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SA-KUVA 

PÄÄKIRJOITUS 

suorituskykyä 
maavoimiin 

2/2003 

j uolustusvoimissa eletään nyt maavoi-
M mien vuosikymmentä. Niinpä esimer-

^ ^ kiksi materiaalihankkeiden painopiste 
on maavoimien tärkeimpien yksiköiden, 
valmiusyhtymien varustamisessa ja niiden 
suorituskyvyn lisäämisessä. Voimavaroja 
suunnataan ensisijaisesti strategisen iskun 
ennaltaehkäisyn ja torjuntakvvvn joukkojen 
rakentamiseen. Toinen tärkeä kehittämisalue 
on kyky puolustusvalmiuden nostamiseen 
uiko- ja turvallisuuspoliittisten toimintamah-
dollisuuksien säilyttämiseksi maatamme 
koskevissa kriisitilanteissa. Joukkojemme 
edellytyksiä osallistua kansainvälisiin kriisin-
hallintaoperaatioihin kehitetään myös jatku-
vasti. 

Kolmen valmiusprikaatin varustaminen 
nykyaikaisella materiaalilla on etenemässä 
suunnitellulla tavalla. Uudessa yhtymätvypissä 
keskitytään joukkojen suojan ja liikkuvuuden 
parantamiseen, tulivoiman kasvattamiseen, 
ilmatorjuntakyvyn lisäämiseen, tiedustelun, 
valvonnan ja johtamisen tehostamiseen sekä 
pioneeri-ja huoltokaluston kehittämiseen 
vastaamaan tulevan vuosikymmenen haastei-
siin. Strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja 
torjuntakyky saavutetaan vuoteen 2008 
mennessä. 

Valmiusprikaateihin kuuluvien joukkojen 
koulutus on aloitettu jo pari vuotta sitten 
maavoimien valmiusyhtymissä Kainuun, 
Karjalan ja Porin Prikaateissa. 

Maavoimien kehittämiselle luotiin perusta 
eduskunnan vuonna 1997 myöntämällä 
tilausvaltuudella valmiusyhtymien varustami-
seksi. Tilausvaltuus mahdollistaa paiisi edellä 
esitetyn prikaatien kehittämisen myös kulje-
tushelikopterihankkeen. Tällä hankinnalla 
parannetaan etenkin strategisen iskun torjun-
taan tarvittavien joukkojen kykyä vaikuttaa 
kooltaan pienillä osastoilla nopeasti ja laajalla 

alueella. Jokaiselle prikaatille luodaan mah-
dollisuus siirtää ensimmäiset tarvittavat joukot 
ja tärkeät asejärjestelmät nopeasti kohdealueil-
le. Helikoptereita voidaan myös käyttää 
muuhun maavoimien joukkojen taistelujen 
lukemiseen alueilla, joissa se on uhka-arvion 
mukaan tarkoituksenmukaista. 

Ensimmäiset NH-90 -kuljetushelikopterit 
ovat jo työn alla ja luovutukset meille alkane-
vat vuonna 2005. Kaikki 20 konetta ovat 
käytössämme vuonna 2008. Utti on helikopte-
rien päätukikohta ja myös koulutus keskite-
tään sinne. Utin Jääkärirvkmentissä toinen 
koulutettavien ryhmä on erikoisjääkärit. joiden 
yhteistyö ja harjoittelu helikopterien kanssa on 
tärkeätä. 

Valmisuyhtvmiemme liikkuvuutta paranta-
vat Karjalan Prikaatissa Taisteluajoneuvo 
2000 eli CV 9030 FIN ja Porin Prikaatissa 
Pasi XA 203. Taisteluvoiman lisäys tulee 
Leopard 2A4 - vaunun muodossa. Tulivoiman 
uutta elementtiä edustaa AMOS -kranaatinhei-
tinjärjestelmä, jolle - kuin myös kenttätykis-
tölle - pyritään yhteistyössä kotimaisen 
teollisuuden kanssa kehittämään normaalien 
ampumatarvikkeiden lisäksi suuren tehon 
omaava kuorma-ammus ja pitkän kantaman 
laukaus. Ilmatorjunnan uusi työkalu on 
lasersäteen seurantaan perustuva Ilmatorjunta-
ohjus 2005 -järjestelmä. Johtaminen tehostuu 
mm. uuden digitaalisen kenttäradioperheen 
ansiosta. 

Pääkaupunkiseudun puolustukseen 
kehitettävät joukot pystyvät suojaamaan 
nopeasti ja tehokkaasti keskeisimmät kohteet 
ja torjumaan pääosan erikoisjoukkojen 
iskuista kaikissa sää- ja valaistusoloissa. 
Joukoille hankitaan pääosin samaa materiaalia 
kuin valmiusprikaateille. Räätälöidyt kokoon-
pano. varustus ja koulutus takaavat niille 
erityiskyvyn asutuskeskustaisteluun. 

jatkuu sirulla 6 
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1 8 Maanpuolustuspiir i 
rannikonkin puolustajana 
Uudenmaan maanpuolustuspi i r in 
to imintaa selvittää Risto Muurman 

2 4 Merivoimien Var ikko - nyky-
tekni ikan osaaja 
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portteja 

2 8 Merivoimien maal i lennokit 
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3 4 Jäänkova laji 
Ulla Parviainen kuvaa elämää jäisellä 
Suomenlahdel la 

3 6 RTR 2:n Kellomäen patteri l la 
teuvo Rönkkönen 

3 8 Opistoupseerien koulutus 
loppui 
Markku Kaukoranta 

4 2 Rannikon Puolustajan semi-
naari 
Kai Masal in 

s ivu 1 8 
U u d e n m a a n 
m a a n p u o l u s t u s p i i r i 
• Katse myös merelle 
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sivulta 3 

PÄÄKIRJOITUS jatkuu 

Tiedustelun, valvonnan 
ja johtamisen järjestelmiä 
on uudistettu vuosituhan-
nen alusta alkaen koko 
puolustusvoimissa. Maavoimissa nämä 
uudistukset ovat kohdistuneet tiedustelujouk-
koihin. lentotiedustelujärjestelmään. elektroni-
seen tiedusteluun, sensoreiden tiedonvälityk-
sen integrointiin ja johtamisen tietojärjestel-
miin. Kuluvan vuosikymmenen jälkipuoliskol-
la puolustusvoimille kehitetään uusi yhteinen 
johtamisjärjestelmäarkkitehtuuri. johon 
kuuluvat kaikki puolustushaarat ja eri aselajien 
johtaminen, tiedustelu ja valvonta. Kansainvä-
listymisen vaatimukset otetaan tälläkin alalla 
huomioon. 

Käynnissä on myös mittava maavoimien 
iskukykyä koskeva tutkimushanke. Siinä 
tarkastellaan maavoimien operatiivisten 
yhtymien ja niitä tukevien joukkojen tulivoi-
man ja liikkuvuuden kehittämistä vaihtoehtoi-
na. jotka sisältävät erilaisten asejärjestelmien 
muodostamia kokonaisuuksia. Tutkittavina 
ratkaisuina ovat syvä asevaikutus. taisteluheli-
kopteri. taistelupanssarivaunu, panssarintor-
junta ja ilmavoimien ilmasta maahan -kyky. 

Vähän pidemmällä aikavälillä maavoimia 
kehitetään siten, että maahamme syntyy 
nykyistä keskitetymmin johdettu puolustus-
haara. Maavoimien ja koko puolustusvoimien 
kehittämisen on lähdettävä sodan ajan tarpeista 
ja valmiusvaatimuksista. Niinpä johtoportai-
den määrän, kokoonpanon ja tehtävien 
suunnittelun pohjana on kriisinajan kokoonpa-
no. Siihen on voitava siirtyä rauhan ajan 
johtamis- ja hallintojärjestelmästä ilman 
johtosuhteiden muutoksia. Rauhan ajan 
järjestelmän koulutuskeskuksineen on taattava 
ammattitaitoinen henkilöstö kaikkiin tarvitta-
viin kriisiajan johtoportaisiin ja joukkoihin. 

Materiaalin rinnalla vähintään yhtä tärkeä 
kehittämisen kohde tällä maavoimien vuosi-
kymmenellä on henkilöstö. Palkatun henkilös-
tön koulutus muuttui vuonna 2001. Maavoi-

mien päällystö aloittaa nykyään opintonsa 
Maasotakoulussa Lappeenrannassa, jossa 
koulutus jakaantuu perustutkintoon, sotatie-
teen kandidaatin ja maisterin tutkintoon. 
Viimeinen opistoupseerikurssi päättyi kuluvan 
vuoden alussa ja ensimmäiset tämän uuden 
järjestelmän mukaiset upseerit valmistuvat 
ensi vuonna. 

Varusmiesten nykyinen koulutus- ja 
palvelusaikajärjestelmä on toimiva. Uusitussa 
systeemissä henkilöstö koulutetaan suoraan 
oman joukkonsa sodan ajan kokoonpanoon. 
Yksittäistä sotilasta, taistelijaa, ei ole materi-
aalihankinnoissa unohdettu. Henkilökohtaista 
suojavarustusta ja sotilaan kykyä toimia eri 
olosuhteissa kehitetään koko ajan vastaamaan 
tulevaisuuden taistelukentän oloja. 

Maavoimien joukot jaetaan jatkossakin 
käyttöperiaatteidensa mukaisesti erilaisiin 
ryhmiin. Kaikkein nopeimmin perustettavat 
joukot ovat parhaiten koulutettuja ja varustet-
tuja. Myöhemmässä vaiheessa perustettavat 
joukot on varustettu pääosin vanhemmalla 
materiaalilla. Uusien materiaalihankintojen 
myötä kyetään vanhempaa käyttökelpoista 
materiaalia sijoittamaan uudelleen näihin 
alueellisen puolustusjärjestelmän tarpeisiin. 

Meillä suomalaisilla on maamme puolusta-
miseen hyvät välineet ja niiden kehittämiseen 
kohtuulliset voimavarat. Meillä on myös 
todella hyvin toimiva puolustusratkaisuja 
veteraanien perintönä luja puolustustahto. 
Meneillään olevien kehittämisohjelmien 
myötä maavoimamme saadaan sellaiseen 
kuntoon, josta ei voi olla muuta kuin tyytyväi-
nen. Me olemme saaneet ja saamassa maavoi-
miin lisää suorituskykyä. 

Toivotan kaikkille Rannikon Puolustaja -
lehden lukijoille hyvää kesää! 

Maavoimapäällikkö 
Kenraalimajuri Kalervo Sipi 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
2/2003 

Mer ivo imien vuoden 2 0 0 3 pääsota-
har jo i tus Saar istomerel lä 

• Merivoimien vuoden 2003 pääsotaharjoitus 
MePHl "Vieno" pidetään Saaristomeren ja Hanko-
niemen alueella 9.-14. kesäkuuta. Harjoituksen joh-
taa Merivoimien komentaja ja sen toimeenpanosta 
vastaavat Saaristomeren Meripuolustusalue ja Uu-
denmaan Prikaati. Vieno-harjoitukseen osallistuu 
kalustoa ja joukkoja kaikista merivoimien joukko-
osastoista. 

Harjoituksen tavoitteena on harjoitella sotilaal-
listen merikuljetusten toteuttamista ja suojaamista, 
toimintaa Hiittisten erityisalueella sekä yhteistoi-
mintaa muiden merellisten viranomaisten kanssa. 
Harjoitus on myös heinäkuussa kotiutuvan saapu-
miserän päätössotaharjoitus. 

Vuoden 2 0 0 3 sot i lasmer iot te lun 
Pohjoismaiset mestaruuski lpa i lu t 
Upinniemessä 

• Vuoden 2003 Sotilasmeriottelun Pohjoismaiset 
mestaruuskilpailut järjestetään Suomenlahden Me-
ripuolustusalueella 13.-19. kesäkuuta. Kilpailujen 
suojelijana toimii Merivoimien komentaja. 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan joukkuei-
den lisäksi kilpailuihin osallistuvat tänä vuonna 
joukkueet myös Turkista ja Puolasta. Sotilasmeriot-
telun kilpailulajit ovat meri-5-ottelu, meri-3-ottelu 
ja purjehdus. 

Mer ivo imien vuosipäivä 
Tammisaaressa 

• Merivoimien vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta 
Tammisaaressa. Vuosipäivän tilaisuuksien ja näytte-
lyn järjestämisestä vastaa Uudenmaan Prikaati ja 
tapahtumaan osallistuvat kaikki merivoimien jouk-
ko-osastot sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
"merelliset" järjestöt. 

Tammisaaren satamassa yleisölle esittäytyvät 
Hamina-, Helsinki- ja Rauma-luokan ohjusveneet, 
miinalautat Pansio ja Porkkala, Kuha-luokan mii-
nanraivaaja sekä Sinisen Reservin koululaiva Röyt-
tä. Alukset ovat avoinna klo 10-14. Rannikkojouk-
kojen kalustoa edustavat muun muassa 130 mm 

tykki ja Raisu-raivausajoneuvo sekä rannikkojääkä-
reiden uudet Jurmo-luokan kuljetusveneet ja G-ryh-
mäveneet. 

Päivän ohjelmaan kuuluu perinteinen Laivaston 
soittokunnan konsertti, Tammisaaren kaupungin 
järjestämä hieman nuoremmalle yleisölle suunnat-
tu konsertti sekä erilaisia toimintanäytöksiä. Illalla 
tanssitaan Dragsvikin upseerikerholla Sinisen Re-
servin järjestämissä Merivoimatanssiaisissa. 

Vuoden 2 0 0 3 koulutuspur jehdus 
suuntautuu Mal ta l le 

• Merisotakoulun vuoden 2003 koulutuspurjehdus 
toteutetaan tuttuun tapaan miinalaiva Pohjanmaalla 
28.7.^4.9. Purjehduksen vierailusatamat ovat Kal-
mar Ruotsissa 31.7.-3.8., Valletta Maltalla 14.8.-
18.8. ja Edinburgh Iso-Britanniassa 28.8.-31. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuvat aluksen 
henkilöstön lisäksi Merisotakoulun 70. Merikadet-
tikurssin laivasto- ja merivartiolinja, 72. Merikadet-
tikurssin laivasto- ja merivartiolinja ja teknisen lin-
jan kone- ja aseopintosuunta. Matkan johtajana toi-
mii miinalaiva Pohjanmaan päällikkö, komentaja-
kapteeni Ari Kallio. 

Koulutuspurjehduksen vaiheita voi seurata Me-
rivoimien Internet-sivuilla (www.mil.fi/merivoimat) 
julkaistavasta matkapäiväkirjasta. 

S u o m e n ja Ruotsin mer ivoimi l la 
kuudes yhte inen Lovi isa-harjoitus 

• Suomen ja Ruotsin merivoimat harjoittelevat yh-
dessä Saaristomeren ja Selkämeren alueella 1.-13. 
syyskuuta. Kuudes peräkkäinen Loviisa-nimeä kan-
tava harjoitus alkaa Raumalta ja päättyy Sundsval-
liin. Ruotsin johtaman harjoituksen tavoitteena on 
maittemme merivoimien yhteistoimintakyvyn ke-
hittäminen Partnership for Peace -hengessä. 

Suomesta harjoitukseen osallistuu muun muas-
sa kolme Rauma-luokan ohjusvenettä, miinalaiva 
Uusimaa sekä Utin Jääkärirykmentin ja Rajavartio-
laitoksen helikopterit. Ruotsista mukana on emälai-
va Visborg, kolme Göteborg-luokan alusta, sukel-
lusvene ja vartioveneitä sekä Nyge-Aeron lentoko-
neita. Henkilöstöä harjoitukseen osallistuu kaikki-
aan lähes 400 henkeä. 
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Patria 

Vedenalaiset valvontajärjestelmät 
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•M 
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PÄÄTOIMITTAJA ^ 

Olen viime vuosien aikana yhä enem-
män seurannut eri tahoilla käytyä ja 

käytävää keskustelua arvoista. Sotilaiden 
maailmassa on keskustelua käyty ainakin 
upseerien julkaisuissa. Yritysmaailmassa 
jokainen itseään kunnioittava yhtiö on 
määrittänyt itselleen arvot. Ne ovat myös 
löydettävissä useimpien hallinnon ja muun 
julkisen sektorin toimijoiden kirjauksista. 
Myös yksilön tasolla toimintaamme 
säätelevät arvot, ympäristöstä ja kasvatuk-
sesta saadut, tai saamatta! Yhteisön ja 
yksilön arvot luonnollisesti ajan mittaan 
muuttuvat, ja näin pitääkin tapahtua. 
Perusarvotkaan eivät voi olla marmoriin 
hakattuja, niitäkin pitää pysähtyä välillä 
tarkastelemaan. Mieluummin ennen, kuin 
joku asia pysäyttää, tai viimeistään sitten, 
jos vielä on aikaa. 

Oman arvolistani ykkösarvoksi on 
vuosien mittaan tullut lojaalius. ja sen 
perustana uskollisuus niille asioille ja 
yhteisöille, joille on lupauksensa antanut. 
Eri asia on. miten niissä onnistuu, ja miten 
niitä muut lukevat. Vääriä ja harkitsematto-
mia tekoja tulee tehtyä, ja suomalaiset 
kansallishyveet, kateus ja ahneus, ovat aina 
ihmistä väijymässä. 

Suomalaisten toinen kansallishuvi, 
ehkä edellisiin jossain määrin liittyen, on 
runsas, ikiomien yhdistysten perustaminen. 
Yhdistysten sisällä sitten vielä osataan 
jakautua eri suuntiin vetäviin kuppikuntiin, 
jolloin yhteiskuntamme tärkeä perusarvo, 
demokratiakin, saattaa olla koetteella. Kun 
tulokseksi saatu toimintakaan ei aina ole 
jäsenkunnan edut huomioon ottavaa, 
saamme liian usein nauttia kokouksista, 
joissa hallituksen lisäksi on vain kouralli-
nen sinnikkäimpiä. ja hekin edustaen 
vähenevää jäsenkuntaa. Ilmiö ei ole aivan 
tuntematon vapaaehtoisen merellisen 
maanpuolustustyönkään piirissä. 

Olen saanut muutamia huolen ilmauk-
sia Sinisen Reservin näkyvyyden kasvusta 
ehkä muun kustannuksella Rannikon 
Puolustajan sivuilla. Toisaalta kommentte-
ja, joiden mukaan lehti olisi vain tvkkimie-
hiä varten. Kaikkia kommentteja kuuntelen 
huolellisesti. Itse näen lehden keskeisimpä-

Kiirastorstaina 17.4. 2003 

Kai 

PS. Toimitusneuvoston kokouksessa tehtiin 
ehdotus Nato-keskustelun avaamisesta 
lehden palstoilla. Nyt Irakin sodan jälki-
mainingeissa olen ehkä enemmän viehätty-
nyt Kustaanmiekkaan hakatuista Augustin 
Ehrensvärdin arvoista: "Jälkimaailma, seiso 
tässä omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan 
apuun". Apua on joskus otettava vastaan, 
mutta, jos mahdollista, omilla ehdoilla. 
Pyyteetöntä apua maailmassa harvoin saa. 
Ja vapauttamiseenkin liittyy myös huonoja 
kaikuja. Edellä oleva ei yritäkään olla 
rationaalinen kannanotto. Rehellisesti 
tämän hetken tunteisiin perustuva. 

nä tehtävä-
nä olla 
meripuo-
lustuksen 
keskeinen 
lipun näyttäjä, sen merkittävin äänenkan-
nattaja. Lehden sisältö on muovautunut ja 
muovautuu lukijoidensa, tilaajiensa ja 
kirjoittajiensa mukaan. Sen arvona on tukea 
ja edistää maamme vapauttaja itsenäisyyt-
tä. Sen se tekee parhaiten antamalla 
mahdollisimman oikeaa tietoa merivoi-
mien. Sinisen Reservin ja myös muiden 
puolustushaarojen kehityksestä ja tavoit-
teista. Lehden seminaarista kertova raportti 
on toisaalla tässä lehdessä. Sen tulokset 
osoittavat, että lehti on edelleen oikealla 
tiellä. Tästä on hyvä jatkaa. 

Paras . lojaalein ja uskollisin ystäväni 
Roope, joka adoptoi minut tasan seitsemän 
vuotta sitten, lähti sylistäni karvaenkeliksi 
maaliskuun viimeisenä perjantaina, illalla, 
kun eläinlääkäri tuli kotiimme. Se konk-
reettinen pitkä perjantaimme , viimeinen 
yhdessä, pysäytti miettimään arvoja, omia 
ja suurempia. Kaverini pyyteetön lojaalius. 
uskollisuus ilman taka-ajatuksia ja ehdoton 
luottamus, ovat sellaisia, johon harva 
ihminen, jos kukaan, pystyy. Siinä meillä 
on jatkuvasti oppimista, laumamme 
hierarkian alimmalta jäseneltä! 



Puolustusvoimien materiaalisen 

kehittämisen painopiste on tällä 

vuosikymmenellä valtioneuvoston 

selonteon "Suomen turvallisuus-

ja puolustuspolitiikka 2001" 

mukaisesti maavoimissa. Keskei-

senä tavoitteena on saattaa 

kolme valmiusprikaatia vastaa-

maan suorituskyvyltään tulevien 

vuosikymmenten haasteisiin. 

Tärkeimmiksi kehittämisalueiksi 

on määritelty tulivoiman ja 

liikkuvuuden parantaminen. 

J U H A M A K I P A A 

Maavoimien valmiusyhtymien tulivoima ja iikkuvuus uuteen aikakauteen 
Tämän vuoden maalis-

kuussa tehdyillä pää-
töksillä ja sopimuksilla 
on otettu merkittävä as-
kel kohti asetettuja ta-
voitteita. Valmiuspri-
kaatit varustetaan suori-

tuskyvyiltään tehokkailla ja rat-
kaisuiltaan uudenaikaisilla kra-
naatinheitinpanssariajoneuvoilla 

ja panssaroiduilla pyöräajoneu-
voilla. Molemmat ajoneuvot 
edustavat kotimaisen puolustus-
tarviketeollisuuden parhainta 
osaamista. 

Kranaatinheitinpanssariajo-
neuvo (AMOS = Armoured 
MOrtar System) kuuluu osana 
Valmiusprikaati 2005 kehitysoh-
jelmaan, jonka päämääränä on 
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AMOS on ainutlaatuinen asejärjestelmä, joka muodostuu 
neliakselisesta Patrian AMV-pyöräajoneuvosta, kaksiputkisesta 
120 mm:n kranaatinheittimestä sekä itsenäisestä, digitaalisiin 
karttoihin perustuvasta ammunnanhallintajärjestelmästä ja 
inertiapaikannukseen perustuvasta paikantamisjärjestelmästä. 

V 

varustaa kaksi valmiusprikaatia 
nykyaikaisilla, tulivoimaisilla ja 
nopeaan tulitoimintaan kykene-
villä kranaatinheitinajoneuvoilla. 
Hankinta perustuu eduskunnan 
myöntämään valmiusyhtymien 
varustamisen ja valmiusyhtymien 
varustamisen täydentämisen ti-
lausvaltuuksiin vuosille 1 9 9 9 -
2008. 

Sopimus A M O S - F I N kehi-
tystyöstä, 0-sarjasta ja sarjasta al-
lekirjoitettiin 14.3.2003. 0-sarja 
saadaan kenttäkokeisiin vuonna 
2006 ja sarjatoimitukset tapahtu-
vat vuosina 2008-2009 . Han-
kinnalla on Patria Industriesille 
kokonaisuudessaan noin 270 
henki lötyövuoden ja Ruotsissa 
Alvis Hägglundsil le noin 250 
henkilötyövuoden työllistävä vai-

kutus. 
Kranaat inhei t inpanssar ia jo-

neuvon etuna on kyky itsenäiseen 
tulitoimintaan ja liikkuvuus, jot-
ka mahdollistavat valmiusyhty-
män väl i t tömän tukemisen sen 
kaikissa tehtävissä. Nopean tuli-
toiminnan mahdollistaa puoliau-
tomaattinen lataus- ja suuntaus-
jär jes te lmä. Lisäpiir teenä voi-
daan mainita AMÖS:n kyky suo-
ra-ammuntaan. 

P o h j o i s m a i n e n 
k r a n a a t i n h e i t i n p r o j e k t i 

Vuosina 1996-1997 toimi suoma-
laisen upseerin johdolla pohjois-
mainen kranaatinheitinesiselvi-
tys työryhmä (FUG MORTAR), 
jonka tehtävänä oli laatia muun 
muassa yhteiset käyttäjän vaati-
mukset nykyaikaiselle kranaatin-
heitinajoneuvolle. 

Käyttäjän vaatimusten mää-
rittämiseksi Pääesikunnan jalka-
väkiosaston johdolla järjestettiin 
vuonna 1996 kaksi seminaaria , 
joissa tutkittiin kranaatinheitin-
komppanial le asetettavia vaati-
muksia. Työ toteutettiin taktisena 
karttaharjoituksena, jossa käsitel-
tiin patal joonan ryhmit tyminen 
laajalle vastuualueelle, keskitys-
marssi , hyökkäys ja puolustus. 
Harjoi tuksen kranaatinheit in-
komppanialle annettujen tehtävi-
en ja tilanteiden sekä vihollisen 
vaikutuksen arvioinnilla saatiin 
varsin kattavat vaatimukset kra-
naatinheitinkomppanialle ja eri-
tyisesti kranaat inhei t inajoneu-
voille. 

P r o t o t y y p p i v a i h e 
1 9 9 9 - 2 0 0 1 

Suomi tilasi Patria Hägglundsilta 
Pasi XA-203 -alustalle asennetun 
Amos- jär jes te lmän prototyypin 

kesällä 1999. Puolustusvoimien 
Materiaalilaitos ja teollisuus teki-
vät yhdessä kesän ja syksyn 2000 
aikana järjestelmälle varsin laajat 
turvallisuus- ja vastaanottotestit. 
Jalkaväen tarkastajan johdol la 
käynnistettiin järjestelmän kent-
täkokeet lokakuussa 2000. 

Ens immäisessä vaiheessa 
vuonna 2001 Karjalan Prikaatin 
ja Porin Prikaatin kranaatinhei-
t inkomppanioiden henkilökun-
nasta muodostetut miehistöt har-
jaantuivat käyttämään ja koulut-
tamaan kranaatinheitinpanssari-
a joneuvoa. Henki lökunta toimi 
hei t inmiehistönä valtakunnall i-
sissa tykistön ja kranaatinheitti-
mistön sota- ja ampumahar jo i -
tuksissa Rovajärvellä talvella ja 
kesällä sekä LMpA:n taisteluhar-
joituksessa kesäkuussa. Toteutet-
taessa kenttäkokeet näin käyttäjät 
vaikuttivat suoraan kehitystyöhön 
ja henki lökunta osasi käyttää 
sekä kouluttaa edelleen kranaa-
tinheitinpanssariajoneuvon käy-
tön. Kenttäkokeiden jälkeen ke-
sällä 2001 käyttäjäryhmät laativat 
käyttäjän vaatimukset 0-sarjalle 
ja alustavan koulutusohjeen yksi-
kölle. 

Kenttäkokeissa on ajettu 
maantiel lä ja maastossa lähes 
13 000 km sekä ammuttu noin 
2500 laukausta. Kranaatinheitin-
panssar ia joneuvo kykeni hyvin 
liikkumaan Pasi XA-203 -marssi-
osastossa. Ammunnoissa kranaa-
t inheit inpanssariajoneuvon lau-
kausten hajonta maalialueella oli 
pienempi kuin vedettävällä kra-
naatinheit t imistöllä. Taktisissa 
harjoi tuksissa testattiin lähes 
täysvahvaa kranaatinheitinkomp-
panian organisaatiota, mikä toimi 
hyvin. Kranaatinheitinpanssari-
ajoneuvoilla varustettua yksikköä 
voidaan käyttää joustavasti patal-
joonan tukemisessa. Yksikköä 



tullaan käyt tämään pääasiassa 
kootusti, mutta se kykenee toimi-
maan myös joukkueittain tai hei-
tinajoneuvoittain. 

Y h d i s t e l m ä 

Kranaatinheittimistön suoja, liik-
kuvuus ja tulivoima lisääntyvät 
merkit täväst i saataessa kranaa-
tinheitinpanssariajoneuvot käyt-
töön. Kehi tystyö jatkuu vielä 
vuosia ammunnanhallinnan sekä 
pitkän kantaman ampumatarvik-
keiden ja kuorma-ammusten 
osalta. 

Jatkotutkimuksissa ja kokei-
luissa on panostettava myös kra-
naatinheitinkomppanian käyttö-
periaatteiden tutkimukseen ja ke-
hittämiseen. Joukko-osastoilla on 
tässä työssä suuri vastuu "oman 
järjestelmänsä" koulutusohjeiden 
ja käyttöperiaatteiden kehittämi-
sessä sekä oman henki löstönsä 
koulutuksessa. Karjalan Prikaati 
ja Porin Prikaati ovat erinomai-
sesti antaneet henkilöstöl leen 
mahdollisuudet osallistua koulu-
tukseen ja kenttäkokeisiin. 

Pohjoismainen yhteistyö on 
antanut ja antaa joukko-osastoil-
le pienen kansainvälisen lisän 
ruotsalaisten osallistuessa kenttä-
kokeisiin ja toisaalta osan henki-
lökunnasta osallistuessa kenttä-
kokeisiin Ruotsissa. 

AMOS on ainutlaatuinen ase-
järjestelmä, joka muodostuu neli-

akselisesta Patrian AMV-pyörä-
ajoneuvosta, kaksiputkisesta 120 
mm:n kranaatinheittimestä sekä 
itsenäisestä, digitaalisiin karttoi-
hin perustuvasta ammunnanhal-
l intajärjestelmästä ja inertiapai-
kannukseen perustuvasta paikan-
tamisjärjestelmästä. 

Nykyaikaiset ampumatarvik-
keet mahdollistavat normaalien 
taistelukranaattien käytön lisäksi 
ammunnan yli 10 kilometrin etäi-
syydelle, savutuksen, valaisun ja 
panssaroituihin maaleihin vaikut-
tamisen. 

Asejär jes te lmäl lä kyetään 
myös ns. ryöppyammuntaan. Täl-
löin edullisissa oloissa pystytään 
ampumaan jopa 16 kranaattia eri 
lentoradoille siten, että ne osuvat 
maali in samanaikaisesti . Vasta-
toimenpiteiden väistämiseksi 
heit t imet pystyvät si ir tymään 
pois tul iasema-alueel ta ennen 
kuin kranaatit iskeytyvät maaliin. 

A M V ( A r m o u r e d 
M o d u l a r Veh ic le ) 

Puolustusvoimat allekirjoitt i 
maaliskuussa myös aiesopimuk-
sen uuden panssaroidun pyörä-
ajoneuvon hankinnasta. Ajoneu-
vot toimittaa kotimainen Patria 
Vehicles Oy. Aiesopimus on jat-
koa vuonna 2001 tehdylle tilauk-
selle, jolla hankittiin uusia pyörä-
alustaisia, neliakselisia ajoneuvo-

ja vuosina 2003 ja 2004 toteutet-
taviin kenttäkokeisiin. Aiesopi-
mus koskee noin 100 kuljetus-
panssar ia joneuvoja ja on arvol-
taan noin 100 miljoonaa euroa. 

Uuden pyöräajoneuvon kehit-
tämistä edelsi vuonna 1995 tehty 
laaja selvitys erilaisista taistelu-
ajoneuvoratkaisuista. Tehdyn ajo-
neuvoselvi tyksen perusteella 
käynnistett i in uuden pyöräajo-
neuvon kehitystyö, jonka esisel-
vitys Puolustusvoimille valmistui 
vuonna 2000. Joulukuussa 2001 
Puolustusvoimat ja Patria Ve-
hicles Oy tekivät sopimuksen 
kahden proto tyyppia joneuvon 
toimittamisesta vuosina 2003 ja 
2004 tehtäviin kenttäkokeisi in, 
jotka alkavat kesäkuussa 2003. 

Uudessa ajoneuvokonseptissa 
on haettu aikaisempia pyöräajo-
neuvoja parempaa maasto- ja tie-
liikkuvuutta, käytettävyyttä sekä 
mahdol l isuut ta käyttää samaa 
ajoneuvoalustaa useiden eri ase-
jär jes te lmien alustana. Ajoneu-
von suunnittelussa suojaan ja häi-
veominaisuuksiin on kiinnitetty 
erityistä huomiota pyrittäessä pe-
rinteisen panssar isuojan lisäksi 
vaikeuttamaan ajoneuvon havait-
tavuutta ja lisäämällä ajoneuvon 
antamaa suojaa eri aseita vastaan. 
Eräänä suunnittelun peruslähtö-
kohtana on ollut a joneuvon 
muunneltavuus ja mahdollisuus 
muodostaa eri tarpeita varten ajo-
neuvoperhe, joka perustuu sa-

Ajoneuvojen yleisiä ominaisuuksia 
AMOS: AMV: 

Alusta: Patria AMV 8x8 pyöräajoneuvo Pituus: 7,3 m 
Aseistus: 2 x 120 mm krh Korkeus: 2,3 m 
Putki: 3 m Leveys: 2,9 m 
Tulinopeus: n. 18 Is/min Kokonaispaino: 24 tn 
Ryöppy: 10-14 Is/min Teho: 360 KW 
Ampumatarvikkeita: 50 kpl Nopeus: 100 km/h 
Kantama: 10 km 
Ampumavalmius: < 30 sekuntia 
Asemasta lähtö: <10 sekuntia 
Paikantamislaite: Inertia-, GPS-paikannus. 
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AMV 8x8 
ajoneuvon 
taisteluajoneu-
voversio (Kuva: 
Patria Vehicles 
Oy) 

maan ajoneuvoalustaan . 

T e k n i i k k a a l y h y e s t i 

A M V panssar ia joneuvossa on 
neliakselinen eril l isjousitettu 
alustarakenne. Miehistönä perus-
ajoneuvossa on a ja ja ja johtaja . 
Miehis tön lisäksi a joneuvoon 
mahtuu ajoneuvoversiosta riippu-
en 8-10 henkilöä varusteineen. 
Ajoneuvon moottori ja vaihteisto 
on sijoitettu eteen oikealle. Moot-
torina on Scanian valmis tama 
360 KW dieselmoottori, johon on 
yhdistetty automaattivaihteisto. 
Ajoneuvossa on alustarungon 

päälle panssariteräksestä raken-
nettu kori. Panssar isuojaa on 
mahdollisuus lisätä eri ajoneuvo-
jen käyttötarkoituksen mukaises-
ti modulaarisilla suojaratkaisuilla. 

Pat r i a A M V k i i n n o s t a a 
m y ö s u l k o m a i l l a 

Molemmat ajoneuvot ovat herät-
täneet kansainvälistä kiinnostus-
ta. AMOS-kranaatinheitinjärjes-
telmän teknologial isenssi on 
myyty amerikkalaiselle AAI-yh-
tiölle. AAI edustaa A M O S t a 
USA:n armei jan tulevaisuuden 
heitinjärjestelmää FCS:ää (Futu-

re Combat Systems) koskevassa 
tar jouskilpai lussa. FCS on Yh-
dysvaltain armeijan erittäin isku-
kykyinen taistelujärjestelmäkoko-
naisuus, joka on tarkoitus ottaa 
käyttöön vuonna 2008. 

A M V valittiin joulukuussa 
2002 Puolan asevoimien uudeksi 
miehistönkuljetusajoneuvoksi ko-
van kilpailun jälkeen. Hankkeen 
kokonaisarvo on noin 1 miljardia 
euroa. Lisäksi usea muut euroop-
palaiset maat ovat ilmaisseet kiin-
nostuksensa Patrian AMV-ajo-
neuvoon. • 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 Helsingin NMKY:n 

Sotilaskoti 
Santahamina 
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Harjoituskäytössä 
ollut saksalainen 
Leopard sai kylkeen-
sä Suomen tunnuk-
sen kuvausta varten 

Leopard 2 A4 
- maavoimien uusin 

Leopard 2 A4 -panssarivaunujen hankinta on 

merkittävä osa käynnissä olevaa maavoimien 

kehittämistä. Vaunu osoittautui tutkimuksissa 

ylivoimaisesti parhaaksi vaihtoehdoksi niin 

ominaisuuksiensa kuin myös hankinnan taloudel 

lisuuden osalta. Ensimmäinen Leopard vyöryi 

Panssariprikaatiin Parolaan huhtikuun lopulla. 

Teksti: Pekka Toveri 
Kuvat: Ari Laaksonen 

Puolustusvoimien taistelu-
panssarivaunukalusto koos-
tui 1960-luvulta lähtien 
neuvostoliittolaisista T-sar-
jan vaunuista. Pääkalustok-

si tuli 1980-luvun puolessa välissä 
T-72M1 -vaunu. Hankintaa täy-
dennettiin 1990-luvun alussa 
hankkimalla samaa vaunukalustoa 
entisen Itä-Saksan varastoista. T-
72 -vaunuilla varustettiin muun 
muassa kaksi sodan ajan panssari-
prikaatia. 

Pääkaluston suorituskyvyn yl-
läpitämiseksi aloitettiin 1990-lu-
vun alussa modemisointitutkimus. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää nykyaikaisen taistelu-
panssarivaunun suorituskyky sekä 
tutkia mahdollisuuksia ajantasais-
taa T-72 -kaluston suorituskyky 
erilaisin modernisointiratkaisuin. 
Tutkimusta laajennettiin 1990-lu-
vun lopulla, jolloin ryhdyttiin tut-
kimaan mahdollisuutta korvata T-
72 -kalusto joko kokonaan uudel-
la tai käytetyllä kalustolla. Tällöin 
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testattiin kenttäkokeissa muun 
muassa uusin ruotsalainen Leo-
pard 2S- ja venäläinen T-90S -tais-
telupanssarivaunu. 

Suorituskyky- ja käytettävyys-
tutkimusten lisäksi selvitettiin eril-
lisillä tutkimuksilla taistelupanssa-
rivaunujen tarvetta ja organisointia 
tulevaisuudessa. Samaan aikaan 
keskusteltiin julkisuudessa mah-
dollisuudesta korvata taistelupans-
sarivaunut taisteluhelikoptereilla. 
Taistelupanssarivaunuja tarvitaan 
kuitenkin takaamaan maavoimien 
liikkuvat operaatiot ja iskuvoima 
laajamittaisessa sodankäynnissä. 
Tutkimustulokset osoittivatkin sel-
västi, että taistelupanssarivaunut 
tulevat säilymään tulevaisuudessa-
kin tärkeänä osana maavoimia. 

Tutkimuksen edistyessä kävi 
myös selväksi, että T-72 -kaluston 
modernisointi ei ollut kannattava 
vaihtoehto. Leopard 2 A4 oli jo 
sellaisenaan selvästi suoritusky-
kyisempi vaihtoehto kun moderni-
soitu T-72 -vaunu. T-72 olisi mo-
dernisoinnin jälkeen lisäksi suori-
tuskykynsä "huipulla", kun Leo-

pardilla on puolestaan jäljellä vie-
lä mittava modernisointipotentiaa-
li, mahdollistaen tarvittaessa vau-
nun suorituskyvyn kasvattamisen 
vastaamaan 2020-luvun tarpeita. 
Merkittävä tekijä oli myös hinta. 
Käytettyjä Leopard 2 A4 vaunuja 
oli tarjolla hinnalla, jolla ei vielä 
olisi voitu modernisoida T-72 vau-
nuja kuin osittain. Kolmantena te-
kijänä oli Leopard-kaluston tarjo-
amat yhteistyömahdollisuudet. 
Leopard 2:sta on viime vuosina 
kehittynyt todellinen Euro-vaunu, 
joka on käytössä Saksan lisäksi 
Hollannissa, Sveitsissä, Ruotsissa, 
Tanskassa, Norjassa, Itävallassa, 
Puolassa, Espanjassa ja Kreikassa. 
Vaunun eri versioita on valmistet-
tu 1980-luvun alusta välistä lähtien 
yli 3000 kappaletta ja tuotanto jat-
kuu edelleen. 

Vuoden 2001 alussa aloitettiin 
neuvottelut sekä Hollannin että 
Saksan kanssa käytettyjen Leo-
pard 2 A4 vaunujen hankinnasta. 
Samalla suomalaiset asiantuntijat 
tutustuivat perusteellisesti tarjolla 
oleviin vaunuihin ja niiden tekni-

seen kuntoon. Neuvottelujen jäl-
keen päädyttiin vaunujen hankin-
taan Saksasta. Hankintahinnan li-
säksi ratkaisuun vaikuttivat saata-
vissa olevat varaosa- ja muu mate-
riaali, tarjolla oleva koulutus, do-
kumentaatio ja eri järjestelmien 
käyttöoikeuksien hankintamahdol-
lisuudet. 

Suomen ja Saksan puolustus-
ministeriöt allekirjoittivat sopi-
muksen vaunukaupasta syyskuun 
17. päivänä vuonna 2002. Hankin-
ta käsittää 124 Leopard 2 A4 vau-
nua varusteineen. Vaunukohtaisten 
varusteiden lisäksi hankittiin patal-
joona- ja prikaatitason huoltoväli-
neet, tarkastus- ja mittalaitteet, 
koulutuksen aloittamisessa tarvit-
tavat varaosat ja koulutusampuma-
tarvikkeet sekä sodan ajan ampu-
matarvikkeet. Näiden lisäksi han-
kintaan sisältyi panssarivaunuryh-
män ampumasimulaattori, ryhmän 
harjoittelutorni, ajajan opetustila 
sekä mittava koulutus- ja huolto-
henkilöstön koulutuspaketti. Han-
kinnan arvo oli noin 100 miljoo-
naa euroa. 

Leopard-panssarivaunun huippunope-
us on 72 km/h ja se pystyy peruutta-
maan 30 km:n tuntivauhdilla. 
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Tul ivoimaa ja nopeut ta 
Mitä rahoilla sitten saatiin? Ky-
seessä on vaunumalli jonka tuotan-
to alkoi Saksassa jo 1980-luvun 
alussa, päättyen vuonna 1992. 
Kaikki vaunut modernisoitiin vai-
heittain joko tuotannon aikana tai 
sen jälkeen A4-tasolle. Vaunu pai-
naa 55 tonnia ja siinä on neljän 
miehen miehistö käsittäen vaunun-
johtajan, ampujan, ajajan ja lataaja. 
Taistelupanssarivaunun suoritusky-
vyn kolme perustekijää ovat liikku-
vuus, tulivoima ja suoja, ja Leopar-
dissa ne ovat erinomaisessa tasa-
painossa. 

Vaunun liikkuvuuden takaa 
1500 hevosvoiman diesel-mootto-
ri. Yhdistettynä automaattivaihteis-
toon ja kehittyneeseen kannatin-
laitteistoon se takaa vaunulle hy-
vän maastoliikkuvuuden. Se pys-
tyy muun muassa ylittämään 3 
metriä leveän kaivannon tai 1,1 
metriä korkean esteen. Vaunun 
huippunopeus on tiellä 72 km/h ja 
toimintamatka on noin 550 km. 
Tärkeämpää on kuitenkin se, että 
vaunun hyvä kiihtyvyys ja nopea 
peruutus (n. 30 km/h) mahdollista-
vat tuliasematoiminnan huomatta-
vasti paremmin kuin T-72 -kalusto. 
Vaunun tehokkaat kannatinlaitteet 
mahdollistavat etenemisen aukea-
maastossa suurella nopeudella il-
man että ampujan toiminta estyy. 

