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SA-KUVA 

PÄÄKIRJOITUS 4/2003 

MERIVOIMIEN 
kehittäminen 
kohti vuotta 2 0 2 0 

Puolustusvoimien kehittäminen lähtee sodan 
ajan tarpeista. Merivoimien kehittäminen kohti 
vuotta 2020 perustuu Valtioneuvoston turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisten selontekojen 
linjauksiin. Vuosina 2001-2002 toteutettiin 
puolustusvoimissa uusi kehittämisen suunnit-
telukierros. Työn aikajänne ulotettiin 20 
vuoden päähän ja siinä arvioitiin laajasti 
toimintaympäristön muutosta sekä erityisesti 
lähiympäristössämme tapahtuneita muutoksia. 
Laadittu strateginen suunnitelma asetti 
merivoimille suorituskyky vaatimukset ja 
tavoitetilan. Tämän pohjalta on laadittu uusi 
merivoimien pitkän aikavälin kehittämissuun-
nitelma, jolla vastataan annettuihin suoritusky-
kyvaatimuksiin. 

Puolustusvoimien sodan ajan joukkoja 
supistetaan ja luovutaan niistä joukoista, joita 
ei ole kyetty koskaan täysin varustamaan tai 
joiden kalusto on nopeimmin vanhenemassa 
tai joiden toiminnallinen ylläpito ei ole 
rajoitetuista resursseista johtuen kustannuste-
hokasta. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus 
supistuu lähivuosina noin kolmanneksella. 
Myös merivoimat osallistuu näihin talkoisiin. 
Määrän vähenemistä korvataan laatuun 
panostamalla. Se merkitsee entistä nykyaikai-
sempien. mutta myös teknisesti vaativampien 
ase- ja johtamisjärjestelmien hankintoja. 
Poistuvien joukkojen ylläpitoon varatut 
henkilöstö- ja rahoitusresurssit kohdennetaan 
mahdollisuuksien mukaan ylläpidettäviin tai 
kehitettäviin joukkoihin ja järjestelmiin. 

Merivoimien tehtävät valtakunnan puolus-
tuksen osana ovat selkeät. Valvomme joka 
hetki mer i - j a rannikkoaluettamme sekä 
alueellista koskemattomuutta, valmistaudum-
me suojaamaan valtakuntamme toimeentulon 
kannalta elintärkeät meriyhteydet, osallistum-
me pääkaupunkiseudun puolustukseen sekä 
vastaamme Ahvenanmaan puolustuksesta. 

Meriyhteyksien turvaamistehtävä ei ole 
uusi, mutta sen painotus on aiempaa merkit-
tävämpi ja se edellyttää nykyistä parempaa 
suorituskykyä. Suorituskyvyn saavuttamisek-
si on kehittämisen painopiste luotu liikkuvan 
meriliikenteen suojaamiskyvyn sekä miinan-
torjuntakyvyn kehittämiseen. Meriliikenteen 
suojaamiskyvyn kehittämisen keskeisen 
elementin muodostaa meneillään oleva 
Laivue 2000-hanke. jossa kokoonpanotarkis-
tuksen myötä tulee olemaan neljä suoritusky-
kyistä Hamina-luokan ohjusvenettä. Lisäksi 
Hämeenmaa-luokan miinalaivojen suojausky-
kyä parannetaan toteuttamalla niiden moder-
nisointi ja peruskorjaus tämän vuosikymme-
nen loppuun mennessä. Miinantorjunnan 
kehittäminen on aloitettu testaamalla eri 
maiden miinantorjunta-aluksien suoritusky-
kyä Suomen vaikeissa vesiolosuhteissa. 

Rannikkojoukkojen toimintakykyä 
kehitetään parantamalla joukkojen liikku-
vuutta, valvontakykyä ja taistelukykyä. 
Rannikkojoukoille hankitaan siirrettävät 
rannikkovalvontatutkat sekä modernit 
lasersuuntimet. Rannikkojoukkojen iskuky-
kyä edustavat uudet rannikkojääkäriyksiköt ja 
rannikko-ohjuskomppaniat. Joukkojen 
toimintavapaus turvataan uusilla rannikkopio-
neerivksiköillä. 

Puolustusvoimien uusi integroitu tieduste-
lun. valvonnan ja johtamisen järjestelmä tulee 
mahdollistamaan nykyistä paremmin kaikki-
en puolustushaarojen yhteisen tilannekuvan 
muodostamisen sekä puolustustaistelun 
yhteisoperaatioiden suunnittelun, käskvttämi-
sen ja seurannan. 

Merivoimien materiaaliset hankkeet 
perustuvat merivoimille annettuihin suoritus-
kyky vaatimuksiin ja ovat näin ollen oleelli-
nen osa puolustusjärjestelmän kokonaisuutta. 
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PÄÄKIRJOITUS jatkuu 

Materiaalinen kehittäminen edellyttää 
myös huolto- ja logistiikkajärjestelmämme 
kehittämistä. Nykyaikaiset taistelu- tai 
johtamisjärjestelmät vaativat suoritusky-
kyistä järjestelmähuoltoa. Merivoimien 
merellistä huol to- ja logistiikkajärjestelmää 
kehitetään kiinteästi osana puolustusvoimi-
en kokonaisuutta. 

Materiaalisen kehittämisen ohella 
vähintään yhtä tärkeä kehittämisen kohde 
on henkilöstö. Elinikäisen oppimisen 
periaate kuuluu suomalaiseen koulutuspoli-
tiikkaan. Palkatun henkilöstön koulutusuu-
distus etenee hyvää vauhtia. Koulutus j a 
osaamisen johdonmukainen kehittäminen 
ovat yksi tärkeimmistä aseistamme kilpail-
taessa tulevaisuuden huippuosaajista. 
Merisotakoululla tulee täten jatkossakin 
olemaan avainrooli puolustushaaramme 
ammattilaisten kouluttamisessa. 

Supistuva sodan ajan vahvuus, sodan 
ajan joukkojen tuottaminen sekä merival-
vonnan teknistyminen johtavat siihen, että 
merivoimien varusmiesvahvuudet tulevat 
jatkossa pienenemään. Toisaalta jäljelle 
jäävien joukkojen tuotanto- ja kertaushar-
joituskiertoa on nopeutettava teknisten 
järjestelmien vaatiman tietotaidon ylläpitä-
miseksi. 

Merivoimien tutkimus- ja kehittämistoi-
minta keskittyy kehittämisohjelman ja sen 
mukaisten hankkeiden käynnistämiseen, 
hankittavien järjestelmien 
elinjakson mukaisen ylläpidon 
tutkimiseen sekä joukkojen tai 
laitteiden käyttöperiaatteiden, 
toimintamenetelmien ja kokoon-
panojen kehittämiseen. Yhtenä 
tutkimuksena on yhdessä 
ruotsalaisten kanssa toteutettava 
torpedo-miina -sensorihanke 

(TMS), jonka tarkoituksena on kehittää 
samoista peruselementeistä koottavat 
torpedo, uiva miina sekä ohjattava veden-
alainen valvontasensori. 

Kansainvälisyydessä merivoimat on aina 
kulkenut eturivissä. Nykypäivänä yhä 
laajeneva kansainväliseen sotilasyhteistyö-
hön osallistuminen ei ole ristiriidassa 
kansallisen puolustuksemme tavoitteiden 
kanssa. Vaativat harjoitukset vahvistavat 
puolustuksemme kansainvälistä uskottavuut-
ta ja tukevat monin tavoin omien joukkojem-
me kehittämistä. Merivoimien alukset ovat 
jo perinteisesti osallistuneet erilaisiin 
kansainvälisiin harjoituksiin. Uudempana 
toimintamuotona voidaan pitää ruotsalais-
suomalaista rannikkojääkärivhteistyötä, jota 
on toteutettu nyt kahden vuoden ajan. 
Merivoimat kykenee jatkossa asettamaan 
kansainvälisiin kriisinhallintajoukkoihin 
sekä laivastovksiköitä että rannikkojoukkoja. 
Toisena uutena kansainvälisen toiminnan 
alueena tulee jatkossa olemaan merivalvon-
tayhteistyö. jossa tultaneen yhteistyön 
piirissä olevien maiden kesken vaihtamaan 
meritilannetietoja. Tällä hetkellä on j o 
käynnissä Ruotsin kanssa projekti, mikä 
tähtää valmiuden luomiseen yhteisen 
meritilannekuvan käyttöönottamiseksi. 

Merivoimien kehittämisen tavoitteena on 
nykyistä sodan ajan vahvuutta pienempi, 
mutta suorituskyvyltään tehokkaampi 2020-

luvun puolustushaara. 

Toivotan kaikille Rannikon 
Puolustaja-lehden lukijoille hyvää 
loppuvuotta. 

Merivoimien komentaja 
Kontra-amiraali 
Hans Holmström 

1 6 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
4/2003 

Orrengrundin l innake valvontalin-
nakkeesta vart iol innakkeeksi 

• Kotkan Rannikkoalueel le kuuluva Or-
rengrundin linnake muuttuu valvontalinnak-
keesta vartiolinnakkeeksi Kotkan Rannikko-
alueen merivalvonnan uudelleenjärjestelyihin 
liittyen vuoden 2003 loppuun mennessä. Meri-
valvontaa jatketaan uudella tekniikalla kauko-
käyttöisesti. Varusmieskoulutus Orrengrandis-
sa päättyi 1.10.2003. Linnaketta j a valvonta-
asemaa käytetään edelleen sotilaallisissa har-
joituksissa. reserviin tai eläkkeelle ja osa jat-
kaa työskentelyä Kotkan Rannikkoalueen 
muissa toimipaikoissa. Uudel leenjär jes te lyt 
liittyvät Kotkan Rannikkoalueen rakennemuu-
tokseen. 

Merivoimat esittäytyy Vene 0 4 
Bät -messuilla 

• Merivoimat jatkaa monivuotista perinnettä 
ja osallistuu vuoden 2004 Vene-messuille Hel-
singin messukeskuksessa 6 . -15. helmikuuta. 
Hallissa 2 sijaitsevalla osastolla on esillä mii-
nalaivojen varustukseen kuuluva huippunopea 
RIB-vene. Merivoimien tehtäviin ja toimin-
taan yleisö pääsee tutustumaan muun muassa 
videon ja multimedian avulla. Tuttuun tapaan 
osastolla on mukana myös Sininen Reservi ry 
esittelemässä vapaaehtoista merellistä maan-
puolustustoimintaa. 

Merivoimat ti lasi kolmannen 
Hamina-luokan ohjusveneen 

• Merivoimat allekirjoitti 3. joulukuuta sopi-
muksen Aker Finnyards Oy:n kanssa kolman-
nen Hamina-luokan ohjusveneen rakentami-
sesta. Alus toimitetaan merivoimille syksyllä 
2005, j a sen hinta on 19,6 mi l joonaa euroa. 
Ohjusvene kuuluu merivoimien Laivue 2000:n 
toukokuussa vahvistettuun kokoonpanoon. 

Sopimukseen sisältyy optio neljännen Ha-
mina-luokan ohjusveneen hankinnasta. Kus-
tannusten ja toimitusaikojen minimoimiseksi 
osa optioaluksen laitteista hankitaan yhdessä 
nyt tilatun aluksen laitteiden kanssa. Optio-

alukseen tilattujen laitteiden hinta on noin 3,9 
miljoonaa euroa. 

Samalla tehtiin sopimus ohjusvene Tornion 
asejär jes te lmien asennuksesta. Sopimuksen 
arvo on noin 2,9 miljoonaa euroa, ja työ val-
mistuu tammikuun 2005 loppuun mennessä. 
Uusi ohjusvene ja Tornion asejär jes telmien 
asennustyöt antavat työtä telakalle yhteensä 
noin 260 henkilötyövuotta. 

Ylennyksiä merivoimissa 

• Tasavallan presidentti on 6. joulukuuta 2003 
ylentänyt kommodori Bo Österlundin lippue-
amiraaliksi sekä komentajat Kimmo Kotilai-
sen j a Aulis Minkkisen kommodoreiksi. 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 
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Patria 

Yhteistyömme Merivoimien kanssa on jatkunut lähes 
20 vuoden ajan mm. seuraavilla alueilla: 

Vedenalainen valvonta 
Kiinteät, siirrettävät ja hinattavat vedenalaiset valvontajär-
jestelmät. 

Merimiinasodankäynti 
Miinantorjuntaan ja miina-aseeseen liittyvät t e l d n ^ ^ ^ H 
järjestelmät. 

Vedenalaiset sensorit ja äänilähteet 
Sensoreita ja äänilähteitä koulutus- ja testauskäyttöön. 

Optroniikka 
Valonvahvistin- ja IR-teknologiaa erilaisiin sovelluksiin ja 
ympäristöolosuhteisiin. 

Johtamisjärjestelmät 
Taktisen tietoliikenteen ja johtamisen järjestelmät. 

Järjestelmäintegrointi 
Kokonaisratkaisuja puolustusvoimille. 

Koko elinkaaren aikainen tuki toimitetuille järjestelmille 

Palvelemme asiakkaitamme Patrian arvoihin nojautuen. 
H a l u a m m e menestyä ja a s i akkaamme menestyvän. 
Yhteistyö luo onnistumisen edellytykset. 

Patria New Technologies Oy 
Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 020 4691 
Fax 020 469 2691 
defence.electronics@patria.f i 
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PÄÄTOIMITTAJA 5 

Johtamisen w r > | : L 0 | | C 
sietämätön V L J I 1 V 3 U 0 

Olin läsnä, kun vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen Helsingin sotilasläänin alueellisen 

neuvottelukunnan kokouksessa haastateltiin 
ehdokkaita uudeksi maanpuolustuspiirin päälli-
köksi. Kanta-Helsingin paikallisosaston päällikkö 
esitti kullekin haastateltavalle kysymyksen: 
"Asiantuntijaorganisaation johtaminen on vaikeaa. 
Mitä ajattelet vapaaehtoisen asiantuntijaorganisaa-
tion johtamisesta?" Nopeita vastauksia ei tullut. 
Erityisen mietteliäiltä vaikuttivat kaksi evp-
upseeria. 

Asia on pyörinyt usein mielessäni tällä 
vapaaehtoistoiminnan saralla. Erityisesti edellises-
tä päätoimittajan kirjoituksesta saamani palautteen 
pohjalta. On tullut omalta kentältä hyvin positii-
vista palautetta. Ja tuli kutsu aamukahville 
pääesikuntaan. Ennen aamukahvia käymäni 
keskustelu vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
vannoutuneen kehittäjän majuri Antti-Jussi 
Väinölän kanssa oli hyvin rakentava. Aamukahvi-
tilaisuus paljon valottava. Tuloksena on tässä 
lehdessä oleva AJ:n uudistuvaa reservin koulutus-
ta esittelevä kirjoitus. Kehotan tutustumaan. 

Sotilasjohtamisen ja siviilijohtamisen kulttuu-
rit kohtaavat päivittäin vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä. Ja joskus kipinöi. Sotilasjohtaminen, 
muutoksistaan huolimatta, perustuu viime kädessä 
käskemiseen ja tottelemiseen. Myös suomalainen 
siviilijohtaminen usein. Managemeiit-by-perkele 
on voimissaan liiankin monissa yhteisöissä. Se 
sopii hyvin kriisiin, mutta sen heikkoudet ovat 
ilmeiset, jos henkilöstö halutaan todella sydämes-
tään mukaan. Vapaaehtoisen asiantuntijaorgani-
saation johtamiseen se ei sovi ollenkaan. 

MPK ry:n johtavasta henkilöstöstä suurin osa 
on evp-upseereita. Johdettavista kaikki siviilejä. Ja 
asiantuntijoita. Tehtävä ei ole helppo, ei heillä, 
eikä joukko-osastojen alueupseereilla tai muilla 
kanssamme toimiv illa pv:n henkilöillä. Eipä ihme. 
että joku on jo vitsaillut "Sinisestä Riesasta". 
Emme me ole helppoja johdettavia. Merivoimien 
komentaja sanoi kerran tervehdyksessään ru-
kurssin päättäjäisissä: "Myös johtajan täytyy 
alistua olemaan johdettavissa". Usein vaikea 
vaatimus. Asiantuntijalle. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi totean, että 
kymmenen vuoden toiminta merivoimien kanssa 
on ollut hieno elämänvaihe. Ja on sitä edelleen. 
Päivääkään en vaihtaisi pois. Merivoimat ja sen 
henkilöstö ovat tukeneet ja suhtautuneet ihailta-
valla kärsivällisyydellä ja kaiken kiitoksen 

ansaitsevasti meihin vapaaehtoisen kentän 
toimijoihin. Meitä on kuunneltuja tuettuja meihin 
on luotettu. Yhteisenä huolen aiheena tuleekin nyt 
olla jälkikasvun turvaaminen. He ovat jo eri 
ikäluokkaa. 

Tätä kirjoitettaessa on puolustusvoimat 
julkistanut vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
tulevaisuutta koskevan selvitystyön tulokset. 
Esityksen mukaan uusi järjestelmä olisi voimassa 
vuonna 2008. Tulee olemaan mielenkiintoista 
nähdä, mitkä ehdotuksista löytyvät tulevasta 
vuoden 2004 selonteosta, ja mitkä lopulta toteutu-
vat. 

Tulevina noin viitenä välivuonnakin on 
nykyisen järjestelmän toimijoiden motivaatiosta ja 
järjestelmän säilymisestä huolehdittava. Edellä 
mainitussa artikkelissa esitetyt nopean aikataulun 
asiat tulee saada lihaksi. Myös pienet arkipäivän 
yksityiskohdat ja kipupisteet on hoidettava, vaikka 
niillä ei strategisen iskun torjunnassa ole varsin 
suurta merkitystä. Näin meillä on ne maakunta-
joukkoihin sijoitettavat. Vuonna 2008. 

Kohta on Jouluja sitten Uusi Vuosi. Ja armo uus. 
On aika hiljentyä ja huokaista! 

Kai Masalin 

PS. Harjoituksissamme ja kursseillamme on aina 
silloin tällöin kiinnitetty huomiota siihen, että 
maastopuvussa on näkynyt vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tunnuksia yhdessä arvomerkkien 
kanssa. Pykälien mukaan asia, johon tulee 
kiinnittää huomiota. Kun kuitenkin monen 
yhdistyksen myymille "kunniamerkeille" on 
annettu lupa ripustua virkapukuun, pitäisi sen 
saman olla mahdollista esimerkiksi MPK:n tai sen 
paikallisosastojen tunnuksille, annettavien 
sääntöjen mukaan. Minusta on hienoa, kun 
paikallisosastoni jäsen haluaa "näyttää lippua". 
Eikä minulla ole sydäntä napsia irti 60 vuotta 
täyttäneeltä reserviläiseltä arvomerkkejä, kun hän 
palvelee isänmaata MPK-kurssilaisena puolustus-
voimien vapaaehtoisessa harjoituksessa. 



Vuoden 2 0 0 1 Puolustuspoliittinen selonteko edellytti puolus-
tusvoimia tutkimaan ja selvittämään asejärjestelmiensä 
kehittämistä. Merivoimilta edellytettiin selvitystä miinantor-
juntakyvyn kehittämisestä. Selvitystyö aloitettiin vuonna 
2 0 0 1 ja sen menetelmiä ja tuloksia esiteltiin puolustusvoimi-
en johdolle toukokuussa 2 0 0 3 . Selvitystyö jatkuu edelleen 
ja sen tuloksia hyödynnetään miinantorjunnan kehittämisoh-
jelman miinatorjunta-aluksen määrittelytyössä. 

TORJUNTA kehittämisen 

lainopisteessä ILJA HAKAIMPAA 
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• • • Selvi tystyön keskeisenä 
päämää ränä on ollut selvit tää 
operati ivisessa käytössä olevien 
m i i n a n t o r j u n t a - a l u s k o n s e p t i e n 
soveltuvuus merialueidemme eri-
tyisolosuhteisiin. Tämä on toteu-
tettu evaluoimalla useiden ulko-
mais ten mi inan tor jun ta -a lus ten 
etsintä-, tuhoamis- j a sukel ta ja-
j ä r j e s t e lmiä sekä itse a luksia 
Hangon merialueelle rakennetuil-
la "miinaradoil la". Merivoimien 
Es ikunnan j a j oukko-osas to j en 
yhteistoimin miinantorjunta-alus-
konseptien (= taistelujärjestelmä 
+ herä t tee tön j a shokin kes tävä 
alusratkaisu) evaluointityö on on-
nistunut, jopa yli odotusten. Osa 
evaluointityöstä on toteutettu yh-
teistoiminnassa Ruotsin merivoi-
mien kanssa sekä osall istumalla 
henki lös tö l lä r a u h a n k u m p p a -
nuusoh je lman mukais i in moni -
kansallisiin miinantorjuntaharjoi-
tuksiin ja operaatioihin. 

Teknologian käyte t tävyyt tä 
on selvitetty yh te i s to iminnassa 
puolustusmater iaal i teol l isuuden 
kanssa. Talvella 2003 saatiin vas-
taukset kotimaiselta ja ulkomai-
selta puolus tusmater iaa l i teo l l i -
suudel ta syyskuussa 2002 lähe-
tettyihin miinantorjuntateknolo-
gian kehityssuuntia ja hintatasoja 
käsitteleviin t ietopyyntökyselyi-
hin. Lisäksi on selvitetty miinan-
tor junnan operatiivista käytettä-
vyyttä ja vaikuttavuutta. Operaa-
tioanalyysi j a operatiivisen kon-
septin määr i t te ly on käynnissä . 
Naton, WEAG:n , N O R D A C : n j a 
kahden välistä mi inan tor junnan 
t iedonvaihtoa hyödynnetään yh-
t e i s t o i m i n t a m a h d o l l i s u u k s i e n 
kartoittamisessa ja kehityssuunti-
en määrittelyssä. 

Evaluointityö käynnissä FGS Hertenin taistelukeskuksessa. 

Vuoden 2003 päämääränä 
ovat olleet kauko-ohja t tavien j a 
autonomisten ( U U V / A U V = Un-
manned /Autonomous Underwa-
ter Vehicle) etsintä- ja tuhoamis-
j ä r j e s t e lmien koe to imin ta sekä 
henki lös tön koulut taminen rau-
h a n k u m p p a n u u s h e n g e n mukai -
sissa monikansal l is issa mi inan-
torjuntaharjoituksissaja operaati-
oissa. 

U u d e n mi inantor jun ta-a lus -
luokan ( M I T O A L U S 2010/ M C 
M V 2010) t a r jouspyynnön val-
mis te lua on tehty yhte is toimin-
nassa ko t imaisen teol l isuuden 
kanssa. Selvitystyö ns. integroi-
dun kot imaisen pro jekt imal l in 
( IPT=Integra ted Projec t Team) 
toteuttamiseksi on käynnissä. 

Operatiivisessa 
käytössä olevien 
miinantorjunta-alus-
konseptien evaluointi 

Vuosien 2002 -2003 aikana eva-
luoitiin yhteensä yksitoista ope-
ratiivisessa käytössä olevaa mii-
nantorjunta-alusta yhdeksästä eri 

FGS Homburg Lövskärissä. 

m i i n a n t o r j u n t a - a l u s l u o k a s t a . 
Seitsemän alusluokan evaluointi 
toteutet t i in Suomessa j a kaksi 
alusluokkaa evaluoitiin Ruotsissa 
Tukholman saaristossa jä r jes te -
tyssä Nordic Peace harjoitukses-
sa. 

Evaluoinnin päämääränä on 
määritellä operatiivisessa käytös-
sä olevien mi inantor junta-a lus-
konsept ien vaihtoehdot j a sopi-
vuus j o k o mer ivoimien miinan-
torjunta-aluskonseptiksi tai kon-
septin osa-alueeksi. Evaluoitavia 
osa-alueita olivat; taistelutekni-
nen j a takt inen käyte t tävyys j a 
vaikuttavuus, integroidut miinan-
torjuntajärjestelmät, sonar - ja su-
keltaj aj ärj estelmät, laivatekniset 
ratkaisut ja järjestelmät sekä elin-
jakso. 

Hangon "miinaradoil la" ovat 
esi tel leet j a testanneet tai tojaan 
Norjan, Tanskan, Saksan, Puolan, 
Iso-Britannian, Alankomaiden ja 
Ranskan merivoimien miinantor-
junta-alukset. 

Kaikki evaluoidut alusluokat 
ovat määri tel ty to imimaan avo-
merellä, rannikolla j a saaristossa 
sekä suhteellisen ahtaissa maas-
ton kohdissa kuten satama-alueil-
la. Alusten uppouma j a päämitat 
eivät olleet esteenä niiden operoi-
misel le saar is to-olosuhte issam-
me, kuten aluksi epäil t i in. Mii-
nan tor jun ta -a luksen tais telujär-
jestelmän käytettävyys määritte-
lee ensisijaisesti aluksen uppou-
m a n j a päämita t . Toiss i ja isena 
vaikut t imena on vasta toiminta-
alue. 
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Miinantorjunta-aluksen tehtä-
vän onnistumisen edel lytyksenä 
on hydrodynaamis i l t a ominai -
suuksilta vakaa alusratkaisu. Li-
säksi a luksen paikal laanpi to , 
ta rkkuusnavigoin t i , h idasa jo- , 
shokinkesto- j a herätteettömyys-
ominaisuudet ratkaisevat loppu-
j en lopuksi sensori jär jes te lmien 
käytettävyyden ja tehtävän onnis-
tumisen. Edellä mainitusta johtu-
en keskimäär in mi inantor junta-
aluksen pi tuus on noin 4 7 - 5 2 
metriä, syväys 2 .4 -2 .8 metriä j a 
u p p o u m a noin 4 0 0 - 5 0 0 tonnia. 
Tehtävän täyt tämiseksi alus tar-
vitsee henki lös töä noin 3 0 - 3 6 
henkeä. 

Evaluoinnin a ikana vesiolo-
suhteet olivat valitettavasti opti-
maaliset miinantorjunnan kannal-
ta. Tällöin ei päästy arvioimaan 
niiden toimivuutta lämpötilaero-
jen a iheut tamissa vesikerrostu-
missa. Samat jär jes te lmät , jo tka 
kykenivä t mi inanets in tään esi-
merkiksi Pohjanmerellä, Välime-
rellä tai Persianlahdella kykeni-
vät t ekemään sitä tyydyt täväst i 
myös meidän opt imiolosuhteis-
samme. Olosuhte iden heikenty-
misel lä on merk i t t ävä vaikutus 
mi t tause tä isyyteen j a luokit te-
luun. Perinteisillä miinantorjun-

ta-aluksen etsintämenetelmillä et-
sintä- ja raivaustehtävien toteutus 
hidastuu merkittävästi meriveden 
lämpöt i laero jen j a suolapi toi-
suuksien vaihdellessa sekä pohja-
olosuhteiden j a näkyvyyden hei-
kentyessä. Eri tyisolosuhteemme 
edellyttävät miinanets intäjär jes-
tel miltä kykyä tunkeutua lämpö-
tila- ja suolapitoisuuskenostumi-
en alapuolel le sekä osittaista ir-
rot tautumista myös perinteisistä 
miinantorjuntamenetelmistä. 

Kotimaisuus versus 
ulkomaisuus 

Puolustusministeriön uudet kau-
palliset ohjeet puolustusmateriaa-
l ihankkeiden to teut tamises ta j a 
puolustusmateriaaliteollisuudelta 
saatujen t ie topyyntövas taus ten 
perusteel la vo idaan todeta, että 
vastaostot ja teknologiasiirrot tu-
levat vaikuttamaan kehittämisoh-
j e lman läpiviemiseen. Kot imai-
sella puolus tusmater iaa l i teol l i -
suudella ei ole aikaisempaa koke-
musta miinantorjuntaan tarkoitet-
tujen kokonaisval ta is ten alus-ja 
e ts intäjär jestelmien valmistami-
sesta. Muutamal la eurooppalai -
sella puolustusmateriaaliyhtiöllä 
vastaavasti on kykyä ja kokemus-

ta hal l innoida j a rakentaa vaati-
mukset täyttävä miinantor junta-
aluskonsepti. 

Uhat ja tehtävät 

Uhkia, joita vastaan miinantoijun-
taa maai lmal la nykyään kehite-
tään ovat terrorismin aiheuttama 
asymmetr inen uhka maai lman-
kaupan tavarali ikenteelle sekä 
Persianlahden kokemusten perus-
teella konfliktien aikainen matali-
en vesialueiden miinauhka. Nämä 
mahdolliset uhkatekijät katsotaan 
vaikuttavan pääasiassa konflikti-
herkillä alueilla, mutta myös mah-
dollisesti meriyhteyksien solmu-
kohdissa ja kauppameriliikenteel-
le tärkeille satama-alueille. 

Miinantorjunta-aluskonseptin 
käytet tävyyt tä j a vaikut tavuut ta 
selvitetään operaatioanalyysil lä. 
Miinantorjunnalla on tehtävänsä 
maanpuolus tuksen eri ulot tu-
vuuksissa sekä strategisen iskun 
torjunnassa että kansainvälisissä 
kriisinhallintatehtävissä. Maam-
me huo l tova rmuuden edellyt tä-
mien merikuljetusten kuin myös 
omien laivastojoukkojen toimin-
nan suo jaaminen kr i is ia ikoina 
edellyttää uskottavaa kykyä tor-
jua mahdollinen miinauhka. Ole-

MCMV 2010 evaluointiryhmä siirtymässä tehtävään Saksan 
merivoimien miinantorjunta-alukselle syyskuussa 2002. 
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Ranskan merivoimien miinasodankäynnin laivueessa ALFANMINES tutustuttiin Mie VVarfare 
Centreen ja suunniteltiin yhteistoimintaa kesälle 2003. 

massa o levan kyvyn korvaami -
nen uudella teknologialla, maan-
tieteell inen käyte t tävyys j a vai-
kut tavuus sekä Nato -yhteis toi-
min takyky ovat merk i t t ävässä 
asemassa kehit tämisohjelmassa. 

Tiedonvaihtoa 

Naton, WEAG:n , N O R D A C : n j a 
B A L T R O N : n sekä kahden väli-
sissä asiantuntija- ja t iedonvaih-
tokokouksissa on selvitetty uusi-
en teknologioiden hyödyntämistä 
miinantorjunnassa. Keskeisimpiä 
teknologia-a lue i ta ovat kauko-
ohjattavien etsintä- j a raivausme-
netelmien, miinantor junnan joh-
tamiseen tarvittavien ympäristö-
j ä uhkat ie tokanto jen kehi t tämi-
nen sekä miinantorjuntaan liitty-
vän tiedon vaihtaminen eri mai-
den miinantorjuntayksiköiden j a 
joh topor ta iden välil lä. Ka ikkea 
teknologiakehitystä ohjaa henki-
löstön ja kaluston turvallisuuden 
sekä mi inantor junnan nopeuden 
kehittäminen. 

Miinantor junnan kehit-
tämisellä ti laus 

Mer ivo imien mi inan to r junnan 
kehittämisohjelma on ajankohtai-

nen. 70- j a 80-luvulla rakennetut 
Kuha- j a Kiiski-luokan kosketus-
j a heräteraivaajat sekä 90-luvun 
puolivälissä kehitetty kevyt mii-
nanets intä jär jes te lmä lähestyvät 
alusteknisesti elinjaksonsa pääte-
pistet tä. Mi ino jen e t s iminen j a 
ra ivaaminen tullaan tulevaisuu-
dessa edellen toteut tamaan sekä 
ets innäl lä että heräte- j a koske-
tusra ivauksel la . Mer ivo imien 
kosketus- j a herä te ra ivauskyky 
on kansainvälisestikin korkeata-
soista. He rä t e r a ivauskykymme 
on siirtymässä vuonna 2004 uusi-
en j ä r j e s t e lmien myö tä uudel le 
toimintatasolle. 

Merivoimien kyky etsiä, pai-
kan taa j a tehdä vaara t tomaks i 
mer imi ino ja j a merenpoh ja s sa 
olevia räjähteitä on tällä hetkellä 
ra ja l l inen. Mi inan to r junnan ke-
hittämisohjelman päämääränä on 
ensis i ja isest i parantaa mer ivoi -
mien kr i is inaikais ta mi inantor-
j un t akykyä mer i l i ikenteen suo-
jaamiseks i j a to imintavapauden 
varmentamiseksi . Tämä tehtävä 
voidaan toteuttaa ainoastaan riit-
tävällä j a monipuolisel la miino-
jen etsintään j a vaarattomaksite-
koon tarkoi tetul la kyvyl lä sekä 
kyvyl lä j oh t aa mi inan to r jun taa 
osana merivoimien operaatioita. 

Kertakäyttöinen miinan-
tuhoaja koekäytössä. 

HNOMS Hinnoey. 
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Merivoimien ohjusjärjestel-
mät uudistuvat. Laivue 
2000:n asejärjestelminä 
tulevat olemaan uudentyyp-
pinen ilmatorjuntaohjus ja 
modernisoitu meritorjunta-
ohjus 85. Kauan kaivattu 
rannikko-ohjus saadaan 
operatiiviseen käyttöön 

'vuonna 2006. 

Laivue 2000:n ilmatorjuntaohjus-
j ä r j | s t e lmän , Umkhonton asen-
n u s /öt alkavat ensi vuonna. En-

I f e ^ ^ l l n ä i n e n Hamina- luokan oh-
jusvene kykenee ampumaan uu-
den it-ohjuksen jo vuonna 2005. 

Umkhonton toimintaperiaat-
teena on lentää komentol inkin 
avulla päivitettävää ennakkopis-
tettä kohti. Ohjuksen lähestyessä 
maalialuetta se avaa passiivisen 
hakupäänsä ja hakeutuu maaliin. 
Hakupään avautumisetäisyyteen 
vaikuttavat maalin paikka- ja lii-
ketekijät sekä maalinosoituksen 
tarkkuus. 

Ennen ammuntaa tehtävä 
uhka-analyysi j a suotuisan lau-
kaisuhetken valinta tehdään aluk-
sen ta is te lunjohtojär jes te lmän 
avulla. 

Kevyt järjestel-
mä mahdollis- U i 

taa hyvän 
liikkuvuuden 

Mistral ammunta 
Rauma-luokan 
alukselta 

Siirtyminen mto85:stä mo-
dernisoituun versioon toteutetaan 
joustavasti. Operatiivinen valmi-
us ampua meri tor juntaohjuksia 
säilytetään koko modernisoinnin 
ajan. Meritorjuntaohjus 85:n en-
simmäinen uusi ammunnanhal -
l intajärjestelmä (MEPS) tullaan 
asentamaan Haminoille vuodesta 
2005 alkaen. Tuolloin ohjusten 
modernisoint i työ on saatu pää-
tökseen. 

Rauma-luokan ohjusveneiden 
jäijestelmäasennustyöt saatetaan 
päätökseen ennen kesää 2004. 
Ohjuksen ominaisuuksia paran-
netaan merkit tävästi moderni-
soinnin yhteydessä. Kantaman 
kasvaminen yli 100 kilometriin ja 
lisääntynyt reittipisteiden määrä 
sekä esteiden ylityskyky lisää jär-

jestelmän operatiivista käytettä-
vyyttä huomattavasti. Tämän li-
säksi hakupää kykenee väistä-
mään häirintää alkuperäistä ha-
kupäätä selkeästi paremmin. Jär-
jes te lmässä oleva uhkakir jas to 
helpottaa ammunnan valmistelua. 

Meritorjuntaohjus-
patterit kokevat 
muodonmuutoksen 

Saab Bofors in toimit tama uusi 
a m m u n n a n h a l l i n t a j ä r j e s t e l m ä 
(MEPS) tullaan asentamaan me-
ritorjuntaohjuspatterin uusiin las-
kentakeskuskontteihin. Työt tee-
tetään kotimaisessa yrityksessä. 
Laskentakeskuskont i t rakenne-
taan kokonaisuudessaan uusiksi. 
Kontti koostuu integroidusta ko-
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Rannikko-
ohjuksen 
ampuja 
näkee 
ohjuksen 
hakupään 
välittämän 
kuvan 
ampumalait-
teelta 
laukaisuhet-
kellä, lennon 
aikana ja 
osumahet-
kellä. 

konaisjärjestelmästä, missä tieto-
hal l intajär jestelmä viestilaittei-
neen, MEPS ja esitysjärjestelmä 
toimivat yhtenä kokonaisuutena. 

Lavett iajoneuvojen nykyiset 
laitesuojat modernisoidaan ja lai-
tesuojien järjestelmät vaihdetaan 
pääsääntöisest i uusiin. Patterit 
kykenevät jatkossakin ampumaan 
samoja ohjuksia kuin laivajärjes-
telmät. Ohjuspattereiden suunnit-
telutyö on saatu päätökseen ja 
ensimmäis ten laskentakeskus-
konttien vastaanotot ovat j o to-
teutuneet. Vaikka nykyiset ajo-
neuvot säilytetään tehdään niille 
perushuoltoa mittavampi huolto 
kuljetusvarikolla. 

Väylätorjunta kykyä 
parannetaan 

Vuoden 2002 lopulla tilattu ran-
nikko-ohjus jär jes te lmä siirtyy 
tuotantovaiheeseen. Järjestelmän 
suunnittelutyö on päätöksessään 
ja toimitukset alkavat loppuvuo-

desta 2004. Tällöin Uudenmaan 
Prikaati saa käyttöönsä harjoitus-
ampumalaitteet ja niihin kuulu-
vat ohjukset, käsi t telyampuma-
laitteet sekä luokkasimulaattorin. 

