ( s i v u 94) 
2 0 . 0 3 R t U y : n e v p - l o u n a s K a t a j a n o k a n K a s i n o l l a ( s i v u 57) 
27 .03 . R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n k e v ä t k o k o u s H e l s i n g i s s ä ( s i v u 85 ) 
10 .04. R t U y : n e v p - l o u n a s ( s i v u 57) 
1 5 - 1 6 . 0 4 R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n B a r e t t i m a r s s i D r a g s v i k i s s ä ( s i v u 86) 
23 .04 . M Y : n v u o s i k o k o u s S u o m e n l i n n a n U p s e e r i k e r h o l l a ( s i v u 59) 
0 8 . 0 4 K a a p p a r i l a i v a I t ä m e r e n K a u h u a m m u n n a t T u r u s s a ( s i v u 60) 
15 .05. R t U y : n e v p - l o u n a s ( s i v u 57) 
5 -7 .6 . R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n T e i k a r i n m a t k a ( s i v u 86) 
2 3 - 2 6 . 0 6 . S u o m e n l i n n a n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n l a s t e n le i r i J ä r v ö s s ä ( s i v u 64) 
04 .07 . T e i k a r i n Pä i vä D r a g s v i k i s s ä ( s i v u 86) 
09 .07 . M e r i v o i m i e n v u o s i p ä i v ä T a m m i s a a r e s s a 
20 . -21 .8 . L a a t o k a n P u o l u s t a j i e n P e r i n n e y h d i s t y s G y l t ö s s ä 
2 2 - 2 4 . 0 8 R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n k a n o o t t i v a e l l u s H a n k o n i e m e l l ä ( s i v u 86) 
26 .08 . R t - G o l f T u u s u l a s s a ( s i v u 94) 
17 .09 . M e r i u p s e e r i y h d i s t y k s e n k u u k a u s i k o k o u s P ä ä e s i k u n n a s s a ( s i v u 60) 
09 .10 . T o u r i n T u s s a r i a m m u n t a U p i n n i e m e s s ä ( s i v u 60) 
16 .10. M e r i u p s e e r i y h d i s t y k s e n 80 -v . j u h l a k o k o u s M e r i S K : s s a ( s i v u 60) 
24 .10 . M Y : n 8 0 - v u o t i s j u h l a K a t a j a n o k a n K a s i n o l l a ( s i v u 60) 

S e u r a a l e h t e m m e k o t i s i v u i l t a M e r i v o i m i e n ja eri yhd is tys ten t iedot te i ta : 
www. rann ikonpuo lus ta ja . f i 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 0 0 3 
2 / 2 0 0 3 v i i k k o 24, a i n e i s t o p ä i v ä 2 2 . 0 4 . 2 0 0 3 
3 / 2 0 0 3 v i i k k o 39 , a i n e i s t o p ä i v ä 1 1 . 0 8 . 2 0 0 3 
4 / 2 0 0 3 v i i k k o 4 9 , a i n e i s t o p ä i v ä 2 0 . 1 0 . 2 0 0 3 

Koululaivan Matti Kurjen 
(ex HMS Porlock Bay) purjehtijat.... 
1/66 ikäluokan ryhmänjohtajat ja kokelaat suunnittelevat matkaa Englantiin tapaamaan ex HMS 
Porlock Bayn veteraaneja. Matkalle lähdetään viikolla 14 tai 17. Tapaamispaikka on Royal Navyn 
kotisatama Portsmouth, jossa tutustumme mm. Amiraali Nelsonin lippulaiva Victoryyn yms. 
Majoitus edullisesti Royal Navyn sen/ice klubilla. 
Paluumatkalla Lontoossa tutustumme National Maritime Museoon ja alan antiikkiliikkeisiin. 
Majoitus edelleen paikallisten järjestämänä edullisesti navyn service klubilla. 

^ Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kaikki Kurjella 
• palvelleet ovat tervetulleita ikään ja sotilasarvoon katsomatta. - Allekirjoittanut on saanut 

valmiiksi laivamme kaikista matkoista (1962 - 1974) reittikartan, joka on juliste kokoa. Englannista 
voi ostaa myös laivamme täydellisen pienoismallin kooltaan pituus 98,5 cm ja leveys 12,2cm. -
Vanhoja kaitafilmejä elämästä laivallamme on digitoitu nykyformaattiin (VHS, DVD) jne. 

