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... ilmestyy viikolla 24. 
Numeron pääteemana on viesti- ja johtamisjärjest-
elmät puolustusvoimissa. Aineistot toivotaan toimituk-
seen mennessä. Tekstit sähköisessä muo-
dossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina (muutkin formaatit 
käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. Kuva-aineisto 
paperi-, dia-, tai digikuvina (digikuvat tiff-, eps- tai 
ipg-tieaostoina. Digikuvien minimiresoluutio on 300 
api lopullisessa käyttökoossaan. Paperikuvissa oltava 
palautusosoite jokaisen kuvan takana. 
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PÄÄKIRJOITUS 1/2004 

Hyvät 
Rannikon 
Puolustajat! 

Puolustusvoimien Materiaalilaitos 
vietti viime vuoden vaihteessa 11. 
syntymäpäiväänsä. Laitos on siis 
varsin nuori. Toiminnan parantami-

seen nähdään olevan vielä runsaasti mahdolli-
suuksia. Ei silti, eivät parantamismahdollisuu-
det lopu milloinkaan. Seuraavassa tarkastelen 
varsin pintapuolisesti Materiaalilaitok«.;n vii-
me vuorta ja hieman perusteellisemmin alka-
neen vuoden laitokselle asettamia haasteita. 

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen kes-
keisimmäksi tehtäväksi on määritetty toimin-
takuntoisen materiaalin oikea-aikainen toi-
mittaminen joukoille. Tehtävän toteuttaminen 
edellyttää muun muassa hyvää suunnittelua, 
tehokasta hankintaa, järkevää logistiikkaa, oi-
kea-aikaista ja riittävää huoltoa ja korjaustoi-
mintaa sekä tietysti laajoja tukitoimia kaikille 
edellä esitetyille ydinprosesseille. Pääasiakkail-
tamme, joukko-osastoilta saamamme palaute 
on ollut hyvää, joten tästä tehtäväalueesta lai-
tos on selviytynyt hyvin. 

Yksi viime vuoden vaikeimmistä tehtävis-
tämme on ollut vuoden 2001 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa määritetyn 
rakennemuutoksen mukainen neljän varik-
komme - Vammalan Asevarikon, Sääksjärven 
Asevarikon, Oriveden Asevarikon ja Suojelu-
varikon lakkauttaminen sekä edellisessä vuo-
denvaihteessa suljetun Iisalmen Asevarikon 
jälkityöt. 

Tämän lisäksi Koeampumalaitos on aloit-
tanut toimintansa keskitettynä Niinisaloon, 
Materiaalilaitoksen Esikunta on vuoden aher-
tanut uudessa kokoonpanossa sekä Talous- ja 
Lääkintävarikot on liitetty osaksi Puolustus-
voimien Materiaalilaitosta. Näissä tehtävis-
sä olemme onnistuneet erinomaisesti. Kun 
varikoiden sulkeminen aiheutti aallon, jossa 

noin 400:lle työntekijälle oli etsittävä hyvä tai 
vähintään tyydyttävä tulevaisuuden ratkaisu, 
niin tänään olemme tilanteessa, jossa alle viisi 
henkilöä on epävarmana tulevaisuudestaan ja 
kaikille näillekin on tarjottu työtä omalta työs-
säkäyntialueeltaan. 

Kuitenkaan laitoksemme viime vuoteen ei 
sisälly peikko ä menestystä. Puolustusvoimis-
sa o: i jo vuosikymmenten ajan oiiut ongelma-
na tilausvaltuuksilla myönnettyjen materiaa-
lihankintavarojen vyöryminen ensimmäistä 
mahdollista käyttövuotta myöhemmille vuo-
sille. 

Vuosi sitten tällaista rahaa oli yhteensä yli 
200 miljoonaa euroa, tästä Materiaalilaitoksen 
piikissä noin 160 miljoonaa. Laitos sai selvän 
tehtävän käyttää edellä mainitut varat kesä-
kuun 2003 alkuun mennessä. Tehtävä jäi to-
teuttamatta ja näin ollen saatu palaute oli sen 
mukaista. Rahoja ei ole käytetty myöskään 
menneen vuoden loppuun mennessä, mutta 
iloisena totean, että nyt vuodenvaihteessa ti-
lanne oli parempi kuin vuosiin. Tilinpäätösten 
valmistumisen myötä tilanne tarkentuu helmi-
kuun puoleenväliin. 

Vuonna 2003 Puolustusvoimien Materi-
aalilaitoksessa on tehty hyvää työtä ja paljon. 
Kiitos kaikille, ennen kaikkea laitoksen omal-
le väelle, mutta myös kaikille niille, jotka ovat 
omalla panoksellaan työmme mahdollistaneet 
tai sitä tukeneet siis myös rannikon puolusta-
jille. 

Jos vuotta 2003 voidaan supistusten vuoksi 
pitää varsin vaikeana, niin eipä nyt alkanutta 
vuotta voida pitää mitenkään helppona. Aina-
kin siitä tulee erilainen. Vuoden 2004 haasteel-
lisuus tiivistyy kahteen asiaan: 

Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuusmää-
jatkuu sivulla 6 
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rärahojen käyttöön, josta nyt laitoksen tulosso-
pimuksessa on esitetty viimeiset madonluvut ja 
toiseksi organisaatiosuunnitteluun, jolla mää-
ritetään suurelta osalta laitoksen toimintamah-
dollisuudet vuosiksi eteenpäin. 

Tilausvaltuusvaltuusmäärärahoista on jopa 
eduskunnan ja valtiovarainministeriön ohjaa-
mana päätetty, että kaikki aiemmin myönne-
tyt rahat on käytetty tietyn aikataulun mukaan 
vuoden loppuun mennessä, tämänvuotisista 
tilausvaltuusmäärärahoista saa siirtyä korkein-
taan 15%, joista sitomattomana enintään 5% ja 
tilausvaltuuksien kokonaismäärästä 80% tulee 
olla sidottu valtuuden myöntämisvuonna. Li-
säksi vuosittainen toimintamenorahoitus tulee 
käyttää siten, että korkeintaan 3.5% siitä voi 
siirtyä ja sekin hankintoihin sidottuna. 

Viime vuoden syyskuussa käynnistettiin 
projekti, jonka tarkoituksena on selvittää lai-
toksemme jatkokehittämismahdollisuuksia. 
Työn nimi on PvMatL2008. Ideana on varikko-
ja ja laitoksia yhdistämällä keventää laitoksen 
organiaatiota, vahvistaa varikkoja tehokkaam-
miksi yksiköiksi ja jatkaa järjestelmävastuun 
siirtoa varikoille samalla turvaten töiden jatku-
misen kaikilla nykyisillä paikkakunnilla. 

Työtä tehdään kuudessa työryhmässä ja 
väliesittely maavoimapäällikölle tapahtuu tam-
mikuun lopussa. Joulukuussa Pääesikunnas-
ta tuli tieto, että tähän asti laitoksen sisäisenä 
asiana pidetty projekti otetaan mukaan tämän 
vuoden syksyllä valmistuvaan puolustusselon-
tekoon. Kun puolustusselonteot ovat olleet täy-
sin velvoittavia puolustusvoimille, saa projek-
t imme aivan uuden ulottuvuuden. Ne osuudet, 
jotka selontekoon tulevat, toteutuvat varmasti, 
pidimme asiasta tai emme. Näin ihan lähiai-
koina tapahtuva suunnittelutyö kantaa pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Edellä mainittujen tehtäväalueiden lisäksi 
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksella tietysti 
säilyvät kaikki entiset maavoimien varustami-
seen liittyvät tehtävät. Siis hankimme, varas-
toimme, kul je tamme, huollamme, korjaamme, 
modifioimme, modernisoimme ja hävitämme 
kuten ennenkin tai hieman paremmin. 

Vuonna 2004 Materiaalilaitos osallistuu 
aikaisempiin vuosiin verrattuna huomattavas-
ti voimakkaammin puolustusvoimien yhtei-

siin harjoituksiin omalla 
osaamisalueellaan. Hyö-
dyn tästä saavat joukot 
ja johtoportaat, joita lai-
toksemme palvelee sekä 
tietysti me itse, kun pää-
semme harjoittelemaan 
tärkeimpiä asioitamme 
riittävän suurissa ympy-
röissä. 

Laitoksen materiaa-
li- ja taloushallinnossa 
otetaan käyttöön uusi, 
koko puolustusvoimien 
yhteinen tietojärjestelmä 
my.SAP. Asiaa on pitkään 
valmisteltu ja olemme viimeisten käyttöönot-
tajien joukossa. Uskon järjestelmän käyttöön-
oton onnistuvan meillä sujuvasti. Saammehan 
käyttöönotossa muun muassa merivoimien 
tukea. 

Laitoksen tehtäviä ei ole muutettu eikä lä-
hiaikoina ole tarpeenkaan muuttaa. Laitoksen 
toimintatapoja kuitenkin entisestään yhtenäis-
tetään. Tässä tarkoituksessa tänä vuonna uu-
distetaan laitoksen laatupolitiikka, laaditaan 
laitokselle ympäristöpolitiikka, laaditaan tie-
dottamiselle yhteiset perusasiakirjat, määri-
tetään kansainväliselle toiminnalle tavoitteet, 
terävöitetään tutkimustoiminnan ohjausta 
sekä kiinnitetään turvallisuusasioihin, laajasti 
ymmärret tynä, erityisesti huomiota. 

Tehtävälista on pitkä, mutta onhan innos-
tuneita tekijöitä, matlalaisia lähes kaksi ja puo-
lituhatta. Kun jokainen omalla paikallaan te-
kee parhaansa niin pääsemme tavoitteisiimme. 

Puolustusvoimien Materiaalilaitos ei olisi 
selvinnyt tehtävistään ilman yhteistyökump-
paneita, tukijoita ja ystäviä. Näin jatkuu myös 
tulevaisuudessa. Vain avoimella, tiiviillä ja 
ennakkoluulottomalla yhteistyöllä niin liike-
kumppaneiden, puolustusmateriaaliteollisuu-
den, kaupunkien ja kuntien, erilaisten yhteisö-
jen, tutkimuslaitosten, maanpuolustusjärjestö-
jen kuin kaikkien puolustusvoimien kokoon-
panoon kuuluvien joukkojen ja johtoportaiden 
kanssa laitos voi menestyä. 
Eteenpäin täysin purjein. 

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen johtaja 
Kontra-amiraali Pertti Malmberg 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
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Ritar imal ja 2 0 0 3 
Isosaaren l innakkeel le 
• Merivoimien komentaja valitsi merivoimien 
vuoden 2003 parhaaksi perusyksiköksi Suomen-
linnan Rannikkorykmenttiin kuuluvan Isosaaren 
linnakkeen Suomenlahden Meripuolustusalueelta. 

Valinnan perusteina olivat muun muassa seu-
raavat vuoden 2003 aikana saavutetut tulokset: 
linnakkeen koulutustulokset ovat kohonneet mer-
kittävästi ja koulutuksen mittaamista on kehitetty 
luomalla merivoimille linnakekomppanian ja tu-
lenjohtojaoksen koulutustasomittarit, linnake on 
vuoden aikana toteuttanut useita korkean tason 
vierailuja menestyksellisesti, 25 prosentille hen-
kilöstöstä on omatoimisesti tuotettu ammatilli-
set pätevyydet toimia 12.7 kk:n ja jv:n taisteluam-
muntojen varo- ja johtotehtävissä, varusmiesten 
omaehtoiseen fyysisen kunnon kehittämiseen on 
panostettu ja sekä juoksu- että lihaskuntotestien 
tulokset ovat parantuneet huomattavasti. Lisäksi 
linnake on vuonna 2003 rekrytoinut 13 henkilöä 
määräaikaisen sopimussotilaan tehtävään. 

Isosaaren l innake palkit t i in Ritarimaljalla, 
joka luovutettiin joukko-osaston itsenäisyyspäi-
vän juhlassa 5. joulukuuta. 

Mer ivo imat tilasi sensoreita 
H a m i n a - l u o k a n ohjusveneisiin 
• Merivoimat on allekirjoittanut Puolustusminis-
teriön valtuuttamana sopimukset kahden TRS-3D 
-valvontatutkan, kahden Ceros 200 -tulenjohtojär-
jestelmän ja neljän IFF omatunnuskyselijän (MSSR 
2000 I) hankinnasta Hamina-luokan ohjusvenei-
siin. Valvontatutkat ja omatunnuskyselijät toimit-
taa saksalainen Eads Germany GmbH ja tulenjoh-
tojärjestelmät ruotsalainen Saabtech Ab. Hankin-
tojen yhteishinta on noin 22 miljoonaa euroa. 

Sensoreiden hankinnat ovat jatkoa vuonna 
2001 hankituil le identtisille järjestelmille. IFF 
omatunnuskyselijät ovat ensimmäiset merivoi-
missa. Yhteensopivia IFF järjestelmiä on hankittu 
aikaisemmin sekä maa- että ja ilmavoimiin. 

Järjestelmät integroidaan Hamina-luokan alus-
ten ANCS -taistelunjohtojärjestelmään. Taistelun-
johtojärjestelmä tuottaa nyt hankittujen sensorien 

avulla tilannekuvan, jota käytetään alusta ja suojat-
tavaa kohdetta uhkaavan vaaran torjuntaan. 

Merivoimat hankkii suunnitelmien mukaan 
ka ikkiaan neljä Hamina- luokan ohjusvenet tä 
vuoden 2006 loppuun mennessä. Ohjusvene Ha-
mina, luovutettiin merivoimille vuonna 1998 ja 
luokan toinen alus, Tornio, toukokuussa 2003. 
Kolmas alus valmistuu syksyllä 2005. 

Mer ivo imien la ivueiden 
uudet k o k o o n p a n o t vahvistettu 
• Merivoimien komentaja on vahvistanut meri-
voimien uuden rauhanajan laivuesuunnitelman. 
Suunnitelman mukaan molempien meripuolus-
tusalueiden ohjus- ja miinalaivueiden kokoonpa-
not uusitaan lähivuosina. 

Hamina-luokan ohjusveneet sijoitetaan 7. Oh-
juslaivueeseen Suomenlahden Meripuolustusalu-
eelle. Luokan kaksi ensimmäistä alusta on jo luo-
vutettu merivoimille ja kolmas valmistuu syksyllä 
2005. Hamina-luokan valmistumisen myötä Rau-
ma-luokan ohjusveneet siirretään Upinniemes-
tä 6. Ohjuslaivueeseen Saaristomeren Meripuo-
lustusalueelle. Ohjusvene Rauma siirtyi Turkuun 
vuosi sitten ja luokan toinen alus, Raahe, vaihtoi 
kotitukikohtaa 12. joulukuuta. Saaristomeren Me-
ripuolustusalueelle sijoitetuista Helsinki-luokan 
ohjusveneistä luovutaan asteittain alusten saavut-
taessa käyttöikänsä päätepisteen. 