Vaunun tulivoima on omaa 
luokkaansa. Aseistuksena on 120 
mm:n tykki, tykin suuntaisesti am-
puva 7,62 mm:n konekivääri sekä 
saman kaliiperinen ilmatorjuntako-
nekivääri lataajan luukussa. Tyk-
kiin on 42 laukausta ja konekivää-
reihin 4750 patruunaa. Vaikka tyk-
ki on kaliiperiltaan hieman pie-
nempi kuin T-72:lla, ovat sen alika-
liiperiampumatarvikkeet selvästi 
venäläisiä tehokkaampia. Tätäkin 
enemmän tulen tehoon vaikuttaa 
vaunun ammunnanhallintajärjes-
telmä, joka on T-72:n vastaavaa 
huomattavasti kehittyneempi mah-
dollistaen tulittamisen pidemmille 
etäisyyksille sekä liikkeestä. Suuri 
etu saadaan myös ampujan lämpö-
kamerasta, joka mahdollistaa tuli-
toiminnan pimeällä ja huonoissa 
sääolosuhteissa aina 2500 metriin 

saakka. Vaununjohtajalla on oma 
vakautettu, 360 astetta pyörivä 
PERI17-periskooppi, joka mah-
dollistaa vaununjohtajan itsenäi-
sen maalinetsinnän ja tarvittaessa 
maalin tulittamisen. 

Myös vaunun suoja on omaa 
luokkaansa. Rungon ja tornin ke-
hittynyt monikerrospanssarointi 
antaa suojaa sekä kineettisen ener-
gian kranaatteja että onteloam-
muksia vastaan selvästi enemmän 
kuin T-72:n panssarointi. Tomissa 
olevat ampumatarvikkeet ovat tor-
nin takaosassa eristettynä miehis-
töstä siten, että vaikka ampuma-
tarvikkeet räjähtäisivät, miehistö 
ei vahingoitu. Lisäsuojaa antavat 
suojasavunheittimet ja tehokkaat 
palontorjunta- ja suojelujärjestel-
mät. Kokonaisuutena Leopard 2 
on edelleen moderni vaunu jonka 
suorituskyky on huippuluokkaa. 
Parempaa suorituskykyä edustavat 
vain vaunun pidemmälle moderni-
soidut versiot, amerikkalaisen Ml 
vaunun viimeisimmät M1A2 ja 
SEP -versiot sekä kenties brittiläi-
nen Challanger 2. Leopardin pe-
rusratkaisujen onnistuneisuutta 
kuvaa se, että se on voittanut kaik-
ki Euroopassa viime vuosina jär-
jestetyt merkittävät hankintoihin 
liittyneet paremmuusvertailut. 

Tunnelma katossa 
Panssariprikaatissa 
Päätös Leopard 2 vaunujen han-
kinnasta herätti tietenkin Panssari-
prikaatissa suurta innostusta ja us-
koa tulevaisuuteen. Siirrytäänhän 
vaunuhankinnan myötä panssari-
joukoissa aivan uuteen aikakau-
teen. Muutosta voisi varmaankin 
verrata merivoimissa aikanaan ta-

pahtuneeseen kehitykseen kun 
Tuima-luokan ohjusveneistä siir-
ryttiin Helsinki-luokkaan. Toisaal-
ta samalla prikaatin rooli tulee 
muuttumaan. Panssariprikaati on 
vielä tänä päivänä joukko-osasto, 
jonka tuottamat sodan ajan joukot 
edustavat yksinään pääosaa maa-
voimien iskukyvystä. Tulevaisuu-
dessa prikaatista tulee yhä enem-
män mekanisoidun sodankäynnin 
osaamiskeskus, joka tuottaa pie-
nempiä joukkoja muiden maavoi-
mien joukkojen tueksi. Maavoimia 
mekanisoidaan voimakkaasti ja 
Panssariprikaatin vuosikymmeni-
en aikana luomaa tieto- taitoa tul-
laan levittämään koko maavoi-
miin. Roolin muuttuminen edellyt-
tääkin nykyistä kiinteämpää yh-
teistyötä maavoimien muiden 
joukkojen kanssa. 

Teknisellä puolella on myös 
muutettava ajattelua. Neuvostoval-
misteiset taistelupanssarivaunut 
perustuvat aivan erilaiseen tuotan-
to- ja käyttöajattelua kuin mitä län-
simaissa on käytetty. Neuvosto-
vaunut ovat pienempiä, halvempia 
tuottaa ja varustettu yksinkertai-
semmalla tekniikalla kuin länsi-
maiset vaunut. Niitä ei ole myös-
kään suunniteltu kovinkaan käyt-
täjä- tai huoltoystävällisiksi. Leo-
pardit edustavatkin uudenlaista 
käyttö- ja huoltofilosofiaa, minkä 
omaksuminen vaatii paljon har-
jaantumista sekä koulutus- että 
huoltohenkilöstöltä. 

Toinen selkeä haaste on uuden 
vaunun koko suorituskyvyn hyö-
dyntäminen. Kuten sanottu, vau-
nun tulivoima, liikkuvuus ja suoja 
on huomattavasti T-72 kalustoa 
parempi. Nyt panssarijoukoilla on 
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käytössään väline, joka mahdollis-
taa taistelun kaikkina vuorokauden 
aikoina. Tämä kaikki edellyttääkin 
uudenlaisen taistelutekniikan ja 
taktiikan kehittämistä, jotta vau-
nun koko teho saadaan käyttöön. 
Uudella kalustolla voidaan esimer-
kiksi sokaista vastustaja savutuk-
sella, mutta silti tulittaa vastustajaa 
tarkasti savun läpi lämpötähtäimi-
en avulla. Omaa totuttelua vaatii 
myös uuden vaunun suuri koko. 
Vaunu on 13,5 tonnia painavampi. 
14 cm pidempi, 16 cm leveämpi ja 
60 cm korkeampi kuin T-72 vau-
nu, mikä on huomioitava metsä-
maastossa, yleisillä teillä sekä ju-
nakuljetuksissa toimittaessa. 

Vaunu tarjoaa myös mahdolli-
suuksia kansainväliseen yhteistyö-
hön. Leopard -käyttäjillä on oma 
Leopard User ' s Club, jossa eri 
maiden asevoimat vaihtavat koke-
muksia vaunujen käytöstä, huol-
losta ja kehittämisestä. Sveitsissä 
jäljestetään myös vuosittain simu-
laattoriampumakilpailut missä eri 
maiden parhaat vaunumiehistöt 
kilpailevat paremmuudesta. Ehkä-
pä tulevaisuudessa suomalaisetkin 
varusmiesryhmät pääsevät testaa-
maan osaamistaan kansainvälises-
sä seurassa. 

P r o j e k t i n j a t k o 
Leopard 2 vaunut eivät tule suo-
raan korvaamaan sodan ajan pans-
sariprikaatiemme T-72 vaunuja. 
Sodan ajan panssariprikaatit tul-
laan purkamaan sitä mukaan kun 
niiden kalusto vanhenee ensi vuo-
sikymmenen puoleen väliin men-
nessä. Leopard 2 vaunuilla on tar-
koitus etupäässä tukea Etelä-Suo-
messa toimivia Porin Prikaatin ja 
Karjalan Prikaatin perustamia val-
miusyhtymiä. Organisaatiot ovat 
vielä työn alla, mutta mitä ilmei-
sesti osa Leopard yksiköistä liite-
tään suoraan Karjalan Jääkäripri-
kaatin sodan ajan kokoonpanoon. 
Pääosasta vaunuja muodostetaan 
erillisiä panssaripataljoonia, joita 
voidaan tarvittaessa alistaa esimer-
kiksi muille prikaateille. Leopard 
2 vaunut lisäävät valmiusprikaa-
tien suora-ammuntavoimaa huo-
mattavasti ja mahdollistavat tarvit-
taessa liikkuvat operaatiot kohtaa-
misolosuhteissa mekanisoitua vi-
hollista vastaan. 

Leopard 2 vaunujen koulutus 
tullaan keskittämään Panssaripri-
kaatiin. Panssariprikaatilla on jo 
valmis organisaatio, koulutettu 
henkilöstö, tarvittavat harjoitustilat 
ja -alueet sekä etenkin tarvittava 
huolto- ja tukiorganisaatio joka 
tarvitaan vaativan järjestelmän 

kouluttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Panssariprikaatin ja Panssari-

varikon kouluttaja-ja huoltohenki-
löstöä kurssitettiin kalustolle Sak-
sassa viime syksynä. Tämän ke-
vään aikana jatketaan huoltohenki-
löstön koulutusta Saksan maavoi-
mien Teknisessä Koulutuskeskuk-
sessa. Ensimmäiset vaunut toimi-
tetaan Suomeen loppukeväästä 
2003. Ensimmäinen henkilökun-
nalle tarkoitettu vaunukurssi jär-
jestetään vuonna 2004 ja varus-
mieskoulutus alkaa viimeistää 
vuonna 2005. 

Leopard 2 hankinta on koko-
naisuudessaan erittäin taloudelli-
nen ratkaisu. Vaunu tuotiin "val-
miiseen pöytään", eli koulutus- ja 
ylläpitoinfrastruktuuri ja henkilös-
tö oli jo olemassa, eikä vaatinut si-
ten investointeja. Vaunut saatiin 
myös erittäin edulliseen hintaan 
Saksan vähentäessä omien vau-
nuejnsa määrää. Vaikka vaunut 
ovatkin käytettyjä, on niillä jäljel-
lä selkeästi yli puolet operatiivises-
ta käytettävyydestä. Vaunut ovat-
kin käyttökelpoisia ja riittävän 
suorituskykyisiä aina 2010-luvun 
lopulle saakka. Tarvittaessa vaunut 
voidaan modernisoida, mikä tuo 
niille käyttöikää ja suorituskykyä 
aina 2030-luvulle saakka. • 

Suomalaista vaunumiehistöä 
koulutettavana Saksassa. 

Vaunun tulivoima on omaa luok-
aansa. Aseistuksena on 120 mm:n 
tykki, tykin suuntaisesti ampuva 

,62 mm:n konekivääri sekä saman 
iliiperinen ilmatorjuntakonekivää-

ri lataajan luukussa. Käynnissä 
täyskaliperiammunnat. 
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Maanpuolustuspiiri 
rannikonkin puolustajana 

R I S T O M U U R M A N 

Uudenmaan 

Sotilasläänin 

vastuualueella 

vapaaehtoista 

maanpuolustus-

koulutusta toteut-

tavat Uuden-

maan Maanpuo-

lustuspiiri sekä 

valtakunnallisina 

piireinä Meripuo-

lustuspiiri ja llma-

puolustuspiiri. 

Aluefellislesta koulutusvastuusta 
opsovittil siten, että Uudenmaan 
Maanpuolustuspi i r in koulutus-
alue ulottuu rantaviivaan. 30 kun-
taa/kaupunkia sisältävä alue ja-
kautuu 7 soti lasalueeseen. Uu-
denmaan Maanpuolustuspi i r in 
paikallisosastoja on yhteensä 17. 
Ne kattavat toiminnallisesti kaik-
ki kunnat ja kaupungit . Koulu-
tuksen painopis teenä on viran-
omaisia tukeva koulutus, jota kai-
kesta koulutuksesta (78 kurssia) 
on noin kaksi kolmasosaa ( 50 
kurssia). Siitä sotilaallisia kursse-
ja on yli 60 prosenttia. Kolman-
nes piirin koulutuksesta palvelee 
yksityisen kansalaisen arkipäivän 
turvallisuutta. Koska Uudenmaan 
Sotilaslääni on myös rannikko-
lääni, niin tulevaisuudessa tulisi 
nähdä suurena mahdoll isuutena 
sekä Meripuolustuspi ir in että 

Maanpuolustuspi i r in nykyistä 
suurempi koulutusyhteistyö. 

Kir joi t ta ja toimii MPK ry:n 
Uudenmaan Maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkönä. 

T o i m i v a t s o t i l a s a l u e e t 
k o u l u t u k s e n p e r u s t a n a 

Uudenmaan Sotilasläänin reser-
vi lä iskoulutuksessa keskeinen 
merki tys on aktiivisilla sotilas-
alueiden päälliköillä, jotka vuo-
sittain melko itsenäisesti suunnit-
televat ja toteuttavat alueillaan 
joukkojensa koulutuksen. Soti-
laslääni antaa rahoituskehyksen 
ja määrittää suunnittelun reuna-
ehdot. M P K ry:n Uudenmaan 
Maanpuolustuspiiri tukee koko-
nais toimintaa jä r jes tämäl lä va-
paaehtoisena maanpuolustuskou-
lutuksena sekä sotilasläänin ko-

Naisten osuus kurssilaisista on vajaa kolmannes. Hyvinkään 
kotiseutuharjoituksessa naiset hoitivat mm muonituksen. 
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mentajan että soti lasalueiden 
pääll iköiden t i laamia kursseja. 
Koulutuksen tavaramerkeiksi 
ovat toiminta-alueella muodostu-
neet niin vuosittaiset kotiseutu-
harjoitukset kuin Hyrylän ja Syn-
dalenin maanpuolustusviikonlo-
put. Koulutusjärjestelmää on ra-
kennettu vuosia sotilasaluekoh-
taisesti, jolloin on otettu huomi-
oon perustamistehtävät, uhkaku-
vat, alueelliset tekijät ja näkökoh-
dat. Kukin harjoitustapahtuma on 
siten paikkakuntansa näköinen ja 
oloinen koulutustilaisuus. 

Uudenmaan Sotilasläänin re-
servi läiskoulutuksen runkona 
ovat olleet jo useamman vuoden 
ajan Puolustusvoimien vapaaeh-
toiset harjoitukset, joiden osuus 
Uudellamaalla muihin sotilaslää-
neihin verrat tuna on ollut huo-
mattavan suuri. Vuonna 2002 näi-
tä vapaaehtoisia harjoituksia jäl-
jestettiin yli 50 ja niissä koulutet-
tiin noin 4000 reserviläistä pai-
kall ispuolustustehtäviin ja soti-
lasläänin perustamisvastuul la 
oleviin joukkoihin (mm jalkavä-
kipatal joonat) . Har joi tusvuoro-
kausia kertyi noin 8000. Koulu-
tusta tuki MPK ry:n Uudenmaan 
Maanpuolustuspi i r in kurssitoi-
minta, jolloin 78 kurssilla oli va-
jaa 1400 kurssilaista. Merkittävä 
osa harjoituksista toteutettiin ko-
tiseutuharjoituksina sotilasalueit-

tani eri puolilla Uudenmaan Soti-
lasläänin vastuualuetta. 

Tälle vuodelle tultaessa Uu-
denmaan Sotilaslääni joutui oh-
jeis tamaan koulutustaan entistä 
tarkemmin, sillä Puolustusvoimi-
en vapaaehtoisista harjoituksista 
siirrettiin resursseja kertaushar-
joituksiin, j a muutoinkin rahoi-
tusresurssit olivat kaventuneet . 
Tämä on toisaalta ymmärret tä-
vää, sillä valtakunnallisesti halu-
taan varmistaa joukkotuotannon 
toimivuus ja siinä mukana olevi-
en kertausharjoituttaminen. Toi-
saalta reserviläisten ja toimijoi-
den on vaikea ymmärtää sitä, että 
Uudenmaan Sotilasläänin hyvin 
toimivaa koulutus jär jes te lmää 
joudutaan ajamaan alas, sillä jo-
kainen mukana oleva reserviläi-
nen ja aktiivinen toimija on vuo-
sittain laittanut maanpuolustuk-
selle merkittävän vapaaehtoisen 
henki lökohtaisen panoksensa. 
Er inomainen koulutustulos on 
saatu kovalla työllä, mutta kui-
tenkin kokonaisuutta katsoen to-
della pienellä rahalla. 

Vuoden 2003 koulutuksen 
suunnittelussa jouduttiin mm sii-
hen, että 
- kot iseutuhar joi tuksien koko-
naismäärää supistetaan ja yksit-
täisessä harjoituksessa Puolustus-
voimien vapaaehtoisen harjoituk-
sen osuutta rajoi tetaan, mutta 

vastaavast i MPK ry:n kurssien 
osuutta kasvatetaan 
- Syndalenin ampumaleiri t koh-
dennetaan kaikille sotilasalueille 
- keväisin ja syksyisin toteutetaan 
keskitetyt Maanpuolustusviikon-
loput, joissa on samanaikaisesti 
useita eri kursseja 
- MPK ry:n Uudenmaan Maan-
puolustuspiiriltä tilataan aselaji -
ja toimialakursseja. 

K o t i s e u t u h a r j o i t u s -
m o n i p u o l i n e n 
k o u l u t u s t a p a h t u m a 

Kotiseutuharjoituksen johtaa pai-
kall inen sotilasalue. Har jo i tuk-
sessa keskitytään viranomaisyh-
teistyöhön ja pailcallispuolustuk-
sessa käytettävien joukkojen 
koulutukseen. Poikkeuksen ovat 
tehneet Porvoon ja Kirkkonum-
men alueiden harjoitukset, joissa 
on koulutettu merkittävästi myös 
muita joukko ja kuten prikaatin 
pataljoonia ja komppanioita. Har-
joituksen koulutusteema on esi-
merkiksi keskisellä Uudellamaal-
la pidetyissä harjoituksissa vuo-
sittainen vaihdellut sotilaallisen 
taisteluti lanteen (esimerkiksi 
maahanlaskun rajoittaminen/tor-
junta) ja siviiliviranomaispainot-
teisen onnettomuustilanteen vä-
lillä (maa- ilmaliikenneonnetto-

Kotiseutuharjoituksissa yhtenä koulutuksen kohderyhmänä on taloyhtiöiden suojeluhen-
kilöstö. 
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muus, tehdasonnettomuus yms). 
Kotiseutuharjoituksiin liittyy 

MPK ry:n Uudenmaan Maan-
puolustuspiirin kurssitoimintaa 
harjoituskohtaisesti vaihdellen. 
Yleensä 1-3 erilaista kurssia on 
pidetty paikallisosastojen toteut-
tamina. Näistä kuntakurssi erään-
laisena vakiokurssina on palvel-
lut harjoituspaikkakunnan kun-
nan poikkeusolojen organisaation 
koulutusta. Harjoituksessa MPK 
ry:n kurssit muodostivat vuoteen 
2003 asti selkeän vähemmistön. 
Jo tänä vuonna MPK ry:n kurssi-
en määrä tullee huomattavastikin 
kasvamaan. 

Kotiseutuharjoitukset vaihte-
levat toteuttamistavaltaan. Yhtenä 
mallina voidaan esitellä Karkki-
lan kotiseutuharjoitus 1.-3. 
8.2003. Sen runkona on sotilas-
alueen päällikön johtama vapaa-
ehtoinen harjoitus, johon kutsu-
taan harjoituksen esikunta ja kes-
keiset kouluttajat. Harjoituksessa 
on kuusi MPK ry:n erilaista kurs-
sia: yksi kuntakurssi kohdennet-
tuna palvelemaan Karkkilan kau-
pungin poikkeusolojen organi-
saation kouluttamista ja viisi soti-
laallista kurssia. Sotilaskoulu-
tuksen kursseista neljä on koh-
dennettuja, jolloin niille osallistu-
jat tulevat suoraan sijoitetuista 

reserviläisistä (perustamiskurssi, 
kaksi kohteen suojaamiskurssia, 
tiedustelukurssi). Viides kurssi 
(viestikurssi) tarjoaa osallistu-
mismahdollisuuden myös sijoit-
tamattomille reserviläisille. Per-
jantai-iltana toteutetaan harjoitus-
joukon perustaminen, lauantaina 
annetaan tehtäväkohtaista koulu-
tusta ja sunnuntaina toteutetaan 
lyhyt sovellettu jakso sekä purka-
mistoimenpiteet. Harjoituksen 
kokonaisvahvuus on arviolta 
noin 200, joista MPK ry:n kurssi-
laisten osuus on noin 150. 

Varsinkin rannikkokuntien 
alueella tapahtuvat kotiseutuhar-
joitukset tarjoavat mahdollisuu-
det rakentaa yhteistyötä rannik-
koalueiden henkilöstön vapaaeh-
toiselle kouluttamiselle. Mm Por-
voon harjoitus sisältää huomatta-
van määrän kursseja, jotka sovel-
tuvat niin maavoimien kuin meri-
voimienkin reserviläisten yhtei-
siksi kursseiksi. 

Kotiseutuharjoituksista on 
muodostunut erityisen tärkeitä 
koulutustapahtumia myös siksi, 
että niissä eri viranomaiset niin 
sotilaat, poliisit kuin pelastusvi-
ranomaisetkin, harjoittelevat yh-
teistoimintaa samassa tilanneke-
hyksessä. Samalla vastuuhenkilöt 
oppivat tuntemaan toisensa. 

Maanpuolustusvi ikon-
loppu - kesk i te t ty 
vapaaehto isen 
maanpuolustus-
kou lu tuksen t a p a h t u m a 

Uudenmaan Maanpuolustuspiiri 
on toteuttanut keväisin ja syksyi-
sin jo viiden vuoden ajan keski-
tettyjä koulutustapahtumia sekä 
Hyrylässä että Syndalenissa. 
Perjantaista sunnuntaihin toteu-
tettuun Maanpuolustusviikonlop-
puun on sisältynyt useita MPK 
ry:n sotilaallisia ja muita kursse-
ja. Säännöllisesti toistuvan kou-
lutustapahtuman etuna on MPK 
ry:n kannalta riittävän suuri kou-
lutuskokonaisuus ja Puolustus-
voimien antama kouluttaja-apu 
sekä materiaalinen ja muu huol-
lollinen tuki ja vastaavasti jouk-
ko-osaston kannalta sovitun vii-
konlopun mahdollisimman vähän 
häiriötä tuottava vaikutus joukko-
osaston muuhun toimintaan. 

Huhtikuun 2003 viikonloppu 
Hyrylässä sisälsi mm pioneeri-
kurssin, kohteen suojaamiskurs-
sin, tiedustelukurssin, kaksi Va-
paaehtoisen Pelastuspalvelun 
(VaPePa) toimintaa palvelevaa 
kurssia, kouluttajakurssin sekä 
viiden turvakurssin maastokoulu-
tusjakson. 

Kotiseutuharjoitukset ovat monipuolisia koulutus-
tapahtumia. Koirapartiot valmistautuvat etsintään. 

Sotilasläänin ti laamana kurssina toteute-
taan m m pioneerikurssi. 
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Syndalenin Maanpuolustus-
viikonloppujen kokonaisvahvuu-
det ovat olleet Hyrylään verrattu-
na pienemmät. Syndalenin kurs-
simääriä voidaan huomattavasti-
kin nostaa, mikä mahdollistaisi 
myös entistä laajemman yhteis-
työn Meripuolustuspiirin kanssa. 
Tällöin osa kursseista olisi sa-
manaikaisesti Meripuolustuspii-
rin toteuttamia, mutta yhteisen 
johdon ja huollon alaisina. 

Aselaj i - ja to imiala-
kursseja sot i lasläänin 
t i lauksesta 

Kotiseutuharjoitusten määrän vä-
hentäminen antaa mahdollisuu-
den toteuttaa entistä paremmin 
suuria harjoituksia palvelevaa 
tehtäväkohtaista ja valmistavaa 
koulutusta. Tällöin reserviläiset 
voisivat tulla suuriin harjoituksiin 
entistä valmiimpina, mikä mah-
dollistaisi lyhyenä harjoitusaika-
na entistä tehokkaamman koulu-
tuksen. 

Uudenmaan Sotilasläänin 
koulutuksen suunnittelukokouk-
set pidetään vuosittain helmi-
kuussa ja elokuussa. Näissä ko-
kouksissa esitetään seuraavan 
vuoden MPK ry:n tilattujen kurs-
sien tarpeet. 

Vuoden 2003 tilatuista soti-
laskoulutuksen kursseista voi-
daan mainita mm seuraavat: 

Ampumakoulutuskursseja ja -
tapahtumia järjestetään keväisin 
ja alkusyksystä. Niihin osallistu-
jat kutsutaan varsinkin kotiseutu-
harjoituksiin osallistuvista henki-
löistä. Rynnäkkökivääriammun-
tana on yleensä kohdistaminen ja 
10 kilpalaukausta. Keskitettyihin, 
varuskunnissa pidettyihin ampu-
matapahtumiin on jouduttu me-
nemään tiukentuneiden varomää-
räysten takia; rk-ammuntoja ei 
enää ole mahdollista pitää sora-
montuilla. 

Erityisen keskeiseksi kurssi-
tapahtumaksi on muotoutunut 
Hyrylän ampumakoulutusviikon-
loppu lokakuun lopulla, jolloin 
pidetään reserviläisille ammun-
nan kouluttajakurssi (pe-la), käsi-
asekurssi käsittäen eri jalkaväki-
aseet (la) ja Heikki Tuokko-kil-
pailutapahtuma pystykorva-ki-
vääreillä (su). Aiemmin järjeste-
tyissä kahdessa tapahtumassa on 
kummassakin ollut yli 100 
kilpailusuoritusta.Tilaisuus on 
samalla eräänlainen maanpuolus-
tusväen yhteinen perhetapahtu-
ma, jossa tavataan tuttuja ja viih-
dytään. Muistetaan kilpaillakin, 
mutta varmasti hymysuin. 

Joukon perustamiskursseja 
järjestetään Hyrylän Maanpuo-
lustusviikonloppujen yhteydessä 
ja niillä perehdytään perustamis-
paikan toimintaan. Kurssi sisältää 
kaksi teoriailtaa sekä perjantaista 
sunnuntaihin kestävän sovelletun 
jakson, jolla perustetaan ja pure-
taan viikonloppuun osallistuvat 
kurssit. Kursseja on toteutettu jo 
kaksi vuotta. 

Tarkka-ampujakursseja to-
teutetaan kaksi vuodessa ja ne 
ovat kohdennettuja kursseja joko 
tarkka-ampujan tehtävään sijoite-
tuille tai sotilasalueiden päälli-
köiden nimeämille paikallisjouk-
kojen reserviläisille oto-tehtävä-
nä. Kurssi sisältää kolmen illan 
teoriaosuuden, kouluammunta-
viikonlopun Upinniemessä sekä 
sovelletun vaiheen Syndalenin 
Maanpuolustusviikonlopun yhte-
ydessä. Kurssin aloitusvahvuus 
on 40 ja seuraavaan koulutusjak-
soon siirtyminen edellyttää edel-
lisen koulutusosion hyväksyttyä 
suorittamista. Tavoitteena on, että 
vähintään 20 kurssilaista läpäisee 
koko kurssin ja saa siten hyvän 
kelpoisuuden tehtäväänsä. 

Pioneerikursseja järjestetään 
kohdennettuna kurssina vähin-
tään kerran vuodessa joko maan-
puolustusviikonlopun tai kotiseu-
tuharjoituksen yhteydessä. Tä-
hänastisessa koulutuksessa on 
keskitytty raivaamistoimintaan. 
Tämän lisäksi pidetään linnoitta-
miskursseja (mm kevät 2003 
Lappohja) ja maastouttamiskurs-
seja. Mm syksyn 2002 maastout-
tamiskurssin keskeisenä aiheena 
oli häivetekniikka. 

Tiedustelukuvsseja järjeste-
tään kohdennettuna kurssina vä-
hintään kerran vuodessa ja ne 
keskittyvät sotilasalueiden tie-
dustelun suunnitteluun ja johta-
miseen. 

Esikuntakursseja pidetään ke-
väisin ja syksyisin ja ne sisältävät 
sotilasalueen esikuntatyöskente-
lyn perusteita. 

Muina kursseina mainitta-
koon viestikurssit, kuljetusväline-
kurssit, liikenteenohjauskurssit, 
muonituskurssit. 

Vuosittain Uudenmaan Maanpuolustuspiiri opettaa myös 200 
lukiolaiselle erilaisia arkitilanteiden turvallisuustaitoja 
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Koulutuksessa on tärkeää 
omakohtainen tekeminen ja 
osallistuminen. 

kaikki VAP- maataloustuottajat. 
Ohjelma on rakennettu siten, että 
ensimmäisenä kurssi-iltana selvi-
tetään TE-keskuksen ajankohtai-
sia asioita, toisena iltana tarkas-
tellaan sotilasaluekohtaisesti uh-
kakuvia ja laaditaan maatilan val-
miussuunnitelmaa, kolmantena 
iltana tehdään ryhmätöitä purkui-
neen ja lauantaina harjoitellaan 
rastikoulutuksena maatilan tur-
vallisuusasioita. 

Ensimmäinen kurssi pidettiin 
keväällä 2002 Pernajassa, jolloin 
kurssilaisia oli 30. Kevään 2003 
kurssille Nummi-Pusulassa osal-
listujamäärä oli jo kaksinkertais-
tunut. Syksyn 2003 kolmas kurs-
si pidetään Mäntsälässä. Vuoden 
2004 kurssit ovat Tuusulassa ja 
Porvoon seudulla. 

Maanpuolustuspi i r i 
sot i lasläänin t u k e n a 

Uudenmaan Sotilasläänin merki-
tys pääkaupungin suojana on kes-
keinen ja tärkeä; ympäröihän so-
tilaslääni maalta koko pääkau-
punkiseudun. Paikallispuolustuk-
sen toteuttamisessa reserviläiset 
ovat tehneet mittavaa koulutus-
työtä, jossa tunteja ei ole laskettu. 
Tehty työ on aikaansaanut ja kas-
vattanut alueelle erinomaisen 
maanpuolustushengen, jota Uu-
denmaan Sotilasläänin komenta-
ja on omalla etulinjasta tapahtu-
valla johtamistoiminnallaan an-
siokkaasti tukenut. 

Sotilasläänin sotilaallinen toi-
minta on vain osa kokonais-
maanpuolustuksesta. Sama pai-
notus on nähtävissä sotilasalueil-
la. Uudenmaan Maanpuolustus-
piirin on ollut myös helppo so-
peuttaa valtakunnallinen MPK 
ry:n koulutusjärjestelmä alueelli-
sesti tukemaan eri viranomaisten 
toimintaa ja palvelemaan kansa-
laisten turvallisuuskouluttautu-
mista. 

Ilman minkäänlaista ylikoros-
tusta voidaan todeta, että Uuden-
maan Sotilasläänin alueella koti-
seudun puolustajia on paljon ja 
kaikki täydestä sydämestä. TtfJ 

Ampumale i re i l l ä 
kou lu tuksen 
käytännön testausta 

Uudenmaan Sotilasläänin ampu-
maleirit järjestetään Puolustus-
voimien vapaaehtoisina harjoi-
tuksina ja ne palvelevat kaikkien 
sotilasalueiden tarpeita. Leireistä 
ensimmäisellä ammutaan raskail-
la ja toisella kevyillä aseilla. 
Vaikka ampumatoiminta kiinnos-
taa aina reserviläisiä, niin leirien 
järjestämisen rajoittavina tekijöi-
nä ovat korkeat kustannukset. 

VAP-maata loustuot ta ja t 
ja -ka lasta ja t - uusinta 
koulutusyhte is työtä 

Suomessa noin 20 000 maatalo-
ustuottajaa on vapautettu aseelli-
sesta palveluksesta, jotta elintar-
vike- ja energiahuolto voidaan 
turvata. Näistä pitkälti yli tuhat 
toimii Uudenmaan Sotilasläänin 
alueella. Joukossa on runsaasti 
myös ammattikalastajia. 

Uudenmaan Maanpuolustus-
piiri on järjestänyt yhteistoimin-
nassa Uudenmaan Työvoima- ja 
Elinkeinokeskuksen (TE-keskus) 
maaseutuosaston kanssa kolme 
kurssi-iltaa ja lauantain kestävän 
valmiuskurssin, jossa perehdy-
tään tuottajien kannalta tärkeisiin 
ja ajankohtaisiin asioihin. Kurssit 
kohdennetaan sotilasaluekohtai-
sesti, jolloin yhdelle kurssille 
kutsutaan sotilaslueella toimivat 

Eversti Jarmo 
Myyrä valmistautuu 
omaan kilpailusuo-
ritukseensa II Heikki 
Tuokko-kilpailussa 
Hyrylässä. 
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Täydellinen 
E-Business Suite 

Markkinointi 

Projektit 

Taloushallinto 

Henkilöstö-
halllinto 

Huolto 

Myynti 

Yksi 
tietokanta 

Tilausten-
käsittely 

Hankinta 

Toimitusketjun 
hallinta 

Tuotanto 

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

oracle.com 
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Puolustusvoimain 
komentaja hyväk-

syi Merivoimien 
Varikon joukko-

osastotunnuksen 
9.6.2000. 

Merivoimien Varikko 
nykytekniikan osaaja 

Thomson 2641 kaikumittaimen vinss n 
vuosihuolto. Yliasentaja Bjarne Her-
mansson testaa. _ • | 

Puolustusvoimien ja samalla merivoimien varikkotoi-

minta on kautta aikojen ollut voimakkaasti sidoksissa 

puolustusvoimissa tapahtuneisiin organisaatio- ja 

kokoonpanomuutoksiin sekä tietysti sotiemme aikaan. 

Tänään Merivoimien Varikko huoltaa ja varastoi 

merivoimien huipputeknistä materiaalia 230 motivoi-

tuneen ammatti-ihmisen voimin. 

A I M O JOKELA 

Varikkohistorian voidaan 
katsoa alkaneen vuonna 
1928 annetusta asetukses-
ta, jonka mukaisesti puo-

lustuslaitoksen varikot ja laitok-
set olivat seuraavat: neljä ase- ja 
ampumatarvikevarikkoa, kolme 
muonavarikkoa, vaatetusvarikko. 
saniteettivarikko, sotasatama, ke-
miallinen koelaitos sekä sähköla-
boratorio. 

Syksyllä 1939 puolustusvoi-
mien valmiudenkohottamistoi-
menpiteisiin liittyen annettiin 
käsky varikoissa varastoituna 
olevan sotamateriaalin hajautta-
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misesta. Samaan ajankohtaan 
ajoittuu puolustusministeriön 
käsky uusien varikkojen perusta-
misesta. Pyrkimyksenä oli saada 
aikaan valikkojärjestelmä, joka 
parhaiten soveltuisi sodan ajan 
tarpeisiin. 

Tuolloin perustetuista 15:stä 
varikosta yksi oli Merivoimien 
Ampumatarvikevarikko (Me-
ATV), jonka sijoituspaikaksi 
määrättiin Helsinki. Saman vuo-
den joulukuun alussa merivoi-
mien komentaja määräsi vastape-
rustetun Turun Laivastoaseman 
laivaston päätukikohdaksi ja käs-
ki samalla siirtää asepajat - käy-
tännössä MeATV:n - uhanalai-
seksi käyneestä pääkaupungista 
Uuteenkaupunkiin. 

Edellä kuvatun perusteella 
voidaan Merivoimien Varikon 
perinteiden katsoa ulottuvan 
edellä mainittuun ajankohtaan 
19.10.1939, jolloin puolustusmi-
nisteriö antoi käskyn perustaa 
Merivoimien Ampumatarvikeva-
rikko. Täten Merivoimien Vari-
kon perinnejoukoksi soveltuu 
luontevasti edellä mainittu varik-
ko sekä perinnepäiväksi sen pe-
rustamispäivä. 

Merivoimien Varikossa työs-
kentelee tällä hetkellä 230 hen-
keä kolmessa eri toimipisteessä: 
Turun kantakaupungissa, Pansi-
ossa ja Kemiön saarella. Varikon 
henkilöstöstä on 36 % sotilaita ja 
64 % siviilihenkilöstöä. Valtaosa 
henkilöstöä omaa niin sotilas-
kuin siviilipuolellakin vankan 
teknisen koulutus- ja kokemus-
pohjan. Palkatun henkilöstön 
määrässä laskien Merivoimien 
Varikko on merivoimien kolman-
neksi suurin joukko-osasto. 

Tehtävinä mer ivo imien 
mater iaa l in kunnossa-
pi to ja varastoint i 

Varikon tehtävistä erottuu kaksi 
selkeää päätehtävää: merivoima-
materiaalin kunnossapito ja sa-
maisen materiaalin varastointi. 

Merivoimien materiaalin elin-
jaksoon liittyen Merivoimien Va-
rikko vastaa 
- C-tason (ja osin B-tason) huol-
loista 
- varikon materiaalitoimialojen 
huoltojärjestelyjen toteutuksesta, 
kehittämisestä ja ohjeistuksesta 
- huoltosopimuksista koti- ja ul-

komaisen teollisuuden kanssa 
- teknillisellä vastuulla olevien 
järjestelmien varaosa- ja varalai-
tehankinnoista 
- ylläpidettävien järjestelmien 
ohjekirjapal vei usta 
- huoltotoiminnan vaatimasta eri-
koiskoulutuksesta 
- materiaalin varastoinnista ja va-
rastopalveluista 
- varikon sodan ajan valmiuden 
ylläpidosta ja kehittämisestä 
- koko merivoimien räjähteisiin 
liittyvien lupa-asioiden valvon-
nasta, ohjeistamisesta ja neuvon-
nasta 
- merivoimien materiaalihallin-
non koordinoinnista ja ohjauk-
sesta 
- merivoimien alusten polttoaine-
hankinnoista ja telakoinneista 
- siviiliteollisuuden kriisiajan val-
miussuunnittelun tukemisesta 
merivoimien tarpeiden osalta 

C-tason huollolla ymmärre-
tään peruskorjaustasoista huolto-
toimintaa, B-tasolla komponent-
tien/varaosan vaihdon mahdollis-
tavaa huoltotoimintaa ja A-tasolla 
päivittäistä joukon ja käyttäjän 
itse suorittamaa materiaalin käyt-
töhuoltoa. 

Merivoimien Varikko 1.1.2003 

MERIVOIMIEN VARIKKO 
Yht 230 

HALLINTO-OSASTO KEMIÖN VKO-OS 
ELEKTRONIIKKA-
KORJAAMO 

MERIVOIMIEN 
KESKUSVARASTO 

HENKILÖSTQALA MIINAHUOLTOLA TKA- JA LASKI [M OSASTO MATERIAALI ALA 

JÄRJESTELMÄALA Tl ET ©LIIKENNEOSASTO TURVALAITEHUOLTO 

MATERIAALIALA SUTO-JA MIINAELOSASTO LENNOKKI RYHMÄ 

MATERIAALI HALLINTOALA HALLINTOALA MEKATRONIIKKAOSASTO 

TALOUSHALLINTOALA HALLINTOALA 

Merivoimien Varikon organisaatio 
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Mater iaa l in y l läpidon 
koko kuva 

Materiaalin koko elinjakson hal-
linta on noussut viime vuosina 
yhä keskeisimmin esille. Materi-
aalin kokonaiskustannuksista 
varsinainen hankinta muodostaa 
tavallisesti 20-30 %. Loput kus-
tannuksista syntyvät materiaalin 
käyttöajalta muodostuen pääosin 
materiaalin ylläpito-, modifiointi-, 
koulutus-, varastointi- ja poisto-
kustannuksista. 

Materiaalin kokonaiskustan-
nusten hallinnassa on aivan olen-
naista huomioida materiaalin 
koko elinkaaren kustannukset jo 
hankintavaiheessa. Merivoimien 
Varikko onkin tämän takia kiinte-
ästi mukana kaikkien materiaali-
hankintojen alkuvaiheesta alka-
en. 

Nykyisellä henkilöstöllä va-
rikko ei kuitenkaan kykene yksin 
suoriutumaan kaikista merivoi-
mamateriaalin ylläpitovelvoitteis-
ta. Tarvitaan kumppanuusyhteis-
työtä niin koti- kuin ulkomaisten-
kin kumppanien kanssa. Kump-
panuussopimukset materiaalin 

valmistajien ja maahantuojien 
kanssa muodostavatkin yhä tär-
keämmän osan materiaalin yllä-
pitokentästä. 

Tällä hetkellä varikko tekee 
kumppanuusyhteistyötä yli 30 
suomalaisen ja ulkomaalaisen 
yrityksen kanssa. Kehitys suun-
tautuu jatkossa yhä enemmän sii-
hen, että materiaalin toimittajalta 
ostetaan lisääntyvässä määrin 
materiaalin elinkaaren aikaista 
tukea ja ylläpitoa niin rauhan 
kuin kriisinkin aikana. Puolustus-
voimissa onkin alettu puhua tä-
män kaltaisen yhteistyön yhtey-
dessä strategisesta kumppanuu-
desta. 

Varikon henkilöstö keskittyy 
jatkossa yhä enemmän toimin-
tamme kannalta keskeisen tekno-
logian ydinosaamisen hallintaan. 
Merivoimat tarvitsee tätä omaa 
ydinosaamista materiaalin ylläpi-
don ohella myös materiaalin vas-
taanotoissa sekä materiaalin var-
sinaisten hankintapäätösten teos-
sa. 

Hankinnoissa pyritään, mikä-
li mahdollista ja järkevää, yhä 
enemmän käyttämään kaupallista 

COTS-teknologiaa (commercial 
off the shelf). Tämä teknologia 
on monessa suhteessa samaa 
kuin siviiliteollisuuden käyttämä 
teknologia. Näin saavutetaan 
huomattavia kustannussäästöjä. 
Samoin tietokoneiden käyttöjär-
jestelmissä käytetään kaupallisia 
sovelluksia kuten LINUX -ohjel-
ma-alustaa. 

Työtapojen ja to imin-
to jen keh i t täminen 

Merivoimien Varikossa on tavoit-
teellisesti ryhdytty kehittämään 
toimintojen ja työtapojen laatua. 
Varikko on tänä vuonna mukana 
Puolustusvoimien laatukilpailus-
sa. 

Varikko toteuttaa jo toista 
vuotta täysimittaisena tulospalk-
kiojärjestelmää, jolla henkilöstöä 
motivoidaan työskentelemään 
yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seksi. Jo nyt kyseinen järjestelmä 
on osoittautunut toimivaksi ta-
vaksi ohjata varikon toimintaa 
muun tavoiteohjauksen lisäksi. 

Osoituksena Merivoimien va-
rikon korkeasta työn laadusta on 

Sonac PFA:n 
merikaapelin 

eristysvastus-
mittausta 

tekemässä 
vanhempi 

asentaja Tuomo 
Kuortti. 
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varikon Elektroniikkakorjaamon 
laatujärjestelmän saavuttama ISO 
9002-sertifiointi. Se on vuosien 
työn tulos, jota arvostetaan niin 
puolustusvoimissa kuin sen ulko-
puolellakin. 

Var ikko teknologia-
murroksen keskel lä 

Merivoimien varikko on tällä het-
kellä mukana suurimmassa tek-
nologiamurroksessa, mikä on ta-
pahtunut merivoimissa sitten oh-
jusaseistuksen tulon. Merivoi-
mien kehittämissuunnitelman 
mukaisesti merivoimat uusii lähi-
vuosina taistelutekniikkaansa 
kaikilla pääosa-alueillaan. 

Merivoimien uuteen tilaus-
valtuuteen (MUTI) liittyvä han-
kintojen valmistelu ja hankinto-
jen aloitus on työllistänyt Meri-
voimien esikunnan lisäksi huo-
mattavasti myös varikon väkeä. 
Erityisesti Laivue 2000:n hankin-
nan yhteydessä tulee merivoimil-
le huomattava määrä uutta tek-
niikkaa. Esimerkkinä voi mainita 
3 D (3-dimension) tutkan, jolla 
voidaan maalin suunta, etäisyys, 
korkeus ja nopeus määrittää sa-
malla laitteella. Uutta ohjuskalus-
toa saamme Umkhonto-ilmator-
juntaohjuksen sekä Dandy-ran-
nikko-ohjuksen myötä. 