Koulutus aloitetaan enna-
koivasti lähettämällä prikaatin 
kouluttajia maavoimien panssa-
r in tor juntaohjus 2000:n koulu-
tukseen jo kuluvana vuonna. Pst-
ohj 2000:n käyttö ei poikkea ran-
nikko-ohjuksesta. Varsinaiset jär-
jes te lmätoimitukset alkavat 
vuonna 2005 j a operati ivisessa 
käytössä ensimmäinen rannikko-
ohjuskomppania on vuonna 
2006. 

Rannikko-ohjuksen tekninen 
toteutus on hyvin pitkälti kuitu-
ohjat tavan Polyphemin kaltai-
nen. Ampuja ohjaa ampumalait-
teen näytön perusteella ohjuksen 
maaliin. Käytännössä tämä on 
toteutettu siten, että ohjuksen ha-
kupäänä toimivat valinnaiset päi-
väkameran tai infrapunakameran 
kuva siirretään ohjuksesta lennon 
aikana purkautuvaa kuitua pitkin 
ampumalaitteeseen. Ampuja pi-
tää maalin tähtäinrist ikossa tai 
"käskee" ohjuksen lukkiutua 
maaliin tai maalin tiettyyn koh-
taan videotrackerin avulla. Lukit-
tuaan maalin (ennen tai jä lkeen 
laukaisun) on ampujan vielä 
mahdollista vaihtaa osumapistet-
tä maalissa tai jopa maalia ennen 
osumaa. Tällä tekniikalla toteu-
tettuna päästään alle yhden met-
rin kokonaishajontaan. 

Mistralin tulevaisuus 
valoisa 

Mistral laivajärjestelmät ovat mo-
dernisoinnin alaisena. Työt saate-
taan päätökseen vuoden 2004 ku-
luessa. Ohjusten eliniän jatkami-
nen on suunnitelmissa, missä yh-
teydessä ohjukset, huolto- ja kou-
lutusjär jes te lmä sekä huoltojär-
jestelmä modernisoidaan. 
Teksti: Jussi Voutilainen 

Umkhonto IT02005 
K a n t a m a : y l i 10 k m 
Hakupää : i n f r apuna 
Oh juksen pa ino : 125 kg 
Ta is te lu la tauksen pa ino 25 kg 
M u u t a : 
• m a a l i t i e d o n pä iv i t ys koko 

l e n n o n a jan 
• v a i h t o e h t o n a a m m u - j a -

u n o h d a pys ty lauka isu 

RBS 15 SF III (Mto85m) 
K a n t a m a : y l i 100 k m 
Hakupää: t u t kahakupää 
O h j u k s e n pa ino sä i l iössä1500 kg 
Ta is te lu la tauksen pa ino 90 kg 
• M u u t a : pass i i v i nen matka-

l en tova ihe 
• h a k e u t u m i n e n : puo l i ak t i i v i nen 

tu t ka 
• a m m u - j a - u n o h d a 

Rannikko-ohjus R02006 
K a n t a m a n 8 k m 
Hakupää: CCD/IR 
O h j u k s e n pa ino 33 kg 
Ta is te lu la tauksen pa ino 5 kg 
M u u t a : 
• ku i tuoh ja t tava 
• a m m u - j a - u n o h d a 
• a m m u - j a - p ä i v i t ä 
• oh jaa 

Mistral M91 
K a n t a m a n 4,5 k m 
Hakupää In f rapuna 
O h j u k s e n pa ino 19 kg 
Ta is te lu la tauksen pa ino n. 4 kg 
M u u t a : 
• A m m u ja u n o h d a 
• Käytössä H ä m e e n m a a - j a 

Rauma- luok i l l a 
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va 
i° tulen ohtovälineet 

Rannikkojoukoille on tulossa lähivuosina uusia tulenjohto- ja 

valvontavälineitä. LASU 2 0 0 0 , rannikkotutka ja merivalvonta-

monisensorijärjestelmä on tarkoitettu meri- ja maatulenjoh-

toon, maalinosoittamiseen, meri- ja maa-alueen valvontaan 

sekä rajoitettuun ilmavalvontaan. Uudet laitteet ja järjestelmät 

parantavat olennaisesti rannikkojoukkojen valvontakykyä ja 

taistelunkestävyyttä. 

LASU 2000:n hankinta käynnis-
tyi alustavalla tarjouspyyntökier-
roksel la j o vuonna 1998. Kor-
vaamal la vanhen tumassa oleva 
Nokian M A 8350 laseretäisyys-
mittari ja Kollsman -lämpökuva-
la i teyhdis te lmä S A G E M : n toi-
mit tamal la L A S U 2000:11a taa-
taan tu len joh toryhmi l le aikai-
sempaa pa rempi l i ikkuvuus j a 
suori tuskyky. Nyt lait tei ta on 
käytössä pieni määrä kaikissa 
merivoimien varusmiehiä koulut-
tavissa joukko-osastoissa j a sota-
kouluissa. Viimeiset laitteet, va-
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-44 LASU 2000 -laitteistoon kuuluu vasemmalla oleva HALEM 
2PA -laseretäisyysmittari, oikealla oleva MATIS HH -lämpökuva-
laite, SG-12F goniometri ja Nokian jalusta. 
M Rannikkotutka parantaa rannikkojoukkojen tutkavalvonnan 
taistelunkestävyyttä. 
A LASU 2000 ja Rannikkotutka on hankittu samoihin tehtä-
viin, mutta toimintaperiaatteet ja ominaisuudet ovat erilaiset. 

raosat j a työkalut vastaanotetaan 
tämän vuoden aikana. Päivitetyn 
oh je lmis ton tes taus toteutetaan 
vuoden 2004 alkupuolella. Ope-
ratiiviseen käyttöön laite saadaan 
vuoden 2004 aikana. 

L A S U 2000:ssa on etäisyy-
den mittaamiseen ja tähystykseen 
päivän valossa Zeiss:in H A L E M 
si lmäturval l inen 2PA -laseretäi-
syysmittari . S A G E M : n kolman-
nen sukupolven lämpökuvalaitet-
ta MATIS H H (hand held) käyte-
tään tähys tykseen ensis i ja isest i 
huonoissa näkyvyysolosuhteissa, 
mut ta lai tet ta vo idaan käyt tää 
myös pä ivänva lossa . H A L E M 
2PA j a MATIS H H on yhden-
suuntaistettu, jolloin maalin etäi-
syys voidaan mitata laseretäi-
syysmittaril la kun maalia tähys-
tetään lämpökuvalai t teel la . Lei-
can goniometri SG-12F eli suun-
tausosa määrittää suun ta - j a kor-
keuskulman maaliin, yhdistää tä-
hän tietoon laseretäisyysmittarilta 
saadun etäisyystiedon sekä muo-
dostaa j a lähettää maalisanoman 
eteenpäin. Laseretäisyysmittaria 

j a l ämpökuvala i te t ta vo idaan 
käyttää myös yksittäisinä laittei-
na. Kokona isuu t ta kannat te lee 
Nokian valmistama jalusta, joko 
on ollut käytössä j o Nokian lase-
retäisyysmittarissa. Jalustalle on 
hankittu uusi kantoväline. Virta-
lähteenä lai t teistolle voidaan 
käyt tää ulkois ta vi r ta lähdet tä 
sekä laitekohtaisia akkuja tai pa-
ristoja. 

LASU 2000: 
• l a i t t e iden p a i n o n o i n 10 

kg ja j a l u s t a n p a i n o n o i n 
15 kg 

• ns. s i l m ä t u r v a l l i s e n 
laser in m i t t a u s e t ä i s y y s 
m a x 25 k m 

• m a a l i e n l u o k i t u s ja 
t u n n i s t u s n o i n 2 0 - 3 0 k m 

Rannikkotutka - pieni 
kooltaan ja teholtaan 

Rannikkotutkahanke käynnistyi 
j o 1990 -luvun alussa. Moninais-
ten vaiheiden jä lkeen hankittiin 

rannikkotutkan prototyypiksi sak-
salainen BOR-A 550 maastoval-
vontatutka vuonna 1999. Kehitys-
työn j a testauksien jälkeen on teh-
ty tänä vuonna sop imus seitse-
män rannikkotu tkan hankk imi -
seksi Tha ïes Communica t i ons 
GmbH:lta . Merivoimien tilaamia 
tutkia j a ohjelmistoa valmistetaan 
parhail laan. Prototyyppi on käy-
tössä mer ivoimien joukko-osas-
toissa. Sar ja tu tk ien vas taanotot 
toteutetaan tämän j a ensi vuoden 
aikana. Tutkat saadaan koulutus-
käyttöön ensi vuonna j a käyttäjä-
koulutus annetaan vuosina 2004 
j a 2005. 

Rannikkotutka voidaan siirtää 
helpost i . Rann ikko tu tka -asema 
voidaan perustaa maastoon tai ra-
kennuksiin. Tutkassa on niin pie-
ni lähetysteho, että sitä on vaikea 
havaita ja tutkaan hakeutuvat oh-
jukset eivät voi lukkiutua tutkaan. 
Pienestä tehosta huol imat ta tut-
kalla on varsin hyvä suorituskyky. 
Näil lä omina isuuks i l l a saavute-
taan rannikkojoukkojen tutkaval-
vonnal le ta is te lunkestävyyt tä j a 
voidaan lisätä va lvonnan katta-
vuutta. 

Rannikkotutkalla voidaan ha-
vaita merimaalien lisäksi maalla 
l i ikkuvia maale ja yksi t tä isestä 
miehes tä a joneuvoih in asti sekä 
lentäviä kohteita, esimerkiksi he-
likoptereita. Rannikkotutka toimii 
pulss idoppler -per iaat teel la eli 
maalit havaitaan niiden liikkeen 
perusteel la . Maal is ta muodoste-
taan automaat t ises t i seuranta 
( track) j a maa l i symbol i käyt tö-
laitteelle. Rannikkotutka l la voi-
daan luokitella maaleja doppler -
äänen perusteel la . Tutkal la ha-
vai t tu jen maal ien t iedot lähete-
tään t i lannekuvaa muodostavaan 
johtoportaaseen kiinteällä johdin-
yhteydellä tai radiolla. Simulaat-
torilla voidaan kouluttaa operaat-
toreita erilaisiin tilanteisiin. 

Rann ikko tutkaan kuuluu 
käyttölaite, sensoriosa j a kaapelit. 
T ie tokonepohja inen , 1 0 " T F T -
näytöllä varustettu käyttölaite on 
suunnitel tu erityisesti rannikko-
tutkalle, j a sillä ohjataan sensori-
osan to imintaa . Sensor iosaan 
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kuuluvat R F U (Radio Frequency 
Uni t ) , S P U (S igna l P r o c e s s i n g 
Unit), TV-kamera tai opt inen täh-
täin j a jalusta. Tutkaan kuuluvalla 
G P S -lait teella voidaan määr i t tää 
tu tkan p a i k k a j a k o m p a s s i l l a 
suunnastus . 

Rannik kotutka 
• kokonaispa ino no in 150 kg 
• m i t t ause tä i syys y l i 60 k m 
• kesk imäärä inen t e h o 

25 m W - 3 W 
• t aa juus X -a lue 
• hyp in täa lue sato ja MHz 
• seurannassa o leva t 

maa l i t 40 kpl 

Mer iva lvontamoni -
sensori jär jestelmä tuo 
uusia u lot tuvuuksia 
k i in teään va lvontaan 

M e r i v a l v o n t a m o n i s e n s o r i h a n k e 
on käynn i s tyny t proto tyyppi la i t -
t e i s ton m y ö t ä j o 1990 - l u v u n 
a lussa . N y k y i n e n mer iva lvon ta -
mon i senso r i j ä r j e s t e lmä eli Mer i -
k o t k a on p r o t o t y y p i n s e u r a a j a . 
Suur immat erot ovat itse sensori-
osassa. Nykyisen sensorin toimit-
taa S A G E M j a ohjausjär jes te lmän 
Elesco. Mer iko tkan oh jaus jä r jes -
t e lmiä on j o a senne t t u tu lev i l l e 
a semapa iko i l l e j a t avo i t t eena on 
asen t aa lopu t j ä r j e s t e l m ä t ens i 
v u o d e n a ikana . O s a senso re i s t a 
on j o vastaanotet tu . Ni iden asen-
n u k s e t a lo i t e t aan t ä m ä n v u o d e n 
aikana j a ja tke taan ensi vuonna . 

L A S U 2000 : s t a j a r a n n i k k o -
tu tkas ta p o i k e t e n M e r i k o t k a on 
kiinteä valvontajär jestelmä. Meri-
ko tka koos tuu s tabi lo idus ta sen-
so r iosas t a sekä k a h d e n r äk in 
käy t töasemis ta . Kauko-oh ja tu l l a 
sensor i l l a v a l v o t a a n a lue i ta j a 
h a n k i t a a n t i e to ja v a l v o t t a v a s t a 
koh t ee s t a . T ä h ä n t a r k o i t u k s e e n 
sensor i s sa on A d i m e c - p ä i v ä k a -
mera, Iris - lämpökuvalai te j a Mo-
lem -laseretäisyysmittari . Sensori 
on suojattu sääsuojalla silloin kun 
sitä ei käytetä. Sensorin läheisyy-
dessä on ohjausasema, j o k a oh jaa 
sensoria käy t töasemas ta annet tu-
jen komento jen mukaisesti . Käyt-
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t öaseman oh je lmis to mahdol l i s -
taa valvonnan, maalin etsinnän j a 
t u l e n j o h d o n . K ä y t t ö a s e m a t on 
kytketty toisiinsa tiedonsiirtover-
kol la , j o t e n yh tä s enso r i a vo i -
daan käyttää useammasta käyttö-
asemasta . 

IVlerikotka 
• ns. s i lmä tu rva l l i sen 

laser in m i t t ause tä i syys 
m a x 40 k m 

• maa l i en luok i tus ja 
t u n n i s t u s no in 2 0 - 40 k m 

• p ä i v ä k a m e r a n suu ren -
nos 27x 

• a u t o m a a t t i n e n v ideo-
t racker maa l i en seuran-
taan 

Valvontaväl ineiden 
käyt tö 

L A S U 2 0 0 0 , r a n n i k k o t u t k a j a 
mer iva lvon tamon i senso r i j ä r j e s -
t e lmä on ta rko i te t tu s a m o i h i n 

tehtäviin. Niiden toimintaperiaat-
teet j a o m i n a i s u u d e t p o i k k e a v a t 
to i s i s taan . Ki in teäs t i a s e n n e t u n 
m e r i v a l v o n t a m o n i s e n s o r i j ä r j e s -
te lmän käyt töönot to tapahtuu tar-
v i t taessa nopeas t i j a sen käyt tä -
miseen tarvitaan yksi operaattori, 
j o k a voi tehdä mui takin tehtäviä. 
J ä r j e s t e lmää käyte tään ensisi jai-
sest i r a u h a n a j a n v a l v o n n a s s a , 
m u t t a m y ö s kr i i s ien a ikana . 
L A S U 2000 j a rannikkotu tka on 
hanki t tu ensisi jaisest i sodan a jan 
j o u k o i l l e , m u t t a n i i tä v o i d a a n 
käyttää myös rauhan ajan valvon-
taan. Ni iden täysipainoinen käyt-
tö j a o m i n a i s u u k s i e n h y ö d y n t ä -
m i n e n vaat i i k u i t e n k i n u s e a m -
man henki lön työpanoksen . 

L A S U 2000- . rannikkotu tka-
j a me r i vai v o n t a m o n i s e n s o r i j är-
j es te lmähankke iden valmistut tua 
suunni te l lu l la taval la on rannik-
kojoukkojen valvontakyky entistä 
parempi . Keskeis tä on tais telun-
kes tävyys . 
Teksti: J a n n e H u u s k o 

Merikotkan sensorissa on päiväkamera, laseretäisyysmittari ja 
lämpökuvalaite. 
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RAV4. ILO IRTI ARJESTA. Monikäyttöinen maasturi RAV4 takaa ajamisen 
ilon ja varmuuden kaikissa olosuhteissa. Nyt se tarjoaa entistäkin enemmän: vakiona mm. 8 turvatyynyä 
ainoana luokassaan, kauko-ohjattu CD-audiojärjestelmä, ajotietokone, etu- ja takasähköikkunat, ilmas-
tointilaite sekä pituussuunnassa säädettävä takaistuin, jonka voi myös taittaa kokoon tai irrottaa kokonaan. 
Mall isto alkaen 31.900 e. EU-yhdistetty 7,1-9,3 1/100 km, C02-päästöt 175-224 g/km. Takuu 3v/ 
100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

M STEN A 
YMPÄRISTÖSERTIFIOITU 
YHTEISTYÖKUMPPANISI 
RAUDAN JA VÄRIMETALLIEN 
KIERRÄTYKSESSÄ 
Stena Metalliyhtymä Oy 
Pajakatu 7-9 
11130 Riihimäki 
Puh 010 802 323 
Fax hali. (019) 736 640 
www.s tenameta l l . com 
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Vaativa Jurmo-koulutus 
veneen kuljettaja koulutuksen uusin haaste Uudenmaan Prikaatissa 

Uudenmaan Prikaatissa aloitettiin 
rannikojääkäreiden veneenkuljettajakou 
lutus vuonna 1989. Koulutus alkoi 
RannJP:n kalustolla ja -tiloissa Upinnie-
messä RannJP:n venekouluttajien 
avustuksella heidän toimiessaan vene-
joukkueen aloittavien kouluttajien 
tukena. Tukikohta siirrettiin Hankonie-
melle Syndalenin harjoitusalueelle 
1992, kun satama sinne valmistui. 

Alkuaikoina pääkoulutuskalusto-
na ol ivat Pioneer iu iskot , jo i s ta 
nopeasti siirryttiin Rannikkouis-
koihin. Jurmot tulivat pääkalus-
toksi 2001, kun niitä alkoi olla 
riittävästi koulutuksen käynnistä-
miseksi . Samaan aikaan prikaa-
tiin saatiin myös uudet G-veneet. 
Vanha Rann ikkou i sko on edel-
leen mukana to iminnassa . Sekä 
Jurmo-, Rannikkouisko- että G-
veneet kuuluvat uuteen Rannik-
kojääkäripataljoonaan, johon pri-
kaatin venejoukkue on vuodesta 
2001 tuottanut veneenkuljettajia. 

Uusi alusluokka 

Si i r tymisen Rann ikkou i skos ta 
Ju rmoon ei pi tänyt olla mikään 
suuri muutos vene joukkueen 
koulu tuksessa . Veneethän ovat 
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Vesisuihkupropul-
sioilla varustettu 
Jurmo ottaa kurvit 
todella tiukasti. 

suurin piirtein samankokois ia 
a lumi in i runkois ia diesel-vesi-
su ihkupropuls io l la varus te t tu ja 
kuljetusveneitä . Tarkemmin tar-
kasteltuna eroja löytyy kuitenkin 

niin että voidaan puhua kokonaan 
eri alusluokasta. 

Ju rmo on lähes 3 metr iä pi-
tempi, täyskatettu, 1.5 tonnia pai-
navampi j a sitä käsi tel lään kah-
den je t in avulla, veneen meren-
kulku- j a viestikalusto on nykyai-
kaista ja sen varustukseen kuuluu 
i t-konekivääri . Aluksen tekniset 
ratkaisut ovat lisäksi paljon kehit-
tyneempiä (lue: monimutkaisem-
pia) kuin edeltäjänsä. 

Veneiden käyttö on myös eri-
laista: Jurmot profiloituvat Rann-
JP:ssä selvästi enemmän tst-kul-
je tusveneiksi kuin Rannikkouis-
kot. Kun lisäksi uuden sa-organi-
saation reservin veneenkuljettajat 
harjoit televat vuosittain Ruotsin 
amf ib io joukko jen kanssa sekä 
läns inaapur issa että Suomessa , 
on koulutuksen hiomisel le ollut 
selvä tarve. 

Oma komentokiel i 

Varisnaiseen merenkulku- j a ko-
nekoulutukseen on Merivoimissa 
o lemassa hyvät ohjee t j o iden 
poh ja l t a a lojen peruskoulu tus 
Jurmol lek in voidaan edel leen 
hoitaa. Lisääntyviin erityisvaati-
muksiin on koulutuksessa yritet-
ty vastata muun muassa seuraa-

vin to imenpi te in: Merenku lun 
komentokiel i on prikaatissa ke-
hitetty enemmän omiin tarpeisiin 
sopivaksi, vaikkakin eräiden mie-
lestä "siellä on aina puhuttu omaa 
kieltä". Ase- ja ampumakoulutus 
ilmatorjuntakonekiväärillä on tul-
lut mukaan venejoukkueen kou-
lutukseen. Alusten naamioint i in 
kiinnitetään enemmän huomiota. 
Navigointiin julkisten väylien ul-
kopuole l la j a to imintaan suoja-
pa ikassa keski ty tään koko ajan 
e n e m m ä n . P imeäkoulu tus ta on 
lisätty. Teknisesti kehi t tyneiden 
alusten käyttöhuoltoon on pitänyt 
panos taa huomat tavas t i entistä 
enemmän. 

Veneenkuljettaj ien 
valinta tärkeää 

Lisääntyneisiin haasteisiin ei ole 
vastattu pelkästään tarkemmalla 
koulutuksella, vaan erittäin tärke-
ää osaa näyttelee veneiden käyt-
täjiksi koulutettavien varusmies-
ten soveltuvuus vaativaan tehtä-
vään. Pr ikaat issa on ki innitet ty 
ent is täkin e n e m m ä n huomio ta 
veneenkuljettajien valintaan. Hei-
dät valitaan taustatietojen ja haas-
ta t te lu jen perus tee l la vapaaeh-
toisten halukkaiden joukosta. Se, 

Jurmo-
joukkojenkul-

jetusveneen 
katettuun 

kuljetustilaan 
mahtuu 22 
taistelijaa. 
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että tulevat venemiehet ovat so-
veltuvia, vapaaehtoisia ja omaa-
vat korkean motivaat ion tehtä-
vään, on välttämätöntä koulutuk-
sen onnistumiselle. Valintamenet-
telystä huolimatta joudutaan kou-
lutus keskeyttämään 1 - 3 henki-
lön osalta vuosittain, koska vaa-
dittaviin tuloksiin ei päästä. 

Tekemällä oppii 

Jurmo-kuljettajien koulutuksessa 
on pääpaino selkeästi tekemises-
sä. Veneenkuljettajakurssin alus-
sa oleva teoriajakso on mahdolli-
s imman lyhyt. Sitä seuraavan 
käytännön kone- ja ajoharjoitte-
lujakson aikana syvennetään tie-
toja ja kehitetään erittäin tärkeää 
oikeaa asennetta sekä opitaan tai-
dot, jo i ta hyvältä kuljet tajal ta 
vaaditaan. Jokainen koulutettava 
harjoit telee veneen pääll ikkönä 
eli vastaa navigoinnista vähintään 
50 tuntia ja toimii ruorimiehenä 

vähintään saman ajan. Keskino-
peus ajoharjoit telussa on 2 0 - 2 5 
solmua, joten jokainen koulutet-
tava liikkuu 2000-2500 meripe-
ninkulmaa jakson aikana. Ajohar-
joitteluun sisältyy myös vaiheita, 
joissa veneet toimivat rannikko-
joukon osana sotaharjoituksissa. 
Koko harjoittelujakson ajan ovat 
kul je t ta jakokelaat koulut ta jan 
valvonnan alaisina. Ajoharjoitte-
lu jakso päättyy merenkulun- ja 
konekatsastajalle annettaviin toi-
mintanäytteisiin, jotka hyväksy-
tysti suoritettuaan kuljettajat saa-
vat oikeuden toimia itsenäisesti 
veneiden miehistöinä. 

Veneenkuljet taj ien koulutus 
RannJP:n reserviin sitoo koulut-
tajia erittäin paljon. UudPr:n ve-
nejoukkueessa on viisi päätoi-
mista venekouluttajaa jotka kou-
luttavat 15 kuljettajaa / ikäluok-
ka. Määrää voi pitää miniminä, 
jolla tehtävästä selvitään. Ihanne-
tilanne kouluttajien osalta olisi se 

että noin viisi kouluttajaa hoitai-
si "peruskoulutuksen" eli ve-
neenkul je t ta jakurss in teorian 
sekä ajoharjoittelun ja 2 - 3 kou-
luttajaa olisi si toutunut "jatko-
koulutukseen" eli vanhempien 
kuljet taj ien joukko tuotantokau-
teen. 

"IMäin suoraan" 

Uuden kaluston käyttöönotto täl-
laisessa mittakaavassa ja sen kou-
lutuksen käynnistäminen on ollut 
työlästä mutta motivoivaa. Jossa-
kin horisontissa häämöttää hetki 
jol loin "kaikki rul laa" hieman 
enemmän omalla painollaan. Vai 
onkohan niin, että muutos on ny-
kyisin jatkuvaa ja "näin suoraan" 
ruorikomennon voi unohtaa ku-
ten Jurmo-koulutuksessakin on 
tehty. 
Teksti: Ari Juhani Määttä 

Viimeiset veneet Marine Alutechilta tilatuista 36 Jurmosta luovutetaan 
merivoimille keväällä 2004. 
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JOKO TEILLÄ ON 
VALTAKUNNAN SELKEIN 
HENKILÖKOHTAINEN 

TALOUSARVIO? 

Tervetuloa tunniks i Sampo Pankki in. Lainatar jouksen l isäksi saat 
henki lökohtaisen ta lousarvion i lmaiseksi . Varatkaa aika Sampo 
Pankin konttor ista tai osoitteessa www.sampo.f i / ta lousarv io. 

^ SAM PC 

http://www.sampo.fi/talousarvio


UUDISTUVA 
RESERVIN 
KUULUTUS 
Reservin koulutuksen kehittämisessä puhaltavat 
uudet tuulet, jossa erityisesti huomioidaan niin 
puolustusvoimien, kuin muiden poikkeusolojen, sekä 
itse reservin koulutuksellinen tarve. Kirjoittaja on 
pitkän linjan vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja 
vaikuttaja. Hän on palvellut mm. Helsingin Sotilas-
läänin alueupseerina ja toimii tällä hetkellä Pääesi-
kunnan asevelvollisuusosastolla vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen suunnittelutehtävissä. 

Jos katsomme aikaa taaksepäin 
noin kaksikymmentä vuotta, käsi-
te reservinkoulutus oli yksinkertai-
nen. Tällöin ymmärrettiin, että ker-
tausharjoitukset ovat sama asia 
kuin reservinkoulutus. Kertaushar-
joi tukset jaettiin kolmeen ryh-
mään: esikuntien, joukkojen j a 
tehtäväkohtaiset kertausharjoituk-
set. Kukaan ei puhunut sodan ajan 
joukkojen ulkopuolelle jäävän 
henkilöstön hyödyntämisestä tai 
kouluttamisesta. Vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta annettiin 
jossain määrin eri maanpuolustus-
jär jestöissä tai sitä harjoitettiin 
osittain salaa. 

Nykypäivänä reserviläiskoulu-
tus käsittää kertausharjoitukset , 
puolustusvoimien vapaaehtoiset 
harjoitukset, sodan ajan joukon va-
paaehtoistoiminnan sekä tuen 
Maanpuolustuskoulutus ry:lle. 
Koulutuksellisesti joukot jaetaan 
joukkotuotettuihin ja jatkosijoitet-
taviin joukkoihin. Joukkojen jakoa 
tapahtuu myös joukon tehtävän 
sekä perustamiseen liittyvän kiire-
ysluokan mukaan. 

Reservin koulutusjärjestel-
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mään liittyvässä täydennyskoulu-
tuksessa erityisesti yksittäisen re-
serviläisen ja hänen erikoisosaami-
sensa osalta korostuvat osaamispo-
lut, jo tka muodostuvat koulutus-
moduuleista. Näistä koulutusmo-
duuleista rakennetaan eri erikois-
osaajien täydennyskoulutus. Mo-
duuleina voivat toimia reserviläis-
koulutuksen eri osat (KH, pvYEH, 
sa-joukon veh-toiminta, MPK ry:n 
kurssit), osittain palkatun henki-
löstön koulutukseen tarkoitetut 
sekä myös ulkopuolisen koulutuk-
sen tarjoamat moduulit. 

Uudistuksen 
lähtökohdat 
Lähtökohtana on, että asevelvollis-
ten koulutusjärjestelmä muodos-
tuu varusmiesten koulutusjäijestel-
mästä ja reservin koulutusjärjestel-
mästä. Rauhan ajan joukko-osastot 
tuottavat operatiivisin perustein ja 
joukkotuotantosuunnitelmien mu-
kaisesti sodan ajan joukkoja. Jouk-
ko tuotetun joukon elinkaari on 
noin 6 - 1 2 vuotta. Tämän jälkeen 
joukko pyritään sijoittamaan edel-
leen joukkona jatkosijoitettaviin 
alueellisiin joukkoihin. Tässä yhte-
ydessä on tärkeää, että sijoittami-
sessa huomioidaan siviilikoulutuk-
sessa hankittu osaaminen j a sen 
vaikutus uuteen sodan ajan tehtä-
vään. Osa reserviläisistä sijoitetaan 
myös tässä vaiheessa esikuntateh-
täviin, suoritusorganisaatioon, 
kouluttajaorganisaatioon, osa vara-
taan muun yhteiskunnan käyttöön 
kriisitilanteissa ja osa jää sijoitta-
mattomina asevelvollisuusrekiste-
riin. 

Asevelvollisten koulutuksen 
tarkoituksena on kouluttaa ja har-
jaannuttaa asevelvolliset sotilaalli-
sen maanpuolustuksen tehtäviin ja 
siten luoda edellytykset sodan va-
ralta tarvittavien joukkokokonai-
suuksien muodostamiselle. Tämä 
edellyttää, että jokainen asevelvol-
linen koulutetaan ja sijoitetaan ky-
kyjensä ja taipumustensa mukai-
siin sodan ajan tehtäviin. 

Ensisijaisena välineenä sodan 
ajan joukkojen muodostamisessa 
on joukkotuotanto. Joukkotuotan-
nolla tarkoitetaan koulutuksellista 

kokonaisuutta, jonka keskeiset te-
kijät ovat varusmiespalveluksen 
aikana yhdessä toimimaan koulu-
tettu sodan ajan pe rusyks ikkö j ä 
tämän joukon harjaannuttamiseksi 
toteutettavat kertausharjoitukset. 
Tällainen joukko pyritään sen elin-
kaaren aikana pitämään mahdolli-
s imman hyvin alkuperäisessään 
kokoonpanossaan. Koska varus-
miehillä ei vielä yleensä ole han-
kittuna ammatillista siviiliosaamis-
ta, ei tätä kyetä hyödyntämään 
varsinaisessa joukkotuotannossa. 

Toissijaisena välineenä on re-
servin joukkojen ja henkilöiden 
jatkosijoittaminen. Jatkosijoittami-
sella muodostetaan varsinaisen 
joukkotuotannon ulkopuolelle jää-
vät joukot . Jatkosijoit tamisessa 
pyritään hyödyntämään sekä jouk-
kotuotannolla saavutettu joukko-
jen toimintakyky, että yksittäisten 
henkilöiden sodan ajan tehtäviä 
palveleva kokonaisvaltainen osaa-
minen. 

Puolustusvoimat vastaa reser-
vin sekä sodan että rauhan ajan 
osaamisen kehittämisestä. Uudis-
tuvalla reservinkoulutusjärjestel-
mällä ja siihen liittyvällä täyden-
nyskoulutuksella ohjataan reservin 
osaamisen kehittämisen polkuja. 
Reservinkoulutusjärjestelmällä yl-
läpidetään ja valmennetaan suori-
tuskykyistä tehtävänsä osaavaa, 
motivoitunutta reserviä. 

Tulevaisuuden 
koulutusjärjestelmä 
On tärkeää, että puolustusvoimien 
koulutusjär jestelmää kehitetään 
osana yhteiskunnan muuta koulu-
tusta. Kehittämisessä otetaan huo-
mioon koulutusjärjestelmän koko-
naisuus j a puolustusvoimien eri-
tyispiirteet, jossa huomioidaan 
avoin oppimisympäristö ja yksilöi-
den jatkuva oppiminen. Monimuo-
to-opiskelun keinoja lisätään j a 
painopiste siirretään muodollisesta 
koulutuksesta osaamiseen. Myös 
yhteiskunnan tar joamaa muuta 
koulutustarjontaa ja puolustusvoi-
missa, vapaaehtoistoiminnassa ja 
siviilissä hankittua osaamista hyö-
dynnetään. 

Sodan ajan joukkojen määrän 
supistuessa meillä on seuraavan 
kymmenen-v i iden to i s ta vuoden 
aikana entistäkin laajempi sijoitus-
kelpoinen reservi, joilla ei ole so-
dan ajan joukon sijoitusta. Synty-
vyysennusteiden perusteella tilan-
ne näiden vuosien jälkeen tasaan-
tuu. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kautta voidaan ohjata ja an-
taa koulutusta myös muiden poik-
keusolojen organisaatioihin sijoi-
tettaville henkilöille. Tavoitteena 
tulisi olla, että kaikilla olisi kriisi-
ajan tehtävä puolustusvoimissa tai 
siviilissä! Myös varaukset näihin 
tehtäviin voitaisiin tehdä, ei pel-
kästään asevelvollisten osalta, 

l iftaai« 
('siviilissä hankittu N 

osaaminen 
(johtaminen) 

Kertausharjoitukset jaotellaan 
-joukon 
kertausharjoitukset 
- tehtäväkohtaiset 
kertausharjoitukset 

- esikuntien 
kertausharjoitukset 

Reserviläiskoulutus muodostuu: 
- kertausharjoituksista 
- PV:n vapaaehtoiset 

harjoituksista 
- sodan ajan joukon 
vapaaehtoistoimin 
- tuesta MPK ry:l 

-Osaamispolut muodostuvat 
moduuleista 

Koulutusjärjestelmä: 
- peruskoulutus 
— täydennyskoulutus 
- tehtäväkohtainen koulutus 
— perehdyttämiskoulutus 
• tietoiskut 

jatkosijoitetut 
joukot 
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Asevelvollisten 
koulutusjärjestelmä 

vaan kaikkien osalta mukaan luki-
en naiset. 

Kertausharjoitukset keskitty-
vät useimmilla ensimmäisen sijoi-
tuksen ja jatkosijoituksen mukai-
seen tehtävään. Nopeasti uusiutu-
va joukko j a tiheä kertausharjoi-
tuskierto myös johtavat nopeaan 
tehtävien vaihtumiseen. Tehtävään 
erityisesti perehtynyttä päällystöä 
ei synny riittävästi. Uudistuva re-
serviläiskoulutus kasvattaa myös 
kouluttajahenkilöstön tarvetta. 
Siksi tavoitteena on käyttää am-
mattitaitoisia reservin kouluttajia 
kertausharjoi tuksien kouluttaja-
tehtävissä. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen kouluttaja voima 
muodostuu yhä suuremmassa 
määrin reserviläisistä. Samaan ai-
kaan vapaaehtoisella kouluttautu-
misella täydennetään entistä laa-
jemmin alueellisten ja paikallis-
joukkojen koulutustarvetta. Kou-
luttajilta vaaditaan yhä ammatti-
maisempaa otetta, mikä voidaan 
saada aikaan vain riittävällä kou-
lutuksella j a kokemuksel la . Va-
paaehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus ei pysty vielä omin voimin 
tuottamaan vaaditun tasoisia kou-
luttajia, joten puolustusvoimien 
tulee panostaa edelleen osa kerta-
usharjoitusvolyymistaan reservin 
koulut tajakoulutukseen. T ä m ä 
koulutus palvelee erityisesti reser-
vin johtajien sodan ajan valmiuk-
sia oman joukkonsa johtamisessa. 
Tulevaisuudessa osaavan reservin 
käytön niin varusmies- kuin reser-
viläiskoulutuksessakin tulee olla 
monipuolista ja joustavaa sekä to-
teutettavissa paikallisten tarpeiden 
mukaan. 

Koulutus kohdennetaan ensisi-
jaisesti jatkosijoitettavien joukko-
jen päällystölle. Jäljestettävät ope-
tuspaketit suunnitellaan muodos-
tuvan koulutustarpeen perusteella. 
Kullekin opetuspaketille määrite-
tään suoritevaatimukset sekä kou-
lutuksen antama pätevyys (sopi-
vuudet). 

Henkilöstön jatkosi joi t tami-
nen yksikkötyypiltään j a käyttö-
periaatteiltaan erilaiseen joukkoon 
on merkit tävä tekijä täydennys-

4.11.2003 

koulutustarpeen muodostumises-
sa. Täydennyskoulutusjär jestel-
män keskeisenä tavoitteena on li-
sätä myöhemmin perustettaviin 
joukkoihin sijoitettavan päällystön 
johtaja- j a kouluttajavalmiuksia. 
Kohdennettujen kurssien tarve ko-
rostuu sijoitettaessa jatkosijoitetta-
vien joukkojen perusyksikköpääl-
lystöä. Useimmissa tapauksissa 
joukkotuotannon mukaisessa en-
simmäisessä joukossa on keskei-
siin päällystötehtäviin sijoitettu 
kaaderihenkilöstöä. Keskeinen so-
dan ajan tarpeeseen liittyvä tekijä 
on myös johtajareservin koulutta-
minen sekä sodan ajan joukkoihin 
että sotilasläänien henkilöstöreser-
viin. 