Hämeenmaa-luokan miinalaivat peruskorja-
taan, ja niiden valvonta- ja asejärjestelmiä uusi-
taan peruskorjauksen yhteydessä. Peruskorjaus ja 
uudet järjestelmät parantavat olennaisesti alusten 
kykyä meriyhteyksien suojaamiseen sekä valmi-
utta osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan 
miinoitustehtävien lisäksi. Peruskorjatut alukset 
jäävät Saaristomeren Meripuolustusalueelle. 

Kehitteillä olevat uudentyyppiset miinantor-
junta-alukset sijoitetaan suunnitelmien mukaan 
Saaristomeren Meripuolustusalueelle 4. Miina-
laivueeseen. Myös Kuha-luokan miinanraivaa-
jat toimivat elinkaarensa loppuun 4. Miinalaivu-
eessa. Yksi Pansio-luokan miinalautta siirretään 
Saaristomereltä 5. Miinalaivueeseen Suomenlah-
den Meripuolustusalueelle vuonna 2004. 
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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 teknologiat ja 
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 a k k a a m m e menes tyvän . 

Yhteistvö luo onnistumisen edellytvkset. 

I 

~ i l 

£ 5 s i 

Patria Advanced Solutions Oy 
Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 020 4691 
Fax 020 469 2691 
defence.solutions@patria.fi 
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P Ä Ä T O I M I T T A J A 

"Se hämmästyttää, 
kummastuttaa 
pientä kulkijaa..." 

un päätoimittaja oli pieni koulu-
lainen oppikoulussa 1960-luvulla, 

oli "poliittisesti korrektia" ainakin käy-
mässäni valtion koulussa, että käytettävä 
historian kirja loppui I maailmansodan 
päättäneeseen Versaillesin rauhaan . On-
neksi viidennen luokan historian opet-
tajani, koulun ja sen viipurilaisen edeltä-
jän emeritus rehtori, oli elänyt itsenäisen 
Suomen historian merkkitapahtumat itse, 
eikä antanut virallisten oppisuunnitelmi-
en toden kertomista häiritä. Eikä Pirk-
kalan monisteestakaan ollut nähty edes 
painajaisunta. Sittemmin historian ope-
tusta on vain niukennettu. Onhan sel-
laista kansaa, joka ei tunne historiaansa, 
helpompi hallita. 

Opiskeluaikana olin sen kuuluisan 
edustajiston jäsen, jonka aikana Vanha 
vallattiin. Valtaajiin en kuulunut. Val-
tauksen neuvonantajat tuotettiin keski-
Euroopasta ja valtauksen nokkamiehistä 
on tullut nykyisiä keskeisiä vallanpitäjiä, 
maan hallitusta myöten. Vastuuta on tul-
lut, asenteet ovat entiset. 

Kun Suomen kansan valitsemat kes-
keiset toimijat ovat EU:n turvatakuukes-
kustelussa halunneet torjua Suomen kan-
san enemmistön EU ratkaisussaan hake-
man eurooppalaisen yhteisen turvallisuu-
den, on oikeutettua kysyä, ovatko nämä 
toimijat tehtäviensä tasalla vai jääneet 
"kumpujen yöhön" Vanhan ajan vallatto-
miin asenteisiin. 

Suomi tarvitsi apua horjuvan itsenäi-
syytensä varmistamiseen, Englannin ia 
Ranskan mahdollisen avun uhka vaikut-
ti Stalinin päätöksiin Talvisodassa, jossa 
ruotsalaiset lentäjät huolehtivat Ruotsin 
tuella pohjois-Suomen ilmapuolustuk-

sesta. Jatkosodassa pohjoisen puolustus oli 
saksalaisten varassa ja Kannaksen torjun-
tavoitto olisi jäänyt saamatta ilman saksa-
laisia, jotka täällä taistelivat ja kaatuivat. 
Milloin me olemme pärjänneet yksin? 

Helsingin Sanomat kysyi vuoden vaih-
teen aikoihin pääkirjoituksessaan mm: 
miksi Suomen kannattaa heikentää EU: 
n keskeistä solidaarisuutta, vaikka turval-
lisuusajattelu oli yksi keskeisistä EU:hun 
liittymisen syistä? Onko päämäärämme 
itse asiassa vahvistaa Natoa EU:n liiallis-
ta itsellisyysajattelua vastaan? Mitä Suomi 
voittaa aiheuttamalla häiriötä asiassa, jota 
valtaosa muista jäsenmaista pitää luonnol-
lisena osana yhdistymistä? Mihin perus-
tuu kerta toisensa jälkeen esitetty hokema, 
ettei Suomella ole turvallisuusvajetta; onko 
Eurooppaan syntynyt ikuinen rauha? An-
taako Suomen vikurointi muille jäsenmail-
le mahdollisuuden jättää Suomi ja yhteisön 
pohjoisosa kiehumaan omaan liemeensä, 
jos jotain vaikeuksia ilmaantuu? 

"Suomen politiikan useimmille maille 
käsittämättömillä pirueteilla on turvalli-
suuspolitiikan ulkopuolelle ulottuvia vai-
kutuksia. Niiden takana oleva ajatusrata 
kertoo maamme jämähtämisestä mennei-
syyden maailmaan". 

Miksi näin, liekö sukuvika. Se häm-
mästyttää, huolestuttaa pientä kulkijaa.. 

Kai Masalin 
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
MATERIAALILAITOKSELLA 
Logistiikka on termi, joka on viimeisen vuo-
sikymmenen aikana otettu käyttöön myös 
puolustusvoimissa - tosin uudestaan. Näin 
voi sanoa, koska logistiikan ensimmäiset so-
vellukset ja asiayhteys on jo 1600-luvulta al-
kaen liitetty armeijoihin. Yritysmaailmaan ja 
sitä kautta myös nykyiseen julkisen sektorin 
keskusteluun termi tuotiin uudelleen siis noin 
kymmenisen vuotta sitten. 

Materiaalinkäsittelyn kehittä-
minen on osa PvMatL:n logis-
tiikan kehitystä 

Puolustusvoimien Materi-
aalilaitoksessa logistiikka-
termin kokonaisvaltaisem-
pi käyttöönotto ja alueen 

kehittäminen aloitettiin 1990-
luvun loppupuolella. Tuolloin 
toteutettiin ensimmäinen lo-
gistiikkaa kokonaisvaltaisesti 
käsittelevä nykytilatutkimus, 
minkä perusteella laadittiin 
laitoksen logistiikan kehittä-
missuunnitelma ja määritettiin 
näin kehittämisen painopiste-
alueet. 
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PvMatL:ssa logisti ikan si-
sällöllinen määri t tely on teh-
ty varsin pitkälle ns. bisnes- tai 
siviililogistiikan periaatteiden 
mukaisesti. Tämän määrittelyn 
mukaisesti logistiikkaa ei näh-
dä materiaalin tai järjestelmän 
koko elinjaksona vaan laitok-
sen ydintehtäväksi määritellyn 
mater iaal in teknisen elinjak-
son hallinnan yhtenä keskeisis-
tä prosesseista. Tältä osin mää-
rittely poikkeaa jossain määrin 
ns. militääri- tai systeemilogis-
tiikka - termin puolestapuhuji-
en vastaavasta. Valintaa liike-
elämässä laa jemmin käytetyn 
logist i ikkakäsit teen käyttöön 
puolsivat muun muassa kiinteä 
yhteistyö teoll isuuden kanssa 
sekä helpompi keskusteluyhteys 
kotimaisen tiedeyhteisön kans-
sa. 

PvMatL:n logistiikan - ku-
ten myös muidenkin to imin-
tojen - kehittämisen lähtökoh-
daksi valittiin to iminnan pro-
sessimainen tarkastelutapa. Lo-

gistiikka kytkeytyi PvMatL2005 
-projektissa laaditun prosessi-
työn yhteydessä osaksi materi-
aalin teknistä elinjakson hallin-
taa. 

Logistiikka osana 
to iminnan 
kokonaisuut ta 
Logistiikkaa pyritään tarkastele-
maan laitoksessa kokonaisuute-
na - ei vain yksittäisinä toimin-
toina. Tällainen kokonaisopti-
moinnin näkökulma onkin tyy-
pillistä logistiikalle. PvMatL:ssa 
logistiikan kokonaisoptimoin-
nilla pyritään toisaalta kiinnit-
tämään logistiset toiminnot toi-
siinsa prosessina sekä toisaalta 
yhtenäistämään toimintatapoja 
ja menettelyjä varikoissa. Opti-
moinnille on siis ominaista, että 
hyväksytään alhaisempi tehok-
kuus tai suuremmat kustannuk-
set jossakin, mikäli se kokonai-
suuden kannalta on järkevää. 

Näkyvin osa laitoksen logis-
tiikkaa ovat varikoiden materi-

aalpalvelut joukko-osastoil le . 
Logistisiksi to iminnoiks i lai-
toksen logist i ikkaprosessissa 
on määritelty täydennystoimi-
tukset suunni t te luineen, kul-
jet taminen, varastointi, mate-
riaalinkäsittely, pakkaaminen, 
jakeluun liittyvät asiakaspalve-
lutoiminnot sekä kaikkiin edel-
lisiin liittyvä informaation sekä 
kustannusten hallinta. Logistii-
kan kehittämisen näkyvimmät 
merkit uskotaankin jatkossa nä-
kyvän nimenomaan varikoiden 
asiakkaille tehostuneina ja help-
poina tilaus-toimitus -ketjuina 
sekä informaat ion hall intana. 
Merkittäviä tavoitteita on niin 
ikään asetettu kustannustehok-
kuuden sekä valmiuden tehos-
tamisen osalle. 

Ulkoistaminen - osa 
logisti ikan kehit tämistä 
Yksi laitoksen logistiikan kehit-
tämisen näkyvimmistä merkeis-
tä on ollut varikoiden kuljetus-
to iminnan si ir täminen kump-

oukot ym.) 

Logistiikka osana teknistä elinjakson hallintaa 



(PUOLUSTUS-

VOIMIEN 
HUOLTO 

Logistiikka 
huollon toimi-
alajaossa. 

panuusyr i tys t en ho i tamaks i . 
Tämän ansiosta on voitu tehos-
taa varikoiden sisäisen logistii-
kan toimivuutta ja turvallisuut-
ta kun ulkoisessa käytössä ollut 
kalusto on s i i r re t ty sisäiseen 
käyttöön. Ratkaisun ansiosta on 
myös saatu laskettua kuljetuk-
siin kohdistuneita kustannuksia 
alan yritysten ollessa kapasitee-
tin käytön ja kuljetustalouden 
osalta selvästi omaa kuljetus-
tuotantoa kehittyneempiä. Kui-
t enk in merk i t t äv in va iku tus 
kumppanuudella toteutettavilla 
kuljetuksilla on valmiuden ko-
hottamisen aikaisten kuljetusten 
tehostumiseen. Kun yritykset 
ovat kiinteällä tavalla jo rauhan 
ajan toiminnassa mukana, var-
mistetaan yhteistyön toimivuus 
myös valmiut ta kohotettaessa 
sekä kriisiaikana. Alan kansalli-
set resurssit ja ohjausjärjestelmät 
saadaan näin kytkettyä osaksi 
koko logistiikan valmiudellista 
järjestelmää. 

Toinen j o u k k o - o s a s t o j e n 
suun taan näkyvä logis t i ikan 
kehitys on vuoden 2004 alusta 
voimaan tullut Täydennysohje 
ja sen muutokset tietyissä toi-

mintatavoissa. Laitoksen volyy-
mituotteen; ampumatarvikkei-
den jakelutoimintoja on kehitet-
ty keskitetympään ja yksinker-
taisempaan suuntaan. Ähtärin 
Asevarikko vastaa ampumatar-
vikkeiden jakamisen järjestel-
mävastuuvarikkona lähes täysin 
rauhan ajan tilaus-toimitusket-
justa laitoksen osalta. Täyden-
nysohjeen myötä on lisäksi siir-
rytty kaikkien vastuuvarikoiden 
osalta menettelyyn, missä kaikki 
materiaalin teknisen elinjakson 
hal l innan vaatimasta logistii-
kasta on varikoiden suunnitte-
lu- ja kustannusvastuulla. Näin 
pyritään keskittämään materi-
aalivirtoja ja parantamaan puo-
lustusvoimien kustannustehok-
kuutta tältä osin. Käytännössä 
em. muutos tarkoittaa sitä, että 
joukko-osas to jen (vast.) teh-
tävänä on ilmoittaa huolto- ja 
evakuointikuljetustarpeet vas-
tuuvarikolle sekä toimia annet-
tujen ohjeiden mukaisesti itse 
kuljetusten järjestämisessä. 

Selkeä rooli 
organisaat iossa 
Puolustusvoimien Materiaali-

laitoksen Esikunnassa logistiik-
ka näkyy myös organisaatiossa. 
Vuoden 2003 alun organisaatio-
muutoksen yhteydessä esikun-
taan perustettiin huolto-osasto, 
jonka yksi sektoreista on reilu 
kymmenen hengen logistikoista 
muodostuva logistiikkasektori. 
Sektorin tehtävänä on laitoksen 
logistiikkaprosessin ohjauksen 
lisäksi puolustusvoimien kulje-
tusalan sopimuksista vastaami-
nen. Puolustusvoimien huollon 
toimialajaon mukaisesti logis-
tiikkasektori vastaa PvMatL:ssa 
kahdesta toimialasta; täyden-
nyksistä ja kuljetuksista. 

PvMatL:n lähivuosien logis-
tiikan kehittämisen painopistei-
tä tulevat olemaan erityisesti sa-
logistiikan suunnittelu, varikoi-
den sisäisen logistiikan kehittä-
minen, varastoinnin optimointi, 
pakkauslogist i ikan to iminnot 
sekä kontt ien käytön tehosta-
minen. Vuoden 2004 suurimpia 
ponnistuksia ja kehittämisaluei-
ta on tietenkin logistiikan kes-
keisen työkalun - SAP-tietojär-
jestelmän - hyödyntämisen ke-
hittäminen. 
Teksti: Timo Kökötti 

HUOLTO-

PALVELUT 

LÄÄKINTÄ-

H U O L T O 
KULJE-
TUKSET 
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Strategisen suunnittelun 
pohjana hyödynnetään 
elinjaksosuunnitelmaa, 
johon on k i r ja t tu tär-

keimmän sotavarustuksen pe-
rustiedot sekä tunnetut tai en-
nustetut virstanpylväät. Uutta 
hankittaessa ei sukelleta pime-
ään, vaan hanki t t avan varus-
tuksen koko elinjakson aikainen 
käyttö ja ylläpito valmistellaan 
jo hankevaiheessa. 