Meritorjuntaohjus 85 (MTO-
85) modifiointi on päässyt hy-
vään vauhtiin. Tavoitteena on 
saada merivoimille ajan tasalla 
uudistettu, raskas meritorjuntaoh-
jus, jonka kantomatka kasvaa rei-
lusti yli 100 kilometriin ja haku-
pään elektroniikka mahdollistaa 
nykyistä ohjusversiota huomatta-
vasti tehokkaamman maalin etsi-
misen ja maaliin hakeutumisen. 

Buck M a s s - h a r h a m a a l i j ä r j e s t e l m ä 

Laivue 2 0 0 0 
- t ekn i i kan kärjessä 

Laivue 2000:n mukana merivoi-
mat siirtyy jälleen eturintamaan 
nykytekniikan käytössä. Keskei-
simmällä sijalla on laivueen in-
tegroitu taistelunhallintajärjestel-
mä, joka sisältää Suomessa en-
nen näkemättömän kokonaisuu-
den huippuelektroniikkaa alusla-
vetin päälle asennettuna. 

Lv 2000 -taistelujärjestelmä 
sisältää seuraavat osa-alueet: 
- Merenkulkututka Scout LPI 
(Low probability of interception) 
- Ilma- ja merivalvontatutka 
(TRS 3 D) 
- Passiiviset valvontasensorit: 
multisensori Sagem EOMS infra-
punakeilain (IRST), tv, laser 
Elektronisen sodankäynnin jär-
jestelmät: Thales EW/EADS suo-
ja/tiedustelu 
- Buck Mass -harhamaalijärjes-
telmä 

Taistelun johtojärjestelmä: 
EADS ANCS 2000 ' 
- Meritorjuntaohjusjärjestelmä 
- Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä: 

pystysuorasta ohjussiilosta am-
muttava "ammu ja unohda" 
Umkhonto -kohdetorjuntaohjus 
- Tykistöjärjestelmä: Saab Ceros 
200 maalinosoitus ja seuranta/ 
Bofors 57 L 70 Mk 3 - tykki, 3P-
ammusvaihtoehto (Pre-frag-
mented, Programmable, Proximi-
ty) 

Aseet kunnossa - turva 
merel lä 

Laivue 2000 jälkeisen seuraa-
van suurhankinnan, miinantor-
junta-aluksen (MITO), hankinta-
valmistelut ovat myös jo käynnis-
tyneet. Se tuo mukanaan seuraa-
van erän uutta elektroniikkaa ja -
tekniikkaa Merivoimien Varikon 
huollettavaksi. 

Merivoimien Varikko on vi-
reästi kehittyvä merivoimien 
huipputekniikan osaaja, joka pyr-
kii toteuttamaan määrittelemänsä 
tavoitteen - joukkojen varastami-
nen ja materiaalisen taistelukel-
poisuuden ylläpito kaikissa olo-
suhteissa - täysimääräisenä. Me-
rivoimien Varikon tunnuslause 
kuuluukin Aseet kunnossa - tur-
va merellä. • 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY, PREMAG 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 
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Merivoimien 
maalilennokit 
huolletaan k a 
varikolla 

Yleiskuva maalilennokkiverstaan työtiloista 

• Merivoimat käyttää yhtenä ty-
kistökoulutuksensa osana radio-
ohjattavia merimaalilennokeja. 
Ne muodostavat tärkeän osan 
koulutusta ja niillä pystytään kus-
tannustehokkaasti simuloimaan 
erityyppisiä ilmahyökkäystilan-
teita merivoimien aluksia koh-
taan. 

Maalilennokeilla kuvataan 
vihollisen rynnäkkölentotoimin-
taa ja erityyppisiä maalitilanteita. 
Niiden koko ja nopeus on suhteu-
tettu vastaamaan mahdollisim-
man pitkälle oikeaa lentokonetta. 
Maalilennokkia voidaan käyttää 
voimassa olevan ampumaohjel-
miston mukaisesti ammuntojen 
maalina, erilaisten maalitilantei-
den kuvaamiseen sekä koulu- ja 
harjoituslentoihin. Kutakin osio-
ta voidaan lisäksi täydentää vielä 
erillisellä simulaattorikoulutuk-

sella. 
Maalilennokit tyyppihyväk-

sytään ilmavoimissa ja ne saavat 
tyyppihyväksyntä todis tuksen , 
merkinnän miehittämättömien 
lentolaitteiden ilmalaiterekiste-
riin, aivan kuten oikeatkin lento-
koneet. 

Merivoimien varikolla on 
oma lennätyspalveluitaan tarjoa-
va maalilennokkiryhmä Pansios-
sa. Ryhmään kuuluu kaksi henki-
löä, jotka hoitavat päätoimenaan 
kaiken merivoimien aluksilla ja 
maastoharjoituksissa tapahtuvan 
lennätystoiminnan yksityiskoh-
dat. Asiakaskunta koostuu meri-
voimien aluksista sekä Suomen-
lahden meripuolustus- että Saa-
ristomeren meripuolustusalueel -
la. Lisäksi lennätystoimintaa suo-
ritetaan vuosittain ulkomaille 
suuntautuvilla koulutuspurjeh-

duksilla jolloin mm. eri kadetti-
ikäluokat saavat kosketusta il-
masta käsin tapahtuvaan hyökkä-
ykseen. 

Merivoimien varikon keskus-
varastolla sijaitsevat ryhmän mo-
dernit verstas- ja toimistotilat. 
Tiloissa huolletaan, ylläpidetään 
ja säädetään käytössä olevaa ka-
lustoa. 

Merivoimat on kehittänyt len-
nokkijärjestelmää hyvin lopputu-
loksin yhteistyössä valmistajan ja 
ilmavoimien kanssa vastamaan 
meri- ja laivaolosuhteiden asetta-
mia vaatimuksia. Tulevaisuuden 
näkyminä kehitetään mahdolli-
suutta toteuttaa toisioaikaista il-
mavalokuvausta digitaaliteknii-
kalla ja testataan mikro-turbiinia 
mahdollisena nopean maalilen-
nokin voimanlähteenä. 
Teksti: Tero Kramsu 

Lennokki miinalaiva Hämeenmaan Lennokki meressä laskeutumisen jälkeen 
kannella 
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PAAMITAT JA PAINO 
MODIFIKAATIOTASON MUKAAN 

Siiven kärkiväli 
Kokonaissiipipinta-ala 
Kantopintakuormitus 
Siipiprofiili 
Peräsinprofiili 
Rungon pituus 
Paino ilman polttoainetta 
Paino täydellä tankilla 
Polttoainesäiliön tilavuus 
Moottorin iskuntilavuus 

OMINAISUUDET 
Lentoaika täydellä kaasulla 
Lentoaika 1 / 2 kaasulla 
Maksimi nopeus 

POLTTOAINE 

1930 mm 
75,4 dm2 
85 g/dm2 
Eppler 211 
Naga 009 
1690 mm 
n. 6400 g 
n. 7500 g 
1,51 
15.0 -44.0tc 

n. 25 min 
n. 1 h 30 min 
n. 250 km/h 

L.r*=1056.7367-

Merivoimien maalilennokki Planex 02. 

Seostettu metanoli 72 %, nitrometaani 10 % ja syn-
teettinen öljy 18%. Seoksen mittasuhteita voidaan kui-
tenkin vapaasti muuttaa moottorivalmistajien antamien 
suositusten ja moottorityypin mukaan. 

Miinalautta Pansion ilmator- Maalilennokilla suoritettuja testikuvauksia n. 700 metristä. 
junnalla tuhotun lennokin 
etuosa 
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Hamina-luokan 
ohjusveneiksi 

Raumalla. Luovutuksen yhteydessä meri 

mat kertoi Laivue 2000 -hankkeen jatkos 

Ilmatyynyaluksia ei tilata lisää, vaan 

tilausvaltuus käytetään kahden uppouma 

runkoisen ohjusveneen hankintaan ja 

Hämeenmaa-luokan peruskorjaukseen. 

Juhlavieraat pääsivät 
tutustumaan uuteen 
alukseen. 
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Kontra-amiraali 
Holmström on 
erittäin tyyty-
väinen merivoi-
mien uuteen 
ohjusvenee-
seen. 

erivoimien tehtävistä 
onmerivalvonnan ja 
meriyhteyksien turvaa-
misen painoarvo kasva 
nut merkittävästi. Näi-

den tehtävien menestyksellinen 
hoitaminen asettaa aluskalustolle 
omat vaatimuksensa. Perinteinen 
uppoumarunkoinen alus soveltuu 
valvonnan, vartioinnin ja merilii-
kenteen suojaamisen vaatimaan 
pitkäaikaiseen merelläoloon par-
haiten. 

Merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraali Hans Holmström ker-
toi Aker Finnyardsin telakalla pi-
tämässään tiedotustilaisuudessa, 

Il että tehtäväpainotusten muuttu-
misen myötä on päätetty tarkistaa 
merivoimien tämän hetken suu-

I rimman kehittämishankkeen, 
Laivue 2000:den, kokoonpanoa. 

I Suunnitellun neljän ilmatyynya-
luksen sijaan hankitaan ja varus-
tetaan kaksi Hamina-luokan oh-
jusvenettä. Hamina-luokkaan tu-
lee siis kaikkiaan neljä alusta. 
Alukset rakennettaneen Raumal-
la ja niiden arvo on yhteensä noin 
34 miljoonaa euroa. Insinööriko-
mentaja Pekka Kannarin arvion 
mukaan merivoimat saa ohjusve-
neet vuoden 2005 loppuun men-
nessä. 

Ratkaisu sisältää myös Hä-
meenmaa-luokan miinalaivojen 
peruskorjauksen. Laivue 2000: 

een tilatut valvonta-, taistelunjoh-
to- ja asejärjestelmät asennetaan 
Hamina-luokan ohjusveneisiin ja 
peruskorjattaviin Hämeenmaa-
luokan miinalaivoihin. Varusta-
misen myötä Hämeenmaa-luo-
kan kyky meriyhteyksien suojaa-
miseen ja kansainvälisiin kriisin-
hallintatehtäviin paranee huomat-
tavasti. 

Laivue 2000 -hankkeen tar-
kistukset toteutetaan projektille 
myönnettyjen määrärahojen puit-
teissa. Ratkaisussa on huomioitu 
myös hankkeiden työllistävä vai-
kutus suomalaisille telakoille. 
Puolustusvoimat on tehnyt asias-
ta esityksen Puolustusministeri-
ölle, joka valmistelee sen hyväk-
symistä normaalimenettelyn mu-
kaisesti. 

I lmatyynyalus ei epäon-
nistunut 

Merivoimien komentaja korosti 
tiedotustilaisuudessa, että Laivue 
2000:den kokoonpanon muuttu-
minen ei johdu ilmatyynyaluksen 
prototyypin epäonnistumisesta. 
Ilmatyynyalus on vuoden testi-
käytössä vastannut odotuksia. 
"Laivue 2000 on 10 vuoden pro-
jekti. On luonnollista, että pro-
jektiin tehdään tarkennuksia ajan 
ja olosuhteiden muuttumisen 
myötä", hän totesi. 

Ilmatyynyalus on tarkoitettu 
pääasiassa nopeaan pintatorjun-
taan eikä se ole tämän hetken tar-
peisiin soveltuva ratkaisu. Ilma-
tyynyaluksesta luopumisesta 
huolimatta merivoimien pintator-
juntavalmius on edelleen hyvä. 
Merivoimat selvittää parhaillaan 
ITA Tuulin jatkokäyttömahdolli-
suuksia. 

Aker Finnyardsin toimitus-
johtaja Yrjö Julinin mukaan 
T2000-ilmatyynyaluksen kon-
septi on herättänyt jonkin verran 
kiinnostusta myös ulkomailla, 
mutta neuvotteluasteelle ei ole 
edetty. "Ilmatyynyaluksen raken-
taminen on ollut meille mielen-
kiintoinen ja opettavainen projek-
ti", hän kertoi tiedotustilaisuu-
dessa. Ilmatyynyalusten vaihtu-
minen kahdeksi Hamina-luokan 
ohjusveneeksi ei kuitenkaan ole 
hänelle pettymys. "Mahdollisuus 
rakentaa kaksi Hamina-luokan 
alusta lisää on enemmän kuin ter-
vetullut haaste", hän vakuutti. 

Hamina sai sisaraluksen 

Hamina-luokka kasvoi yhdellä 
aluksella, kun vuonna 1998 meri-
voimille luovutettu ohjusvene 
Hamina sai sisaren 12. toukokuu-
ta Raumalla. Aker Finnyardsin 
rakentama alus sai kasteessa ni-
men Tornio. Ohjusveneen kum-

Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, kun ohjusvene 
Tornio luovutettiin merivoimille Raumalla 12. toukokuuta. 
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mina toimi Merivoimien komen-
tajan puoliso, rouva Sirpa Holm-
ström. Aluksen kylkeä komistaa 
kummikaupungin, Tornion, vaa-
kuna. 

Ohjusvene Tornio on 50,8 
metriä pitkä, 8,3 meträ leveä ja 
sen uppouma on 240 tonnia. 21 
hengen miehistöllä operoiva alus 
yltää yli 30 solmun nopeuteen. 
Aluksen kaksi diesel-moottoria 
tuottavat tehoa yhteensä 6600 
kW:a ja se on varustettu kahdella 
KaMeWa -vesisuihkupropulsiol-
la. Tornio aseistetaan Umkhonto-
ilmatorjuntaohjuksilla, meritor-
juntaohjuksilla ja miinoilla. Li-
säksi alukselle asennetaan Bofor-
sin 57 mm laivatykki. Alumiini-
ja komposiittirakenteisen aluksen 
muotoilulla on pyritty minimoi-
maan sen havaittavuutta. 

Ohjusvene Tornion päällikkö, 
kapteeniluutnantti Sami Sohlberg 
on syystä ylpeä aluksestaan. 
"Merivoimat on vastaanottanut 
loistavan aluksen", hän hehkut-

taa. "Miehistöllä on myös riittä-
västi aikaa totutella alukseen en-
nenkuin asejärjestelmien asennus 
käynnistyy kesällä 2004", toteaa 
tyytyväinen mies. 
Teksti ja kuvat: Sadri Wirzenius 

Niin 7. Ohjuslaivueen komentaja, komentaja Markus Aarnio kuin 
Tornion miehistökin ovat syystä ylpeitä aluksestaan. 

S I L V A S H I I P P I N G O Y A B 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

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

Vedellävoideltavat kumilaakerit 
OY Flinkenberg Ab Tools 

maahantuonti Espoossa 
Puh. (09) 859 911 tools@flinkenberg.fi 
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Uudistunut 7 oikein - lehti pitää sisällään viikon 
kaikkien totoravien lähtölistat vihjeineenl 

V I I K O N K A I K K I E N R A V I E N L Ä H T Ö L I S T A T 

- s i i n ä k a i k k i ! 

• Parhaimmillaan 16 ravien käsiohjelmatiedot samoissa kansissa! 
• Nettipelaajan ehdoton työkalu! 
• Ainoa vihjeiehtl missä on kaikkien Suomessa 

ravattavien totoravien täydelliset lähtölistat! 
• Lähtölistat jopa alle 20 senttiä/ravit! 
• Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1989 

-maan vanhin ravivihjelehti! 

V I I K O N K A I K K I E N RAVIEN L Ä H T Ö L I S T A T 

- s i i n ä k a i k k i ! 

• Kestoti laus 147€/vuosi 
I—j haluan maksaa t i laukseni 

'—' kahdessa erässä/vuosi a 73,50€ 

j j haluan maksaa t i laukseni 

neljässä erässä/vuosi a 36,75* 

] Vuoden määräaikaist i laus 

150£/vuosi 

] 6 kk määräaikaist i laus 77£ 

Q 3 kk määräaikaist i laus 41 £ 

VASTAUSLÄHETYS vastaanot ta ja 
sopimus 00940-1 7 maksaa 
00003 HELSINKI post imaksun 

Nimi _ 

Osoite 

Puh. 

E-mail 
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- menneen talven merenkulku ja saaristoelämä ahtojäiden keskellä 
Kerrostalon kokoisia ahtojääka-

soja, kovia pakkasia, kapeita 

"rännejä" jäätyneellä merellä 

laivojen kulkea, tuulta ja tuiver-

rusta. Elintärkeät huoltokuljetuk-

set on kuitenkin hoidettava, sillä 

25 kilometrin päässä mante-

reesta on Haapasaaren meri-

valvonta-asemalla ja koko 

saaressa tukalat oltavat ellei 

vettä, ruokaa ja henkilöstön 

vaihtoa saada hoidettua. 

Maakrapua hirvittää. 

Muistot ennätyksellisen vaikeasta 
jäätalvesta eivät unhoitu, vaikka 
kevätaurinko jo lämmittää. Ihmi-
nen on vielä näin 2000-luvullakin 
luonnon armoilla. Tilanne koros-
tuu kaupunkiasutuksen ulkopuo-
lella, täällä Kotkassa erityisesti 
merellä ja saaristossa, jotka ovat 
Kotkan Rannikkoalueen toimin-
ta-aluetta säällä kuin säällä, vuo-
denajasta riippumatta. Armotto-
masta talvesta kuitenkin selvittiin 
hyvin. Jäänkovat miehet ja naiset 
tekivät sinnikkäästi työnsä, jolla 
on tarkoitus. 

Jäänmur ta ja A p u 
oli suuri apu 

Jää ei ollut este, ainoastaan hidas-
te. Kotka-Haapasaari-Kotka hoi-
tuu kesällä reilussa kahdessa tun-
nissa, talvella viidessä tunnissa. 
Jäänmurtajien moitteeton palvelu 
mahdollisti olosuhteisiin nähden 

hyvän liikennöinnin saaristoon. 
Jäänmurtaja Apu oli suuri apu, 
sen ansiosta huoltokuljetuksia 
hoitava yhteysaluksemme Vaha-
kari pääsi Haapasaaressa lähelle 
laituria. Kuorma purettiin kelk-
koihin, mönkijöihin ja ahkioihin, 
jotka matkasivat eri puolille saar-
ta kasarmille, kauppaan, saare-
laisten kotiin ja merivartioase-
malle. 

Vet tä saareen laivalla 

Helmikuun 8. päivä lähti Valtaka-
rin kyydissä ensimmäinen vesi-
lasti Haapasaareen. Saareen tule-
va vesiputki oli nimittäin jääty-
nyt. Vahakari on oivallinen alus 
veden kuljettamiseen, sillä mii-
noituksen lisäksi se on suunnitel-
tu myös saariston vesihuollon 
hoitamiseen. Tankkiin mahtuu 
mahtavat 36 kuutiota eli 36 000 
litran uima-altaallinen vettä. 
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Jäänkova joukko (vas). - Nyt 
tammi-helmikuussa on 
Vahakarilla ajettu enemmän 
kuin koskaan aiemmin vastaa-
vana ajankohtana. Kahden-
toista tunnin työpäivä on ollut 
normaali. Huolto on hoidettu 
illalla ja yöllä, kotona on käyty 
kääntymässä. Mutta asiat 
ovat järjestyneet - tavalla tai 
toisella, kertoo Vahakarin 
päällikkö Pekka Liukkonen, 
joka antaa täyden tunnustuk-
sen aluksen yhteishengelle ja 
tiimille. Kuvassa vas. laivan 
päällikkö Pekka Liukkonen, 
konemiehen tehtävää hoitava 
matruusi Mikko Pyysing, kokin 
tehtävästä vastaava matruusi 
Leena Smids, aluksen kone-
päällikkö insinööriluutnantti 
Mika Lampinen ja ylhäällä vas. 
merenkulku-upseerin tehtävää 
hoitava kokelas Olli Salminen 
ja miinamies, oppilas Jukka-
Pekka Myllykangas. Kuva: Ulla 
Parviainen 

Yhteysalus Vahakar i on 
kuin asumalähiö 

- Laivassa on kaikki mitä ihmi-
nen elääkseen tarvitsee ja enem-
män kalustoa kuin omakotitalos-
sa, kertoo laivan päällikkö yli-
luutnantti Pekka Liukkonen. 

Henkilöstön vahvuus aluksel-
la on keskimäärin 16 henkilöä. 
Yksi heistä on kokelas Olli Sal-
minen. 

- Reserviupseerikurssin jäl-
keen tahti tuntui tiukalta, vähän 
aikaa meni totutellessa. Aamulla 
kuudelta ollaan noustu ylös ja il-
lalla kuuden jälkeen oltu takaisin 
Kuusisen sotilassatamassa. Olen 
ollut puolimatruusina kauppalai-
voilla, mutta en aiemmin tällai-
sissa jääolosuhteissa. Useamman 
kerran ollaan jääty kiinni, paki-
tettu ja odotettu. Matka on kestä-
nyt suunniteltua pitempään, kol-
men-neljän tunnin myöhästymi-

Vettä saareen Vahakari-aluksella. Kun saareen johtava 
vesiputki on jäässä, vesihuolto hoidetaan laivalla. Letkua 
pitkin monen mutkan kautta kaivoon ja saarelaisilla on 
jälleen riittävästi puhdasta vettä. Kuva: Riku Lehtinen 

siä on ollut. Hommat ovat kuiten-
kin hoituneet, porukkahenki on 
hyvä. 

Pari asiaa nousee miehille 
mielen erityisesti. Toinen on jää-
meteli. Keskimääräinen talvime-
teli jään kolistessa laivan run-
koon on yllättävän kova. Vahaka-
rin kokki työskentelee vesirajassa 

kuulosuojaimet päässä, sillä me-
lua on 87 desibelin verran. Toi-
nen asia on se, että vaikeissa olo-
suhteissa veri punnitaan. Ovatko 
miehet puuta vai rautaa? Yhteis-
työkyky ja henkilökohtainen ve-
nyminen on ollut niin merellä 
kuin saaristossakin tänäkin talve-
na rautaa. 
Teksti:Ulla Parviainen 

Kerrostalon kokoisia ahtojääkasaumia. Reipoo on pieni luoto 
kansallispuistossa itäisellä Suomenlahdella noin 25 kilometrin 
päästä Kotkasta, Haapasaaren itäpuolella. Ahtojääröykkiö on 
kuvattu huhtikuussa, korkeutta kasalla on noin 10 metriä. Kuva: 
liro Helminen 
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Kellomäen järeän rt-patterin ryhmitys. 

RTR 2:n Kellomäen patterilla 

Kellomäessä 
28.Jär.Rt.Ptrin alue 
on Kellomäen ase-
malta kilometrin 
länteen. Etäisyys 
Suomenlahden ran-
nasta ja rantatieltä 
on n. 600 metriä. 
Patteri sijaitsi - ku-
ten muutkin Kan-
naksen eteläranni-
kon rt- patterit -
jyrkkänä nousevan 
hiekkaharjanteen 
päällä. Patterin tyk-
kiasemat olivat har-

1. tykin entinen asema. 

• Kellomäen järeä rt- patteri raken-
nettiin kesän 1942 aikana. Patterin 
3/254/45 D- tykkiä olivat Isosaaren, 
Katajaluodon ja Rysäkarin linnak-
keilta. Patterin päällikkönä oli kapt. 
M Tuomarila. 28.Jär.Rt.Ptriksi ni-
metyn patterin toiminnasta, osallis-
tumisesta venäläis-
ten suurhyökkäyk-
sen torjuntaan ja 
taistelun aikaisista 
ongelmista on ker-
rottu RP- lehdessä 
1/1994. 

jänteessä 300-400 metriä pohjoi-
seen päin työntyvien syvien ja ka-
peiden kanjonien suun itäkulmauk-
sessa. 

Kellomäestä oli matkaa etulin-
jaan n. 12 km. Kronstadtin linnoitus 
samoinkuin sen itäpuoliset venäläis-

ten saarilinnakkeet olivat patterilta 
etelään 18-20 km päässä. Lähimpä-
nä oli kaakossa Pervomaiskijn (Tot-
leben) linnake 12 km päässä. Suo-
malaiset joukot Kannaksen eteläran-
nikolla ja pääaseman eteläosassa oli-
vat Yhinmäen sekä Kronstadtin ja 
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sen lähistössä olleiden patterien am-
pumaetäisyyden piirissä. 

Rantatieltä Terijoen kuulujen 
hiekkarantojen keskivaiheilta erka-
nee tie sankkaa metsää kasvavalle 
harjanteelle ja kohti Kellomäen ase-
maa. Entinen Merikatu- niminen tie 
on saanut säilyttää nimensä, kieli 
vain on vaihtunut. Vähän ennen rau-
tatietä harjanteen päällä on itä-länsi-
suuntainen metsätie. Tykkiasemien 
sijoitusalueet löytyvät helposti, sillä 
kanjonien päät ulottuvat metsätielle 
asti. 

Tykkiasemat porttien 
takana 
Merikadun pohjoispäässä oli ennen 
sotia harvaan rakennettua huvila-
asutusta. Näitä rakennuksia oli myös 
patterin käytössä. Sotien aikana ra-
kennuksia on tuhoutunut, mutta joi-
takin on mallista ja harmaantunees-
ta ulkonäöstä päätellen säästynyt ja 
yhä käytössä. Metsätietä patterille 
päin mentäessä näkyi eräitä nyky-

asukkaiden rakentamia kesäasunto-
ja. Patterialueen kohdalla kunkin 
kanjonin vasenta puolta johti portin 
sulkema tie harjanteen reunaan päin. 

Keskimmäisen tykkiaseman 
suunnassa puiden välistä näkyi van-
ha rakennus, joten sieltä oli hyvä 
aloittaa tykkiasemien etsiminen. Ke-
säasunnossa lomaansa viettänyt pa-
riskunta muisti pitkän pohtimisen 
jälkeen, että talosta n. 100 metriä, 
päässä kanjonin vieressä oli ollut 
kuoppa. Paikalle oli äskettäin raken-
nettu hirsinen kesäasunto ja tykki-
asemasta oli tehty sen kellari. 

Myös läntisen eli sen ajan nu-
meroinnin mukaan 1. tykin aseman 
lähistöllä oli isokokoinen parhaat 
vuotensa nähnyt kesähuvila, joka ra-
kenteestaan päätellen on ollut lasten 
kesäkotina. Rakennuksen pihapiiris-
tä löytyi puita kasvava tykkiaseman 
kuoppa. Tykin kokoon nähden se 
vaikutti pieneltä ja matalalta. Tämä 
selittynee sillä, että tykin poistami-
sen jälkeen aseman reunavallit on 

työnnetty kuoppaan. Asema näytti 
toimivan myös viereisen talon käy-
töstä poistettujen hellojen ym. rauta-
esineiden kaatopaikkana. 

Paksuja kuusia kasvavien kanjo-
nien reunassa näkyi korsujen jään-
nöksiä. Itäisen tykkiaseman alue jäi 
tällä käynnillä näkemättä, sillä lukit-
tu poitti ja aita estivät pääsyn harjan-
teen reunaan. Kellomäestä matka 
jatkui Inon linnoitukseen ja sen län-
sipuolella oleville pattereille. 
Teuvo Rönkkönen 

tqokalutukku oq 
PL 233 20101 TURKU 

Ketarantie 3 1 - 3 9 
Puh. vaihde (02) 233 1111 

Fax (02) 233 1116 
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listoupseereiden peruskoulutus loppui 
Peruskurssien priimus-
taulu. Vuodesta 1999, 
peruskurssista 55 alkaen 
on mukana myös rannik-
kojoukkolinja. Peruskurs-
si 55:n merivoimien 
priimus oli opistoupsee-
rioppilas Jari Kornilovv 
rannikkojoukkolinjalta. 

Peruskurssi 58 
kouluttajineen. 

23.1.2003 päättynyt perus-
kurssi 58 jää historiaan viimeise-
nä opistoupseereita tuottaneena 
peruskurssina. 

Opistoupseereiden kouluttaji-
na ja kasvattajina työskennellei-
den henkilöiden keskuudessa val-
litsee haikeus lopetettua koulu-
tusjärjestelmää kohtaan. Sotilaina 
olemme kuitenkin tottuneet ny-
kypuolustusvoimissa siihen, että 
menneitä ei voi jäädä haikaile-
maan vaan katseet on käännettä-
vä tulevaisuuteen. Nyt kuitenkin 
lyhyt katsaus siihen mihin opisto-
upseerikoulutuksessa päästiin. 

Aliupseereista 
opistoupseereiksi 

Alipäällystön koulutus on koke-
nut vuosien varrella useita muu-
toksia. Myös ammattiryhmän 
nimi on muuttunut aliupseereista 
toimiupseereiksi ja lopulta opis-
toupseereiksi. Suurin muutos on 
tapahtunut kuitenkin koulutuksen 
sisällössä ja sen kestossa. Perus-
kurssista 48 alkaen peruskoulutus 
on kestänyt kaksi ja puoli vuotta, 
ja se on rinnastettu ylempään 
opistoasteeseen. Onhan puolus-
tusvoimain nykyinen komentaja-

kin tuonut julki, että hänen up-
seerin peruskoulutuksensa on ol-
lut aikoinaan saman pituinen 
kuin opistoupseereilla nykyään. 
Peruskurssi 48 jälkeenkin kurssin 
rakennetta on muutettu ennen 
kuin löytyi toimiva kokonaisuus. 
Siinä kaikki aloittivat opintonsa 
Maanpuolustusopistossa nykyi-
sessä Maasotakoulussa Lappeen-
rannassa. Kurssi jakaantui yhteis-
ja erikoiskoulutusjaksoon. Eri-
koiskoulutusjaksot toimeenpan-
tiin puolustushaara, aselaji- ja 
toimialakouluissa. Noin 10 vuot-
ta valmistumisen jälkeen opisto-
upseerit komennetaan jatkokurs-
sille, mikä on kestoltaan noin vii-
si kuukautta. Kurssi jakaantuu 
kuten peruskurssit. 

Ennen peruskurssia 48 voi-
massa ollut järjestelmä on edel-
leen vanhempien opistoupseerei-
den mielessä hyvin. Siinä koulu-
tus jakaantui PO I, PO II ja luut-
nantti kurssiin. Kaikille kursseille 
tuli pyrkiä valintakokeiden kaut-
ta. Peruskoulutus, PO I ja II, kesti 
silloin kumpikin kurssi yhden 
vuoden. Kurssien väliin piti jäädä 
vähintään kaksi vuotta työskente-
lyä joukko-osastoissa ylikersant-
tina ja vääpelinä tai pursimiehe-

nä. Kurssit jakaantuivat yhteis- ja 
erikoiskoulutusjaksoon. Yleis-
koulutusjakso toimeenpantiin 
Päällystöopistossa nykyisessä 
Maasotakoulussa. Viisi vuotta 
PO II jälkeen pystyi pyrkimään 
luutnanttikurssille. Opistoupsee-
rit jotka eivät pyrkineet tai pääs-
seet PO II:lle komennettiin vää-
pelikurssille. Tätä edeltäviä kou-
lutusjärjestelmiä ei tässä käsitel-
lä. 

Opistoupseer ikoulutus 
merivoimissa 

Ennen useimpien puolustushaa-
ra- ja aselajikoulujen koulutus oli 
jaettu korkeakoulu-, opistoupsee-
ri- ja reserviupseeriosastoille. 
Näin oli myös Merisotakoulussa. 
Opistoupseeriosastolla toimeen-
pantiin Merivoimien Esikunnan 
käskemät peruskurssien merivoi-
malinjat. Järjestettyjä linjoja ovat 
olleet merenkulku-, rannikko-
joukko-, kone- ja aselinja. Lai-
vastolinjoja on yhdistänyt eri-
koiskoulutusjakso I:llä järjestetty 
kaikille yhtenäinen veneenkuljet-
tajakurssi. Rannikkojoukkolinjan 
koulutus on poikennut täysin lai-
vastolinjojen koulutuksesta. Siinä 
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kun laivastolinjat ovat suoritta-
neet veneenkuljettajan kirjan, on 
rannikkojoukkolinja ajanut puo-
lustusvoimien BC- ajokortin. 

Merivoimalinjoilla opiskel-
leet ovat suorittaneet lyhyen yh-
teiskoulutusjakson Lappeenran-
nassa. Järjestelyn tarkoituksena 
on ollut saada oppilaat Merisota-
kouluun purjehduskauden alussa, 
eikä vasta syksyllä. Lyhyt yhteis-
koulutusjaokso on jättänyt Meri-
sotakoululle joitain koulutusvel-
voitteita kuten fysiikan opinnot, 
mikä muiden osalta on koulutettu 
Maasotakoulussa. 

Erikoiskoulutusjaksolla opin-
toja kertyy 78 opintoviikkoa. 
Kaikki opiskelijat tekevät tutki-
mustyönä opinnäytetyön. Viimei-
nen opistoupseereiden peruskurs-
sin tutkimusseminaari järjestet-
tiin joulukuussa 2002. 

Johtamiskäy t täy tymi -
nen on puolet loppuar-
vosanasta 

Yhteiskoulutusjaksolla on suori-
tettu valtaosin kaikki kurssiaineet 
kuten matematiikka, kielet ja 
yleinen tekniikka. Tutkintoaineet 
ovat jakautuneet yhteis- ja eri-

koiskoulutusjaksoille. Tärkeim-
mät tutkintoaineet ovat olleet joh-
tamisoppi, taktiikka, kasvatus-ja 
opetusoppi, maasotaoppi, meri-
sotaoppi. sotatekniikka ja liikun-
takasvatus. 

Oppilaiden johtamisominai-
suuksia on tarkkailtu ja mitattu 
kokoajan. Tärkeimpinä mittarei-
na ovat olleet arvosteltavat johta-
missuoritukset, vertaisarviointi, 
alaispalaute työharjoitteluajalta 
sekä esimiesarvio. Kyseisten mit-
tareiden arvosanojen summa on 
oppilaan johtamiskäyttäytymisen 
numero. Numero on muodostu-
nut 20 % yhteis- ja 80 % erikois-
koulutusjakson numerosta. Kurs-
sin loppuarvosana muodostuu 50 
prosenttisesti johtamiskäyttäyty-
misen arvosanasta jo loppu 50 
prosenttia tulee oppiaineiden nu-
meroista. 

Peruskurssi 58:n 
er ikoiskoulutusvaihe 
Mer isotakoulussa 

Peruskurssi 58 alkoi Maanpuo-
lustusopistossa 7.8.2000. Meri-
voimalinjat siirtyivät Merisota-
kouluun 2.4.2001 erikoiskoulu-
tusjaksolle. Viimeisellä kurssilla 

toimeenpantiin merenkulku- ja 
rannikkojoukkolinja. 

Opistoupseeriosaston johtaja-
na toimi komentajakapteeni Sep-
po Salonen, kurssin johtajana yli-
luutnantti Markku Kaukoranta, 
merenkulkulinjan johtajana yli-
luutnantti Tapio Pitkänen ja osas-
ton yksikköupseerina sekä ran-
nikkojoukkolinjan kouluttajana 
yliluutnantti Ari Voutilainen. 

Kurssi alkoi vielä perinteisel-
lä tavalla, olihan tuolloin Meriso-
takoulussa vanhempana kurssina 
PK 57. Vanhemmat oppilaat otti-
vat isällisesti perinteisin menoin 
nuoremman kurssin oppilaat vas-
taan perinnetilaisuudessa 17.4. 
Kaikki saivat konkreettisen kos-
ketuksen mereen kasteen yhtey-
dessä hyisessä kelissä. 

Opiskelu jatkui tiiviinä. Me-
renkulkulinja oli erikoiskoulutus-
jaksolla 200 vuorokautta meri-
palveluksessa, mihin sisältyi kou-
lutuspurjehdukset kesällä 2001 ja 
keväällä 2002. Samanaikaisesti 
rannikkojoukkolinja sovelsi käy-
täntöön teoriaoppeja liikkuvan- ja 
kiinteäntykistön, krh:n, taktiikan 
ja rannikkojalkaväkikoulutuksen 
harjoituksissa. Sotaharjoitusvuo-
rokausia kertyi noin 130. Välillä 
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kurssi suoritti yhdessä opintoja 
fysiikassa, tutkijakoulutuksessa, 
hallinnossa ja huolto-opissa. 
Myös kaikki osaston perinnetilai-
suudet toteutettiin. Vaikkakin ke-
väällä 2002 ei enää nuorempaa 
kurssia tullut, niin perinnetilai-
suus muutettiin saunaillaksi. Me-
renkulkulinja läpäisi auditoidun 
koulutuksen mikä vastaa siviilis-
sä vahtiperämiehen koulutusta. 
Rannikkojoukkolinjan oppilaat 
saavuttivat erikoiskoulutusjakson 
aikana 16 rauhanajan varomäärä-
ysten mukaista oikeutta. Opiske-
lijat valmistuivat aliluutnantteina 
ja ilmoittautuivat omissa joukko-
osastoissaan 27.1.2003. 

Viimeiseltä peruskurssilta 
valmistui yhdeksän merenkulku-
ja kahdeksan rannikkojoukkolin-
jan oppilasta. Kurssimenestystä 
voidaan pitää varsin hyvänä. 
Seitsemän oppilasta valmistui 
kiitettävälläarvosanalla, yhdek-
sän hyvällä- ja yksi tyydyttäväl-

läarvosanalla. Koko kurssin sijoi-
tuksissa toisella ja kolmannella 
sijalla oli merivoimien oppilas. 
Merivoimien priimuksena val-
mistui Pasi Pirkkalainen rannik-
kojoukkolinjalta ja merenkulku-
linjan priimus oli Tuomas Ala-
nen. 

Samanaikaisesti kun perus-
kurssi 58 suoritti erikoiskoulutus-
vaiheen opintojaan käynnistyi 
puolustusvoimissa hakumenette-
ly ensimmäiselle uusimuotoiselle 
upseerikurssille. PK 58:n meri-
voimalinjoilta neljä oppilasta 
haki pääsykokeisiin, kolme hy-
väksyttiin kokeisiin ja kaksi op-
pilasta aloitti opinnot merikadet-
tukurssi 71:llä. Tätä artikkelia 
kirjoitettaessa Merisotakoulussa 
opiskelee jo myös MEK 72 ja 
MEK 73:lle hakuaika on käyn-
nissä. Myös monet opistoupseerit 
joilla on palvelusaikaa jäljellä 
enemmän kuin 10 vuotta ovat ha-
keneet täydentämään opintojaan 

sotatieteiden maisterin tutkinnok-
si. Nykyohjeistuksen mukaan 
enintään 30 opistoupseeria vuo-
dessa voidaan hyväksyä opinto-
jensa täydentäjiksi. 

Vuosien varrella valmistuneet 
peruskurssit on toteutettu usein 
varsin rajallisin henkilöstöresurs-
sein. Useiden linjojen koulutuk-
seen on täten vuosien varrella 
osallistunut lukuisia henkilöitä 
Merisotakoulun ulkopuolelta. 
Tässä yhteydessä suuri kiitos kai-
kille opistoupseerikoulutuksen 
eteen tehdystä työstä. Yksi henki-
löstön koulutusvaihe puolustus-
voimissa on päättynyt. 

Teksti: Markku Kaukoranta 
Kuvat: Lotta Wirmaneva ja 
Markku Kaukoranta 

FORCIT 
HANKO 

VIHTAVUORI 

www.forcit . f i 

r 

Meridiese 
merivaihteita jc 

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT 
HUOLTOSOPIMUKSET PERUSKORJAUKSET 

WITRAKTOR 
Power Systems 

Wihuri Oy Witraktor 

Kiitoradantie 4, PL 30, 01511 VANTAA, 
Puh. (09) 415 815, faksi (09) 4158 2582, 
enginesilwitraktor.wihuri.f i , www.wi t raktor .wihur i . f i 
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^ R A N N I K O N 
PUOLUSTAJAn 
seminaari 5.2.2003 

Rannikon puolustajan jo perintei-
nen lehden tekijöiden lukijoiden 
ja tukijoiden seminaari pidettiin 
helmikuun alussa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun vieraina Santa-
haminassa. Osanotto ol i ja l leen 
runsas, osallistujia eri rooleissa 
oli lähes 30 henkeä. Alueellinen 
edustus oli hienosti Meri-Karja-
lasta Pohjanlahdelle ja osallistuji-
en aktiivisuus mm. lehden linja-
uksien ja sisällön kehittämisen 
osalta oli erittäin kannustavaa. 

Tilaisuuden avasi lehden kus-
tantajan puolesta RtUy:n puheen-
johtaja, komentaja Hasse Rekola, 
joka myös osallistui koko semi-
naariin illallisisännyyttä myöten. 
Koulun puolesta tervehdyksen 
esitti hallintojohtaja, eversti Esko 
Vaahtolammi pitäen välittömästi 
vilkkaan keskustelun aloittaneen 
esityksen koulun tehtävästä ja 
uudistuvasta upseerikoulutukses-
ta. 

Puolustusvoimien tiedotus-
päällikkö Ossi Kervinen alusti 
ajatuksia ja keskusteluja herättä-
västi Puolustusvoimien tiedotuk-
sen linjauksista. Ossi Kervisen 
haastattelu on toisaalla tässä leh-
dessä. 

Lehden päätoimittaja, toimi-
tuspäällikkö ja taittaja esittivät 
omat teesinsä ja toiveensa ja päi-
vän kruunasi Kamera-lehden 
Asko Vivolinin loistava esitys 
lehtikuvauksen uusimmista digi-
virtauksista, välineistä ja mahdol-
lisuuksista. 

Osanottajien näkemyksiä ja 
toiveita sekä toteutuneen lehden 
kiinnostavuutta kartoitettiin kyse-
lykaavakkeilla, joiden tulokset 
ovat ohessa. Kuten tuloksista nä-
kyy, ollaan lehteen varsin tyyty-
väisiä, ja lukijoiden mielenkiin-

non kohteet on osattu oikein oi-
valtaa. Vastauksissa näkyi myös 
vastaajan taustan merkitys mie-
lenkiinnon ja kiinnostuksen koh-
teissa. Lehden perustehtäviksi 
nähtiin lehden lukijajoukkojen ja 
lukijoiden yhdistäminen, oikean 
tiedon välittäminen merivoimien 
piirissä toimiville ja sidosryhmil-
le, perusarvojen, isänmaallisuu-
den, yhteenkuuluvuuden, koulu-
tuksen, edistäminen, historian ja 

nykyisyyden kertominen. Vahva-
na tuli esille sekä keskusteluissa, 
että kirjallisissa kommenteissa 
kirkkaasti yhteinen näkemys yh-
tenäisyyden luomisesta lehden 
tärkeimpänä tehtävänä ja halu 
vaikuttaa sen toteuttamiseen. 
Tästä on hyvä jatkaa, tämän hie-
non joukon kanssa! 