Järjestelmällä on myös tärkeä 
merkitys maanpuolustustahdon 
ylläpitämisessä. Koulutusjärjestel-
mässä reserviläisillä tulee olla 
mahdollisuus hakeutua järjestettä-
viin puolustusvoimien opetustilai-
suuksiin. 

Koulutettavat arvioidaan kou-
lutustapahtumittain ja henkilöstön 
sopivuuksiin tehdään tarvittaessa 
tarkennuksia. Henkilöiden koulu-
tustiedot ylläpidetään asevelvolli-
suusalan tietojäijestelmässä. Kou-
lutukseen osallistuminen ei kuiten-
kaan johda automaattisesti sodan 
ajan joukkoon sijoittamiseen vaan 
henkilöstön koulutustaso huomioi-
daan sijoittamisvaiheessa henkilön 
valintaa tehdessä. 

Motivaation 
ylläpitäminen 
Viimeaikainen puolustuspoliitti-
nen keskustelu on osoittanut, että 

henkilökohtaisella samaistumisella 
j a kytkennällä puolustusvoimiin 
on kansalaisille suuri merkitys. 
Lisäksi mielipidetutkimusten tu-
lokset antavat merkittävän tuen re-
servin ylläpidolle j a koko maan 
puolustamiselle. 

Eräänä keskeisenä maanpuo-
lustustahdon muodosta jana on 
mahdollisuus osallistua maanpuo-
lustuskoulutukseen. Kertausharjoi-
tusten kohdentuessa erityisesti en-
s immäisenä perustettaviin jouk-
koihin tarvitaan toimenpiteitä, jot-
ka mahdoll istavat myös muihin 
joukkoihin kuuluvien osallistumi-
sen maanpuolustuskoulutukseen. 
Koulutushalukkuus on korkeim-
millaan reservin päällystön kes-
kuudessa ja samalla sitoutumisha-
luisen päällystön kouluttamisella 
saavutettaneen paras vaikuttavuus. 

Kertaushaijoitusten priorisoin-
nista johtuen aikaisempaa useam-
pi reservin johtaja, kuten muutkin 
reserviläiset, saattavat menet tää 
kosketuspintansa puolustusvoi-
miin. Puolustusvoimat tulee jat-
kossa pitämään yllä nykyistä sään-
nöllisempää yhteyttä koulutettuun 
reserviin j a pyrkii löytämään käyt-
tämättömät aktiiviset voimavarat 
suunnitelmalliseen koulutukseen. 

Erikoisalat 
Erityisalojen kuten tiedotustoimin-
nan, kenttälääkinnän, kirkollisen 
työn, oikeudenhoidon j a huollon 
teknisten tehtävien reservin pääl-
lystön ammattitaito perustuu va-
rusmieskoulutuksessa j a useissa 
tapauksissa siviilissä hankittuihin 
valmiuksiin sekä harjaantumiseen 
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omassa tehtävässä kertausharjoi-
tuksissa. Erityisalojen tehtäväkoh-
taisia kertausharjoituksia ei ole vii-
me vuosina järjestetty merkittävis-
sä määrin. Kyseessä on lähinnä 
ollut erityisalojen henkilöstön 
osallistuminen joukon kertaushar-
joitukseen. Näissäkin harjoituksis-
sa tietty joukkoon kuuluva erityis-
henkilöstö on saatettu korvata puo-
lustusvoimien palkattuun henkilö-
kuntaan kuuluvalla. 

Erityisalojen päällystön koulu-
tuksessa korostuu tarve johtajien 
valmentamiseen ennen joukon var-
sinaista kertausharjoitusta. Tämä 
mahdollistaa heidän osaltaan täysi-
painoisen harjoituksen aloittami-
sen ja toisaalta vähentää puolus-
tusvoimien palkatun henkilöstön 
tarvetta harjoituksissa. Erityisalo-
jen koulutuksessa tullaan hyödyn-
tämään runsaassa määrin reservi-
läisten omaa erityisasiantuntij uut-
ta myös kouluttajatehtävissä. 

Valmentava koulutus tullaan 
tekemään valtakunnallisesti, alu-
eellisesti tai paikallisesti moni-
muoto-opetuksen keinoin (etäope-
tus, lähiopetus, itseopiskelu) hyö-
dyntäen osin julkisia tietoverkkoja. 
Puolustusvoimien verkkopohjai-
nen koulutusportaali otettiin tuo-
tantokäyttöön 16.10.2003. Aluksi 
on tavoitteena mahdollistaa viiden 
tuhannen reserviläisen verkko-
opiskelu sovelluksessa. 

Lähiajan uudistukset 
Vuoden 2001 loppupuolella esitel-
ty Turusen työryhmän loppura-
portti "Reservinkoulutusjärjestel-
mä" antoi lukuisia suosituksia sii-
tä, kuinka reservinkoulutusjärjes-
telmää tulisi jatkossa kehittää. Ra-
portin myötä pääesikunnan pääl-
likkö käski valmistella lähes nel-
jänkymmenen kohdan mittaisen 
listan kehittämistoimenpiteitä. Ai-
kaa on nyt kulunut kaksi vuotta ja 
lähes kaikki toimenpiteet ovat 
käynnistyneet osan ollessa jo saa-
tettuna loppuun. 

Muun muassa seuraavia asioi-
ta on aloitettu; 
- on ryhdytty luomaan yksiselit-

teinen vastuumalli koko reser-
vin koulutustason seuraami-

seksi ja kehittämiseksi. Pääesi-
kunta luo järjestelmän ja siitä 
vastuun kantavat sodan ajan 
johtoportaat ja rauhan ajan so-
tilasläänit. Sodan ajan kaaderi-
johtajilla on vastuu yhteyden-
pidosta reserviläisiinsä. 

- reserviupseerikoulua on kehi-
tetty reservin päällystön täy-
dennyskoulutuksen koulutus-
keskuksena, jolla on vastuu 
päällystön erikoiskoulutuksen 
menetelmällisestä kehittämi-
sestä, ohjaamisesta sekä kes-
keisen päällystökoulutuksen 
toimeenpanosta valtakunnalli-
sesti. 

- on suunniteltu, että määräai-
kainen kantahenkilökunta kou-
lutetaan jo virassa ollessaan tu-
levaan reservin tehtäväänsä. 
Samoin evp-henkilöstöä kou-
lutetaan aktiivisesti osana re-
servin upseeristoa, 
reservinkoulutusjärjestelmän 
täydennyskoulutuksella luo-
daan valmiudet täydennys-
kouluttaa laajamittaisen hyök-
käyksen torjuntaan tarkoitetut 
joukot perustamisensa yhtey-
dessä oman reservin päällys-
tönsä voimin. Sen mahdollista-
miseksi näiden joukkojen rau-
han ajan kertausharjoitukset 
keskitetään pääosin päällystön 
ja erityishenkilöstön ammatti-
taidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. 

- kehitetään vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta ny-
kyistä korkealaatuisemmaksi 
ja puolustusvoimien koordi-
noituja taipeita paremmin vas-
taavaksi ja tarkastellaan mah-
dollisuudet käyttää vapaaeh-
toista maanpuolustuskenttää 
kertausharjoitusten alihankki-
joina. Sitoutuneimmalie reser-
ville luodaan myös omaehtoi-
nen mahdollisuus kouluttautua 
suunnitelmallisesti vaativiin 
reservin tehtäviin j a tätä tue-
taan laajennetuin kannustein. 

Lisäksi: 
- Laajennetaan sijoitusmenette-

lyä valtakunnalliseksi sopivim-
man reservin löytämiseksi so-
dan ajan joukkoihin ja samalla 

hyödynnetään reserviläisten 
ajanmukaista koulutusta, ky-
vykkyyttä, sitoutumismahdol-
lisuutta ja rauhanturvakoke-
musta. 

- Täsmennetään sitoutuneim-
man ja halukkaimman reservin 
täydennyskoulutusta rajoitta-
via säädöksiä. 

- Luodaan nykyistä laajempi yh-
teydenpito kertausharjoitus-
kierron ulkopuolella olevaan 
reserviin osana maanpuolus-
tustahdon lujittamista. 

- Rauhanturvaamistoiminnassa 
hankittu johtamis- ja erikois-
koulutus sekä -kokemus on 
käytettävä hyväksi sodan ajan 
sijoituksissa ensi sijassa henki-
lötasolla, mutta mahdollisuuk-
sien mukaan myös joukkona. 
Näiden yllälueteltujen toimen-

piteiden myötä poistamme mah-
dollisia umpiperiä ja annamme tär-
keälle reservillemme mahdollisuu-
den vapaaehtoisuuden, aktiivisuu-
den sekä sopivuuden kautta edetä 
myös reservin uralla. On tärkeää, 
että valittaessa henkilöstöä koulu-
tukseen korostuu siviilissä hankittu 
osaaminen ja henkilön sopivuus 
sekä tunnettavuus. Tässä valinnas-
sa erinomaisena apuna ovat mm. 
eri maanpuolustuspiirit. Maanpuo-
lustuspiirien kannattaisikin tulevaa 
koulutusta suunniteltaessa tehdä 
myös suunnitelma aktiivihenkilös-
tönsä täydennyskoulutuksesta ja 
esitellä se omalle sotilasläänilleen 
(joukko-osastolleen/yksikölleen). 

Nyt vesistöjen jäätyessä ja 
muuttolintujen suunnatessa ete-
lään on aika merelläkin puhaltaa 
henkeä, katsoa mennyttä vuotta, 
arvioida tuloksia ja suunnata kat-
seet tulevaisuuteen. Haluan toivot-
taa kaikille lukijoille hyvää joulua 
ja voimaa jaksaa harrastaa yhteistä 
maanpuolustustamme. 

majuri Antti-Jussi Väinölä 
Pääesikunta 
Asevelvollisuusosasto 
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Ranskalaisen Guyftibadeau 
Dumasin suunnittelema kuunari 
Helena kulkee parhaiten nava-
kassa tuulessa fkuva Joutsenen 
jäljillä -kuva-arkfsto). 

lomen Joutsen 
ki merivoimien 
iululaivana 
hdeksan 
Itameripurjeh-
ista 1930-
i/ulla. Joutse-
in jäljillä -
irjehduksen 
itti mukailee 
jksen seitse-
ättä matkaa 
jva Joutsenen 
jillä -kuva-
kisto). 

Täysin purjein 
Joutsenen jäljille 

10. lokakuuta kuunari 

Helena suuntasi keulansa 

kohti suurta seikkailua. 

Suomen Joutsenen seitse-

männen matkan reittiä 

noudattava purjehdus vie 

aluksen nuorine miehistöi-

neen muun muassa 

Brasiliaan, Kapkaupunkiin ja 

maailman yksinäisimmälle 

asutulle saarelle, Tristan da 

Cunhalle. Lähes seitsemän 

kuukautta kestävän matkan 

tarkoituksena on ylläpitää 

merenkulun perinteitä ja 

i sen ammattien 

arvostusta sekä osoittaa, 

että nykynuoret pystyvät 

samaan kuin isoisänsäkin. 

Kuunari Helenan lähtöä Helsin-
gistä Katajanokan Kasinon laitu-
rista olivat juhlistamassa aluksen 
kummi, rouva Tellervo Koivisto, 
presidentti Mauno Koivisto, Me-
rivoimien komentaja, kontra-ami-
raali Hans Holmst röm, Suomen 
Joutsenen veteraani Martti Lerto-
la sekä lukuisa j oukko projektin 
tukijoita ja Helenan entisiä pur-
jehtijoita. Köydet iiTotettiin Lai-
vaston soit tokunnan tahdittama-
na. Harma ja l l e saakka Helenaa 
saattoi mer ivo imien oh jusvene 
Oulu. 

Joutsenen jälji l le 

Suomen Purjelaivasäätiön Joutse-
nen jä l j i l lä -projekt i käynnis tyi 
vuonna 2002 säätiön lippulaivan, 
kuunar i He lenan , täyt täessä 10 
vuotta. Samana kesänä Suomen 
Joutsen täytti 100 vuotta . Ideaa 
merivoimien entisen koululaivan 
tekemien matkojen uudelleen to-
teuttamisesta oli kehitelty j o jon-
kin aikaa aluksen merkkipäivän 
lähestyessä. Rei t t isuunni te lman 
pohjaksi valittiin Suomen Joutse-
nen seitsemäs pur jehdus matkan 
vaativuuden j a mielenkiintoisten 
käyntisatamien vuoksi. Projektin 
tavoit teiksi asetett i in Suomen 
Joutsenen valtameripurjehdusten 
perinteen ja nykypäivän sail trai-
ning - toiminnan tunnetuksi teke-

Helenan kipparil ista Joutsenen 
jäljillä näyttää monelle lukijalle 
varsin tutulta: 

1. legi 
2., 3. ja 7. legit 
4. legi 
5. ja 6. legit 

Paul Nordström 
Keijo Palkamo 
Kari Lehtonen 
Olavi Niskanen 
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minen sekä suomalaisen meren-
kulun j a sen ammattien arvostuk-
sen kohottaminen. "Lisäksi halu-
amme osoittaa, että myös nyky-
nuoret selviävät pi tkän j a vaati-
van koulutuspurjehduksen haas-
teista", kertoo projekt ipääl l ikkö 
Kari Lehtonen Suomen Purjelai-
vasäätiöstä. Purjelaivasäätiön yh-
te i s työkumppane i ta projekt i ssa 
ovat muun muassa mer ivoimat , 
ulkoministeriö j a Suomen Joutse-
nen val tameripurjeht i ja in perin-
neyhdistys. 

Seitsemän legiä - 19 200 
meripeninkulmaa 

Helenan pur j ehdus j akaan tuu 
seitsemään legiin, jotka ovat kes-
tol taan kahdes ta kuuteen viik-
koon. Ensimmäinen legi päättyy 

Madeira l le , j o s t a lähdetään At-
lantin ylitykselle. Etelä-Amerik-
kaan Rec i feen saavutaan joulu-
kuun puoliväl issä . Sieltä matka 
ja tkuu rannikkoa myötäillen Rio 
de Janeiron kaut ta Montev ide -
oon. Matka l la Kapkaupunk i in 
pysähdytään maai lman yksinäi-
s immällä asutulla saarella, Tris-
tan da Cunhalla, eteläisellä Atlan-
tilla. Etelä-Afrikasta purjehditaan 
Af r ikan länsi - rannikkoa Dakar-
iin. Maa l i skuun lopul la keula 
osoittaa j o kotia kohti, kun Hele-
na matkaa Las Palmasin kaut ta 
Calaisiin. Viimeinen legi Kielin 
j a Visbyn kautta päättyy Turkuun 
29. huht ikuuta 2004. Kuunar i 
He lena kyntää mer ta Joutsenen 
jälji l lä kaikkiaan 19 200 meripe-
ninkulmaa eli reilut 35 500 kilo-
metriä. 

Merivoimien kadetit Mikko 
Kettunen ja Mirva Salokannel 
odottavat purjehdukselta 
hienoja kokemuksia. Matkan 
jälkeen opinnot Merisotakou-
lussa jatkuvat. 

Purjehduskoulutuksen lisäksi 
joka i se l l e legil le on vali t tu eri-
tyis teema, johon matkan aikana 
perehdytään. Teemoja ovat muun 
muassa Atlantin ylitysten histo-
ria, Etelä-Amerikan kulttuuripe-
rintö, alusten viestikaluston kehi-
tys Suomen Joutsenen ajoista ny-
kyaikaan sekä merell iset ympä-
ristöriskit. Lisäksi havainnoidaan 
ympärö ivää luontoa j a e lä imis-
töä. 

Nuori ja motivoi tunut 
miehistö 

Helenalla on kaikilla legeillä nel-
jän hengen runkomiehistö ja 16 -
20 oppi laspur jeh t i jaa . Oppi laa t 
ovat pääos in alle 30-vuot ia i ta 
opiskelijoita, jois ta suurimmalla 
osalla ei ole aikaisempaa purjeh-

Ohjusvene Oulu 
saattoi kuunari 

Helenan mat-
kaan. 
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duskokemusta. Oppilaat on valit-
tu hakemusten perusteella siten, 
että jokaisella legillä on mukana 
sen teemaan sopivien alojen opis-
kelijoita. Kahden viimeisen legin 
purjehtijat ovat Merikarhut ry:n 
nimeämiä. Joutsenen jäljille läh-
tevät myös merikadeti t Mikko 
Kettunen ja Mirva Salokannel . 
Mikko toimii kansimiehenä en-
simmäisellä, Madeiralle päätty-
vällä, legillä, j a Mirva on mukana 
Recifes tä aina Kapkaupunki in 
asti. 

Suomen Purjelaivasäätiön toi-
minnanjohtaja Olli Koskinen ko-
rostaa, että Joutsenen jäl j i l lä -
purjehdus on sekä henkisesti että 
fyysisesti rankka. Työt hoidetaan 
aluksella kolmessa vuorossa. 
Kun yksi vuoro vastaa varsinai-
sesta purjehtimisesta, toinen hoi-
taa huoltotehtäviä, kuten ruoan-
laittoa, j a kolmas lepää. Kuuden 
viikon legillä koetukselle joutu-
vat myös sosiaaliset taidot. Ah-
taassa purjelaivassa omaa rauhaa 
ei juurikaan ole ja kaikki tehdään 
yhteistyössä. Meritaudinkin ko-
kee suurin osa oppilaista - aina-
kin kerran. Matkan haasteet eivät 
innokkaita oppilaspurjeht i joi ta 
kuitenkaan pelota. Yhteishenki ja 
motivaatio ovat korkealla. 

Kuunari Helena -
Suomen Purjelaivasääti-
ön lippulaiva 

Kuunari Helena rakennetti in 
vuonna 1992 Uudenkaupungin 
telakalla varta vasten koulupurje-
laivaksi. Alus on 39 metriä pitkä, 

seitsemän metriä leveä ja sen up-
pouma on 110 tonnia. Purjepinta-
alaa Helenalla on 530 + 250 + 
340 neliömetriä. Kesäisin Helena 
purjehtii Suomen lähivesillä sail 
training -aluksena, jolloin aluk-
sen miehistön muodostavat 14 -
19 -vuotiaat nuoret. Talvipurjeh-
duksille Karibian lämpimissä ve-
sissä voivat osallistua kaikki ha-
lukkaat ikävuosista ja purjehdus-
kokemukses ta r i ippumatta. He-
lenalla purjehdukseen ovat tutus-
tuneet myös monet erityisryhmät. 
Mukana on ollut rippikoululaisia, 
työttömiä nuoria sekä useiden eri 
kansallisuuksien edustajista koos-
tuvia International Lions Camp -
ryhmiä. 

11-vuotiaalla kuunari Helen-
alla on takanaan yli 250 000 me-
ripeninkulmaa ja sillä on purjeh-
tinut noin 5 000 Sail Training -
purjehtijaa. Helena on menesty-
nyt hyvin erilaisissa purjelaivojen 
kilpailuissa, kuten Tall Sh ips ' 
Racessa j a Hanse Säilissä. Vii-
meisin saavutus on voitto vuoden 
2003 Tall Sh ips ' Racen legillä 
Gdynia-Turku. 

Nuorisotyötä merellä 

Suomen Purjelaivasäätiö on teh-
nyt merellistä nuorisotyötä jo 30 
vuotta. Ensimmäisen varsinaisen 
nuorisopurjehduksen säätiö jär-
jesti kesällä 1983. Toiminnanjoh-
taja Olli Koskisen mukaan sääti-
ön sail training -toiminnan pää-
määränä on paremminkin antaa 
nuorille purjehduksen kautta uu-
sia elämyksiä ja eväitä erilaisissa 

Perämies - Helenalla vallitsee 
rento meininki ja kuri on 
kaukana sotilaallisesta. 
"Joistakin asioista ei kuiten-
kaan tingitä. Tärkein niistä on 
turvallisuus", kertoo aluksen 
perämies Sami Kujansivu. 

elämänti lanteissa pär jäämisen 
varalle kuin kouluttaa heistä tai-
tavia purjehtijoita. Jatkossa sosi-
aalisella nuorisotyöllä tulee ole-
maan yhä suurempi merkitys sää-
tiön purjehdusohjelmassa. 

Myös Joutsenen jäljillä -pur-
jehduksia aiotaan jatkaa. Suun-
nitteilla on purjekoululaivan vii-
dettä matkaa mukaileva purjeh-
dus kahden vuoden kuluttua. 
Teksti: Sadri Wirzenius 

SALOMAA YHTIÖT 
Annanka tu 27, 00100 Helsinki 

Puh. (09) 694 5155 

H i S 
HANNU SÄLES OV 

http:/ /www.hannusales.f i• gsm 0400-725 3 7 4 . p u h 09-8870 1710 

1 i ^uv j^uhs i luh i - i l im 

Uuoi Lumo 
"Uusi versfo • ' t fe lppo "reititys 
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Vanha ja vielä vanhempi kohtasivat 
Forum Marinumin edessä. 

Kuuman kesän kohokohta 
- yhteysupseerina Tall Ships Racessa 

listön arkea vieras-
lassa: töitä, töitä, 

töitä, ja töitä. ORP Iskran 
peräpeilin emblemien 
kiillotetusta. 

Tall Ships Race (TSR) 
30 .7 . -3 .8 .2003 oli 
Tänä kesänä Suomen 
suurin yleisötapahtuma. 
Noin viikon aikana, 
jonka suuret purjelaivat 
viipyivät Aurajoen 
alajuoksulla, vierailijoita 
laskettiin olleen satojatu-
hansia. 

LO:t Petri Seikkula ja Henri 
Molander odottavat alus-
taan saapuvaksi. 
MIR saapuu ja miehit-
tää raa'at (alla). 
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Aurajoen vesiliikennettä kesän vilkkaimpana viikonloppuna. 

Meksikolaisen Cuauhtemocin paraatijoukkue ylittää Teatterisil-
lan, venäläisen Nadeshdan joukkue seuraavana. 

TSR oli Turun kaupungille mitta-
va projekti, joka työllisti kaupun-
gin työnteki jöi tä j opa päätoimi-
sesti hyvän aikaa. Kaupungin li-
säksi tapahtuman jär jes tämiseen 
osallistui mm. lukuisia jär jestöjä 
j a yrityksiä merkittävällä panok-
sella sekä maanpuolustuksen sa-
ralta merivoimat j a Maanpuolus-
tuskoulutus ry. 

TSR:n yhteysupseer iorgani -
saatio toimi merivoimien johdol-
la. Yhteysupseer i to iminnan jär-
j e s t ämiseen osall is tui merivoi-
mien kantahenkilökuntaan kuulu-
via, reserviläisiä j a vapaaehtoisia 
siviilejä. Yhteysupseerien känny-
kät kävivät kuumana koko TSR-
viikon, ei hel te isen sään takia, 
vaan siksi, että viestiliikenne yh-
teysupseer ien j a to iminnan j oh -
don eli sa tamakeskuksen välillä 
hoidett i in pääasiassa tekstivies-
teillä - vain todellisissa hätätapa-

uksissa oli sallittua soittaa sata-
makeskukseen. 

Turku sai TSR:n jär jestämis-
vastuun tänä vuonna hieman sat-
tumalta, kun alun perin jär jes tä-
jäks i kaavai l tu Pietari ei pysty-
nytkään j ä r j e s t ämään ki lpai lua. 
Koska TSR:n aikataulu oli aika-
naan tehty Pietarin si jaintia sil-
mäl lä pi täen, Turku sai nautt ia 
suurten purjelaivojen läsnäolosta 
poikkeuksel l isen pi tkään - käy-
tännössä yli vi ikon. Kilpai lun 
Turkua edeltänyt etappi oli nimit-
täin Puolan Gdynia, josta on mel-
kein Suomenlahden verran lyhy-
empi matka Turkuun kuin Pieta-
riin. Useammalle päivälle jakau-
tuva tapahtuma oli toisaalta hyvä, 
koska minään yksittäisenä päivä-
nä ei yleisön määrä muodostunut 
liian suureksi. Toisaalta osa yhte-
ysupseereista sai yllättävän aikai-
sen komennuksen tehtäviin - osa 

Parhaat näkymät, mistäpä 
muualta kuin oman aluksen 
märssystä. 

i 

aluksista halusi tulla suoraan sa-
tamaan j a viera iden val t ioiden 
aluksilla tähän oli myös lainmu-
kainen velvol l isuus. Ri i t tävä 
määrä yhteysupseerei ta onnistui 
ku i tenkin a ika is tamaan saapu-
mistaan palvelukseen j a vieraat 
pystytt i in ot tamaan vastaan asi-
anmukaisesti . 

Laivastovierailussa yhteysup-
seerin (liaison officer) tehtävä on 
lyhyest i sanot tuna vierai levan 
aluksen j a isäntäkaupungin/-val-
tion välisenä yhdyssiteenä toimi-
minen. Tavanomais ia yhteysup-
seeril le kuu luv ia tehtäviä ovat 
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Siviilialusten iloisen kirjavaa osanottoa Crevv-paradessa. 

käytännön asioiden neuvominen 
aluksen miehistölle. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tietojen antami-
nen vesi- ja polttoainetankkien ja 
muonavaraston täydentämisestä 
sekä (erityisesti TSR-tapahtuman 
kyseessä ollessa) erilaisiin aktivi-
teetteihin osallistumisesta. Yhte-
ysupseeri ei kuitenkaan ole juok-
supoika eli hän ei käy kaupassa 
mukanaan aluksen hankintalista, 
vaan hänen tehtävänään on ni-
menomaan neuvoa miehistön jä-
senille, miten käytännön asiat 
paikallisissa olosuhteissa hoide-
taan. Tavanomaisten tehtävien li-
säksi yhteysupseeri voi saada 
myös omituisel ta kuulostavia 
pyyntöjä. Esimerkiksi meksiko-
laisen Cuauthemocin yhteysup-
seerit saivat TSR:n alkajaisiksi 
tehtäväkseen selvittää, mistä voi 
hankkia laivaolosuhteisiin sopi-
van leikkaussalin nukutuslai t-
teen. 

Käytännössä yhteysupseerien 
tehtävät vaihtelivat tässäkin ta-
pahtumassa pal jon riippuen toi-
saalta siitä, millaisesta kulttuuris-

ta vieraileva alus tuli, toisaalta 
siitä, oliko alus sotilaallisessa 
komennossa vai ei. Ne yhteysup-
seerit, jotka olivat reserviläisiä ja 
yhteysupseerina nimenomaan va-
paaehtoisessa kertausharjoi tuk-
sessa, saivat vastuulleen vierai-
den valtioiden omistuksessa ole-
via aluksia. Suuri osa niistä oli 
myös sotilaallisessa komennossa 
eli ne olivat esimerkiksi vieraiden 
valtioiden sotavoimien koulutus-
aluksia. Oli kuitenkin myös niitä, 
jo tka toimivat siviilialusten ta-
voin. 

Sotilaallisessa komennossa 
olevat alukset olivat yhteysupsee-
rin kannalta pääsääntöisest i ns. 
selkeitä huolehdittavia. Kun täl-
laisessa aluksessa tiedotti käytän-
nön asioista ja erilaisten tapahtu-
mien ajankohdista yms., viestin 
saattoi yleensä olettaa menevän 
perille kutakuinkin siinä muodos-
sa kuin mitä se esitettiin. Näissä 
aluksissa ei myöskään ollut mer-
kittäviä järjestyshäiriöitä. Näin ei 
aina ollut siviilialusten kohdalla, 
jo iden miehistöjä saatiin välillä 

neuvoa olemaan meluamatta kes-
kellä yötä tai opastaa kädestä pi-
täen esimerkiksi erilaisiin tapah-
tumiin. 

Oma lukunsa olivat kulttuuri-
erot, jotka eivät olleet sidoksissa 
aluksen sotilas- tai siviilijohtoi-
suuteen, vaan kansall isuuteen. 
Esimerkiksi meksikolaisessa tai 
i talialaisessa aluksessa jyrkkä 
hierarkia oli selvästi havaittavis-
sa, kun taas esimerkiksi tanska-
laisissa aluksissa päällystö ja 
miehistö ruokailivat j a viettivät 
aikaansa huoletta samaan aikaan 
saman pöydän ääressä. Suoma-
laisen yleisön silmiin pistivät 
ehkä myös joidenkin entisestä 
i täblokista tulevien harrastama 
perinnetuotteiden kaupustelu 
alusten edustalla laiturilla. Väli-
meren satamissa vierailevasta 
suomalaisesta kadett ien koulu-
tusaluksesta ei tulisi varmasti 
mieleenkään ruveta myymään 
jussipaitoja, Koskenkorvaa ja pe-
rinteisiä tuohivirsuja! 

Yhteysupseerina toimiminen 
oli antoisaa. Se toi kokemusta 
osallistumisesta suuren kansain-
välisen tapahtuman jär jes tämi-
seen. Tapahtuma sujui positiivi-
sessa hengessä alusta loppuun ja 
henkistä kanttia koeteltiin lähinnä 
vain siinä mielessä, että päivä-
lämpöti lojen hipoessa + 35 as-
teen maagista rajaa merivoimien 
palveluspuku ei ollut niitä kaik-
kein ilmavimpia - ei edes ilman 
takkia. 

Suurten purjelaivojen lähdet-
tyä Aurajoki tuntui - j a tuntuu -
autiolta. 

Teksti Laura Rastas 
Kuvat Jan Wahlstein 

Viime hetken tietojen vaihdot 
jäähyväisten hetkellä. 
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Sinisen Reservin 
puheenjohtaja 
Matti Kaskeala 
avaa järjestöaa-
mupäivän. 

Järjestyksessä kolmas 

Meripuolustuspäivä 

kokosi yhteen ison jou-

kon Sinisen Reservin 

tukijoita ja jäsenjärjestö-

jen edustajia lauantaina 

25 .10 .2003 Suomenlin-

naan Merisotakoululle. 

• • • Päivä alkoi aamukahvin 
jä lkeen jäsenyhdis tys ten omalla 
kokouksel la , j o n k a pää teemana 
oli keskinä isen t iedonkulun j a 
t iedonjakamisen parantaminen ja 
ja tku i l aa jana lähes 100 henkeä 
koonneena iltapäiväseminaarina, 
jossa tarkasteltiin maamme meri-
puolustuksen keskeisiä suuntavii-
voja ja tulevia kehitysmuutoksia. 

Järjestöaamupäivä 

Puheen joh ta j a Matt i Kaskea la 
toivotti läsnäoli jat tervetulleiksi 
korostaen puheessaan jäsenjär -
jes tö jen välisen t iedonkulun pa-
rantamisen tärkeyttä. Parantamal-
la t iedonkulkua kaikkien toimi-
jo iden välil lä p ä ä s e m m e tehok-
kaampaan yhte is to imintaan . Ja 
Sininen Reservi sekä käsitteenä, 
että yhdis tyksenä , on yhteis toi-
mintaa varten luotu. 

Meripuolustuspiirin uusi 
piiripäällikkö kommodori evp 
Matti Mäkinen 

Vapaehtoinen 
maanpuolustus 

"Uuden miehen tun to ja" tilitti 
esi tyksessään Meripuolustuspi i-
rin uusi piiripäällikkö kommodo-
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Aamupäivällä vielä joku paikka on vapaana, iltapäiväksi tuoleja pitää hakea lisää. Sininen 
Reservi ry:n varapuheenjohtaja Tapio Riikonen - edessä vasemmalla - peräänkuulutti jäsenyhtei-
söjen parempaa yhteistyötä mm. toistensa toimintaan perehtymällä. 

ri evp Matti Mäkinen. Oli innos-
tavaa j a kannustavaa kuulla alan 
konkarin toteavan, että vasta ken-
tällä ja käytännössä oppii. Mäki-
nen käsitteli esityksessään M P K 
ry:n, Meripuolustuspiirin j a Sini-
nen Reservi ry:n välistä yhteis-
työkumppanuutta ja niiden roole-
ja meripuolustuksen ja vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen kentis-
sä. 

Sininen Reservi ry:n tiedotta-
j a Mika Kuutti esitteli vapaaeh-
toisen maanpuolus tuksen selvi-
tystyön tilannetta Sinisen Reser-
vin osalta. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
hal l i tuksen kokouksi in Sininen 
Reservi ry:n edustajana osallistu-
nut Keijo Karimäki esitti lyhyen 
katsauksen M P K ry:n hallituksen 
työn alla olevista asioista. Maan-
puolus tuskoulu tus ry täyttää 10 
vuotta 13.12.2003 ja sitä juhliste-
taan mm. kaikille avoimella "Li-
sää turvall isuutta" -seminaari l la 
Helsingin Yliopiston juhlasalissa. 

Järjestöjen 
yhteistoiminnan 
kipupisteet 

Yhdis tyksemme varapuheenjoh-
taja Tapio Riikonen ravisteli kuu-
lijoita viitaten a iemmin tehtyyn 
j ä senkyse lyyn . Hän totesi, että 
toiminnan arvostelijoita aina riit-
tää. Arvosteli jan tulisi kuitenkin 
samalla antaa rakentava vaihto-
ehto. Sininen Reservi ry:n palve-
luksessa ei ole yhtään palkallista 
toimijaa, vaan kaikki tekevät va-
paaehtois ta työtä, muistutt i Rii-
konen. Yhteistyön parantamisek-
si Sinisen Reservin j äsenyhdis -
tysten tulisi perehtyä tois tensa 
toimintaan paremmin. Vastikään 
on perustet tu ns. yhteysupseeri-
verkosto, jonka tarkoitus on akti-
voida Sininen Reservi ry:n jäsen-
jär jestöjen välistä alueellista yh-
teistoimintaa. 

Tuki jamme ja 
varainhankinta 

Sinisen Reserv in Säätiön halli-
tuksen va rapuheen joh ta ja Rei jo 
Telaranta kertoi es i tyksessään 
sekä Rannikkotykistösäätiön että 
Sinisen Reservin Säätiön toimin-
nan painopis te is tä sekä säätiön 
perustamiseen liittyvistä asioista. 
Telaranta totesi , et tä säät iöiden 
tärkein tehtävä on luoda pääoma, 
j o n k a tuotol la voidaan tukea 
merellisten maanpuolustusjärjes-
töjen tavoitteita ja toimintaa. Va-
roja käytetään mm. stipendeihin, 
apurahoihin ja palkitsemisen vä-
lineisiin. Sinisen Reservin ja sen 
jäsenjärjestöjen näkyvyyttä tukee 
muun muassa koululaiva Röyttä, 
johon vuosittain tutustuu tuhan-
sia kävi jö i tä . Samal la se antaa 
koulutusta usealle sadalle henki-
lölle. Säät iöt myöntävä t myös 
avustuksia erill isten anomusten 
perus tee l la j ä r j e s tö j en erityis-
hankkeis i in , jo i s ta es imerkk inä 
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Puheenjohtaja ja 
saliyleisön 

toinenkin puoli 
kuuntelulla. 

mainittakoon tuki Sinisen Reser-
vin oman lipun saamiseksi. 

Rannikon Puolustaja -
yhteinen äänenkannat-
ta jamme 

Rannikon Puolustajan päätoimit-
taja Kai Masalin esitteli meripuo-
lus tuksen yhteisen t iedotus- j a 
jäsenlehden. Rannikon Puolusta-
jan, kokonaisuuden tuoden esille 
sen keskeisen roolin merivoimien 
t iedotusväl ineenä . Mer ivo ima t 
tukee lehteä merkittävästi muun 
muassa siten, että mer ivo imien 
esikunnan tiedottaja toimii myös 
lehden toimituspäällikkönä. Leh-
den ehkä tärkein palvelu on toi-
minta Sinisen Reservin jäsenjär-
jestöjen tiedotusfoorumina. Näin 
järjestö voi kertoa omasta toimin-
nastaan noin 6000 kiinnostuneel-
le, jolloin lehti toimii myös rek-
rytoinnin väl ineenä. U s e i m m a t 
meripuolustuksen jär jestöt ovat-
kin halunneet palvella jäseniään 
t i laamalla lehden jäseni l leen jä-
senetuna. Jä r jes tö jen vas tuul la 
on, että yhteinen lehtemme saa-
vuttaa koko vapaaehtoisen meri-
puolustuksen kentän. 

Tukeakseen j ä sen jä r j e s tö jen 
to imintaa on Sinisen Reservin 
Säätiö tuottanut Rannikon Puo-
lustajan er ikoisnumeron "Meri -

puolustuksen kenttä 2004", joka 
on tarkoitettu järjestöjen käyttöön 
jaettavaksi messu-, maanpuolus-
tus-, vala-, kotiutus- ym. vastaa-
vissa tilaisuuksissa. Lehdessä jä-
senjärjestöt esittelevät omaa toi-
min taansa j a se ker too samal la 
mer ipuolus tuksen kokona i suu-
desta. Lehti on voitu toteuttaa Si-
nisen Reservin Säätiön tukijoiden 
avulla perät i 13 000 kappa leen 
painoksena. Tilaisuudessa päivän 
osanottajat saivat lehden "lämpi-
mäiskappaleet" ja ohjeet järjestö-
jen jake lusuunni te lman laatimi-
seksi. 

Meripuolustuksen 
tulevia suuntaviivoja 

Mai t tavan lounaan jä lkeen siir-
ryttiin iltapäivän osuuteen, johon 
osallistui runsaasti kutsuvieraita. 
Puheen joh t a j a Matt i Kaskea la 
avasi seminaarin esitellen iltapäi-
vän aiheet ja Sininen Reservi ry:n 
toimintaa. 