Uusi varustus korvaa usein 
elinjaksonsa loppupään saavut-
tanutta materiaalia. Ihminen ei 
luovu helposti työssä eikä koto-
na näennäisesti ehjästä tavaras-
ta. Suomen veronmaksajien ra-
jallisilla varoilla ei kyetä jatku-
vasti hankkimaan uutta ja säi-
lyttämään kaikkea vanhaa. Jos 
puolustuskykyä halutaan kehit-
tää, kehit tämishankkeisi in on 
siirrettävä riittävät raha-, kiin-
teistö- ja henkilöresurssit - tar-
vittaessa jättämällä vanhat jär-
jestelmät vähemmälle tai luopu-
malla niistä. 

Otsikkokuva edellisellä sivulla: 
Tykkivene Karjalasta luovut-
tiin parisen vuotta sitten. Alus 
on museoituna Aurajoessa Fo-
run Marinumin edustalla. SA-
kuva/Merivoimat 

Vaihtoehdoista 
valmi iseen tuotteeseen 
Tutkimusten ja ideoinnin tu-
loksena syntyy va ih toehto ja . 
Niiden toteuttamiskelpoisuutta 
tarkasteltaessa yhtenä kriteerinä 
käytetään elinjakson hallintaa ja 
sen kustannuksia. Parhaat ideat 
etenevät hankintasuunnitelmiin 
ja prototyyppien kehittämiseen. 
P u o l u s t u s h a l l i n n o n uudessa 
suunnittelu- ja rahoitusjärjes-
telmässä tutkimukseen ja pro-
totyyppien hankintaan tarkoi-
tetut rahat on erotettu varsinai-
sista hankintamäärärahoista ja 
tilausvaltuuksista. Ainoastaan 
valmiiksi kypsytetty hanke saa 
rahoituksen. Valmius edellyttää 
tuotantokyvyn lisäksi koko elin-
jakson kattavaa toimivaa henki-
löstö- ja ylläpitojärjestelmää. 

Henki lös tösuunni t te lu on 
liitetty merivoimien kehittämis-
ohjelmien kiinteäksi osaksi. Ny-
kyisin se etenee määrämuotoi-
sena prosessina läpi puolustus-
voimien organisaation tuottaen 
vuosittain henkilöstökokoonpa-
non ja -suunnitelman. Merivoi-
mat ei ole saamassa lähivuosina 
kehittämisohjelmiinsa merkittä-
vää henkilölisäystä, vaan uusien 
järjestelmien käyttäjät ja huol-
tajat hank i taan vähentämäl lä 
muita toimintoja. 

Ylläpitokykyä tarkastellaan 
jo vaihtoehtovaiheessa. Pyrki-
myksinä ovat järjestelmien toi-
mintavarmuus ja taloudellisuus. 
Merivoimien Varikko, joka on 
teknisessä vastuussa merivoi-
mien erikoisjärjestelmissä, toi-
mii nykyisin painavassa roolissa 
kaikissa merivoimien merkitä-
vissä materiaalihankkeissa nii-
den alusta lähtien. Puolustus-
voimien materiaalilaitos hank-
kii merivoimillekin puolustus-
haarojen yhteistä varustusta, ja 

sen lisäksi materiaalilaitoksen 
a s i a n t u n t e m u s t a h y ö d y n n e -
tään merivoimien omistamissa 
hankkeissa. Merivoimien ma-
teriaalin huoltaminen merivoi-
mien laitoksissa ei ole itsestään 
selvyys, vaan tarkastelussa ovat 
aina mukana koko puolustus-
voimien huoltojärjestelmä sekä 
teollisuus osaamisen ja talou-
del l isuuden ja operat i ivis ten 
suunnitelmien lähtökohdista. 

Kansainväliset yhteistyöfoo-
rumit ja eri maiden kanssa teh-
tävä puolustusmateriaaliyhteis-
työ tarjoavat lisämahdollisuuk-
sia hankinnoille ja huollolle. 

Suomalaista osaamista 
Uusi hankeohjausmalli edellyt-
tää myös teollisuuden osallistu-
mista hankkeisiin niiden alku-
vaiheista lähtien. Teollisuuden 
edustajat kykenevät arvioimaan 
teknistä toteutettavuutta, tuot-
teistamista, ylläpitoa ja niiden 
kustannusvaikutuksia. Samalla 
kotimaisen teollisuuden valmi-
us aloittaa tuotanto- ja ylläpito-
kyvyn luominen paranee. Osa-
na merkittäviä tarjouspyyntöjä 
ja yli kymmenen miljoonan eu-
ron sopimuksissa ulkomaisten 
toimittajien rinnalla on otetta-
va huomioon suomalaisen teol-
lisuuden osallistuminen hank-
keisiin. Näin suomalainen teol-
lisuus saa töitä ja osaamis ta , 
joka puolustusvoimien kannal-
ta tarkasteltuna parantaa koti-
maista tuotantokykyä ja huolto-
varmuutta. 

Prototyypin on täytettävä 
toiminnall isuuden lisäksi tur-
va l l i suusvaa t imukse t . Meri-
voimissa merki t tävän sotava-
rusteen ja harjoitusmateriaalin 
käytöstä päättävä viranomainen 
on merivoimien komentaja. So-
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tavaruste-esittelyn keskeisiä osi-
oita ovat tuotteen kuvaus, elin-
jaksosuunnitelma, tekninen oh-
jeistus sekä takeet tuotteen tur-
vallisuudesta. 

Merivoimat on siirtymässä 
vakioituun menettelyyn, jossa 
vakiomuotoinen tarjouspyyntö 
edellyttää toimittajalta materi-
aalihallinnon ja teknisen ohjeis-
tuksen tarvitsemia tuotetietoja, 
toimivaltaisten viranomaisten 
testaus- ja turval l i suus todis-
tuksia sekä ehdotusta ylläpidon 
järjestelyistä. Hankinnoissa me-
rivoimat pyrkii aktiivisesti yh-
teistyöhön muiden puolustus-
haarojen ja muiden maiden ase-
voimien kanssa volyymin kas-
vattamiseksi sekä päällekkäisen 
työn välttämiseksi. 

Henkilöstömuutokset, käyt-
täjien ja huoltajien koulutus sekä 
tukijärjestelmän valmistuminen 
ajoitetaan viimeistään sarjahan-
kintavaiheeseen. Onnistunees-
sa hankkeessa sekä järjestelmän 
käyttäjä että huoltaja ovat oppi-
neet tuotteen käytön ja vaikut-
taneet siihen hankkeen alusta 
lähtien, ja tukijärjestelmä ylläpi-
täjineen ja asianmukaisine kiin-

teistöineen odottaa tuotetta sen 
vastaanottovaiheessa. 

Puolustusvoimien ei tarvit-
se olla kaiken tarvit tavan ma-
teriaalin omistaja ja palveluiden 
tuottaja. Materiaalimassa sitoo 
henkilöstöä, tiloja ja varoja. Esi-
merkiksi osa merivoimien ajo-
neuvoista, tietokoneista ja ko-
piokoneista on vuokra t tu tai 
hanki t tu määräaikaiseen käyt-
töön leasing-menettelyllä; käyt-
täjät saavat toimivat työvälineet 
ilman investointikustannuksia, 
ja a ikanaan säästyvät luopu-
misen ja jälkikäsittelyn tuskal-
ta. Mi l lo inkahan merivoimat 
hankkii leasing-taistelualuksen? 

KHS osa MAHATAA 
Materiaalihallinto tarjoaa työ-
kalut oma i suuden sekä t i lan 
seuraamiseen ja suunnitteluun. 
Puolustusvoimien omaisuus on 
MAHATA-hankkeen luomas-
sa SAP-järjestelmässä. Tekni-
nen huolto käyt tää KHS -ka-
lustonhallintajärjestelmää, joka 
on osa MAHATA:a ja l i i tetty 
SAP:iin. KHS tar joaa muiden 
muassa sotavarusteiden sijain-
ti- ja tilatiedot, töiden tilauksen 

ja suunnittelun, seurantatieto-
ja sekä käytettävyysanalyysejä. 
Teollisuuteen verkottuneet do-
kumenttien hall innan työkalut 
ovat käyttöönottovaiheessa. Me-
rivoimien varikolla on merkittä-
vä rooli merivoimien tuotteiden 
elinjakson aikaisen materiaali-
hall innon koordinoijana ja ke-
hittäjänä, kun taas merivoimien 
hankkivalla organisaatiolla on 
parannettavaa materiaalihallin-
nollisten velvollisuuksiensa täyt-
tämisessä ja vakioimisessa. 

H a n k k e e n pää t tyessä al-
kaa järjestelmän ylläpitovaihe 
ja operatiivinen käyttö. Ylläpito 
tähtää korkeaan käytettävyys-
asteeseen ja käyttövarmuuteen. 
Pyrk imyksenä on päästä en-

Uuden miinan turvallisuuden testaus pudotuskokeessa. 
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nakoivaan huoltoon siten, ettei 
huollon puutteen ja vanhenemi-
sen aiheuttamia vikaantumisia 
ilmene. Viime vuosina huoltoi-
hin ja varaosiin käytettävät niu-
kat varat ovat rajoittaneet huol-
tokykyä ja jär jes telmien käy-
tettävyyttä, ja sen vuoksi Puo-
lustusvoimien johto onkin nyt 
puuttunut ongelmaan myöntä-
mällä lisäresursseja tärkeimpien 
järjestelmien kunnossapitoon. 

V a r i k k o vas taa 
Merivoimien varikko vastaa me-
rivoimien sotavarustuksen C-ta-
son kunnossapidosta. Se huoltaa 
itse pääosan merivoimien eri-
koisjärjestelmistä ja huollattaa 
loput solmimiinsa huoltosopi-
muksiin perustuen maavoimien 
huoltolaitoksissa ja teollisuusyri-
tyksissä. Korjaamotason huol-
losta vastaavat joukko-osastojen 
korjaamot tai huoltajat. 

Mahdoll isessa kr i is i t i lan-
teessa vikojen lukumäärä kas-
vanee ja vaaditut vasteajat ovat 
lyhyitä. Merivoimat valmistau-
tuu täydentämään korjauskapa-
siteettiaan muunmuassa kutsu-
malla koulutettuja reserviläisiä 
palvelukseen huoltolaitoksiinsa, 
asettamalla liikkuvia korjaus-
ryhmiä ja varaamalla teollisuu-
delta korjauskapasiteettia. Me-
rivoimien teknisen huollon ko-
koonpanoja ollaan parhaillaan 
uud i s t amassa osana huol lon 
kokoonpanojen tarkistustyötä. 
Maavoimien luoma ja testaama 
tekni l l inen huol tokomppania 
voi tarjota valmiita moduuleja 
merivoimien teknisen huolto-
organisaation osaksi. 

Museoon, romuksi va i 
myynt i in? 
Materiaal in el injakson pituu-
den sanelevat sotavarustuksen 

tarve ja teknisesti rajoittavat te-
kijät. Tyypillisiä elinikää rajoit-
tavia tekijöitä ovat tänä päivänä 
esimerkiksi tietotekniikka (3-5 
vuotta) ja pyrotekniikka (10-15 
vuotta). Järjestelmälle on mää-
rätty jo vaatimuksissa käyttö-
tarpeen kestoaika, jonka perus-
teella elinjaksosunnitelmaan si-
sällytetään tarvittaessa järjestel-
män eliniän pidennykset ja mo-
dernisoinnit. Parannus- ja muu-
tostyöt vaikuttavat elinjaksonai-
kaisiin kokonaiskustannuksiin, 
joten hankintapäätöksen yhtey-
dessä ne on resurssoitava. 

Sotavarustuksen elinjakso 
päättyy tarpeen loppuessa tai 
silloin, kun järjestelmää ei kyetä 
pitämään käyttökelpoisena. Täl-
löin järjestelmä poistetaan käy-
töstä ja hylätään. Tyypillisiä hy-
lätyn materiaalin jatkokäsittely-
tapoja ovat museointi, myynti ja 
romutus. • 

MERIVAIHTEET 

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

Maahantuoja: 

d l n U 8 
Lauttasaarentie 5 4 , 0 0 2 0 0 Helsinki, 
Puh. (09) 6 8 2 7 1, Faksi (09) 6 8 2 7 3 0 5 

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT 
HUOLTOSOPIMUKSET PERUSKORJAUKSET 

Power Systems 
Wihuri Oy Witraktor 

Kiitoradantie 4 , PL 30 , 0 1 5 1 1 VANTAA, 
Puh. (09) 4 1 5 8 1 5 , faksi (09) 4 1 5 8 2 5 8 2 , 
engines@witraktor.wihuri . f i , www.wi t rak tor .w ihur i . f i 

WITRAKTOR 

M D I E S E L I T ja 
APUKONEET 

M e r i d i e s e l e i t ä , d i e s e l g e n e r a a t t o r e i t a , 
m e r i v a i h t e i t a j a s ä ä t ö l a p a p o t k u r e i t a a k s e l e i n e e n 
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Kirjoit taja perehtymässä maai lman tehokkaimpaan esikuntalaivaan, Yhdysvaltojen 2. laivaston 
johtoalukseen USS Mount Whitney:yn (LCC 20). Aluksen 560 hengen miehistön lisäksi sillä voi 
palvella kumppanuusupseerei ta sen toimiessa CJTF-johtoaluksena. 

Useat Euroopan maat kehittävät puolustusvoimiaan 

kriisinhallintakykyisiksi kyetäkseen osallistumaan 

kansainvälisiin rauhantukemisoperaatioihin. Euroo-

pan varsinainen sotilaallisten kykyjen järjestö NATO 

on muodostanut nopean toiminnan joukot. Myös 

eri maiden merivoimista koottavat alusosastot ovat 

vuoden ajan vuorollaan viiden päivän valmiudes-

sa. Osastojen toiminta perustuu yhteensopivuuteen. 

Yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa pian 

24 eurooppalaista jäsenmaata kehittävät merivoimi-

aan NATO:n merivoimatyöryhmissä ja -johtoportais-

sa. Suomi ei kuulu tähän joukkoon. 