Kai Masalin 
Päätoimittaja 

Rannikon Puolustaja 4/2003 lukijatutkimus 

Määritä lehden artikkelien kiinnostavuus: 
5= erittäin kiinnostava, 4= melko kiinnostava, 
3= "nice to know", 2= ei kiinnostava, 1= en lukenut 

1. Pääkirjoitus 3.7 
2. Merivoimat tiedottaa 4.4 
3. Päätoimittajalta 3.8 
4. Suunnitelmista toteen - laivue 2000 4.4 
5. Suomen pelastustoimen järjestelmän uusiminen 3.7 
6. Puolustusvoimien on pidettävä yllä 

pelastusvalmiuttaan 3.7 
7. "Vapaaehtoiset harjoitukset paikkaavat... 3.7 
8. Meripuolustuspäivästä tullut perinne 3.9 
10. Röyttä vieraili Röytässä 3.5 
11. Rt-tykit 30:75/55 CR 3.4 
12. Raivaamistoimintaa Suomenlinnan... 3.6 
13. Laulava meriupseeri 3.1 
14. Perkainpönttö 3.1 
15. KUULUMISIA 3.9 
16. Ilmatyynyalusteknologian vaikutus 4.2 
17. Taistelijan kelluva suoja 3.5 
18. Umkhonto - keihäs 3.5 
19. Tapahtumakalenteri 3.8 
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Mitä odotat Rannikon Puolustajalta -kysely 

Anna "tärkeys"pisteet: 
5 = erittäin tärkeä, 4= melko tärkeä, 
3 = luen kyllä, 2= silmäilen, 1= EVVK 

1. Puolustuspolitiikkaa koskevia 
artikkeleita 3.8 9. 

2. Oman puolustushaaran/aselajin 
tulevaisuutta ja nykyisyyttä koskevia 
artikkeleja 4.8 

3. Muita puolustushaaroja/aselajeja 
käsitteleviä artikkeleita 3.4 

4. Joukko-osastokuulumisia 3.8 
5. Yhdistyskuulumisia 3.6 
6 Puolustushaaran/aselajin historiaa 3.9 
7. Vapaaehtoiskentän tietoja 

ja kuulumisia 3.8 
8. Muuta, mitä: 
- Lukija/keskustelupalsta, jossa voidaan 

kommentoida ja ottaa kantaa 
- Henkilökuvia kentältä! 
- Kyllä tekijät tietää! 
- Kirjoituksia linnakkeiden historiasta 

(kirjoitussarja, Ove Enqvist kirjoittajaksi) 
- Henkilöitä! 
- Hyvä ulkoasu, selkeä ryhmitys, korkeata-

soiset kirjoittajat 
- Lehden teemat ja pv-muutokset 
- Asettelu hyvä, ulkoasu hyvä, onko tarkoi-

tus kasvattaa lehden kokoa? Vierailla 
joukko-osastoissa jne... 

- Tiedotus ja tapahtumakalenteri 

Yhdistyksien esittely ja toiminta! 
Määritä lehden tärkein tehtävä: 
yhdistää lukijajoukot ja lukijat 
oikean tiedon välittämine merivoimien 
piirissä toimiville ja sidosryhmille 
yhteydenpito aselajin kehitykseen, nykyi-
syyteen, historiaan 
edistää ennen kaikkea rannikkotykistön 
yhteenkuuluvuutta nykyisissä merivoimis-
sa 
rannikon (maa + meri) puolustuksen 
toimijoiden yhdistäjä!! 
tiedon välittäminen 
meripuolustusväen tiedotuslehti 
siirtää ja syventää tietoa nykyisistä ja 
menneistä tapahtumista 
tiedottaa ajankohtaisista ja päivän poltta-
vista asioista, perinteitä unohtamatta 
tiedottaa uudistuksista/tekniikasta, kertoa 
historiaa 
uusimman tiedon esille tuominen koko 
meripuolustuksen yhteiseen kenttään 
edistää upseeri 2010 perusarvoja (isän-
maallisuus, yhteenkuuluvuus, koulutus 
etc.) 
avartaa meripuolustuksen kokonaisuutta 
yhdyssiteenä yhdistysten välillä 

Jarmo Myyrä 
reserviin 
Uudenmaan sotilasläänin komenta-
ja, eversti Jarmo Myyrä, siirtyi 
reserviin toukokuun alusta, jolloin 
eversti Kari Karttunen otti komenta-
jan tehtävän vastaan. Viiden vuoden 
komentaja-aikana Jarmo Myyrä 
kehitti erittäin tarmokkaasti vapaa-
ehtoistoimintaa UudSkn alueella 
mm. laajojen kotiseutuharjoitusten 
muodossa merellistä ulottottuvuutta 
unohtamatta. Meripuolustuspiirin ja 
SIMeripOs:n kiitokset Suomen 
Joutsenen juhlakirjan muodossa 
esitti Lohjalla osaston päällikkö Kai 
Masalin (Kuva Olavi VValjakka). 
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ikko: 

Puolustusvoimat 
tarvitsee 
viestintästrategian 
Puolustusvo imien tuore 
t iedotuspääl l ikkö Ossi 
Kerv inen peräänkuulut -
taa v ies t in täs t ra teg iaa 
puo lustusvo imi l le . Laa-
jan v ies t in täkentän 
tun temuksen o m a a v a ja 
turva l l isuuspol i t i ikkaa 
harrastava Kerv inen 
korostaa eri puolustus-
haaro jen yhteistyön 
merki tystä uskottavan ja 
tehokkaan v iest innän 
luomisessa . 

SADRI VVIRZENIUS 

Y T M Ossi Kervinen on työs-
kennellyt puolitoista vuotta Pää-
esikunnan tiedotusosaston osas-
topäälikkönä. Hänen mielestään 
puolustusvoimien tiedotustoimin-
ta on kaikkiaan onnistunut hyvin. 
"Tiedotuksemme on avointa ja 
aktiivista, ja yhteistyö median 
kanssa toimii", Kervinen kehuu 
joukkojaan. Puolustusvoimien 
tiedotuspäälliköksi vuoden 2003 
alussa nimitetty Kervinen toteaa, 
että panostusta kuitenkin tarvi-
taan vielä muun muassa eri puo-
lustushaarojen ja Pääesikunnan 
tiedotusosaston yhteistoiminnan 
kehittämisessä. 

Viest in täst ra tegia t iedo-
tus to iminnan pohjaksi 
Puolustusvoimien viestinnän 
merkittävimpänä ongelmakohta-
na Kervinen näkee viestintästra-
tegian puuttumisen. "Puolustus-
voimat tarvitsee sen arvoihin, vi-
sioihin ja toimintastrategiaan pe-
rustuvan viestintästrategian. Näin 
suuressa organisaatiossa viestin-
tästrategia on elintärkeä viestin-
nän kokonaisuuden hallinnan, 
suunnittelun ja tehokkaan toteut-
tamisen pohjana", perustelee 
Kervinen. Viestintästrategian 
suunnittelutyö on käynnistetty 
Pääesikunnan tiedotusosaston 
johdolla, ja se valmistuu suunni-
telmien mukaan vuoden 2003 

Puolustusvoimien tiedotus-
päällikkö Ossi Kervinen nauttii 
haasteista. Ajoin hektisenkin 
työnsä vastapainona hän 
rentoutuu kalastelemalla ja 
hyviin kirjoihin uppoutumalla. 

loppuun mennessä. "Kyseessä on 
laaja ja haastava prosessi, jonka 
onnistumiseen panostamme voi-
makkaasti", tiedotuspäällikkö lu-
paa. 

Haasteina verkkovies-
t innän keh i t täminen ja 
v iest innän kokonaisken-
tän se lk iy t täminen 
Reaaliaikaisen Internet-tiedotta-
misen merkitys kasvaa nyky-yh-
teiskunnassa jatkuvasti. Verkko-
viestinnän kehittäminen on eräs 
suurimmista tulevaisuuden haas-
teista myös Pääesikunnan tiedo-
tusosastolle. Puolustusvoimien 
Intemet-sivut uusitaan Puolustus-
voimien visuaalisen ilmeen uu-
distamisprojektin yhteydessä 
vuosien 2003 ja 2004 vaihteessa. 
Lisäksi suunnitteilla on tiedotus-
osaston ja Ruotuväki-lehden yh-
teinen Internet-portaali. 

Valtioneuvoston viestintäsuo-
situksen mukaan valtion laitok-
sen ei periaatteessa ole suotavaa 
"markkinoida" toimintaansa. 
Tästä huolimatta puolustusvoi-
mat on toteuttanut parin viime 
vuoden aikana näyttävän rekry-
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tointia tukevan mainoskampan-
jan. Vastaisuudessakin tietynlai-
sella markkinoinnilla tulee var-
masti olemaan merkittävä osa 
puolustusvoimien viestinnässä. 
Tässä tilanteessa Kervinen tahtoi-
si herättää keskustelua viestintä-
osaston tehtäväkentästä. "Välillä 
vaikuttaa siltä, että niin Pääesi-
kunnan kuin puolustushaarojen 
tiedotusorganisaatioiden harteille 
pyritään sälyttämään myös sekä 
rekrytointi että markkinointi", 
hän pohtii. Tiedotuksen, rekry-
toinnin ja ns. markkinoinnin teh-
täväjako olisi selvitettävä. Erityi-
sesti rekrytoinnin ja sitä tukevan 
markkinoinnin merkitys lisään-
tyy merkittävästi tulevina vuosi-
na. "Puolustusvoimien markki-
nointiosaston" perustamista Ker-
vinen ei sentään uskalla ennus-
taa. 

SA-t iedotusorganisaat i -
oi ta keh i te tään 
Pääesikunnan tiedotusosastolla 
on käynnistetty SA- ja kriisiajan 
tiedotusorganisaatioiden kehittä-

minen. Tarkoituksena on luoda 
Pääesikunnalle, maanpuolustus-
alueille ja puolustushaaroille toi-
mivat SA-tiedotuskeskukset, jot-
ka koostuvat kantahenkilökun-
nasta ja alan reserviläisistä. Yh-
teistyössä maanpuolustusaluei-
den ja puolustushaarojen tiedo-
tusorganisaatioiden kanssa toteu-
tettava projekti on tarkoitus saada 
päätökseen vuoden 2004 alkuun 
mennessä. Kervinen uskoo, että 
SA-tiedotuskeskusten perustami-
nen vaikuttaa tulevaisuudessa 
myös puolustusvoimien rauhan-
ajan tiedotusorganisaatioiden ra-
kenteeseen. 

Turval l isuuspol i t i ikkaa 
harrastava journal ist i 
55-vuotias Ossi Kervinen on en-
simmäinen Puolustusvoimien tie-
dotuspäälliköksi nimitetty siviili. 
Kervinen omaa pitkän toimittaja-
taustan ja laaja-alaisen viestinnän 
tuntemuksen. Kansainvälinen po-
litiikka sekä mediakenttä niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin on 
tullut tutuksi yli 30 vuoden työru-

peaman aikana Yleisradion ulko-
maantoimituksessa ja kirjeen-
vaihtajana ympäri maailmaa. 

"Ulkomaankomennuks i l l a 
kertyneet kokemukset ovat rikas-
tuttaneet elämää ja avartaneet 
maailmankuvaa", Kervinen ker-
too. Tosin aina ei ole hengenläh-
tökään ollut kaukana. 1980-lu-
vulla Iranin ja Irakin sodan aika-
na sotakirjeenvaihtaja Kervinen 
joutui irakilaisten tykistökeski-
tykseen. "On suoranainen ihme, 
että selvisin hengissä", hän va-
kuuttaa. 

Turvallisuuspolitiikka on aina 
kuulunut Kervisen kiinnostuksen 
kohteisiin. Reservin kapteeni on 
perehtynyt aiheeseen niin työteh-
täviensä kautta kuin harrastukse-
nakin. Eipä olekaan ihme, että 
Puolustusvoimien tiedotuspäälli-
kön tehtävä herätti Kervisen kiin-
nostuksen. "On upeaa, että vielä 
tässä iässä, minulle tarjoutui 
mahdollisuus näin valtavan mie-
lenkiintoisen uuden haasteen vas-
taanottamiseen", tiedotuspäällik-
kö iloitsee. • 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

Jtik 
eeeeot <J n rncaca 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 
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75 K 97 
Suomenlah-

den rannikko-
puolustukses-

sa syksyllä 
1941 

(SA-kuva). 

• Rannikkotykistöllä oli viime 
sotien aikana varsinaisten rannik-
kotykkien lisäksi käytössään eri-
laisia muita tykkejä. Eräs malli 
oli ranskalainen 75 K 97. Tykkiä 
valmistettiin tiettävästi lähdetie-
doista riippuen yhteensä 16000-
17000 kpl, enemmän kuin mitään 
muuta tykkimallia. Sitä valmisti-
vat sekä ranskalaiset että amerik-
kalaiset tehtaat Amerikan liityt-
tyä maailmansotaan vuonna 
1917. Tykki oli käytössä monessa 
eri maassa ja siitä tehtiin erilaisia 
muunnoksia esimerkiksi ilmator-
juntakäyttöön. Talvisodan aikana 
Suomeen ostettiin vuonna 1940 
Ranskasta kaikkiaan 48 kpl 75 K 
97 -kanuunaa, joista vain 12 ehti 
maahan sodan aikana. Vuonna 
1940 niitä sijoitettiin linnoitusty-
keiksi itärajalle, ja jatkossodan 

puhjettua ne olivat aluksi linnoi-
tuspatteristojen ja sitten rannik-
kotykistön kalustona. Tykit ve-
dettiin pois linnoitustykistöltä 
vuonna 1942 ja osa lähetettiin 
Saksaan, jossa ne muutettiin 
panssarintorjuntatykeiksi. 

75 K 97:n käytöstä rannikko-
tykistössä on vähän tutkittua tie-
toa. Linnoituspatteristoista tykke-
jä siirrettiin sekä Laatokan että 
Äänisen rannikkopuolustukselle. 
75 K 97 -tykkiä tiedetään käyte-
tyn myös Suursaaren puolustuk-
sessa, jossa siellä ollut kevyt pat-
teri käytti näitä tykkejä. Tykki-
asemassa oli noin puoli metriä 
korkea betoninen sylinteri, jonka 
halkaisija oli parikymmentä sent-
tiä suurempi kuin tykin pyörien 
raideväli. Sen keskellä oli tukeva 
keskustappi, johon ylösnostetun 

tykin pyörien akseli kiinnittyi. 
Alhaalla tykkipihalla oli laudois-
ta tehty piirukehä. Tämä raken-
nelma mahdollisti suuremman 
korotuksen ja epäsuoran ammun-
nan. Tykkimallia käytettiin myös 
ilmatorj untaan. Kenraaliluutnant-
ti Valve hyväksyi 18. syyskuuta 
1943 otettavaksi käyttöön Meri-
voimien esikunnan ilmatorjunta-
toimiston laatiman ohjesäännön 
75 ItK/97/14 PK (75 mm kiinteä 
i lmatorjuntakanuuna mallia 
1914). Tykkien määrästä ja käy-
töstä ei ole tietoa. 

Henkilöitä jotka tietävät tar-
kemmin tykkimallin käytöstä 
rannikkopuolustuksessa pyyde-
tään ottamaan yhteyttä allekirjoit-
taneeseen, puhelin 09 668253 
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Kirjoittaja, päätoimittaja evl. 
evp., VTM Ari Raunio: Sodan 
kartat Weilin+Göös Oy 2003 

• • • Kun haluaa saada selkeän 
kuvan talvi- ja jatkosodan tapah-
tumista, hyvä kartta on usein pa-
rempi kuin laaja teksti. Hyviä 
karttoja sotiemme tapahtumista 
on valitettavasti ollut vaikeaa löy-
tää. Tilanne on nyt korjaantunut 
kun maaliskuussa julkaistiin So-
dan kartat -kirja. Itsenäisyyden 
puolustajat -teossarjan tuore osa 
Sodan kartat on oman lajinsa en-
simmäinen teos. Se käsittelee 
kartoin ja tekstein sodan kulkua, 
rintamaliikkeitä ja pääosin maa-
voimien keskeisiä sotatoimia tal-
visodassa, jatkosodassa ja Lapin 
sodassa. Kirjan päätoimittaja ja 
kirjoittaja on everstiluutnantti 
evp, VTM Ari Raunio. 

Weilin+Göösin kustantama ja 
Genimapin toimittama Sodan 
kartat (304 s.) on Itsenäisyyden 
puolustajat -teossarjan neljäs ja 
viimeinen osa. Kirja kuvaa vuosi-
en 1939-45 sotatapahtumat lähes 
230 karttapiirroksella. Näiden li-
säksi kirjassa on nelisenkymmen-

tä erilaista ja erityyppistä autent-
tista karttaa keskeisiltä taistelua-
lueilta. Kaikki kartat ovat värilli-
siä ja niiden tietosisältö vastaa 
sodan ajan tapahtumia. 

Päähuomion kirjassa ovat 
saaneet divisioonan ja sitä suu-
rempien joukkojen sotatoimet. 
Teos käsittelee ne aikajärjestyk-
sessä ja liittää ne samanaikaisiin 
sotatapahtumiin sekä valtakun-
nan että rintamasuunnan tasolla. 
Teos etenee aukeamittain, jolloin 
kokonaisuuteen tai sen vaihee-
seen liittyvät kartat ja tekstit ovat 
aina kerralla nähtävissä. 

Sodan kartat -kirjan kunkin 
pääluvun (talvisota, jatkosota ja 
Lapin sota) aloittaa aiheen koko-
ava yleisesitys. Sen jälkeen sota-
tapahtumat esitellään kronologi-
sesti. Välillä on katsauksia rinta-
matilanteeseen kokonaisuutena, 
joukkojen kokoonpanoihin, meri-
ja ilmavoimien toimintaan sekä 
rintamatilanteeseen muualla Eu-
roopassa. Vaikka päähuomio kir-
jassa onkin maavoimien sotata-
pahtumissa siitä saa myös hyvän 
kuvan rannikkojoukkojen toimin-
nasta ja varsinkin miten ne tuki-

vat taisteluja maarintamalla. 
Teosta myyvät Weilin+Göö-

sin valtuuttamat edustajat ja 
myyntitoimistot. 

Hinta: Sarjan hinta 368 €, So-
dan kartat å 96 €. 
Lisätietoa antaa 
Weilin+Göös Oy asiakaspalvelu, 
puh. 09-4377 600, 
fax: 09-4377 334. 
S-posti: asiakspalvelu@wg.fi, 
internet: www.wg.fi 
Ove Enqvist 
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Vesa Toivonen 

Vesa Toivosen kirjasta lyhentä-
nyt ja muokannut Ove Enqvist. 

• • • Vaikka suuri osa Suomen 
rannikkotykeistä saatiin sotasaa-
liina Venäjältä keväällä 1918, 
Suomen omalla teollisuudella on 
ollut merkittävä asema rannikko-
tykkien korjauksessa ja jatko-
sodan jälkeen jopa uusien tykki-
en valmistamisessa. Raskaiden 
aseiden valmistuksesta Suomessa 
ei ole kuitenkaan tähän saakka 
juuri ollut olemassa tutkimuksia. 
Tämä puute on nyt osittain kor-
jaantunut kun Apali Oy on jul-
kaissut rannikkotykistön kannal-
ta tärkeimmän asetehtaan eli 
Tampellan aseosaston historian. 

Tampereen Pellava- ja 
Rautateol l isuus Oy:n 
synty 

Tampellan historia alkaa vuodes-
ta 1856, jolloin Seinäjoella ruuti-
tehtaan omistanut patruuna Gus-
taf August Wasastjerna (1823-
1905) osti Tampereella Tammer-

kosken rannalla sijainneet N. Id-
manin omistamat masuunin, vali-
mon ja sahan. Konepajan ensim-
mäinen työ kuitenkin oli koneit-
ten tekeminen Adolf Törngrenin 
(1824-1895) samalle tontille pe-
rustamalle suurelliselle pellava-
kehräämölle. Kehräämö kuittasi 
tästä työstä syntyneet suuret vel-
kansa konepajalle siten, että Wa-
sastjernasta ja Törngrenistä tuli 
yhtiökumppanit: marraskuussa 
1860 herrat perustivat Tammer-
fors Linne- och Jem- Manufaktur 
Aktiebolagetin eli Tampereen 
Pellava-ja Rauta-Teollisuus Osa-
ke-Yhtiön, josta varsin pian alet-
tiin käyttää iskevämpää Tampel-
la-nimitystä. 

Ensimmäisen maailmansodan 
aika oli Tampellalle laajenemisen 
aikaa, sillä keisarillisen Venäjän 
sotaponnistelut toivat paljon tila-
uksia, mutta myös omia vaikeuk-
siaan. Kansalaissodan aikana toi-
minta oli paljolti pysähdyksissä, 
eikä 20-lukukaan alkanut erityi-
sen suotuisasti Suomen valtion 
kamppaillessa syntytuskissaan. 

Talouden jälleen 20-luvulla elpy-
essä Tampella pääsi uudelleen 
vauhtiin. 

Tampel lan aseosaston 
synty 

Aivan tarkkaa selkoa Tampellan 
aseosaston syntyhistoriasta ei ole 
tiedossa, mutta ilmeisesti aloite 
tuli Puolustusministeriöltä, joka 
näki Tampellassa riittävän ky-
vykkään konepajan armeijan vä-
littömän kalustotarpeen tyydyttä-
miseen. Jo kaksikymmenluvulla 
neuvoteltiin kotimaisen teollisuu-
den, lähinnä Crichton-Vulkanin 
ja Tampellan kanssa tykkikalus-
ton huoltamisesta. Toinen tekijä 
Tampellan asetuotannon alkami-
selle oli kranaatinheittimen esiin-
marssi I maailmansodan aikana 
ja sen jälkeen. Tykistön tarkasta-
ja kenraalimajuri Vilho Petter 
Nenonen oli vuonna 1924 tutus-
tunut englantilaisten Stokes-kra-
naatinheittäjillä saamiin tuloksiin 
ja näki kranaatinheittimissä rat-
kaisun jalkaväen tulitukiongel-
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maan. Ensimmäiset heittimet 
hankittiin 1927 ulkomailta, mutta 
kotimaisen tuotannon aloittami-
nen oli luonnollinen jatkotoimen-
pide. Asetuotanto joka tapaukses-
sa aloiteltiin konepajan yhteydes-
sä ja tiloissa kanta-Tampellassa 
Tammerkosken rannalla vuonna 
1932, ja varsinaisesti "Vapenav-
delning" eli "Aseosasto" maini-
taan Tampellan vuosikertomuk-
sessa ensi kerran omana osaston-
aan vasta vuonna 1935. Kranaa-
tinheittimet kuuluivat tuotanto-
ohjelmaan jo alusta alkaen. Tam-
pellassa aloitettiin ulkomailta 
hankitun kokeiluaseen pohjalta 
oman heitinmallin suunnittelu 
vuonna 1932, ja jo seuraavana 
vuonna olikin valmiina tehtaan 
omalla tyyppimerkinnällä 81 
Krh/32 tunnettu ase. Siitä saakka 
Tampella tuottikin kranaatinheit-
timiä sekä kotimaahan että ulko-
maille. 

Erilaisten aseiden 
valmistus. 

Kranaatinheittimien lisäksi Tam-
pellan aseosasto on vuosien var-
rella valmistanut erilaisia muita 
raskaita aseita ja niiden osia. Jot-
kut niistä ovat kaupallisesti me-
nestyneet, toiset ei. Ennen talvi-
sotaa kehitettiin muun muassa 20 
mm:n konetykki. joka osittain 

perustui Aimo Johannes Lahden 
1930-luvun alussa kehittämään 
20 mm:n konetykkiin. 81 mm:n 
kranaatinheittimien lisäksi tehdas 
on valmistanut 120 mm:n heitti-
miä sekä lähinnä kokeiluasteelle 
jääneitä 60 mm:n ja 300 mm:n 
kranaatinheittimiä. 

Aseen ampumatarvikkeet 
ovat sen loppukäyttäjän kannalta 
yhtä olennainen tuote kuin itse 
asekin ja niinpä Tampellan Ase-
osastokin varsin pian alkoi aseit-
ten ohella valmistaa myös niihin 
sopivia ammuksia. Ensimmäiset 
ammukset olivat lisenssillä val-
mistettuja 81 mm:n kranaatin-
heittimen ammuksia, joita val-
mistettiin vuonna 1933. Talviso-
dan aikana koko Tampellan kone-
paja oli valjastettu ase- ja am-
mustuotantoon ja tuotanto nostet-
tiin maksimiinsa. Jatkosodan ai-
kana ammustuotanto saatiin jo 
vakiintuneelle tasolle. Lisäksi 
aseosasto korjasi paljon sotasaa-
liksi saatuja raskaita aseita. Ne 
huoltotyöt, joita ei rintamayksi-
köissä saatu tehtyä, jaettiin Jy-
väskylässä sijaitsevan Valtion 
Tykkitehtaan ja Tampellan kes-
ken niin, että Tampellan osalle 
tulivat pst-tykit ja jousipalautti-
mella varustetut kenttätykit 122 
mm:iin saakka. 

Jo vuonna 1924 Puolustusmi-
nisteriö kävi neuvotteluja turku-

laisen Wärtsilä-Yhtymä Oy 
Crichton-Vulkanin kanssa tykin-
putkien korjauksesta, joka vaatii 
jo melkoista ammattitaitoa. Varsi-
naista tykkitehdasta ei kuiten-
kaan vielä saatu aikaiseksi Suo-
meen. Sen sijaan Tampella har-
joitti yhteistyötä muun muassa 
ruotsalaisen Boforsin kanssa jo 
ennen talvisotaa. Kesti kuitenkin 
aikansa ennen kuin päästiin täy-
sin kotimaisiin tykkimalleihin. 
Vuonna 1942 Tampellan Ase-
osastolla piirrettiin ensimmäiset 
konstruktiokuvat uudesta pst-ty-
kistä. Kesäkuussa 1944 tykkiasia 
olikin jo edennyt niin pitkälle, 
että Tampella tarjosi Puolustus-
voimille 50 kpl 75 K/44 tykkiä. 
Aseen kehitys oli kuitenkin vielä 
kesken kun jatkosota loppui. 

Hil jaiseloa ja tkosodan 
jä lkeen 

Suomen ja Neuvostoliiton välis-
ten sotatoimien loputtua syksyllä 
1944 kenraali Grandell Pääesi-
kunnasta ilmoitti Tampellaan, 
että kaikki asetyöt oli toistaiseksi 
keskeytettävä. Aseosaston tuol-
loinen johtaja DI Eino Ilmonen ja 
krh-tuotannon tuoteinsinööri Leo 
Jyväkorpi pohtivat keskenään 
käskyn aiheuttamaa katkosta tuo-
tantoon ja päättivät jatkaa kes-
keneräisten tilausten valmistusta. 

152/50T 
koeammunta 
Katajaluodos-
sa 1950-
luvulla. 
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Aikaa myöten asetyöt kuitenkin 
loppuivat, Tampellan Aseosasto 
"paketoitiin" ja harvat sota-ajan 
vahvuudesta jäljellejääneet ase-
osaston työntekijät toimivat niin-
kutsutulla "Yleisellä osastolla", 
joka suunnitteli ja teki erilaisia 
vaativia koneita ja alihankinta-
sekä varaosia maamme teollisuu-
delle. Vähäiset asetyöt olivat pää-
asiassa varaosatilauksia. Vuodet 
1950-1974 eli yhteensä 24 vuot-
ta kestänyt yhteistyö Israelin 
kanssa auttoi vaadittavan ammat-
titaidon ylläpitämisessä. Yhteis-
työtä on kuvattu tarkemmin Ran-
nikon Puolustajan 1/2003 tykki-
sarjan osassa 31. 

Tilanne kuitenkin muuttui, 
kun Sotakorkeakoulun oppilas-
työnä hahmoteltiin uusi yleistyk-
kimalli. Sota-aikaisen tykinval-
mistuskokemuksensa takia Tam-
pella oli luonteva valmistajakan-
didaatti. Niinpä vuonna 1950 
aloitettiin aseosaston ylösajo ja 
uutta suunnitteluhenkilökuntaa-
kin pestattiin. Prosessia on tar-
kemmin kuvattu ym. Rannikon 
Puolustajan numerossa. Talou-
dellisesti tärkein aseosaston työ 
1950-luvulla oli 152 mmm Ca-
net-tykkien putkittaminen 152/52 
T-mallisiksi. Työ oli teknisesti 
vaativa ja määräkin melkoinen. 

M a a i l m a n paras 
rannikkotykk i? 

Merkittävä sivujuonne kenttätyk-
kien kehityksessä olivat rannik-
kotykistön raskaat tornikanuunat, 
130 53 TK. Israelilaisen Soltam-
yhteistyön kautta Tampella oli 
70-luvun alussa saanut kokemuk-
sia 155 mm kanuunan asentami-
sesta Sherman- ja Centurion-tais-
telupanssarivaunujen päälle ja 
tässä yhteydessä oli luonnosteltu 
myös ympäriampuvan panssaroi-
dun rannikkotykkitornin konst-
ruktio. Parlamentaarinen puolus-
tuskomitea oli 70-luvun lopulla 
määritellyt raskaan rannikkoty-
kistön uushankinnat aloitettaviksi 
ja PE:ssa vuonna 1972 toimin-

tansa aloittaneen "RPT-72" -työ-
ryhmän (Rannikkopuolustustoi-
mikunta) puitteissa aloitettiin 
keskustelut uuden rt-tykistöase-
järjestelmän hankkimisesta, mil-
tä pohjalta Tampellassa alettiin 
luonnostella uutta tornitykkiä, 
aluksi kaliiperissa 155 mm. Aja-
teltu hankintamäärä oli 70 tykkiä 
vuoteen 1990 mennessä. Työ 
aloitettiin vuonna 1973 ja siihen 
oli jatkuvasti sidottuna 6-12 hen-
kilöä. Hanketta on tarkemmin 
kuvattu muun muassa Sotamuse-
on julkaisussa "Itsenäiseen Suo-
men Rannikkotykit 1918-1998" 
sekä Rannikon Puolustajassa 1/ 
1995. 

Tampel lasta 
V a m m a k s e e n 

1980-luvun lopulla puolustushal-
linnon piirissä heräsi ajatus koti-
maisen puolustusvälinetuotannon 
yhdistämisestä sen elinkelpoisuu-
den parantamiseksi kiristyvillä 
markkinoilla: ala oli hajanainen 
ja tuotantoyksiköt liian pieniä ol-
lakseen elinkelpoisia pidemmän 
päälle. Tampellan ja Vammaskos-
ken tehtaan yhdistämisestä käy-
tiin neuvotteluja. Aiesopimus 
Tampellan ja Vammaksen yhdis-
tämisestä tehtiin 23.05.1989. Pui-
tesopimus Suomen valtion ja 
Tampellan välillä allekirjoitettiin 

Helsingissä 30.01.1990. Vam-
maskosken Tehdas ja Oy Tampel-
la Ab Puolustusvälineyksikkö, 
englanniksi Tampella Defence, 
lakkasivat virallisesti olemasta 
01.01.1991, jolloin Vammas Oy 
aloitti toimintansa. Vuosien 1995 
ja -96 aikana jatkettiin suomalai-
sen puolustusvälinetuotannon 
yhdistämistä: Vammas Oy:n li-
säksi uuteen "Puolustusväline 
Oy" -työnimellä kulkeneeseen 
yhtiöön tulisivat Lapua Oy (pat-
ruunoita, ketjuja), Sisu Defence 
(ajoneuvoja), Vihtavuori Oy (ruu-
tia) ja Finnavitec Oy (lentokonei-
ta). Vuoden 1997 toimintansa al-
kaneen yhtiön nimeksi tuli Patria 
Industries Oy. Kesäkuussa 1997 
aikanaan Tampellan aseyksiköstä 
syntynyt Tamrock myi omistuk-
sensa Patria Vammas Oy:stä Pat-
rialle. Side Tampellaan ja Tampe-
reeseen oli näin lopullisesti kat-
kaistu. 

* * * 

208-sivuinen kovakantinen, run-
saasti sekä musta-valko- että -vä-
rikuvin kuvitettu teos on saata-
vissa ainakin Akteemisesta kirja-
kaupasta ja internetin kautta 
http://www.apali.fi/ noin 42 eu-
ron hintaan. Teos sisältää kattavat 
englanninkieliset yhteenvedot 
joka luvusta, joten kirja on myös 
hyvä lahja ulkomaalaisille. • 

130 TK -tykkejä varastoituna Tampellaan 1980-luvulla. 
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J U H A N I H A A P A L A 

SUURSAAREN VALTAUS 2 7 . - 2 8 . 3 . 1 9 4 2 
Suursaari sijaitsee Suo-
menlahden leveimmällä 
kohdalla 43 ki lometr iä 
Kotkasta etelään, Viron 
rannikolle matkaa on 56 
ki lometriä ja Haapasaares-
ta on Suursaareen 25 
ki lometriä. Saaren pituus 
on 11 ki lometr iä ja leveys 
1 - 3 ki lometriä. Pinta-ala 
on 20 neliöki lometriä. 
Suursaarelle ovat tunnus-
omaisia korkeat vuor imai-
set kukkulat - Lounatkor-
kia (korkeus 158 metriä), 
Haukkavuori (142 m), 
Mäkiinpäällys (118 m) ja 
Pohjoiskorkia (106 m). 
Saaren länsiranta on 
jyrkkä, kun taas itäranta on 
matalarantainen. Saaressa 
on ollut pysyvää asutusta 
1500- luvun alkupuolelta 
vuoden 1939 syksyyn. 
Asutus oli keskittynyt 
kahteen itärannalla olevaan 
k y l ä ä n - S u u r k y l ä s s ä oli 78 
taloa ja Kiiskinkylässä 62 
taloa. Vuonna 1937 
asukkaita oli 793. 

Tarton rauhansopimuksessa 
vuonna 1920 Suomi demi-
litarisoi Suursaaren, jossa 
tämän jälkeen aseellista 
voimaa edusti pysyvästi 

merivartioasema. Suursaaren so-
tilaallinen merkitys oli kiistaton 
vuosisadan alkupuolella, saarella 
oleili mm saksalaisia tiedustelu-
upseereita. Myös Suomen puo-
lustusvoimien radiotiedustelu sai 
siellä alkunsa. 

Suursaaresta käytiin vuoden 
1938 aikana useita salaisia neu-
votteluja Neuvostoliiton ja Suo-
men ulkopoliittisen johdon välil-
lä. Suomea mm vaadittiin myön-
tämään Neuvostoliitolle oikeus 
rakentaa saarelle linnoitettu ilma-
ja meripuolustusvarustus Lenin-
gradin sisääntulo-väylän suojak-
si. Suomi torjui kaikki ehdotuk-
set. 

Talvisodan alkaessa Suursaa-
ressa oli noin 50 miehen vartio. 
Meri vartioasemalla oli vajaa 10 
miestä sekä merivoimien tiedus-
teluhenkilöstöä. Saaren siviilivä-
ki oli evakuoitu jo 11.10.39. 

Puna-armeijan Itämeren lai-
vasto sai käskyn mm Suursaaren 
valtauksesta. 3.12.1939 nousi 
Suursaareen 1500 miehen vah-
vuinen osasto. Suomalaiset olivat 
poistuneet saarelta jo 1.12., joten 
venäläiset tulittivat pommituksin 
ja laivatykistöllä tyhjää saarta. 
Venäläiset käyttivät Suursaarta 
mm jalkaväen tukialueena. 25.2., 
4.3. ja 6.3.1940 venäläiset hyök-
käsivät jopa rykmentin voimin 
kohti Haapasaarta. Nämä hyök-
käykset kuitenkin torjuttiin Kir-
konmaan ja Rankin linnakkeiden 
tulella. Moskovan rauhansopi-
muksessa Neuvostoliitto sai 
Suursaaren. 

Suursaaren miehi tys ja 
menetys jatkosodassa 
vuodenvaihteessa 1 9 4 1 -
1942 

Venäläiset alkoivat Talvisodan 
päätyttyä linnoittaa ja varustaa 
Suursaarta. Syksyllä 1941 saarel-
la oli ainakin rannikkopatteristo, 
pari erillistä patteria, ilmatorjun-
tatykistöä ja. Joulukuun alussa 
1941, Hangon evakuointiin liitty-
en venäläiset päättivät luopua 
Suursaaresta, jolloin sieltä kulje-
tettiin pois noin 5000 miestä, 
joista osa oli evakuoitu Hangosta. 
Joulukuun 12. päivänä 1941 Suo-
menlahden itäistä rannikkoa puo-
lustanut suomalainen 2.rannikkop-
rikaati miehitti pioneerijoukkueen 
voimin Suursaaren. Venäläiset oli-
vat lähteneet saaresta kolme päivää 
aiemmin. Joulukuun lopulla miehi-
tysjoukon vahvuus nousi 70 mie-
heen. 

Vuoden vaihteessa venäläiset 
olivat päättäneet korjata teke-
mänsä virheen todettuaan, että 
Tytärsaaresta ja Suursaaresta voi-
taisiin edullisesti hyökätä Lenin-
gradiin. Näihin saariin tukeutuen 
myös suomalaiset ja saksalaiset 
voisivat estää Neuvostoliiton lai-
vaston pääsyn Suomenlahden 
suulle ja Pohjoiselle Itämerelle. 
Venäläiset valtasivat Suursaaren 
2.1.1942. Eversti Barinovin osas-
ton vahvuus oli 177 miestä. Suo-
malaisten lähtö oli sekasortoinen 
venäläisten yllätettyä puolustaja. 

Suursaaren merkitystä ajatel-
len sen miehitys joulukuussa 
1941 tapahtui liian vähäisin suo-
malaisin voimin. Hangon lohkol-
ta oli joulukuussa vapautunut 
useita rannikkopataljoonia, joita 
olisi voitu käyttää Suursaaren 
miehitykseen - mm. 2. rannikko-
pataljoona oli jo marraskuussa 
siirretty Kirkonmaalle. Päämajas-
ta oli 4.1. tullut kehotus vallata 
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saari takaisin ennen kuin venäläi-
set saisivat sinne lisäjoukkoja. 
Käskyä ei koskaan vahvistettu 
kirjallisesti. Itä-Suomenlahden 
rannikkoprikaatissa Suursaaren 
menetys koettiin kirvelevänä tap-
piona. 

Haapasaarelle 2.-3.1.1942 
siirretty RannP 2 sai tehtäväk-
seen valmistautua valtaamaan 
Suursaaren. Aloitettiin koulutus 
vaativaa jäätaistelutoimintaa var-
ten sekä tiedustelu. Joulukuun 
lopulla pataljoonan vahvuus oli 
kotiuttamisen johdosta 252 mies-
tä. Pataljoonan täydentäminen al-
koi ja maaliskuun alussa vahvuus 
oli 1089 miestä. Pataljoona suo-
ritti tammi-maaliskuun aikana 
136 partiomatkaa Suursaareen. 
Näillä partiomatkoilla selvitettiin 
Suursaaren puolustusjärjestelyt ja 
pakotettiin samalla vihollinen ja-
kamaan voimansa lukuisiin tuki-
kohtiin. 

Suursaaren val taus 
2 7 . - 2 8 . 3 . 1 9 4 2 

Suursaaren ja muiden Suomen-
lahden ulkosaarten tärkeä merki-
tys todettiin myös ylimmässä 
johdossa sekä Suomessa että 
Saksassa. Tilanteen arvioinneissa 
todettiin, että venäläiset pystyvät 
meren auettua vahventamaan te-
hokkaasti Suursaaren puolustusta 
siirtämällä sinne raskaita aseita ja 
joukkoja, joten saaren valtaami-
nen sen jälkeen olisi suomalaisil-
le ja saksalaisille huomattavan 
vaikeaa. 

Suursaaren valtauspäätöstä 
edelsi laaja valmistelutyö. Pää-
maja kehotti merivoimien esikun-
taa 4.1.1942 aloittamaan suunnit-
telut Suursaaren takaisin valtaa-
miseksi. Päämajan kehotuksesta 
merivoimat ottivat yhteyttä Sak-
san merivoimien yhteysesikun-
taan, Marineverbindungsstabiin, 
toivomuksella, että saksalaiset 
valtaisivat muut Suomenlahden 
ulkosaaret. Päämaja puolestaan 
ehdotti Saksan armeijan yhteyse-
limelle Suomessa, Verbindungs-
stab Nordille, yhteistoimintaa 
Suomenlahden ulkosaarten val-

taamiseksi. Hitler ehdotti vuoden 
1942 alussa, että Suomenlahden 
itäpäässä olevat saaret tulisi val-
lata. Yhteysesikunta Nord tiedus-
teli 25.1.1942 Suomen kantaa. 
Päämajan vastauksessa kenraali 
Erfurtille 28.1.1942 todetaan mm 
että, suomalaiset olivat suunnitel-
leet ja valmistelleet Suursaaren 
valtauksen. Muut saaret miehitet-
täisiin vain mikäli venäläiset luo-
puisivat niistä vapaaehtoisesti. 

Saksalaisten toivottiin valtaa-
van Lavansaaren sekä miehittä-
vän Tytärsaaren ja Seiskarin. Ar-
meijaryhmä Nord sai 6.2.1942 
asiasta Saksan päämajan ohjeen, 
jonka mukaan armeijaryhmän 
tuli vallata em. saaret. Päämaja 
sai tämän tiedon 15.2. Tästä 
syystä kiirehdittiin merivoimien 
esikuntaa valmistelemaan ope-
raatiosuunnitelmaa. Esikunnan 
suunnitelman mukaan hyökkäyk-
sen suorittaisi vahvennettu 
RannP 2, jota tukisi kaksi rannik-
kopatteria sekä ilmavoimat kah-
della laivueella. Päämaja piti em. 
suunnitelmaa liian heiveröisenä. 
- Huonon rintamatilanteen joh-
dosta armeijaryhmä Nord oli tor-
junut ehdotuksen ulkosaarten val-
taamisesta. Saksan maavoimien 
esikunta oli lupaillut tähän ope-
raatioon mm yhden vuoristodivi-
sioonan. Divisioona oli kuitenkin 
ollut pakko irrottaa maarintamal-
le, joka oli suurissa vaikeuksissa. 
10.3. Saksan ylijohto päätti ulko-
saarten valtaamisesta huolimatta 
siitä, ettei Hitler enää pitänyt tätä 
ehdottoman tärkeänä. Saksan 
merivoimien mielestä saarten 
valtaaminen oli tärkeää. Hyökkä-
yksessä suunniteltiin käytettä-
väksi mm 700 miehen vahvuista 
merivoimien tykistöpatteristoa, 
kolmea vahvennettua jääkäripa-
taljoonaa sekä vajaata pioneeri-
pataljoonaa. 

Kun saksalaiset eivät näyttä-
neet pystyvän irrottamaan jouk-
koja, päätti marsalkka Manner-
heim jo 9.3.1942, että suomalai-
set valtaavat Suursaaren yksin. 
Käsky annettiin 12.3.1942. Yli-
päällikkö valitsi Suursaaren val-
tausjoukkojen komentajaksi ken-

raalimajuri Aaro Pajarin. Pajari 
nautti ylipäällikön erityistä ar-
vonantoa, olihan hän kunnostau-
tunut Tolvajärven taistelussa ja 
johtanut 18. divisioonaa menes-
tyksellisesti Karjalan kannaksel-
la. 

Taisteluosasto P muodostetaan 
Kenraalimajuri Pajari sai pääma-
jassa 12.3. hyökkäystä koskevan 
käskyn. Valtausosasto sai nimen 
taisteluosasto P ja oli suoraan yli-
päällikön alainen. Komentajan 
apulaiseksi määrättiin eversti 
Pekka Enkainen, Itä-Suomenlah-
den rannikkoprikaatin komentaja 
ja esikunta- päälliköksi määrät-
tiin everstiluutnantti Kalervo Loi-
mu. 

Taisteluosaston iskuvoiman 
muodostivat I/JR 27, II/JR 6 ja 
RannP 2. Taisteluosaston tulivoi-
man muodostivat raskas ja kevyt 
patteri, raskas ja kevyt kranaatin-
heitinkomppaniajaTykkiK/JR 6. 
Muita alistuksia olivat Itä-Suo-
menlahden Rannikkoprikaati, 
pioneeri-, it- ja viestikomppaniat 
ja lisäksi huoltojoukkueita. Tais-
teluosaston vahvuus oli 3500 
miestä. Päämajan reservinä oli 
IV/16 PR. Pataljoona ryhmitettiin 
Kirkonmaahan. 

Yli kolmasosa ilmavoimien 
konevahvuudesta suunnattiin tu-
kemaan operaatiota, yhteensä 67 
konetta. Operaatiota tukivat Len-
toLV 6 sekä lentorykmentit 3 ja 4. 

Saksalaisilta saatiin tieto, että 
heidän ilmavoimansa tukevat 
Suursaaren valtausta 25. ja 26.3. 