Mer ivo imien komenta ja , 
kontra-amiraali Hans Holmström 
ilmaisi es i tyksensä a lkaja is iks i 
i lonsa salin täydestä yleisöstä . 
Kuu l imme katsauksen Merivoi-
mien kehi t tämis to imenpi te is tä , 
organisaatiomuutoksista sekä toi-
minnan painopisteis tä . Tärkei tä 
tehtäviä ovat edelleen rannikon ja 

Merivoimien komentajan 
katsaus on aina kiinnostavaa 
kuultavaa. 

saariston puolustuksen sekä me-
rialueel ta tu levan hyökkäyksen 
torjunta. Nykyinen uhkakuva-ar-
vio korostaa meriyhteyksien tur-
vaamisen keskeistä merkitystä j a 
on johtanut tunnettuihin muutok-
siin mm. tulevan kaluston osalta. 
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Sininen Reservi ry:n taloudenhoitaja Tapio Björklund (oik.) ja 
Tatu Korhonen vastaanottivat yhdistyksen ansiomerkin pu-
heenjohtaja Matti Kaskealan kädestä. 

totesi, että pelkkä koulutus, joka 
ei johda mihinkään, ei enää kan-
salaisia tyydytä. Suominen piti 
tärkeänä mm. viranomaisten tu-
kemiseen tähtäävää koulutusta, 
varautumiskoulutusta j a ei-ase-
velvollisten naisten kouluttamis-
ta. Uusina käsit teinä j a toimin-
tayksiköinä ovat suunnitelmissa 
"maakuntajoukot" ja "toiminta-
keskus", joiden puitteissa vapaa-
ehtoistoiminta saadaan entistä 
paremmin ja koordinoidummin 
palvelemaan kokonaismaanpuo-
lustusta. 

Merenkulkulaitoksen merilii-
kenteen ohjausyksikön joh ta ja 
Matti Aaltonen luennoi merilii-
kenteen valvonnan kehittämises-
tä erityisesti Suomenlahdel la , 
jossa liikenne, kuten öljyn rahta-
us kasvaa hyvin voimakkaast i . 
Tavoitteena on sopimuspohjainen 
käytännön yhteistyö Suomenlah-
den rannikkoval t ioiden välillä, 
jossa sovitaan mm. alueellisista 
vastuista liikenteen valvonnassa 
ja ohjauksessa. 

Seminaarin päätössanat lau-
sui kontra-amiraali Hans Holm-
ström. Hän pyysi, että läsnäolijat 

esittäisivät vihjeitä ja toiveita ensi 
vuoden Meripuolustuspäivän oh-
je lmaa varten. Holmström totesi 
myös, että yhteistoiminta Meri-
voimien j a Sinisen Reservin vä-
lillä on erinomaista ja että meri-
voimat tukee jatkossakin kaikin 
tavoin Sinisen Reservin toimin-
taa. 

Seminaarin päätteeksi Sinisen 
Reservin Säätiön hallituksen pu-
heenjohta ja Kyösti Vesterinen 
luovutti kontra-amiraal i Hans 
Holmströmille Sinisen Reservin 
ansioristin numero 1 kii toksena 
merivoimien antamasta jatkuvas-
ta tuesta. Sinisen Reservin ansio-
risti on jär jestön korkein kunni-
anosoitus, jonka jatkossa myön-
tää merivoimien komentaja. 

Päivän päätteeksi oli tilaisuus 
jatkaa keskustelua vapaammissa 
merkeissä Sininen Reservi ry:n 
järjestämällä vastaanotolla. Kes-
kustelu oli vilkasta ja Merisota-
koululta poistui tyytyväinen 
joukko. Meripuolustuspäivä oli 
jälleen kerran antoisa kokemus. 

Teksti: Eija Paananen 
Kuvat: Reijo Telaranta 

Yleisökysymykseen "Mitä 
kehittäisitte, jos olisi käytettävis-
sä lisää rahaa" amiraali Holm-
ström vastasi, että huollon kehit-
täminen ja varaosien hankinta eli 
kaluston turvaaminen olisi yksi 
tärkeä varojen käytön kohde. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tarkastaja eversti Pertti 
Suominen Pääesikunnan asevel-
vollisuusosastolta kertoi vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen sel-
vitystyön nykytilasta. Hän mm. 

Eversti Pertti Suominen toi 
tilaisuuteen pääesikunnan 
näkökulmaa vapaaehtoiseen 
sektoriin. Kuva ylinnä. 
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Sinisen Reservi 
ensimmäinen a 

Kyösti Vesterinen, Sinisen Reservin 
Säätiön puheenjohtaja, luovuttaessaan 
Sinisen Reservin ensimmäisen ansioristin 
kontra-amiraali 
Hans Holmströmille: 

Herra amiraali, Eversti Pertti Suominen 
tässä totesi, että 90-luku oli vilkasta aikaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä. 
Tämä sama asia voidaan erityisesti todeta 
merivoimien reserviläisten kohdalla. 
Reserviläisten Merisäätiö asetti vuonna 
1990 amiraali Tikan johdolla työryhmän 
pohtimaan miten tulisi kehittää merivoi-
mien reserviläistoimintaa. Työryhmä otti 
mietinnössään ensimmäisen kerran käyt-
töön termin "sininen reservi". 

Vuonna 1992 alkoi vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus nostaa päätään ja 
merivoimien reserviläisten vapaaehtoinen 
koulutus tapahtui jo tuolloin yhteistyössä 
merivoimien kanssa. "Sininen reservi" oli 
edelläkävijä, kuten se on edelleenkin. 

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) 
perustettiin vuonna 1993 ja vuonna 1995 
palkattiin koulutuspäälliköksi Aslak 
Saviranta, jonka palkan Reserviläisten 
Merisäätiö maksoi. 

Vuonna 1995 oli Merisotakoululla 
amiraali Visan määräämä päivän pituinen 
kertausharjoitus, jonka teemana oli, miten 
organisoidaan reserviläistoiminta merivoi-
missa. Päätökseksi tuli, että Reserviläisten 

Merisäätiö kantaa vetovastuun. Vuonna 
1996 muutettiin Reserviläisten Merisäätiön 
nimi Sinisen Reservin Säätiöksi. Vuonna 
1997 perustettiin Sininen Reservi ry. 

Tänään voimme nähdä Rannikon 
Puolustaja -lehden erikoisnumerosta, mikä 
on meripuolustuksen kenttä tänään. Mahta-
vaa edistymistä on tapahtunut, me olemme 
todella merkittävä joukko. Samalla haluan 
lausua erityiset kiitokset Sinisen Reservin 
Säätiön valtuuskunnan jäsenille ja erityisesti 
Keijo Ketoselle, jotka ovat mahdollistaneet 
tämän erikoisnumeron ja samalla kartutta-
neet huomattavalla tuella Säätiön peruspää-
omaa. Kiitos kuuluu myös lehden tekijöille, 
päätoimittaja Kai Masalinille, toimituspääl-
likkö Sadri Wirzeniuksella ja taittajalle, Kari 
Merilälle, jotka varsinaisen lehden tekemi-
sen ohessa ovat venyneet tämän erikoisnu-
meron aikaansaamiseen vapaaehtoisella 
työpanoksella. 

Kaikki tuo, mitä olen edellä sanonut, on 
ollut mahdollista vain ja ainoastaan Merivoi-
mien ylimmän johdon määrätietoisella 
tuella. Amiraali Sakari Visa oli kaiken 
alkuunpanija ja pohjan luoja. Amiraali Esko 
Iiii loi puitteet koulutukselle ja toiminnan 
kehittämiselle muun muassa koululaiva 
Röytän kautta ja oli omalta osaltaan edistä-
mässä yhden yhteisen lehden syntyä. 

Te, amiraali Holmström, olette jatkanut 
tätä erinomaista yhteistyötä, josta esimerkki-
nä ovat Teidän aikananne luodut Merivoi-
mien ja Sininen Reservi ry:n yhteiset 
Meripuolustuspäivät, joista juuri nyt olem-
me täällä kolmatta kertaa. Lisäksi Te olette 
ollut merkittävästi vaikuttamassa Sinisen 
Reservin Säätiön valtuuskunnan luomiseen 
ja toimintaan, joka on mahdollistanut säätiön 
peruspääoman merkittävän kartuttamisen. 

Herra amiraali, kuten olen todennut, 
Sininen Reservi on kasvanut ja menestynyt. 
Voidakseen palkita niitä, jotka ovat sen 
eteen tehneet merkittävää työtä, on luotu 
palkitsemisjärjestelmä: ansioristi j a ansiomi-
tali, jotka puolustusvoimien komentaja on 
hyväksynyt. Haluamme nyt yhdessä Sininen 
Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kaskealan 
kanssa ojentaa Teille, herra amiraali, Sinisen 
Reservin Ansioristin numero 1 merkittävistä 
ansioista vapaaehtoisen meripuolustuksen ja 
Sinisen Reservin hyväksi. Lisäksi haluan 
todeta, että Teillä on hyvä olla tämä ansio-
risti, koska seuraavat ansioristit myönnetään 
Teidän päätöksellänne. 
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Orrengrundin uudelleenjärjestelyt 
sujuivat henkilöstöjärjestelyjen osalta 
"nappiin". Kiitos Merivoimien Esikun-
nan nopeasta päätöksentekohalusta 
sekä orrengrundilaisten joustavasta 
suhtautumisesta asiaan. Sopimussoti-
laana toiminut Jarkko Jalonen (vas.) 
siirtyy kotitilan isännäksi, ylikersantti 
Timo Hartikainen Haapasaaren meri-
valvonta-asemalle, kokki Terttu Rauto-
puro eläkkeelle, merivalvonta-aseman 
viimeinen päällikkö, luutnantti Risto 
Suomalainen sekä tilannevalvoja, 
pursimies Kalervo Niemelä kummat-
kin reserviin. Uudelleenjärjestelyjen 
vahvistamisesta Orrengrundissa kävi 
kertomassa esikuntapäällikkö, komen-
tajakapteeni Olavi Jantunen. 

Merivalvonnan uudelleenjärjestelyt keskittävät toimintaa Kirkonmaan linnakkeelle: 

• • • Uudet tuulet puhaltavat 
joukko-osastomme yllä. Kapteeni-
kurssini johtajaa, silloista majuri 
Jukka Tilliä lainatakseni: "Nykyai-
kana on juostava, jos aikoo pysyä 
edes paikoillaan". Hän osui erin-
omaisen oikeaan. Nykyaika on 
muutosta. Ja se on ollut sitä jo pit-
kään. Maailma ei ole tullut val-
miiksi enkä usko, että se aivan 
pian sitä tulee olemaankaan. Ra-
kennemuutos ja sen seuraukset 
ovat työllistäneet Kotkan Rannik-
koaluetta melkoisesti kuluneen 
vuoden aikana. 

Muutos osui kuluvan syksyn 
aikana Orrengrundin saareen. Tä-
mäkin on selkeästi rakennemuu-
toksen jatkumoa. Orrengrundin 
merivalvonta-asema muuttuu kau-
kokäyttöiseksi valvonta-asemaksi 
ja saaren miehitetty toiminta päät-
tyy vuoden 2003 loppuun mennes-
sä. Varusmiespalvelus saarella 
päättyi jo 1.10.2003 alkaen. Vuo-
den 2004 kevääseen mennessä Or-
rengrundin palkatusta henkilöstös-
tä pääosa siirtyy eläkkeelle/reser-
viin, yhden sopimussotilaan palve-
lussuhde päättyy ja yksi sotilasam-
mattihenkilö siirrettiin joukko-
osastossamme toisiin tehtäviin. 
Orrengrundin linnake muuttui var-

tiolinnakeeksi, kylmäksi linnak-
keeksi, kuten me vartiolinnakkeita 
tapaamme kutsua. Ajoitus uudel-
leenjärjestelyille osui todella "nap-
piin". Henkilöstö saatiin huomio-
itua hyvän ajoituksen ansiosta hy-
vin. 

Toiminnan muutos vaatii 
suunnittelua -
ja yllätyksien hallintaa 

Merivalvonnan uudelleenj ärj este-
lyjen myötä esikunnan huoltotoi-
mistolle ja Kuusisen merenkulki-
joille aiheutui paljon työtä. Sanoi-
sin jopa yllättävän paljon. Aina 
vain uusia ja uusia asioita tuli sel-
vitettäväksi kun suunnittelussa ja 
sen toteutuksessa edettiin. Mutta 
kun langan päästä saatiin pitävä 
ote, saatiin asiatkin järjestymään. 
Toki yllätyksiäkin tuli eteen. Esi-
merkiksi turvalaitehankinnat vie-
vätkin leijonanosan saatavista 
säästöistä vuoden 2004 aikana. 
Vasta seuraavana vuonna säästöt 
saadaan täysimääräisenä Merivoi-
mien käyttöön. Turvalaitehankin-
nat ovat kuitenkin vain kertakus-
tannus ja niiden ylläpito ei sitten 
enää ole kovin kallista. Säästöt sen 
sijaan konkretisoituvat joka vuosi. 

Tunnetasolla haikeaa, 
järkitasolla mielekästä 

Meillä kaikilla on tietysti hieman 
haikea olo kun Orrengrundin mie-
hitetty vaihe päättyy. Mutta kun 
asiaa tarkastelee kylmän jär jen 
kanssa on päätös päivänselvä. Pa-
nos-tuotossuhde ja toiminnasta 
saatavat hyödyt eivät enää olleet 
tasapainossa Orrengrundin linnak-
keella. Uusi tekniikka tarjoaa 
meille mahdollisuudet saada Or-
rengrundista sama tulos pienem-
min taloudellisin uhrauksin ja hen-
kilöresurssein. Erinomaisen hyvä 
asia on, että nyt pystymme keskit-
tämään toimintojamme ja niukko-
ja resurssejamme joukko-osastom-
me painopisteisiin. Tämä tehostaa 
toimintaamme ja edelleen kehittää 
hyvää joukkoamme. 

Sitäpaitsi ei Orrengrund lin-
nakkeena mihinkään häviä. Sen 
modernisoitu lOOTK-patteri ja 
kantalinnoitetut taisteluasemat pi-
tävät pintansa vielä pitkään. Moni 
meistä ehtii vielä eläkkeelle ennen 
kuin Orrengrundin linnakkeen ta-
rina siirtyy Sotamuseon varjelta-
vaksi. 
Teksti: Olavi Jantunen 
Kuva: Ulla Parviainen 
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Maanpuolustuspäivän IT- Ohjusvene Raahelle jonotettiin kärsivällisesti, 
kalustoa. 

Toimintarikas maanpuolustuspäivä Porvoossa 
mulla, samal la kun vastapäisen 
rannan Taidetehtaalla j a sen edus-
talla pidettiin kalustoesittelyjä ja 
toimintanäytöksiä raikkaassa aa-
muilmassa yleisölle. Taidetehtaan 
lähimaastossa oli katseita kerää-
mässä mm. Panssar ipr ikaat in 
Leopard- panssarivaunu. Yleisöl-
lä oli mahdollisuus päästä kurkis-
t amaan kurkkusalaa t in värisen 
panssarivaunun sisätiloihin ja oh-
j a a m o o n , j o k a aamusta pitäen 
vet ikin magneet in lailla ka iken 
ikäistä "Leos t a " k i innos tunut ta 
väkeä. Taidetehtaan sisäti loissa 
olivat pystyttäneet näyttelytilansa 
mm. Poliisi t , Sinibaret i t , Mer i -
voimat, SPR j a Sininen Reservi. 
Taidokkaat jär jestäjät j a sanaval-
miit esittelijät pitivät huolen, että 
yleisöl lä riitti myös sisät i loissa 
nähtävää ja kuultavaa. 

Puolenpäivän maissa toiminta 
loppui länsirannalla ja juhlaohjel-
miston pääpaino siirtyi kaupun-
gin keskustan puolelle Näsimäen 
sankarihautausmaalle seppeleen-
laskut i la isuuteen. I l tapäiväl lä 
yleisöllä oli tilaisuus seurata pa-

Uudenmaan 21. maanpuolustus-
päivää vietett i in 4. lokakuuta 
Porvoossa. Päivä oli suurin tähän 
asti sotilasläänin alueella järjeste-
tyistä maanpuolus tuspä iv i s tä . 
Suotuisan i lman j a t apah tuman 
näyttävyyden tähden oli tapahtu-
maa seuraamassa liki 5000 hen-
kilöä. Juhla-a lue jakautu i kum-
mallekin puolelle joenvartta, län-

sipuolelle Taidetehtaalle j a joki-
rantaan sekä kaupungin keskus-
taan. O h j e l m a koostui kalusto-
näyttelyistä, toimintanäytöksistä, 
esittelyistä sekä paraatista ja ohi-
marssista. 

Maanpuolustuspäivä käynnis-
tettiin Porvoon jok i rannassa li-
punnostolla kello 8.00. Ohjusve-
ne Raahe avatti in yleisöl le aa-

Tiedottaja 
Sari Salmi 
kertoo 
merivoi-
mien 
toiminnas-
ta yleisölle. 
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Lapset valtaamassa Leopard-panssarivaunua. 

raatinkatselmusta kauppatorilla, 
joka sisälsi mm. kirkkoherra Ta-
pani Mäki-Panulan kenttähartau-
den ja sotilasläänin komentajan 
Kari Kasurin yt imekkään pu-
heen. Katselmusta seurasi ohi-
marssi, jonka otti vastaan eversti 
Kasurinen kaupungintalol la . 
Näyt tävän ohimarssin kruunasi 

taivaalta mylvivä pauhu, kun 
Utin varuskunnan helikopterit j a 
I lmavoimien Hornet- hävit täjät 
suorittivat yli lennon suhahtaen 
vanhan kaupungin savupiippujen 
yli. Mieliin painuva päivä päättyi 
Linnankosken lukiossa pidettyyn 
päiväjuhlaan. Juhlassa esiintyi 
mm. Kaartin soittokunta solistin-

aan Raider. Tervehdyksensä tilai-
suuteen toivat kansanedusta ja 
Mikaela Nylander, Uudenmaan 
Sotilasläänin komenta ja eversti 
Kari Kasurinen sekä Porvoon 
kaupunginval tuuston edustaja 
Kimmo Kajaste. 
Teksti ja kuvat: 
tykkimies Heikki Kuula/SlMepa 

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

KAASUNILMAISIMET JA 
VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

:?::Environics 

Vedellävoideltavat kumilaakerit 
OY Flinkenberg Ab Tools 

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

www.environics.fi 

Länsi Lapin 
Kuljetus ja 
Raivaus Oy 

Verkkotehtaankatu 1, 95420 Tornio 
Puh. (016) 458 8100 
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Kommodori Kai Varsio palkitsi henkilöstöä. Avusta-
massa yliluutnantti Olli J. Vuoristo 

Merisotakoulu 
vietti 
vuosipäivää 

• • • Merisotakoulu vietti 73. vuosipäi-
väänsä perjantaina 17. lokakuuta Helsingis-
sä, Suomenlinnassa. 

Vuosipäivän kunniaksi toteutettiin juh-
laliputus sekä paraatikatselmus ja kenttä-
hartaus. Merisotakoulun henkilöstöä ja 
vuoden aikana Merisotakoulusta muualle 
siirtyneitä henkilöitä palkittiin muun muas-
sa Merisotakoulun ankkuriristillä j a Man-
nerheim-rist in ritareiden lahjoit tamalla, 
kiertopalkintona jaettavalla ritarimaljalla. 
Ritarimalja myönnett i in tänä vuonna toi-
mistosihteeri Mirja Stenbergille. 

Juhlapäivä huipentui Merisotakoulun 
johtajan isännöimään vastaanottoon Meri-
sotakoulun perinneaulassa. 
Teksti: Tiedottaja Lotta Wirmaneva 
Kuvat: Tiedottaja Lotta Wirmaneva ja 
matruusi Henri Paltemaa 

Merisotakoulun apulaisjohtaja komen-
taja Jukka Viitanen (oik.) Merisotakou-
lun entisten johtajien kommodori evp 
Jukka Pajalan (vas.), kommodori evp 
Kalle Westerin ja kommodori evp Aarno 
Koiviston seurassa. 

73. merikadettikurssin 
kadetti Saku Väätänen 
daameineen 

Upseerikokelas Pyry 
Jahkola daameineen 
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Häi r iö töntä s ä h k ö n s y ö t t ö ä 
P o w e r w a r e UPSe i l l a 

W W 

POWERWARE 
www.powerware.fi 

MARINE ALUTECH 
S E R V I C E 

C 3 2 0 

H Rolls-Royce 
E 5 H 3 + 

HUOLTO JA VARAOSAT 

CATERPILLAR 
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 

• .—H< Aerial Oy 
-TIETOLIIKENNEANTENNIT 3 MHz...40GHz 

-TEHONJAKAJAT JA SUOTIMET 

-VAPAASTISEISOVAT JA HARUSTETUT MASTOT 
-ANTENNIPYLVÄÄT 

-VALAISIN- JA KAMERAMASTOT 
-KATTOMASTOT JA MUUT MASTORAKENTEET 

-ASENNUSTARVIKKEET 

-ANTENNIASENNUKSET, MASTOTYÖT JA -HUOLLOT 

-ACOME RF-KAAPELIT, -LIITTIMET JA TARVIKKEET 

Aerial Oy 
PL22 / Pietolankatu 9A 

04400 JÄRVENPÄÄ 

Puh. 09-2790120 
Fax. 09-2910210 

www.aerial.fiaerial@aerial.fi 

r ja ERILiJESEl APUK0NEE7 
Meridieseleitä, dieselgeneraattoreita, 

merivaihteita ja säätölapapotkureita akseleineen 

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT 
HUOLTOSOPIMUKSET PERUSKORJAUKSET 

WITRAKTOR 0 Power Systems 
Wihuri Oy Witraktor 

Kiitoradantie 4, PL 30, 01511VANTAA, 
Puh. (09) 415 815, faksi (09) 4158 2582, 
engines@witraktor.wihuri.f i , www.wi t rak to r .w ihur i . f i 
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KIRJALLISUUTTA Kiiskinen - XValilman 

Alpo Juntunen 
Itään vai länteen? Venäjän vaih-
toehdot 
Ajatus Kirjat, 2003, 348 sivua. 

• • • Venäläiset ovat kansana 
aina luottaneet vahvaan ja samal-
la myös itsevaltaiseen johtamista-
paan. Valtavat mittasuhteet ovat 
asettaneet maan johtaji l le aivan 
erilaiset vaatimukset kuin lännen 
johtajille. Suomelle suuri naapu-
ri on aina ollut merkityksellinen 
tavalla tai toisella, syntyihän 
kaikkien meripuolustajien tunte-
ma Pietari Suuren merilinnoitus-
kin nimenomaan Pietarin puolus-
tamiseksi , vaikka suuri osa lin-
nakkeista vuonna 1918 jäikin 
Suomen haltuun. Lukuisissa his-
torian ja politiikan tutkimuksissa 
Suomen polii t t inen asema on 
nähty korostetun riippuvaiseksi 
naapuruudesta, ja varsinkin J. K. 
Paasikivi tähdensi maantieteen ja 
geopolit i ikan merkitystä. Siksi 
onkin outoa, ettei Suomessa ole 
ilmestynyt venäläistä geopolitiik-
kaa käsit televiä tutkimuksia ja 
yleisesityksiä. 

Filosofian tohtori Alpo Juntu-
nen on Maanpuolus tuskorkea-
koulun strategian laitoksen eri-
koistutkija, joka on osaltaan te-
oksellaan Itään vai länteen? Ve-
näjän vaihtoehdot poistanut tutki-
musten puutteen. Teoksessaan 
Juntunen selvittää Venäjän geo-

politiikan kehitystä vuosituhan-
nen vaihteessa. Esillä ovat niin 
venäläisen geopolitiikan histori-
allinen tausta, Venäjä, N A T O j a 
Euroopan unioni, pohjoinen ulot-
tuvuus, Kaliningrad, Baltian ky-
symys kuin Venäjä Aasiassa sekä 
Venäjä uudessa maailmanyhtei-
sössä. 

Venäjän historia, poliittinen 
realismi ja käytännön kokemus 
ovat olleet tutkimuksen perusta. 
Juntunen on sivuuttanut niin sa-
notun uuden geopolitiikan, joka 
haluaa rakentaa maailman kehi-
tyksen mielikuvien varaan, eikä 
ole sekoittanut teokseensa te-
leologisia eli päämäärähakuisia 
kuvitelmia ikuista rauhaa raken-
tavasta geopolitiikasta, vaan tut-
kimuskohde tuntee niin kuin Jun-
tunen itse toteaa sekä pakkasen ja 
helteen että raudan ja veren. 

Tutkimusta lukiessa ja Venä-
jän karttaa tutkiessa oivaltaa, mi-
ten valtavista mittasuhteista Ve-
näjän eli maai lman laa j imman 
valtion geopolitiikassa on kysy-
mys. Oma Suomenlah temme ja 
jopa Itämeri näyttävät pieniltä ja 
mitättömiltä vesistöiltä kymme-
nien vastaavien joukossa Venäjän 
kartalla. Silti keisarillisen Venä-
jän tärkein väylä länteen oli Itä-
meri ja sen pohjukassa sijaitseva 
Pietari ikkuna maailmaan. Eris-
täytynyt ja sisäänpäin kääntynyt 
Neuvostoliitto alensi kaupungin 
provinsiaaliseksi tuotantopaikak-
si. Uusi Venäjä on jälleen oivalta-
nut isänmaan tarpeet, j a Itämeri 
on jälleen tärkein väylä länteen, 
ja Pietari nousee alennustilastaan. 

Juntunen käsittelee Venäjän 
geopolitiikkaa monipuolisella ja 
mielenkiintoisel la tavalla, joka 
saa asiasta vähemmänkin perillä 
olevan ymmärtämään mistä mil-
loinkin ja missäkin on kysymys. 
Voin lämpimästi suositella kirjaa 
kaikille. 
Ove Enqvist 

I T S E N Ä I S E N S U O M E N 
L A I V A S T O N 

L A I V A T Y K I T I918-20Ö-I 

Pekka Kiiskinen-
Pasi Wahlman 
Itsenäisen Suomen Laivaston 
Laivatykit 1918-2004 

• • • Vuonna 1996 Sotamuseo 
julkaisi kirjan Itsenäisen Suomen 
kenttätykit 1918-1995 ja vuonna 
1999 kir jan Itsenäisen Suomen 
rannikkotykit 1918-1998. Siitä 
saakka on odotettu ja tkoa tälle 
sarjalle. Merivoimien esikunnas-
sa palvelevat teknikkokapteeni-
luutnantti Pekka Kiiskinen (s. 
1949) ja pi ir täjä-suunnit tel i ja 
Pasi Wahlman (s. 1956) ovat nyt 
julkaisseet kirjan Itsenäisen Suo-
men Laivaston laivatykit 1918-
2004. Pekka Kiiskinen on toimi-
nut lähes koko 30-vuotisen soti-
lasuransa ajan taisteluvälineiden 
parissa, j a vuodesta 1984 alkaen 
merivoimien aseteknikkona. Pasi 
Wahlman on työskennellyt piirtä-
jä-suunni t te l i jana Merivoimien 
Esikunnassa 24 vuotta, j a ollut 
mukana lukuisissa merivoimien 
asealan hankkeessa. Kirjoittajilla 
on siten ollut hyvät valmiudet tä-
mäntapaisen teoksen kirjoittami-
seen. 

Vaikka noin 250-sivuinen, ai-
kaisempien tykkikirjojen kanssa 
samankokoinen ja pehmeäkanti-
nen kirja ei ole Sotamuseon jul-
kaisema, se muodostaa luonnolli-
sen ja tkon Sotamuseon sarjalla 
sekä sisältönsä että ulkomuoton-

ITÄÄN 
LÄNTEEN? 
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sa perusteella. Kirja kertoo Suo-
men i tsenäisyyden ajan sota- ja 
apualusten laivatykeistä. Ensim-
mäisessä luvussa käsitellään ly-
hyesti laivatykistön yleistä kehi-
tyshistoriaa maailmalla. Teoksen 
pääpaino on toisessa luvussa, jos-
sa käsitellään laivatykistön kehi-
tystä Suomessa jakautuen kol-
meen kokonaisuuteen; ennen so-
tia, sotien aikana ja sotien jälkeen 
käyttöön otetut laivatykit. Kol-
manteen lukuun on koottu tietoa 
mm. ampumatarvikkeista, suun-
taimista ja harhamaaliheitteistä. 
Lopussa olevat tykki- ja alusluet-
telot helpottavat eri tykki-ja alus-
yksiköiden hakemista. Teoksessa 
on noin 150 musta-valkokuvaa 
tykeistä ja laivoista. Lisäksi kir-
jassa on piirustukset lähes kaikis-
ta Suomen laivatykeistä ja useis-
ta sota-aluksista sekä niihin liitty-
vät taulukot teknisine tietoineen. 
Valokuvatekstit ovat suomen- ja 
englanninkieliset. 

Kir jan tarkka ju lka isuajan-
kohta oli tätä kirjoitettaessa auki. 
Teos pyritään saamaan myyntiin 
ennen joulua. Hinnaksi on arvioi-
tu noin 20 euroa, j a sitä voi tie-
dustella alla luetelluista osoitteis-
ta. 
pekkakiiskinen @ Suomi24.fi 
Pekka Kiiskinen 040 7406067 
Pasi Wahlman 050 5946072 
Ove Enqvist 

Kunnostettu, museoitavaksi 
tuleva 20 60 M36 LT Saaristo-
meren Meripuolustusalueen 
tykkivarastolla. Kuva P. Wahl-
man. 

Mereväe soomepoisid 

Heino Relvik 
Mereväe soomepoisid 
EVG Print trukikoda, Ofset OU, 
Tallinn 2003 

• • • Ja tkosodassa Suomen 
merivoimissa palvelleista vapaa-
ehtoisista virolaismiehistä ei ole 
julkaistu juurikaan kirjoja, vaan 
heidät on mainittu ohimennen sa-
moissa kirjoissa yhdessä muiden 
vapaaehtoisten virolaisten (JR 
200) kanssa. 

Poikkeuksen tästä tekee näi-
den urheiden miesten oman kil-
lan (Soome Mereväes Teeninud 
Eestlaste Gild) 26.8.2003 julkis-
tama teos. Kovakantinen 410 -si-
vuinen runsaasti kuvitettu kir ja 
antaa hyvän yleiskuvan jälkipol-
ville 60 vuotta sitten laivoilla ja 
rannikkotukikohdissa palvelleista 
yli 400:sta vapaaehtoisesta suo-
mipojasta. Heitä oli lähes 10 % 
merivoimien tuolloisesta vahvuu-
desta. 

Kirjan parasta antia lienee sen 
kerronta, joka koostuu historian-
kirjoituksesta j a näiden miesten 
muistelmista. Kir jan sisältö ja-
kautuu kuvalliseen matrikkeliin 
(!) ja alkuperäiskuvilla höystet-
tyihin muistelmiin. Vaikka kirja 
onkin vironkielinen, niin se sopii 
jo runsaan kuvituksensa ansiosta 

jokaisen viron ystävän kirjahyl-
lyyn. 

Kirja ei ole julkisessa myyn-
nissä, mutta sitä voi kysyä killan 
kannatusjäseneltä Ravo Samet i l -
ta, Kolhantie 132, 26510 Rauma, 
puhelin 040-562 8182. 

Kenneth Gustavsson 
Säliksen Patteri. Muistoja ensim-
mäisen maailmansodan aikaises-
ta venäläisestä linnoituksesta. 
Ålands landskapsstyrelse, Arke-
ologisska sektionen 

• • • Kirjanen on aikaisemmin 
julkaistu ruotsinkielisenä nimellä 
Sälis Batteri. Sisältö on sama 
kuin ruotsinkielisessä painokses-
sa, jo ta on arvosteltu aikaisem-
massa Rannikon Puolustaja-leh-
dessä. Vaikka 32-sivuinen kirja-
nen pääosin kertoo Ahvenan-
maalla olleesta Säliksen patteris-
ta, siitä saa hyvän kuvan koko 
Ahvenanmaan rannikkopuolus-
tuksesta ensimmäisen maailman-
sodan aikana. Teos on kuvitettu 
harvinaisi l la musta-valkoisi l la 
valokuvilla ja piirroksilla. 

Teosta voi tilata osoitteella 
Älands Museum, 
Stadshusparken, 
22100 Mariehamn. 
puhelin 018 250 00 tai 254 26, 
info@aland-museum.aland.fi , 

fax 018 174 40. 
Hinta on 3,35 euroa + postikulut. 
Ove Enqvist 
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Svend Albrethsen-Jens Ander-
sen-Ole Frantzen 
Kystartilleriet i Danmark 1940-
45 
MuseumsCenter Hanstholm, 
Hanstholm 2003 

• • • Vaikka eri Pohjoismaiden 
rannikkotykistö on kokenut osit-
tain samanlaisia vaiheita, on 
Tanskan rannikkotykistö Suo-
messa jäänyt vähemmälle huomi-
olle kuin Nor jan j a varsinkin 
Ruotsin rannikkotykistö. Syitä on 
ollut monenlaisia, mutta ainakin 
yksi eli sopivan kir jal l isuuden 
puute on osittain kor jaantunut 
vuonna 2003, kun MuseumsCen-
ter Hanstholm on julkaissut kir-
jan Kystartilleriet i Danmark 
1940-45 . Noin 100-sivuinen 
pehmeäkant inen kir ja keskittyy 
nimensä mukaisesti Tanskan ran-
nikkotykistöön toisen maailman-
sodan aikana, mutta luo myös ly-
hyen katsauksen sotaa edeltävään 
aikaan sekä linnakkeiden kohta-
loon sodan jälkeen. Kirjan liitteet 
j a piirrokset ansaitsevat erityis-
maininnan, koska ovat erityisen 
havainnoll isia. Taulukoista j a 
piirroksista selviää helposti ran-
nikkotykistön tilanne ennen tois-
ta maailmansotaa vallinneesta ti-
lanteesta aina tähän päivää saak-
ka. 

Tanskassa, niin kuin monessa 
muussa maassa, vähennettiin voi-
makkaasti rannikkotykistön mää-
rää 1 9 2 0 - j a 1930-luvuilla, eikä 
uusia linnakkeita rakennettu eikä 
tykkejä hankittu. Kun Tanskan 
rannikkotykistö vuonna 1932 lii-
tettiin merivoimiin, yritettiin ole-
massa olevia linnakkeita ja tyk-
kejä modernisoida. Uushankin-
toihin ei kuitenkaan ollut varoja, 
ja toiminta rajoittui vanhan kalus-
ton ja laitteiden modernisointiin. 
Kaikki l innakkeet j a patterit oli 
hankittu ensimmäisen maailman-
sodan aikana tai sitä ennen ja oli-
vat siten vanhentuneita . Ennen 
toista maailmansotaa Tanskassa 

oli alle kymmenen linnaketta. 
Tilanne muuttui ratkaisevasti 

toisessa maailmansodassa Saksa-
laisten hyökättyä Tanskan kautta 
Norjaan. Huolto- ym. yhteydet 
Norjaan oli suojattava, j a saksa-
laisten joh tamana Tanskaan ra-
kennettiin mittava rannikonpuo-
lustusjärjestelmä käsittäen muun 
musassa toistasataa patteria. Kir-
jassa on hyvä kuvaus ja taulukko 
eri patterista ja niiden käyttämis-
tä tykkimalleista. Mielenkiintois-
ta on ehkä tietää, että tykkimalle-
ja oli muun muassa Saksasta, 
Belgiasta, Ranskasta, Hollannis-
ta, Jugoslaviasta, Norjasta, Puo-
lasta ja Neuvostoli i tosta. Ulko-
maiset tykkimallit olivat pääosin 
Saksasta tuotua sotasaaliskalus-
toa. Vaikka rannikkolinnakkeita 
toisen maai lmansodan jä lkeen 
vähennett i in voimakkaast i , vii-
meiset olivat kirjan liitteen mu-
kaan operati ivisessa käytössä 
vuoteen 1999 saakka. 

Itse hankin kirjan käydessäni 
Kööpenhaminassa T0jhusmu-
seet-museossa, jossa myydään 
muun muassa mainit tua kir jaa 
vajaan 100 Tanskan kruunun 
(runsas 10 euron) hintaan. Museo 
on muutenkin vierailun arvoinen, 
jos sattuu olemaan kiinnostunut 
aseista. 

Ove Enqvist 

Yhteystietoja 
MuseumsCenter Hanstholm 
Moleve j 29, DK-7730 Hanst-
holm 
Puh: 45 97 96 17 36, 
Fax: 45 97 96 05 95 
e-mail: 
MCHkanon @post8 .tele.dk 
http:// 
www.museumscenterhanstholm.dk/  
Töjhusmuseet 
Freder iksholms Kanal 29, DK-
1220 K0benhavn K 
Puh: 33 11 60 37, 
Fax: 33 93 71 52 
http: //www. thm. dk/ 

Juhani Toikka 
Meriupseeriyhdistys 80 vuotta 
Julkaisija Meriupseeriyhdistys ry 
Newprint Oy Uusikaupunki 2003 
Sidottu, 219 sivua 
ISBN 951-9129-53-7 

• • • Meriupseer iyhdis tys ry 
perustetti in 24.10.1923. Se on 
vanhimpia upseeriyhdistyksiä 
Suomessa. Vuosien saatossa yh-
distyksen toimintaa on kirjattu 
25-vuotishistori ikkiin vuonna 
1948 komenta jakapteeni Erkki 
Ainamon kir joi t tamana j a 50-
vuotishistoriikkiin vuonna 1973 
komentaja Olavi Vitikan taitaval-
la kynällä. Suomi Merellä 1983 
vuosikirjassa historiaa täydennet-
tiin edeltäneeltä 10-vuotiskaudel-
ta. Julkaisuja ei enää aikoihin ole 
ollut saatavissa, mutta toki niitä 
löytyy luettavaksi alan kirjastois-
ta ja yhdistyksen varttuneempien 
jäsenten kirjahyllyistä. 