X T A n p / ^ V : n jäsenmaat 
I N -L V_y päättivät 
Prahan 2002 huippukokoukses-
sa supistaa komentorakenne t -
taan ja nopeut taa sen reaktio-
kykyä. Päätösten taustalla olivat 
muun muassa Balkanin kriisin-
hall intaoperaatioiden sekä ter-
rorismin torjumisen opit. Ope-
ratiivinen vastuu on keskitetty 
l i i t tokunnan strategiseen ope-

Komentaja Lauri Helanie-
mi on toiminut apulaissoti-
lasedustajana Suomen NATO 
edustustossa ja toimii 1.1.2004 
alkaen Merivoimien kansain-
välisen toimialan päällikkönä 

1 T 



^ Monikansallisia 
merivoimia 
Euroopassa 

STANNAV 
SELITE FORLANT, 
kiinteä johtoesikunta 

i i liikkuva merijohtoporras 

pysyvä merivoima 
i i aktivoitava merivoima 
E S ! NATO 

PfP/EU+ 
pfp 

m Merivoimien Esikunta 
&S 

Euroopan vesiä halkoo jatkuvasti useita pysyviä kansainvälisiä ja monikansallisia laivasto-osastoja 
joista muodostetaan vuodeksi kerrallaan NATO:n nopean toiminnan taisteluosasto. 

raatioesikuntaan (ACO1), joka 
toimii Belgian Monsissa. Opera-
tiiviset esikunnat (JHQ2) toimi-
vat Brunssumissa (Hollanti) ja 
Napolissa (Italia). Portugalissa 
sijaitseva operaatioesikunta vas-
taa NATO:n nopean toiminnan 
joukkojen (NRF J) va lmiuden 
ylläpidosta ja perinteisempien 
CJTF-esikuntien4 toimintaky-
vystä. Merivoimien staattisina 
joh topor ta ina toimivat Naval 
Command Northwood (Iso-Bri-
tanniassa) ja Naval Command 
Napoli. Uuden komentoraken-
teen pitäisi olla täydessä opera-
tiivisessa valmiudessa kesäkuus-
sa 2006. 

NATO:n CJTF esikuntakon-
septi kehitettiin kriisinhallinta-
operaatioihin valmistautumisen 

myötä 1990-luvulla. Siinä en-
nalta nimetyt ja koulutetut hen-
kilöt miehittävät valitun esikun-
nan operaation käynnistyessä. 
Kumppanuusmaatk in otett i in 
m u k a a n es ikun t ien m u u h u n 
kuin ydintehtävien miehityk-
seen.5 Yhdysvaltojen esikunta-
laiva Mount Whitney ehdittiin 
saada CJTF-johtamiskykyisek-
si ennen mielenkiinnon siirty-
mistä nopean toiminnan ajatte-
luun. 

N o p e a n to iminnan 
eurooppala iset 
mer ivo imat 
NATO:11a on kolme korkean 
valmiuden merivoimajoukkoa 
(HRF(M)6) . Näitä johtaa joku 
kolmesta, Espanjan, Iso-Britan-

nian tai Italian liikkuvasta me-
rivoimajohtoportaasta (MCC7). 
Kukin ylläpitää vuorollaan kaksi 
puolen vuoden valmiusjaksoa8. 
Valmiusjaksoa edeltää 6 kk:n 
koulutusjakso, joka huipentuu 
laajaan kriisinhallintaharjoituk-
seen, eräänlaiseen valmiustar-
kastukseen. Espanjalaiset käyt-
tivät tarkastukseen kansallista 
meripuolustusharjoitustaan9. 
On paineita, että italialaisilla se 
tulisi olemaan perinteisesti Itä-
merellä toteutettu monikansal-
linen BLUE GAME-05 harjoitus 
Pohjanmerelle siirrettynä. 

NATO:n nopean toiminnan 
joukot ovat olleet valmiudessa 
kesäkuusta 2003 lähtien. Espan-
ja johtaa 1. ja 2. jakson merivoi-
maosaa, Iso-Britannian jatka-
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essa kesäkuusta 2004 ja Italian 
kesäkuusta 2005. Ensimmäisten 
joukkojen valmiusaika on viisi 
päivää. Rauhankumppanuus -
maita ei ainakaan vielä ole otet-
tu mukaan nopeisiin joukkoi-
hin10. 

Monikansal l is ia 
mer ivoimia 
VALMIUSOSASTOJEN rungot 
muodostetaan NATO:n pysyvis-
tä laivasto-osastoista (standing 
naval force, STANNAVFOR). 
Tarvittaessa niitä täydennetään 
Eu roopan vesillä l i ikkuvis ta 
kolmenlais is ta laivasto-osas-
toista tai kansallisista merivoi-
mista. Euroopan vesiä halkovat 
niin NATO:n pysyvät laivasto-
joukot, USA:n 6. lippueen osat 
sekä EUROMARFORin1 1 osat. 
Näitten lisäksi eurooppalaiset 
ovat solmineet useita kahden-
keskisiä merivoimajärjestelyjä. 
Näitä ovat esimerkiksi ranska-
lais-saksalainen laivasto-osas-
to (FNFA12) ja espanjalais-ita-
l ia lainen ma ih innousuosas to 
(SIAF13). 

NATOin pysyviä laivastovoi-
mia ovat STANNAVFORLANT 
(SNFL) sekä STANNAVFOR-
MED (SNFM). Niissä palvelevat 
puoli vuotta kerrallaan NATO: 
n jäsenmaista yleensä 8-10 fre-
gattia tai hävittäjää ja huolto-
alus. SNFL perustettiin kylmän 
sodan aikana Portugalissa 1968 
ja SNFM perustettiin parikym-
mentä vuotta aikaisemmin ra-
kennetun NATO Naval on-call 
Force konseptille vuonna 1992. 
M o l e m m a t a lusosas to t ovat 
osallistuneet terrorismin vastai-
seen operaatioon14. 

Miinantorjuntavalmiutta 
NATO on ylläpitänyt jo vuo-
desta 1973, jolloin perustetti in 
Mine Counter Measure Force 

Northern Europe, myöhemmin 
STANNAVFORCHAN. Osas-
tossa palvelee noin kahdeksan 
m i i n a n t o r j u n t a - a l u s t a kuus i 
kuukau t t a kerra l laan . Vuon-
na 1999 Välimerelle perustet-
tiin samanlainen valmiusosas-
to ja molempien n imet muu-
te t t i in MCMFORNORTH tai 
- SOUTH15. Kumppanuusmaat 
kuten Suomi eivät ole mukana 
missään a iemmin maini tuis ta 
osastoista. 

Monenväl is iä 
mer ivo imia 
LÄNSI-EUROOPAN UNIONIN 
(WEU) toiminnasta 1990-luvun 
vaihteessa saa tu jen operat i i -
visten kokemusten 1 6 pohjal ta 
Ranska, Espanja, Italia ja Por-
tugali perustivat EUROMAR-
FOR:n vuonna 1995. Osasto ei 
kuitenkaan ole pysyvästi koossa 
vaan perustetaan tarpeen mu-
kaan. EUROMARFOR on ollut 
toiminnassa vuodesta 2002 läh-
tien17. 

Konseptin pohjal ta ollaan 
hahmotettu eurooppalaista me-
rivoimaosastoa EMMF1 8 . Tä-
män eurooppalaisen alusosas-
ton tukemises ta pääst i in pe-
r iaa t tee l l i seen yksimiel isyy-
teen NATO:n ja WEU:n kesken 
vuonna 2000. Osasto kootaan 
29 aluksen poolista, johon ovat 
nyt temmin Kreikka ja Turkki-
kin suunnitelleet osallistuvan-
sa. Osaston tehtävät rajoittuvat 
rauhanturvaamiseen ja huma-
nitaariseen apuun. 

Yhdysvaltojen, lähinnä len-
totukialusosastojen osallistu-
mista NATO:n laivasto-osas-
toihin suunnittelee ACO:n alai-
suudessa toimiva Strike Force 
South. Osaston toimintavalmius 
on "vain" 20 päivää verrattuna 
muihin kolmeen HRF(M):iin. 

E n s i m m ä i n e n m o n i k a n -
sallinen laivasto-osasto, jossa 
on mukana sekä NATO- että 
r a u h a n k u m p p a n u u s m a i t a on 
vuonna 2001 perustettu Mustan 
meren laivasto-osasto (BLACK-
SEAFOR)19. 

Puutteita t ä y d e n n e t ä ä n 
JOHTAMISEN, tiedustelun ja 
ku l je tuksen alueilta löytyvät 
s u u r i m m a t s t ra tegisen tasan 
puutteet Euroopassa. Merivoi-
mien strategisia puuttei ta py-
r i tään pääasiassa kor jaamaan 
NATO:n uudessa johtoportaassa 
ACT:ssä20 puolustus- ja joukko-
suunnit telun avulla. Myös Eu-
roopan Unionilla (EU) on näitä 
puutteita korjaava ECAP- pro-

• 21 sessi . 
L i i t t o u t u m a t t o m a t maat , 

kuten Suomi pääsevät osallis-
tumaan eurooppalaisten puut-
teiden kor jaamiseen rauhan-
kumppanuustavoitteiden suun-
nittelu- ja arviointimenetelmäl-
lä (PARP22) kautta. Suomen 68 
kumppanuustavoitteesta 11 on 
osoitettu merivoimille. Tavoit-
teiden pa inopis teen voidaan 
nähdä siirtyvän miinantorjun-
nan ja pienempien alusten käyt-
tön suuntaan. Suomi on tarjon-
nut yhden yhteentoimivan mii-
nalaivan NATO:n joukkopoo-
liin. Sama tarjous on tehty EU: 
lie. Harva tarjoaa miinalaivaa. 

Yhteensopivuus mi ta t aan 
erilaisilla arviointimenetelmil-
lä joko NATO:n omille joukoil-
le tarkoittamalla2 ' tai kumppa-
neille räätälöidyllä arvioint i-
menetelmällä2 4 (AF). Itsearvi-
oinnin todentaminen voidaan 
joko antaa erikoistuneille arvi-
ointikeskuksille (esim. Alanko-
maissa ja Iso-Britanniassa) tai 
se voidaan mitata laajoissa har-
joituksissa arviointityökaluil-
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! Directors meet 

Merivoimien Esikunta 

m 

PI 
National Armaments Directors 

CNAD 
NATO Standardisation Agency 

NSA 

NADREPS 

r 
Naval Branch 

NAVAL ARMAMENTS GROUP ' r NAVAL BOARD 

Naval Groups | 

- Sub Working Groups 

Project Groups 

Working Groups 

NAVAL SUB GROUP 

Materiaaleja standardisoidaan CNAD:n alaisissa puolustushaararyhmissä. 
NATOissa koulutus on edelleen kansallinen velvollisuus mutta sitä harmonisoi-
daan Sotilaskomitean alaisuudessa. Toimintatapamalleja mutta myös osin mate-
riaaleja standardisoidaan NSA:n alaisissa puolustushaararyhmissä. Työryhmiin 
osallistumisen kokonaiskoordinoinnista vastaa merivoimien kansainvälinen ala. 

LHmi/0104 

1 

Vaikka NATO ei ole puolustushaaraorientoitunut niin useassa alajärjestössä toimii merivoimiin 
erikoistuneita työryhmiä. Jotkut työryhmistä ovat osittain auki myös kumppaneille. 

la. Kyvykkäät kumppanit ovat-
kin päässeet yhä vaativampiin 
tehtäviin harjoituksissa (esim. 
Ruotsi on toiminut maihinnou-
suosaston komentajatehtävissä) 
ja NATO on avannut valikoi-
tuja, perinteisesti vain NATO-
maille tarkoitettuja harjoituksia 
myös kykeneville kumppaneille 
(esim. BLUE GAME-04). 

Mer ivo imato imin taa 
keh i te tään 
STRATEGISTEN puutteiden li-
säksi suurimmat merelliset va-
javuudet l i i t tyvät t o imin taan 
murtovesialueella (littoral war-
fare) sekä miinantor junnan eri 
osa-alueisiin. Puutteiden kor-
jaamisen ohella varsinaista Eu-
rooppalaista merivoimatoimin-

taa yhteen sovitetaan ja kehi-
te tään NATO:n hajaute tuissa 
mer ivo imatyöryhmissä . Suo-
menkin merivoimien kehittä-
misen kannal ta merki t tävim-
mät NATO:n järjestöt ovat Con-
ference of National Armaments 
Directors (CNAD), NATO Stan-
dardisa t ion Agency (NSA) ja 
NATO Training Group (NTG). 
Kullakin järjestöllä on johto-
kuntansa, joka ohjaa työryhmi-
en töitä. 

Nämä kehittämiseen keskit-
tyvät alajärjestöt ovat jakautu-
neet puolustushaarapaneeleihin. 
CNAD käsittelee pääasiassa ma-
teriaalialan yhteensovittamista. 
Tämän jär jestön seurantavas-
tuu istunee tästä syystä parhai-
ten materiaalialalle. NSA kä-

sittelee pääasiassa operatiivista 
yhteensovittamista mutta osit-
tain myös materiaalialaa. Vas-
taavasti tämän järjestön seuran-
tavastuu sopinee operatiiviselle 
ällälle. NTG keskittyy nimensä 
mukaan koulutuksen harmoni-
sointiin. Koska NATO:ssa elää 
vielä vahvana ajatus , että kou-
lutus on kansallinen tehtävä on 
tämä järjestöistä pienin. Tämän 
ala-järjestön seurantavastuu so-
pinee parhaiten henkilöstö alal-
le. 

Organisaatiouudistuksensa 
myötä NATO on pyrkinyt supis-
tamaan myös huomattavaa työ-
ryhmärakennettaan 450 työryh-
mästä vajaaseen 300. Merivoi-
mapaneeleilla on yhteensä noin 
33 työryhmää. Kumppanei l le 
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näistä on osittain avattu CNAD: 
ssa 6 kpl, NSA:ssa 8 ja NTG:ssä 
1 yh teensä siis n o i n 50% työ-
ryhmis tä . Suomen mer ivo imat 
on m u k a n a puolessa r u n s a a n 
10 työ ryhmän työskentelystä eli 
näkee vain ennal ta val i tut 15% 
siitä miten eurooppalaisia meri-
voimia kehitetään. 

K u m p p a n e i d e n v a l i n t o j a 

KUMPPANIT EIVÄT VOI osal-
l is tua t yö ryhmien vars inaiseen 
t y ö h ö n . U s e i m m a t t y ö r y h m ä t 
t a r j o a v a t k u i t e n k i n k u m p p a -
neille mahdoll isuuden osallistua 
johonkin osaan puolivuosikoko-
uksistaan. Näihin NATO tietysti 
laatii esityslistan eikä niissä kä-
sitellä suorana i s t a mer ivo ima-
t o i m i n n a n kehi t tämis tä . Koko-
ukse t ovat k u i t e n k i n a inoa ik-
k u n a kumppane i l l e päästä tun -
nuste lemaan mitä asioita on vi-
reillä. Suuri hyöty on k u m p p a -
niedustaj ien henkilökohtaisel la 
verkottumisella. Kaikilla merel-
lisillä NATO-mai l l a on upseeri 

kaikis ta puolus tushaarois ta so-
t i lasedustustoissaan t akaamas-
sa, ettei 'pääkaupunkiedusta j i l -
ta ' jää asioita h u o m a a m a t t a ja 
että löytyy tarvi t taessa sijainen 
lukuisiin kokouksiin. 