Pajari antoi 14.3. käskyn 
osaston muodostamisesta ja ryh-
mityksestä. Käskyssä kiinnitettiin 
huomiota mm pitkien jäämarssi-
en suorittamiseen lähestymis- ja 
taisteluryhmityksessä pimeällä, 
murron suorittamiseen kallioi-
seen rantamaastoon, yöampuma-
harjoituksiin ja tarvittavaan eri-
koisvarustukseen ja naamiointiin. 

Joukkojen keskittäminen 
Salaamiseen oli kiinnitetty suurta 
huomiota. Kannakselta siirtyville 
joukoille välitettiin huhu, että 
lähdettäisiin valtaamaan Sorok-
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Loputtomat ajoneuvokolonnat matkaavat kohti Suursaarta. (SA-kuva) 

kaa. Rautatievaunujen kylkiin oli 
kuitenkin merkitty osoitteeksi 
Kotka. Määränpäästä ei enää ol-
lut epäselvyyttä. Omat hävittäjät 
suojasivat Raivolan kuormaus-
paikkaa. 

I P marssi Kotkasta suoraan 
Kirkonmaalle. II P majoittui en-
sin Karhulaan, josta se 18.3. siir-
tyi Vanhankylänmaalle. Muut 
joukot siirtyivät juna- ja autokul-
jetuksin suoraan keskitysalueil-
leen. 

Salaamistoimenpiteistä huoli-
matta Kotkan-Haminan alueella 
yleisin puheenaihe oli, että Paja-
ri lähtee Suursaareen. Utelias 
pikkupoika kysyi komppanian 
päälliköltä: " Määtkö setä siekii 
Suursaareen?" ja ravintolan vah-
timestari toivotti luutnantille: 
"Onnea matkaan ja ottakaa Suur-
saari nopeasti!" Venäläiset eivät 
kuitenkaan saaneet vihiä asiasta, 
joten vältyttiin keskitysalueiden 
pommituksilta. Vasta 26.3. illalla 
Suursaaresta lähetetyn sanoman 
perusteella venäläiset epäilivät 
suomalaisten aikeita. 

Valmistelutoimet 
Yksityiskohtainen Suursaaren 
tiedustelu kiihtyi. Pajarin 18. di-
visioonan luutnantti Eero Sysi-
kummun iskuosasto siirrettiin 
Kannakselta osasto P:n käyttöön. 

Osaston tehtäväksi tuli tieduste-
lun lisäksi, johon osallistui myös 
RannP:n miehiä, vihollisen tulen-
johdon kannalta tärkeän Mä-
kiinpäällyksen valtaaminen en-
nen hyökkäystä. 

Jotta taistelujoukot olisi saatu 
taistelukuntoisina yhden pimeän 
aikana lähtöasemiin, päätettiin 
aurata jäälle tiet ja kuljettaa 
hyökkäysjoukot 10-15 kilometrin 
päähän autoilla. Tiet aurattiin 
edellisenä yönä. Kokonaisuudes-
saan keskittämisalueiden jääteitä 
aurattiin 4184 kilometriä. Lumi-
pyryjen varalta aurattiin kolme 
rinnakkaista tietä. - 738 hevosta 
varustettiin valkoisella vaipalla. 
Näiden tekemiseen tarvittiin 
3500 lakanaa ja 1250 neliömetriä 
valkoista kangasta. Sauvat, suk-
set, aseet, reet, autot ym. materi-
aali maalattiin valkoiseksi ja tä-
hän tarvittiin 6000 kiloa liituvä-
riä. - Hoito- ja varastopaikkoja 
perustettiin 10 kilometrin välein 
autoteiden varteen. Telttojen oli 
ehdottomasti oltava valkoisia. 
Päähuoltotukikohdat suojattiin 
ilmatorjunnalla. - Perustettiin 
myös railosiltajoukkueita ja ete-
nemistiet viitoitettiin huolella. 

Raskaat kranaatinheitinjouk-
kueet päätettiin ryhmittää jäälle 
kahteen tuliasemaan. Jokaisen 
heittimen paikka mitattiin ja mer-

kittiin. Maalit määritettiin val-
miiksi tiedustelun ja ilmakuvien 
perusteella. Jopa tulikomennot 
annettiin heittimen johtajille en-
nen lähtöä. Toimintaa harjoitet-
tiin yöharjoituksina. Tykistön 
osalta meneteltiin samalla tavalla 

Viestiyhteydet valmisteltiin 
etukäteen mahdollisimman pit-
källe. Hyökkäysyönä jäälle ra-
kennettava puhelinverkko oli val-
mis ennen toiminnan alkua. Pu-
helinkeskukset (4) rakennettiin 
rekien päälle asennettuihin pah-
vikoppeihin. Ilmavoimat rakensi 
Haminan edustalle Lupinlahdelle 
työkentän. Suursaaren operaation 
lennot aloitettiin 14.3. tiedustelu-
lennoin. 

Valmistelut olivat todella pe-
rusteelliset. Tuskin missään ope-
raatiossamme etukäteis- valmis-
telut ovat olleet yhtä tehokkaita. 
Tehtävä oli saatava loppuun no-
peasti. Pelättiin kelirikkoa. Yli-
päällikkö pistäytyi 18.3. henkilö-
kohtaisesti Kotkassa tutustumas-
sa valmisteluihin. 

Hyökkäyssuunnitelma 
Vihollisesta oli saatu jokseenkin 
oikea kuva, joten hyökkäyssuun-
nitelmasta tuli selväpiirteinen. 

Jalkaväki oli jaettu kolmeen 
osastoon. Pääiskun suorittaisi 
hyökkäysyön viimeisinä pimeän 
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Komppanian päällikkö kapteeni Vuorela antaa viimeiset ohjeen-
sa ennen hyökkäystä Kappelniemeen. SA-kuva 

missä. II pataljoonan kärki oli 
Majakallion alueella. Kiivaat 
taistelut Korsukylän omistukses-
ta jatkuivat 27.3. aamulla. 

Pajari oli 27.3. aamulla ajanut 
hevosilla komentoportaansa saa-
reen. Ahtojäiden takia matka oli 
ollut rasittava. Pajari otti yhteydet 
alaisilleen komentajille ja ilmoitti 
järeällä äänellä: "Minäkin olen 
täällä". Kello kymmenen Pajari 
antoi uuden käskyn - saaren val-
taus oli saatettava loppuun ennen 
pimeän tuloa. Päivän iskusana 
oli: pannaan toimeksi . . . urakka-
työtä tämä on! - Osasto S sai teh-
täväkseen vallata saaren Siika-
apajalahden-Saunalahden tasalta 
pohjoiseen. Osastolle alistettiin 
RannP 2 ja siitä irrotettiin I patal-
joona ja yksi komppania. I patal-
joonan tehtäväksi tuli vallata en-
sin Liivalahti ja sitten Kiiskinky-
lä. 

Eri puolilla saarta käytiin 
koko loppupäivä kiivaita taistelu-
ja. I pataljoonan hyökkäys Kiis-
kinkylän suunnassa alkoi klo 
11.00 tulivalmistelulla. Päivän 
mittaan vallattiin Variskallio, 
Kiiskinkylä sekä Selkäapajanie-
men sitkeästi puolustava tukikoh-

ta. RannP 2:n hyökkäys Suurky-
lään pääsi alkamaan klo 12.45. 
Puolustus oli murrettava pesäke 
pesäkkeeltä ja korsu korsulta. 
Suurkylän puolustajista kentälle 
jäi 100 miestä. Suurkylä vallattiin 
klo 15.15 mennessä. II pataljoona 
jatkoi hyökkäystä länsirannan 
suunnassa Pohjoisriville. Suurky-
län valtauksen jälkeen myös 
RannP 2 suunnattiin saaren itä-
rantaa pitkin pohjoiseen. 

Hyökkäystä tukeva eversti-
luutnantti M. Terän komentama 
tykistöjä raskas kranaatinheitin-
komppania joutuivat toimimaan 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. 
Tulivalmistelua ei suoritettu yllä-
tyksen mahdollistamiseksi, mutta 
hyökkäyshetkellä aloitettiin tulit-
taa vihollisen tukikohtia, majoi-
tusalueita ja saaren teitä. Lupissa 
oleva 122 mmm patteri tuki ka-
nuunoillaan koko taisteluosaston 
toimintaa. Hyökkäyksen edisty-
essä patterin kalusto vaihdettiin 
kevyemmäksi ja se siirtyi jäälle 
jatkamaan toimintaa. Pajari kes-
keytti hyökkäyksen yön ajaksi 
joukkojen väsymisen vuoksi. En-
simmäisen taistelupäivän päätty-
essä I pataljoona oli pääosin Kiis-

kinkylän ympäristössä, II patal-
joona Pohjoisrivin maastossa ja 
RannP 2 II pataljoonan eteläpuo-
lella. 

Venäläiset alkavat luopua 
Jäljelle jääneet venäläiset yrittivät 
pimeän turvin kaikin keinoin ve-
täytyä saaresta. Osasto M sai tu-
hotuksi arviolta vain noin jouk-
kueen verran pakenevista viholli-
sista. Tähän vaikutti merkittävästi 
osasto M:n puolustuslinjan pi-
tuus, joka oli 10 kilometriä. 
Osasto M:llä oli käytettävissään 
vain kolme komppaniaa. Aukko-
ja oli runsaasti, koska osa jou-
koista oli hyökännyt saareen. 
Madsenilla varustetut autopartiot 
laajemmin käytettyinä olisivat 
voineet lisätä tehoa. Saaren poh-
joiskärki vallattiin 28.3. aamulla. 
Toiviaisen pataljoona jatkoi vi-
hollispesäkkeiden puhdistusta 
koko seuraavan päivän. Lounatri-
vin majakka vallattiin kello 17 
mennessä. Koko Suursaari oli 
puhdistettu vihollisista. 

Pajari kiirehti järjestämään 
voitonparaatia, vaikka saaressa 
vielä taisteltiin. Hän käski jouk-
kojen järjestäytyä 28.3. klo 
16.30. Kenraali otti melkoisen 

Kenraalimajuri Pajari puhutte-
lee vankeja. SA-kuva 
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riskin järjestäessään paraatin. Jos 
venäläiset ilmavoimat olisivat 
osuneet paikalle, olisi veri saatta-
nut vielä kerran punata jään. Pa-
raatin jälkeen nousi Suurkylän 
laituriarkusta kädet kohotettuna 
venäläinen kk-ryhmä, johon kuu-
lui kersantti ja useita miehiä. Pa-
raati pidettiin juuri kk-ryhmän 
ampumasektorissa. Myöhemmin 
todettiin, että paraatin vastaanot-
tajat olivat seisoneet venäläisten 
rakentaman miinakentän päällä. 
Lunta oli tuiskunnut päälle niin 
paljon, ettei yksikään miina rä-
jähtänyt. 

Ilmavoimien toiminnasta 
Suursaaren hyökkäysoperaatio 
johti varsin laajaan ilmatoimin-
taan. Taisteluosasto P:lle oli alis-
tettu 36 hävittäjä-, 7 tiedustelu-, 
16 pommitus- ja 4 kuljetuskonet-
ta. Ilmavoimat suojasivat joukko-
jen keskityksiä 26.3. Lentoryk-
mentti 3 teki ko. päivänä 83 suo-
jauslentoa. Ilmatorjuntayksiköt 
suojasivat etenemistä jäällä ja tu-
kivat suorasuuntauksella hyökkä-
ystä. Huono sää rajoitti pommi-
koneiden toimintaa. Hävittäjät 
ampuivat alas 30 viholliskonetta. 
Suursaaren valtausoperaation ai-

kana ilmavoimat suorittivat 643 
lentoa. Omat tappiot olivat kaksi 
BL-konetta miehistöineen, kaksi 
vaurioitunutta konetta ja kolme 
pakkolaskun tehnyttä konetta. -
Ilmavoimien toiminta oli erittäin 
merkittävä valtauksen onnistumi-
selle. Huonon sään ja muiden kii-
reiden vuoksi saksalaiset ilma-
voimat eivät lupauksista huoli-
matta osallistuneet taisteluun 
Suursaaresta. 

Tappiot ja kiitokset 
Suomalaisilla oli noin kuusinker-
tainen ylivoima, tulituen osalta 
vielä suurempi. Venäläisten puo-
lustus oli yllättävän sitkeä. Venä-
läiset menettivät kaatuneina 213 
miestä, vain 36 venäläistä jäi van-
giksi. Lavansaarelle onnistui pää-
semään radiosanoman mukaan 
265 miestä. Tämä oli yllättävän 
paljon ja kertoo venäläissotilai-
den kunnosta. Suomalaiset me-
nettivät kaatuneina 61 miestä. 
Haavoittuneita oli 109. 

Pajari sai Suursaaren voiton 
johdosta ylipäälliköltä vapauden-
ristin I lk ritarimerkin tammen-
lehvien kera ja saksalaisilta I lk 
rautaristin. Pajari kutsuttiin Mik-
keliin esitelmöimään Suursaaren 
valtauksesta presidentti Rydille ja 
marsalkka Mannerheimille sekä 
korkeimmalle sotilasjohdolle. -
Pajari oli luvannut kiitokseksi 
joukoilleen kolmen vuorokauden 
loman Kotkassa - joukot kuiten-
kin jouduttiin poistamaan kau-
pungista vuorokauden kuluttua 
järjestyshäiriöiden vuoksi. 

Puolustuksen järjestelyä 
Eräiden vaiheiden jälkeen meri-
voimien komentaja määräsi 
1.4.1942 perustettavaksi Rannik-
kotykistörykmentti 12:n esikun-
nan. Majuri Miettinen määrättiin 
rykmentin komentajaksi. Hänelle 
alistettiin Toiviaisen I pataljoona 
ja Suursaaren linnakkeista. Pal-
jon olisi säästetty, jos nämä jär-
jestelyt olisi toteutettu jo joulu-
kuun loppupuolella. - Suursaaren 
ja myöhemmin toteutetun Tytär-

saaren menestyksellisillä sotatoi-
milla oli luotu edellytykset pitää 
Neuvostoliiton laivasto Suomen-
lahden pohjukassa ja samalla 
suojata suomalaisten elintärkeät 
meriyhteydet. 

Jälkimainingit 
Neuvostoliitossa oli asetettu en-
nen sodan loppumista komitea 
tutkimaan suomalaisten sotari-
koksia. Komitean Petroskoissa il-
mestyneessä selonteossa maini-
taan myös Pajarin nimi ja viita-
taan Suursaaren valtauksen yhte-
ydessä tapahtuneisiin sotavanki-
en ampumistapauksiin. Pajarin 
nimi oli edelleen valvontakomis-
sion lokakuussa 1944 pääminis-
terille jättämässä luettelossa sota-
rikollisista. 

Saksalaisia vastaan parhail-
laan taisteleva kenraali Pajari sai 
käskyn tulla päämajaan 21.10. 
1944. Ylipäällikkö vastaanotti 
hänet ja ojensi Pajarille jo toisen 
kerran toisen luokan Manner-
heim-ristin, kääntyi sitten kenraa-
liluutnantti Östermanin puoleen 
ja sanoi: "Minä pidätän kenraali-
majuri Pajarin valvontakomission 
määräyksestä, viekää kenraali 
Riihimäen vankilaan." Vankilassa 
Pajari sai sydänveritulpan ja jou-
tui Tilkan sotilassairaalaan. Val-
vontakomissio ilmoitti 15.12.44, 
ettei sillä ole mitään Pajarin va-
pauttamista vastaan. Marsalkka 
kävi itse henkilökohtaisesti il-
moittamassa Pajarille vapautta-
misesta ja pyysi hänet luokseen 
illalliselle. Tämä oli presidentin 
tapa osoittaa kunnioitusta kenraa-
lilleen. • 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
UPSEERIYHDISTYS 

RTUY:LLÄ J U H L A V U O S I 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on pe-
rustettu Itsenäisyyspäivän aattona 
5.12.1933 täyttäen tällä toimintakaudella 
siis kunnioitettavat 70 vuotta. Juhlavuoden 
toiminta painottuu juhlavuosikokoukseen ja 
avec-iltatilaisuuteen Suomenlinnassa 5. 
joulukuuta. Toki muutakin toimintaa järjes-
tetään ja siitä sekä juhlasta lisää seuraavas-
sa. 

JÄSENRETKI 
Yhdistys on vuosittain toimintasuunnitel-
man mukaisesti järjestänyt jäsenilleen ret-
ken johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. 
Viime vuosina retkiä on tehty myös ulko-
maille. Tutustumiskohteina ovat olleet niin 
Karjalan Kannas, Viro, Gotlanti kuin Vax-
holmkin. Ensi vuonna on tarkoitus tehdä 
tutustumismatka Laatokan maisemiin. Mut-
ta tänä vuonna emme järjestä ulkomaan-
matkaa. Jäsenretken toki järjestämme, mut-
ta tällä kertaa kotimaahan. 

Teemme loppukesällä viikonloppumat-
kan 22.-23.8. Hämeenlinnan varuskuntaan. 
Ohjelmassa on tutustuminen Tykistömuse-
oon, Parolan varuskuntaan, Linnaan sekä 
muihin paikallisiin nähtävyyksiin. Yöpymi-
nen järjestetään varuskuntaan. Sitovat il-
moittautumiset sihteerille tai puheenjohta-
jalle. Lähdemme bussilla Helsingistä Ka-
sarmintorilta pe 22.8. klo 15.00 ja palaam-
me takaisin lauantai-illan kuluessa (n. klo 
21.00). Matkakassaan on syytä varata n 25 
euroa. 

7 0 - V U O T I S J U H L A 
Kuten aiemmin todettiin yhdistyksen 70-
vuotisjuhlaa vietetään 5.12.2003 Suomen-
linnan Upseerikerholla. Ohjelma: vuosiko-
kous, vuosijuhla (tervehdykset, juhlaesitel-
mä, 70-vuotishistoriikin julkistaminen, pal-
kitsemiset) ja juhlaillallinen avec-tilaisuute-
na. Varatkaa aika jo nyt kalentereistanne. 
Lauttoja Suomenlinnaan lähtee Kauppato-
rilta klo 16.00 ja klo 16.40 (saattaa tulla kii-
re!!). Vuosikokous alkaa klo 17.00. Juhlail-

lallinen tarjoillaan klo 19.00. Illan päätteek-
si viihdymme ja panemme vielä jalalla ko-
reasti. Paluumarssit aloitamme ennen puol-
tayötä. Illallisen alustava hinta on 25 eur. 
Seuraavassa RTUY:n jäsenkirjeessä ja Ran-
nikon Puolustaja -lehdessä juhlasta tarkem-
min. 

J U L K A I S U T O I M I N T A 
Rannikon Puolustaja -lehtemme ottaa mie-
lellään vastaan uusia kirjoituksia. Päätoi-
mittajan Kai Masalinin ja toimituspäällikön 
Sadri Wirzeniuksen yhteystiedot löydät tä-
män lehden alusta. Rannikkotykistöjoukko-
osastojen historiikkejä on vielä jonkin ver-
ran jäljellä (pl VaaRPsto). Tilauslomakkeen 
löydät mm. Rannikon Puolustaja -lehden 
internet-kotisivuilta www.rannikonpuolus-
taja.fi. Linkki sivuillemme löytyy myös 
Puolustusvoimien kotisivuilta osoitteesta 
www.mil.fi. 

J Ä S E N M A K S U T 
Jäsenille on lähetetty kevään jäsenkirjeen 
mukana jäsenmaksulomake vuodelle 2003. 
Koska kaikki jäsenet eivät maksua ole suo-
rittaneet, tässä vielä kerran ohjeet. Jäsen-
maksu 22 euroa yhdistyksen tilille Sampo 
800023-4106353. Maksettaessa sähköisesti 
muistakaa jäsenen nimi, jos maksajana on 
joku muu. 

OTTAKAA YHTEYTTÄ 
Pj a Hasse Rekola 
puh 181 22305, 0400 426 951 tai 
hasse.rekola@mil.fi 
Vpja Juhani Haapala 
puh 385 3214 tai 
haapala.jussi@luukku.com 
Siht Kari Salin 
puh 181 67116,040 567 4149 tai 
kari.salin@mil.fi 
Talhoit Auvo Viita-aho 
puh 181 45131 tai 
auvo.viita-aho@ 
rannikonpuolustaja.fi). 
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Reserviläisten, Merivoimien henkilöstön ja sidosryhmiemme yhteinen 
golf-kisa pidetään tänä vuonna t i is ta ina 26 .8 .2003 Tuusulan golf-kentällä 
klo 10.00 alkaen. 

Kilpailu on tasoituksellinen 18-reikäinen pistebogey-kisa. Maximi HCP-
kilpailutasoitus on 36. Naisilla ja miehillä ovat omat kilpailusarjansa, mutta 
kaikki osallistuvat myös ISON MALJAN-kiertopalkintokilpaan. Lisäksi on 
kilpailu lähemmäksi lippua, pisin draivi ja myös paras scratch-tulos palkitaan. 

Rt-golf päivän aikataulu 26.8.2003 

Klo 
10.00 i lmoittautuminen klubilla, aamukahvi ja range-

harjoittelua 
11.00 1. ryhmä lähtee kilpailuun, seuraavat 7-10 min. välein 
15.00 sauna lämpimänä 
16.30 tulokset ja palkintojen jako 
17.00 päivällinen Krapihovin Ateljeeri ravintolassa 

Kilpailun kustannukset on 46 euroa per henkilö, sisältäen greenfeen, 
aamupalan, rangemaksun, kilpailueväät ja juoman, saunan oluineen sekä 
päivällisen. 

Tervetuloa kaikki pelioikeutetut rannikonpuolustajat puvun väriin 
katsomatta, kiltalaiset ja reserviläiset sekä Teidän pelaavat puolisonne. 
Tehdään taas yhdessä miellyttävä pelipäivä. 

I l m o i t t a u t u m i s e t kilpailun järjestäjälle Pertti E. K. Aallolle 
viimeistään 11.8.2003. 
Puhelin 0500 213 554 tai 
sähköpostitse: pertti.e.k.aalto@kolumbus.fi  
Ilmoita myös "yhdistyksesi" ketä edustat, HCP ja golfklubisi. 

Lähtöjärjestys on valmiina TGK:n caddiemasterilla perjantaina 22.8.03 
alkaen, puh. 0424 10241 tai sähköpostitse: caddie@tuusulangolfklubi.fi 

TERVETULOA! 

Rt-Kerho JOHTORENGAS ry 
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/ - / x ' T, Tammenlehvän perinneliitto ry 

USTAMISKIRJA 

Allnkirjoiuajal. Suomen veleraaniliittojen valtuuskunnan VEVA:n vuonna 1999 poruslaneel valta-
kunnalliset veteraaniliitot luovuttavat arvokkaan perinnön hoitamisen Tammenlehvän perinneliitolle. 
jonka perustaminen vahvistetaan Iällä asiakirjalla. 

perustoteamusten 

Soisemme veteraanien teol ja saavutukset sodan ja rauhan aikana ovat arvokas osa ilsenäise 

2. ä pienikin kansa voi puolustaa menestyk-
sellisesti ilsenäisy-yltään ja vapauttaan. 

>tti kani 

puolustamaan kansamme olemassaoloa äärin 

Tämän perinnön veteraanit jättävät tulevien sukupolvien vaalittavaksi. 

Sotiemme veteraani liitot 
perustivat 

Tammenlehvän perinneliiton 
• Suomen veteraaniliittojen val-
tuuskuntaan, VEVAan kuuluvat 
veteraaniliitot: Sotainvalidien 
Veljesliitto, Suomen Sotaveteraa-
niliitto, Rintamaveteraaniliitto ja 
Rintamanaisten Liitto perustivat 
juhlakokouksessaan 24. huhti-
kuuta Helsingissä Tammenleh-
vän perinneliitto ry:n. 

Tammenlehvän perinneliiton 
tarkoituksena on hoitaa ja vaalia 
vuosina 1939-1945 käymien so-
tien ja niiden veteraanien perin-
teitä. 

Tammenlehvän perinneliiton 
julkistamisjuhla pidettiin saman 
päivänä Helsingin yliopiston juh-
lasalissa. Tilaisuudessa puhuivat 
yliopiston rehtori Kari Raivio, 
Suomen veteraaniliittojen val-
tuuskunnan VEVAn kunniapu-
heenjohtaja presidentti Mauno 
Koivisto. Puheessaan presidentti 
Koivisto totesi mm., että sotien 
lopputuloksena tärkeintä oli, että 

sota ei kulkenut maamme yli, että 
kohtuullinen yhteishenki säilyi ja 
että maan johto säilytti harkinta-
ja toimintakykynsä. 

Sotiimme liittyvän aineiston 
julkaisemisen jatkuva virta ei 
osoita ehtymisen merkkejä. 
Muisto veteraanien teoista on 
niin arvokasta perintöä, että sen 
vaalimiseksi tarvitaan oma yhtei-
sö. Tämän maamme neljän vete-
raaniliiton yhteistyöelin, Suomen 
veteraaniliittojen valtuuskunta 
(VEVA) on oivaltanut ja nähnyt 
tärkeäksi. Uutta yhteisöä ei pe-
rusteta siksi, että veteraanit halu-
aisivat korostaa omia sankarilli-
sia tekojaan, vaan siksi, että meil-
lä on vaikeinakin aikoina kyetty 
säilyttämään itsenäisyys ja kan-
sanvalta, mahdollisuus itse päät-
tää omista asioistamme ja kehit-
tää tulevaisuutta omilla päätöksil-
lämme. 

Valtuuskunnan puheenjoh-
taja Aarno Lampi puhui aiheesta 

"Tammenlehvän perinneliitto so-
tiemme veteraanien perinteen 
säilyttäjänä ja siirtäjänä". Hän 
totesi puheessaan, että sotiemme 
veteraanit haluavat toistuvaan 
historialliseen tarkasteluun vete-
raanien omat muistot, teot, ai-
kaansaannokset, niiden erilaiset 
ilmentymät - aitoina ja alkupe-
räisinä, pysyvinä ja muuttamatto-
mina tulevien sukupolvien hy-
väksi. Tilaisuudessa esiintyivät 
Ylioppilaskunnan Soittajat, Suo-
men Kansallisoopperan baletti-
oppilaat sekä Helsingin Sotavete-
raanikuoron, Helsingin Työväen 
Mieskuoron ja Cantores Mi-
nores-kuoron muodostama suur-
kuoro. 

Juhlassa esitetyt puheet (pre-
sidentti Koivisto, rehtori Raivio 
ja puheenjohtaja Lampi) voi tila-
ta seuraavasta osoitteesta: 
aimi.grundslK)in@ sotavetreraaniliitto.fi 
tai puhelin (09) 623 1640. 

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY 
PYHÄJÄRVENKATU 1A 33200 TAMPERE PUH. 03-3124 9000 FAX. 03-3124 9050 

ark@tahti-set.com 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säky lä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 
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• Merisotakoulun kurssi 23 kutsuttiin 50-vuotisjuhlansa kunniaksi kurssin 142 päättäjäistilaisuu-
teen 22.01. 2003 Merisotakoululle. Ministerien Esko Niskanen ja Arvo Salo johdolla kurssi muisti 
kukkatervehdyksellä sankarivainajia. Uusille res.upseereille luovutettiin stipendi kunkin linjan 
omasta joukostaan valitsemalle "tsempparille". Kuvassa oleva joukko kiittää MSK:n johtajaa. 
Kommodori Kai Varsiota. -Jarmo Kurko 

MERISOTAKOULU 75 VUOTTA V U O N N A 2005 

• Merisotakoulu viettää runsaan 
kahden vuoden kuluttua perusta-
misensa 75-vuotisjuhlia, vaikka 
koulun perinteet ulottuvat huomat-
tavasti pitemmälle, aina 1700-lu-
vun loppupuolelle saakka. 

1980-luvun puolivälissä ilmes-
tynyt teos "Sotakoulu Saarella" 
kertoo kattavasti suomalaisen me-
risotilaskoulutuksen ja Merisota-
koulun historiasta ja toiminnasta. 
Kirjan julkaisemisen jälkeen on jo 
ehtinyt tapahtua paljon sellaista, 
joka ansaitsee tulla kirjatuksi his-
torian lehdille, vaikka päätehtävä 
eli merisotilaskoulutus on säily-
nyt: 
- koulutusjärjestelmissä ja kurssi-
valikoimissa on tapahtunut suuria 
muutoksia (upseeri-, opistoupsee-
ri- ja reserviupseerikoulutus) 
- vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutus on käynnistynyt 
- koulun organisaatio on muuttu-
nut 
- tilat ovat kokeneet uudistuksia 

- koululle on luotu Suomen meri-
sotahistoriaa ja merisotilaskoulu-
tusta esittelevä näyttely 
- merivoimien organisaatio on 
muuttunut. 

Merisotakoulun vuosipäiväksi 
2001 kutsui koulun silloinen johta-
ja kommodori Risto Rasku koulul-
le joukon henkilöitä keskustele-
maan koulun historiankirjoituksen 
täydentämisestä. Keskustelun tu-
loksena perustettiin 4-henkinen 
johtoryhmä (laajennettu myöhem-
min 5-henkiseksi) ja sille 7-henki-
nen tukiryhmä. Tavoitteeksi asetet-
tiin historian täydennysteoksen ai-
kaansaaminen vuoden 2005 vuosi-
päivään mennessä. 

Varsinainen kirjoitustyö on nyt 
käynnistymässä kirjoittajaksi vali-
tun ja tehtävän vastaanottaneen 
komentaja Visa Auvisen toimesta. 
Esimerkiksi oppilas-, kurssi- ja 
henkilöstöluettelojen täydentämi-
nen ja ylläpito on kuitenkin ollut 
käynnissä jo usean vuoden ajan. 

Myös kuvatyöryhmä on perustettu 
ja se on aloittanut työnsä tämän 
lehden tullessa painosta. 

Johtoryhmä vetoaa kaikkiin 
Merisotakoulun entisiin ja nykyi-
sin opettajiin, oppilaisiin ja henki-
lökunnan jäseniin: Kaivelkaa laati-
koitanne ja muistilokeroitanne. 
Valmistautukaa kirjoittajalta ja 
johtoryhmältä tuleviin pyyntöihin 
ja kyselyihin. Tarvitsemme muis-
teluksia, kuvia ja muuta materiaa-
lia kunniakkaan opinahjomme 
menneisyydestä. Ei ole tarkioitus 
kerätä vain itse kirjaan tulevaa 
materiaalia, vaan kaikkea sellaista, 
joka on tallentamisen arvoista tule-
via merisotilassukupolvia varten. 

Ottakaa yhteyttä joko allekir-
joittaneeseen, kirjoittajaan tai suo-
raan Merisotakoululle. 

Jukka Tarjanne 
Johtoryhmän puheenjohtaja 
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Vuosikokouksen puheenjohtajana 
toimi kommodori Jukka K. Pajala 

Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 3/2003 

Vuosikokouksen osallistujia, etualalla Yrjö Halonen (vas.) 
sekä Kari Wallin. 
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Yhdistyksen puheenjohtaja kommodori Juha 
Rannikko sekä varapuheenjohtaja Jaakko 
Savisaari tutkivat vuosikokouspapereita. 

Vuosikokous 

• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin Suomenlinnan Upseerikerholla 
keskiviikkona 23.4.2003. Vuosikokous vahvisti yh-
distyksemme vuoden teemaksi "Meriupseeriyhdis-
tys 80 vuotta - edunvalvojasta aatteelliseksi toimi-
jaksi". Muut keskeisimmät vuosikokouksen päätök-
set olivat: 
- yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2002 oli ylijää-
mäinen. Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana, 
vaikka varsinaisen toiminnan kulut ovat hieman 
nousseet edellisten vuosien tasosta. Tulot jäsenmak-
sujen osalta ylsivät lähes suunnitellulle tasolle, 
vaikka moni jäsen laiminlöikin jäsenmaksunsa 
maksamisen, mutta lukuisten kannatusmaksujen ja 
yhden ainaisjäsenmaksun ansiosta suunniteltu taso 
saavutettiin. Osinkotuotot nousivat poikkeukselli-
sen suuriksi lähes 15 %, sillä yhdistyksen omista-
mien Wärtsilän osakkeille jaettiin poikkeuksellisen 
suuret osingot. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin 
hallitukselle ja taloudenhoitajalle 
- hallituksen esittämä vuoden 2003 talousarvio hy-
väksyttiin. Poikkeuksellisesti budjettiesitys oli rei-
lusti alijäämäinen, sillä tänä vuonna toteutuvat kak-
si suurta menoerää, 80-vuotishistoriikki sekä 80-
vuotisjuhlat. 
- vuoden 2003 hallituksen kokoonpano on seuraa-
va: 
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Hal l i tuksen kokoonpano 2 0 0 3 

Puheenjohtaja 
kommodori Juha Rannikko (PLM) 
Varapuheenjohtaja 
kommodori Jaakko Savisaari (PE) 

Jäsenet 
komentaja Jukka Tarjanne (evp) 
komentajakapteeni Jukka Anteroinen (MerivE) 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström (MeriSK) 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen (RVL-
SLMV) 
yliluutnantti Mika Mäkilevo (SmMepa) 
yliluutnantti Jukka Kultavirta (SIMepa) 

Tilintarkastajiksi valittiin komentaja Aito Tarvo-
nen ja komentaja Mauri Väänänen sekä varalle ko-
mentaja Ilkka Haapalinna 

Uusiksi vapaajäseniksi hyväksyttiin 13 jäsentä: 
komentaja Visa Auvinen 
komentajakapteeni Esa Ek 
kommodori Robert Gentz 
komentajakapteeni Raimo Heimo 
insinöörikommodori Vesa Lappalainen 
komentaja Erkki Naski 
komentaja Matti Nykänen 
kommodori Ossi Pekonen 
kommodori Risto Rasku 
komentaja Juhani Saarento 
luutnantti res Seppo Syrjänen 
komentajakapteeni Pekka Teikari 
komentaja Pekka Tuomisalo 

Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2002 toimin-
takertomuksen sekä vuoden 2003 toimintasuunni-
telman sekä talousarvion voi tilata sihteeriltä. Hal-
litus kiittää jäsenistöä luottamuksesta. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjosi iltapa-
laa ja sen yhteydessä keskusteltiin yhdistyksen toi-
minnasta ja kehittämisestä. 

Jäsenmaksut 

• Yhdistys lähetti heti vuosikokouksen jälkeen eril-
lisen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 2003 
jäsenmaksulomakkeen tai tilisiirron kannatusmak-
sua varten. 

Vuoden 2003 jäsenmaksut ovat: 
amiraali - komentaja 25,00 
komentajakapteeni - yliluutnantti 16,00 
evp / res 16,00 
ainaisjäsenmaksu 335,00 
kadetit ei maksua 

Mikäli joku jäsenistä ei ole jostain syystä saanut 
tilisiirtoa jäsenmaksun maksamista varten, niin 

pyydetään ottamaan yhteys sihteerin, jotta asia saa-
daan hoidettua. Jäsenmaksun eräpäivä oli 31.5. 

Mikäli jäsenmaksua ei ole vielä maksettu, niin 
hallitus toivoo tämän velvoitteen pikaista suoritus-
ta. 

Tulevaa jäsento imintaa 

• Syyskuun kuukausikokous Pääesikunnassa 
17.9. * 
Syyskuun kuukausikokous järjestetään Pääesikun-
nassa keskiviikkona 17.9. klo 17.30. Sisäänkäynti 
Pääesikuntaan Fabianinkadun puolelta. Ilmoittautu-
miset sihteerille maanantaihin 15.9. mennessä. Ter-
vetuloa! 

• Tourin tussari -ammunta 9.10. 
Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suoritetaan 
Upinniemessä torstaina 9. lokakuuta. Ilmoittautu-
miset teknkaptl Torsti Annalalle 6.10. mennessä, 
puh. 040-702 4751. 

• Vuosipäivän kokous Merisotakoulussa 16.10. 
Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 80. vuo-
sipäivänkokous pidetään Merisotakoululla torstaina 
16.10. Sauna on varattuna jäsenistölle ja tämän jäl-
keen 80-vuotishistoriikin kirjoittaja komentaja Ju-
hani Toikka esitelmöi juhlajulkaisusta. 

• Meriupseeriyhdistys 80 vuotta - 24.10.2003 
Yhdistys viettää 80-vuotisjuhliaan perustamispäivä-
nään 24.10. Juhlapäivän kuuluvat mm. seppeleiden 
laskut Hietaniemessä ja Naantalin Ristillä sekä on-
nitteluiden vastaanotto ja iltajuhla, jotka pidetään 
Katajanokan Kasinolla. Ohjelmasta tullaan tiedotta-
maan erikseen. 

• Marraskuun esitelmätilaisuus 
Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilaisuu-
den Suomenlinnan Upseerikerholla marraskuun ai-
kana päivämäärä on vielä avoin. Tarkennetut tiedot 
seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

Maja-asiaa 

• Kesäkauden (viikot 22-39) vuorot jaettiin huhti-
kuun loppuun mennessä. Osa viikoista oli edelleen 
vapaana aineistopäivään mennessä. Elokuun viikol-
ta 34 lähtien majavuorot ovat vapaina jouluun asti, 
ainoastaan viikko 44 on varattuna. Vapaita vuoroja 
voi tiedustella sihteeriltä. 

jatkuu seuraavalle sivulle 
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ALUMIINIA 
ISOT PINOT. 
tai tarpeen mukaan. 
VOIMME TOIMITTAA TEILLE ALUMIINILEVYT, 
TANGOT JA PROFIILIT SAHATTUNA, 
MUOTOLEIKATTUNA TAI JOPA VALMIIKSI 
KONEISTETTUINA OSINA. 
ERIKOISTERÄKSET, MAALIT JA 
VOITELUAINEET VAATIVAAN KÄYTTÖÖN 
MYÖS MEILTÄ. 

JOS HALUAT OSTAA VAIN SEN, 
MITÄ TARVITSET, 

SOITA APOLLOON!!! 

APOLLO MATERIALS OY 
Voimankatu 9 
35800 Mänttä 
Puh. 03 -47 4 5 4 0 0 
Fax: 03 -47 4 5 440 
Sähköpost i : skangasjarvi@apol lomater ials. f i  
www-s i vu : www.apol lomater ia ls . f i ja 

www.apo l lometa ls .com 

Kiitämme ilmastoinnin ja erikois-
suodatuksen toimittajana Merivoimia 

ja Aker Finnyardsin Telakkaa 
hyvästä yhteistyöstä 

ja toivotamme 
OV TORNIO: lie 

menestystä tehtävissään 

IMOVENCO 
Purokatu 7 Phone +358-2-4328500 
FIN-21200 RAISIO Fax +358-2-4328501 
F i n l a n d E - m a i l novenco@novenco. f i 

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! 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen hyvää kesää! 

Yhteyshenk i lö t 

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

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

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

Yhteiskuvassa Merisotakoulun päärakennuksen edessä 

Jatkokoulutuspäivä Suomenlinnassa 

"Tervetuloa Merisotakouluun'' 

• Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n jatko-
koulutuspäivää vietettiin perjantaina 4.4.2003 
Suomenlinnassa Merisotakoulussa. Koulutus-
päivän tärkeänä ja säännöissäkin olevana tavoi-
teena on edistää jäsentensä yleis- ja ammattisi-
vistystä. Samalla vaalitaan meripuolustuksen ja 
etenkin rannikkojoukkojen kunniakkaita perin-
teitä. 

Koulutuspäivän järjestelyvastuu oli annettu 
Merisotakoulussa työskenteleville yhdistyksen 
jäsenille. Jäsensihteeri Marko Kaipia toivotti 
lähes 25 innostunutta sekä nuorta että "vanhaa" 
rt-opistoupseeriveljeä tervetulleeksi Merisota-
kouluun. Tervetulotoivotusten jälkeen vierailu-

isäntä johdatti innostuneen joukon kuuntele-
maan koulutuspäivän sanomaa. 

Koulutus tänään 

Koulutuspäivän ensimmäisenä ohjelmanume-
rona oli kapteeniluutnantti Antti Rainion esitel-
mä upseerikoulutuksesta Merisotakoulussa. 
Opintoviikkojen "viidakosta" valmistuu meri-
voimien tarpeiden mukaan perusupseereita (60 
opintoviikkoa), sotatieteiden kandidaatteja 
(120 ov) ja sotatieteiden maistereita (160 ov). 
Erityisesti meitä kiinnosti upseerikoulutuksen 
vaikutus rannikkotykistön aselajin osaamiseen 
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Yhdistyksen puheenjohtaja ylil Jari Andersson 
luovuttaa yhdityksen standaarin Merisotakou-
lulle, komdri Kai Varsiolle 

ja ammattitaitoon. Jää nähtäväksi miten tule-
vasta upseerikoulutuksesta valmistuvat upseerit 
täyttävät rannikkotykkimiehen saappaat. Kuu-
lostaa vähän kummalta, että tulevaisuudessa 
kadetti käy kääntymässä tykillä, mutta ei vält-
tämättä hallitse esim. tykin suuntauslaitteita... 

Koulun johta jan tervehdys 

Koulun johtaja, kommodori Kai Varsio esitteli 
Merisotakoulun kokoonpanon "vuosimallia 
2003" sekä selvitti merisotakoulun rakennusten 
monimutkaista omistussuhdetta. Myös raken-
nusten vanhakantaisuus, huono kuntoja lisäti-
lojen tarpeellisuus tuli esille koulun johtajan 
esityksessä. 

Koulun johtajan tervehdyksen lopuksi yh-
distyksen puheenjohtaja, yliluutnantti Jari An-
dersson luovutti yhdistyksen numeroimatto-
man standaarin Merisotakoululle. Samassa yh-
teydessä koulun johtajalle kerrottiin yhdistyk-
sen tarkoituksesta ja toimintatavoista. Kommo-
dori Kai Varsio toivotti hyvää jatkokoulutuspäi-
vää rt-opistoupseereille Merisotakoulussa. 

Pääl lystöl i i ton terveiset 

Merisotakoulun planetaariossa jouduimme kes-
kelle avaruusseikkailua. Saimme kokea ansiok-

kaan esityksen merenkulun tähdistä ja paikan-
määrittämisestä. Kun tähdenlennot ja kiertotäh-
det oli nähty, oli aika kiittää ja kumartaa Meri-
sotakoululle, joka oli antanut itsestään lähes 
kaiken. 

"Veljeskunnan" marssi alkoi kohti Suomen-
linnan Päällystöyhdistyksen kerhoravintolaa. 
Ehkä jatkokoulutuspäivän odotetuin ohjelma-
numero oli odotettavissa. Yhdistyksemme jäsen 
Mika Oranen, joka on myös Päällystöliiton pu-
heenjohtaja, toi meille terveiset liittorintamalta. 
Puheenjohtajan luennossa käsiteltiin erityisesti 
mahdollista opistoupseerien palkkausjärjestel-
män uudistamista sekä Päällystöliiton tulevai-
suutta. Päällystöliiton tulevaisuuden vaihtoeh-
toina Oranen toi selkeästi kolme eri mallia: 1. 
Päällystöliitto jatkaa nykyisellään, 2. Yhdisty-
minen/sulautuminen Upseeriliiton kanssa yh-
teiseksi liitoksi tai 3. Pardiaan muodostettavaan 
turvallisuus-sektoriin, johon kuuluisi mm. po-
liisit. 

"Opistoupseerien palkkauksen muuttami-
nen valtion A-palkasta kohti tehtäväkohtaista 
palkkausta on tulossa. Millä sopimuksilla ja eh-
doilla, selvinnee syksyn 2003 aikana", aloitti 
Mika Oranen. Myös tulevan OTV-palkkauksen 
vaikutus nykyiseen opistoupseerin palkkaan 
tuli erittäin selkeästi esille Orasen esityksessä. 
Jos tulevaan OTV-palkkaukseen siirrytään niin 
noin 70 prosenttia opistoupseereista saa pal-
kankorotuksen. Houkuttelevaa! 