Ilkka J Ignatius 
Sotilasmestari (res) 1/66 KL Matti Kurjen purjehtija 
Puh. (09) 801 3041 tai Gsm 040 5050 685 
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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 
•Val tuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
gsm: 0400 412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
gsm: 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi  
•As iamies 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: i lpo.bergholm@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
MerivE, Mat-os 
PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mail: juha.rannikko@mil.f i 

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: 
ul la.varjola@oriondiagnostica.f i 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 Vantaa 
gsm: 050 3880282 
e-mail: 
kimmo.kmos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Reijo Telaranta 
Ristinummentie 43 B 
04420 Järvenpää 
gsm: 0400 412 628 
e-mail: reijo.telaranta@kotimaa.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36 
02170 Espoo 
gsm: 040 545 1426 
e-mail: aarne.krogerus@edu. 
nurmijarvi.f i 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Risto Sariola 
Suokatu 15-17 F 28 
10900 Hanko 
gsm: 040 535 1791 
e-mail: risto.sariola@pp.inet.fi 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 
gsm: 050 558 5987 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
gsm: 040 510 5547 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivir ta 16 as.4 
02320 ESPOO 
gsm: 0400 468 380 
e-mail:pekka.ahtola@pp.inet.f i 

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@netti l inja.f i 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapiori ikonen@surfeu.f i 
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HELSINGIN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19 
00970 HELSINKI 
gsm: 050 328 6134 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Ossi Pekonen 

1 Nisukatu 4 
20740 TURKU 
(02)236 7131 
e-mail: nisukatu@luukku.com 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10 
65100 VAASA 
(06)317 3135 

HELSINGIN 
MERIRESERVILÄISET 
• Puheenjohtaja Mauri Kettunen 
Mäntyt ie 10 A 1 
00270 Helsinki 
gsm: 0400-449 847 

. e-mail:mauri.kettunen@luukku.com 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Pertti Pastinen 
Palkkati lankatu 6 A 2 

; 00240 Helsinki 
j gsm: 040-704 0344 

I LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 

: 00980 Helsinki 
: gsm: 0500-207 815 

e-mail: keijokar@saunalahti.f i 

KATTAVAA 
HUOLTOASEMA-

TEKNI IKKAA 

a u i o t a n k 
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SHIP DESIGNERS 

I L S O Y 
PL 66 
Varppeenaukio 11 
21200 RAISIO 
ils@tils.fi 

MARINE ALUTECH 
S E R V I C E 

E53SI 

1 Rolls-Royce 
EuHgJ f 

HUOLTO JA VARAOSAT 

HUOLTO JA VARAOSAT 

YANMAR 
MYYNTI, 

HUOLTO JA VARAOSAT 

MARINE ALUTECH OY AB SERVICE 
TELAKKATIE, 25570 TEIJO 

e-mail: mirko.karppala@marinealutech.com 
p. 02 7288 115, f. 02 7288 129 

y-tunnus: 0851614-0, kaupparek.nro. 522.061 

SIMPPELI 
PASTA-

HERKKU. 
LISÄÄ VAIN VESI JA 

KUUMENNA. 
WWW.MAGCI.FI 

1 00 
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Monipuolista ja 
innovatiivista 

komposiittiosaamista 

Suunnittelemme, valmistamme, 
asennamme ja huollamme myös 

Laivue 2000:n alusten 
komposiittirakenteet. 

F Y - C O M P O S I T E S 
Nosturikatu 7, 37150 Nokia, puh.03-342 9900, fax. 03-342 9914 

www.fy-composites.com 
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YANMAR ~ 
marine 

Sisäinen voima 
ratkaisee... 

kun tavoitteeseen on päästävä. 
90 vuoden aikana saatu kokemus ja osaaminen venemoottoreiden 
valmistajana takaa Yanmar-sisäperädieseleille erinomaisen 
luotettavuuden, suorituskyvyn ja taloudellisuuden. 

Olipa veneesi iso tai pieni Yanmar antaa sille uuden luonteen. 

Ammattitaitoinen jälleenmyynti- ja huoltoverkostomme on valmiina 
palvelemaan Sinua. 

E K g T H f l l V I Maahantuoja: Oy Ekström Power Ab ^ T ] 
POWER puh. (09) 591 91, email: ekstrom@ekstrom.fi www.ekstrom.fi 

mailto:ekstrom@ekstrom.fi
http://www.ekstrom.fi
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