E u r o o p a n vesillä t o imeen -
p a n n u t operaa t io t koko 1990-
luvun a ikana ovat olleet Väli-
meren alueella. Kui tenk in suu-
r i osa e u r o o p a n m e r i v o i m a -
resurssseista on pohjoisil ta alu-
eilta. Aluksia ja joukkoja on siis 
voitava si ir tää alueelta toiselle. 
Näin tekivät m u u n muassa nor-
jalaiset r ahda tes saan kolmeksi 
k u u k a u d e k s i t o rpedoveneensä 
mer iva lvon taoperaa t ioon Gib-
r a l t a r i n sa lmeen . Ole te t tavas-
ti I t ämerenk in ' l i t toral -kykyjä ' 
v o i d a a n h y ö d y n t ä ä sen u lko -
puolella. 

Joukkopoo l in kyky jä arvi -
oidaan, mer ivo imia kehi te tään 
ja v a l m i u s j o u k k o j e n v a l m i u s 
saavu te taan r i i t t ävän suur i ssa 
monikansal l is issa har jo i tuksis-
sa. NATO on h u o m a n n u t ettei-

vät sen resurssit riitä p i t ämään 
m o n e n tasoisia mer ivo imahar -
joituksia vaan se on avannut ke-
h i t t y n e i m m i l l e k u m p p a n e i l l e 
N A T O - h a r j o i t u k s i a . Vain laa-
jo ih in monikansal l i s i in har jo i -
tuks i in osa l l i s tumal la vo idaan 
yhteensopivuut ta ja laajasti hy-
väksy t tyä m e r i v o i m a t a k t i i k k a 
har joi te l la . EU ei tule jär jes tä-
m ä ä n yhteistä koulutusta enem-
m i s t ö n j ä sen ien ollessa myös 
NATO:n jäseniä. 

E u r o o p a n m e r i v o i m i a ke-
h i t e t ä ä n p ä ä a s i a s s a N A T O : n 
k u m p p a n e i l t a su l je tu issa työ-
ryhmissä . Kumppanei l le , vaik-
ka l i i t t o u t u m a t t o m i a EU-jäse-
niä ol is ivatkin, on avat tu va in 
15% t iedossa olevista merivoi-
m a t y ö r y h m i e n k o k o u k s i s t a . 
Vain aktiivisella osallistumisel-
la n i i h in vo idaan n ä h d ä kehi-
tyksen suuntavi ivoja, vo imat ta 
ku i t enkaan n i ih in juur i vaikut-
taa - a loi t teel l isuudesta puhu-
ma t t akaan . "Vaikut tamisvaje t -
ta" kerrakseen. • 

1 ACO = Allied Command Operations 
2 JHQ = Joint Head Quarters (esikunnat nimetään 

todennäköisesti sijaintipaikkakuntiensa mukaan 
Brunssum ja Napoli) 

3 NRF = NATO Reaction Force 
4 CJFT = Combined Joint Task Force 
5 Alunalkujaan CJTF-esikuntia piti oleman kolme, 

yksi kullakin johtoportaalla. Conseptia ei kuiten-
kaan saatu valmiiksi ennen kuin uusi NRF konsep-
ti otettiin jo käyttöön. 

6 HRF(M) = High Readiness Force (Maritime) 
7 MCC = Maritime Component Command 
8 maa- ja ilmavoimat ovat puolivuosijaksoissa 
9 TAPON-03 
10 Useilla kumppanien poolissa olevilla joukoilla val-

miusajat ovat 30 vuorokautta, nekin poliittisesta 
päätöksestä. 

11 EUROMARFOR = European Maritime Force 
12 FNFA = Forces Navales Franco Allemande 

13 SIAF = Spanish-Italian Amphibious Force 
14 ACTIVE ENDEAVOUR, 2002 
15 MCMFORNORTH = Mine Counter Measure 

Force North ja South 
16 Persianlahden miinanraivausoperaatio CLEAN 

SWEEP, 1988 sekä Adrianmeren valvontaoperaa-
tio SHARP VIGILANCE, 1992 

17 taisteluosasto TF-150:nä ENDURING FREEDOM 
operaatiossa Punaisella merellä 

18 EMMF = European Multinational Maritime Force 
19 BLACKSEAFOR = Black Sea Naval Cooperation 

Task Group, Turkki, Bulgaria, Georgia, Romania, 
Venäjä ja Ukraina 

20 ACT = Allied Command Transformation 
21 ECAP = European Capabilities Action Plan 
22 PARP = Planning And Review Process 
23 TACEVAL- tai OPEVAL- menetelmillä 
24 OCC/A&F = Operational Capabilities Consept / 

Assessment & Feedback 
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G O F R E P - Gulf of Finland Report ing System 
Kauppa-alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä käynnistyy 1.7.2004 

! Merenkulkulaitos 

UST-LUGA VENÄJÄ 

NARVA 

SUOMEN VALVONTA-ALUE 
J ( SISÄLTÄÄ KANSALLISEN VTS-PALVELUN ) 

I VIRON VALVONTA-ALUE 
( SISÄLTÄÄ KANSALLISEN VTS-PALVELUN ) 

I VENÄJÄN VALVONTA-ALUE 
( SISÄLTÄÄ KANSALLISEN VTS-PALVELUN ) 

VTRO 

HAMINA 
LOVIISA KOTKA 

H E L S I N K I 
T R A F F I C 

VYSOTSK 

T A L L I N N 

PALDISKI T R A F F I C 

PRIMORSK 

GORSKAJA 

Meriliikenteen valvonnan 
kehittäminen Ql j l j l l l t j l ipJI 

Alusliikennepalvelu VTS (Vessel Traffic 
Service) on paikallinen meriliikenteen 
ohjausjärjestelmä. Alusliikennepalvelu 
muodostuu kolmesta tekijästä: laitteis-
toista, yhtenäisistä menettelytavoista ja 
osaavasta henkilöstöstä. Tarpeellinen 
säädöspohja eli alusliikennepalvelulaki 
on valmisteltavana Merenkulkulaitoksen 
työryhmässä ja pyritään saattamaan 
voimaan mahdollisimman nopeasti. 

GOFREP -ALUE 
( KANSAINVÄLINEN MERIALUE ) 

Vuodes ta 1994 läh t ien 
Suomessa on investoitu 
korkealaatuisten järjes-
telmien rakentamiseen. 

Teknisest i a lus l i ikennepalve-
lu k o o s t u u VTS-keskukse s t a 
ja sen toiminta-alueelle sijoite-
tuista telemaattisista sensoreis-
ta. VTS-keskuksessa tietokone-
järjestelmä käsittelee sensorien 
tuot tamat tiedot ja ne esitetään 
työasemilla liitettynä elektroni-
seen kar t ta jä r jes te lmään. Sen-
soreilta saatavan tutkatiedon li-
säksi käytettävissä on mm. auto-
maattisen tunnistusjärjestelmän 
AIS:n tiedot aluksista, kuvatie-
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dot rannikon kamerajärjestel-
mistä, sää- ja vedenkorkeustie-
dot sekä Por tNet is ta saatavat 
alustiedot. Työasemien lisäksi 
meritilannekuva näytetään suu-
rilla yleisnäytöillä, joilla tilan-
netta on helpompi seurata. Tie-
donsi ir to tapahtuu valokuitu-
ja, yksittäisiltä sensoreilta myös 
kaapeli- ja linkkiyhteyksiä käyt-
täen. Kommunikointiin alusten 
kanssa käytetään VHF-radiopu-
helinta, joka on pakollinen kai-
kille yli 24 metriä pitkille kaup-
pa-aluksille. Poikkeustilanteissa 
voidaan käyttää myös puhelinta 
tai Virve-puhelinta. Alusliiken-
teen valvontaa suorittavat muut-
kin viranomaiset ja laiteyhteis-
työ heidän kanssaan on ollut 
arkipäivää jo vuosia. Yhteistyö 
on huomat tavaa merivoimien 
ja merivartiostojen kanssa koh-
tuuttomien laitekustannusten ja 
turhien sensorien välttämiseksi. 

V T S - t o i m i n t a p e r u s t u u 
VTS-keskusten tarjoamiin pal-
veluihin, joita ovat tiedonannot, 
navigointiavustus ja liikenteen 
ohjaus. VTS-keskus voi antaa 
joko ainoastaan tiedonantoja tai 
kaikkia määriteltyjä palveluita. 
Tiedonantopalveluissa annetaan 
VTS-alueen olosuhteisiin ja lii-
kenteeseen liittyvää tietoa aluk-
sille joko määräa jo in tai tar-
vittaessa. Navigointiapu auttaa 
aluksen päällikköä ratkaisujen 
teossa niillä tiedoilla, joita VTS-
keskus pystyy antamaan. Lii-
kenteen ohjauspalvelu voi antaa 
alukselle ohjeita ja määräyksiä 
esimerkiksi satamasta lähdös-
tä, väylillä liikkumisesta, nope-
usrajoituksista, ankkuroinnista 
tai kapeikkojen kulkujärjestyk-
sestä. Navigointiapu tai liiken-
teen ohjaus on aina päämäärä-
hakuista eikä VTS-keskus puu-
tu päällikön tai luotsin tehtäviin 
komentosillalla eikä myöskään 

vapauta aluksen päällikköä vas-
tuusta aluksen ohjailussa. Oh-
jeet yhtenäisistä menettelyta-
voista VTS-keskuksissa ovat 
IALA:n laatimat ja niitä sovelle-
taan paikallisten tarpeiden mu-
kaan. Tarkoituksena on varmis-
taa yhtenäinen ja turval l inen 
toimintatapa ja taata asiakkaal-
le eli alukselle laadukas palve-
lu, johon se voi luottaa. Menet-
telytapoja kehitetään IALA:ssa 
jatkuvasti alusliikenteen ja tele-
maattisten järjestelmien muut-
tuessa ja ne toteutetaan myös 
Suomen VTS-keskuksissa. 

Osaava henkilöstö VTS-kes-
kuksissa varmistetaan hyvällä 
rekrytoinnilla sekä toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksymäl-
lä koulutuksella. Alusta lähtien 
VTS-keskuksi in on rekrytoi-
tu merenkulku taus tan omaa-
via henkilöitä, joille on annet-
tu VTS-toiminnan vaatima eri-
koiskoulutus. Merenkulkulaitos 
on lisäksi aloit tanut järjestel-
mällisen henki löstökoulutuk-
sen, jossa VTS-keskusten esi-
miehet koulutetaan ulkomailla 
Tanskassa ja Englannissa. Sa-
m a a n a ikaan Suomessa val-

operaattorikoulutusta, jota ryh-
dytään antamaan opetussuun-
nitelmien valmistuttua. Tarkoi-
tuksena on saada koko henkilö-
kunta koulutettua yhdenmukai-
sesti ja varmistaa samalla laadu-
kas jatkokoulutus. Simulaattori-
koulutus on VTS-koulutuksen 
yksi tärkeimmistä osa-alueista. 
Suomessa on useita alussimu-
laattoreita ja niistä osassa on 
myös valmiudet VTS-koulutuk-
seen. 

VTS Suomenlahdel la 
M E R E N K U L K U L A I T O S on 
keskittänyt kaiken meriliiken-
teenohjauksen VTS-keskuksiin. 
Suomen kuudesta VTS-keskuk-
sesta kaksi toimii Suomenlah-
della. Alusliikenteen jatkuvan 
lisääntymisen vuoksi Suomen-
lahden merenkulkupiiri ja Hel-
singin Satama päättivät yhteis-
työssä valmistella ja rakentaa 
VTS-järjestelmän valvomaan ja 
ohjaamaan liikennettä Helsingin 
ja sen edustan vesillä. Toimitta-
jaksi vali t t i in useiden eri val-
mistajien joukosta norjalaisen 
Navtekin järjestelmään perus-
tuva, kaarinalaisen Navielekt-

mistellaan oppilaitosten kanssa ron toimit tama järjestelmä. Se 

Kotkan päivitetyt työasemat 
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perustuu mosaiikkitekniikkaan, 
jossa eri sensorien tiedot yhdis-
tetään yhdeksi tietokoneen ku-
varuudulla esitettäväksi ja siitä 
ohjattavaksi järjestelmäksi. Enää 
ei olla sidottuja tutkan kuvaput-
keen ja sen käyttömahdollisuuk-
siin. Tietotekniikka tarjoaa lähes 
rajat tomat soveltamismahdol-
lisuudet ja parantaa toiminnan 
ergonomiaa. Operaattori voi kes-
kittyä niihin tehtäviin, jotka hä-
nelle on annettu hoidettavaksi. 
Suomenlahden VTS-alueet kat-
tavat kauppamerenkulun väylät 
Kotka VTS:ssä itärajalta Emäsa-
loon ja Helsinki VTS:ssä Emäsa-
losta Hangon länsipuolelle. Toi-
minta on kummassakin keskuk-
sessa ympärivuorokautista. 

Helsinki VTS aloitti toimin-
tansa Helsingin edustan meri-
alueella 1996 yhdessä Helsin-
gin Sataman kanssa. Aluetta 
laajennettiin ensin Emäsaloon 
ja Porkkalaan vuonna 2000 ja 
kaksi vuotta myöhemmin Han-
koon. Toiminta aloitettiin Ma-
kasiiniterminaalin tiloissa, mut-
ta kesällä 2003 si irrytt i in Ka-
tajanokalle uusiin t i loihin K6 
terminaaliin. Samoissa tiloissa 

aloittaa tänä vuonna myös Suo-
menlahden merivartiosto, meri-
pelastuslohkokeskus on silloin 
aivan seinän takana. 

Kotka VTS aloitti toimintan-
sa vuonna 2000. Se toimii Suo-
menlahden merivartioston Kot-
kan merivart ioaseman kanssa 
samoissa tiloissa Pookinmäellä 
Kotkassa. Kotka VTS valvoo sa-
tama-alueita lukuun ottamatta 
kaikkia VTS-alueensa kauppa-
merenkulun väyliä. 

Suomenlahden 
alusilmoitusjärjestelmä, 
GOFREP 
VENÄJÄN Suomenlahden sata-
mien kasvava öljynkuljetus sai 
aikaan hankkeen, jossa ryhdyt-
tiin poht imaan keinoja aluslii-
kenteen ohjaamiseksi ja valvo-
miseksi. Hankkeen käynnisti-
vät Suomen, Venäjän ja Viron 
liikenneministerit vuonna 2001. 
Tuolloin päätettiin toteuttaa yh-
teistyössä Suomenlahden kan-
sainvälisellä vesialueella toimet, 
joilla alusliikenteen turvallisuus 
ja ympäristönsuojelu alusliiken-
teen päästöiltä varmistetaan. 