Vuosipäivän aikoihin ilmesty-
nyt Meriupseeriyhdistys ry:n 80-
vuotishistiriikki kattaa yhdistyk-
sen koko tähän astisen toiminta-
ajan, koska vain osalla nykyisistä 
jäsenis tä on ollut mahdoll isuus 
tutustua henkilökohtaisesti aiem-
piin julkaisuihin puhumattakaan 
yhdistyksen alkutaipaleen keskei-
sistä tapahtumista. Uuteen histo-
riikkiin onkin koottu tärkeimmät 
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asiat myös edellisten historiikki-
en kattamasta a janjaksosta pää-
asiassa aiempien ju lkaisujen 
tekstejä hyväksi käyttäen. Vii-
meisten 30 vuoden tapahtumat 
ovat kuitenkin uutta tuotantoa ja 
selkeästi pääosassa. Yksityiskoh-
tia löytyy vaikkapa hyvin säily-
neistä alkuvuosien kokouspöytä-
kirjoista, joissa kokouksen kulku 
esi telmineen on kaunii l la käsi-
alalla mustekynällä kirjattu muis-
tiin. 

Historiikki etenee asiakoko-
naisuuksina, jo is ta yhdistyksen 
sisäinen toiminta 10-20 vuoden 
jaksoissa saa leijonan osan, 43 
sivua. Yhdeksässä muussa luvus-
sa käsitellään muiden muassa tut-
kimus- ja julkaisutoimintaa, pe-
rinteitä sekä harrastus- ja kilpai-
lutoimintaa. Myös yhdistyksen 
perustamasta Suomi Merellä-sää-
tiöstä on tiivis tietoisku sen 40-
vuotiselta taipaleelta. 150-sivui-
sen tekstiosan päättää Meriupsee-
riyhdistys yhdistyksenä-luku, 
jossa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjä, jäsenistön kehitystä ja 
palkitsemistoimintaa. Tiivistelmä 
myös ruotsiksi ja englanniksi aut-
taa suomea puutteellisesti osa-
avaa. 

Laajassa liiteosassasa muiden 
muassa täydennetään yhdistyk-
sen toimihenkilöiden, kunniajä-
senten ja ansiomerkkien saajien 
luettelot sekä kokousesi te lmät 
vuodesta 1973 eteenpäin. Yhdis-
tyksen ensimmäiset säännöt on 
tällä keilaa painettu alkuperäises-
tä rekisteröintiasiakirjasta kuvat-
tuna. Tähän astiset 23 puheenjoh-
tajaa kuvineen esitellään omana 
liitteenään. Ensikertaa on koottu 
luettelo yhdistyksen eri kursseil-
la, reserviupseerikurssia lukuun 
ottamatta, j akamien tunnustus-
palkintojen saajista. Yhdistyksen 
ammuntojen sääntöjä ja kilpailu-
jen voittajiakaan ei aiemmin ole 
julkaistu yhtenä kokonaisuutena. 
Mielenkiintoinen on myös katta-
va luettelo Suomi Merellä-lehden 
ja -vuosikirjan päätoimittajista ja 
toimitussihteereistä; tuttuja ovat 
puuhamiehet. Henkilöhakemisto 
helpottaa kirjan käyttöä. 

Kirjan noin sata kuvaa katta-
vat koko toiminta-ajan. Monet 
värikuvat tekevät hyvin oikeutta 
esimerkiksi mitaleille ja julkai-
suille. Ulkoasultaan kirja on tyy-
likkään yksinkertainen; tumman-
siniset kluutt ikannet kullatuin 
painatuksin jatkavat yhdistyksen 

linjaa. Komentaja Juhani Toikan 
kynän jälki on johdonmukaista ja 
helppolukuista. Meriupseeriyh-
distyksen 80-vuotishistori ikki 
tarjoaa asiasta kiinnostuneille sel-
keän ja mielenkiintoisen kuvan 
itsenäisen Suomen meriupseeris-
ton oman yhdistyksen monipuo-
lisesta toiminnasta vuosikym-
menten saatossa. Kirja ei ole kir-
jakauppamyynnissä , mutta sitä 
voi t iedustella yhdistyksen sih-
teeriltä. 
Jukka Pajala 

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

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

metso 
minerals Finland oy 

Karkikuja 2 
01740 Vantaa, Puh. 09-221950 

www.metsominerals.com 

Suomalaiset öljy- ja kaasupolttimet 
Valmistus ja tekninen neuvonta: 

OilonOy, PL 5, 15801 LAHTI 
puh. 03-85 761, fax 03-857 6239 

Myynti: LVI- ja öljypoltinliikkeet 

Tekimet Oy 
Torikatu 4, 05800 Hyvinkää 

puh. (019) 415 520 fax (019) 452 746 
www.tekimet.fi 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 
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T U L O S T I I V I E T 
K O P I O K O N E E T 
MONITOIMILAITTEET 
T E L E F A K S I T 

TOSHIBA 
wfww.toshiba-doc.com 

Lallin Tuote Ä TRAFIIKKI MSffVMET 
TILAELEMENTIT- P1HATUOTTEET ̂  __ LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET It, ' ^ M6TALUTUOTTEET • AöHAMNTÂ  

TILAELEMENTIT 
- laitesuojat ja taukotilat 

vaihtolava- tai pyöräalustalla 
- tulli-, passintarkastus, 

vartointi- ja porttisuojat 
PUUTARHATUOTTEET 

- Liikennemerkit ja opasteet 
- Kuvalliset ja sanalliset lisäkilvet 
- Heijastavat tarrakalvot ja tekstit 
- Pystytystarvikkeet 
- Sulku- ja varoituslaitteet 

- Sotilas- ja muut majoitussängyt 
- Sotilas- ja sosiaalitilakaapit 
- Liikennemerkkiaihiot 
ALIHANKINTAA 
- kevyet rautarakenteet 
- ohutlevytuotteet 

W Sqtqkannqn Vankilq 
Postiosoite: PL 50 , 32701 HUITTINEN 
Huittinen: Toivarintie 581, puh. (02) 560 1300, fax (02) 560 1304 
Köyliö: Vankilantie 515, puh. (02) 560 1700, fax (02) 560 1706 

www.esanet . f i /satakunnanvankila 

AKfiSPERI 
RASKASOMPELUA • KASSIMALUSrOiäp 

UIOMURI 
LUONNONMUKAISTA VILJELYÄ ^ 
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152/9,5 MH Utön linnakkeella ensimmäisen maailmansodan aikana 

1 52 mm:n 9,5 kaliiperin merihaupitsi 

1 52/9,5 MH 
OVE ENQVIST • Vuonna 1918 venäläis i l tä jäi 

Suomeen lyhytputkisia rannikko-
tykkejä, jo tka oli tarkoitettu su-
kellusveneitä vastaan. Merihau-
p i t se ja oli a lunper in sekä 152 
mm:n että 122 mm:n putki l la . 
Vuoden 1933 inventaarioluet te-
loissa mainitaan laivahaupitsien 
nimellä yhteensä 16 tykkiä. Tark-
kaa tietoa niiden malleista ei ole 
löytynyt. Vuonna 1939 152 mm:n 
laivahaupitseja oli vielä varastoi-
tuna neljä, jo tka todennäköisesti 
ol ivat ne tykit , jo i l le vuoteen 
1939 tultaessa oli annettu nimik-
keeksi 152/9,5 MH. 

Tykissä oli sektor i -sulkujär-
jestelmällä varustettu 9,5 kaliipe-
rin putki korkean haarukkalavetin 
varassa. Putki li ikkui kehdossa , 
jonka sisällä oli joustolaite. Jalus-
ta oli pukattu betoniperustaan tai 
suoraan kallioon. Tykissä oli ko-
ro tuksen k ier topyörä t sekä oi-
kealla että vasemmalla puolella. 

Merihaupitsin ampumatarvik-
keena oli patruunalaukaus. 152/ 
9,5 M H : n kranaat t ia kutsut t i in 
nimel lä sukel luskranaat t i . Sen 
kärjessä oli "turbaanin muotoinen 
hat tu" , j o n k a ta rkoi tuksena to-
dennäköisesti oli kranaatin kim-
poamisen estäminen sen iskiessä 
veteen. Sukelluskranaatin tiede-
tään olleen ulkoballistisesti kel-
voton. Se kaatui usein aivan len-
toradan alussa j a kaa tunut kra-
naatti räjähti myös ilmassa ennen 
a ikojaan. Ampumata rv ikkee t 
poistet t i in k i r janp idos ta sotien 
jälkeen. 

Suomalaise t eivät tiettävästi 
koskaan käyt täneet 152/9,5 
MH:a eikä niillä ole ollut ampu-
mataulukoita. Merihaupitseista ei 
ole säi lynyt museokappale t ta , 
mutta merihaupitsien lavetteja on 
käytetty muiden tykkien lavettei-
na. 
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George Quinnell -
englantilaisen matruusin viimeinen leposija Suomessa 

Vasemmalta oikealle eversti-
luutnantti Clarke, kommodori 
Karumaa, suurlähettiläs Kirk 
ja hänen vaimonsa. Alla 
Quinnelin hauta (Kuvat Anu 
Vuorinen). 

• Perjantaina 22 kesäkuuta 1855 
englantilais-ranskalaiseen Itäme-
rellä operoivaan laivasto-osas-
toon kuuluva HMS Amphion oli 
suorittamassa tiedustelutehtävää 
Helsingin vesillä erityisesti Via-
porin ja Santahaminan läheisyy-
dessä. Kyseisenä päivänä alus oli 
lähtenyt liikkeelle kello yhdeksän 
aamulla tiedustelemaan Santaha-
minan väyliä tavoitteena selvittää 
mahdollisuutta käyttää suojaisia 
väyliä ankkurointiin. Kello kym-
mentä vaille kymmenen Santaha-
minan patterit avasivat tulen alus-
ta kohti. Alus vastasi tulitukseen 
vetäytyessään patterien tulen alta. 
Aluksen ankkuroidessa puolen 
yön aikaan havaittiin muun mu-
assa matruusi George Quinnellin 
kuolleen. Aamul la kello seitse-
män lähetettiin seurue Mjö lön 
saarelle (nykyisin Isosaari) hau-
taamaan Quinnell , j a kello yh-
deksän seurue palasi alukselle. 

Isosaari oli 1800-luvulla suo-
sittu retkeilykohde, ja muun mu-
assa Englannin suurlähetystöön 
kuuluva varakonsuli Charles 

Cook kävi retkellä Isosaaressa. 
Hän huomasi haudan huonon 
kunnon. Kauppaneuvoksetar Ali-
ce Borgström os. Travers (1832-
1919), joka oli tavannut suoma-
laisen kauppaneuvos Leonard 
Borgströmin (1832-1907) tämän 
opiskellessa Englannissa kuuli 
haudasta heränneen keskustelun 
ja teetti sille kunnon hautakiven 
1880-luvulla. Kiveen tuli sama 
teksti kuin alkuperäisessä hau-
dassa oli ollut. 

Sata vuotta Quinnellin kuole-
man jälkeen, 22.6.1955, silloisen 
Amphion-n imisen sukellusve-
neen pääll ikkö kävi laskemassa 
kukkatervehdyksen haudalle. 
Elokuun 11 päivänä 2003 järjes-
tettiin jälleen tilaisuus Isosaares-
sa, johon osallistuivat Britannian 
Suomen suurlähettilään Matthew 
Kirkin johdol la edustaj ia sekä 
Britannian suurlähetystöstä että 
Suomenlanden Meripuolustus-
alueelta. Tilaisuudessa muistet-
tiin kaikkien maiden Krimin so-
dan uhreja. Valittu päivämäärä 
sopi hyvin tilaisuuteen, koska sen 

lisäksi että Krimin sota syttyi 150 
vuotta sitten englantilais-ranska-
laisen laivaston niin sanottu Via-
porin pommitus päättyi myös ky-
seisenä päivänä vuonna 1855. 
George Quinnellin haudalla pide-
tyn tilaisuuden jälkeen nautittiin 
l innakkeen ruokalassa yhteinen 
lounas, jossa suurlähettiläs luo-
vutti Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentajalle kommo-
dori Karumaal le Krimin sodan 
aikaista englantilaista sotalaivaa 
esittävän taulun. 

Ove Enqvist 

Lähteenä käytetty muun muassa: 
Englannin suurlähetystön antamia 
tietoja 
Riihimäen Asehistoriallisen seuran 
antamia tietoja (Esko Toivonen) 
Martta Hirn: Frän Bomarsund tili 
Sveaborg, Schildts Förlag, 1956 

1 5 0 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



Etäisyysmittarin asema 

RTR 2:n Jukkolan patterilla 
• Er .RLston miehi t täessä syys-
kuussa 1941 Kannaksen ranni-
kon Seivästöl tä Inoon 2 /75/50 
C M -patteri sijoitettiin Jukkolan 
kohdal la o levaan Laivas tonie-
meen j a rautatiepatteri aluksi yk-
sitykkisenä (1/180/57 N) Jukko-
lan pohjoispuolelle Anttonalaan. 

Jukkolan 3/152/45 C -patteri 
rakennetti in vuotta myöhemmin 
kuin muut Kannaksen eteläranni-
kon Canet-patterit. Elokuun alus-
sa 1942 Merivoimien komenta ja 
käski pe rus tamaan 3/152/45 C-
patterin myös Jukkolaan. Tarkoi-
tuksena oli Viron rannikolla liik-
kuvien vihollisalusten häirinnän 
tehostaminen. 

29.Rask.Rt.Ptriksi nimetty 
patteri kuului RTR 2:n II Lstoon, 
j o n k a komen topa ikka oli myös 
Jukkolassa. 

Patteritöitä ja 
tykistötaisteluja 

Patterin pää l l ikkönä oli aluksi 
luutn. J Fridell . Tykkiasematyöt 
tehtiin e lokuun alkupuoliskolla. 
Muis ta yksiköistä irroitettu työ-
osasto kaivoi tykkikuopat neljäs-
sä päivässä . Rakennusmes ta r in 
johdolla valettiin betoniset tykki-
perustat j a tehtiin korsutöitä. 

Uuden patterin rakentaminen 

oli havaittu, sillä viikon kuluttua 
viholliskoneet pommittivat aluet-
ta. 

E lokuun puol iväl issä patteri 
sai tykit ja miehistön. Viikon ku-
luttua patteri oli ampumakunnos-
sa. Kuukauden loppuun mennes-
sä valmis tu ivat tu len johtoase-
maan liittyvät työt, keskiökorsu 
j a tykkiasemat. Syyskuun alussa 
alkoi majoituskorsujen j a linnak-
keis ton komen tokor sun teko. 
Ammuskorsut valmistuivat syys-
kuun aikana. Kaapeliuria kaivet-
tiin sekä este- j a naamiointi töitä 
tehti in koko ajan. Koulu tus oli 
käynnissä r innan pat ter i töiden 
kanssa. 

Patterialueelle valmistui hal-
kaisi jal taan noin ko lmen metrin 
levyinen betoninen etäisyysmitta-
rin pyöröasema, betoniseinäiset 
keskiö- j a vo imakonekorsu t , 
kent tä l innoi te tut tykkiasemat , 
nel jä majoi tuskorsua, a- tarvike-
korsut sekä linnakkeiston komen-
tokorsu. Lisäksi käytössä oli lä-
hes 30 muuta majoitus-, varasto-
ym. huoltopaikkaa. 

Mar ra skuussa 1942 pat ter i 
osallistui ensimmäisen kerran vi-
holl isalusten tul i tukseen. Talvi-
kausina tehtävänä oli muiden pat-
terien tavoin desant t ien takaa-
ajoa ja partiointia. 

Toukokuussa 1943 kapteeni 
V. L u o m a otti vas taan patterin 
päällikön tehtävän. 

Kesäkaudel la 1943 aluslii-
kennettä oli lähes päivittäin. Vuo-
den loppuun mennessä patteri 
ampui noin 30 taisteluammuntaa. 
Vihol l ispat tere iden tuli tus koh-
distui enimmäkseen Jukkolan itä-
puolella Tonissa olleen valonhei-
tinaseman maastoon tai Laivasto-
niemen edustalle mereen. 

Lyhytaikainen muutto 

Tammikuussa 1944 patteri sai il-
moituksen siirrosta lähes 10 kilo-
metrin päähän rannikosta Jäppi-
lään Pöhkösenmäelle. Siirto joh-
tui Kan .R:n j o h d o n vuosien 
1943/1944 vaihteessa PM:lie te-
kemään esitykseen - "asia ei ai-
ka i s emmin ole tullut es i l le" -
kaikkien Kannaksen eteläranni-
kon rt-patterien paikan muutosta. 

U R R : n eskadroona kaivoi 
tammi-helmikuun vaihteessa tyk-
k ikuopat j a r aken t a j a joukko jen 
työosasto valoi betoniset tykkipe-
rustat. Helmikuun puolivälin jäl-
keen tykit siirrettiin Pöhkösen-
mäelle ja maaliskuun alussa pat-
teri oli ampumavalmis . 

Kan .R:n es ikunnan tilalle 
Kannaksen eteläosaan perustetun 
IV AKE:n näkemys maihinnou-
suhyökkäyksen torjunnasta poik-
kesi edeltäjänsä kannasta. IV AK 
käski 22.4. (käsky k i r ja l l i sena 
25.4.) siirtää patteri kiireesti ta-
kais in Jukkolaan j a toukokuun 
alussa se oli jälleen ampumaval-
miina entisissä asemissaan. 

Pat ter in vahvuus talvella 
1944 oli 4 upseeria, 28 aliupsee-
ria ja 72 miestä. 

Kevääl lä 1944 Laivas tonie-
messä oli 4/47/40 O -tykkiä, mut-
ta ne siirrettiin suurhyökkäyksen 
alettua Seivästön rannikolle. 
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Torjuntasuunta itään 

Maihinnousuhyökkäyksen tor-
junnan asemesta RTR 2:n tehtä-
väksi tuli taistelu rannikkotien 
suunnassa eteneviä vihollisjouk-
koja vastaan. Vihollisen linnak-
keet ja alukset tulittivat rannikon 
kohteita. 

Taistelujen lähestyessä Juk-
kolaa 210.Kev.KPtrin (4/75 K/ 
17, luutnantti K. Turtiainen) jaos 
siirtyi Laivastoniemeen. Os. Fii-
deli j a Täyd.P 13 vetäytyivät 
16.6. aamulla Jukkolaan. Yleisti-
lanteen johdosta RTR 2:n joukot 
saivat luvan jatkaa viivytystaiste-
lua saman vuorokauden aikana 
Talvisodan aikaiselle Manner-
heim- linjalle. Joukkojen irtaan-
tuessa Jukkolasta patterin tykit 
tuhottiin iltapäivällä. 

Osasto Fridell mukaan lukien 
29.Rask.Rt.Ptrin henkilöstö ryh-
mittyi seuraavaksi puolustukseen 
Seivästön pohjoispuolelle Lauta-
rannan-Karjalaisen tasalle, josta 
irtaantui keskiyöllä ja luovutti 
Kipinolan kannaksella 17.6. aa-
muyöllä rintamavastuun JP l:lle. 

RTR 2:n joukkojen siirryttyä 
Koiviston saarille 29.Rask.Rt.Ptrin 
henkilöstö taisteli Piisaaressa 
saarten evakuointiin asti. 

Patterialueella 

Jukkola sijaitsee Puumalasta kah-
deksan kilometriä länteen. Väliin 
jäävät entiset Vitikkalan, Jorolan, 

Laivastoniemen rantaa 

Hännilän ja Tonin kylät. Terijoel-
ta päin tultaessa Kannaksen ran-
nikkotie kaartuu Vammelsuun 
jä lkeen seuraavan kerran Suo-
menlahden rantaan Jukkolassa. 
Tien varteen ulottuva hiekkaranta 
houkuttelee taukoa pi tämään. 
Länteenpäin ranta kaartuu vajaan 
kilometrin etäisyyteen tiestä ulot-
tuvaksi Laivastoniemeksi. Samal-
ta kohdalta erkanee tie pohjoi-
seen Anttonalaan j a Jäppilään. 
Jukkolan patteri sijaitsi tien poh-
joispuolta noudattelevan harjan-
teen päällä. Kauniilla ilmalla suo-
raan etelässä häämöttää Viron 
rannikko Yhinmäen seudulla. 

Harjanne patterin tulenjohto-
aseman tienoilla on erityisen 
jyrkkäreunainen. Harjanteen reu-

naan kaivetut taisteluhaudat ker-
tovat, että hyökkäykseen jyrkkää 
rinnettä ylös oli myös valmistau-
duttu. 

Harjanteen reunassa oli 1.maa-
ilmansodan ajalta matala betoninen 
tulenjohtoasema, jonka rakohuone 
on painunut lähes maanpinnan ta-
salle. Tulenjohtoaseman itäpuolel-
la noin 30 metrin päässä oli beto-
ninen etäisyysmittaiin pyöröasema 
ehjänä. Lähimaastossa näkyi maa-
tuneita asepesäkkeiden ja korsujen 
kuoppia. 

Lyhyenkin käynnin aikana sai 
hyvän käsi tyksen, millaiseen 
maastoon patteri oli rakennettu ja 
missä patterin henkilöstö oli toi-
minut. 
Teuvo Rönkkönen 

Aluminiumboats K e w a t e c A l u 

Indolantie 32,67600 KOKKOLA 
Puh. (06) 8301 954, Fax (06) 8322 530 

www. kewatec .fi chttp: / / www. kewatec .f i> 

KOTKAN OPTIIKKA 
KESKUSKATU 29 

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

№ ROLI 
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§1 l 
s 

Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

LP-MERCATURA OY 
Elektroniikan komponentit 

Järnefelt inkatu 13 B 23, 04400 Järvenpää 
Puh. (09) 271 1565, fax 271 1838 

www.lp-mercatura.f i 
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...vai tällainen? 
(Porkkalan Träskö, 
kuvat Ove Enqvist) 

Rannikkotykistön merkitys 
saariston fuonnonsuoje ijana 
• Puolustusvoimien merkittävä 
asema saariston käyt tä jänä on 
usein herättänyt keskustelua j a 
intohimoja. Kaj Karlsson on 
muun muassa pitkäaikainen lin-
tuharrastaja, joka on seurannut 
rannikkotykistön vaikutusta saa-
riston kasvustoon ja linnustoon. 

Saariston luonto, erityisesti 
ulkosaariston vähäpuustoiset luo-
dot, joiden arvokkain kasvillisuus 
löytyy kallioilta ja rantaniityiltä, 
ovat kovin kulutusherkkiä. Puo-
lustusvoimia arvostellaan aika-
ajoin kovin sanoin luontoarvojen 
sivuuttamisesta operati ivisessa 
toiminnassaan. Näin ehkä olikin 
vielä 1970-luvulla, mutta käsi-
tykseni mukaan puolustusvoimi-
en toiminnassa otetaan nykyään 
luonto esimerkillisesti huomioon. 
Keskityn tässä kirjoituksessa ran-
nikkotykistön roolin luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäjänä 
Rönnskär-Mäki luoto alueella.. 
Vastaavia es imerkkejä löytyy 
varmasti muualtakin. 

Rönnskär lähisaarineen oli 
vuoteen 1979 Merenkulkuhall i-
tuksen hallinnassa. Tänä aikana 
veneil i jät käyttivät upeaa suo-
jaisaa satamaa saarineen virkis-
tyskäyttöön. Vaikka ihmisen 
luontoa kuluttava vaikutus saaris-

tossa oli tuohon aikaan vähäistä 
verrattuna nykytilanteeseen, oli 
ihmisen toiminnalla negatiivinen 
vaikutus alueen kasvistoon j a 
etenkin linnustoon. 

Kun tarkasteltava kokonai-
suus siirtyi puolustusvoimien 
hallintaan alueella l i ikkumista 
rajoitett i in tuntuvasti . Maihin-
nousukielloilla onkin ollut valta-
va merkitys luonnonsuojelullises-
ti arvokkaan alueen säilymiseen 
osittain lähes luonnonti laisena. 
Useat häviämisen partaalla olleet 
lajit palasivat alueelle, näistä 
mainittakoon esimerkiksi lapin-
tiira, räyskä ja karikukko. Haah-
kojen pesiä löytyy nykyään mo-
ninkertaisesti aiempaan verrattu-
na. Alueen linnusto onkin laji-
määräl tään runsas verrattuna 
Kirkkonummen saaristoon yleen-
sä. Myös muuttoaikaan lepäileviä 

lintuja tavataan saarilla runsaasti. 
Rönnskärin kasvisto on muu-

hun alueeseen verrattuna huo-
mattavan monimuotoinen. Lajis-
toon sisältyy yllättäen rantojen, 
kallioiden ja metsien lajien lisäk-
si myös soiden j a jopa lehtojen 
lajeja. Yhteensä kasvi la je ja on 
reilusti yli 200, joukossa myös 
harvinaisuuksia, joita ei muualla 
Kirkkonummen saaristossa tava-
ta. 

Saariston luonto on helposti 
kuluvaa ja hitaasti uudistuvaa, 
joten puolustusvoimien hallitse-
mat alueet ovat ensiarvoisen tär-
keitä luonnon monimuotoisuuden 
säilymisen kannalta. 
Kaj Karlsson 
Muokannut Ove Enqvist 

Onko ainutlaatuisen 
saariston tulevaisuus 
tällainen?... (yleisö-
retki Kuivasaareen 
vuonna 2000) 
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Tarkkaavaista joukkoa Santahaminassa(yllä vas.) 
Kurssilaiset auttavat toisiaan pukeutumaan pelastuspukuun (yllä kesk.) 
Kouluttajat näyttävät kuivalla maalla, miten meressä pysytään yhdessä (yllä oik) 
... ja opetettavat kokeilevat aidossa ympäristössä. 

NAISET PUKEUTUIVAT PELASTAUTUMISPUKUIHIN 
Turvallisesti maissa ja merellä -kurssilla 

• • • Naisten Valmiusliit to 
ry:n Helsingin Alueneuvottelu-
kunta toteutti syyskuussa Maan-
puolustuskoulutus ry:n kurssin 
"Turvallisesti maissa j a merellä" 
. Kurssi oli kohdennettu yli 15-
vuotiaille naisille. Kurssin tavoi-
te oli antaa perustietoa merestä 
pelastautumiseen j a toimintaan 
liikenneonnettomuustilanteessa. 

Kurssi toteutettiin luentoina 
ja rastikoulutuksena ja mukana 
oli 36 15-60 vuotiasta naista. 
Keskiviikkona 10.9 oli teoriailta 
Merisotakoululla Suomenlinnas-
sa. 

Ilta alkoi lauttamatkalla Suo-
menlinnaan, jossa Merisotakou-
lun soti laskodissa nauti t tujen 

kahvien jälkeen kurssilaiset sai-
vat kuulla mm. kapteeniluunt-
nantti Tuomo Meron lyhyen se-
lostuksen koulun toiminnasta. 
Varsinaiseen illan aiheeseen 
päästiin, kun paloesimies Kalevi 
Jokinen Helsingin Pelastuslai-
tokselta kertoi onnet tomuust i-
lanteen kohtaamisesta ja siihen 
liittyvistä laista j a jokamiehen 
velvoitteista. Pienen tauon jä l -
keen Suomenlahden Meripuo-
lustuosaston päällikkö Kai Ma-
salin kertoi kurssilaisille hypo-
termiasta ja siitä, miten hypoter-
miapotilasta käsitellään ja hoide-
taan. Myös paleltuneita sormia 
ja varpaita kauhisteltiin kuvista! 
Samanaikaisest i käynnistyivät 

Merisotakoululla Pohjoismaiset 
meritaitokilpailut j a Sinisen Re-
servi ry:n koululaiva Röytän oli 
tarkoitus olla tapahtumassa mu-
kana. Myös naisten kurssilaisille 
oli varattu tilaisuus tutustua tähän 
alukseen, mutta kesällä sattuneen 
potkurionnet tomuuden johdosta 
Röyttä oli vielä telakalla ja niinpä 
kurssilaiset tutustuivat Helsingin 
Laivastokillan Kilstar-alukseen ja 
sen pelastuskalustoon. 

Lauantai 13.9 valkeni kaunii-
na ja kirkkaana eli ilma oli aina-
kin puolellamme aloittaessamme 
rastipäivää Santahaminassa. Suo-
javarusteet päälle ja sitten reipasta 
marssia laiturille! Siellä odotteli-
vat Helsingin Meripelastusseuran 
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Pelastuslautalle pääsy ei ollut 
helppoa I 

kouluttajat Timo Mäkiö, Christi-
an Perret, Kari Vankka Karttunen 
ja Jaana Tamminen - ja avaama-
ton pelastuslautta. 

Ensimmäinen tehtävä oli saa-
da lautta auki ja oikeinpäin. "Yli 
50 %:ssa tapauksia nämä vanhat 
lautat, kuten aikoinaan Estonias-
sakin, avautuvat väärinpäin." ker-
toi Timo Mäkiö. Ei ollut mikään 
ihan helppo juttu tuo kääntämi-
nen! Koulut ta ja Perret j a yksi 
kurssilainen tekivät töitä hartia-
voimin lautan kääntämiseksi ja 
lopulta, laiturilta annetun avun 
turvin, lautta kääntyi! 

Rasteja oli kolme. Yksi oli 

tämä pelastautumisrast i pukui-
neen ja lauttoineen. Kaikki ha-
lukkaat saivat kokeil la niin pu-
kuun pukeumista , laiturilta me-
reen hyppäämistä kuin lautalle 
kiipeämistäkin. Kaikki kokeilleet 
tulivat siihen lopputulokseen, että 
lautalle oli aika vaikea päästä. 
Kyllä paniikki iskisi, jos ympäril-
lä velloisi isot aallot ja olisi pi-
meää! Mutta näin melko rauhalli-
sessa kelissä, Santahaminan ran-
nassa, oli ihan kiva tätäkin ko-
keilla. 

Viereisellä rastilla Suomen-
linnan merivartioaseman salske-
at nuoret miehet kertoivat kurssi-
laisille mm. Merivartioston tehtä-
vistä ja siitä kalustosta, mikä 
heillä on nopean veneensä muka-
na. Lopuksi saivat naiset tuntea 
merituulen raikkauden yli 50 sol-
mun vauhdissa. Hurja oli vauhti! 

Ruokalan takana Saharan lai-
dalla oli tapahtunut pahan näköi-
nen l i ikenneonnet tomuus, jo ta 
kurssilaiset vuorollaan ryhmissä 
pääsivät ra tkomaan. Palautet ta 
tehtävän suorittamisesta antoivat 
Helsingin Pelastuslaitokselta Ka-
levi Jokinen j a Ville Koponen. 
Lisäksi kouluttajat kertoivat mm. 
miten tajutonta li ikutetaan j a 
minkälaisia ensihoitovälineitä on 
ambulanssissa mukana. 

Loppupalautteen jälkeen San-
tahaminasta lähti ryhmä naisia, 
jotka tämän kurssin jälkeen ovat 
toivottavasti ainakin hieman pa-

rempia pelastettavia merestä ja 
jos liikenneonnettomuuspaikalle 
joutuvat, osaavat tehdä siellä jo-
tain! 

Kiitos vielä kerran kurssilai-
sille ja koulut taj i l le ja kaikille 
kurssin suunnitteluun osallistu-
neille! 
Teksti ja kuvat: 
Kristiina Slotte/kurssin johtaja 

Suomenlinnan rt-killasta äiti 
ja tytär, Jaana ja Janika Kiverä 
valmiina hyppäämään me-
reen. 

Helsingin Meripelastusseuran 
ja Santahaminan Merivartio-
aseman veneet ja kurssilaisia 
Santahaminassa. 
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„ „ , RANNIKKOTYKISTÖN 
^ X S 1 UPSEERIYHDISTYS 

Ra n n i kkoty ki stön U pseeriyhd i siy ksen 
VISIO ulottuu vuoteen 2017 asti 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA -lehdessä on pariin-
kin otteeseen keskustel tu mihin RT j a R t U Y ovat 
menossa - quo vadis? Siksi yhdistyksen vuosikoko-
us peräänkuulutt i 70-vuotistoimintasuunnitelmas-
saan yhdistyksen tulevaisuuden visiota. Yhdistyk-
sen hallitus perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella yhdistyksen visio. Toimeksiannon taka-
rajaksi määritettiin yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuo-
sikokous. 

Visio on kaukainen, lähes saavuttamattomissa 
oleva tavoite tai tila, johon halutaan päästä. Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksen visio ulottuu tarkoi-
tuksella 15 vuoden päähän vuoteen 2017 asti. 

Seuraavassa on visiotyöryhmän loppuraportt i , 
joka esitettiin juhlavuosikokouksessa Suomenlin-
nan Upseerikerholla 5.12.2003. 

• V I I M E I S E N V U O S I K Y M M E N E N A I K A N A 
rannikkotykistöaselaji on kokenut useita muutoksia. 
Turval l isuuspoli i t t iset selonteot vuosil ta 1997 j a 
2001 ovat muokannee t rannikkotykis töase la j i s ta 
merivoimien rannikkojoukkoja, sodankäynnin kuva 
on muuttunut ja henkilöstön koulutusjärjestelmä on 
uudistet tu. Lähivuos ina puolus tusvoimien sodan 
ajan vahvuutta tullaan edelleen pienentämään. 

Rannikkotyk is tön Upseer iyhd is tyksen jäsen-
kenttä j a toimintaympäristö ovat myös muuttumas-
sa. Merisotakoulusta valmistuu upseereita rannik-
ko joukkojen tarpeisi in. Upseere iden tykistöll isiä 
taitoja on osittain korvattu muilla rannikon puolus-
tamiseen tarvittavilla taidoilla. Rannikkojoukkojen 
tehtäviin valmistuvien upseereiden määrä on aikai-
sempaa vähäisempi. 

Rannikon puolustukseen koulutettujen upseerei-
den rinnalla työskentelee a ikaisempaa useammin 
upseeri, joka on saanut jonkin muun kuin rannikko-
joukkoperuskou lu tuksen . Näis tä ammatt i la is is ta 
esimerkkeinä ovat viesti-, kenttätykistö-ja jalkavä-
kiupseer i t sekä luonnol l ises t i l a ivas to joukkojen 
meriupseerit . R a n n i k k o - j a la ivastojoukkojen up-
seerit ovat merivoimien upseereita. 

Upseereiden työpanoksesta kilpaillaan entistä 
enemmän koko puolustusvoimissa. Upseereita tar-

vitaan yhä enemmän esikunta- j a kansainvälis i in 
tehtäviin. Kokemusta näissä tehtävissä edellytetään 
upseereilta, jotka haluavat edetä urallaan. Euroopan 
Unionin sotilaalliset ratkaisut tulevat todennäköi-
sesti va iku t tamaan upseere iden koulu tukseen j a 
uraan sekä mahdoll isest i koko puolustusjär jestel-
mään. Lisäksi rannikkojoukkojen kyky tarjota itse-
näisiä pääl l ikkö- j a komenta ja t eh täv iä vähenee , 
vaikka aluevastuussa olevien komentaj ien tarve on 
edelleen olemassa. Rannikkotykistön evp-upseerit 
säilyvät merkittävänä aatteellisena voimavarana. 

Rannikkojoukot säilyvät perustamistehtäväluet-
telossa, mutta joukkojen lukumäärä vähenee. Jäljel-
le jäävät joukot kohdentuvat entistä enemmän tu-
lenkäytön johtamiseen, valvontaan ja tiedusteluun. 
Rann ikko joukko jen on tu leva isuudessa kyet tävä 
nopeisiin painopisteen siirtoihin. Käytettävät väli-
neet ovat teknisempiä j a käyttäjälleen haastavam-
pia. Välineiden määrä supistuu, joten niiden käytön 
kouluttaminen kaikille ei ole tarkoituksenmukaista. 
Näin syntyy entistä kapeampia erityisosaamisaluei-
ta. Koulutuksen vaativuus lisääntyy ja tarve täyden-
nyskoulutukseen kasvaa. 

Edellä mainituista syistä johtuen rannikkotykis-
töidentiteetti heikkenee. Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksessä voi pula aktiivisista jäsenistä ja kil-
pailu jäsenistön ajasta kiihtyä. Merivoimien johdon 
tavoit teena on ulkoisesti ja henkisesti yhtenäinen 
upseerikunta. Nämä tekijät vaikuttavat Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistyksen toimintaan j a saattavat 
heikentää yhdistyksen toimintamahdollisuuksia. 