Päällystöliiton puheenjohtaja 
Mika Oranen 
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Kevätkokouksesta kesään 

Yhdistyksen kevätkokous on ns. tilikokous, 
jossa keskitytään menneen kauden asioihin eli 
toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittu yliluutnantti 
Markku Kaukoranta johti kokouksen läpi ri-
peästi. Hallitus sai synninpäästön edellisestä 
kaudesta. Tässä yhteydessä muistutetaan jäse-
niä siitä, että mahdolliset kokousaloitteet on 
toimitettava yhdistyksen hallitukselle 14 vrk 
ennen kokousta. Muutoin asioista ei voida teh-
dä päätöksiä vaan ne siirtyvät hamaan tulevai-
suuteen. 

Kokouksesta toipuminen vaati kunnon löy-
lyjä, jotka järjestyivät Merisotakoulun isossa 
saunassa. Kerrankin lauteilla oli riittävästi ti-
laa... 

Nyt kun kesä on kohta koittamassa, on syy-
tä muistaa, että yhdistyksen toiminta ei hiljene 
edes kesälomien ajaksi. Kesäkuussa on Santa-
haminassa evp-jäsenille suunnattu tilaisuus ja 
elokuussa kaikille jäsenille perheineen ja tutta-
villeen tarkoitettu kesäretki. Hyvää kesää kai-
kille - tavataan viimeistään kesäretkellä! 
Teksti: M a r k o Ka ip ia j a Ta tu Var t ia inen 
K u v a t : E - M Puit t inen 

Kevätkokouksen puheenjohtaja ylil 
Markku Kaukoranta ja sihteeri Tatu 
Vartiainen 

international 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y International Paint Ab 
Malmarintie 20, 0 1 3 0 0 VANTAA 
Puh. (09) 873 911 
Fax (09 )873 9 1 6 0 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA ry 

Muutoks ia johtokunnassa 
• Killan vuosikokous oli 7.3. Suomi-yhtiön tilois-
sa. Pekka Ahtola jatkaa puheenjohtajana ja johto-
kunnan jäsenetkin ovat lähes samat kuin viime 
vuonna. Ainoa muutos oli Tapio Ranniston valinta 
eroa pyytäneen Ensio Selinin tilalle. Suurkiitokset 
Ensiolle noin 30 vuoden toiminnasta killan johto-
kunnassa! 

Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 13.3. 
jaettiin vastuualueet ja valittiin varajäsenet. Tehtä-
vät säilyvät ennallaan, paitsi Tapio "peri" järjestöja-
oksen Ensiolta. 

Kajanuksen saunamaksut 
• Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksiköil-
le ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. Vii-
konloppuisin sidosryhmähinta on 50 % korkeampi 
eli 180 euroa. 

Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoit-
taa tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seit-
semän jäsentä) eikä urheiluseuraa tai työkavereita, 
joihin sovelletaan sidosryhmähintaa. 

Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari 
evp Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta saa 
lisätietoja mm. varaustilanteesta. 

Lastenleir i 2 3 . - 2 6 . 6 . Järvössä 
• 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. Kysy peruu-
tuspaikkoja Kristiina Slottelta, joka antaa myös li-
sätietoja. 

Kir jal l isuutta 
B Kristiina Slottelta voi tilata neljää Ove Enqvistin 
kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari. Niiden kaikkien hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa 
Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja 
Markus Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus en-
simmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Kum-

mankin hinta on 12 euroa + postikulut. 

Rannikkotyk is töv ideo 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama it-
senäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 45 
minuuttia pitkä video on valmistumassa. Video ker-
too rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen asela-
jin lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina on 
käytetty muun muassa harvinaisia TK-filmejä, 
asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin verran varta 
vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. 
Videota voi tilata Kristiina Slottelta omakustannus-
hintaan 20 euroa + mahdolliset postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 

perinnejaos 

Killan w w w - s i v u t 
• Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http:ll 
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. 
Timo Elolähde 

Yhteyst ie to ja 

Kimmo Ylitalo 
(varapuheenjohtaja, varusmiesjaos. Kuivasaari), 
gsm 040 547 8729, 

kimmo.yIitalo@ray.fi 

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

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

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja) 
gsm 0400 443 749 
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Rannikonpuolustajain päivä 
23.8. Kuivasaaressa 

Rannikkotykistökiltojen jäsenet 
ovat vuosittain kokoontuneet 

^ v 1 b \ Rannikon puolustajain päivil-
Wf i | l e , jota on vaihtelevalla ylei-

sömenestyksellä vietetty vuoro-
vuosin eri rt-paikkakunnilla. Ensi kesänä on 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuoro 
olla järjestelyvastuussa. Päivää vietetään lau-
antaina 23.8. Kuivasaaressa, jossa on 
uutta nähtävää, mm. 152-millinen Tampella ja 
sille viime kesänä rakennettu tykkiasema. 

Ohjelman aluksi tutustutaan presidentinlin-
naan. Kokoontuminen on klo 10:45 presiden-
tinlinnan edessä Pohjois-Esplanadilla. Kulje-
tus Kuivasaareen lähtee klo 12:15 Lyypekin 
laiturista eli Palacen ja Kauppahallin edestä. 
Kuivasaaressa tutustutaan 12-tuumaiseen mu-
seotykkiin ja muihin kohteisiin. Ohjelmassa 
on myös ampumanäytös 152-millisellä Tam-
pellalla ja kenttälounas. Klo 17:30 lähtee pa-
luukuljetus Kauppatorille, jossa virallinen 
osuus päättyy. Halukkailla on mahdollisuus 
jäädä viettämään iltaa omalla kustannuksella. 

Päivän hinta on 20 euroa aikuisilta ja 10 eu-
roa alle 12-vuotiailta. Hintaan sisältyvät pää-
symaksu ja opastus presidentinlinnassa, kent-
tälounas ja muu ohjelma Kuivasaaressa sekä 
merikuljetukset Kauppatorilta Kuivasaareen ja 
takaisin. Osallistuvien on oltava Suomen kan-
salaisia ja heidän on voitava todistaa henkilöl-
lisyytensä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 
osallistumisin aksu killan tilille Nordea 
141930-52057 viimeistään perjantaina 8.8. 
Kaikkia pyydetään ilmoittautumaan myös vii-
meistään sunnuntaina 10.8. 
Tapio Rannistolle (gsm 050 597 5012, 
tap io.rannisto@pohjo la.fi) tai 
Timo Elolähteelle (gsm 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi). Heiltä saa lisätietoja. 
Uusinta tietoa on myös killan www-sivuilla, 
jotka ovat MPKL:n sivujen yhteydessä. 

Kuivasaaren 
yleisöretket 

Ensi kesänä järjestetään "suurelle 
yleisölle" 24 maksullista yleisö-

l W \ retkeä Kuivasaaren linnakkeel-
y le. 

Retkiviikonloput ovat 7 .-8.6,28.-29.6,9.-
10.8 ja 30.-31.8. Kunakin päivänä on kolme 
lähtöä, nimittäin klo 10:00, 12:00 ja 14:00. 
Matkat tehdään vesibusseilla Merisatamasta 
ravintola Caruselin luota, joka on Laivurin-
kadun ja Sirpalesaaren välissä. Retket kestävät 
noin kolme tuntia, josta Kuivasaaressa ollaan 
noin kaksi tuntia. Saaressa on sotilaskoti. 

Hinta on 20 euroa aikuisilta ja 10 euroa kai-
kilta alle 12-vuotiailta lapsilta. Hintaan sisäl-
tyvät matkat vesibussilla sekä opastus museo-
ja luontokierroksilla. 

Lippuja myydään maanantaista 5.5. alkaen 
IHA-Linesin toimistossa Meritullintori 6 arki-
sin klo 9:00-16:30, puh. (09) 6874 5050. Ku-
hunkin lähtöön myydään etukäteen korkein-
taan 60 lippua ja lisäksi laiturilta Merisata-
massa myydään enintään 20 lippua kansipai-
koille, jos sää sen sallii. Retkille osallistuvien 
on oltava Suomen kansalaisia (paitsi 30-31.8 
mukaan pääsevät myös ulkomaalaiset) ja hei-
dän on voitava todistaa henkilöllisyytensä. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla on 
päävastuu retkien järjestelyistä. Yhteistyö-
kumppaneita ovat viime kesän tapaan Helsin-
gin kaupunki, Rannikkosotilaskotiyhdistys ja 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin Perin-
neyhdistys. 

LISÄTIETOJA: 
Kimmo Ylitalo 
(gsm 040 547 8729, 
kimmo.ylitalo@ray.fi) 
Timo Elolähde 
(gsm 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi) 
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Rannikkotykistövideo 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuotta-
ma itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esit-
tävä noin 45 minuuttia pitkä video on valmis-
tunut. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin lakkauttamiseen saakka. 
Kuvamateriaalina on käytetty muun muassa 
harvinaisia TK-filmejä, asiantuntijoiden 
haastatteluja ja jonkin verran varta vasten 
videota varten kuvattua uutta materiaalia. 

Videota myydään omakustannushintaan 
20 euro + mahdolliset postituskulut. Videon 
vastuuhenkilöt ovat olleet: 

Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka 
Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistökil-
lan perinnejaos 

Myynnistä vastaa Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan sihteeri Kristiina Slotte. 

Merivirta 16 as 702320 ESPOO 
pk (09) 801 1116, 050 525 0022 
kristiina slotte(5)yahoo.com 

Lisäksi pyritään sopimaan paikallisista 
myyntimiehistä. Hangossa videota on luvan-
nut myydä 

Pekka Silvast, 
019 2482659,044 2750718, 
po.silvast(S)pp.inet.fi 

ITSENÄISEN SUOMEN 
RANNIKKOTYKISTÖ 

MARINE ALUTECH 
S E R V I C E 

Rolls-Royce 
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 

M E R B L E 
Lauttasaaren Marinaltamme: 

• uudet moottorit 
• vaihtomoottorit 
• moottoriasennukset 
• huollot 
• varaosat ja tarvikkeet 
• telakointi ja talvisäilytys 

PENCENTRA 
M A R I N C E N T E R 
VOLVO P E N T A 

Veneentekijäntie 9, OOS 1D Helsinki 
Puh. 0 2 0 7 3 1 4 Q42, fax 0 2 Q 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.fi 
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Kiltaveli Pekka Silvast kertoi rannikkopuolus-
tuksen historiavideon valmistuksesta. 

HAKOIMIEMEN KILTA-
H A N G Ö U D D S GILLE 

Tuuli voimistuu Hankoniemellä -
Killassa puhaltavat uudet tuulet 

• Hankoniemen Kilta sai vuoden alusta uuden pu-
heenjohtajan. Aimo Forss'in ohjauksessa on tämä 
vuosi alkanut vilkkaasti. Toiminnan painopiste on 
taas kohdistettu jäsenistölle järjestettyihin tilaisuuk-
siin. 

Vuosikokouksen yhteydessä maaliskuun lopul-
la pidettiin ensimmäinen suunnitelluista viidestä 
esitelmätilaisuudesta: Kiltaveli Pekka Silvast kertoi 
rannikkotykistön perinnevideon työstämisestä ja 
sen sisällöstä. Esityksen yhteydessä katselimme 
myöskin ainutlaatuisia videolle siirrettyjä filmejä 
rannikkomme puolustuksen historiasta. Monet tutut 
Hankoniemen ja lähiympäristön paikat käytiin lä-
vitse ja muisteltiin menneitä. Useammat tapahtumat 
olivat meille valtaosalle kuulijoita tuttuja vain kir-
jallisuudesta tai kertomuksista, nyt näimme ne elä-
vänä kuvana. Saatoimme vain todeta, että materiaa-
lia kyllä on, kunhan asiantuntijat sen muokkaavat 
kronologiseen järjestykseen ja "höystävät" oikeal-
la tekstillä. Jäimme kiitollisuudella odottamaan 
merkittävän hankkeen valmistumista. 

Kiltamme kulunut vuosi, joka jäi puheenjohta-
ja Risto Sariolan viimeiseksi luotsaamaksi vuodek-

Kevätkokouksessa 
killan pienoislipulla 
palkitut kiltaveljet: 
Jouko Parviainen, 
Jari Aspinen, Olli 
Salmi, Kai Brand-
stack ja Aimo Forss. 
Kiltaveli Risto 
Sariola sai myös 
pienoislipun, muttei 
päässyt paikalle sitä 
vastaanottamaan. 
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si, oli merkittävä monellakin tavalla. Rannikonpuo-
lustajain päivä oli kiltamme vastuulla. Sovitimme 
sen yhteyteen kiltamme 40-vuotisjuhlallisuudet ja 
sijoitimme päivän kiltamme perinnepäivän ajan-
kohdaksi, joka on Riilahden meritaistelun vuosipäi-
vä 27 heinäkuuta. Tuona päivänähän lähes 300 
vuotta sitten Ruotsi-Suomen ja venäjän laivastot 
kävivät suuren meritaistelun Hankoniemen pohjois-
puolella todennäköisesti Riilahdella ja sen edustal-
la. Viimevuotinen juhlapäivä sattui samaan aikaan 
Kotka meripäivien ja Suomen Joutsenen Turussa 
vietetyn juhlan kanssa, joka lienee omalta osaltaan 
verottanut osallistujia Hangossa. Juhlapäivä aloitet-
tiin joka tapauksessa seppeleenlaskulla sankarihau-
dalle ja jatkettiin puolenpäivän aikaan Riilahden 
taistelun muistomerkillä. Muistomerkillä oli Han-
konimen Killan lipun lisäksi myös Kymenlaakson 
ja Suomenlinnan kiltojen liput. Varsinainen Ranni-
kon Puolustajain päivän juhla pidettiin Motelli Sil-
versadissa iltajuhlana. Juhlan osallistujat - lähes 
puolensataa juhlavierasta — saivat nauttia kauniista 
ja lämpimästä ilta-auringosta. Juhlaan liittyi myös 
haikeutta; olihan viimeinen kerta Killan vuosipäivä-
nä, jolloin meillä oli tukena vielä oma joukko-osas-
to HanRPsto. Puheenjohtaja totesikin tervehdykses-
sään Hankonimellä toimivan kolme maanpuolustus-
yhdistystä Killan lisäksi sekä Reserviläisliiton että 
Reserviupseerien yhdistykset. Kun väestömäärä on 
rajallinen ei aktiivisia toimijoita riitä ympärivuoti-
sesti. Mutta kun viime aikoina kansalaismielipide 
on kehittynyt myönteiseksi Puolustusvoimille ja 
vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle on toiminalle 
olemassa kehitysmahdollisuus. 

Erityisen tärkeää vapaaehtoistyö on nyt kun va-
rusmieskoulutus on loppunut Hangossa ja omaa 
joukko-osastoa ei enää ole. Tässä hengessä on vuo-
den vaihteesta valittu hallitus aloittanut aktiivisen 
jäsenistön parhaaksi suunnatun kerhoiltojen pidon. 

1700 JÄSENURAKOITSIJAAMME 
VALMIINA JOKA LÄHTÖÖN! 

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

www.sml.fi 

• Perinneyhdistyksen neljäs vuosikokous saatiin 
pitää erittäin kauniin keväisen sään vallitessa Rus-
sarön linnakkeella 15.3.2003. Vielä viikon alussa 
Hangon ja linnakesaaren välillä matkaa hidastaneet 
jäälautat olivat hävinneet ulkomerelle, kulku taittui 
kuin kesäkelillä ikään, puolessa tunnissa kuljetus-
alus Vänöllä. Kuluneen, pitkästä aikaa Hangonkin 
leveysasteella vallinneen ankaran talven aikana yh-
teysvälillä Hanko - Russarö saattoi pienemällä 
aluksella kulua jopa neljäkin tuntia. Vuosikokous 
linnakesaarella houkutteli myös perheenjäseniä mu-
kaan, kaikkiaan paikalla oli yli 50 henkeä. Kauim-
mat osallistujat olivat tulleet Helsingin, Turun ja 
Salon alueilta. 

Vuosikokous pidettiin linnakkeen auditoriossa, 
jonne kokousväki mahtui mainiosti. Ennen kokous-
ta saimme nauttia linnakkeen ruokalassa perinteisen 
armeijan hernekeiton, tällä kertaa lettujen kera. 
Kokouksen jälkeen väkeä kestittiin vielä kakkukah-
veilla - kenkenkään ei tarvinnut lähteä kotimatkalle 
nälkäisenä. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
majuri evp Veikko-Olavi Eronen ja varapuheenjoh-
tajaksi komkapt Jarmo Valtimo. Hallituksen ko-
koonpano muodostui seuraavaksi: jäsenet, Väinö 
Nurmi, Mauri Ranta, Eero Savikko, Ulf Bergen, 
Leena Lindfors, Risto Muuro sekä varajäsenet Rei-
jo Kankaristo ja Kauko Juhola. 

Yhdistyksen tärkeimpänä tapahtumana tulee 
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Majuri evp Kaarle Lange kertoo 
majakalla torniin kiivenneille 

nähtävyyksistä. 

nit. Myös entiset russaröläiset ovat tervetulleita päi-
vän tilaisuuksiin. 

Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta on kutsus-
sa, joka postitetaan jäsenistölle touko-kesäkuun 
vaihteessa. 

Perinneyhdistys on saavuttanut valtavan suosion 
ja mielenkiinnon näinkin lyhessä ajassa. Jäsenmää-
rä oli vuoden lopulla 234 henkeä, joista vuonna 
2002 jäseniksi liittyneitä oli 46 henkeä. Kannattavia 
jäseniä oli 17 yritystä, yksityishenkilöä ja yhteisöi-
nä Hangon Sotaveteraanit ry sekä Hangon Sotainva-
lidien Veljesliiton Hangon osasto rf. Kannattavana 
ainaisjäsenenä on Hangon Siivous ja Huolto Oy. 

Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä hankolais-
ten maanpuolustusyhdistysten kanssa. 

Hyvää kevättä ja tervetuloa Hankoon 1.8. ! 
(Jäsenasioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohta-

jaan gsm 040-8248679) 
Puheenjohtaja 
Majuri evp Veikko-Olavi Eronen 

Kokousväki 
astumassa 
maihin 
kuljetus-
alus 
Vänöltä 
Russarön 
linnakkeel-
le. 

olemaan Perinnepäivän järjestäminen ja viettämi-
nen yhdessä Suomenlahden Meripataljoonan kans-
sa 1.8. Juhlapäivän ohjelmaan on alustavasti suun-
niteltu juhlallinen lipunnosto Russarön linnakkeel-
la, seppeleenlasku sankarihaudoilla ja perinnepäi-
vän vietto Russarön linnakkeella. 

Perinnepäivään tullaan kutsumaan yhdistyksen 
jäsenet ja toiminnan tukijat sekä yhteistyökumppa-

Vuosikokousväkeä Russarön linnakkeen auditoriossa. Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
kertoo päivän ohjelmasta. 
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M A J U R I EVP KAARLE LANGE 

MUISTIKUVIA 
HANGON RANNIKKOPATTERISTOSTA 

Arvoisat Vihreät Sisaret ja hyvät kutsuvieraat! 
Esitykseni niinestä huolimatta, joka on "Muistiku-
via Hangon Rannikkopatteristosta", en aio kertoa ja 
välittää teille mitään jäähyväismuistikuvia Hangon 
Rannikkopatteristosta, joka varuskuntana ja joukko-
na lakkautettiin Hangossa vuoden 2002 loppuun 
mennessä. Tavoitteenani on omien muistikuvieni, 
kokemusteni ja historian välityksellä tuoda esiin ja 
palauttaa mieliimme rannikkosotilaskotitoiminnan 
historiaa sekä niitä myönteisiä asioita, joita nähdäk-
seni kaikki Hangon Rannikkopatteristossa ja muu-
allakin palvelleet sotilaat ja siviilit ovat runsaan 80 
vuoden aikana saaneet kokea sotilaskotitoiminnas-
ta. 

"VILLI J A VAPAA" 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen työ ei ole koskaan 
ollut muitten sotilaskotiyhdistysten tavoin sidottu 
yhteen paikkakuntaan. Nyt tapahtunut Hangon va-
ruskunnan lakkauttaminen onkin nähtävä rannikko-
sotilaskotiyhdistykselle paremminkin uutena toi-
minnallisena haasteena, kuin varsinaisena menetyk-
senä. Luonnollisesti Hangon paikallisosastolle ja 
siinä toimineille vihreille sisarille tämä varuskun-
nan lakkautus on tietysti suuri menetys. RSKY:n 
Hangon paikallisosasto on yksi yhdistyksen van-
himmista. 

SOTILASKOTI JOKAISELLE 
LINNAKKEELLE 
Suomen rannikkotykistön historia kertoo Rannik-
kosotilaiden Huoltoyhdistyksen, jota nimeä yhdis-
tys käytti aikaisemmin, paikallisosastojen perusta-
misesta seuraavaa: "Tammikuussa 1920 pidetyssä 
varsinaisessa yhdistyksen perustavassa kokouksessa 
päätettiin paitsi jouluilon valmistamista myös muul-
la tavoin huolehtia toimintapiiriin kuuluvien sotilai-
den viihtyisyydestä heidän vapaa-aikoinaan. Pää-
määräksi tuli silloin "sotilaskoti jokaiselle linnak-
keelle ja jokaiseen tukikohtaan". Yhdistyksen en-
simmäiset paikallisosastot perustettiin jo v. 1920 
Sortavalaan ja Viipuriin sekä vähän myöhemmin 
Käkisalmeen, Hankoon ja Lahdenpohjaan. 

KASARMIN NURKASTA LUKUTUVAKSI 
Alussa saatiin joissain kasarmeissa käyttöön huone 
tai nurkkaus, joka kunnostettiin vapaa-aikojen viet-

topaikaksi. Sinne tilattiin yhdistyksen toimesta sa-
noma- ja aikakauslehtiä, kirjoja ja muita viihdytys-
välineitä. Seuraava muoto yhdistyksen toiminnassa 
oli ns. lukutupien perustaminen, joista ensimmäi-
nen avattiin heinäkuussa 1923 Örön linnakkeella 
Hangon patteriston alueella. Samana vuonna avat-
tiin myös Russarössä lukutupa. 

M U I S T I K U V A A ÖRÖSTÄ 
Omat muistikuvani Hangon Rannikkopatteristosta 
rajoittuvat aikaan joka alkaa keväästä 1968 ja päät-
tyy kevääseen 1979. Vuodesta 1980 aina 1990-lu-
vun alkuun palvelin Helsingissä. Sittemmin palasin 
reserviin siirtyneenä eläkeläismajurina takaisin 
Hankoon 1991, ja olen luonnollisesti kiinnostunee-
na ja läheltä voinut seurata entisen joukko-osastoni 
vaiheita aina sen lakkauttamiseen saakka. 

Ensimmäinen palveluspaikkani heti nuorena 
luutnanttina oli Örön linnake Hiittisten edustalla 
merellä n. 35 km:n päässä Hangosta länteen. Tuskin 
linnakkeella oli silloin ainuttakaan päivää, jolloin 
eivät varusmiesten ohella miltei kaikki kantahenki-
lökuntaan kuuluneet, siviilitoimenhaltijat ja per-
heenjäsenet olisi käyneet asioimassa sotilaskodissa. 
Muistikuvani Örön linnakkeen osalta päättyivät 
kuitenkin jo saman 1968 vuoden lopussa, jolloin 
linnake siirtyi Turun Rannikkotykistörykmentin 
alaisuuteen, ja linnakkeen "hankolainen" väki siir-
tyi pääosin Hankoon ja patteriston linnakkeille Rus-
saröön ja Hästö-Busöön. 

Örön linnakesaaren luonnonkauneutta ei voi 
kuitenkaan unohtaa. Saarta voi hyvällä omallatun-
nolla kutsua vaikkapa Suomenlahden helmeksi. 

Tuolloin linnakkeet olivat vielä toimivia pie-
noisyhteiskuntia, koska henkilökunta asui siellä 
perheineen ja lapset kävivät siellä omaa kansakou-
lua. Rannikkolinnakkeiden sisäinen tavara- ja ruo-
kapakettien jakoliikenne venelaitureilta koteihin 
samoin kuin asuntojen tarvitsemat päivittäiset vesi-
täydennykset omiin saaveihin ja korvoihin hoidet-
tiin hevoskuljetuksin. Asunnoissa ei ollut sähköä 
lukuun ottamatta juuri muita mukavuuksia. Asuk-
kaat lämmittivät ne omatoimisesti joko puilla tai 
kokseilla. Vesi tulija lähti kantamalla ja käymälät-
kin olivat ulkohuusseja pihojen perillä. Ruoka tilat-
tiin puhelimella Hangon kaupoista ja maito ostettiin 
läheisen saaren maitotilalta lähes separoimattoma-
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na kokomaitona. Aina silloin tällöin ruokapöytään 
saatiin omin toimin hankittua kalaa, joskus jopa 
innokkaiden metsä ja lintumiesten saalistakin. Lai-
va- tai venematka sotilasaluksella Öröstä Hankoon 
saattoi kestää neljästä viiteen tuntiin, ja se oli aina 
oma seikkailunsa. Vuosina 1967-68 syntyi öröläisil-
le kolme lasta veneeseen. Tämä Orön idylli loppui 
hankolaisten osalta vuoden 1968 loppuun mennes-
sä, jollon linnake siirtyi turkulaisille. Muistan hyvin 
perheeni muuttomatkan lumimyrskyssä ja vuoden 
viimeisenä päivänä autolla Hiittisistä ja Kasnäsistä 
mantereen kautta Hankoon. Muuttotavaramme oli-
vat lähteneet jo aikaisemmin laivakuljetuksena Rus-
sarön linnakkeelle, joka oli seuraava palveluspaik-
kani Hangon Rannikkopatteristossa. 

VIHREÄ S A R K A SISARTEN V E R K A N A 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kehitysvaiheet tal-
vi- ja jatkosotaa edeltäneinä vuosikymmeninä, soti-
en ja niiden välisen välirauhan aikana sekä sen jäl-
keen ovat varsin mielenkiintoisia. Tässä yhteydessä 
on tyydyttävä vain toteamaan, että sotilaskodit oli-
vat syntyneet ja kasvaneet yhdessä puolustusvoimi-
en kanssa. Tästä samanaikaisesta syntymisestä ovat 
meitä vielä tänä päivänäkin muistuttamassa sisarten 
vihreät sotilaskotivaatteet, jotka kuvaavat vapausso-
dan suomalaisten jääkäreiden sotilasunivormun vih-
reätä väriä. Sotilaskotisisarten vihreät vaatteet on 
opittu tuntemaan kaikissa varuskunnissamme, sota-
harjoituksissa ja sodan melskeissä aina eturintamia 
myöten, ja ne kertovat jokaiselle sotilaalle, että nii-
den käyttäjä ei ole kuka tahansa kulkija. 

LI IKEKANNALLA J A ETURINTAMASSA 
Samoin kuin Suomen Armeija, sotilaskoditkin jou-
tuivat liikekannalle sotien aikana. Suuri osa rannik-
kosotilaskodeista sijaitsi ulkolinnakkeilla, jotka heti 
sodan puhjettua joutuivat toimimaan rintamakohtei-
na. Nämä rannikkolinnakkeiden ja mannervarus-
kuntien kiinteät sotilaskodit toimivatkin heti alusta 
alkaen jonkinlaisina keskuskoteina, joista käsin toi-
minta tilanteen mukaan ulotettiin saaristoon ja 
maastoon pieninä "sotapesinä". Täällä Hangon alu-
eella toimi talvisodan aikana seitsemän sotilaskotia. 

Talvisodan jälkeen Hanko ja sen lähialueet eva-
kuoitiin ja luovutettiin Neuvostoliitolle sotilastuki-
kohdaksi maaliskuussa 1940. 

Sotilaskotityön 20-vuotishistoria vuodelta 1941 
kertoo tästä seuraavasti: "Lännessä joutui RSHY 
luopumaan Hangon lohkolla Russarön suuresta ko-
dista sekä Hangon kaupungissa toimineista Gunnar-
strandin, Breidablickin ja villa Korsikan samoin 
kuin kolmesta majoituspaikkoihin sijoitetuista soti-
laskodista. Lappohjaan jäi oma sotilaskotirakennus, 
samoin Hästö-Busön saarelle talvisodan aikana ra-
kennettu kaunis ja uusi parakkikoti. Yhdistys me-
netti talvisodassa kaikkiaan 106 toimipaikkaa ja 
sotilaskotia, joista yhdistys oli omistanut 12 raken-

nusta. Hangon paikallisyhdistys lopetti toimintansa 
heti välirauhan solmimisen jälkeen." 

"Jatkosodan puhjettua kasvoi rannikkosisarten 
joukko vapaaehtoisten myötä jo ensimmäisen sota-
vuoden 1941 aikana toiselle tuhannelle, pysyi sa-
man suuruisena sodan ajan ja laski rauhan palattua 
jälleen sotia edeltäneelle tasolle. Vuonna 1945 
RSHY:n jäsenmäärä oli 580 sisarta". 

Venäläiset evakuoivat Hangon tukikohdan me-
ritse Kronstadtiin joulukuun alussa 1941 ja suoma-
laisten joukkojen ottaessa miinoitetun ja ansoitetun 
Hangon haltuunsa tulivat myös sotilaskodit ensim-
mäisten joukkojen mukana takaisin Hankoon sijoit-
tuen entisille toimipaikoilleen. 

VALTAKUNNAN POHJOISIN, LÄNTISIN, 
ETELÄISIN JA ITÄISIN SOTILASKOTI 
RSHY:n sodanaikaisen toiminnan laajuutta kuvaa 
historiakirja seuraavasti: "Vuoden 1941 lopulla oli 
RSHY:n sotilaskotiverkosto saatu laajenemaan 
koko pitkälle merirajalle Pohjanlahdelta Itämereen, 
Suomenlahden, Laatokan ja Syvärin kautta Ääni-
selle. Petsamon vartioaluksilla olevat kanttiinit 
mukaan luettuina oli yhdistyksellä maan pohjoisin, 
läntisin, eteläisin ja itäisin sotilaskotitoimipaikka 
hoidettavanaan. Sotilaskotitoimipaikkoja oli rannik-
kojoukkojen piirissä kaikkiaan 550; sotilaskoteja 
339, kiertäviä koteja 10 ja huoltokohteita 201. Lei-
pomotuotteiden saamisen turvaamiseksi yhdistys 
perusti keskuskotien yhteyteen omia leipomoita, 
joita oli jo ensimmäisen sotavuoden lopulla toimin-
nassa 12. 

M I I N A N R A I V A A J I E N 
RANNIKKOSOTILASKOTI 
Sodan jälkeen sadat sotilaskodit joutuivat lopetta-
maan toimintansa, mutta yhdistyksen toiminta ei 
siitä lamaantunut. Sotilaskoteja ylläpidettiin kannat-
tamattomuudesta huolimatta ja uusia avattiin siellä 
täällä paikallisen tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan. V. 1945 RSHY sai tehtäväkseen huolehtia 
miinanraivaajien viihtyisyydestä. Tästä tulikin var-
sinaisen sotilaskotityön rinnalla yksi tärkeimmistä 
yhdistyksen työmuodoista sotavuosien jälkeen. 
Yhtenä tämän työn keskuksena toimi Hangon kes-
kuskoti. 

RAKENNUSHANKKEET TOTEUTUIVAT 
Vuonna 1948 yhdistyksen täyttäessä 30 vuotta toi-
minta oli jo melkein palautunut rauhanaikaisiin 
uomiinsa. Yhdistys sai monin tavoin kokea kuinka 
sen toiminnalle annettiin arvoa sekä päällystön että 
miehistön keskuudessa. Tänä samaisena vuonna 
yhdistys sai hoitoonsa myös Suomenlinnan sotilas-
kodin. Yhdistyksen hanke uuden ajanmukaisen so-
tilaskodin saamisesta Russarön linnakkeen pala-
neen sotilaskodin tilalle toteutui vuonna 1950. 
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L I N N A K E Y H D Y S K U N N A T HI IPUIVAT 
1970 -LUVULLA 
Muistikuvani tuosta edelleen kunnossa olevasta 
Russarön sotilaskotirakennuksesta ja toiminnasta 
ovat pelkästään myönteisiä. Sen sijaintikin aivan 
kasarmin ja toimiston läheisyydessä teki siitä kes-
keisen ja jokapäiväisen kahvikokoontumis- ja pala-
veripaikan linnakkeen henkilökunnalle. Nämä 
muistikuvani Russaröstä, nuorena opetusupseerina, 
varapäällikkönä ja päällikkönä ovatkin jo miltei 
puolen vuosikymmenen mittaiset. Olin Russarön 
linnakkeella perheineni kokemassa sen vaiheen 
1970-luvun alussa, jolloin linnakeyhdyskunta omi-
ne kouluineen, perheasukkaineen ja hevoskuljetuk-
sineen hiljakseen muuttui henkilökunnalle pelkäk-
si työpaikaksi. Koulu lopetettiin, hevoset vietiin 
teuraaksi ja lapsiperheet muuttivat mantereelle asu-
maan. Linnakkeesta tuli monelle vain sotilastyö-
paikka, jonne palvelustehtävien mukaan saavuttiin 
aamulla veneellä ja poistuttiin illalla takaisin Han-
koon. Lohdullista oli kuitenkin se, että linnakkeen 
sotilaskodin hoitaja asui linnakkeella, joten sotilas-
koti oli iltaisin normaalisti auki palvellen paikalla 
olleita ns. 100 varusmiestä, asukkaita ja päivystys-
henkilökuntaa. 

S Y N T Y N Y T , K A S V A N U T J A KEHITTY-
N Y T P U O L U S T U S V O I M I E N R INNALLA 
RSKY:n toiminta on kuluneina 85 vuotena ennättä-
nyt kiteytyä määrättyihin muotoihin, mutta sodista, 
pula-ajoista ja yhteiskunnan muutoksista huolimat-
ta rannikon vihreiden sisarten toiminta ei ole jä-
mähtänyt paikoilleen. Yhdistyksen ylläpitämien 
sotilaskotien palvelutaso on tänä päivänä valtavan 
monipuolista sisältäen perinteisten kahvimunkkien, 
kirjaston ja muiden kanttiinipalvelujen lisäksi mm. 
uudenaikaisimmat atk-laitteet Intemetyhteyksineen. 
Yhdistys on syntynyt, kasvanut ja kehittynyt puo-
lustusvoimien rinnalla naisten vapaaehtoiseksi 
työksi sotilaiden hyväksi, ja niin se tulee varmasti 
vastaisuudessakin toimimaan. 

K E S T Ä V Ä ORGANISAATIO 
Olemme RSKY:n historian vaiheista voineet todeta 
rannikkosotilaskotiyhdistyksen toimintaan ja orga-
nisaatioon liittyvän erikoispiirteen. Yhdistys ei har-
joita sotilaskotitoimintaa paikallisina rekisteröityinä 
yhdistyksinä, vaan toimii hajautettuina paikallis-
osastoina koko valtakunnan alueella. Tämä jousta-
va ja paikkakuntasidonnaisuudesta vapaa organi-
saatiomuoto on osoittanut toimivuutensa niin sodan 
melskeissä kuin rauhanajan joukkojen piirissä. Se 
on kestänyt raskaat alueluovutukset ja mittavat 
joukkojen ja varuskuntien uudelleenjärjestelyt. 
Rannikkosotilaskotiyhdistys on kriisiaikoina ja ti-
lanteen niin vaatiessa kyennyt aina ns. polkaise-
maan maasta sotilaskotitoimipisteitä ja palveluja 
sinne missä puolustusvoimat ovat niitä kulloinkin 
tarvinneet. Voimme olla varmoja, että niin tulee ta-
pahtumaan myös jatkossakin. 

SAARISTOSOTILAIDEN SOTILASKOTI 
Kuinka osuvan nimen rannikon vihreät sisaret kek-
sivätkään yhdistyksen perustamisvuonna marras-
kuussa 1918 nimetylle joululahjakomitealleen? 
Nimi oli Saaristosotilaiden joululahjakomitea. 

Ilmaisu "saaristosotilaiden" lienee ollut enne ja 
merkki siitä, että rannikkopuolustusjoukot ovat 
kaikki saaristosotilaita eli rannikkotykkimiehiä, 
rannikkojääkäreitä ja merisotilaita. 

Sotien jälkeenhän rannikkotykistöaselaji 1950-
luvulla erotettiin ja merivoimista ja liitettiin maa-
voimiin, joka tietysti jonkin verran puolustushallin-
nollisina asioina vaikutti mutkistavasti RSKY:n toi-
mintakenttään. Yhdistyksen toiminta-alue oli ran-
nikko- ja saaristolinnakkeet, mutta alueella toimi 
kahden eri puolustushaaran, maavoimien ja meri-
voimien joukkoja. 

Nykyisinhän tilanne on se, että kaikki rannikko-
joukot kuuluvat merivoimiin, joten mitään maavoi-
mien ja merivoimien välistä sotilaallista puolustus-
haarajakoa ei ole enää mutkistamassa vihreiden si-
sarten toimintaa ja liikkumista rannikon toiminta-
paikoilla. 

Western 
Shipyard Oy LTD 

Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 
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^ Sinisen Reservin säätiön valtuuskunta tutustui 
Suomenlahden Meripuolustusalueeseen 

• Valtuuskunta tutustui Merivoimien komentajan, 
kontra-amiraali Hans Holmströmin kutsumana 
Suomenlahden Meripuolustusalueeseen 13.3.2003. 
Tutustumiskäynnin yhteydessä pidettiin myös sää-
tiön valtuuskunnan vuosikokous. 

Tutustumiskäynt i 

Ensimmäinen tutustumiskohde oli harjoituslaitekes-
kus, jossa Suomenlahden Meripuolustusalueen ko-
mentaja kommodori Antero Karumaa antoi ajan-
kohtaiskatsauksen merivoimien toiminnasta ja teh-
tävistä käsitellen muun muassa materiaalinen tilan-
netta sekä laivue 2000:tta. Esityksen painopisteenä 
olivat luonnollisesti Suomenlahden meriliikenne. 
Merkittävästi lisääntyvä laivaliikenne Suomenlah-
della aiheuttaa merkittävää varautumista myös me-
rivoimissa. Sekä öljykuljetusten moninkertaistumi-
nen, että tavaraliikenteen volyymien kasvu johtavat 
meriliikenteen valvonnassa aiempaa huomattavasti 
suurempaan seurantavastuuseen. 

Sukeltajakoulutuksen esittelyn suoritti sukelta-
jakurssin johtaja yliluutnantti Patrick Säilä. Esitte-
ly tapahtui näytöksen puitteissa sukeltajakoulutuk-
sen uimahallissa. Tähän liittyi myöskin taistelunäy-
tös, jossa sukeltajayksikkö valtasi vartiopaikan. 
Taistelusukeltajien tehtävistä annettiin realistinen ja 
monipuolinen kuva. 

Miinalaiva Pohjanmaan esitteli aluksen päällik-
kö komentajakapteeni Ari Kallio. Kallio antoi hy-
vän kuvan miinasodankäynnin elementeistä ja mii-
nanlaskun teknisestä suorituksesta mukaan lukien 
paikantaminen ja laskettavien kenttien merkitsemi-
nen. Miehistö suoritti myös osin simuloidun mii-
nanlaskunäytöksen taisteluvalmiuteen saatetulla 
aluksella. 

Val tuuskunnan vuosikokous 

Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin varuskunta-
kerholla. Kokouksen puheenjohtajana toimi pää-
konsuli Kai Hietarinta ja esittelyt suoritti säätiön 
hallituksen puheenjohtaja pääjohtaja Kyösti Veste-
rinen. 

Vesterinen selosti säätiön valtuuskunnan perus-
tavassa kokouksessa 24.4.2002 laaditun säätiön 
pääomarakenteen kehittämistä koskevan strategian 
toteutumista vuoden 2002 toiminnassa. 

Vesterinen kiitti säätiön puolesta kaikkia val-
tuuskunnan jäseniä säätiön talouden kartuttamisesta 
perustavan kokouksen suunnitelmien mukaisesti. 

Säätiö on tukenut vuoden aikana Sinistä Reserviä 
16.000 eurolla ja pystynyt merkittävästi luomaan 
taloudellista perustaa kehittämällä Säätiön pää-
omaa. Toiminnan tuki on kohdistunut koulutusalus 
Röytälle ja Sinisen Reservin jäsenyhdistyksille. Mi-
käli kuluva vuosi toteutuu vastaavalla tavalla on 
säätiön toiminta sekä toiminnallisen tuen alueella 
että pääoman muodostuksen alueella edistynyt erin-
omaisesti. 

Erityiset kiitokset Kyösti Vesterinen osoitti toi-
mitusjohtaja Keijo Ketoselle Sinisen Reservin esit-
teiden painatuksen tuesta. 

Rannikon Puolustajan er iko isnumero 

Meripuolustuspäivän yhteydessä marraskuussa 
Säätiö tulee julkaisemaan Rannikonpuolustaja-leh-
den erikoisnumeron. Erikoisnumeron painos on 
13 000 kpl. Tämän työnimeltään yhdistysnumeron 
sisältö painottuu Sinisen Reservi ry:n jäsenyhdis-
tysten toimintaan antaen yhdistyksille erinomaisen 
mahdollisuuden sekä markkinoida omaa toimin-
taansa, että saada käyttöönsä näyttävää rekrytointi-
materiaalia. 

Erikoisnumeron ilmoitushankinta ja sen julkai-
seminen tapahtuvat Sinisen Reservin säätiön toi-
mesta yhteistyössä Rannikon Puolustajan kanssa. 
Lehden toimittaa lehden vahvistettu toimituskunta. 

Val tuuskunnan kokoonpano 

Valtuuskunnan kokous päätti pitää valtuuskunnan 
jäsenmäärän ennallaan 24. Erovuoroiset valtuus-
kunnan jäsenet valittiin uudelleen lukuun ottamatta 
hallituksen jäsen Kari Airaksista, joka luopui val-
tuuskunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen valtuus-
kuntaan nimettiin Aker Finnyardsin toimitusjohta-
ja Yrjö Julin. 

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Hietarinta 
ja hallituksen puheenjohtaja Vesterinen kiittivät 
Airaksista säätiön hyväksi tehdystä suuriarvoisesta 
työstä. Airaksinen on ollut mukana säätiön tukihen-
kilönä sen valtuuskunnassa ja valtuuskuntaa edeltä-
neessä neuvottelukunnassa ja tukenut panoksellaan 
säätiötä sen toiminnan alusta lähtien. Airaksiselle 
luovutettiin Sinisen Reservin standardi kiitokseksi 
mittavasta panoksesta säätiön ja sitä kautta Sinisen 
Reservin toiminnan tukijana. 

Kokouksen jälkeen merivoimien komentaja tar-
josi läsnäolijoille erinomaisen lohikeittoillallisen. 
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Sininen Reservi ry:n perustivat seitse-
män yhdistystä 17.5.1997. Nykyisellään 
se on kasvanut 23:n yhdistyksen aktiivi-
seksi yhteistyöjärjestöksi. Jäsenyhdistys-
ten toiminta sijoittuu niin alueellisesti kuin 
aatteellisestikin samalle viivalle Merivoi-
mien toiminnan kanssa. Mukana yhdis-
tyksessä on rannikko- ja laivastojoukkoja 
edustavia reserviläisyhdistyksiä koko 
rannikon mitalta Suomenlahden itäisim-
mistä osista aina Pohjanlahdelle saakka. 
Sininen Reservi ry tekee tiivistä yhteistyö-
tä Merivoimien ja Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n Meripuolustuspiirin kanssa. 
Sininen Reservi ry on Maanpuolustus-
koulutus ry:n jäsen. 