Kansainvälisillä vesillä toi-

mittaessa tarvitaan IMO:n val-
tuutus. Suomenlahdella on vuo-
desta 1972 lähtien ollut voimassa 
IMO:n edeltäjän IMCO:n vah-
vistamat reittijakojärjestelmät. 
Vuonna 2002 tuli voimaan IMO: 
n Venäjän aluevesille vahvista-
ma syvässä kulkevien alusten 
reitti Primorskin uuden öljyter-
minaalin liikennettä varten. 

Kolmikantayhteistyönä val-
misteltiin muutokset Porkkalan 
ja Hankoniemen edustojen reit-
tijakojärjestelmille, jotka tulivat 
voimaan vuonna 2003. Niiden 
tehtävänä on ohjata liikenne yh-
densuuntaiseksi myös reittija-
kojärjestelmien välillä niin, että 
kohtaavaa liikennettä olisi mah-
dol l is imman vähän. Suomen-
lahden merenkulkupiiri aloitti 
reittijakojärjestelmien liikenteen 
seurannan ja meriteiden sääntö-
jen rikkomuksiin puuttumisen 
vuonna 2002. Tällä toiminnal-
la oli huomattava vaikutus, sillä 
rikkomusten määrä putosi mur-
to-osaan. 

Varsinainen muutos entiseen 
on alusten pakollinen ilmoittau-
tumisjärjestelmä GOFREP (Gulf 
Of Finland REPorting system). 

K a i k k i e n SOLAS-
alusten on tullessaan 
Suomenlahde l le il-
moittauduttava joko 
virolaiselle, suoma-
laiselle tai venäläiselle 
VTS-keskukselle sen 
mukaan mistä suun-
nasta alus GOFREP-
alueelle tulee. Ilmoit-
tautuminen tehdään 
määrätyillä VHF-ka-
navilla tai AIS:lla. Il-
moittautumisjärjes-
te lmä vahv i s t e t t i in 

Tuleva GOFREP-
valvomo 
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IMOissa vuonna 2002 ja tulee 
voimaan 1.7.2004 alkaen. Aluk-
sen ilmoittautuessa operaattori 
yhdistää sen antaman raportin 
järjestelmän antamaan maali-
tietoon ja siitä lähtien alus on 
seurannassa ni in kauan, kun 
se liikkuu Suomenlahdella. Ra-
port t i sisältää tiedot aluksesta, 
sen paikasta, lastista, ihmisistä, 
määränpäästä ja tuloajasta sekä 
muista oleellisista asioista. Vaa-
rallisten aineiden osalta aluksen 
lastista vaaditaan tietoa IMDG-
luokista ja niiden kokonaismää-
rästä sekä räjähtävien ja radio-
aktiivisten aineiden osalta erik-
seen näiden alaryhmien määrät. 

IMO:n annettua hyväksyn-
tänsä jatketti in määrätietoista 
työtä yhdenmukaisten toimin-
ta tapo jen a ikaansaamiseks i . 
Yhte i s työkumppanina on ol-
lut VTT ja toimintaa on verrat-
tu Englannin kanaal in Dove-
rin keskuksen toimintaan. Tällä 
hetkellä yhdenmukaiset menet-
telytavat ja raporttitiedon siirto-
järjestelmä ovat lähes valmiina. 
Järjestelmän tehtävänä on tie-
donvälitys aluksille ja avustami-
nen navigointipäätöksissä. Tie-
dotuksia annetaan mm. uhkaa-
vista vaaratilanteista, sää-, jää- ja 
vedenkorkeustiedoista, muista 
navigoinnin ongelmista ja häiri-
öistä sekä tarvittaessa esim. hä-
täankkuripaikoista. 

Suomi aloittaa IMO:n vaati-
musten mukaiset toimenpiteet 
aikataulun mukaisesti. Keskus 
tulee toimimaan Helsinki VTS: 
n tiloissa. Seurantaan käytetään 
samoja telemaattisia sensorei-
ta kuin aluevesillä VTS-toimin-
taan . AIS maa-asemaverkko 
valmistui Suomenlahden osalta 
vuonna 2003. Avusteinen satel-
liittinavigointij är j estelmä DGPS 
on toiminut Suomenlahden alu-
eella jo pitkään. 

Viron GOFREP- ja VTS-kes-
kus sijaitsee Tallinnassa Hun-
dipeassa. Viro sijoittaa AIS- ja 
VHF-lai t teet rannikol le ni in, 
että näiden laitteiden turvin toi-
minta voidaan aloittaa. Viro saa 
tutkapeiton rajavartiolaitoksen 
tutkaverkon valmistuttua 2005. 

Venäjän GOFREP-keskus 
tulee to imimaan Pietarhovin 
VTS-keskuksessa. Venäjällä tut-
kapeitto yltää Somerin - Lavan-
saaren linjalle. Suursaaren tut-
ka-aseman valmistuminen 2005 
varmistaa reittijakojärjestelmien 
seurannan myös Venäjän osal-
ta, AIS ja VHF -järjestelmät ovat 
valmiina. 

Vessel Traffic Management 
and Informat ion Service, VT-
MIS, on palvelukokonaisuus, 
jossa alusliikenteellä ja siihen 
liittyvillä toimijoilla on mahdol-
lisuus mm. liikennetietojen ja 
kaupallisten lastitietojen välittä-
miseen yhtenäisin menettelyta-
voin. Se on tavoite, johon nämä 
tehdyt toimenpiteet tähtäävät. 
Jokaisen maan on itse toteutet-
tava tämä omien resurssiensa ja 
tarpeidensa mukaisesti. VTMIS 
ei ole super-VTS, mut ta GO-
FREP ja kansalliset VTS-järjes-
telmät ovat sen ydin. Siihen voi 
liittyä erilaisia palveluita, jot-
ka täydentävät logistista ketjua 
niin, että liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus parantuvat. 

Turvall isuusradio-
jär jestelmä 
T U R K U RADIO Pärnäis i ssä 
lukee merivaroitusilmoitukset, 
jää- ja säätiedot sekä väli t tää 
kaupallista meriradioliikennet-
tä aluksille. Vaarallisten ainei-
den alusilmoitukset lähetetään 
Turku Radioon. Tarvi t taessa 
sieltä voidaan hoitaa yhteyden-
pito aluksiin myös MF- ja HF-
taajuuksilla, jolloin voidaan en-

nakoida Suomenlahden alueelle 
tulevien alusten mahdol l inen 
uudelleen reititys. 

Meri l i ikenteen 
va lvonnan hyödyt 
MERILIIKENNEKUVAN sel-
key tyminen paran taa meren-
kulun turval l isuut ta ja ympä-
ristönsuojelua sekä pienentää 
onnet tomuusr iske jä Suomen-
lahdella. Tämän kaltaisella ma-
talalla, haavoittuvalla vesialu-
eella se on er i t tä in oleellinen 
tekijä nykyliikenteessä. Vaikka 
jäitä ei joka talvi muodostukaan 
koko Suomenlahdelle, on niitä 
kuitenkin kaikilla rannikkoalu-
eilla ja yhteistyö jäänmurtotoi-
m i n n a n kanssa takaa sujuvan 
liikenteen satamiin. Yhteistyö 
eri viranomaisten kesken auttaa 
kohdentamaan rajalliset ja usein 
liian vähäiset resurssit oikein 
siihen tehtävään, jota varten ne 
on tarkoitettu. VTS pystyy aut-
t amaan m m . meripelastus- ja 
öljyntorjuntatoimissa ohjaamal-
la liikennettä ao. viranomaisten 
edellyttämällä tavalla niin, ettei 
enempää vahinkoa pääse tapah-
tumaan asiaan kuulumattoman 
alusliikenteen johdosta. 

Itämeren valtioiden yhteis-
hankkeet Helcom-maiden kes-
ken tulevat to teutumaan lähi-
vuosina. Helcom AIS kerää tie-
toa alusten liikkeistä Itämeren 
alueella, jolloin voidaan kehittää 
seulontamenetelmiä tilastojen 
saamiseksi mitä erilaisimpiin 
tarpeisi in. Myös erilaiset tie-
donsiirtohankkeet EU:n sisällä 
parantavat meri t i lannekuvaa. 
Itämeren moottorit iehanke vie 
Suomenlahden lähemmäs Kes-
ki-Eurooppaa EU:n laajentues-
sa lähes kaikki Itämeren valtiot 
kattavaksi. 

Teksti: Matti Aaltonen 
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Pohjoismaiset 
reserviupseerien 

merikilpailut Helsingissä 
Reittivalmistelu on tarkkaa työtä. 

Teksti: 
Reima Mäkeläinen 

Pohjoismaisissa reser-

viupseereiden merimesta-

ruuskilpailuissa tuli voitto 

kotiin, sillä Suomen yk-

kösjoukkue voitti tasaises-

sa kilpailuissa. Samalla 

vietettiin kilpailujen 50-

vuotisjuhlaa, sillä 1953 

kilpailtiin ensi kertaa Pirt-

tisaaren vesillä. Tällä ker-

taa kisanäyttämönä oli 

Helsingin vilkasliikentei-

nen ja vaativa vesialue 

sekä perinteikäs Merisota-

koulu kauniissa Suomen-

linnassa. Kun Helsingin 

Reservimeriupseerit ry vie-

lä järjesti merivoimien ja 

MPK ry:n Meripuolustus-

piirin Suomenlahden Me-

ripuolustusosaston tuella 

tasokkaan kisan, oli mu-

kana olleille tarjolla hieno 

kokemus. 

Nordic Naval Competi t ion 
2003 eli reserviupseerien 
pohjoismaiset merikilpai-
lut koki 50-vuotisjuhlakil-

pailuissa uudistuksen, joka ker-
too jotain koko yhteiskunnassa 
meneillään olevasta muutokses-
ta. Ensimmäistä kertaa käytettiin 
virallisena kilpailukielenä eng-
lantia. Aiemmin kielenä oli jär-
jestävän maan kieli täydennetty-
nä suomella ja Suomen toimiessa 
isäntänä täydennettynä ruotsilla. 
Kahdesta kielestä seurasi kilpai-
lutehtävissä tekstivirheiden vaa-
ra ja puhekielessä suomalaisilla 
oli vaikeuksia erityisesti Tans-
kan ki lpai lussa. Kiel imuutos 
heijastelee myös kansainvälisen 
sotilaallisen yhteistyön tarpeita. 
Meillä a inakin on helppo ym-
märtää kielimuutos pfp -harjoi-
tusten, NATO- ja EU:n keskuste-
lun taustaa vasten. 

50-vuotisjuhlakilpailu 
Helsingissä 
P o h j o i s m a i s i a r e s e r v i u p s e e -
reiden meriki lpai luja käydään 
kahden vuoden välein vuoro-
tellen Ruotsin, Tanskan, Nor-
jan ja Suomen välillä. Suomessa 
järjestämisvastuu on Reserviup-
seeriliitolla (RUL), joka delegoi 
järjestämisen paikallisille reser-
vimeriupseeriyhdistyksille. Pe-
rinteisiä paikkakuntia ovat Hel-
sinki, Rauma ja Turku. Vaikka 
kisojen järjestäminen vaatii yh-

dis tyksel tä pa l jon t a lkoo työ-
tä, on se kui tenkin harvinaista 
herkkua . Tasaisen kierron pe-
rusteella seuraava jär jes tämis-
vuoro on 24 vuoden kuluttua. 

Kotimaiset karsintakilpailut 
käytiin edellisenä vuonna Re-
serviläisurheilul i i ton (ResUL) 
mer imes ta ruusk i lpa i lu jen yh-
teydessä. RUL valitsi kaksi par-
haiten menestynyttä reserviup-
s e e r i j o u k k u e t t a e d u s t a m a a n 
Suomea, 1- joukkueen Raumal-
ta ja 2-joukkueen Turusta. Koti-
maisia ResULin kisoja järjeste-
tään vuosittain ja niihin osallis-
tuu myös Reserviläisliiton me-
rellisiä yhdistyksiä. 

Jokaisesta pohjoismaasta tuli 
siten kaksi k i lpa i lu joukkuet ta 
varamiehineen, joukkueen joh-
toa, tuomariston jäseniä ym., yh-
teensä 13-15 hengen delegaatio. 
Joukkueen muodostavat pääl-
likkö, navigaattori, ruorimies ja 
viestimies. Joukkueiden osaa-
mistaso on korkea. Käytännössä 
t iedetään esimerkiksi Suomen 
karsintakilpailuista, että edus-
tusjoukkueeseen pääsy edellyt-
tää monivuotista yrittämistä. Ei 
riitä, että henkilökohtaiset tai-
dot ovat kohdallaan. Keskeistä 
menestymiselle on, että joukkue 
löytää toimivan yhteistyötavan. 
Helsingin tämänvuotisissa kil-
pailuissa pyr i t t i in siihen, et tä 
joukkueen kaikilla jäsenillä oli 
radalla koko ajan työtä. Mikäli 
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joukkue ei suorittanut tehtäviä 
optimaalisella tavalla, tuli aika-
tauluongelmia tai samanaikaisia 
tehtäviä jäi tekemättä. 

Mer ivo imien tuk i 
takasi jär jestelyt 
Merivoimien tuki oli ehdoton 
edellytys kilpailun järjestämi-
selle. I lman merivoimien kil-
pailu- ja kuljetusaluksia, ampu-
maratoja ja aseita, majoitustiloja 
ja muonitusta sekä muuta kalus-
toa olisi kansainvälisen tason 
kilpailua ollut mahdotonta jär-
jestää. Merivoimat voinee laskea 
saamapuolelleen kilpailun pr-
arvon, jota osallistujat kuljetta-
vat kotimaihinsa. Muissa Poh-
joismaissahan reserviupseerit 
ovat paljon lähempänä vakinai-
sia puolustusvoimia kodinturva-
järjestelmän kautta. 

Jurmo edusti hienosti 
Keskeisin kilpailuelementti oli 
k i lpa i lua lus , jo iden pit i olla 
mahdol l i s imman samanlaiset 
kaikille joukkueille. Kilpailua-
lukseksi merivoimat osoitti Jur-
mo-luokan kuljetusveneen, joka 
on e r inomainen ajettava joka 
kelissä ja jolla on mahdoll is-
ta pienen syväyksen takia käyt-
tää matal iakin väyliä. Jurmon 
ohjaamoon sopii vain 2 - 4 hen-
kilöä, josta johtuen joukkueen 
navigaattori sijoitettiin veneen 
katettuun kuljetusosastoon, jo-
hon a s e n n e t t i i n nav igaa t io -
pöytä valoineen ja mikrofoni-
kuulokepohjainen lankaliitän-
tä yhteydenpitoon ohjaamoon. 
Viestimies sai pysyä ulkona pe-
räkannella, josta oli erinomai-
nen näkyvyys joka suuntaan. 
Ohjaamoon sijoittuivat joukku-
een päällikkö ja ruorimies sekä 
järjestäjän asettama valvoja ja 
aluksen varsinainen päällikkö. 