Rannikkotykistö on 
vahva näyttö ammatt i ta idosta 

Vuosikymmeniä sitten saadusta ja hankitusta tykki-
kalustosta kehitettiin ajan kuluessa tehokas taistelu-
väline. Havaittiin, että liikkuvan pistemaalin tuho-
aminen tykistöllä on vaativa tehtävä, mutta siinä on-
nistuttiin. Ampumamenete lmien j a ammunnan las-
kennan kehittäminen oli merkit tävä osa tätä työtä. 
Taisteluväline suojattiin vastustajan vaikutukselta. 
Työn tulokset kestivät kovimman mahdollisen tes-
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tauksen hyvin. Nykyisille aselajin edustajille tuttuja 
ovat kot imaassa kehitetty j a valmistet tu 130 TK, 
Ranta - j ä r jes te lmä j a mer imaal ikranaat t i . Kaikki 
tämä toteutettiin vaativiin rannikon olosuhteisiin. 

Rannikkotykistön upseereille aselajin kehittämi-
nen oli tärkeä j a velvoittava tehtävä. Aikaisemmin 
työ kohdistui tykistöasejärjestelmään. Se oli vaati-
vaa, mutta tulokset ovat hyviä. Nyt meidän rannik-
kojoukkojen upseereiden on ylläpidettävä tykistön 
suori tuskyky. Tuleva i suudessa rannikkotykis tön 
suorituskykyä on arvioitava uudelleen analysoitua 
uhkaa vastaan. Käyte t tävissä olevat resurssi t on 
suunnattava tulevaisuudessa tarvittavien tietojen j a 
taitojen kehittämiseen. Rannikkotykistöammattitai-
don s i tominen rann ikko joukko jen tu levaisuuden 
toiminnan kehit tämiseen voi tuoda vain hyviä tu-
loksia. 

Rannikkotykis tö on aina ollut muutakin kuin 
tuliasematoimintaa. Koko järjestelmän suoritusky-
ky vaatii suuren joukon muiden osa-alueiden hallin-
taa. Operatiivisen aluevastuun kantaminen on osa 
rannikkotykistöupseereiden peruskoulutusta. Ope-
raatiotaidolla j a taktiikalla käsketään toimintatavat 
annetan tehtävän täyttämiseksi. Valvontaa ja tiedus-
telua tarvitaan tilannekuvan muodostamiseen ja yl-
läpitoon. Tulenjohdolla j a maalinosoituksella saa-
daan asejärjestelmien vaikutus maaliin. Tulenkäyttö 
ja johtaminen vaatii toimivaa viesti järjestelmää j a 
tietohallintoa. Huolto ylläpitää toimintakykyä. Pio-
neeritoiminnalla j a ilmatorjunnalla suojataan omaa 
toimintaa . Yhte i s to imin ta saaris ton asukka iden 
kanssa on jokapäiväistä. Toiminta j a suorituskyvyn 
ylläpito talviolosuhteissa sekä merenkulku, tarvitta-
essa väylästön ulkopuolella, ovat tuttuja. 

Näitä t ietoja j a taitoja tarvitaan myös tulevai-
suuden rannikkojoukoissa , r i ippumat ta käytössä 
olevasta asejärjestelmästä. Tulevaisuudessa jotkut 
näistä osa-alueista voivat muodostaa rannikkojouk-
kojen uudet ydinosaamisalueet. Meidän on selvitet-
tävä tulevaisuuden asettamat vaatimukset itsellem-
me j a kehityttävä vaatimusten suuntaan ja mukana. 
Upseerin uralla yleis- ja ammattisivistyksen merki-
tys korostuu. 

Rannikkotykis tön Upseeriyhdistyksen keskei-
nen voimavara on jäsenet. Yhdistyksen on tuettava 
jäsenistönsä ammattitaidon kehittämistä tulevaisuu-
den vaatimusten mukaan. Se on vaativa tehtävä. Yh-
distyksen jäsenien on itse osallistuttava aktiivisesti 
tähän työhön. Avaintekijöitä ovat t i e to j a laadukas 
informaatio. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen toiminnan tarkoitus ja arvot 

Rannikkotyk i s tön Upseer iyhdis tyksen sääntöjen 
toinen pykälä on pysynyt lähes 70 vuotta alkuperäi-
sessä muodossaan. Toisen pykälän mukaan yhdis-
tyksen tarkoituksena on: 

Yhdistää jäsenensä lujaksi j a yhtenäiseksi up-
seerikunnaksi kehittämällä ja kasvattamalla sen 
keskuudessa i sänmaal l i suut ta , uskol l isuut ta 
sekä muita sotilashyveitä 
Edistää j äsen tensä yleis- j a ammatt is ivis tys tä 
sekä luoda upseerikunnalle sellainen yhteiskun-
nallinen j a taloudellinen asema, mikä vastuun-
alaisen kutsumuksen kautta jäsenistölle kuuluu 
kiinnittäen erityistä huomiota kysymyksiin, jot-
ka johtuvat aselajin erikoisolosuhteista 

- Vaalia j a edistää meripuolustuksen j a erityises-
ti rannikkotykistön kehittämistä siihen asemaan, 
mikä m e r i r a j o j e m m e puolus tuksessa aselaj i l -
lemme kuuluu 

- Vaalia rannikkotykistön perinteitä 

Nykyisessä tilanteessa pykälä on edelleen toi-
miva j a sen sisäl tämät kohdat voidaan ymmär tää 
myös yhdistyksen arvoiksi. Ne on otettava huomi-
oon Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen visiossa. 

Visio ulottuu kauas tulevaisuuteen 

Visio on kaukainen, lähes saavuttamattomissa ole-
va tavoite tai tila, johon halutaan päästä. Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen VISIO ulottuu tänään, 
yhdistyksen 70 vuotisjuhlapäivänä, vuoteen 2017 
asti. 
1 Rannikkotykis tön Upseer iyhdis tys on itsenäi-

nen yhdistys, j o k a toimii rakentavassa yhteis-
työssä erityisesti mer i - j a rannikkopuolustuksen 
pi ir issä to imivien yhdis tyks ien j a yhte isöjen 
kanssa. 

2 Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen merkitys 
on jäsenistölle tärkeä ja yhdistyksen jäsenyys on 
tavoiteltua. Yhdistyksen toiminta on kiinnosta-
vaa ja laadukasta. Toiminta painottuu jäsenistön 
yhtenäisyyden ja identiteetin edistämiseen, am-
matillisen valmiuden parantamiseen ja rannik-
kojoukkojen kehittämiseen. Yhdistyksen jäseniä 
ovat rannikkojoukkojen upseerit sekä muut ran-
nikkopuolustuksen piirissä toimivat upseerit j a 
reserviupseerit. 

3 Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on keskeinen 
miel ipidevaikut ta ja meripuolustuksessa . Ran-
nikkojoukoil la on merki t tävä painoarvo meri-
puolustuksen osana. 

4 Rannikkotykis tön Upseer iyhdis tys osall is tuu 
ase la j i - j a upseeriperinteiden vaalimiseen. 

Strategialla suunnataan kohti visiota 

Vision toteuttamiseen tarvitaan strategia. Strategia 
vastaa ajan haasteisiin. Tarvittaessa strategiaa tar-
kistetaan vision saavuttamiseksi. Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys tavoittelee vuoden 2003 Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen hallituksen määrittele-
mää visiota seuraavasti: 
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Yhdistys keskittää voimansa kilpailuun jäsenis-
tön ajasta sekä panostaa toiminnan kiinnosta-
vuuteen ja laatuun. Toimintamuotoja ovat moni-
puolisten tapahtumien jär jes täminen j a infor-
maation tuottaminen ammatillisesti tärkeistä ai-
heista sekä ajankohtaisista tai arvopohjaan liit-
tyvistä kysymyksistä koko jäsenistölle tai koh-
dennettuna tietylle jäsenryhmälle. 
Yhdistys ylläpitää näkyvää roolia meri- j a ran-
nikkopuolustuksen kehittämisessä tukemalla ja 
aktivoimalla jäsenkuntaansa ottamaan kantaa 
ajankohtaisiin kysymyksiin. 
Yhdistyksen jäseniksi kutsutaan rannikkojouk-
kojen upseerit sekä muita rannikkopuolustuksen 
piirissä toimivia upseereita ja reserviupseereita. 
Rannikon Puolustaja -lehteä kehitetään riippu-
mattomana ammattilehtenä, joka visioi j a ottaa 
kantaa ajan ilmiöihin toimien meripuolustuksen 
kokonaiskentässä. Jäsenistöä kannustetaan kir-
joit tamaan lehteen ammatillisesti kiinnostavia 
artikkeleita. Rannikon Puolustaja -lehti on yksi 
tärkeimmistä välineistä yhdistyksen päämäärien 
toteuttamiseksi. 

Rannikon Puolustaja -lehden intemet-sivuja ke-
hitetään rannikkopuolustuksen kattavaksi tieto-
lähteeksi. 
Yhdistys kehittää yhteistoimintaa Meriupseeri-
yhdistyksen ja Rannikkotykistön Opistoupseeri-
en, Rannikkosotilaskotiyhdistyksen sekä ranni-
kolla toimivien ki l ta- ja reservijärjestöjen kans-
sa. Rannikkotykistösäätiön kanssa yhteistoimin-
ta painottuu opiskelun kannustamiseen ja ran-
nikkojoukkojen kehit tämistä edistävän tutki-
muksen tukemiseen. 
Yhdistys tukee Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tystä rannikkopuolustuksen perinteiden vaalimi-
sessa. 

Rannikkotykis tön Upseeriyhdistyksen visio voi-
daan esittää tiivistetysti: 

" K E H I T T Y V Ä Ä 
A M M A T T I T A I T O A J A YHTEISTYÖTÄ 

R A N N I K O N P U O L U S T U K S E E N " 

E K O M A N S O Y 
PL 56, Santaniitynkatu 
04251 KERAVA 

Puh. 09-274 5520, fax 09-2745 5218 

www.ekomans.f i 

MAXMO KOMMUN 
66640 MAXMO 
Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 
www.maxmo.fi 

" " H 

K O T K A N 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

M Kotkan Merikirjasto 

PL 13, 48231 KOTKA 
e — , Puh. (05) 220 8540 

Faksi (05) 220 8555 
meri.kir@kyamk.fi 1 I 

i M E R I K I R J A S T O 

Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 
http://www2.kotka.fi/merikirjasto/  

Itämeri-tietokeskus • http://itameri.lq-amk.fi/ 

FORCIT 
H A N K O 

V I H T A V U O R I 

www.forci t . f i 
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Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 5 / 2 0 0 3 

Komentaja Arvo Komulainen saa kultaisen 
ansiomerkkinsä. Kuva Jukka Tarjanne 

nro 73 kommodori Juha Rannikko 
nro 74 komentajakapteeni Keijo Ketonen 

• Ansiomerkkien lisäksi jaettiin yhdistyksen stan-
daarit, jotka luovutettiin entisille sihteereille: 
komentajakapteeni Janne Muurinen 
komentajakapteeni Jukka Anteroinen 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström 

80-VUOTISHISTORIIKKI 

• Komentaja Juhani Toikan kirjoittama Meriupsee-
riyhdistyksen 80-vuotishistoriikki julkistettiin yh-
distyksen 80. vuosipäivän kokouksessa Merisota-
koulussa 16.10. Paikalla olleet jäsenet saivat kirjan 
Toikan signeeraamana, muut jäsenet ovat saaneet 
kirjansa postitse suoraan painosta lähetettynä loka-
kuun kuluessa. Mikäli joku jäsenistä ei ole kirjaan-
sa saanut, niin yhteys sihteeriin. 

Kirjasta otettiin 1000 kappaleen painos, josta yli 
puolet meni suoraan jäsenistölle. Loppu osa käyte-
tään seuraavien vuosien aikana kadettien infotilai-
suuksissa ja mm. vierailujen yhteydessä. Historiikki 
luovutettiin myös 80-vuotipäivän onnittelijoille. 

Aiheesta kiinnostuneet voivat tiedustella kirjaa 
suoraan yhdistyksen sihteeriltä. Julkaisu ei tule kir-
jakauppamyynt i in , jo ten sitä on saatavilla hyvin 
rajoitettu määrä, 15 euron hintaan. 

• Meriupseeriyhdistyksen juhlavuosi 2003 huipen-
tui syksyllä 80-vuotisjuhliimme. Juhlastamme tar-
kemmin tämän lehden muilla sivuilla kuvien kera. 

Yhdistyksemme sai juhlapäivänään 24.10.2003 
arvokkaan tunnustuksen. Puolustusvoimien komen-
taja, amiraali Juhani Kaskeala myönsi Meriupseeri-
yhdistykselle puolustusvoimien kultaisen ansiomi-
talin tunnustuksena puolustusvoimien ja maanpuo-
lustuksen hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta 
työstä. 

YHDISTYKSEN ANSIOMERKIT 

• 80-vuotisjuhlan kunniaksi palkittiin ansioituneita 
jäseniämme. Kultaisen ansiomerkin saivat seuraavat 
3 jäsentämme: 
nro 22 kommodori Erik Helenius 
nro 23 komentaja Arvo Komulainen 
nro 24 kommodori Jukka K. Pajala 

• Hopeisia ansiomerkkejä jaettiin 6 kappaletta seu-
raavasti: 
nro 69 komentaja Yrjö Halonen 
nro 70 komentaja Arto Tarvonen 
nro 71 komentaja Jukka Tarjanne 
nro 72 kommodori Antero Karumaa 
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TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 

Vuoden 2004 ensimmäinen kuukausikokous 
• Ensi vuoden aluksi on suunnitteilla telakkavierai-
lu. Mikäli vierailu toteutuu, sen tarkemmat tiedot 
selviävät erikseen lähetettävästä tiedotteesta tammi-
kuun aikana. 

AMPUMAJAOSTO TIEDOTTAA 

Toinen perinteisistä palkinnoista on Reilun Ka-
detin Kiikari, jonka Meriupseeriyhdistys lahjoittaa 
sille upseeriksi valmistuvalle merikadetille, joka on 
osoittautunut reiluimmaksi toveriksi omalla kurssil-
laan. Valinnan palkinnon saajasta tekevät kadetit 
itse keskuudestaan suljetulla l ippuäänestyksellä. 
Kiikari on jaet tu vuodesta 1959 lähtien ja tänä 
vuonna Reilun kadetin kiikarin arvoinen oli kadet-
ti Antti Kriktilä. 

• Tourin Tussarista ja "sisäisestä villapaidasta am-
muttiin Upinniemen rk-radalla 9.10. Paikalla oli 
ainoastaan viisi jäsentä. 

Tourin Tussari 
Kiertävän luodikon ampui itselleen vuodeksi hal-
tuunsa j o nel jännen kerran peräkkäin teknkaptl 
Torsti Annala. Tässä vielä tulokset: 
1) teknkaptl Torsti Annala 15 osumaa 
2) kom Vesa Ennevaara 14 osumaa 
3) komkapt Mika Irla 12 osumaa 
4) kom Ilkka Haapalinna 11 osumaa 
5) ylil Jani Saksinen 10 osumaa 

Samassa yhteydessä ammutti in myös "Sisäisestä 
villapaidasta", jossa laskettiin mukaan kaikki tau-
luun osuneiden laukausten pistemäärä: 
1) teknkaptl Torsti Annala 129 pistettä 
2) kom Vesa Ennevaara 117 pistettä 
3) komkapt Mika Irla 111 pistettä 
4) kom Ilkka Haapalinna 104 pistettä 
5) ylil Jani Saksinen 102 pistettä 

Onnittelut Torsti Annalalle, joka korjasi koko 
potin! 

KURSSIEN PALKITSEMISIA 

Esiupseerikurssi 
• Uuden koulutusjärjestelmän takia tänä vuonna 
"Kipparin Kelloa" ei jaettu. 

Ye-kurssi 
• Lokakuun lopussa päättyi yleisesikuntaupseeri-
kurssi 50. Yhdistys palkitsi merivoimalinjan nro 25 
parhaiten merisotataktiikassa menestyneen laivasto-
upseerin. Hyvän Tuulen stipendin saajaksi tuli tänä 
vuonna komentajakapteeni Jan-Erik Aitos. 

Suomi Merellä -säätiö palkitsi stipendillään kii-
tettävän arvosanan merisotilaallisesta diplomityös-
tään saaneen laivastonupseerin. Stipendin saajana 
oli komentajakapteeni Patrik Lillqvistin, joka työn 
aiheena oli "Vedenalainen uhka ja sen kehittymi-
nen". 

YHDISTYKSEN JOULUKORTIT 

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

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

Kadettikurssi 
• Yhdistys on palkinnut menestyneitä kadetteja ke-
säkuussa valmistuneelta 69. merikadettikurssilta. 

Yhdistys jakaa vuosittain Kurt Tourin stipendin 
Merisotakoulun Korkeakouluosastolla eli vanhalla 
kadettiosastolla annettavaa johtamistaidollista kou-
lutusta edistäviin tarkoituksiin. 

Stipendin jakoperuste on seuraava: "Stipendi 
annettakoon Merisotakoulun kadettiosastolla opis-
kelevalle vanhimman vuosikurssin merikadetille, 
joka kadettiaikanaan on osoittautunut johtajaomi-
naisuuksiltaan ja -kyvyiltään kurssinsa parhaaksi. 
Arvostelussa otettakoon huomioon varsinkin käy-
tännössä punnittu johtajan taito sekä sen ohella joh-
tamistaidon samoin kuin kasvatus- ja opetusopin 
tietopuolisessa osassa saavutetut arvosanat." Palkin-
toa on jaettu vuodesta 1964 lähtien. Tänä vuonna 
stipendin saajana oli kadettialikersantti Lari Pieti-
läinen. 

Hinnat seuraavasti: 
suomenkielinen (uusi painos) 1,00 euro / kpl 
ruotsin- englannin- ja saksank. 0,50 euroa / kpl 
sekä blanco. 

Jokaisen kortin mukaan tulee pieni kirjekuori. 
Tee tilauksesi hyvissä ajoin, jot ta saat lähetettyä 
korttisi 2-luokan hinnalla. Tilaukseen lisätään mah-
dolliset postituskulut. 

MAJA-ASIAA 

• Kemiön maja on ollut syksyn aikana ahkerassa 
käytössä, sillä lähes kaikki syksyn viikonloput ovat 
olleet varattuina. Kevään majavuoroja jaetaan vara-
usjärjestyksessä. Vuoroja voi tiedustella ja varata 
sihteeriltä. Varausti lanne pyritään päivit tämään 
myös EJ:hin. 
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J Ä S E I M T U O T T E I T A S E U R A A V A J Ä S E N T I E D O T E 

• Yhdistyksen jäsentuotteiden varastoa on täyden-
netty. Saatavilla MY:n l ippalakkeja sekä paitoja 
löytyy kaikista kokoluokista (S-XXL). Jäsentuottei-
ta voi tilata sihteeriltä. 

• Kirjat: 
Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-
mian aikana, 20 € 
Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
alkutaipaleella 1918-1939, 17 € 

- Suojattu merenkulku el inehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus meriliiken-
teeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Baltian kuvernementt ien j a Suomen merkitys 
Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, 
20 € 

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

• Muut tuotteet, brodeeratulla MY:n merkillä 
pikee-paita, 30 €, tumman sininen 

- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
Tuotteita voivat ostaa myös yhdistykseen kuulumat-
tomat! 

• Seuraava jäsentiedote lähetetään tammikuun ai-
kana. Tiedotteessa mm. seuraavia asioita: 

tammi-/helmikuun kuukausikokous 
maaliskuun kuukausikokous 

- vuosikokous 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäse-
nilleen hyvää alkavaa joulun aikaa ja uutta vuot-
ta 2004! 

Y h t e y s h e n k i l ö 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 sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42 111 

Yhdistyksen seppeleenlasku Hietaniemen 
hautausmaalla vuosipäivänä. SA-kuva 
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Jäsenistöä ryhmittynyt seuraamaan seppeleen laskua Sankaritaulujen 
kupeeseen 

80. vuosipäivän kokous 

(Oi /c r iupseer iyhd is tys aloitti 80-vuotisjuhliensa 
JVLvieton torstaina 16.10.2003 perinteisellä Vuo-

sipäivän kokouksella Merisota-
koulussa. Tapahtumasta oli ha-
luttu tehdä taval l is ta kokous ta 
huomattavast i juh lavampi . En-
nen illan oh je lmaa jäsenis tö l lä 
oli mahdol l i suus käväistä kou-
lun isossa saunassa , j o k a oli 
lämmitetty kokoukseen osallis-
tu j ia varten. Lähes 4 0 j ä sen tä 

Vuosikokoukseen osallistu-
vaa jäsenistöä 
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käväisi saunan lauteilla karistamassa päivän pölyt j a 
hiet ennen illan juh lavaa oh je lmaa . Kel lo 17.40 
Kauppatorilta lähtenyt lautta toi tullessaan lisää ko-
koukseen osal l is tuj ia . Koossa oli pian edus tava 
joukko jäsenis töämme, peräti 67 jäsentä. Edellistä 
vastaavan kokoista kokousta osallistujamäärältään 
saadaan hakea 1980-luvun puolelta. 

Mer i so takoulun pää rakennuksen a la-aulassa 
puheen sorina vain yltyi yltymistään, kun jäsenistö 
näki j a tapasi toisiaan, joidenkin kohdalla pitkästä 
aikaa, edellisestä kohtaamisesta oli saattanut kulua 
j o vuosikausia. Merisotakoulun johtaja, kommodori 
Kai Varsio ohjasi jäsenis tön ryhmit tymään toisen 
kerroksen tasanteel le sankar i taulu jen kupeeseen. 
Panssarilaiva Väinämöisen laivakello antoi merkin 
seppeleen laskun alkuun. Yhdistyksen puheenjohta-
j a kommodor i Juha Rannikko, varapuheenjohta ja 
kommodori Jaakko Savisaari sekä sihteeri yliluut-
nantti Jyrki Myllyperkiö nousivat portaat sankari-
taulujen eteen, jossa kadetit olivat kunniavartiossa. 
"Sankarivainajien muistoa kunnioittaen - Meriup-
seeriyhdistys 80 vuotta", kaikuivat puheenjohtajan 
sanat tuossa hiljaisessa j a arvokkaassa aulassa. 

Kunnianosoitus sankarivainajille aloitti 80. Vuo-
sipäivän kokouksen virallisen osuuden. Tämän jäl-
keen jäsenistö siirtyi Perinneaulaan, jonne oli varat-
tu tervetuliaismaljaksi rommitoti j a laivakorput. 

Vihdoin, kun jäsenistö malttoi istua paikoilleen, 
puheenjohta ja toivotti kaikki tervetulleiksi j a avasi 
vuosikokouksen. Puheen jälkeen jaettiin yhdistyk-
sen ansiomerkit j a standaarit ansioituneille jäsenil-
le. 

Kultaisen ansiomerkin saivat seuraavat 3 jäsen-
tämme: 

nro 22 kommodori Erik Helenius 
nro 23 komenta ja Arvo Komulainen 
nro 24 kommodori Jukka K. Pajala 

Hopeis ia ans iomerkke jä jaet t i in 6 kappalet ta 
seuraavasti: 

nro 69 komentaja Yrjö Halonen 
nro 70 komenta ja Arto Tarvonen 
nro 71 komenta ja Jukka Tarjanne 
nro 72 kommodori Antero Karumaa 
nro 73 kommodori Juha Rannikko 
nro 74 komentajakapteeni Keijo Ketonen 

Ansiomerkkien lisäksi jaettiin yhdistyksen stan-
daarit. jo tka luovutettiin entisille sihteereille: 

komentajakapteeni Janne Muurinen 
komentajakapteeni Jukka Anteroinen 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström 

Palkitsemisten jälkeen julkistettiin 80-vuotishis-
toriikki j a sen kirjoittaja, komentaja Juhani Toikka 
piti ansiokkaan ja kattavan esitelmän yhdistyksen 
historiikin syntyvaiheis ta j a sisällöstä. Yleisö oli 
kuulemaansa varsin tyytyväinen. Jokainen osallis-

tuja sai oman historiikkinsa kirjoittajan signeeraa-
mana j a saattoi hyvillä mielin siirtyä alakerran ruo-
kalaan. jossa odotti maittava iltapala. 

Illan tunnelma oli juhlava, mutta samalla hyvin 
ren to ja lämminhenkinen. Sen huomasi etenkin ruo-
kailun aikana, sillä jäsenistö nautti pöydän antimis-
ta, toistensa seurasta ja vaihtoi kuulumisia, niin että 
ruokasal issa kuhisi kuin ampia ispesässä . Väli l lä 
puheensorina yltyi niin, että tuskin kuuli, mitä vie-
rustoveri sanoi. 

Viet imme 80. Vuosipäivän kokouksen arvok-
kaassa j a perinteikkäässä ympäris tössä, niin kuin 
80-vuotiaalle yhdistykselle kuuluukin. Saadun pa-
lautteen perusteella osallistujat olivat iltaan erittäin 
tyytyväisiä. Kaunis ja kohtelias kiitos kuuluu jokai-
selle osall istujal le sekä erityisesti isäntänä toimi-
neelle Merisotakoululle. 

Meriupseeriyhdistys 8 0 vuotta -
juhlapäivä 

^ r y r j a n t a i n a 24.10.2003 tuli kuluneeksi 80 vuotta 
yhdistyksen perustamisesta. Merkkipäivän viet-

to aloitettiin klo 10 seppeleen laskuilla sekä Helsin-
gissä että Naantalissa, Laivaston Muistoristillä. Hie-
taniemen seppeleen laskuun oli ilmoittautunut noin 
kaksikymmentä jäsentä, mutta huono sää karsi osal-
listujia, niin että paikalla oli loppujen lopuksi kuusi 
jäsentä. 

Marss iessamme kohti sankarikenttää kappelin 
kellojen soitto antoi tahdin askel i l lemme. Kadetit 
olivat asettuneet kunniavart ioon Sankariristil le j a 
marsalkka Mannerheimin haudalle. Vielä hetki en-
nen seppeleiden l a s k u a j o aamulla alkanut lumisa-
de vain yltyi yltymistään. Hetki oli kaunis, puissa 
ruskan vär jäämät lehdet, lunta tuprusi taivaalta j a 
maa oli puhtaan valkoinen. Sankarikentältä suun-
nattiin kohti hautausmaan keskiosaa, jossa kolmas 



Puolustusvoi-
main komentaja 
amiraali Juhani 
Kaskeala luovut-
tamassa puolus-
tusvoimien 
kultaista ansio-
mitalia. SA-kuva 

Hallituksen 
edustajat ja 
onnittelijoita 
Kasinon 
Karimo 
salissa. SA 

« K 

seppele laskettiin pitkäaikaisen puheenjohtajan, 
kommodori Eino Huttusen haudalle. 

Juhlapä ivä ja tkui Ka ta janokan Kasinol la . 
Ennen onnit telujen vastaanottoa yhdis tys lah-
joitti Katajanokan Upseerikerholle taulun, jossa 
on kopio yhdis tyksen perus tamisas iak i r jas ta . 
Kerhon puheenjohtaja Pekka Kouri sekä kerho-
mestari Seppo Rusila olivat vastaanot tamassa 
taulua. Sen s i joi tuspaikaksi tuli mer imiehi l le 
pyhitetty Sailor-kabinetti. 

Puolenpäivän aikaan yhdis tyksen hall i tus 
kokoontui Katajanokan Kasinon Karimo-saliin 
vas taanot tamaan onni t te luja . Yhd i s tyksemme 

sai arvovaltaisia vieraita. Puo-
lus tusvoimain komen ta j a , 
amiraal i Juhani Kaskeala 
myönsi Meriupseeriyhdistyk-
selle puolustusvoimien kultai-
sen ansiomitalin tunnustukse-
na puolustusvoimien j a maan-
puolustuksen hyväksi tehdys-
tä erittäin arvokkaasta työstä. 
Mer ivo imien komenta jan , 
kontra-amiraal i Hans Holm-
strömin johdol la merivoimat 
ja sen joukko-osastot kävivät 
onni t te lukäynni l lä . Yhdis tys 

r sai onni t te lu ja lukuisil ta yh-
1 distyksiltä j a yhteisöiltä. On-

ni t te l i joiden j o u k o s s a olivat 

Onnitteluvuorossa merivoi-
mien joukko-osastot 
merivoimien komentajan, 
kontra-amiraali Hans 
Holmströmin johdolla. SA-
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Juha ja Mervi Rannikko vastaanottamassa 
vieraita. Kuva Sami Mannerheimo 

Tunnelmia kutsuvieraspöydästä. Kuvat iltajuh 
lasta Sami Mannerheimo 

myös Meriteollisuus ja telakoiden edustajat. 
Illalla olivat vuorossa varsinaiset 80-vuotisjuh-

lat, johon osallistui lähes 170 henkilöä, edustava 
joukko meriupseereita aina 13. merikadettikurssil-
ta nuorimpaan 69. merikadettikurssiin. Myös yhdis-
tyksemme erikoisupseerit j a reservin upseerit olivat 
hyvin edustettuina. Kutsuvieraspöydässä istuivat 
puheenjohtajan j a hänen puolisonsa Mervin johdol-
la entiset puheenjohta ja t amiraali Jan Klenberg, 
kontra-amiraali Hans Holmström sekä kommodori 
Seppo Lintula rouvineen. Suomi Merellä -säätiön 
valtuuskunnan puheenjohtaja Kai Hietarinta j a hä-
nen puolisonsa olivat myös kutsuvieraiden joukos-
sa. Samassa pöydässä olivat myös jäsenistön van-
himmat meriupseerit rouvineen, komentajat Arvo 
Komulainen, Yrjö Halonen, Pentti Niemelä sekä 
Teuvo Koiranen. 

Illan ohjelmassa haluttiin keskittyä siihen, että 
jäsenistö saisi nauttia toistensa seurasta, tanssista ja 
yhdessäolosta, niinpä ohjelmaa karsittiin minimiin. 
Puheenjohtaja piti lyhyen puheen. Hänen lisäkseen 
ainoastaan amiraali Klenberg piti kiitospuheen kut-
suvieraiden puolesta j a hänen johdollaan kohotet-
tiin malja yhdistykselle. Kaiken kaikkiaan illan tun-
nelma oli varsin lämminhenkinen ja jäsenistö naut-
tikin illan tar jonnasta . Kasinon hyvästä ruuasta. 
Laivaston soi t tokunnan esityksistä sekä Kaartin 
Soittokunnan varusmiessoittajien tanssimusiikista. 

Juhlien järjestelijänä täytyy olla erittäin tyytyväi-
nen, sillä niin monet kiitokset ja kehut tulivat jo illan 
aikana, j a samoin juhlien jälkeen olen saanut vas-
taanottaa ainoastaan positiivisia ja kauniita sanoja. 

Suuri kiitos kuuluu tietysti jokaiselle mukana-
olijalle, sillä me kaikki yhdessä teimme sen - yh-
distyksemme 80-vuotisjuhlasta mli ikimuistoinen ja 
erittäin onnistunut. Kiitos kaikille! 
Teksti: Jyrki Myllvperkiö 



RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

CT-Opisto-
jpseerien kesä 
a syksy 

Evp-tapaaminen 
menestys 

Vuoden 2003 päätee-
maksi vali tsimme evp- jäsenemme sekä heidän ak-
tivoimisen toimintaamme mukaan. Kesäkuun alus-
sa Santahaminassa jär jes tet ty evp-jäsenten tapaa-
mistilaisuus osoitti, että kyseiselle toiminnalle oli 
olemassa tilaus. Suuri osa evp-jäsenis tämme nou-
datti kutsua saapua muistelemaan menneitä, tutus-
tumaan nykypäivän rannikkojoukkokoulutukseen 
sekä muuten vaan tapaamaan vanhoja tuttuja. 

Rt-koululta Valtsun saunalle 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Andersson johdat-
teli "vanhat herrat" Santahaminan portilta yhteisen 
sotalyseomme Rannikkotykistökoulun entisen pää-
rakennuksen pihalle. Tunnelma oli odottavan inno-
kas - olihan valtaosalla edellisestä koululla käynnis-
tä kulunut j o vuosia. Rt-koulun sulauduttua kesällä 
1998 Mer i so takou luun vanhan pää rakennuksen 
isännöinti on suurelta osin vaihtunut Merisotakou-
lun pitäessä enää pientä etappia rakennuksessa. 

Vierailu vanhalle koululle toteutettiin viimeisel-
lä hetkellä. Koulun yläkerta perinteisine majoitus-
huoneineen oli nimittäin menossa suurimuotoiseen 
remonttiin. Nyt ajan patinoimat huoneet j a käytävät 
tervehtivät entisiä käyttäjiään vielä vanhassa asus-
saan. Voidaan sanoa, että tunnelma oli alkuperäi-
nen. 

Puheenjohtajan ja sihteerin poistuessa suoritta-
maan paikallishankintoja, otti yliluutnantti Markku 
Kaukoranta osaston komentoonsa ja esitteli Meriso-
takoulun toimintaa sekä Santahaminassa sijaitsevia 
koulutustiloja j a -laitteita. Tulenjohtosimulaattori -
Meri tuksi - herätt i ensin vähän kyseenala is tavia 

kommentteja , mutta laite näytti lopulta kyntensä j a 
innokkaat tulenjohtajat olisivat varmasti ja tkaneet 
ammuntoja pi tempäänkin. Nyt oli kuitenkin j o kii-
re Valtsun saunalle. 

Päivän oh je lma päätetti in Valtsun saunan löy-
lyissä i l tapalaa j a s auna juomaa naut t ien. Pä ivän 
onnistumista kuvaa parhaiten se, että siitä päätettiin 
oitis tehdä perinne. 

Syyskokous Merivoimien 
Tutkimuslaitoksella 

Syyskokous pidettiin 31.10.2003 Merivoimien Tut-
k imus la i toksen uusissa t i loissa Espoon Kilossa. 
Muutto Espooseen oli vielä vähän kesken, mikä itse 
asiassa helpotti vierailumme toteutumista. Vierailua 
seuraavana päivänä kyseinen rakennus olisi ollut j o 
Helsingin a lavaruskunta port te ineen j a kulunval-
vontalait teineen. Kokouspäivänä pääs imme vielä 
kohtuullisin turvatoimin sisään. 

Laitoksen apulaisjohtaja, komentaja Petri Aho-
la-Luttila toivotti Rannikkotykistön Opistoupseerit 
tervetulleiksi Tutkimuslaitokselle ja esitteli samal-
la lai toksen toimintaa, henki lös törakennet ta sekä 
tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja. Komenta-
j a Ahola-Luttila korosti erityisesti opistoupseerien 
merki tys tä tu tk imus- j a kehi t tämis to iminnassa . 
Edelleen tarvitaan siis niitä sotilaita, jotka ihan oi-
keasti tietävät miten jokin laite tai ase toimii. Nämä 
sanat tietysti h ivel ivät ko rv i amme . Yhdis tyksen 
puheenjohtaja Jari Andersson luovutti Merivoimien 
Tutkimuslaitokselle yhdistyksen numeroimattoman 
standaarin juhlavalle paikalle sijoitettavaksi. 

Evp-jäseniä koolla Santahaminassa 
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Parhaat muistot ta l teen 

Ennen syyskokousta kapteeniluutnantt i Hannu 
Keppola, joka toimii edustajanamme Rt-säätiössä 
kertoi säätiön toiminnasta ja kehotti kaikkia jäseniä 
kokoamaan mielenkiintoisia ja hauskoja tarinoita 
aselajin historiasta j a nykypäivästä. Esimerkkinä 
Hannu kertoi kaskun Korppoon Linnakkeis tosta 
sodan ajalta. Siellä Linnakkeiston komentajana toi-
minut majuri oli kyllästynyt esikunnan väen tapaan 
vähän keventää tunnelmaa ja lähettää huumorimie-
lellä erilaisia ilmoituksia ja sanomia. Majuri käski 
esikuntavääpeliään kieltämään moisen toiminnan. 
Vääpeli teki työtä käske t ty jä majurin nimissä jul-
kaisi käskyn: "Käsken lopettamaan pelleilyn lin-
nakkeistossa." Majur ikin näki aikanaan kyseisen 
käskyn ja ei pitänyt sen tyylistä, vaan käski vääpe-
liä oitis peruuttamaan antamansa käskyn. Ja vääpe-
lihän toteutti: "Pelleily saa jatkua Korppoon Lin-
nakkeistossa." 

Syyskokous 

Syyskokous sujui perinteisen sujuvasti Aapo Tok-
kolan toimiessa puheenjohtajana. Yhdistyksen hal-
litukseen tuli pieni muutoksia Jari Anderssonin jat-
kaessa puheenjohtajana. Jäsenmaksu pysyy ennal-
laan eli 15 eurona. Rannikon Puolusta ja tilataan 

edelleen kaikille jäsenillemme. Ensi vuonna järjes-
tetään kevät ja syyskokoukset. Paikkakunnat ovat 
vielä auki, ideoita otetaan vastaan! Elo-syyskuussa 
järjestetään kesäretki Kuivasaareen. Samassa yhte-
ydessä järjestetään "perinteinen" evp-tilaisuus. 

Connecting People 

Iltapäivällä siirryimme Espoon Keilaniemeen Noki-
an pääkonttoriin. Yrityksen sloganin mukaan nimet-
ty rakennus ihastutti avaruudellaan ja arkkitehtuu-
rillaan. Nokian menestys meillä ja maailmalla ei 
kuitenkaan ole ollut sattuman kauppaa. Tämä tuli 
hyvin selväksi yhdistyksemme jäsenen, nykyisen 
Nokian palveluksessa olevan luutnantti evp Jyrki 
Runolan perusteellisessa esityksessä. 