Sininen Reservi ry:n vuosikokous 

Sininen Reservi ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin Helsingissä, Suomenlahden 
Merivartioston perinnetilassa lauantaina 
26.4.2003. 

UudPr komenta ja 
k o m m o d o r i Karl Gustav Storgårds 

Uudenmaan Prikaatin komentaja, kommodori Karl 
Gustav Storgårds piti vuosikokousesitelmän jouk-
ko-osastonsa toiminnasta. Hän kertoi olevansa 
taustaltaan maavoimista, mutta ylpeä voidessaan 
johtaa yhtä merivoimien joukko-osastoista. Meri-
voimien yhdistymisestä Strogärds mainitsi että 
"avioliitto on osoittautunut varsin harmoniseksi.". 

Hän valoitti myös mielenkiintoisella tavalla va-
ruskunnan ja Tammisaaren historiaa kokousväelle. 

Kommodorin kertoman mukaan suomalainen 
Jurmo-luokka pärjää siinä missä ruotsalainen Strid-
sbåt 90:kin. 

Merkittävin muutos tulevaisuudessa Uuden-
maan Prikaatin toiminnassa tulee olemaan liikku-
van rannikkotykistökoulutuksen päättyminen. 

Reijo Telaranta avasi vuosikokouksen 

Ote puheenjohtajan puheesta: 
Sinisen Reservin kuluneita vuosia voisi verrata 

tähän vuoden aikaan joka niemessä, notkossa ja 
saarelmassa viriävään innokkaaseen rakentami-
seen. Onhan käsillä jälleen kesämökkien ja loma-
kotien rakentamisen kuumeisin vaihe. 

Neljän vuoden aikana Sininen Reservi on suo-
rittanut tontillaan melkoisen rakennusurakan. Eri-
laiset toiveet, perinteet ja organisaatiot on sovitettu 
joustavasti yhteen. Tämän tuloksena on syntynyt 
piirustukset, joiden mukaan on ollut hyvä lähteä 
rakentamaan. 

Nyt tällä meripuolustuksen vapaa-ajan ranta-
tontilla seisoo komea rakennus nimeltä Sininen Re-
servi. Sen lujana taloudellisena kivijalkana ovat 
kaksi säätiötämme Sinisen Reservin Säätiö ja Ran-
nikkotykistösäätiö. Sen vapaaehtoista koulutustoi-
mintaa hoitaa tehokkaasti Meripuolustuspiiri meri-
puolustusosastoineen, paikallisosastoineen ja vii-
rikköineen. Sen seinien sisäpuolella on avarat tilat 
kaikille 23:lle jäsenjärjestölle riippumatta niiden 
taustoista tai perinteistä laivastojoukoissa tai ran-
nikkojoukoissa tai valtakunnallisten maanpuolus-
tusjärjestöjen organisaatioissa. 

Eräänlaiset harjakaiset tässä komeassa talossa 
vietettiin viime purjehduskaudella, kun Sinisen 
Reservin lippu naulattiin ja vihittiin neljän toimin-
ta-alueemme saadessa käyttöönsä omat kappaleen-
sa lipusta. Sinistä Reserviä voidaan tänään kuvata 
lainaamalla pohjalaista sanontaa "Komiaa tuppaa 
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Akt i iv is ia to imi jo i ta palk i t t i in 
Sininen Reservi ry:n nyt jo väistynyt puheenjohtaja Reijo Telaranta ja kommodori Storgårds 
palkitsivat Sinisen Reservin ansiomerkillä Antti Jäntin (Helsingin Reservinmeriupseerit ry), Mikko 
Kähkösen (Helsingin Reservinmeriupseerit ry), Eija Paanasen (Rannikkosotilaskotiyhdistys ry) ja 
Aslak Savirannan (Meripuolustuspiiri). Kuvasta puuttuvat Timo Airaksinen (Suomenlinnan 
Rannnikkotykistökilta ry), Jan Wahlstein (Pohjanlahden Laivastokilta ry) Eero Lindroos, Tatu 
Korhonen ja Erkki Tura. Kaikki palkitut ovat olleet aktiivisesti mukana Sinisen Reservin toimin-
nassa. Kuvassa vasemmalta Telaranta, Saviranta, Kähkönen, Jäntti, Paananen ja Storgårds. 

tulemaan, vaikka tavallista meinattihin." 
Entä tästä eteenpäin? Mihin asetetaan tavoitteet 

ja painopisteet seuraavaksi? 
Kun tontti, perustukset ja itse rakennuskin on 

tukevasti olemassa, on aika kiinnittää huomio sii-
hen, mitä ja miten tuossa talossa eletään. 

Miten Sininen Reservi voi edelleen kehittää 
vahvuuksiaan, jotka ovat olleet esimerkkinä mm. 
pääesikunnan työryhmissä, kun niissä on kaavailtu 
valtioneuvoston seuraavaan puolustuspoliittiseen 
selontekoon vapaaehtoista maanpuolustustyötä kos-
kevia osia? Miten rakentaa lisää yhteistyötä ja yh-
teyttä jäsenjärjestöjen välillä? Miten hoitaa entistä 
tehokkaammin yhdistyksen perustehtävää, joka on 
määritelty säänöissä, ja se toteutuu käytännön tasol-
la mm. jäsenjärjestöjä palvelemalla? Miten kehittää 
ja vahvistaa sitä nelikantaa, jonka muodostavat Si-
ninen Reservi ry, säätiöt, Meripuolustuspiiri ja 
Merivoimat? 

Rohkenen jälleen lainata tuttua sanontaa: "Erik-
seen erinomaiset, yhdessä ylivoimaiset!" 

Saavutan tällä purjehduskaudella iän, jossa 
maanpuolustuksen käytännön tehtävät on hyvä ja 
turvallista jättää nuorempien käsiin. 

Niinpä tänään on viestikapulan vaihdon aika. 
On tullut aika valita yhdistykselle seuraava, sen his-
torian kolmas puheenjohtaja. Haluan lausua Sinisel-
le Reserville parhaat kiitokset niistä vuosista, jotka 

olen saanut toimia yhdistyksen puheenjohtajana. 
Päivääkään en niistä vaihtaisi pois. 

Komdri Storgårds ja kom Pentti Villanen 
luovuttivat Reijo Telarannalle laivakellon 
kiitoksena merivoimien kanssa tehdystä 
erinomaisesta yhteistyöstä. 
Kiitokset Reijo Telarannalle ansiokkaasta 
työstä puheenjohtajana. Yhteinen aluksemme 
on oikella kurssilla kohti tulevaisuutta. 
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Lounais-Suomesta Jarmo Holm (Turun Lai-
vastokilta ry) ja Heikki Nieminen (Turun Reservi-
meriupseerit ry); 

Tampereelta Kimmo Rantanen (Tampereen 
Reserviupseerit ry:n Meriosasta) ja 

Nylands Brigads Gille rf Krister Sundman ( 
Nylands Brigads Gille rf) 

Asiantuntijapaikat (puhe- ja läsnäolo-oikeus) 
- Lounaissuomi 1 paikka ( henkilö nimetään myö-
hemmin ) 
- Sinisen Reservin Säätiö: Pekka Niemi 
- Merivoimien esikunta: komentaja Pentti Villanen 
- Meripuolustuspiiri: piiripäällikkö Aslak Saviranta 
- SmMeripOs: päällikkö Jouko Mäki 
- SIMeripOs: päällikkö Kai Masalin 

Uusi puheenjohtaja Matti Kaskeala kiitti ko-
kousta ja kertoi toiveenaan olevan hyvän yhteistyön 
jatkumisen sekä jäsenyhdistysten välisen toiminnan 
kehittämisen. 

Kokouksen lopuksi yhdistyksen tiedottaja Mika 
Kuutti esitteli uudet Sinisen Reservin 
(sininenreservi.fi) nettisivut. 

Toivotamme onnea ja menestystä Matti Kaskea-
lalle aluksemme ruorissa ja uudelle hallitukselle 
tehtävässään. 

Teksti: Mika Kuutti 
Kuvat: Mika Kuutti ja Reijo Telaranta 

Puheenjohtajat ruorissa, Reijo 
Telaranta:"Luovutan ruorin oikealla suunnalla" 

Vuosikokousasiat 

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat henkilövalin-
toineen. 

Jäsenyhdistykset olivat esittäneet puheenjohta-
jaehdokkaikseen Matti Kaskealaa, Mauri Kettusta 
ja Tapio Riikosta. Vuosikokous valitsi yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi seniori konsultti Matti 
Kaskealan, 48 v, Espoosta. Puheenjohtajan valinta 
oli yksimielinen vaalivaliokunnan ansiokkaan poh-
jatyön pohjalta. 

Uuden hallituksen valinta aiheutti kokousväen 
keskuudessa paljon keskustelua. 
Hallitukseen tulivat valituiksi 

Merikarjalasta Tapio Riiko-
nen (Kymen Laivastokilta ry) ja 
Esa Terviö (Kymenlaakson Ran-
nikonpuolustajainkilta ry); 

Uudeltamaalta Lars Eklund 
(Helsingin Laivastokilta ry), Han-
nu Saario (Helsingin Reservime-
riupseerit ry), Aarne Krogerus 
(Rannikkojääkärikilta ry), Kalevi 
Hiili (Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta ry), Keijo Karimäki 
(Laivaston Sukeltajakilta ry) ja 
Eija Paananen (Rannikkosotilas-
kotiyhdistys ry); 

Pohjanlahdelta Mauno Hint-
sala (Pohjanlahden Laivastokilta 
ry); 

Vuosikokouksen puheenjohtaja Aarne Krogerus ja sihteeri Eija 
Paananen sekä taloudenhoitaja Tapio Björklund. 
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4 * 

• Jo kolme kesää on rannikollamme purjehtinut "sota-
laiva" ilman sotalippua ja aseita. Jo kolme kesää on Si-
nisen Reservin lippu liehunut "sotalaivan" 
mastossa...Vapaaehtoisen meripuolustuksen ja Sinisen 
Reservin koululaiva Röyttä on ottanut paikkansa alati 
kehittyvässä vapaaehtoisen maanpuolustukoulutuksen 
kentässä. 

Vartiovene Röyttä on valmistunut vuonna 1959 Lai-
vateollisuus Oy:n Turun telakalta rannikkoraivaajaksi. 
Alus varustettiin vartioveneeksi vuonna 1969 ja perus-
korjattiin vuonna 1980. Alusta käytettiin mm. merival-
vontaan ja sukellusveneiden etsintään ja torjuntaan. Alus 
oli miinoituskykyinen ja on erittäin merikelpoinen. Var-
tiovene Röyttä kuului Suomenlahden Laivaston Vartio-
laivueen vartioveneviirikköön. Muita viirikön aluksia 
olivat Raisio, Rihtniemi, Ruissalo ja Rymättylä. Näistä 
kaksi palvelee nykyään Viron merivoimia. 

K1 Röyttä on tärkeä osa Maanpuolustuskoulutus 
ry:n Meripuolustuspiirin toimintaa. Alus osallistuu lu-
kuisiin Merivoimien kertausharjoituksiin sekä Meripuo-
lustuspiirin omiin koulutustapahtumiin. Purjehduskausi 
kestää toukokuun alusta aina lokakuun loppuun asti. 

Aluksen kotisatama on Helsinki, jossa sitä hallinnoi 
l.Koululaivaviirikkö. Toukokuun alusta kesäkuun puo-
leenväliin ja jälleen syyskuun alusta lokakuun loppuun 
kestävänä ajanjaksona järjestää l.Koululaivaviirikkö 
runsaasti omaa koulutusta sekä pidempiä ja lyhempiä 
koulutuspurjehduksia. Muina aikoina alus purjehtii mm. 
Kotkan, Vaasan ja Kokkolan paikkallisten Viiriköiden 
operoimana. 

Koulutus käsittää sotilasmerenkulun ja laivapalvelu-
ohjesäännön mukaista merenkulku-ja laivapalvelu sekä 
kone-ja suojapalvelukoulutusta. Koulutukseen ei sisälly 
aseellista koulutusta, mutta sitäkin suurempi mahdolli-
suus on perehtyä aluksen talous, muonitus ja huoltoteh-
täviin. Siis jokaiselle jotakin, vaikka ihan uusina asioina. 

Talvikautena puolestaan toteutetaan eri alueiden teo-
riakoulutusta ja valmentaudutaan tulevaan purjehdus-
kauteen. Toimintaan voivat osallistua kaikki 15-vuotta 
täyttäneet Suomen kansalaiset, tytöt ja pojat, miehet ja 
naiset, varusmiesaikaisesta aselajista riippumatta. 

Palvelu K1 Röytällä on "tiukkaa" ja tunnollista, mut-
ta haastavaa sekä paljon oppia antavaa. Silti pipot eivät 
saa olla tiukassa, sillä vapaaehtoisuus kaikessa antaa 
hyvän pohjan mielekkäälle toiminnalle. Koiravahti pi-
meässä yössä saattaa tuntua ikävältä, mutta aamuvahti 
on jo paljon parempi kun voi ruveta keittelemään aamu-
kahvia ja katsella kaunista auringon nousua. Ja mikä 
parasta; voi huutaa ämyriin, että mihistö ylös... päivän 
työt alkaa...ja kyllä ne työt ovat mukavampia merellä ja 
kauniissa saaristossa, kuin mitä kuivalla maalla. 

Yksi kesän kohokohta on pitkä koulutuspurjehdus 
Saaristomerelle ja osallistuminen Merivoimien vuosipäi-
vän viettoon, jota tänä vuonna vietetään Tammisaaressa. 
Pienenä kohokohtana voi olla myös Sinisen Reservin 
esittelypäivä. jolloin K1 Röyttä kiinnittyy Helsingin sa-
tamaan Lyypekin laituriin(Kauppahallin eteen) ja esit-
täytyy kaikille kaupunkilaisille klo 09.00-15.00 välise-
nä aikan. 1 .Koululaivaviirikkö on viirikkö vailla vertaa. 
Tervetuloa käymään. 

Kl Röytän purjehdukset 2003 heinäkuusta eteenpäin 
Lähde mukaan. Ilmoittaudu omalle paikallisosastol-
lesi tai vaikka Kai Masalin, 040 5111851, e-mail 
kai.masalin@plusterveys.fi 

Heinäkuu 
SIMeripOs 

3.-10.7. Koulutuspurjehdus Saaristomerelle, 
osallistuminen Merivoimien vuosi-
päivään 9.7., Tammisaari, MPK-
kurssi 

VaaMeriOs 
12.-26.7. Koulutuspurjehdus, MPK kurssi 

Peräm/Kokkola 
26.7.-10.8. Veera 2003 harjoitus 1.-3.8., MPK 

kurssi 

Elokuu 
Peräm/Kokkola: 

11.-13.8. Siirto Kotkaan 
Meri-Karjala: 

29.-31.8. Mustamaa-harjoitus, MPK kurssi 
Syyskuu 
SIMeripOs 

2.9. Siirto Helsinkiin 
5.-7.9. Pääharjoitus 2003, pvVEH, Russarö 
10.9. Naisten valmiusliitto, meriturvalli-

suuskoulutus, Helsinki 
10.-14.9. Pohjoismaiset Res.Ups. Merikilpai-

lut, Suomenlinna 
20.9. Naisten Valmiusliitto, Meriturvalli-

suus, MPK kurssi, (laiturissa) 
26.-28.9. 1 .KoulVkö:n pelastus-/yhteistoimin-

taharjoitus Kytö 2003 
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INSTRUMENTOINTI OY 
Insta Defence palvelut puolustusvoimille: 

ALS 
Ylläpitää elektronisia-, hienomekaanisia- sekä logistisia järjestel-
miä niiden koko elinkaaren ajan. 

C3i 
Toimittaa moderniin tieto-ja tietoliikennetekniikkaan perustuvia 
johtamisjärjestelmiä. Lisäksi osasto toimittaa keinomaailmaan ja 
-maisemiin perustuvia koulutusjärjestelmiä. 

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

n c t n D p t p n r p Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere 
I I O I U L / U l t - I I V A , Puh. 03 2659 111, fax. 03 2659 520 www.insta.fi 

SININEN RESERVI 

Beacon 
NAVAL ARCHITECTS & MARINE CONSULTANTS 

INNOVATIIVISTA 
LAI VASU U N NITTELUA. 
• Projektisuunnittelu 
• Perussuunnittelu 
• Melu- ja värinäanalyysit 
• Lujuusanalyysit 
• Laivateoria 
• Rakennusvalvonta ja 

uudisrakennekonsultaatiot 
• Telakointien ja konversioiden suunnittelu 
• Uusien laitteiden tutkimus ja kehitys 

Beacon Finland Ltd. Oy 
PO Box 228, FIN-26101 RAUMA 

Tel: +358 (0)2 838 79500. Fax: +358 (0)2 838 795 10 
www.beaconfinland.com 

Suomen Sotilas -lehti ja Sininen Reservi ovat 
huhtikuussa tehneet yhteistyösopimuksen, 
jonka tarkoituksena on lisätä ja laajentaa soti-
laallisen aikakaustiedon kulkua myös Sinisen 
Reservin kenttään ja sen jäsenjärjestöjen jäse-
nistön suuntaan. Alkuun sopimus pitää sisäl-
lään Suomen Sotilas-lehden, Sinisen Reser-
vin jäsenjärjejestöjen jäsenille 42 euron kes-
totilaustarjouksen. Tämä osa yhteistyöstä on 
voimassa vuoden 2003 loppuun. Kukin jäsen-
järjestö voi hoitaa aktiviteettejaan tilausten 
hankkimiseksi oman jäsenistönsä suuntaan 
itse. Tarkempia tietoja kestotilausmahdolli-
suudesta yms. saa kunkin järjestön puheen-
johtajalta ja sihteeriltä. 

Jatkossa kehitellään muita, kaikkia osa-
puolia hyödyntäviä toimenpiteitä. 

Suomen Sotilaan yhteyshenkilö on Kim 
Vinari, puh.(09)-454 8601, sähköposti: 
kim.vinari@suomensotilas.fi 
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^ Andante festivo vai alla marcia? 
^ ^ b Sininen Reservi ry kyseli jäseniltään 

* £ 1 % a 

Meri-Karjalan miehet neuvonpidossa. Vasemmalta Timo Tepponen, Kaarlo Makkonen, 
Timo Seppälä, Heikki Osola, Jukka Toikka, Ari Falkenberg ja Esa Terviö. Kirjoittaja Selin. 

• Sininen Reservi ry on jo pariin otteeseen kartoittanut 
jäsenistönsä pulssin lyönnin nopeutta ja verenkierron 
suuntaa. Koska yhdistys jo sääntöjensäkin perusteella 
mm." tukee meripuolustuksen vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta", "järjestää vapaaehtoisia kouluttajia 
ja koulutettavia Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuo-
lustuspiirille" ja "edistää yhdistykseen kuuluvien jäsen-
yhdistysten yhteistyötä", suppea yhteenveto viime ky-
selystä kiinnostanee yhdistystämme laajempiakin luki-
japiirejä. 

Sininen Reservi ry:hyn kuuluu 23 jäsenyhdistystä. 
Siinä, missä jäsenyhdistysten 6300 henkilöjäsentä suh-
tautuu varsin vaihtelevasti yhdistyksen tarkoitusperiin, 
kasvattaa sen joukkovoimaa ja merkitystä niiden maan-
puolustusaktivistien suuri joukko, joka kuulumatta 
mihinkään jäsenyhdistykseen, miehittää Meripuolus-
tuspiirin kouluttaja- ja suorittajatehtävät. 

Jäsenkyselyt ovat olleet pitkälti Rannikon Puolus-
taja-lehden lukijakyselyitä. Pääosa vastanneista eli noin 
puolet jäsenkunnasta on lehden tilaajia. Samat jäsenyh-
distykset miehittivät myös syksyisen Meripuolustus-
päivän takalehterit. Meripuolustuspäivän iltapäiväosi-
ossa, arvovieraiden poistuttua, alla olevat tulokset nk. 
syysseminaarissa näkivät päivänvalon. 

Kyselystä 
Jäsenkyselyn vastaajat olivat tällä kertaa saaneet askar-
rella muutaman viikon kyselylomakkeen parissa. Kaik-
ki lomakkeen allekirjoittajat olivat yhdistystensä am-
mattilaisia, useimmat puheenjohtajistoon kuuluvia. 
Vastaukset perustuivat numeroarvoihin ja verbaalilah-
jakkuuteen. Numeroarvosanoja arvioitaessa käytti ky-
selyn tekijä, allekirjoittanut, mäkituomareiden periaa-
tetta: alin ja ylin pois. 

Kysymykset luotasivat jäsenyhdistyksen suhdetta 
Sininen Reservi ry:een ja tietysti Meripuolustuspiiriin. 

Koska tavoitteena oli pohjustaa myös tulevan vuoden 
(2003) toimintasuunnitelman laatimista, pyydettiin 
myös terveisiä Sininen Reservi ry:n hallitukselle. 

Ja näin kävi 
Parasta on ollut ? Mielipiteet vaihtelivat lähes neitseel-
lisistä ("ei oikeastaan mitään kokemuksia") selkeästi 
kokemusperäisiin. Erityisesti korostettiin kokonaisajat-
telun, erilaisten taustaryhmien yhteen hitsautumisen ja 
toimintakykyisen yhteistoimintamallin merkitystä. 
Joku kaiholla muisteli reipasta "merimieshenkeä" Suo-
menlinnan kouluttajankoulutustilaisuuksissa ennen 
vuotta 1997. Joku toinen alleviivasi Meripuolustuspii-
rin kivuttoman syntymän tärkeyttä. Koululaiva Röytän 
nimi mainittiin pariinkin otteeseen. Heikointa on ollut 
? Tässä vastaajat mielestäni kiitettävästi seisahtuivat 
pohdiskelemaan kipupisteitä. Vakavimpia näkemyksiä 
edustivat ne, jotka moittivat järjestöjen yhteistoiminnan 
puutetta erityisesti aluetasolla ja vähäistä osanottoa 
SR:n toimintaan. Samoin moite reserviupseerikeskei-
syydestä ja kymmenien aktiivien työpanoksen hukkaa-
misesta pani ajattelemaan. Joku näki Sininen Reservi 
ry:n säilyttäneen julkisuuskuvansa, vaikka jäsenjärjes-
töjen toiminta olennaisesti onkin siirtynyt Meripuolus-
tuspiiriin. Nuorten suhteellisen vähäinen osuus herätti 
myös huolta, jos kohta se taitaa enemmän heijastella jä-
senyhdistysten sisäistä tilaa. 

Toimenpide- ja kehittämisehdotukset? 
Jottei vastaajayhdistys olisi päässyt liian helpolla, pyy-
dettiin myös käytännön ajatuksia asiantilan parantami-
seksi. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka suurin osa 
vastaajista kiinnitti huomiota Meripuolustuspiirin kans-
sa tai puitteissa tapahtuvaan toimintaan: koululaivan 
käytön tasapuolinen jakautuminen käyttötarkoitukses-
saan ajankohtaa vaihdellen, yhteistoiminnan kehittämi-
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nen oman alueen paikallisosaston kanssa ja - näpäytys 
Meripuolustuspiirin suuntaan — opittava puhumaan 
Sinisen Reservin toiminnasta Meripuolustusosastoissa. 
Toki myös SR:n varsinaista toimintaa sivuttiin: jäsen-
järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien jatkuva kehittä-
minen, resurssien kehittäminen ja jäsenjärjestöjen kes-
kinäisen yhteistyön parantaminen. Kuvaavana siitä, 
kuinka korkealla katto on ja kuinka etäällä seinät ovat 
toisistaan, voi pitää vastausparia, joista toisessa "toi-
mintaa tulisi suunnata myös miehistöille tai saattaa toi-
minta edes sellaiseksi, ettei se karkota miehistöön ja 
alipäällystöön kuuluvia" ja toisessa todetaan koko eh-
dotuskohtaan "OK!". 

K1 Röytän rinnalle toivottiin pienempiä koulutus-
aluksia, jotta henkilökohtainen kädentaito kehittyisi. 
Eräässä vastauksessa vaadittiin jäsenyhdistysten vetä-
jille "peili kouraan" ja käskettiin kysyä: olemmeko itse 
telineet parhaamme Sininen Reservi ry:n eteen omas-
sa yhdistyksessä, alueella ja yhteisessä hallinnossa? 
Onkohan monella halua edes tuumia asiaa. 

Vapaamuotoiset terveiset Sininen 
Reservi ry:n hallitukselle? 
Tämä vapaan peitsen osa kiihotti kirjoitussormia, jos 
mahdollista, edellistä kysymystä enemmän. Taidettiin 
alkulämmittelyn jälkeen päästä asiaan." Rannikkojää-
käreille Sininen Reservi on edelleen aika kaukainen; 
jotakin laivaston "hömpötystä!"; siksi kaipaan rannik-

kojääkärien vetämistä mukaan!" "Pääkaupunkiseudul-
la Sininen Reservi käyttää (ihmis-)resursseistaan vain 
murto-osan ja leimautuu Reserviupseerikerhoksi." 
'Toiminta on ollut Helsinki-keskeistä; esimerkiksi Me-
ripuolustuspäivän järjestäminen on ehdottomasti hyvä 
asia, mutta kun kaukaa tullaan voisi olettaa, että aihee-
seen voisi kuluttaa useammankin tunnin." "Sinisen 
Reservin talous ei saa olla este matkustamista edellyt-
tävälle yhteistoiminnalle; aktiivitoimijoiden tapaamisia 
on järjestettävä niin usein kuin mahdollista." Maltilli-
semmat, mutta kouriintuntuvat terveiset edellyttivät 
tavoitteiden, päämäärien ja toimintamallien jatkuvaa 
kehittämistä samalla, kun SR:n yhteistyötä ja tunnetta-
vuutta lisätään. Joku näki nykyisten sääntöjen rajoitta-
van SR:n toimintaa jäsenjärjestöjen hyväksi. — Joten 
hallitus: ota ja poimi siitä! 

Summa summarum 
Mitä me siis tällä kyselyllä opimme toisistamme? 
Emme mitään, jos emme kuuntele toisiamme. Jos 
emme aidosti yritä ymmärtää. Ainakin sen, että olem-
me erilaisia, mutta samanlaisia. Alueellisuus nostaa 
päätään totutussa kielteisessä yhteydessä, mutta tarjo-
aa samalla kuitenkin keskinäistä synergiaa. En tiedä, 
onko nyt menossa andante festivo vai alla marcia. Ehkä 
molempia. Varmaa on se, että kun merivesi hulahtaa 
niska-aukosta sisään, jokaisen takalisto on märkä! 
Teksti: Tapio Riikonen 

KILPAILUKUTSU 
Sinisen Reservin ampumamestaruuskilpailu Haminassa, Lupinmäen ampu-
maradalla lauantaina 6.9.2003. Kilpailu suoritetaan 3-asentoisena 
rynnäkkökivääriammuntana puolustusvoimien aseilla (10 Is makuu, 10 Is 
polvi, 10 Is pysty) 150 metrin matkalta. 
Kilpailu on sekä henkilökohtainen että yhdistysten välinen. Sinisen Reser-
vin jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa kilpailuun yhden kolmihenkisen, 
ennakolta nimetyn joukkueen. Osallistumismaksu on kahdeksan (8) 
euroa/ampuja ja maksetaan 1.8.2003 mennessä tilille Nordea 107130-
33692. 
Kirjalliset ilmoittautumiset yhdistyksittäin (ampujan nimi, sotilasarvo, 
yhdistys, yhteyshenkilö) 1.8.2003 mennessä osoitteella: 

Kaarlo Makkonen 
s-posti: kaarlo.makkonen@ppl .inet.fi 
Lohitie 13,49900 Virolahti 

Lisätietoja puh: 0400 804607 Kaarlo Makkonen 
050 5405417 Tapio Riikonen 
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Sinisen Reservin Mestaruuskilpailujen 
12.4.2003 tulokset: 

Per innekiväär i 3 0 0 m / 3 0 Is m a k u u 

1. Arto Salo 
2. Eero Kurjenniemi 
3. Tatu Korhonen 

Hannu Anttila 
4. Hannu Risteli 
5. Tero Palokuja 
6. Raimo Häyrinen 
7. Veli-Matti Santala 
8. Kari Inkala 

Jukka Soini 
9. Juha Wallius 

10. Keijo Karimäki 
11. Jorma Maurinsalo 

Jari Luostarinen 
12. Juha Vire 
13. Jukka Kokkonen 

Joukkuek i lpa i lu : 

1. 

2. 

3. 

Pistool i 2 5 m / 3 0 Is 
1. Hannu Risteli 

Jari Luostarinen 
Jukka Soini 

2. Veli-Matti Santala 
3. Juha Vire 
4. Joonas Kuokkanen 

Hannu Anttila 
5. Tatu Korhonen 
6. Pentti Vieri 
7. Tero Palokuja 
8. Arto Salo 
9. Raimo Häyrinen 

10. Jorma Maurinsalo 
11. Keijo Karimäki 
12. Eero Kurjenniemi 
13. Maarit Granath 

Joukkuek i lpa i lu : 

Turun Laivastokilta 
Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Sinibaretit 
Turun Laivastokilta 
Helsingin Laivastokilta 
Laivaston Sukeltajakilta 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Sinibaretit 
Helsingin Merireserviläiset 
Laivaston Sukeltajakilta 
Laivaston Sukeltajakilta 
Helsingin Sinibaretit 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Laivastokilta 

Turun Laivastokilta 
Helsingin Sinibaretit 
Helsingin Sinibaretit 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Sinibaretit 
Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Laivastokilta 
Turun Laivastokilta 
Laivaston Sukeltajakilta 
Laivaston Sukeltajakilta 
Laivaston Sukeltajakilta 
Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Laivastokilta 

Helsingin Merireserviläiset 
Helsingin Laivastokilta 
Helsingin Sinibaretit 
Laivaston Sukeltajakilta 

Helsingin Sinibaretit 
1. Helsingin Laivastokilta 
2. Laivaston Sukeltajakilta 
3. Helsingin Merireserviläiset 

245 
229 
221 
208 
198 
150 
148 
129 
124 
124 
112 
110 
69 
25 
20 

7 

298 
297 
296 
291 
285 
284 
283 
279 
278 
277 
273 
271 
270 
269 
221 
184 
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M E R J V O I M A T A N S S 1 A 1 S E T 
MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄNÄ 

9 .7 .2003 KLO 19 - 01 TAMMISAARESSA, 
UUDENMAAN PRIKAATIN UPSEERIKERHOLLA 

? ^ r i £ £ ! I j O H T 

F A N S S I A j i \ R I I N slll T O K U N N \ \ \ \ I U I > Y \ 1 I > 

K O K S O N P W O \ S l i p I T Ä M Ä N \ 

i l 

L I P U T 2 5 E U R SISÄLI \ \ m i 11 I IN, M KUMM JAN JA RIIOKAJUOM\N 

ST.KÄ ITÄVÄN UUHIKIN. 

ASU: VII R AU UPUKU TAI TUMMA PUKU 

SITOVAT ILMOn fAU IUM1SI I: tanssiaiset@sininenreservi.fi 

PAIKKOJA RAJOITETTU MÄÄRÄ! 

rERVETULOA VIETTÄMÄÄN MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄÄ 

KESÄISEEN TAMMISAAREEN! 

TU.AISUUDTN JÄRJl STÄÄ 

S1NINTN RTSf RVI1« 
NYI AND BRICiADS CILI.I Rl 
RANNIkKOJÄÄKÄRIKll I A Rl 
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Vaasan Meriosaston toiminta v 2003 
• Vaasan Meriosaston toiminta vilkastuu tasaisen 
varmasti vuosi vuoden jälkeen! 

Osastossamme toimii: 
- Vaasan koulutusviirikkö, VaaKoulVkö 
- Suupohjan koulutsviirikkö 
- Sukeltajaviirikkö, VaaSukVkö , jonka toimin-

taa parhaillaan käynnistetään. 
Toimintamme johtotähtenä ovat olleet ja tulevat 

olemaan MPK ry.n käsikirjan mukaiset tavoitteet ja 
tehtävät! 

Varsinkin täällä Vaasassa, missä läsnäolevat 
merelliset toimijat; Rajavartiolaitoksen Pohjanlah-
den Merivartioston, Merenkulkulaitoksen Pohjan-
lahden Merenkulkupiirin, Pohjanmaan Aluepelas-
tuslaitoksen, Viestintäviraston, Tullin ja Poliisin li-
säksi ovat kovin vähäiset unohtamatta silti erin-
omaista vapaaehtoista meripelastustyötä suorittavaa 
Suomen Meripelastusseuran Vaasan osastoa, on 
Vaasan Meriosastolle luonnollisesti muodostunut se 
yhteistoimintakenttä, jossa mainitut toimijat tehok-
kaasti monin eri tavoin tukevat jär jestämäämme 
maanpuolustus- ja valmiuskoulutusta ja joille osas-
tona voimme suunnata oman hankkimamme tietä-
myksen ja taidon koulutuskäyttöön. 

Olemme avoimina kaikille kohdallemme tule-
ville haasteilla ja ehdotuksille, jotka tukevat maan-
puolustuksellisia tietojen, taitojen sekä valmiuksien 
kouluttamista myös eri viranomaisten toiminnan 
tukemiseksi ja kansalaisten hyväksi! 

Jo lehden numeron ilmestyttyä, on kuluvana 
vuotena 2003 SuupKoulVkö pitänyt kaksi saaristo-
laivurikurssia, Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa. 
Kurssit ovat antaneet pitäjilleen, sekä kokemusta, 
että kuvan paikallisten asukkaiden kiinnostuksesta 
myös toimintaamme. Samalla myönteinen julki-
suus tekee "korvauksetta" oman tärkeän ehtävänsä! 

VaaKoulVkö pitänyt GMDSS "SRC-kursseja" 
I-VII/03 (Rannikkolaivurin radiokurssi), joista 2 
ruotsinkielistä. Näistä 1+2 (s+r) oli kohdennettu 
aluepelastuslaitoksen venemiehille ja kurssilaisia 
oli Närpiön ja Uudenkaarlepyyn väliseltä rannikko-
alueelta. Kursseja ovat hyödyntäneet lisäksi mm. 
poliisin veneryhmät, saaristomatkailuyrittäjät, kau-
pungin saaristo-opaskurssi, TE-keskus, kaupunkien 
satamalaitokset, SMPS paikallisosasto, jne, sekä 
meriosastot, joilla ei ole toimijoissaan ko. koulutta-
jaa. 

"Merenkulkututkan käyttö 2" kurssi on saanut 
ansaitun suosion, ja talven aikana jo toinen kurssi 
päättyi alkutalven aikana. Aluepelastuslaitoksen 
venemiehet ovat nähneet tämän tarpeelliseksi ja 
kurssilaisia on ollut Närpiöstä asti. 

Meneillään olevalla "Kansimieskurssi 3" :11a on 

16 aluepelastuslaitoksen osoittamaa vapaaehtoista 
palomiestä, jotka kouliintuvat öt-alusten miehistök-
si, kurssi päättyy toukokuun lopussa. 

Pääasiallinen kurssimme on ollut Sotilasve-
neenkuljettajakurssi, joista no 2 aloitti viime syksy-
nä ja päättyy ajonäytteeseen toukokuun lopussa. 
Kurssin aloitti 28 kurssilaista, joista asianmukaisen 
koulutuksen ja monien kokeiden jälkeen, ne läpäis-
tyään tulee sotilasveneenkuljettajan valmiuden hal-
litsevia reserviläisiä; miehiä ja naisia, nuoria ja jo 
varttuneita henkilöitä! Lisäksi kurssi on sisältänyt 
MKL:n kuljettajan pätevyysvaatimuksen sisältävän 
koulutuksen, minkä pätevyyskirjan MKL myöntää 
tutkinnon hyväksytysti suorittaneille. 

Merenkulkuharjoitus I ja II / 03 (kevät ja syksy) 
aikana toteutamme opittuja asioita käytännössä 
merellä vallitsevissa olosuhteissa. 

Sinisen Reservin Säätiön omistaman koululaiva 
KL Röyttä on jälleen komennossamme 12.-26.7.03 
välisenä aikana Pohjanlahdella, jolloin alus miehi-
tetään Vaasan Meriosaston kurssilaisten toimesta! 

Koulutuspurjehdus 3:n, (jo järjestykseltään kol-
mas, v 2001, v2002) tavoitteena on kouluttaa mie-
histö käytännön merenkulkuun, merivahdinpitoon 
ja laivapalvelukseen Sotilasmerenkulkuohjeen, Lai-
vapalveluohjeen ja Suojapalveluohjeen mukaisesti 
mahdollisuuksiemme mukaan kaikissa aluksen teh-
tävissä koulutuspohja huomioiden. 

Aikaisemmat koulutuspurjehduksemme: 
v 2001 Suomenlahti (Kotka)-Selkämeri-Me-

renkurkku-Perämeri (Tornion Röyttä)-Merenkurk-
ku 1168,2 mpk 110 h 37 min, 

v 2002 Suomenlahti (Hamina)-Selkämeri-Me-
renkurkku-Perämeri (TornionRöyttä)-Merenkurk-
ku 1475,8 mpk 127 h 11 min. 

Molemmilla purjehduksillamme osallistuimme 
sotilaalisiin harjoituksiin: MUNSALA v 2001 sekä 
VOIMA 2002. 

Purjehduksillamme teeemme tunnetuksi vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä- työtä pitkin 
suomen rannikkoa aina tilaisuuden tullen. 

Syksyllä järjestämme "Merenkulun täydennys-
kurssi 2":n yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Syd-
väst Merenkulku (ANI) kanssa, ja päättyy vuoden 
vaihteeseen mennessä Kotimaan liikenteen Laivu-
rintutkintoon. Edelliseltä kurssiltamme valmistui 11 
reserviläistä, joista yksi SIMpOs l.KoulVkö:stä ja 
10 Vaasan Meriosaston aktiivia toimijaa. Nämä 
henkilöt toimivat jo puolestaan itse kouluttajina 
seuraavilla SVK-kursseilta. 

"Näköviestitys 2" -kurssilla pyrimme elvyttä-
mään enään harvan hallitsemaa taitoa ja 
järjestyksessään jo toinen kurssimme pidetään syk-
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MERIRESERVILÄ1SRISTI 
• Vapaaehtoisen meripuolustustuksen ja reservi-
läistoiminnan piiriin on perustettu uusi ansiomerk-
ki: Merireserviläisristi. Ansiomerkin on perustanut 
ja sen myöntää Helsingin Merireserviläiset ry:n hal-
litus, joka toimii ansiomerkkitoimikuntana. Merire-
serviläisristi on tarkoitettu koko vapaaehtoisen me-
ripuolustuskentän käyttöön palkitsemisvälineeksi ja 
omaa siten valtakunnallisen 
luonteen. 

Merireserviläisristi on 
kaksiluokkainen: 1. luokan 
Merireserviläisristi (Meri-
ResR I) ja 2. luokan Merire-
serviläisristi (MeriResR II). 
1. luokan risti on valmistettu 
hopeanvärisestä metallista ja 
sen keskuskuvio on emaloi-
tu. 2. luokan risti on valmis-
tettu pronssinvärisestä me-
tallista. 

Merireserviläisristi on il-
man nauhaa kannettava rin-
tamerkki, jonka kantopaikka 
on kunnia- ja ansiomerkkiri-
vistön alapuolella, rinnan 
vasemmalla puolella. 

Merireserviläisristiä voidaan myöntää vapaaeh-
toisen meripuolustuksen piirissä ansioituneille hen-
kilöille ja yhteisöille. Ne luovutetaan aina numeroi-
tuina ja niiden saajista pidetään kirjaa. 

2. luokan Merireserviläisristi voidaan myöntää 
ansioista vapaaehtoisessa meripuolustustyössä tai 
vapaaehtoista meripuolustustyötä tekevän yhteisön 
tukemisessa tai jonkin yksittäisen merkityksellisen 
teon johdosta tällaisen yhteisön tai meripuolustus-
työn hyväksi. Ansiona voidaan pitää yli 10 vuotta 

I 

jatkunutta aktiivista toimintaa vapaaehtoisen meri-
puolustuksen piirissä. Yksityishenkilö voi esittää 2. 
luokan ristiä myös itselleen. Tällöin vapaamuotoi-
sen hakemukseen on liitettävä ansioita selventäviä 
asiapapereita todisteeksi. 

1. luokan Merireserviläisristi voidaan myöntää 
huomattavista ansioista vapaaehtoisessa meripuo-

lustustyössä tai sellaista 
työtä tekevän yhteisön tuke-
misessa. Erityisen suuriksi 
ansioiksi voidaan lukea 
mm. pitkäaikainen ja aktii-
vinen toiminta vapaaehtois-
ta meripuolustustyötä teke-
vässä yhteisössä tai jokin 
yksittäinen, erittäin merki-
tyksellinen teko tälläisen 
yhteisön tai koko maan me-
ripuolustuksen hyväksi. Pit-
käaikaiseksi toiminnaksi 
lasketaan yli 20 vuotta jat-
kunut toiminta. 

Merireserviläisristiesi-
tykset osoitetaan Helsingin 
Merireserviläiset ry:n halli-
tukselle (C/o Mauri Ket-

tunen, Mäntytie 10 AI , 00270 Helsinki), joka käsit-
telee tehdyt esitykset pidättäen itsellään oikeuden 
olla myöntämättä merkkiä tai oikeuden myöntää al-
haisempi merkki ilman erillistä perustelua. 

Merireserviläisristin on suunnitellut reservin 
sotilasmestari, merikapteeni, Master of Science 
Tatu Korhonen ja sen valmistaa Rahapaja Insignia 
Oy. Ensimmäinen MeriResR I, numero AI , luovu-
tettiin 14.12.2002 Suomenlahden Meripuolustus-
alueelle. 

Vaasan... 
syn kuluessa. Kurssi on vaativa ja edellyttää pelkäs-
tään jo viestilippujen käytössä tuulen suunnaltakin 
vaatimuksia, että viestit olisivat luettavissa ja liput 
liehuisivat. Vilkutus on mielenkiintoistapa taidon 
karttuessa toimiva menetelmä. 

"Koneenhoitajakurssi" konekoulutuksen käyn-
nistämiseksi (MKL:n koneenhoitaja) olemme suo-
rittaneet yhteydenottoja eri tahoille ja oppilaitoksiin 
ja tulevana syksynä on suuri toiveemme toteutu-
massa! 

Edellämainittu oma koulutuskalenterimme on 

• • • • • • • • • • • • 

mainittu pääpiirtein, mutta myös itse saamamme 
koulutus on mittavaa, mainittakoon öt-aluksen ka-
luston käyttöjä tunnetuksi tekeminen, jatkuva ajo-
ja manöveerausharjoittelu sekä koulutus öt-aluksil-
la, SAR-aluksen päällikön koulutus, joka uutena on 
tulossa jne, pitää toimintamme toivottavasti kiin-
nostavana vireänä ja jatkossakin. 
Vaasan Meriosasto 
VaaKoulVkön päällikkö 
Hannu J J Wallius 
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RANNIKKO-
J Ä Ä KÄRIKILTA r.y. 

Hyvää kesää! 
• Kevät keikkuen tulevi... ja silleen ! - Tätä kir-
joittaessani kevät on pitkällä, enkä vielä tiedä pää-
semmekö kesäkuussa Teikariin. - Voi, voi, toivotta-
vasti pääsemme. Seuraavassa lehdessä on sitten 
joko juttua Teikarin matkasta taikka sitten vain to-
teamus epäonnistuneesta matkasuunnitelmasta. 