Aluksen oma kansimies pysyi 
kannella tai kuljetusosastossa. 
Alusten päälliköiksi koulutet-
tiin kilpailua varten viisi toisen 
vuosikurssin merikadettia, joil-
le Ju rmo- luokan pää l l ikkyys 
oli taatust i tähänast isen soti-
lasuran huipentuma. Varsinkin 
vanhimpana toimineelle kadetti 
Ilkka Pentikäiselle tehtävä edus-
ti viirikön päällikkyyttä, joka on 
kadetille melkoinen meriitti. 

Va ikka k i l p a i l u r e i t t i oli 
suunniteltu erityisesti turvalli-
suusnäkökohdat huomioiden, 
oli aluksen päällikön ja valvojan 
oltava valppaana. Valvojina toi-
mivat komkapt res Pekka Roi-
ne, komkapt res Olli Tappola, 
ylil res Kaj Sarpaneva ja ylil res 
Antti Jäntti, joista viimeksi mai-
nit tu vastasi valvojaryhmästä. 
Jokaiselle valvojalle oli annettu 
käyttöön ylimääräiseksi valvon-
tatyökaluksi kämmentietokone, 
jonka karttanäytölle päivitettiin 
omaa GPS-paikkaa. Näin val-
voja ja päällikkö pystyivät seu-
raamaan aluksen paikkaa jouk-
kueen näkemättä . Kilpailussa 

sattui muutama tilanne, joista 
tuomaristo antoi kilpailujouk-
kueelle ns. valvojapisteitä. Kun 
merikilpailun luonteeseen kuu-
luvat protestit ja vastaprotestit, 
helpotti aluksen liikkeistä ker-
tova tietokonetallenne tuoma-
riston työskentelyä. 

Joukkueen jäsenten 
tehtävät 
Jokaisella joukkueella on oma 
toimintatapansa, mut ta tehtä-
vänimikkeet kertovat yleisestä 
työnjaosta. Ruorimiehen tehtä-
vänä on säilyttää valittu suun-
ta ja nopeus. Nopeuden ylläpito 
vaatii ruorimieheltä herkkyyt-
tä kierrosten säätämisessä sekä 
t i imil tä ja tkuvaa yhteistyötä. 
Muun joukkueen on aktiivisesti 
tehtävä aika-matka-tarkistuslas-
kentaa aina, kun löytyy sopivia 
sekä kartassa että reitin lähitun-
tumassa sijaitsevia vertailukoh-
tia. 

Viest i t tä jä keski t tyy etsi-
mään viestiasemat ja ottamaan 
vastaan lippu- ja vilklcuviestit. 
Vastaan otetun viestin luovut-

Suomenlinnan Matti Kurki -laiturissa oli Jurmo-varikko, 
jossa välillä oli vilinää kuin formulakisoissa. 
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tamisen jälkeen on tapana an-
taa viestimiehelle viestin oikea 
sisältö tulkittavaksi kansainvä-
lisen viestikirjan (KVK) avul-
la, josta löytyy selväkieliset se-
litykset viestin merkkiryhmille. 
Viestitehtäviensä lomassa vies-
timies osallistuu tähystykseen ja 
muihin yhteisiin tehtäviin. 

Navigaattorin paikka on si-
dottu sellaisen pöytätason luok-
se, johon merikartta ja merkin-
nänpitovälineet sopivat. Tällä 
kertaa navigaattorin työskente-
lytilasta näki rajoitetusti ulos, 
jolloin joukkueen sisäinen tie-
donkulku oli ensiarvoisen tär-
keää. Navigaattorin tärkein teh-
tävä on pitää huolta aikataulun 
hallinnasta reitillä. Hän kellot-
taa käännöspisteet ja huolehtii 
nopeusmuutoksista. 

Pääl l ikkö on yleensä joka 
paikan yleismies, joka viime kä-
dessä pitää aluksen reitillä. Hä-
nellä on parhaat mahdollisuu-
det li ikkua aluksessa ja auttaa 
muita joukkueen jäseniä tar-
peen tullen. Hän jakaa ja ajas-
taa tehtävät. Periaatteessa pääl-
likön tulisi lisäksi hallita kaikki 
muut tehtävät. Jokainen jouk-

kue muokkaa työnjakoa mie-
leisekseen ja samalla pitää kil-
pailusyistä tiimityöskentelynsä 
parhaat piirteet salassa. 

Juhlalliset avaja iset ja 
kalustoon tutustuminen 
Torstaiaamuna 11.9.2003 mars-
sivat komeasti muodossa koko 
kilpailuorganisaatio ja kilpailu-
joukkueet komkapt res Kai Ma-
salinin johdolla Merisotakoulul-
ta sillan yli päälaiturille avajai-
siin. Kello 0900 alkoi juhlallinen 
avajaistilaisuus. Kavaijipukuiset 
rivistöt olivat komeat, poliisien 
soittokunta soitti, kansallisliput 
nos te t t i in ja kon t ra -ami raa l i 
Pertti Malmberg avasi kilpailut. 
Lyhyt ja merisotilaallisen karu 
tilaisuus oli kaunis ja varmasti 
mieleen jäävä. 

Avajaisten jälkeen kilpailun 
johtaja ltn res Ilkka Jäntti piti 
joukkueille turvainfon, jossa al-
kajaisiksi arvottiin kilpailujär-
jestys. Lähtöjärjestykseksi tuli 
Norjal , Ruotsi2, Suomii, Tans-
ka2, Suomi2, Tanskal , Norja2 
ja Ruotsil. Infon jälkeen jouk-
kueet saivat tu tustua kilpailu-
välineisiin. Puolet joukkueista 

lähti ampumaradoille ja puolet 
merelle. Neljä joukkuet ta ker-
rallaan kierteli Jurmoilla Suo-
menlinnan eteläpuolisilla lähi-
vesillä tunn in ajan. Siinä ajas-
sa joukkueiden tuli selvittää it-
selleen aluksen ominaisuudet, 
hallinta ja käyttäytyminen eri-
laisissa tilanteissa. Kaikenlaiset 
nopeuden mittaamiseen tarkoi-
tetut laitteet kuten loki ja gps 
-vas taanot in ovat kilpailussa 
kiellettyjä. Siksi joukkueet teki-
vät moottorien kierrosluvun ja 
aluksen vauhdin riippuvuudesta 
taulukon. Merikilpailujen navi-
gointiperinne edellyttää optista 
navigointia kello-kompassi-me-
netelmällä , jota perus te l laan 
kr i i s ia jan so t i l asmerenkulun 
vaatimuksilla. Merikilpailuis-
sa tulee toki osata myös elekt-
ronisten merenkulkuvälineiden 
käyttö. Alusten kokeilujaksolla 
joukkueet hioivat omaa yhteis-
toimintaansa. Muuan muassa 
"Mies meressä" -tilanteita oli 
odotettavissa kilpailussa sekä 
päivällä että yöllä. 

Ampumarado i l l a ja aluk-
silla olevat joukkueet vaihtoi-
vat pa ikkaa . Ampumarado i l -
la ammut t i in kohdistuslauka-
ukset rynnäkkökivääreillä ja 9 
mm FN -pistooleilla. Jokaiselle 
kilpailijalle osoitett i in henki-
lökohtainen kilpailuase, jolloin 
kilpailijoiden kohtelu oli tasa-
puolista. Suomalainen rynnäk-
kökivääri oli ulkomaisille kil-
pailijoille uusi tuttavuus, mutta 
tilanne on ollut vastaavanlainen 
suomalaisille ulkomaisissa kil-
pailuissa. 

Päiväki lpai lu a lko i 
reitt ivalmistelulla 

Navigaattorin työpaikka oli 
Jurmon sisuksissa. 
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Jurmon ohjaamossa oli keskittynyt tunnelma, 

Varsinaisen kilpailun meriosuus 
alkoi perjantaina 14.9. erillisellä 
reitin valmistelulla Merisota-
koulussa luokkahuoneessa. Jo-
kainen joukkue sai Helsingin 
edustan kartat, reittiselostuksen 
ja viestiohjeet IV2 tuntia ennen 
lähtöä. Selostuksen perusteel-
la reitti oli piirrettävissä annet-
tuihin karttoihin. Merenkulku-
laitos lainasi kilpailukartat. Osa 
reitistä kulki Espoon edustalla 
pitkin veneilyreittejä, jotka ei-
vät näkyneet kilpailukartoilla. 
Näistä annettiin rajoitetusti tie-
toja mm. osamatkan pituudes-
ta, kulkuajasta, kulkusuunnas-
ta tai osamatkan päätepistees-
tä. Puuttuvat tiedot joukkueen 
piti ratkaista itse. Vain osamat-
kojen vauhti määrät t i in , tämä 
turvallisuussyistä. Kun joukkue 
oli piirtänyt reitin kartoille, tar-
kasti merikilpailujen ratamesta-
ri kaptl res Reima Mäkeläinen 
valmistellun reitin viimeistään 
puoli tuntia ennen lähtöä. Tar-
vittaessa ratamestari korjasi vir-
heet reittivalmistelussa ja vaati 
uuden esittelyn. Tiukka reitti-
valmistelun valvonta perustui 
turvallisuussyihin. Valmistelun 
virheistä ei joukkueita rangaistu, 

vaan joukkueiden väliset parem-
muuserot ratkaistiin merellä. 

Kilpailualusten valvojat ja 
merivoimien asettama valvoja 
olivat jo elokuun 22. päivän il-
tana ja yönä tutustuneet etukä-
teen komentovene Torsöllä kil-
pailureitteihin. Samalla kertaa 
testattiin viestiasemien toimin-
ta ja näkyminen. Komkapt res 
Markku Hirvonen oli koulut-
tanut jo keväällä viestiasemien 
henkilöstön MPK ry:n lisäkurs-
silla. Nyt näht i in käytännös-
sä koulutuksen tulos, joka oli 
hyvä. 

Joukkuei l la riitti 
t eh tävää merel lä 
Päiväkilpailun reitti alkoi Suo-
menl innan merivar t ioaseman 
kohdalta ja jatkui länteen Mei-
kin ja Lauttasaaren välistä koh-
ti Hanasaar ta ja Haukilahtea. 
Reitti kääntyi takaisin Miessaa-
ren länsipuolelta, sivuutti Mei-
kin ja Pihlajasaaren avomeren 
puolelta edeten kohti Isosaarta, 
jonka edustalta se jatkui Kruu-
nuvuoren selälle. Reitillä pystyi 
etenemään ki lpai luaikataulun 
mukaisesti sääolosuhteista riip-
pumatta. Kilpailunopeus vaihte-

li 5 ja 30 solmun välillä. Kapei-
koissa hidastettiin ja väljillä ve-
sillä ajettiin lujempaa. Paikoin 
käskettiin tutkanavigointi pää-
menetelmäksi optisen sijasta. 

Ensimmäiseltä miehitetyl-
tä viestiasemalta sai viestimies 
vilkkuviest in heti lähdön jäl-
keen takaapäin läheltä lähtö-
linjaa. Seuraavat viestit olivat 
l ippuviesti Meikin lai turissa, 
30 sekunnin lippuviesti Hana-
saaren edustalta purjeveneestä 
, kiinteä lippuviesti Haukilah-
dessa lipputangossa ja vilkku-
viesti Miessaaren länsipuolelle 
ankkuroidusta pv Meriaurasta. 
Meikkiä kierrettäessä ratkottiin 
annet tu viestitehtävä ja Kuiva-
saaren edustalla antoi moottori-
vene vilkkuviestin. Kahdeksan-
tena viestinä nosti Kilstar lip-
puviestin Kruunuvuoren selällä 
ennen maaliin tuloa. 

Pi tkin ki lpai lurei t t iä suo-
ri tett i in myös muita tehtäviä. 
Miessaaren selällä ja Isosaaren 
edustal la valvoja yr i t t i yllät-
tää Man Over Board -tilanteel-
la (MOB) heittäen pelastusren-
kaan mereen. Joukkueiden piti 
luodata kahdesti , ensin Mies-
saaren edustalla ja sitten Meikin 
eteläpuolella. Reitin länsipäässä 
oli meripelastustehtävä, jossa 
Jurmo piti kiinnit tää oikeaop-
pisesti Espoon Meripelastajien 
pv Meriauraan kylkihinausta 
varten. Kun kilpailujoukkue lä-
hestyi Meriauraa, teki Meriau-
ran miehistö jäynän joukkueil-
le nostamalla A-lipun merkiksi, 
että sukeltaja on vedessä. Virhe-
pisteitä ropisi niille, jotka jatkoi-
vat lähestymistä. 

Reitin varrella paikannettiin 
yksi vesitorni ja yksi purjehdus-
poiju, mitat t i in yhden poijun 
etäisyys väylästä ja kahden poi-
jun etäisyys toisistaan. Kuiva-
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Rk-ammunnan joh-
taja evl Matti Mä-
hönen tutustuttaa 
norjalaisia suoma-
laiseen rynnäkköki-
vääriin. 

saaren edustalla piti määrit tää 
tutkalla lähestyvän moottorive-
neen nopeus. Lisäksi koko reitin 
varrelle oli ankkuroitu kohoja, 
joiden etsimisellä ja tunnista-
misella oli tarkoituksena testata 
joukkueiden tähystyskykyä. 

Kokonaismatka oli 23,6 me-
r ipenikulmaa ja ihanneaika 2 
tuntia 10 minuutt ia 34 sekun-
tia. Matkalla oli kolme salaista 
aikatarkastusasemaa. Aikatar-
kastusasemilla ja maalissa jouk-
kue sai virhepisteitä ihanneajan 
poikkeamista. Virhepisteistä va-
paa toleranssi oli 1 minuutt i ja 
sen jälkeen jokaisesta 15 sekun-
nista tuli virhepiste. 

Tehtävät ja tku ivat 
ranna l la 
Reittiohjeen yhteydessä joukku-
eelle oli annettu tehtäväksi las-
kea ennen maaliin tuloa mereen 
jou tuneen henki lön e t s innän 
suor i tusaika tietyllä alueella. 
Joukkueen piti löytää ratkaisu 
i lman kir jal l isuutta ja nimen-
omaan minimoida etsintäaika. 