Ruokailun ja kahvittelun lomassa Jyrki kävi läpi 
Nokian toimintastrategioita, historiaa ja tulevaisuu-
den näkymiä. Varsinkin matkapuhelinbisnekseen 
uskotaan talossa vahvasti. On arvioitu, että maapal-
lon miljardis matkapuhelinasiakas löytyy vuoden 
2004 keväällä, mutta kahdes miljardis j o vuonna 
2008. Avautuvat markkinat Kiinassa, Intiassa, Venä-
jälle ja Etelä-Amerikassa pitänevät lähivuosinakin 
huolen siitä, että Nokian nimi säilyy erinomaista 
tulosta tekevien globaalien yritysten joukossa. 

Yritysvierailun päätteeksi pääs imme tutustu-
maan uusimpiin matkapuhel inmalleihin. Olo oli 
kuin James Bond-elokuvista tutulla "Q":n pajalla. 
Niin paljon uusissa malleissa on erilaisia - yllättä-
viäkin - ominaisuuksia. Vielä ne eivät sentään len-
nä, mutta ei sekään päivä taida kaukana olla. Aika 
monen matkapuhelinkuume taisi vierailun aikana 
nousta... 

Yhdistys kiittää niin Merivoimien Tutkimuslai-
tosta kuin Nokia OYJ:tä vieraanvaraisuudesta. 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Marko Soini 

Jyrki Runola luennoimassa Nokian johtajakou-
lutuksesta 

Syyskokouksen puheenjohtaja Aapo 
Tokkola ja sihteeri Tatu Vartiainen. 

Yhteiskuvassa Nokian pääkonttorilla (oik). 
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Rannikon Puolustajain Kilta ry 
jatkaa ilman Suomenlinnan 
rannikkotykistökiltaa 
• Rannikon Puolustajain Kilta ry:n uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Katajanokalla 13.9.2003 pi-
detyssä kokouksessa Kai Brandstack Hankoniemen 
killasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin edellinen pu-
heenjohtaja Esa Terviö Kymenlaakson RP-killasta 
ja taloudenhoitajaksi pitkään toimineen Viljo Mark-
kasen tilalle Heikki Salmela Kymenlaakson RP-kil-
lasta. Kesällä 2003 edesmenneen Tuula Nybergin 
paikka on vielä avoin, mutta hallitus valitsee uuden 
sihteerin mahdollisimman pian. 

Ki i tämme Markkasen Villeä pitkäaikaisesta 
työstä taloudenhoitajana, sekä muistamme kaivaten 
Tuulaa ja hänen työtään killan sihteerinä. 

Suomenlinnan RT-kilta haluaa ja tkaa työtään 
Sinisen Reservin lipun alla, joten kokous myönsi 
eron kuluvan vuoden lopusta. Toivomme kuitenkin, 
että me "periferioissa" toimivat killat saamme jäl-
leen puhallettua uutta kipinää ajoittain hiipuneeseen 
toimintaamme! 

Toivotan sinulle kiltaveli Kai onnea ja menes-
tystä killan uudelleen elvyttämisessä. Samalla tun-
nustan oman ponnettomuuteni, jonka katson vaikut-
taneen vahvasti nykyiseen hiljaiseloon! 
Esa Terviö 
ex puheenjohtaja 

PS. Killan postin toivomme lähetettävän puheen-
johtajalle ennen uuden sihteeri valintaa. 

YHTEYSTIEDOT: 
Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7 
02760 ESPOO 
pk 09 8057064 
gsm 0500 900797 

Paras asua ja yrittää 

LIEDON KUNTA 
Puh. 02-487 3000 
www.lieto.fi 

K U U S A N K O S K I 

Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervetii Suomen 
rannikoiden puolustajia 

Rannikon Puolustajain päivä 
Kuivasaaressa 

• Suomenl innan Rannikkotykis töki l ta oli tänä 
vuonna vastuussa Rannikon Puolustajain päivän 
järjestelyistä. Sitä vietettiin lauantaina 23.8. Kuiva-
saaressa. Maksavia vieraita oli yli 70 Suomenlin-
nan, Turun, Kotkan ja Hangon killoista. Talkoovä-
ki j a kutsuvieraat mukaan lukien saaressa oli yli 
100 henkeä. Osallistumisaktiivisuus oli siis suurin 
moneen vuoteen. 

Ensio Selin j a Tapio Rannis to ottivat vieraat 
vastaan presidentinlinnan edessä, johon tutustuttiin 
oppaan johdolla. Loppujen lopuksi kaikki haluk-
kaat pääsivät linnaan, sillä saimme järjestettyä kol-
mannen ryhmän. Naisista moni oli tullut mukaan 
ennen kaikkea tämän kohteen takia. 

Puolenpäivän jälkeen vieraat kuljetettiin aluksil-
la Kuivasaareen, jossa tutustuttiin Esko O Toivosen 
opastuksella saaren historiaan sekä 305-milliseen 
museotykkiin ja muihin kohteisiin. Ampumanäytös 
152-millisellä Tampellalla jouduttiin peruuttamaan, 
mutta se asemesta paikallisosasto Rikaman tykki-
ryhmä ampui kunnialaukaukset kolmella 76-milli-
sellä kenttätykillä. 

Niitä ennen nautittiin maittava, Isosaaresta tilat-
tu hernekeittolounas pannukakkuineen. Annokset 
olivat reiluja. Eräs vieraista sanoi, että hän on ollut 
työssä keittiössä yli 20 vuotta, mutta ei ole vielä 
koskaan syönyt näin hyvää hernekeittoa. Hiukan 
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Vieraat koneaseman 
ovella valmiina tutustu-
maan 305-millisen 
tykkiasemaan Esko O 
Toivosen johdolla. 

Kersantti (res) Eeki 
Mantere viihdyttää 
vieraita meriaiheisella 
musiikilla. 

myöhemmin nautittiin vielä Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen sisarten valmistamat munkkikahvit. Siltä 
varalta, että jollekin olisi vielä jäänyt nälkä, Matti 
Hiltunen ja Timo Siitonen myivät grillattuja makka-
roita. 

Eeki Mantere esitti meriaiheista musiikkia. Hän 
on palvellut Suomenl innan Rannikkotykistöryk-
mentissä j a sotilasarvoltaan kersantti. Ensio Selin 

oli koonnut killan toiminnasta valokuvanäyttelyn, 
joka oli esillä ruokalassa. Kristiina Slotte myi tel-
tassa rannikkotykistöaiheista kirjallisuutta, posti-
kortteja ym. sekä uutta rt-videota. 

Uskoakseni päivä onnistui loppujen lopuksi var-
sin hyvin, sateisesta säästä huolimatta. 

Teksti Timo Elolähde, kuvat Ove Enqvist 

Tauko paikalla lounaan ja museokierroksen välillä. 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA ry 

Rannikon Puolustajain päivä 
• Päivän järjestelyvastuu oli tänä vuonna Suomen-
linnan killalla. Päivää vietettiin 23.8. Kuivasaares-
sa ja siitä on erillinen artikkeli toisaalla tässä leh-
dessä. 

Vuosikokous 5 .3 .2004 
• Killan vuosikokous on perjantaina 5.3.2004 alka-
en klo 18 Eläkevakuutus Ilmarisen pääkonttorissa 
Porkkalankatu Iissä. Varaa aika kalenteriisi! 

Kirjall isuutta vaikka joululahjaksi 
• Kristiina Slottelta voi tilata neljää Ove Enqvistin 
kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Kunin-
kaansaari. Kunkin hinta on 3,50 euroa + postikulut. 

Muutama kappale Isosaari-Kuivasaari -histo-
riikkiakin vielä löytyy. Hinta on sama kuin edellä. 

Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäi-
sen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus 
Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus ensimmäi-
sessä maai lmansodassa 1914-1918. Kummankin 
hinta on 12 euroa + postikulut. 

Myynnissä myös Urho Kähösen kirjaa "Voitta-
mattomat pataljoonat, Taipaleen talvisota" hintaan 7 
euroa + postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama 
itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 
40 minuutt ia pitkä video on valmistunut. Video 
kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen 
aselajin lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty muun muassa harvinaisia TK-fi lmejä, 
asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin verran varta 

vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. Vi-
deota voi tilata Kristiina Slottelta omakustannushin-
taan 20 euroa + postituskulut. 

Killan www-s ivu t 
• Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http:// 
www.rt-kilta.net/ 

Killalla on sivuja myös osoit teessa http:// 
www.mpkl.fi olevien Maanpuolustuskiltojen Liiton 
sivujen alla. Valitse vaihtoehto "Jäsenyhdistykset ja 
kiltapiirit" ja yhdistyksen nimi. Näillä sivuilla käy-
tetään lähinnä uutis- j a yhteystieto-osia. 

kirj. Timo Elolähde 

Yhteystietoja 

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

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

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

Mauri Harju 
(Kajanuksen saunan hoitaja) 
gsm 0400 443 749 

Glögiä ja pientä purtavaa tarjotaan tänä vuonna torstaina 18.12. klo 17-21 Suomi-yhtiön toi-
mitalossa, Yrjönkatu 24. Musiikista on luvannut huolehtia Eeki Mantere. Ansioituneita kilta-
laisia muistetaan. Lisäksi julkistetaan, kuka on valittu vuoden kiltalaiseksi. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenten lisäksi myös Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
ja sen perinneyhdistyksen edustajat sekä muut yhteistyökumppanit ovat tervetulleita! 
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SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTOKILLAN 
JÄRVÖN LASTENLEIRI 2 3 . - 2 6 . 6 . 
Lastenleirillä puhalsivat tänä vuonna uudet tuulet, 
kun leirin ohjelmasta vastaavat nuoret johtajat Ki-
venlahden Karhun vartijat -lippukunnasta vaihtui-
vat. 

Jo monta vuotta mukana toimineet Pontus, 
T i m o j a Markku valmistautuivat siirtymään "jatku-
vaan leir ielämään" Vekaranjärvelle j a Järvöseen 
lähtivät tällä kertaa Sanna, Tiia, Jari ja Lauri. Pen-
ni ja Eetu toki johtivat vanhan kaavan mukaan lei-
riä. 

Tässä Jarin kuvaamaa leirielämää 
Teksti: Kristiina Slotte kuvat: Jari Kainuvaara 



Rannikkotykislövideo - vaikka joululahjaksi 

rSENAISEN SUOMEN 
RANNIKKOTYKISTÖ 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama itsenäisen Suomen ran-
nikkotykistöä esittävä noin 36 minuuttia pitkä video on valmistunut. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen aselajin lak-
kauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina on käytetty muun muassa har-
vinaisia TK-filmejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin verran var-
ta vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. Videota myydään 
omakustannushintaan 20 euro + mahdolliset postituskulut. Videon vas-
tuuhenkilöt ovat olleet: 

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

Myynnistä vastaa Suomenlinnan Rannikkotykistökillan sihteeri 
Kristiina Slotte. 
Merivirta 16 as 702320 ESPOO 
pk (09)801 1116 
gsm 050 525 0022 
kristiina_slotte@yahoo.com 

Lisäksi pyritään sopimaan paikallisista myyntimiehistä. Hangossa vi-
deota on luvannut myydä Pekka Silvast, 019 2482659,044 2750718, 
po.silvast@pp.inet.fi 
Helsingissä videota myy käteisellä Ove Enqvist, 09 181 22868 
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Mäkiluoto-mitali 
- osa rannikkotykistön 

nykyhistoriaa 
• Vuonna 1970 suunnitellusta Mäkiluoto-mitalista 
on otettu uusi painos. Mäkiluoto-mitalin on suunni-
tellut taiteilija Risto Vilhunen, joka palveli tykki-
miehenä Mäki luodon l innakkeel la vuonna 1970. 
Tuona vuonna linnakkeen päällikkö, silloinen kap-
teeni Jukka Knuut t i la antoi tykkimies Vilhusel le 
tehtävän suunnitella Mäkiluoto-mitali . Mitalin tuli 
kuvata linnakkeen tehtävää mahdollisimman selke-
ästi. 

Tässä tehtävässä Vilhunen onnistui erinomaises-
ti. Tuo 90 m m halkaisijaltaan j a noin 15 m m vah-
vuudeltaan oleva mitali on kaksipuolinen. Etupuo-
lella on esitetty linnoitetussa asemaassaan juuri lau-
kaistu rannikkotykki suunnattuna aavalle merelle. 
Kääntöpuolella myrskyävän meren horisontissa on 
alus, joka sattuvasti kuvaa linnakkeen merivalvon-
nallista tehtävää. Vuonna 1970 Vilhunen itse valoi 
kolmekymmentä kappaletta mitaleja kirjasinmetal-
lista. Linnakkeen päällikköinä 70-luvun alussa toi-
mineet kapteeni Jukka Knuuttila ja kapteeni Kale-
vi Rehnbäck jakoivat mitalit palkkioksi hyvin suo-
ritetuista palvelustehtävistä niin kantahenkilökun-
nalle kuin varusmiehillekin. Lisäksi Risto Vilhunen 
valoi kipsiin Mäkiluoto-reliefin. Tämä ainut kappa-
le on tällä hetkellä nähtävissä Mäkiluodon linnak-
keen sotilaskodin seinällä. 

Taiteilija Risto Vilhunen, 58, on syntyisin Kuo-
piosta, mutta asuu nykyään ateljeensa yhteydessä 
Vantaan Sotungissa . Hän on suori t tanut Suomen 
ta ideakatemian koulun vuonna 1968. Hänel lä on 
ollut lukuisia niin yksityis- kuin yhteisnäyt te lyjä 
Suomessa j a ulkomailla. Hän on saanut erityisesti 
kuuluisuutta ulkomaisista näyttelyistään Saksassa 
vuonna 1971 - 1973, 1974, Tsekkoslovakiassa 1977 
j a 1979 sekä Yhdysvalloissa vuonna 1990. Suomes-
sa hänen töitään on ollut nähtävinä lähes vuosittain. 
Leonardo da Vilhun veistospuisto on ollut avoinna 
yleisölle 90-luvulta lähtien lähes joka kesä. Taiteel-
lisista ansioistaan hänet on palkittu m m 1969 Suo-
men taiteilijaseuran vuosinäyttelyn palkinnolla, Oy 
Alko Ab:n seinämaalauskilpai lun I j a II palkinto, 
Valtion taidepalkinto 1973, Kuopion taiteilijaseuran 

Minna-patsas vuonna 1977, seinämaalauskilpailun 
I palkinto 1983 (HelsSp) j a Vantaa-palkinto 1995. 

Vuonna 2000 ent isöi t i in Mäki luodon l innak-
keelle vuonna 1941 pystytetty, taiteilija Vilho Ty-
nyksen suunnittelema ja valmistama Talvi- ja jatko-
sodan muistomerkki. Entisöinnin toteutti nummilai-
nen Markku Salmenpohja. Entisöinnin kustannuk-
set katettiin Urlus-säätiön myöntämällä rahoituksel-
la. Muistomerkki vihittiin käyttöön uudestaan Kirk-
konummi-päivien yhteydessä 26.9.2000. Vihkimi-
sen suoritti ja tkosodan aikana alikersanttina Mäki-
luodossa palvellut kenraali Jaakko Valtanen. 

Muistomerkin paljastamiseen liittyen Suomen-
linnan Rannikkorykment in per inneyhdis tyksessä 
toimiva komentajakapteeni Hannu Rantala herätti 
ajatuksen Mäkiluoto-mitalin uudelleen lyöttämises-
tä. Hän ryhtyi tuumasta toimeen ja kultaseppä Eero 
Piekäinen toteutti 100 uuden mitalin valmistuksen 
pronssiin lyötynä. 

Uuden sarjan ens immäinen mitali luovutettiin 
Mäki luodon muis tomerkin pal jas tust i la isuudessa 
26.9.2000 kenraali Jaakko Valtaselle. 

Taiteilija Risto Vilhuselle pronssinen mitali luo-
vutettiin veistospuistossa kesällä 2001. Sen kävivät 
luovuttamassa idean isä Hannu Rantala sekä Rei-
ma Tuomisto SlRR:n perinneyhdistyksen hallituk-
sesta. 

Mitalia on jaettu tähän mennessä noin 50 kap-
paletta Mäkiluodon linnakkeella palvelleille tai pe-
rinneyhdistyksen toimintaa tukeneille. Kesän kyn-
nyksellä m m Rannikonpuolus ta ja- lehden pitkäai-
kainen edellinen päätoimittaja Eero Sivunen palkit-
tiin Mäkiluoto-mitalilla. 

Mita l i s ta k i innos tuneet voivat ottaa yhteyt tä 
Hannu Rantalaan, puh 040 506 0084. 
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HANKONIEMEN KILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

Juhlapäivän viettäjät 
rantautuneena Riilahteen. 

t apah tumana tulee o lemaan 
maanpuolus tus i l t apä ivä sano-
misen j a sotilasruokailun mer-
keissä Russarössä. Tämä tapah-
tuma jä r j es te tään lauanta ina 
j ou lukuun 13 päivänä . Läh tö 
puolelta päivin Hangosta. Rus-
sarössä ruokailemme kasarmil-
la j a s aunomme ma jakan sau-
nalla. Ti la isuus on tarkoi tet tu 
kaikille Hankoniemen vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen paris-
sa toimiville. Siis joukolla mu-
kaan. Tarkistakaa aikataulu pu-
heen joh ta ja l t a A i m o Forssi l ta 
puh 040 557 8326. 

• Hankoniemen killan toiminta on tänä vuonna uu-
den puheenjohta jan Aimo Forssin johdol la etsinyt 
uudistumista. Killan vuosipäivän vietto oli tarkoitus 
juhlia totutun kaavan mukaan. Mutta kohtalo pani-
kin sormensa peliin. Itäsatamasta lähdimme uiskol-
la kohti Riilahtea kauniissa aurinkoisessa kesäsääs-
sä. Tuuli puhalteli verkakseen pohjoisesta. Hanko-
niemen kärjen ohitettuamme vilkas huviveneliiken-
ne solui sekä vas taamme että samaan meidän kul-
kusuuntaamme. Aluksemme valpas kippari huoma-
si Hankoniemen läntisellä selällä ajelehtimassa ole-
van keulakannellisen nelimetrisen huviveneen, jon-
ka miehistö pyysi apua. Uisko ympäri j a j o hetken 
kuluttua ol imme veneen vieressä. Neljä metriä ve-
nettä ja satakolmekymmentä hevosvoimaa (maakra-
vun mielestä) lillui siinä avut tomana pohja tuulen 
kuljettaessa sitä koti avomerta. Veneen moottori oli 
ha jonnut - kampiaksel i vai mikä oli tehnyt rei jän 
moot tor in kylkeen j a siinä oltiin. Köysi kiinni j a 
hinaus kohti Hankoniemen pohjoisrannan venesata-
maa oli alkanut. Puolisen tuntia tässä avustustoi-
messa kului, joten saavuimme Riilahteen lähes ai-
kataulussa. Tällä kertaa ol imme vain Hankoniemen 
Killan Hangöudds Gille ry:n porukalla muistomer-
killä. Paluumatkan, joka sujui aivan ennakkosuun-
nitelmien mukaan, jälkeen siirryimme juhlapäivän 
lounaalle juhlistamaan kil tamme perustamispäivää 
ja muistelemaan menneitä. 

Toimintasuunnitelman mukaan on killan tavoit-
teena lisätä yhteistyötä muiden Hangossa toimivien 
kiltojen kanssa. Tästä ensimmäisenä merkit tävänä 

Puheenjohtaja Aimo Forss laskee kukkalaitteen 
taistelussa kaatuneiden ruotsalaisten (ja 
suomalaisten) muistomerkille. Varapuheenjoh-
taja Risto Satiola ja Kai Barandstack mukana. 
Lippuvartiossa Ulf Johansson. 
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TURUN 
RANNIKKO-
TYKISTÖ-
KILTA ry 

Kokouskutsu 

Turun Rannikkotykistökilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään lauantaina 14.2.2004 kello 14.00 alkaen 
Heikkilän kasarmin luokkatiloissa, osoite Rykmentintie 15, Turku. 

Aluksi kuullaan perinteisen tavan mukaan kokousesitelmä. 

Sen päätyttyä nautitaan kokous-kahvit ja käsitellään vuosikokousasiat. 

Jäsenet joukolla mukaan. Tervetuloa! 

Turun Rannikkotykistökilta ry:n hallitus 

Operator Unit 

Anschütz 
Raytheon Standard 22/21 hyrrä/GPS -kompassijärjestelmä, 

gjjwtaalista ylivoimaa! 

STD 21 GPS 

Gyro Compass STD 22 
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« J A A K K O P Ö Y R Y 

KEMIANTEOLLISUUS 

Projektipalvelut 
Prosessisuunnittelu 
Tehdassuunnittelu 

Automaatiosuunnittelu 
Sähkösuunnittelu 

Kone-ja laitesuunnittelu 
Kenttäpalvelut 

SFS-EN ISO 9001 

JP-Suunnittelu Oy 
Etelä-Suomen to imis toryhmä 

Raisio Vantaa Kotka 

02-436 8400 09-894 733 05-2192 111 

Lohja 

019-345 180 

Rannikkojääkäri 
Sininen Reservi ry:n 
ruorissa 

• • • Sininen Reservi ry:n vuos ikokous valitsi 
puheen joh ta j akseen Mat t i Kaskea lan 26 .4 .2003. 
Kaskeala on nyt ehtinyt hoitaa tehtävää reilun puo-
len vuoden ajan. On aika tutustua lähemmin mie-
hen taustoihin j a ajatuksiin vapaaehtoisesta maan-
puolustustyöstä. 

Matti Kaskeala syntyi 16.2.1955 Helsingissä so-
tilasperheeseen. Elämänsä ensimmäiset vuodet hän 
vietti merell isessä ympäris tössä Suomenl innassa . 
Myöhemmin lukuisat varuskuntapaikkakunnat tuli-
vat tutuiksi. Perheen lapsikatraaseen kuului Matin 
lisäksi kaksi veljeä j a sisko. Toinen veli onkin teh-
nyt ansiokkaan uran puolustusvoimien palvelukses-
sa. Kaskeala suoritti varusmiespalveluksensa vuosi-
na 1976-1977 Rannikkojääkäripataljoonassa Upin-
niemessä. Myös Kaskealalla oli vakavassa harkin-
nassa Kadettikouluun hakeminen, mutta asevelvol-
lisuuden jälkeen opinnot kutsuivatkin Turun kaup-
pakorkeakoulussa, josta Kaskeala valmistui kaup-
patieteiden maisteriksi 1981. Tällä hetkellä Kaskea-
lan kotijoukkoihin Espoossa kuuluu vaimo Katja ja 
Bruno-koira. Kaskealalla on myös 18 ja 15 vuotiaat 
lapset, Sanna ja Lassi. 

Työtehtävät ovat kuljettaneet miestä Suomen li-
säksi niin pohjoismaissa kuin Euroopassa. Edelli-
sessä työssään Kaskeala toimi Isku Oy:n palveluk-
sessa vientijohtajana. Viimeiset pari vuotta hän on 
toiminut suorahakukonsul t t ina eli head hunter ina 
Oy J. Friisberg & Partners Ab:ssa. 

Harras tuks ikseen Matt i maini tsee kuntosal in , 
hiihdon, golfin, mökkeilyn, veneilyn j a kansainvä-
lisen politiikan. Monivuotinen harrastus, moottori-
pyöräily, on täytynyt ajanpuutteen vuoksi jättää syr-
jään. 

Rannikkojääkärikilta ry:n jäseneksi Matti liittyi 
suoraan varusmiespalveluksen jälkeen. Hän on toi-
minut Turun Reserviupseerit ry:n j a Turun Korkea-
koulun Reserviläiset ry:n hallituksissa. Matti toimi 
Rannikkojääkärikilta ry:n puheenjohtajana vuosina 
1997-1999. Alueellisen maanpuolustuskurssin hän 
on suorittanut vuonna 2002 Tuusulassa. Matti ylen-
nettiin 4.6.2003 kapteeniksi reservissä. 

1 7 6 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



Miltä tuntuu olla Sininen Reservi ry:n "ruorissa"? 
Matti mainitsee aluksi, että tässähän joutui kesken 
purjehduskauden hommiin. "Olen merellinen ihmi-
nen eli Sinisen Reservin toimintaympäristö tuntuu 
mielekkäältä. Hoidettuani puheenjohtajan tehtävää 
puolen vuoden ajan on käsitykseni vahvistunut, että 
tehtävä on iso ja vastuullinen. Tehtävän hoitaminen 
vie merkittävissä määrin vapaa-aikaa. Hyvin toimi-
va yhteistyö merivoimien kanssa sekä aktiivisten 
vapaaehtoisten toimijoiden joukko on todella tehnyt 
vaikutuksen minuun. Sininen Reservi ry:n puheen-
johtajan tehtävä on tuonut minulle paljon uutta ny-
kyisistä merivoimista. Puheenjohtajan tehtävässä 
toimiminen tuntuu kaikin puolin hyvältä." 

• Mikä ohjasi sinut aikanaan liittymään Rannikko-
jääkärikilta ry:n jäseneksi ? "Kun olin päässyt va-
paaehtoisena palvelukseen Rannikkojääkäripatal-
joonaan tuntui itsestään selvyydeltä jatkaa varus-
miespalveluksen jälkeen osallistumista vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön. Infoa killan toiminnas-
ta sain j o palvelusaikana Rannikkojääkäri-lehdes-
tä." 

• Onko vesillä l i ikkuminen lähellä sydäntäsi ? 
"Kesämökki on Hiittisten ulkosaaristossa. Mökille 
liikkuminen tapahtuu vauhdikkaasti Buster XL:llä. 
Historia ja perinteet muistuvat usein mieleen sillä 
mökiltä näkyy Bengtskär." Matti kertoo että kesällä 
tulee myös liikuttua veneellä saaristossa, mutta voi-
sihan se vene olla suurempikin. 

• Kuvaile muutamalla sanalla itseäsi ? "Olen aktii-
vinen, tunnoll inen rehellinen ja terveellä tavalla 
maanpuolustushenkinen suomalainen. Sot iemme 
veteraanien merkittäviä saavutuksia arvostan suu-
resti. Turvallisuuspolit i ikka on aina kiinnostanut 
minua. Jos ei pysty antamaan riit tävää panosta 
avaintehtävissä niin silloin on aika vaihtaa henki-
löä." 

• Mihin Sininen Reservi ry tulee panostamaan tu-
levan vuoden aikana ? "Puolustuspoliittisen selon-
teon osaksi liitettävä vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn selvitys tuo varmasti tarkennuksia ja muutok-
sia tulevaisuutta ajatellen. Meidän Sinisenä Reser-
vinä tulee olla aktiivisia viranomaisiin ja erityises-
ti Merivoimiin sekä Rajavartiolaitoksen Merivar-
tiostoihin päin." 

• Ja lopuksi, mitkä ovat terveisesi Sininen Reservi 
ry:n 24:lle jäsenyhdistykselle? " Meitä kaikkia yh-
distävä tekijä on maanpuolustushenki ja omalla va-
paaehtoistoiminnallamme autamme merkittävästi 
puolustusvoimia ja koko suomalaista yhteiskuntaa. 
Toiveeni on että yhteistyö toimii hyvin kaikkien jä-
senyhdistysten ja Sininen Reservi ry:n välillä. Toi-

minnan taloudellisen tuen meille mahdollistavat Si-
nisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösäät iö 
sekä maanpuolustusta tukevat säätiöt. Sininen Re-
servi ry:n hallituksen aktiivinen työskentelyjä tie-
donkulun tehostaminen ovat avainasioita. Yhteis-
työn pitää olla rakentavaa niin alueellisesti kuin val-
takunnallisestikin. Jäsenyhdistysten aloitteet ja eh-
dotukset ovat ehdot toman tärkeitä. Yhdistyksen 
hallitus ei saa olla turha elin, vaan sillä on tärkeä 
tehtävä asioiden koordinoinnissa." 

www.sininenreservi.fi  
puheenjohtaja@sininemeservi.fi 

Teksti: Mika Kuutti 
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Sinisen Reservin 
ampumamestaruus 
Turkuun 

Sininen Reservi ry:n 
tapahtumakalenteri 
internettiin 

Sininen Reservi ry on tuottanut jäsenjärjes-
töjensä käyttöön tapahtumakalenterin inter-
netiin. Kalenteria käyttämällä järjestöt saa-
vat helpost i l isää to iminnal l i suut ta koti-
sivuihinsa sekä lisää näkyvyyttä tapahtumil-
leen. Tapahtumista kiinnostuneille interne-
tin käyttäj i l le usean jär jes tön tapahtumien 
näkyminen samassa kalenterissa helpottaa 
vertai lua j a madal taa kynnys tä osal l is tua 
muidenkin järjestöjen toimintaan. Tapahtu-
makalenteri tullaan ottamaan loppuvuoden 
aikana Sininen Reservi ry:n käyt töön. Jä-
senyhdistysten käyttöön tapahtumakalenteri 
laajenee alkuvuodesta 2004. 

Vaikka kalenteri on kaikille yhteinen, on 
jokaisel le jär jes tö l le oma näkymänsä niin 
tapahtumien selailuun kuin yl läpitoonkin. 
Tapahtumien luokit telu tyypin j a alueen 
mukaan helpottaa lukijoiden mahdollisuuk-
sia tarkastella juuri heitä kiinnostavia tapah-
tumia. 

Tapahtumakalenter i on t ie tokantapoh-
ja inen , jo l lo in j ä r j e s t e lmä huoleht i i auto-
maattisesti menneiden tapahtumien poista-
misesta näkyvistä. Lisäksi internetin perus-
omina isuuks i in kuu luu et tä t apah tumien 
päivi t täminen voidaan tehdä mistä ja mil-
loin vain. 

Sininen Reserv i ry:n j äsen jä r jes tö i l l e 
palvelun käyttäminen on maksutonta. 

Lisätietoja ja ohjeet palvelun ottamisek-
si käyt töön saa t iedot ta ja Mika Kuut i l ta , 
mika.kuutti@sininenreservi.fi. Tapahtuma-
tiedot löytyvät osoitteesta 
www.sininenreservi.fi . 

"10 kilpalaukausta maaten, komentojen mukaan, 
aikaa 5 minuuttia !" Näin käynnistyi Sininen Reservi 
ry:n ampumaurhei lun klassikko, joukkueittain 
ammuttava rynnäkkökiväärikilpallu. Kisa vietiin läpi 
onnistuneesti lauantaina, 6. syyskuuta Haminassa, 
Lupinmäen ampumaradal la . 

Ens i mmäi n en e lämys osanot ta j i l le oli kui tenkin 
ajel la Haminan keskustasta itään, ra jan suuntaan 
joh tavaa vanhaa Kuninkaant ie tä tai kuten sitä 
myöskin kutsutaan, Suurta alempaa rantatietä, am-
pumaradalle. Historialliset, yllätyksellisesti vuorot-
televat kukkulat ja mutkat karistivat takuuvarmas-
ti viimeisetkin matkaväsymyksen rippeet. 

Tapahtuma oli myös Maanpuolus tuskoulu tus 
ry :n kurssitoimintaan liittyvä. Paikallisina järjestä-
j inä toimivat Meri-Karjalan Paikallisosasto, Kymen 
Laivastokilta j a Kymenlaakson Rannikonpuolusta-
ja in kilta. Kotkan Rannikkoalue tuki ammunto j a 
hoitamalla aseet, ampumatarvikkeet, kuljetukset ja 
soti laall isen as iantuntemuksen. Kilpai l i joiden j a 
toimitsijoiden nauttima kenttälounas saatiin RUK:n 
muonituskeskuksesta. 

Kilpailun suojelijan, komentaja Tapio Maijalan 
ja kilpailunjohtajan, Tapio Riikosen oli mieltä läm-
mit tävää seurata paitsi innos tune iden ampuj i en 
myös koko kilpailuorganisaation asiansa osaavaa ja 
nopeaa toimintaa. Kaarlo Makkonen oli virittänyt 
organisaationsa oivallisesti j a ammunnan valvoja, 
ltn Timo Nikola KotRasta hoiti tapahtuman soti-
laallisen puolen rauhallisesti ja varmasti. Tulospal-
velussa Ari Falkenberg, Ismo Skriko ja Timo Tep-
ponen yltyivät suoritukseen, joka palkittiin jälkikä-
teen lausahdukse l la "saumat tomin tulospalvelu , 
j onka olen nähnyt". Myös sääolosuhteet suosivat 
tapahtumaa. Aurinkoisen kirkas ilma, parinkymme-
nen plusasteen lämpötila ja tyyni rata-alue tarjosi-
vat ampujil le ammuntakelin, jota ei kukaan voinut 
syytellä tuloksia arvioidessaan. 

Kilpailu suoritettiin 3-asentoisena rynnäkköki-
väär iammuntana puolustusvoimien aseilla ( 10 ls 
makuu, 10 ls polvi, 10 ls pysty ) 150 metrin mat-
kalta. Ammunta oli sekä yhdistysten välinen että 
henkilökohtainen. Yhdistysten välisessä kilpailus-
sa Turun Laivastokillan joukkue (Arto Salo, Hannu 
Risteli, Jukka Harjamäki) katkaisi Kymenlaakson 
Rannikonpuolus ta ja in monivuot isen voi t tokulun 
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viemällä upouuden kiertopalkinnon mukanaan Saa-
ristomerelle. Henkilökohtaisessa kilpailussa saivat 
Rannikonpuolus ta ja t kuitenkin hyvityksen Vesa 
Mikkolan laukoessa parhaiten. 

Ensi vuoden ampumamestaruuskilpailut pide-
tään Helsingin seudulla. Jo tässä vaiheessa tiede-
tään osanottajamäärän kasvavan ainakin muutamal-
la joukkueella. Koska laji on kiehtova ja sopii erin-
omaisesti Sinisen Reservin toimintamuodoksi, on 
pohdittu mahdollisuutta päästää mukaan vaikkapa 
omaksi sarjakseen "puulaaki"-joukkueita, jolloin 
esimerkiksi jäsenkentän erilaiset toimielimet pääsi-
sivät näyttämään osaamistaan. 
Teksti: Tapio Riikonen Kuva: Keijo Karimäki 

Tulokset: 

Henkilökohtainen kilpailu 

Joukkuekilpailu 
1. Turun Laivastokilta 678 p 
(Aito Salo, Hannu Risteli, Jukka Harjamäki) 
2. Kymenl. Rannikonpuolustajainkilta 641 p 
(Vesa Mikkola, Jari Hakola, Eero Hakola) 
3. Helsingin Laivastokilta 546 p 
(Pekka Reijonen, Juha Vire, Tero Palokuja) 
4. Laivaston Sukeltajakilta 533 p 
(Ilkka Mäkinen, Keijo Karimäki, Jorma Maurinsalo) 
5. Kymen Laivastokilta 324 p 
(Kimmo Inkeroinen, Marko Autio, Heikki Osola) 

1. Vesa Mikkola, KRP 239 
2. Arto Salo, TLK 231 
3. Hannu Risteli, TLK 224 
4. Jukka Harjamäki, TLK 223 
5. Jari Hakola, KRP 223 
6. Pekka Reijonen, HLK 203 
7. Juha Vire, HLK 192 
8. Ilkka Mäkinen, LSK 188 
9. Ari Falkenberg, KLK 179 
10. Eero Hakola, KRP 179 
11. Keijo Karimäki, LSK 175 
12. Jorma Maurinsalo, LSK 170 
13. Kimmo Inkeroinen, KLK 162 
14. Marko Autio, KLK 152 
15. Tero Palokuja, HLK 151 
16. Eero Lindroos, KLK 89 
17. Juhani Tuominen, LSK 89 
18. Heikki Osola, KLK 10 

Taulujen tarkastus on vetänyt kilpailun suojelijan, komentaja Tapio Maijalankin (vas.) 
mietteliääksi. 



Klami an satamaan 
Ranniknnpunlustusmuistnmerkki A' 

Klamilan satamassa Virolah-
della paljastettiin sunnuntai-
na, 21. syyskuuta muisto-
merkki, joka on omistettu 
satamasta toimineiden 
laivaston ja rannikkotykistön 
joukkojen maanpuolustuste-
kojen muistolle. 

Näkymä juhlapaikalta 
Klamilan lahdelle. 

Virolahden sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtaja Matti 
Jokimies luovutti muisto-
merkin Virolahden kunnalle. 

Muistomerkki koostuu vaakasuoraan 
asetetusta torpedosta, joka on nostet-
tu läheisestä Ruissaares ta peräis in 
olevalle kivijalustalle. Torpedon osat 
on hankittu Pansiosta. Muistomerkin 
hankinnas ta on vastannut muis to-
merkk i to imikunta , j ohon kuuluu veteraani- j a 
maanpuolustusjär jestöjä sekä muutamia yksityisiä 
henkilöitä. Sininen Reservi ry:n Meri-Karjalan alu-
een yhdistykset Kymen Laivastokilta ry j a Kymen-
laakson Rannikonpuolustajain Kilta ry osallistuivat 
innolla hankkeen läpi viemiseen. 

Paljastuspuheessaan Virolahden sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtaja Matti Jokimies muistutti Klami-
lan seutujen merkityksestä varsinkin talvisodassa. 
Pukkion j a Mustamaan tykeillä oli ratkaisevan suuri 

merkitys talvisodan loppuvaihees-
sa moneen otteeseen lähestyneen 
vihol l isen tor junnassa . Vuoden 
1940 maaliskuun päivinä kuultiin 
usein päämajan tiedotuksia, joissa 
todettiin vihollisen saaneen jalan-

sijaa Säkkijärvellä ja lähestyvän Virolahden rannik-
koa. 