Toki jotain varmaakin on tapahtunut. Helmi-
kuussa VaaRannJP:n komentaja vaihtui, ja oikein 
juhlavasti. Maaliskuussa pidimme kevätkokouksen, 
missä esitelmöitsijänä oli rännikkojääkäri, eversti 
Heikki Hult. Molemmista tapahtumista on juttua 
erikseen tässä lehdessä, joten ei niistä sen enempää 
tässä. 

Huhtikuussa Tampereella pidettiin Maanpuolus-
tuskiltojen Liitto r.y:n liittokokous, jossa liittohalli-
tuksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi valittiin uudelleen, ilman vastaehdokasta, 
Rannikkojääkärikillan pitkäaikainen puheenjohtaja 
ja kunniarannikkojääkäri Erkko Kajander. Onnitte-
lut Erkolle koko killan puolesta. Liittovaltuustossa 
puolestaan jatkaa sinne uudelleen valittuna kiltam-
me varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen. Onnittelut 
myös hänelle. Tampereen kokouksessa julkistettiin 
myös MPKL:n avustusten jako. Kiltamme sai ran-
nikkojääkärimuseota varten 250 euroa hakemuk-
semme perusteella. Kaikki raha museoon on tar-
peen. Kiitokset tuesta MPKL:lle. 

Sitten tietoa erityisesti kaikille kiltamme niille 
jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita "action-toimin-
nasta". Kiltamme hallituksen jäsen Tero Mäkinen, 
joka moninaisia kertoja on vetänyt kiltamme jouk-
kueita muun muassa barettimarsseilla, on helmi-
kuussa nimitetty MPK r.y:n Meripuolustuspiirin 

suurimpaan osastoon eli Suomenlahden Meripuo-
lustusosastoon kuuluvan Suomenlinnan Paikallis-
osaston päälliköksi. Tero toimii kiltamme action-
toiminnan koordinaattorina edelleen, joten uskon, 
että jokaisen kiltalaisen, joka haluaa toimintaa, kan-
nattaa ottaa yhteyttä Teroon. Sopivaa toimintaa löy-
tyy varmasti melkein "vauvasta vaariin", naispuo-
lisia jäseniä unohtamatta. 

Barettimarssikin oli jälleen pääsiäistä edeltäväl-
lä viikolla. Kiltamme joukkue oli jälleen onnistu-
neesti mukana. Kiirastorstaina puolestaan oli 
Dragsvikissä Rannikkojääkärimuseon tilojen kat-
selmus, ja hyviksi havaittiin. 

Lopuksi vielä vähän uutta tietoa killan myynti-
artikkeleista. Myyntiin on lähiaikoina tulossa uusi 
päiväreppu, joka on jääkärin vihreä väriltään ja jo-
hon on brodeerattu merikotkatunnus. Reppumallit 
ovat olleet pataljoonassa testeissä ja reppuja on pa-
ranneltu esitettyjen toiveiden mukaan. Reput ovat 
siis "mittatilaustyötä". Jos olet kiinnostunut repusta, 
niin seuraapa kiltamme nettisivuja. Sinne myyntiar-
tikkelisivulle reppumainoskin aikanaan putkahtaa. 

Älkää myöskään unohtako kiltamajaamme. Sin-
ne on saatu uusi televisio ja sille tehokas antenni. 
Mökkirantaan on rakennettu uusi ulkogrilli, jossa 
voi valmistaa vaikkapa itseongittuja ahvenia. Mök-
kimainos oli edellisessä Rannikon Puolustajassa, 
mutta varausohjeet löytyvät myös nettisivuiltamme. 

Koska seuraava Rannikon Puolustaja-lehti il-
mestyykin sitten vasta syyskuussa, niin toivotan 
kaikille kiltalaisille ja lukijoille oikein hyvää kesää. 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 

Ränni kko jää karien barettimarssi 
Perinteinen barettimarssi järjestetään syksyllä, torstaina ja perjantaina 16. - 17.10.2003 Dragsvikin 

j lähimaastossa. Osallistua voi myös rastitehtäviin. Tapahtuma on VEH eli vapaaehtoinen kertaushar-
joitus. 
Ilmoittautumiset sunnuntaihin 14.9.2003 mennessä Tero Mäkiselle, jolta saa myös lisätietoja ta-
pahtumasta. 
Tero Mäkinen HUOM ! Ainoastaan rannikkojääkärikillan jäse-
GSM 050-585 0046 nillä on mahdollisuus saada vihreä baretti osallis-
Email: tero.makinen@hut.fi tumalla barettimarssiin. 
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Rannikkojääkäri-
killassa tapahtuu 
Kesä-syksy 2003 

Heinäkuu 
Perjantai 4.7.2003 (Huom. päivä!): Teikarin 
päivä. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

Elokuu 
Maanantai 4.8.2003: Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä kanoottivaellukselle. 

Perjantai-Sunnuntai 22.-24.8.2003: Ka-
noottivaellus Hankoniemellä. Osallistuminen 
on helppoa, sillä varusteet saadaan pataljoo-
nasta. Omaa kanoottia ei siis tarvitse olla. Il-
moittautumiset 4.8.2003 mennessä ja lisätie-
dot Tero Mäkinen, email: tero.makinen@ 
hut.fi tai GSM 050-585 0046. Tero toivoo 
alustavia kiinnostuksen ilmaisuja vaelluksesta 
heti. 

Syyskuu 
Sunnuntai 14.9.2003: Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä syksyn barettimarssille. 

Lokakuu 
Torstai-Perjantai 16.-17.10.2003: Perintei-
nen barettimarssi Dragsvikin maastossa. Kat-
so erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

Marraskuu 
Sääntömääräinen syyskokous. Tilaisuudes-
ta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Ran-
nikkojääkärikillan jäsenille tulee myös erilli-
nen kutsu. 

Teikarin muistojen iltapäivä. Rannikkojää-
kärikillan ja Teikarin taistelijoiden perintei-
nen itsenäisyyspäivän ajan juhla Turussa. Ti-
laisuudesta tiedotetaan tarkemmin myöhem-
min. 

VARATTU 

Rannikkoiääkärimuseon 
tilat valmistuivat 
• Viisi vuotta kunnostettavana ollut Perinnetorppa 
Dragsvikin varuskunnan Perinnekukkulalla on saa-
tu siihen kuntoon, että sitä voidaan ryhtyä sisusta-
maan. Torppaa on kunnostettu pitkään ja hartaasti 
pääasiassa talkoovoimin Rannikkojääkärikillan ja 
Nylands Brigads Gillen taloudellisella tuella. 
Maanpuolustuskiltojen Liitolta on myös anottu ja 
saatu avustusta museorakennuksen kunnostami-
seen. Rakennukseen tulee Rannikkojääkärimuseon 
ohella tilaa myös tykistölle. Tavoitteena on avata 
museo Teikarin päivänä vuonna 2004. 

Rannikkojääkärimuseossa on tarkoitus esitellä 
suomalaisten rannikkojääkärien tarina Teikarin tais-
teluista alkaen. Rannikkojääkärikoulutuksessahan 
on ollut monta eri vaihetta, joista jokainen vaihe 
tulee saamaan museoon oman osionsa. Suomenlah-
den alueen sotatapahtumista saatuja kokemuksia-
han ryhdyttiin soveltamaan koulutukseen siten, että 
vuonna 1952 perustettiin RT l:een Rannikkopatal-
joona. Se toimi aluksi Miessaaressa ja Suomenlin-
nassa, Helsingin lähistöllä. Itsenäinen Rannikkojää-
käripataljoona perustettiin vuonna 1960 Upinnie-
meen, missä se toimi vuoteen 1989. Vuosina 1979-
88 Rannikkojääkäripataljoonassa toimi erikoisjouk-
kojen koulu, Rannikkojääkärikoulu. Rannikkojouk-
kojen uudelleenjärjestelyjen jälkeen vuodesta 1990 
rannikkojääkärien koulutus on tapahtunut Uuden-
maan Prikaatin Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
nassa Tammisaaren Dragsvikissä. 

Rannikkojääkäreitä koskevan aineiston keruu 
on parhaillaan meneillään. Materiaalia on laatikois-
sa Dragsvikissakin huomattava määrä, sillä Tam-
misaareen siirrettiin Upinniemestä muun muassa 
esikunnassa ollutta aineistoa rannikkojoukkojen 
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Rannikkojääkärimuseon sisustus-
suunnittelu meneillään uusitussa 
Perinnetorpassa. Vasemmalta 
Rannikkojääkärikillan varapu-
heenjohtaja Viljo Lehtonen, 
RannJP:n entinen komentaja, 
sotahistorioitsija, everstiluutnant-
ti Antti Juutilainen, yliluutnantti 
Kjell Hermansson VaaRannJP:sta 
sekä VaaRannJP:n uusi komenta-
ja, komentaja Jukka Tuononen. 

uudelleenjärjestelyjen yhteydessä vuonna 1990. 
Materiaalia on tallella vielä Upinniemessäkin. Mu-
seoon on tämänhetkisten tietojen mukaan tulossa 
myös Upinniemessä aikanaan esillä ollut täytetty 
merikotka. Manukanoottikin saataneen mahtumaan 
näytteille. Valokuvia on saatu Puolustusvoimista ja 
yksityisiltä henkilöiltä. Lisää materiaalia kuitenkin 
toivotaan. Jos Sinulla on jotain sellaista aineistoa, 
joka mielestäsi sopisi museoon, niin ota yhteys kil-
lan hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löytyvät mm. 
edellisestä Rannikon Puolustaja-lehdestä tai netistä 
osoitteesta www.mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry. 
Teksti ja kuvat Aarne Krogerus 

4BL, V-

Perinnetorppa Dragsvikin varuskunnan Perinnekukkulalla tulee olemaan 
uusi Rannikkojääkärimuseo. 

Tervetuloa kaikki rannikkojääkärit viettämään 
TEIKARIN PÄIVÄÄ 4.7. Dragsvikiin 

• VaaRannJP:n perinnetaistelun vuosipäivää 
vietetään tänä vuonna poikkeuksellisesti jo per-
jantaina 4.7.2003, joka samalla on varusmiesten 
kotiuttamispäivä. 

Klo 11.00 seppeleenlaskuja palkitsemiset 
Teikarin kivellä Dragsvikissä. Tilaisuuden jäl-
keen tutustuminen saaristossa taistelevien ran-
nikkojääkärijoukkojen huoltoon ja vierailu pri-
kaatin uudessa huoltokeskuksessa. Mahdollisuus 
myös katsoa Teikarin saareen kesällä 2000 pys-
tytetyn muistomerkin paljastustilaisuudesta tehty 
video. Ruokailu varuskunnan ruokalassa. 

Tilaisuuteen on linja-autokuljetus Helsin-
gistä. Lähtö klo 9.30 Rautatientorilta Kansallis-
teatterin edestä. Paluu samaan paikkaan tilaisuu-
den jälkeen noin klo 15.00. 

Ilmoittautumiset tilaisuuteen ja linja-auto-
kuljetukseen puh. 019-181 4202. 

Rannikkojääkärikillan hallituksen ja Teikarin 
taistelijoiden edustajat käyvät Upinniemen va-
ruskunnan Teikarin kivellä laskemassa seppeleen 
klo 9.00. Jos haluat osallistua tähän tilaisuuteen, 
ota yhteys puheenjohtaja Aarne Krogerukseen, 
GSM 040-545 1426. 
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VaaRannJP:n 
komentaja 
vaihtui 

• Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentajan 
vaihtotilaisuutta vietettiin torstaina 27. helmikuuta 
2003 Syndalenin ampumaleirialueella, Hankonie-
mellä. Samalla vietettiin jääkäripäivää. 

Tilaisuudessa VaaRannJP:tä kolmisen vuotta 
luotsannut komentaja Anders Gardberg luovutti vi-
rallisesti pataljoonankomentajan tehtävät seuraajal-
leen, komentaja Jukka Tuonoselle. Tehtävien vaihto 
tapahtui tunnelmallisesti ulkona kirpeässä pakka-
sessa ja illan hämyssä, ison nuotion valaistessa 
männikkökangasta. Ennen siirtymistä aterialle Syn-
dalenin sotilaskotiin, oli maastossa "valo- ja ääni-
tapahtuma". 

Komentajanvaihtotilaisuudessa Rannikkojää-
kärikilta luovutti komentaja Gardbergille (oik.) 
killan pöytästandaarin kiitoksena monivuoti-
sesta hyvästä yhteistyöstä. Kuvassa standaaria 
luovuttamassa vasemmalta Viljo Lehtonen, 
Aarne Krogerus, Olli Ollila ja Paavo Teikari. 

Komentaja Anders Gardberg siirtyi maaliskuun 
alussa Pääesikuntaan ja siirtyy kesäkuussa Wieniin 
ETYJ-tehtäviin. Komentaja Jukka Tuononen puo-
lestaan on tuttu Dragsvikissä jo entuudestaan, sillä 
hän on palvellut siellä toistakymmentä vuotta sitten. 
Komentaja Tuononen on viimeksi ollut apulaissoti-
lasasiamiehenä Tukholmassa. 

RANNIKKO-
J Ä Ä K Ä R I KILTA 

Kevätkokous 

• Rannikkojääkärikillan sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin MPKL:n auditoriossa, 
Helsingissä, torstaina 27. maaliskuuta 2003. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asi-
at. 

Varsinaisen kokouksen jälkeen esitelmän 
piti Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 
laitoksen entinen johtaja, rannikkojääkäri, 
eversti Heikki Hult (kuvassa), joka on vuosi-
en varrella tullut suomalaisille televisionkat-
sojille tutuksi uutisten ja ajankohtaisohjel-
mien kansainvälisten asioiden kommentaat-
torina. Hänen esitelmänsä aihe "Maailma 
murroksessa - Missä Suomi ?" oli paitsi 
mielenkiintoinen myös erittäin ajankohtai-
nen. Esitelmässään ja sen jälkeen käydyn 
vilkkaan keskustelun lomassa eversti Hult 
antoi katsauksen meneillään olleeseen Irakin 
sotaan. Kiitokset Heikille asiantuntevasta 
esitelmästä. 
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LAIVASTON KILTA ry 

Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet 

• Laivaston Kilta ry:n kevätkokous 
pidettiin Helsingissä 15.3.2003. Kokous 
sujui normaaliin tapaan kiltaveli Juha 
Vireen asiallisella puheenjohdolla ja 
Helsingin laivastokillan vastatessa onnistu-
neista järjestelyistä. Parhaat kiitokset 
kaikille pääkaupunkiseudun puuhamiehil-
le. Tilit hyväksyttiin ja hallitus sai vastuu-
vapauden. Kokouskutsussa mainitut 
sääntömuutosasiat siirrettiin hallituksen jo 
ennen kokousta tekemän esityksen mukai-
sesti tulevaisuuteen, mutta asioita pohti-
maan asetettiin allekirjoittaneen johdolla 
toimikunta, johon tulivat valituiksi paikal-
l i s i l to jen edustajina Tapio Riikonen, 
Timo Vartiainen, Ossi Pekonen ja Tauno 
Revvell. Asiaan palataan varmaankin 
paikalliskilloissa ja sitten uudelleen 
pääkillan syyskokouksessa. Asiasta on 
kirjoitus tämän lehden numerossa 1/2003, 
jossa voitte tutustua ehdotukseni pääkoh-
tiin. 

Kevätkokouksessa keskusteltiin myös 
Ankkuri-vuosikirjasta, jonka toteutus sai 
yksimielisen kiitoksen. Syntynyt suurehko 
tappio sai osakseen ymmärrystä, olihan 
julkaisu ensimmäisnen laatuaan ja sen 
ilmoitushankinnassa oli jouduttu myymään 
"olematonta tuotetta". Tänä vuonna on 
asia toisin ja näkymät ovat huomattavasti 
paremmat. Jo syyskokouksessa tehdyn 
päätöksen mukaan vuoden 2004 vuosikir-
jan tavoitteena ja edellytyksenä on itsekan-
nattavuus eli 0-budjetti. Päätoimittajana 
jatkava Jarmo Riku Riikonen ei tätä 
kirjoittaessani vielä ole paljastanut tarkem-
pia suunnitelmiaan, mutta uuttakin on 
varmaan kehitteillä. Paikalliskiltojen 

tapahtumista ja suunnitelmista kaivataan 
syksyllä jälleen tasokkaita kirjoituksia ja 
hyviä kuvia, joten näihin on hyvä valmius-
tautua jo kesän aikana kamera ja kynä 
kädessä liikkuen. 

Kuluva vuosi 2003 on välivuosi laivasto-
kiltojen omassa kansainvälisessä toiminnas-
sa, mutta varmaan muutama laivastokiltalai-
nen osallistuu tänäkin vuonna kiltapäiville 
Norjan Kristiansandissa. Vuonna 2004 
kokoonnumme sitten heti kesäkuun alussa 
Tanskaan omille pohjoismaisille laivastokil-
tapäivillemme, mutta siitä ehditään puhua ja 
kirjoittaa vielä monta kertaa. Kesä on 
kuitenkin taas se ajankohta, jolloin pitkän 
(ja tällä kertaa koko maassa kunnollisen) 
talven jälkeen laivastokiltalaiset keskittyvät 
merellisiin asioihin käytännön tasolla. 
Talvihan on meille jokaiselle lähinnä teorian 
kertausta ja opiskelua. Myös Sinisen 
Reservin toiminta siirtyy teoriapainotteises-
ta jaksosta käytännön tositoimiin. Laivasto-
kiltalaiset ovat perinteisesti olleet tässä 
toiminnassa aktiivisena joukkona mukana 
enkä näe mitään syytä, etteikö näin olisi 
myös tänä vuonna. 

Tämän lehden aineisto-, paino- ja 
ilmestymisajankohdista johtuen kirjoitan 
näitä rivejä kauniina lumisateisena päivänä 
Kuusamon Rukan maisemissa, missä vielä 
on puolisen metriä lunta. Rinteet ja ladut 
ovat loistokunnossa samaan aikaan kun 
etelärannikolla jo kiireisimmät lienevät 
saaneet veneensä veteen ja purjehduskausi 
on päässyt alkuun. Niinpä tuntuukin hieman 
oudolta päättää tämä tervehdys sanoihin 
Hyvän kesän toivotuksin 
Jukka Tarjanne 



Maanpuolustuskiltojen liiton säätiö jakoi 

ensimmäiset stipendit 

Laivaston Killan 
ja Helsingin 

Laivastokillan 
edustajat Timo 

Vartiainen, Arto 
Tarvonen ja 

Juha Vire 
onnittelemassa 

40 vuotta 
täyttävää 

Maanpuolustus-
kiltojen liittoa. 

LAIVASTON KILTA ry 
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Hyvät herrat, kiltalaisten malja! 

• Maanpuolustuskiltojen liiton säätiö jakoi ensim-
mäiset stipendinsä 25.4.2003 Katajanokan Kasinos-
sa liiton 40-vuotisjuhlavastaanoton yhteydessä. Toi-
minnan tukemiseen tarkoitettu 2.000 euron suurui-
nen stipendi jaettiin kolmen puolustushaaran edus-
tamille liiton jäsenjärjestöille. Stipendin saivat Kar-
jalan Prikaatin Kiltayhtymä, Ilmavoimien Kiltaliitto 
ry sekä Laivaston Kilta ry. 

Laivaston Killan puolesta stipendin vastaanotti-
vat Laivaston Kilta ry:n hallituksen jäsen, Helsingin 
Laivastokillan puheenjohtaja Arto Tarvonen sekä 
Laivaston Killan hallituksen jäsen Timo Vartiainen. 

Maanpuolustuskiltojen liiton säätiö on perustet-
tu vuonna 2001 ja sen tehtävänä on tukea Maan-
puolustuskiltojen liitto ry:n jäsenjärjestöjen toimin-
taa. Liitossa on 111 jäsenjärjestöä ja niissä henkilö-
jäseniä yli 31.000. 

Liitto vietti 40-vuotisjuhliaan perjantaina 25.4. 
Katajanokan Kasinossa järjestetyllä vastaanotolla 
sekä lauantaina 26.4. Helsingin Yliopiston juhlasa-
lissa järjestetyllä juhlakonsertilla. 

Juhlavastaanotolla liittoa kävivät onnittelemassa 
Laivaston Kilta ry:n Helsingin Laivastokilta ry:n 
edustajina Arto Tarvonen, Timo Vartiainen ja Juha 
Vire. Liitolle luovutettiin Laivaston Killan Kultai-
nen levyke sekä Helsingin Laivastokillan pienois-
lippu. 
Teksti ja kuvat Henry Siikander 
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TURUN LAIVASTO KILTA 

Retkellä Naantalissa 

• Turun Laivastokillan reippaat retkeläiset kävivät 
alkukevään iltana tutustumassa Fortumin Naantalin 
voimalaitokseen. Päivä oli 13.3. eikä Naantalin au-
rinkokaan ollut vielä kokonaan laskenut mailleen. 
Aurinko otti vielä tulijat vastaan luomalla säteitään 
kaupungin takaa. Kiltalaiset olivat jääneet kainon 
oloisesti laitosten portin liepeille odottelemaan. 
Isännät sen sijaan odottivat pääovella siihen saakka 
kunnes satunnainen ohikulkija (yöntekijä) kertoi 
vieraiden odottavan portin ulkopuolella. 

Voimalaitos on kunnioitusta herättävän kokoi-
nen kompleksi. Sen kolme eri vaiheessa rakennetut 
voimalarakennukset näkyvät kauas merelle ja lähi-
kaupunkeihin. Piippu on lähes ison näkötornin ko-
koinen. Voimalaitoksen oman sataman aivan vie-
ressä johon valtavat hiililastit laivoilla tuodaan ja 
läjitetään läheiselle hiilikentälle. 

Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voima-
laitospäällikkö Jussi Tervaskanto aloitti kertomalla 
aluksi voimalan historiasta ja tämän jälkeen raken-
nusvaiheista sekä asiakaskunnasta. 

Voimalaitos tunnetaan ennen kaikkea sähkön 
tuottajana. Sillä on kuitenkin lukuisia muitakin 
tuotteita. Laitos toimittaa vesikaukolämpöä Naanta-
liin, Raisioon, Turkuun ja aina Kaarinaan saakka 
14,5 kilometriä pitkän tunnelin kautta. Höyryä toi-
mitetaan lähiteollisuudelle, Naantalin jalostamoon 
aina Raision Yhtymää myöden. Höyryasiakkaiden 

Kypäräpäisinä voima-
laitoksen valvomossa. 
Etuoikealla voimalai-
toksen käyttöpäällik-
kö Ari Anttila. 

lauhdelämmöllä lämmitetään vielä Avenan viljasii-
loja, Naantalin Matkustajaterminaalia sekä Hakin-
mäen asuntoaluettakin. 

Tuhkatk in v iedään pesästä 

Voimalaitoksen käyttöpäällikkö Ari Anttila kertoi 
meille valtaisista kattiloista ja turbiinitekniikasta eri 
painealueineen sekä siitä miten kivihiili jauhetaan 
myllyssä ennen polttamista lähes pölyksi. Yllättä-
vää oli todeta nykyaikaisen voimalaitostekniikan 
päästöjen vähyys. - Paremminkin päästöttömyys. 
Piipusta ei juuri muuta enää tuprua kuin puhdasta 
vesihöyryä. Savukaasut on huolella pesty merive-
dellä ja kalkilla, josta saadaan sivutuotteena kipsiä 
rakennusteollisuudelle. Tuhka käytetään maaraken-
tamisessa esim. teiden pohjana. Joten voidaan to-
deta - tuhkatkin viedään pesästä. 

Kiersimme koko valtaisan laitoksen isosta val-
vomosta aina valtaisan turbiinihallin kautta savu-
kaasupesuriin. Kierroksemme päättyi ruokasaliin, 
jonne ystävälliset isäntämme olivat varanneet mu-
kavan iltapalan. Palasimme kukin tahoillemme kyl-
läisinä ja tyytyväisinä. 

Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 
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Turun Laivastoki l lan hal l into 
v. 2 0 0 3 

Turun Laivastokilta syyskokouksessaan 
24.10.2002 valitsema hallitus: Ossi Peko-
nen (pj), Olavi Niskanen (vpj), Eino Kos-
tian (siht.), Jouko Andström (jäsensiht.), 
Jarmo Holm, Jarkko lire, Seppo Kaila 
(tiedotus), Matti Ketola, Erkki Lasanen ja 
Reino Varinowski. 

Taloudenhoitajana hallituksen ulko-
puolella toimii Ulpu Honkasalo. 

TURUN LAIVASTOKILTA 

Turun Laivas-
tokillan 

kevätkokous-
väkeä Turun 
Upseeriker-

holla. 

• Turun Laivastokillan sääntömääräinen kevätko-
kous pidettiin 27.2.2003 Kaivokadulla, Turun Up-
seerikerholla. 

Ennen varsinaista kokousta saimme kuulla pe-
rinteen mukaan kiinnostavan esitelmän. Tällä kertaa 
esitelmän piti LSSL:n komentaja kommodori Bo 
Österlund. Illan esitelmän aiheena oli Ruotsin me-
rivoimat. Kannaltamme mielenkiintoisen siitä oli 
tehnyt maidemme satojen vuosien yhteinen historia 
ja myös aikoinaan yhteiset merivoimat. Esitelmää 
oli vahvistanut Österlundin hyvät henkilökohtaiset 
kokemukset ja kontaktit. - Hän toimi aikaisemmin 
suomen sotilasasiamiehenä Tukholmassa. 

Yhdistyksen puheenjohtajan Ossi Pekosen avat-
tua tervetulotoivotuksin varsinaisen kokouksen, va-
littiin kokouksen toimihenkilöt. Puheenjohtajaksi 
valittiin killan puheenjohtaja Ossi Pekonen ja sih-
teeriksi killan sihteeri Eino Kostian. 

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat. Yhdistyksen ta-
loudenhoitaja Ulpu Honkasalo esitteli tilinpäätök-
sen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon. Ko-
kous myönsi hallitukselle ja taloudenhoitajalle vas-
tuuvapauden edellisestä tilikaudesta. Alkaneen vuo-
den toimintakertomus esiteltiin kokoukselle ja hy-
väksyttiin siihen ehdotetut muutokset. Kokouksessa 
oli kahvitarjoilu erittäin maukkaine täytekakkui-
neen ja paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä 
yhdistyksemme aktiivia jäsentä. 
Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 

Turun Laivastokillan puheenjohtaja Ossi 
Pekonen ja LSSL:n komentaja kommodori Bo 
Österlund. 
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TURUN LAIVASTO KILTA RY: N 
KILTARISTI 

O n k u n n i a m e r k k i e n t a v o i n k a n n e t t a v a k i l t a r i s t i . 
Se o n k a i k k i e n k i l l a n j ä s e n t e n t u n n u s , j o t a 
v o i d a a n k ä y t t ä ä myös p a l k i t s e m i s e e n . 

K i l t a r i s t i n p o h j a v ä r i 

o n ( p o l t t o e m a l o i t u ) 

s i n i nen , r e u n u s ja 

pää l lä o l eva a n k k u r i 

o v a t h o p e i s e t , n a u h a 

o n l i p u n v ä r e i n 

s i n i v a l k o i n e n . 

K i l t a r i s t i n vo i l unas taa 
h i n t a a n 30 .30 € + p o s t i k u l u t , 
10 k p l t i l a u s h i n t a a n ä 26 .90 € . 

Saa tavana myös s o l m i o i t a sekä jäsen- j a 
k l u b i t a k k i m e r k k e j ä . 

T i laus o s o i t t e e l l a : 

J o u k o A n d s t r ö m , R a j a t i e 23, 2 1 1 6 0 M E R I M A S K U 
Erkk i Lasanen, A u n e l a n t i e 20 B 16, 2 0 1 2 0 TURKU 

TEKLA 

Tekla Defence -
Johtamisjärjestelmien 
ammattilainen 

www.tekla.com 

LABOR , FIDES 

IG! 
i JJ 
i31 a 

KM, 
£¥. 

•If iii--vs 

MAAILMAN 
MERKKIEN 

JA 
SUOMALAISEN 

B E R C f E R ^ 
HUMANITAS REICHHOLD 

A D i e G R O U P C O M P A N Y 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA 

Killan monipuolinen kevät 

Kiltalaiset ilmailumuseossa. Kolmas oikealta museon johtaja 

TIETOISKU TERVEYDESTÄ 
• Kuluvan vuoden ensimmäinen kokoontuminen 
järjestettiin 14.1.03 terveystapahtumana. Pohjan-
maan Syöpäyhdistys ry. oli kutsunut kiltalaiset vie-
raakseen lääkärikeskus Remediin. ja järjestänyt tie-
toiskun eturauhasen syövästä. Kiltalaisten keski-ikä 
alkaa olla sitä luokkaa, että sairastumisriski kasvaa. 
Vaasan keskussairaalan urologi Peter Nylund selvit-
ti taudin oireita, ilmaantuvuutta, hoitoa ja ennusteta, 
sekä ennen kaikkea korjasi siihen kohdistuvia ja 
uskomuksia. Aihe kiinnosti, sillä paikalla oli poik-
keuksellisen suuri kuulijajoukko, yli 30 henkeä. 

• El A I N A MERELLÄ 
Kauniina helmikuun lauantaina 14 kiltalaista suun-
tasi matkansa Keski-Suomeen, Tikkakosken ilmai-
lumuseoon. Merihenkinen joukko toki jaksaa olla 
kiinnostunut myös Suomen ilmailun kehityksestä. 
Museo oli perusteellisesti kunnostettu ja myös siir-
retty uuteen paikkaan sitten 1980-luvun, ja nähtä-
villä oli 26 eri konetyyppiä sekä lukematon määrä 
maailman lentokoneiden pienoismalleja. Vaikuttava 
annos Suomen Ilmavoimien historiaa; yhtymäkohta 
Vaasaankin löydettiin, kun tutustuttiin ruotsalaisen 
kreivi Rosenin 1910-luvulla jäälle Vaasan edustal-
le laskeutuneeseen Thulin-koneeseen, joka tosin oli 

replika eli jäljennös. Sattumalta paikalle osui myös 
museon juuri työnsä aloittanut johtaja, joten kilta-
laiset saivat entistäkin enemmän tietoa, esimerkik-
si että kreivi Rosenin kone oli vanhin ja Mig 21 bis 
-hävittäjä nuorin. Tosin museoon oli tulossa Lapin 
Lennostosta jalkautettu Draken. Kun vielä ilmavoi-
mien käytöstä poistettujen tavaroiden myymälästä 
löytyi yhtä ja toista kiinnostavaa, mm. kompasseja 
puoli-ilmaiseksi, lähdettiin tyytyväisinä paluumat-
kalle. "Kyllä kannatti", todettiin yksimielisesti bus-
sissa. 

• K ILLAN K E V Ä T K O K O U S 
pidettiin Vaasassa 15.3. 25 kiltalaisen voimin. Ko-
kouksen johti rutiinilla Pohjanlahden Laivastokillan 
puheenjohtaja Tauno Rewell. Vaasan että Oulun 
osastojen seikkaperäisten toimintaselosteiden jäl-
keen vahvistettiin killan tilinpäätös yksimielisesti, 
samoin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille. Tulos 
osoitti jopa vähäistä ylijäämää. Kokousrutiinien jäl-
keen Vaasan sotilasläänin komentaja, eversti Jorma 
Jokisalo piti varsin seikkaperäisen esitelmän sekä 
kansainvälisestä tilanteesta, joka ymmärrettävästi 
painottui paljolti Irakin tilanteeseen, että oman 
maamme puolustukseen liittyvistä aktuelleista asi-
oista. 
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Eversti Jokisa-
lo pitämässä 
kokousesitel-
mää. 

• PELASTUSTOIMI K I I N N O S T U K S E N 
KOHTEENA 
Tiistaina 15.4. tutustuttiin puolestaan juuri toimin-
tansa aloittaneeseen Pohjanmaan hätäkeskukseen 
sekä Vaasan aluepelastuslaitokseen, joka lähiaikoi-
na tulee muuttumaan Pohjanmaan aluepelastuslai-
tokseksi, 14 rannikkoalueen kunnan yhteiseksi pe-
lastusorganisaatioksi. Hätäkeskuksen viestiliiken-
teestä vastaavan Rauno Marttilan hyvin seikkape-
räisen selvityksen jälkeen kiltalaiset pääsivät kur-
kistamaan "kaikkein pyhimpään", valvontasaliin, 
tosin vain lasin takaa. Vaasan palopäällikkö Simo 
Kakkuri pelastuslaitoksesta puolestaan selvitti alus-
sa mainittua organisaatiomuutosta. Valtiovallan 
päätöksellä koko maa tullaan tulevaisuudessa jaka-
maan 22 aluepelastuslaitokseen. Jokaisen Suomen 
kunnan on kuuluttava aluepelastuslaitokseen, lipsu-
misia ei sallita. Lisäksi Kakkuri selvitti alueellista 
aktiviteettia, jonka tuloksena myös pelastushelikop-
teri olaan saamassa Pohjanmaalle. Tässä on ratkai-
sevassa asemassa ollut Raha-automaattiyhdistys. 
Varsin tietopainotteiseen iltaan osallistui 28 kilta-
laista. 
Teksti: Teuvo Roden 
Kuvat: Martti Laitala 

Kevätkokousyleisöä Osuuspankin kukkaistalolla. 

r m 
SECURITAS 

SECURITAS T E K N I I K K A OY 
http://www.securitas.fi 
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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 

Sotilassukeltajien vapaaehtoinen 
harjoitustoiminta kehittyy 

siin. Sukeltajien ilmahuolto on järjestetty Jussaröön 
sijoitetulla kompressorilla, jonka hankintaa Meri-
puolustuspiiri on merkittävästi tukenut. 

Viime toimintavuonna 2002 toiminta edelleen 
kehittyi. Saimme joukkoomme lisää sotilassukelta-
jia - ja mikä ilahduttavinta - tulokkaat olivat 70-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla syntyneitä, sa-si-

• Puolustusvoimien sukeltajakoulutuksen saaneil-
la, Laivaston Sukeltajakilta ry:n jäsenillä, on vuo-
desta 2000 alkaen ollut mahdollisuus osallistua so-
tilassukeltajien vapaaehtoiseen harjoitustoimintaan. 
Harjoitukset ovat muodostuneet Meripuolustuspii-
rin kursseista sekä Merivoimien vapaaehtoisista 
kertausharjoituksista (VEH). 

Historiaa 
Laivaston Sukeltajakillan jäsenistö oli yhdistyksen 
olemassaolon aikana toistuvasti toivonut mahdolli-
suuksia aktiiviseen sukellustoimintaan. Killan jär-
jestämät tapahtumat olivat kuitenkin vielä 90-luvul-
la yksittäisiä sukelluksia, joiden välissä ehti aikaa 
kulua useampikin vuosi. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestäydyt-
tyä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK ry) alle, löy-
tyi myös sotilassukeltajien vapaaehtoisille harjoi-
tuksille oikea "koti" Meripuolustuspiiristä. Kun kil-
ta vielä neuvotteli Uudenmaan Prikaatin kanssa 
sopimuksen Jussarön käytöstä harjoitusten tukikoh-
tana, oli puitteet säännölliselle harjoitustoiminnal-
le luotu. 

Har jo i tusten tavo i t tee t ja 
keh i t tyminen 
Raivaaja- ja taistelusukeltajille sukellustako on työ-
kalu, jonka avulla hän kykenee toteuttamaan varsi-
naista tehtäväänsä. Vapaaehtoisen harjoitustoimin-
nan tavoitteeksi asetettiin sukellustaidon ja -rutiinin 
ylläpito, jotta reservin sotilassukeltajalla olisi tältä 
osin parempi valmius Merivoimien harjoittaessa 
häntä sa-tehtäviin. Tähän tavoitteeseen pyrimme 
mielekkäillä ja motivoivilla sukellusharjoituksilla, 
joiden perusteella pystymme antamaan Merivoimil-
le myös palautteen osallistujien sijoituskelpoisuu-
desta. 

Toiminta Jussarössä aloitettiin jo kesällä 2000. 
Tukeuduimme vielä omaan aluskalustoon ja muoni-
tukseen, mutta osallistujien hyvästä palautteesta 
rohkaistuneena laadimme Merivoimille tukipyyn-
nöt seuraavalle vuodelle. Ensimmäisenä varsinaise-
na toimintavuonna 2001 harjoitukset saivat nykyiset 
raaminsa. Tukitoimet saatiin luotua ja ne toimivat; 
kurssit tukeutuvat rk- ammunnoissa, kuljetuksissa, 
majoituksessa ja muonituksessa Uudenmaan Pri-
kaatiin ja sukeltajien ryhmäkalustossa Suomenlah-
den Meripuolustusalueen (SIMepa) Sukeltajakurs-
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joitettuja nuorukaisia. Tätä joukkoa harjoituttamalla 
annamme Merivoimille vastinetta heidän tukitoi-
milleen ja täydennämme heidän koulutustaan. 
Osoituksena tästä SIMepa kutsui joukostamme 
kuusi miestä viime elokuussa järjestettyyn raivaaja-
sukeltajien VEH-harjoitukseen. 

Suunni te lmat vuodel le 2 0 0 3 
Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi olemme 
saaneet laajennettua kurssin johtajien joukkoa sekä 
edelleen ideoitua mielekkäitä harjoitusteemoja. 
Tämän vuoden kurssitarjonta on seuraava: 

• Sukeltajakurssi 1 (suunnittelu), 15.-16.3.2003 
Pansio, Markku Saarikoski (044-532 2850) 
• Sukeltajakurssi 2 (tunnistus ja dokumentointi, teo-
ria) 26.-27.4.2003 Upinniemi, Jarmo Kuusinen 
(040-311 3323) 
• Sukeltajakurssi 3 (viistokaikuetsintä), 6.-8.6.2003 
Jussarö, Petri Härmä (040-868 4012) 
• Sukeltajakurssi 4 (dokumentointi), 25.-27.7.2003 
Jussarö, Jukka Nurminen (040-502 4022) 
• Sukeltajakurssi 5 (räjäytys), 29.-31.8.2003 Jussa-
rö, Markku Saarikoski (044-532 2850) 
• Sukeltajakurssi 6 (palaute), 18.-19.10.2003 Upin-
niemi, Petri Härmä (040-868 4012) 

Näiden Meripuolustuspiirin kurssien lisäksi 
Merivoimat järjestää syksyllä VEH-harjoituksen, 
joka on tänä vuonna kohdennettu taistelusukeltajil-
le. 

Meripuolustuspiirin kursseille voi ilmoittautua 
yllä mainituille kurssien johtajille tai internetin vä-
lityksellä osoitteessa www.mpkry.fi. VEH-harjoi-
tuksen kutsunnat suorittaa SIMepa. 

Toivotan kaikki sotilassukeltajat tervetulleeksi 
mukaan toimintaamme. 

Käytän tätä tilaisuutta hyväksi myös kiittääkse-
ni suuresti Uudenmaan Prikaatia, Suomenlahden 
Meripuolustualuetta sekä näiden joukko-osastojen 
henkilöstöä kaikesta saamastamme tuesta ja erin-
omaisesti sujuneesta yhteistyöstä. 

SIMeripOs / SukVkö 
Petri Härmä, res ylil 
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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 
• Asiamies: Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105 
00201 Helsinki 
puh. 040-828 0384 
e.mail: jukka.leikos@milnet.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.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Pj Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 С 5 
02180 Espoo 
puh. 050 598 1271 
puheenjohtaja@sininenreservi.f i 

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

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOO-
NAN PERINNEYHDISTYS 
Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1 
02460 Kantvik 
gsm 0400 813603 
e-mail: 
aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

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

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3 
10900 HANKO 
puh 040 55 78 326 

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

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

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

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

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric 
Blom 
Viskarinpolku 8 D 39 
20210 Turku 
puh: (02) 239 2697 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A 
00820 Helsinki 
gsm: 050 563 6124 

LAIVASTON KILTA ry 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32 
00170 HELSINKI 
gsm: 040 528 2819 
e-mail: tarjanne@netti l inja.f i 

ШШШЯЯШШШШШЯЯШЯШЯШШЯЯЯШШШШЯШШШШШШШЯЯ 
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KYMEN LAIVASTO KILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7, 49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapiori ikonen@surfeu.f i 

HELSINGIN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturintie 2 C 19 
00970 HELSINKI 
gsm: 050 328 6134 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Ossi Pekonen 
Nisukatu 4 
20740 TURKU 
(02)236 7131 
e-mail: nisukatu@luukku.com 

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

HELSINGIN 
MERIRESERVILÄISET 
• Varapj. Seppo Vihersaari 
Rälssintie 7 B 14 
00720 Helsinki 
puh. 0400 253 380 
e.mail. seppo.vihersaari@ 
dfait-maeci.gc.ca 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Pertti Pastinen 
Palkkati lankatu 6 A 2 
00240 Helsinki 
gsm: 040-704 0344 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
gsm: 0500-207 815 
e-mail: keijokar@saunalahti.f i 

RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 

2003 

23.-26.06. Suomenl innan Rannikkotykistöki l lan 
lasten leiri Järvössä (sivu 68) 

04.07. Teikarin Päivä Dragsvikissä (sivu 91) 
09.07. Mer ivo imien vuosipäivä Tammisaaressa 

(sivu 7) 
09.07. Mer ivoimatanssia iset Tammisaaressa 

(sivu 86) 
22.-23.08. RTUY:n jäsenretki Hämeenl innaan (sivu 58) 
22.-24.08. Rannikkojääkäriki l lan kanoott ivael lus 

Hankoniemel lä (sivu 90) 
23.08. Rannikonpuolustaja in päivä 

Kuivasaaressa (sivu 69) 
26.08. Rt-Golf Tuusulassa (sivu 59) 
06.09. Sinisen Reservin 

ampumamestaruusk i lpa i lu Haminassa 
(sivu 84) 

17.09. Mer iupseer iyhdistyksen kuukausikokous 
Pääesikunnassa (sivu 63) 

09.10. Tour in Tussari ammunta Upinniemessä 
(sivu 63) 

16.10. Mer iupseer iyhdistyksen 80-v. juh lakokous 
MeriSK:ssa (sivu 63) 

16.-17.10. Rannikkojääkärien barett imarssi 
Dragsvikissä (sivu 89) 

24.10. MY:n 80-vuot is juhla Katajanokan 
Kasinolla (sivu 63) 

5.12. RTUY:n 70-vuot is juh la Suomenl innassa 
(sivu 58) 

Seuraa leh temme kot isivui l ta Mer ivo imien ja eri 
yhdistysten t iedottei ta: 
www.rann ikonpuo lus ta ja . f i 

• 
RANNIKON PUOLUSTAJA 2003 i lmestyy 

3/2003 vi ikko 39, aineistopäivä 11.08.2003 
4/2003 vi ikko 49, aineistopäivä 20.10.2003 
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m a k i n g b u s i n e s s m o r e i n t e 11 i g e n t 

- MERIVOIMIEN KUMPPANI VUODESTA 1995 -

Affecto Oy on suomala inen IT-ratkaisutoimittaja, joka 

on er ikoistunut to teut tamaan suurten ja keskisuurten 

organisaat io iden to imintaa tehostavia ja päätöksentekoa 

tukevia ratkaisuja. Af fecto on keskit tynyt asiakaskohtais i in 

kansal l is ia ominaispi i r tei tä sisältävi in sovel luksi in ja 

organisaat io iden t iedon r ikastamisen ratkaisuihin. Af fecton 

vahvuuks ia ovat as iakaskohta is ten projekt ien luotettava 

toteutus, nykyaikaisten työkalu jen tehokas hyödyntäminen 

sekä korkea osaamistaso. 

www.affecto.com 
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