Virolahden kunnan puolesta muistomerkin otti 
vastaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Leo Uski, 
j o k a totesi muis tomerk in paikan er inomaiseks i , 
vaikkakin julkisuudessa hieman Salpalinjan varjoon 
jääneeksi. Tilaisuudessa puhunut Kotkan Rannikko-
alueen komentaja, komenta ja Tapio Maijala muis-
tutti kuulijoille Klamilan seudun näytelleen merkit-
tävää roolia myös ja tkosodassa kesällä 1942 kuten 

1 80 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



seuraavanakin kesänä. Tällöin 
alueella operoivat mm. laivaston 
moottor i torpedoveneet . Kesällä 
1943 kävi marsalkka Mannerheim 
tutustumassa laivaston toiminta-
olosuhteisiin ja kuntoon. Komen-
taja Mai ja la piti muis tomerkin 
pal jas tusa jankohtaa soveliaana 
siksikin, että tänä vuonna on tullut 
kuluneeksi 60 vuotta Somerin 
maineikkaasta taistelusta ja ensi 
vuonna muistellaan Viipurinlah-
den raskaita torjuntataistelulta. 

Paikalle kokoontunut runsas-
lukuinen maanpuolustusväki sai 
nauttia kirpeän kauniista syys-
säästä ja paikallisen veteraanikuo-
ron lauluesityksistä. Tilaisuus 
päättyi mieleenpainuvasti yhdessä 
laulettuun Kymenlaakson lauluun. 
Jokainen tiesi laulun kaikuvan sä-
veltäjänsä Uuno Klamin kotiran-
noilla. 
Teksti: Tapio Riikonen Virolahden sotaveteraanien ja Sinisen Reservin liput 
Kuvat: Timo Seppälä kunniatehtävässä. 

Virolahtelaisia sotaveteraaneja vartiossa. 
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• Helsingin kiltapiirin vuosiko-
kous pidettiin lokakuun 14. 
päivänä 2003 Väestönsuojelu-
museon tiloissa Helsingissä. 
Kokouksessa kiltapiirin puheen-
johtajaksi valittiin uudelleen, 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
nykyinen puheenjohtaja, Ran-
nikkojääkärikillan varapuheen-
johtaja Viljo Lehtonen. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
Rannikkojääkärikillan puheen-
johtaja Aarne Krogerus, joka 
valittiin uudelleen kiltapiirin 
tilintarkastajaksi. Esitelmän 
tilaisuudessa piti majuri Antti-
Jussi Väinölä (kuvassa) Pääesi-
kunnasta aiheenaan vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kehittä-
mistä koskeva selvitystyö. 
Kuva: Aarne Krogerus 

K v ^ l Onnitteluja! 
• Tämän ilmestyessä o lemme itsenäisyyspäivän 
viikolla ja alamme odotella joulupukkia. Samalla 
on pikkujoulukausi parhaimmillaan ja kiltojenkin 
syyskokoukset pääosin pidetty. Uusi vuosi ja uudet 
kujeet painavat silloin päälle. 

Kerrataan nyt kuitenkin tässä muutamia syys-
kauden tapahtumia. Ensiksi välitän tässäkin killan 
onnittelut Rannikkojääkäripataljoonan komentaja-
nakin toimineelle evl Raimo Riikoselle, joka täytti 
70 vuotta lokakuun 9. päivänä 2003. Hän on jaksa-
nut olla kiltatoiminnassa mukana vuosia. Toivotta-
vasti mielenkiintoa piisaa edelleenkin. 

Helsingin Kiltapiirin vuosikokous puolestaan 
valitsi edelleen jatkamaan kiltapiirin puheenjohtaja-
na Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtajan Viljo 
Lehtosen. Onnittelut hänelle hänen uudelleenvalin-
nastaan. 

Ja jatketaan onnitteluja. Killan joukkue ansait-
see onnittelut menestymisestään hyvin barettimars-
silla lokakuun puolivälissä. Toivon, että joukkueen 
menestys kannustaa jatkossakin kiltalaisia osallistu-
maan tähän jaloon kilpaan. Muistakaa myös, että 
barettimarssille voi osallistua myös rasteilla, ei siis 
tarvitse olla huippukunnossa pyöräi lemässä ja 
marssimassa. Mukaan vaan rohkeasti jo ensi kevää-

nä. Ilmoitus tulee varmasti olemaan jo seuraavassa 
Rannikon Puolustajassa. Niin ja tietysti myös netti-
sivuillamme. 

Barettimarssista puheen ollen. Rannikkojääkäri-
killan edustajat olivat myös vierailulla barettimars-
silla yhdessä vanhan tuttavamme kanssa. Kiltamme 
entinen puheenjohtaja ja Sinisen Reservin nykyinen 
puheenjohtaja Matti Kaskeala oli mukana kun tu-
tustuimme barettimarssin rasteihin ja Jurmon kyy-
tiin. 

Sitten muutama sana ensi vuodesta, joka on ran-
nikkojääkäreille juhlavuosi. Vuonna 2004 tulee ku-
luneeksi 60 vuotta perinnetaisteluistamme Teikaris-
sa ja Melansaaressa. Tavoittena on, että kun kesäl-
lä kokoonnumme Dragsvikiin, siellä avataan silloin 
Rannikkojääkärimuseo. Museoprojekti onkin kil-
tamme ensi vuoden yksi tärkeimpiä ponnistuksia. 
Muu ohjelma onkin tätä kirjoittaessani vielä hautu-
massa. Syyskokous päättäköön ohjelmasta ja siitä 
ketkä ohjelmaa toteuttavat. 

Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uut-
ta vuotta. 

Aarne Krogerus 
Rannikkoj ääkärikillan puheenj ohtaj a 
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Osa Rannikkojääkärikil-
lan joukkuetta iltayöstä 
pyöräilyn lepotauolla 
tien "poskessa". Toinen 
vasemmalta yliluutnantti 
James Mashiri ja kolmas 
vasemmalta joukkuetta 
johtanut luutnantti Tero 
Mäkinen. Väsymys ei 
vielä paina. 

Barettimarssi 16.-17.10.2003 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan barettimarssi 
suoritettiin loistavassa syyssäässä lokakuun 16. ja 
17. päivinä 2003. Marssi alkoi tällä kertaa Dragsvi-
kin varuskunnasta noin 70 kilometrin pyörämarssil-
la Tammisaaren j a Hankoniemen maastoissa aina 
Syndalenin satamaan. Sieltä joukkueet siirrettiin 
Jurmoilla uuteen kohteeseen, josta marssi jatkui ja-
lan noin 30 kilometriä tehtävärastilta toiselle. Lo-
puksi oli vielä noin 30 kilometrin pyöräily varus-
kuntaan. Marssiin osallistui yhteensä 380 henkilöä. 
Keskeyttämisprosentti jäi alle kymmenen. 

Rannikkojääkärikilta oli jälleen mukana "kamp-
pailussa" omalla joukkueella, joka suoriutui mars-
sista erinomaisesti. Killan joukkueen tavoitteena oli 
marssin yhden määritelmän mukaisesti siirtää jouk-

ko paikasta A paikkaan B taistelukunto ylläpitäen 
sekä marssia reitti 24 tunnissa ja saada kaikki maa-
liin. Killan joukkue pysyi koossa ja suoriutui mars-
sista aikaan 23 tuntia 35 minuuttia. Killan joukkue 
onnistui siis omissa tavoitteissaan. Killan joukkuet-
ta johti killan hallituksen jäsen Tero Mäkinen. 

Rannikkojääkäriki l lan hall i tuksen jäseniä oli 
barettimarssilla myös sikäli, että he tutustuivat ba-
rettimarssiin yhdessä Sinisen Reservin puheenjoh-
tajan ja Rannikkojääkärikillan entisen puheenjohta-
jan Matti Kaskealan kanssa torstaina 16. lokakuuta 
2003. Rastivierailujen ohella ryhmä pääsi Jurmon-
kin kyytiin. Kiitokset pataljoonalle ja sen henkilö-
kunnalle vieraanvaraisuudesta. 
Teksti ja kuvat Aarne Krogerus 

Kapteeniluutnatti 
Tommy Högström 
VaaRannJP:sta esitte-
lee tämänkertaisen 
barettimarssin reittiä 
kartalta Syndalenin 
satamassa. Vasemmal-
ta Sinisen Reservin 
puheenjohtaja Matti 
Kaskeala, Rannikkojää-
kärikillan varapuheen-
johtaja Viljo Lehtonen, 
Högström ja Teikarin 
taistelijoiden puheen-
johtaja Paavo Teikari. 
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Oppilaspäällikkö, res vänr. Heikki Riipinen ilmoittaa joukon silloiselle komentajalle ev 
evp tapio Partaselle Teikarin kivellä. 

RannjK:n 5.kurssin onnistunut jälleennäkeminen! 

Päivän "primus 
motor" maj Juha 
Kurenmaa esitte-
lemässä päivän 
ohjelmaa. 

voitteeksi asetettiin kurssilaisten nykyiseen rannik-
kojääkäritoimintaan liittyvien perustietojen päivit-
täminen. I lman K u r e n m a a n merk i t tävää panos ta 
koko päivän järjestelyistä ei olisikaan tullut mitään. 
Kokoontumispaikaksi valittiin Upinniemi, paikka 
missä kurss in pääas ia l l inen koulu tus annett i in 
11.10.1983-4.9.1984. Päivä alkoi kokoontumisella 
Upinniemen sotilaskodissa, jossa i lmoittaudutti in 
harjoitukseen sotalain alaisiksi, juotiin aamukahvit 
j a "tutustuttiin uusiin kasvoihin" . Ol ihan monil la 
kulunut yli 19 vuotta viimeisestä tapaamisesta. 

Upinniemessä 
Päivän toinen "primus motor" , kurssin nestori j a 
vi imeinen oppilaspääll ikkö res vänr Heikki Riipi-
nen aloitti virallisen osuuden elokuvasalissa toivot-
tamalla kaikki tervetulleeksi. Kurenmaa kertoi päi-
vän ohje lman minuutt iaikataulusta ( joka piti soti-
laallisen tarkasti koko päivän), Rannikkojääkärikil-
lan puheenjohtaja Aarne Krogerus kertoi killan toi-
minnasta ja kommodori Georgij Alafuzoff (kurssilla 
merikuljetusosaston päällikkö) piti erittäin mielen-
kiintoisen esitelmän Venäjän tilanteesta. Tämän jäl-
keen siirryttiin Riipisen johdolla koko kurssi muo-
dossa Vaasan Rannikkojääkäripatalj oonan perinne-
kivelle eli Teikarin kivelle, jossa koko joukko ilmoi-
tettiin kurssin aikaiselle komentajalle ev evp Tapio 
Partaselle. 

Kurssin yhtenäisyys ja henki suorastaan huokui-

• Syksyllä 2002 muutaman kurssi la isemme tava-
tessa virisi idea, j o s k o ku r s s imme saataisi in ko-
koontumaan. Ajatus ei jäänyt pelkästään lei jumaan 
ilmaan, vaan alkoi tuottaa hedelmää. Alkuvuodesta 
2003 oli saatu kasaan jo melko kattavasti yhteystie-
dot j a satunnaisista tapaamisista alkanut pohdinta 
joht i siihen, että alettiin puuhata rannikkojääkäri-
kurssimme jälleenkohtaamista ajankohtana, jolloin 
palvelukseen as tumises tamme tuli kuluneeksi 20 

vuotta. 
A k t i i v i n e n 

| suunnit teluporukka 
sai kevään a ikana 
päivän rungon ka-
saan. Päivä käsket-
tiin VEHiksi , jossa 
suosiollisen myötä-
va iku t ta jana toimi 
kurss in kasvat t i , 
majuri Juha Kuren-
maa (va lmiusups 
Hei S IE). Päivän ta-
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vat tilaisuuden aikana, kun niin kenttärovasti evp 
Kari Paavilainen ja Partanen pitivät omat kosketta-
vat, hienot puheensa. Myös kurssin seppele lasket-
tiin kivelle Teikarin taistelijoiden muistoa kunnioit-
taen. Olihan kurssimme sikälikin merkityksellisessä 
asemassa, että kurss imme aikana Teikarin taiste-
luista oli kulunut 40 vuotta (nyt siis kohta 60 vuot-
ta). Eritoten tässä vaiheessa tuntui todella upealta 
kuulua tähän hienoon joukkoon. Ruokailu, tutustu-
minen koulun käytössä olleeseen kasarmiin j a 
muistojen elävöittäminen mukana tuoduilla kuvilla 
nosti tunnelman Upinniemessä korkeuksiin. 

Mer imatka 
Upinniemestä siirtyminen Suomenlinnaan tapahtui 
tietysti uiskoilla, tosin meille vierailla, Dragsvikin 
hienoilla ja nykyaikaisilla meriuiskoilla. Näin ko-
tiutumisen yhteydessä tuotettu pettymys suunnitel-
lusta merimarssista toteutui reilun 19 vuoden vii-
veellä. Dragsvikin upseerin esitys j a mer imatka 
vakuutt ivat nykyisen kaluston käytet tävyydestä 
suunniteltuun tehtävään. Saipa muutamat merimat-
kan aikana kasteltua vanhan barettinsa suolaisella 
merivedellä. Sää tietty oli rannikkojääkärille sopiva 
eli sateinen, tuulinen ja syksyisen kylmä. 

Suomenlinnassa 
Suomenlinnassa meriveden pärskeet huuhdelti in 
Merisotakoulun valtavassa saunassa. Osa saunojista 
tietty suolasi koko kroppansa merivedessä. Saunan 
jälkeen siirryttiin Suomenlinnan upseerikerholle, 
jossa nautittiin hieno rannikkojääkäri-illallinen. 

Illan kruunasi ehdottomast i silloisen koulun 
johtajan evl evp Matti Mökkösen saapuminen pai-
kalle. "Isä" saateltiin paikalle spontaanisti seisten ja 
taputtaen. Myös hänen juhlapuheensa kuunneltiin 
tarkasti. Kurssilaisten juhlapuheen piti Henry Har-
mia (vänr res). Harmian toteamus, että tänään jat-
kettiin siitä, mihin kotiuttamispäivänä jäätiin, kuul-
tiin monen suusta illan aikana. Ei aika eikä välimat-
ka kumpikaan olleet syöneet yhteenkuuluvuutta. 
R a n n j K n 5.kurssille pyrki 385, pääsykokeisiin hy-
väksyttiin 240, kurssin aloitti 136 ja kurssilta kotiu-
tui 116 rannikkojääkäriä. Alkuperäisenä tavoitteena 
oli saada yhteen n. 50 henkeä näistä 116:sta. Kui-
tenkin aamuvarhaisella 11.10.2003 Upinniemeen 
saapui kaikkiaan peräti 86 vihreäbarettista muiste-
lemaan mennei tä . Osa saapui jopa ulkomail ta! 

Rannikkojääkärille 
sopiva sää ja kuljetus-
kalusto. Upinniemi 
jää jälleen kerran 
taakse, nokka on 
kohti Suomenlinnaa. 

Myös kouluttajista oli päivän aikana mukana yh-
deksän henkilöä, mikä kertonee omalta osaltaan 
heidän ajatuksistaan. 

Ilta jatkui minne kullakin, mutta vahvat muistot 
jäi. Uskoisin, että koettu ilta oli kaikille läsnäolijoil-
le melkeinpä yhtä merkityksellinen kuin vuosien 
83-84 yhteiset kokemukset. Soisi vastaavanlaisen 
järjestyvän muillekin kursseille. 

Kiitokset eritoten Juha Kurenmaal le , Heikki 
Riipiselle ja Henry Harmialle, mutta myös kaikille 
järjestelyihin osallistuneille. 

Kerran rannikkojääkäri - Aina rannikkojääkäri! 
Antti Rautiainen res kapt 

PS. Yksi mikä meitä kaikkia rannikkojääkärei tä 
yhdistää perinteiden lisäksi on Rannikkojääkärikil-
ta. Esim. yhteydenpito on huomattavasti helpompaa 
sen kautta (vrt. pv:n tiedostot) ja killan jäsenyydellä 
saa mm. tämän hienon lehden. Soisi tämänkin 
yleistyvän kaikkien rannikkojääkäreiden osalta, 
niin Upinniemen kuin Dragsvikinkin. Pistäkää sana 
kiertämään! 

Koulun johtaja evl evp Matti Mökkönen piti 
juhlapuheensa Suomenlinnan upsereikerholla 
ja 5. rannjK kuunteli puhetta tarkasti. Etualalla 
myös komentaja ev evp Tapio Partanen 
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LAIVASTON KILLAN KILTATUOTTEET 

1. JASENMERKKI € 8 ,50 

s e , 

TILAUKSET OSOITTEESTA: 
TIMO VARTIAINEN 
Vedenottamontie 9 F 113, 
00980 HELSINKI, p. 050-545 5927 
email: t imo.v.vartiainen@luukku.com 

2. LAKKIMERKKI € 10 

3. KLUBITAKKIMERKKI € 6 

4. SOLMIO € 16 

5. NAHKAVYÖ € 17 

6. KILTAKELLO € 5 0 

7. VENEVIIRI € 17 

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

H I N T O I H I N LISÄTÄÄN LÄHETYSKULUT 
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LAIVASTON KILTA ry 

Hyvää talvikautta kaikille kiltasisarille ja kiltaveljille 

• SYYSKAUSI ON jo lähes mennyttä aikaa. Pääkilta ja paikalliskilta ovat pitäneet omat 
syyskokouksensa, joissa on tehty tärkeitä henkilövalintoja ja linjattu vuoden 2004 toimintaa. 
Hyvä näin. Nyt on aika ryhtyä suunnitelmista tosi toimiin. 

Tätä kirjoittaessani on vielä lokakuun loppupuoli, joten edellä mainitsemieni kokousten 
päätöksistä ei ole tietoa. Pääkillan hallitus on kuitenkin päättänyt esittää marraskuussa 
pidettävälle syyskokoukselle kahta sääntömuutosta, jotka ovat siirtyminen yhden vuosittaisen 
kokouksen käytäntöön ja toisaalta mahdollisuus valita sihteeri hallituksen ulkopuolelta. 
Uskon, että molemmat esitykset hyväksytään. Tarkoituksena on yksinkertaistaa pääkillan 
pakollista kokouskäytäntöä varsinaista toimintaa kuitenkaan vähentämättä. Päinvastoin. 
Esitetyllä järjestelyllä mahdollistetaan loppusyksyn kokousajankohtaan sitomatta uusi, 
loppukesään tai alkusyksyyn ajoittuva kotimainen laivastokiltatapahtuma. Tämän uuden 
perinteen, jolla pyritään laivaston perinteiden ylläpitoon, on lupautunut aloittamaan Kymen 
Laivastokilta syksyllä 2004. Uusi kokoontuminen hakee luonnollisesti muotojaan eikä sillä 
suinkaan ole tarkoitus "astua Sinisen Reservin varpaille". On kuitenkin selvä, että Laivaston 
Kilta ja paikalliset laivastokillat ovat se foorumi, joka reserviläispuolella kantaa vastuun 
perinteistä ja niiden vaalimisesta. Vastaava tilannehan on rannikkotykistön puolella. Jostain 
syystä vain on tilanne ollut "perinteisesti" se, että vanhoista perinteistä kiinni pitäväksi 
mielletty laivasto ei ole tässä toiminnassa ollut yhtä tehokas kuin vel jemme rantaviivan 
kuivalla puolella. Jotain on siis asian hyväksi tehtävä. 

Pääkilta on paikalliskiltojen yhteistyöelin ja niiden toiminnan tukija. Hallituksen juuri 
pidetyssä kokouksessa painotettiinkin paikalliskiltojen toiminnan tärkeyttä laivastohengen 
ylläpitäjänä ja esille tuojana Sinisen Reservin eri toiminnoissa. Saamani käsityksen mukaan 
tässä onkin onnistuttu kokonaisuudessaan hyvin, vaikka ainahan parantamisen varaakin 
löytyy. Tyytyväinen saa olla, mutta siihen ei saa tyytyä. 

Syksyn kokouksissa jättää ennakkotietojen mukaan paikkansa peräti kolmen paikalliskil-
lan puheenjohtaja. Tässä olen kuulevinani historian siipien havinaa, johon palaan ensi vuoden 
puolella. Haluan kuitenkin jo tässä vaiheessa lausua mitä parhaimmat kiitokseni kaikille niille 
pääkillan ja paikalliskiltojen puuhamiehille, jotka jättävät tehtävänsä uusille hartioille. Teidän 
työnne on ollut tärkeätä meille kaikille. 

Alkava vuosi on myös pohjoismaisten laivastokiltapäivien vuosi. Isäntävuorossa on 
Tanska, jonne pohjoismaiset kiltaveljet ja -sisaret kokoontuvat kesäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Isonbeltin länsirannalle Nyborgin kaupunkiin. Merkitkää ajankohta muistiin jo 
nyt ja lähtekää joukolla mukaan. 

Rauhallista vuodenvaihdetta ja toimintarikasta talvikautta kaikille lukijoille toivottaa laivasto-
kiltaterveisin 
Jukka Tarjanne 

EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÄ AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

Puh. 019-241 4995, Fax 019-246 2445 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 Noormarkku 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku.fi 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry 

Kuvassa kiltaveljet 21.9. seuralaisineen perheretkellä VL Turvalla 

Oulun osaston toimintaa kuluvalla kaudella 
• TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET ovat olleet 
pääosin edellisten vuosina koettujen kaltaisia. Tam-
mikuun Jäänsärkijäisissä Oulun upseerikerholla oli 
kiltaveljiä puolisoineen varsin lukuisasti. Ilta sujui 
mukavasti hyvän ruoan ja mukavien seurapelien an-
siosta. Illan kruunasi lahjoituksena saatujen pikku-
voittojen arvonta. 

Oulun Yliopiston kirjastolla vierailimme 20.3. 
Saimme tutustua kirjaston toimintaan ja hyvin van-
hoihin arvokkaisiin kirjoihin. Lisäksi näimme kuin-
ka kirjoja restauroitiin. 3.4. vierailimme Stora En-
son paperitehtaalla. Tutustuimme kahteen jättimäi-
seen paperikoneeseen, Molemmille on oma puoli 
kilometriä pitkä salinsa. Perinteinen toukosauna oli 
jälleen Virpiniemen merivartioasemalla. Komenta-
ja Matti Möttönen kertoi meille rajavartiolaitoksen 
toimista ja tulevista näkymistä. 28.5. oli kil tojen 
välinen herrasmieskilpailu Hiukkavaarassa. Pans-
sarikillan Pohjois-Suomen osasto oli kilpailun jär-
jestämisvuorossa. Osallistuimme kahdella kolmi-

miehisellä joukkueella. Joukkueita osallistui toista-
kymmentä. Toinen joukkueis tamme sijoittui kol-
manneksi ja toinen pari sijaa alemmaksi. 

Perheretken teimme 21.9. Virpiniemessä tarkas-
tus- ja harjoitusmatkalla olleella VL Turvalla. Noin 
kahden tunnin ajelun aikana saimme nauttia merinä-
kymistä ja tutustua alukseen ja sen ohjaamoon. Jo-
kaisen kuukauden 1. torstai kokoonnumme suunnit-
telemaan tulevia tapahtumia Oulun kaupungin eri 
yhteisöille jäijestämissä kokoontumistiloissa. Paikan 
nimi on Aleksinkulma. Näissä tilaisuuksissa on 
useimmiten esitelmä jostain kaikkia kiinnostavasta 
aiheesta, jonka vuorollaan joku kiltaveli pitää. 

Tänä vuonna on vielä jäljellä vierailut SP Op-
tiassa ja NK Caples:ssa ja Joulusauna Merikillassa. 
Tilaisuuksiin osallistuu yleensä 10 - 30 kiltaveljeä. 
Oulun alueella on noin 60 Laivastokillan jäsentä. 

Oulussa 14.10.2003 Oulun osaston puolesta 
Esko Pekama 
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Kiltaveli Lehtimäki jakaa Suomen aurinkoisimman kaupungin Vaasan lahjana sateenvarjot 
miinalaiva Pohjanmaan krokettijoukkueelle. Kuva Martti Laitala 

Pohjanmaa jälleen Vaasassa 

• S U O M E N suurin sota-alus j a Vaasan kaupungin 
kummialus , miinalaiva Pohjanmaa viera i l i ja l leen 
Vaasassa 26.-29.9. Perinteisen "maaottelun" järjes-
tämisvastuu oli tällä kertaa killalla. Koska oli tarkoi-
tus sallia laivastolle mahdollisuus revanssiin kilpai-
lulajiksi valittiin viime vuoden tapaan kroketti. Kil-
lan joukkueen muodost i kokenut kolmikko: Ole 
Ström, Matt i Ahonen j a Jarkko Tuominen Ahosen 
toimiessa joukkueen kapteenina. Pohjanmaan jouk-
kueen muodostivat ylil. Alastalo, ltn Arola ja kers. 
Lehtonen. Peli päätyi jäl leen kiltalaisten voittoon, 
eikä kiertopalkintona olevan tykinhylsyn tarvinnut 
vaihtaa ol inpaikkaansa. Toisaalta kiltalaisten oli 
myönnettävä, että ero oli enää hiuksenhieno; killan 
voittomarginaali vain yksi piste. Viime vuonna eroa 
oli sentään nel jä pistettä. Sitä paitsi Poh janmaan 
joukkue oli pitkään johdossa pelin aikana, yhdessä 
vaiheessa näytti j o pahalta killan kannalta. Rehdin 
ottelun päätteeksi kiltaveli Lehtimäki ojensi joukku-
eiden jäsenille kaupungin lahjana sateenvarjot. 

Kisaa oli seuraamassa toistakymmentä kiltalais-
ta, joille sen jälkeen tarjottiin mahdollisuus tutustua 
itse alukseen, ennen virallista vierailuaikaa. 

Lauantai-iltana killan puheenjohtaja Tauno Re-
well oli kutsunut Pohjanmaan upseerit sekä killan 
va rapuheen joh ta jan kot i insa vastaanotol le . Parin 
tunnin leppoisan seuruste lun j ä lkeen la ivaväki 
suuntas i koht i Vaasan Teatteria ka t se lemaan j a 
kuunte lemaan Sam Sihvon tunnettua laulunäytel-
mää Jääkärin Morsian. 

CARL GUSTAV WOLFF, 
laivanvarustaja ja filantrooppi 

• TIISTAINA 14.10. 22 kiltalaista oli kerääntynyt 
Vaasan entisen varuskunnan Sotilaskotiin kuuntele-
maan esitelmää jonka aiheena oli 1800-luvulla vai-
kuttanut tunnettu vaasalainen kauppaneuvos , lai-
vanvarustaja ja ritari Carl Gustaf Wolff. Alustajana 
t i laisuudessa oli ehdoton Wolff-as iantunt i ja Unto 
Lintala Vaasan Merimuseosta. 

Vaikka 1600-luvulla säädetyt tapulimääräykset 
vaikeutt ivat u lkomaankaupankäynt iä sall iessaan 
pohjalaisporvareiden käydä kauppaa vain Turussa 
tai Tukholmassa, oli 1700-luvun loppupuolelle tul-
taessa laivanrakennus Vaasassa kiivasta: 1760-lu-
vulla siellä rakennettiin 74 laivaa, jotka sitten myy-
tiin ulkomail le . Kun vapaakauppa sallittiin myös 
u lkomaankaupassa 1700-luvun lopul la aloit t ivat 
vaasalaiset purjehdukset Välimerelle asti. Jo 1770 
rakennutti kauppias Falander, aateloituna sittemmin 
Wasastjerna, Pohjolan suurimman laivan "Allmän-
na Bästan", sen ajan ihmeen. Suomen sota 1808-09 
tyrehdytti merenkulun, joka toipui vasta 1830-lu-
vulla, paljolti Wolff in ansiosta. 

Carl Gustav Wolff saapui Vaasaan 1825, toimi 
aluksi kauppiaana, jonka sekatavarakaupan yhtey-
dessä oli Vaasan ensimmäinen kirjakauppa, j a leh-
timiehenä perustaen kaupungin ensimmäisen sano-
malehden nimel tä "Wasa Tidning". Laivabisnek-
seen Wolff lähti vuonna 1828 omis taen yhdessä 
yhden aluksen. E n s i mmäi n en oman ve is tämön 
parkkilaiva valmistui 1836, ja tästä lähti Wolffin ura 
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laivanvarustajana nousuun. Kymmenessä vuodessa 
hänen veistämönsä rakensi yksin 10 laivaa purjeh-
timaan valtameriä. Suurin osa Wolffin aluksista ei 
koskaan vesille laskun jälkeen palannutkaan Vaa-
saan. Wolffin kuollessa 1868 hänen laivastoonsa 
kuului 24 täystakiloitua alusta. Hän oli tuolloin 
Suomen suurin yksityinen laivanvarustaja. Wolffin 
veistämö sijaitsi Palosaarella. Siellä rakennettiin 
kaikkiaan 44 täystakiloitua valtamerialusta. Wolff 
oli nyt Suomen rikkain mies, jonka omaisuuden 
arvo oli 2 milj . hopeamarkkaa, tästä 1,4 milj. oli 
laivojen arvo. Krimin sota rasitti Wolffin laivastoa, 
mm. 1854 hän menetti 12 alusta, joista tosin useat 
myytiin. Kuriositeettina mainittakoon, että hän ei 
koskaan vakuuttanut aluksiaan. Säästämillään va-
kuutusrahoilla hän rakensi uusia aluksia tuhoutu-
neiden tilalle. 

Wolffin laivat purjehtivat myötätuulessa vielä 
1800-luvun jälkipuoliskolla. Hänellä oli hyvät välit 
uuden isännän, Venäjän, kanssa, vaikka ei hyväksy-
nytkään Vaasan nimen muuttamista Nikolain- kau-
pungiksi ja viimeiseen asti vastusti palaneen kau-
pungin siirto lähemmäksi merta, Klemetsön nie-
melle. Mitäpä hän paremmalla satamalla, laivat kun 
purjehtivat valtamerillä. 

Carl Gustav Wolff oli myös suuri ihmisystävä. 
Hän tarjosi runsaasti töitä veistämöllään ja aluksil-
laan, j a hänen tiedetään viimeisten suurten nälkä-

vuosien aikana 1860-luvulla mm. ostaneen Vaasan 
kauppatorin tyhjäksi elintarvikkeista, jotka sitten 
jakoi nälkää näkevälle kansalle. 

Patsashanke 

• P O H J A N L A H D E N LAIVASTOKILTA RY. on 
monien muiden vaasalaisten ohella todennut Carl 
Gustav Wolffin ansiot Vaasan elinkeinoelämän edis-
täjänä sen laatuisiksi, että näkyvä muistaminen olisi 
paikallaan. Kilta onkin tehnyt Vaasan kaupungin-
hall i tukselle esityksen patsaan pystyt tämiseksi 
kauppaneuvos Wolfille. Patsashanke on tällä tietä-
mällä myötätuulessa. 

Teksti: Teuvo Roden 

Patenttitoimisto 
Patentit, tavaramerkit 

hyödyllisyysmallit, mallit 

Hakemukset, selvitykset, 
ennakkotutkimukset, 

valvonta, riidat 

Borenius & Co Oy Ab 
Tallberginkatu 2 A 
00180 Helsinki 

Puh: 09-686 684 0 
Fax: 09-686 684 44 
patent@boco.f i  
www.boco.fi 

International* 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01 300 VANTAA 
Puh. (09) 873 91 1 
Fax 09) 873 9162 
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TILAA I T S E L L E S I S I N I N E N R E S E R V I r y : n 
TYYLIKKÄITÄ TEKSTIILEJÄ 

KAIKKI TUOTTEET OVAT SININEN RESERVI ry:n 
TUNNUKSELLA. 

Lippalakki, musta € 12,-

Kääntöiiivi, uiko pinta naiionia, 
sisällä microfleece. Koot: S - XXL, 
hinta: € 50, -

Paitapusero, 100% 
hiekkapestyä puuvillaa. 
Koot S - XXL, hinta: € 47, -

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

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

SUUREMMAT ERÄT HINNOITELLAAN ERIKSEEN. 

MUISTATHAN MAINITA TILAUKSESSA KOKOSI JA 
VÄRITOIVOM UKSEN. HINTOIHIN LISÄTÄÄN POSTIKULUT. 

TILAUKSET OSOITTEESTA: 
LARS EKLUND 

Anianpellontie 10 B 17, 
00700 HELSINKI 

p. 09-387 3719, gsm 050-552 2756 
email: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 HELSINKI 

• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
gsm: 0400 426 099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
•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 
• P j Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 C 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 Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7 
02760 ESPOO 
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 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivir ta 16 as.4 
02320 ESPOO 
gsm: 0400 468 380 
e-mail:pekka.ahtola@pp.inet.f i 

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 

HANGON RANNIKKOPATTE-
RISTON PERINNEYHDISTYS ry 
• Puheenjohtaja Veikko-Olavi 
Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
gsm: 040-8248679 
puh: 019-2481163 
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LAIVASTON KILTA ry 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32 
00170 HELSINKI 
gsm: 040 528 2819 
e-mail: tarjanne@netti l inja.f i 

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

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

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

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

HELSINGIN 
MERIRESERVILÄISET 
• 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 
12.12. Sininen Reservi ry:n Joului l la l l inen Suomenl innan 

Upseerikerholla 
18.12. Suomenl innan Rannikkotykistöki l lan glögit i la isuus 

(sivu 70) 

2004 
14.02. Turun Rannikkotykistökilta ry:n vuosikokous (sivu 75) 
05.03. Suomenl innan Rannikkotykistökilta ry:n vuosikokous 

(sivu 70) 
02.08. Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Mer ivo imien ja eri yhdistysten 
t iedotteita: www.rannikonpuolusta ja. f i 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2004 i lmestyy 

1/2004 aineistopäivä 20.1. ilmestyy vkolla 10 
2/2004 aineistopäivä 23.4. ilmestyy vkolla 24 
3/2004 aineistopäivä 15.8. i lmestyy vkolla 39 
4/2004 aineistopäivä 24.10. ilmestyy vkolla 49 

Hyvää Jou lua 
ja O n n e a 

Uudel le Vuodel le ! 

Haminan kaupunki 
PL 70 

49401 HAMINA 
Puh. (05) 74910 
www.hamina.fi 
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Elesco Oy kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

Joulutervehdyksiin varaamamme rahat lahjoitamme tänä vuonna 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 

ja 

Suomen meripelastusseuralle. 

ELESCO 

MERIVAIHTEET 

2-nopeuksiset IF-vaihteistot 
tehoalueelle 300 - 1 500 hv 

Maahan tuo ja : 

» 1 a Lauttasaarentie 5 4 , 0 0 2 0 0 Helsinki, 
P I U " "» Puh. (09] 6 8 2 7 1, Faksi |09) 6 8 2 7 3 0 5 

LINNAN 
<ASARMI 

SA -kauppa 
Puolustusvoimien hylkäämää ja 

käytöstä poistamaa materiaalia 
Linnan Kasarmi rakennus 3 HÄMEENLINNA 

Myymälän aukioloajat: 
tiistai, keskiviikko ja torstai 

kello 1 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0 

HUOMI Maksutapa vain käteinen! 
Puhelinnumerot: 

03 18143422 ja 03 18143425 
TYKISTÖMUSEOl 

SA-kauppa 

Hämeen 
Linna 
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Ilyt on helppo saada putki päälle. 

Kaikki klikkaa osoitteessa w w w . v e l j e k s < ' t k i i l i i i a l a . f i 

T F T Mach 3 J e t m a t i c 

Lue s u i h k u p u t k i -
v e r t a i l u t e s t i 

J o k a i n e n p a l o m i e s , j o l l a on j o s k u s j ä ä n y t p u t k i j u m i i n , o s a a a r v o s t a a V e l j e k s e t K u l m a l a n 

t ä y d e l l i s e e n G r o u p e L e a d e r v a l i k o i m a a n k u u l u v i a M A C H 3 s u i h k u p u t k i a . T a v a l l i n e n 

p a l l o v e n t t i i l i o n k o r v a t t u n i i s s ä l i u k u v e n t t i i l i l l ä , j o k a o n h e l p p o a v a t a j a s u l k e a 

l e t k u p a i n e e s t a r i i p p u m a t t a . 

K u n h a l u a t t i e t ä ä l i s ä ä T F T - s u i h k u p u t k i s t a , v e s i t y k e i s t ä , s u m u k ä r j i s t ä , v a a h d o n -

k e h i t t i m i s t ä t a i s a v u t u u l e t t i m i s t a , e n s i s a m m u t u s t a p o l t t a v a a n t i e d o n t a r p e e s e e n s a a t 

o s o i t t e e s t a w w w. v e I j e k s e t k u 1 m a 1 a . f i t a i s o i t t a m a l l a 0 9 - 8 7 5 1 8 0 0 . 

M A R K K I N O I N T I J A M Y Y N T I : O Y V E L J E K S E T K U L M A L A A B . L I N J A T I E 4 . 0 1 2 6 0 V A N T A A . P U H E L I N 0 9 - 8 7 5 1 8 0 0 . 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

Ml 
TARKIAINEN 

M i k o n k a t u 3, 00100 H E L S I N K I 
P u h . 686 0430 Fax 656 015 

l ana aine n 
tukee 

rannikon dii oi listasta. 
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