Maalin jälkeen Jurmon mie-
histö ajoi aluksen takaisin läh-
töpaikkaan Matti Kurjen laitu-
riin, josta joukkue siirtyi suo-
r i t tamaan heittoliinatehtävää. 
Tehtävässä yksi joukkueen jäsen 
souti jollan noin 20 metrin pää-
hän olevalle poijulle ja kiinnit-

ti siihen. Muut jäsenet yrittivät 
heittää heittoliinan jollaan ja ve-
tää sillä jollan takaisin laituriin. 
Sen jälkeen toinen joukkueen 
jäsen toisti poijulle soutamisen. 
Aikaa oli varattu viisi minuut-
tia, joka ei useimmille riittänyt. 

A m p u m a r a d o i l l a 
hall itsivat norjalaiset 
Rynnäkkökiväärillä ammutti in 
Santahaminassa 150 metrin ra-
dalla samanlainen kilpailu kuin 
Sinisen Reservin mes ta ruus -
kilpailuissa on tapana . Ensin 
10 laukausta makuul ta , sitten 
10 polvelta lopuksi 10 pystys-
tä. Ruotsin 1-joukkueen junior 
leutnant Mart in Baltzer ampui 
parhaan tuloksen 237, jolla olisi 
tavoiteltu Sinisen Reservin mes-
taruuskisassakin palkintosijoja. 
Ulkomaiset joukkuee t omak-
suivat nopeasti rynnäkkökivää-
rin ominaispiirteet ja ampuivat 
kesk imäär in p a r e m m i n kuin 
suomalaiset heti ensimmäisessä 
kilpailussaan. Parhaiten ampui 
norjan 1-joukkue, jonka jäsen-
ten tulosten keskiarvo oli 210 
pistettä. 

Pistooliradalla ammutt i in 2 
x 14 laukausta kääntyviin tau-
lu. FN-pistoolin osumatarkuu-
den epäilijän olisi pitänyt näh-
dä kilpailun voittajan, Norjan 
1-joukkueen JrLt Per Chr. Hau-

genin maalitaulu, keskiarvo 9,0 
pistettä laukaukselta, tulos 251 
pistettä. Toiseksi tuli samalla 
pistemäärällä Norjan 2-joukku-
een Senior Leutnant Torje Wier-
li. Norjan 1-joukkue oli paras 
j o u k k u e e n a kesk imäärä i se l -
lä henkilökohtaisella tuloksella 
216 pistettä. 

Molempien aseiden yhteis-
tuloksessa nor ja la i se t veivät 
henkilökohtaisessa tuloksessa 
kolme ensimmäistä sijaa. Paras 
joukkue oli Nor jan 1-joukkue 
ylivoimaisella 1702 pisteen tu-
loksella, toisena Ruotsin 1-jouk-
kue 1480 pisteellä ja kolmantena 
Tanskan 2-joukkue 1425 pisteel-
lä. Suomalaisten enimmäkseen 
vaatimaton menestys selittynee 
vähäisellä ampumaharjoittelul-
la. 

Yöki lpai lu valaistui l la 
väyl i l lä 
Yökilpailun reitti oli suunniteltu 
valaistuille väylille tai alueille. 
Reittivalinta poikkesi kotimais-
ten kilpailujen tavasta, joka si-
sältää valaisemattomia osuuksia 
väylien ulkopuolella. Helsingin 
edustan valaistujen väylien run-
saslukuiset valot ovat jo sellai-
senaan vaativia, kun puoli hori-
sonttia hukkuu kaupungin valo-
mereen. Yökilpailussa vähennet-
tiin turvallisuussyistä kilpailu-
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alusten vauhtia päiväkilpailuun 
ver ra t tuna . Samoin tehtävien 
lukumäärää vähennettiin, jotta 
turvallisuutta ei vaarannettaisi 
miehistön ajankäytön ylikuor-
mituksella. 

Matkal la ei ollut ki intei tä 
viestiasemia, mutta miehitetyt 
viestiasemat olivat samat kuin 
päivällä, tosin eri paikoissa. 

Lähtö oli samassa paikas-
sa kuin päivällä, mut ta maa-
lin paikkaa oli siirretty hivenen 
Kustaanmiekan aukon reuna-
valojen linjalle. Tälläkään ker-
taa maalin paikkaa ei ilmoitettu 
täsmälleen, vaan kerrottiin sen 
olevan jossain viimeisellä väy-
läosuudella. Tämä teki ihanne-
ajan tavoittelun vaikeammaksi 
poistamalla maali l injan edus-
talla kiihdyttelyn tai hidastelun. 

Yökilpailun reitti eteni Suo-
menlinnasta Pihlajasaari myö-
täpäivään kiertäen ja sieltä edel-
leen Särkän kautta Kruunuvuo-
ren selälle, Sen jälkeen päivä-
reittiä vastasuuntaan Isosaaren 
edustalle ja sieltä edelleen Kus-
taanmiekkaan ja maaliin. 

Navigointimenetelmänä oli 
optinen johtuen hyvistä näky-
vyysolosuhteista, Hernesaaren 
edustalla ja Kruunuvuoren se-
lällä kuitenkin tutkanavigointi. 

Myös yöllä luodatt i in kah-
desti ja tehtiin MOB kahdesti. 
Nyt saatiin joukkueiden MOB-
pistekertymään syntymään ero-
ja. Isosaaren edustalla ajettiin 9 
metrin väylällä hetki omia jälkiä 
takaisin 30 solmun nopeudella. 

Reitin varrella oli kohoja et-
sittävänä samaan tapaan kuin 
päiväkilpailuissa. Tällä kertaa 
ne olivat varustettu heijastimil-
la. Lisäksi tehtävänä oli arvioida 
kolmesti reitin aikana näkyvän 
Husunkiven kiinteän punaisen 
valon korkeus merenpinnasta. 
Kruunuvuoren selältä tehtävänä 

oli mitata valaistun Vallisaaren 
edustalla olevan poijun paikka. 

Myös yöl lä 
ranta tehtäv iä 
Yöosuuden yhteydessä joukku-
eet suorittivat planetaariotehtä-
vän ja öisen jollasoututehtävän. 
Planetaar iossa piti t unn i s t aa 
pohjoisen pallonpuoliskon ete-
läiseltä taivaalta merenkululle 
tärkeitä tähtiä ja tähtikuvioita. 
Tehtävä tuntui innostavan kil-
pailijoita, mutta tulokset olivat 
sekalaisia. Ilmeisesti rannikko-
merenkulun koulutuksen rajoit-
tuneisuus on tähän syynä. Toi-
nen yön rantatehtävä oli soutaa 
kahden hengen voimin jolla pit-
känomaisen radan ympäri. Toi-
set kaksi joukkueen jäsentä sai-
vat tehtäväkseen koota laiturilla 
lippuviestin. Hetken kulut tua 
viestiryhmän piti äänettömäs-
ti käskeä jol laryhmä takaisin. 
Lähes jokaisen joukkueen jolla-
ryhmä jatkoi niska kyyryssä jol-
lan soutamista radan ympäri ja 
ihmetteli ääneen, mitä rannalla 
oikein viittelöidään ja vilkutel-
laan lampulla. 

Voitto koti in 
Suomalaiset olivat tylyjä isän-
tiä, sillä Suomen 1-joukkue voit-
ti. Raumalaisperäisen joukku-
een päällikkönä oli alil res Leo 
Bernoulli, navigaattorina alil res 
Aki Laiho, viestimiehenä alil res 
Petri Väisänen ja ruorimiehe-
nä alil res Vesa Tuuli. Norjan 1-
joukkue tuli toiseksi 489 virhe-
pisteellä ja Tanskan 1-joukkue 
kolmanneksi 512 pisteellä. Mo-
lemmat ruotsalaisjoukkueet me-
nettivät mahdollisuutensa pal-
kintosijoille tiukan tuomariston 
ansiosta, joka antoi ns. valvoja-
pisteitä turvallisuuden laimin-
lyönneistä. 

Tuloksia odotellessa järjes-

tettiin täyteohjelmaa, jossa Hel-
singin Reservimeriupseereiden 
puheenjohtaja Pertti Pastinen 
sekoitti kilpailujoukkueet kan-
sainvälisiksi sekamiehistöiksi 
ja laittoi miehistöt melomaan 
kilpaa dragon-veneitä. Päälli-
köiden ja navigaattoreiden mo-
nikansallinen joukkue pesi rat-
kiriemukkaassa kisassa mennen 
tullen viestimiehet ja ruorimie-
het. Pohjoismaiset merikilpai-
lut päättyivät Merisotakoulussa 
palkintojenjakoon ja reippaan 
viihtyisään iltatilaisuuteen, jo-
hon myös kilpailujen suojelija, 
merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraal i Hans Holmst röm 
osallistui. 

Kisassa nähtiin pohjoismai-
sissa kilpailuissa uudenlais ia 
tehtäviä kuten kylkihinauskiin-
nitys merellä, uusia variaatio-
tehtäviä hei t tol i inan heitossa 
ja jollasoudussa sekä planetaa-
riotehtävä. Yleisenä tavoitteena 
oli monipuolinen kilpailu, jos-
sa runsailla käytännön tehtävil-
lä etsittiin paras joukkue. Täs-
sä onnistuttiin. Sekä siinä, että 
mukana olijoille jäi hyvä mieli-
kuva Helsingin kilpailuista sekä 
halu osallistua kahden vuoden 
päästä seuraavaan kisaan Ruot-
sissa. Helsingin kisoista löy-
tyy lisää tietoa nettiosoitteesta 
www.nnc2003.net. 

• 

Vaikka Dragon-melonta oli 
täyteohjelmaa, pohjoismaiset 
sekamiehistöt yrittivät vimma-
tusti. 
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50 vuotta 
puolustusvoimien 

sukeltajakoulutusta 
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SA-KUVA 

Su o m e n l a h d e n M e r i -
puolustusalue (SIMepa) 
kouluttaa Upinniemessä 
kaikki puolustusvoimi-

en sukeltajat. Puolustusvoimien 
sulceltajakoulutus alkoi vuonna 
1954, joten kuluva vuosi 2004 
on yksikön 50-vuotisjuhlavuosi. 

Sukellusala on merivoimien 
vaat ivin erikoisala. Sukeltaja-
kurssille varusmiehet val i taan 
jo ennen palvelukseen astumis-
ta hakemusten sekä fyysisten ja 
psyykkisten pääsykokeiden pe-
rusteella. Nykyisin vuorovuosin 
järjestettävillä raivaaja- ja tais-
te lusukel ta jakurssei l la varus -

miehet saavat myös aliupseeri-
koulutuksen. 

Raivaajasukeltajia käytetään 
miinantor juntaan: miinojen et-
sintään, luokitteluun, tunnista-
miseen, vaara t tomaksi tekoon 
sekä nostoon tutkimuksia var-
ten. Raivaajasukeltajille koulu-
tetaan myös vedenalaisten työ-
kalujen käyttöä ja heitä voidaan 
sijoittaa myös suoja- ja työsu-
kel ta jan tehtäviin, esimerkik-
si alusten tukeutumispaikkojen 
ta rkas tuks i in ja vedenalaisi in 
töihin. Taistelusukeltajien teh-
tävät liittyvät strategisen iskun 
ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. 
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SA-KUVA 

Panostus. Kuva Olli Jussila 

HARRI TUOMINEN 

Reservin 
sotilassukeltajien 
har joi tukset 
Varusmieskoulutuksen jälkeen 
merivoimat harjoituttaa sukel-
ta ja reserv iään ker taushar jo i -
tuksissa (KH). Viimeisen viiden 
vuoden a ikana on jä r jes te t ty 
myös sukeltajien vapaaehtoisia 
harjoituksia (VEH) sekä MPK 
ry:n Meripuolustuspiirin sukel-
tajakursseja, jotka täydentävät 
"kovia" kertausharjoituksia yl-
läpitämällä reservin sotilassu-
keltajien sukellusrutiinia ja val-
miutta sa-tehtäviin. Nämä kaik-
ki harjoitukset yhdessä antavat 
merivoimille myös palautteen 
sukeltajareservin sijoituskelpoi-
suudesta. 

Tänä v u o n n a jä r jes te tään 
seuraava t so t i l a s suke l t a j i en 

VEH-harjoitukset ja MPK-kurs-
sit: 

• Sukeltajakurssi 6 (laitehuol-
to ja katsastus), 2.-3.2.2004 
Upinniemi, Seppo Järveläi-
nen (050-649 88) 

• Sukeltajakurssi 1 (suunnit-
telu) 14.-15.2.2004 Suomen-
linna, Petri Härmä (040-868 
4012) 

• Sukeltajakurssi 2 (viisto-
kaikuetsintä), 11.-13.6.2004 
Hästö Busö, Petri Härmä 
(040-868 4012) 

• PV VEH (suoja- ja työsukel-
taja), 30.7.-1.8.2004 Upin-
niemi, SIMepa/SukK 

• Sukeltajakurssi 4 (räjäytys), 
27.-29.8.2004 Hastö Busö, 
Markku Saarikoski (044-
5322 850) 

• Sukeltajakurssi 5 (palau-
te), 16.-17.10.2004 Kotkan 
Rannikkoalue, Petri Härmä 
(040-868 4012) 

Meripuolustuspi i r in kurs-
seille voi ilmoittautua internetin 
välityksellä osoitteessa www. 
mpkry . f i tai yllä main i tu i l l e 
kurssien johtajille. VEH-harjoi-
tuksen sekä ennakkoon järjes-
tettävän lääkärintarkastuksen 
kutsunnat suorittaa SIMepa. 

Toivotan kaikki sotilassu-
keltajat tervetulleeksi mukaan 
to imintaamme ja kiitän meri-
voimien joukko-osastoja ja nii-
den henkilöstöä saamastamme 
tuesta ja erinomaisesti sujunees-
ta yhteistyöstä. 

Petri Härmä 
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4 ? 

RISTO RASKU 

• Ensitutustuminen laitteeseen kuntotalon uima-altaassa. 
Kuvasta selviää DSEl:n tyypillinen käyttöasento. 

• Sukeltajasonari DSE1 on tiivis ja helposti käsiteltävä pa-
ketti joka ilmassa painaa noin 30kg. 

It ämeren vesiolosuhteet ovat 
muuttuneet varsinkin rannik-
koalueilla koko ajan huonom-
miksi veden laadun ja näky-

vyyden suhteen. Vesi on rannikolla 
vär i l tään puna i senruskeaa ja kes-
kimäärä inen näkyvyys vedessä on 
2 - 5 metriä. Tämä heikentää jo sel-
keästi sukel taj ien mahdo l l i suu t t a 
löytää kohteita meressä etsittäessä 
sitten miinoja, laivan hylkyjä, mah-
dollisia hukkuneita tai muita löydet-
täväksi tärkeitä kohteita. Etsinnät yli 
30 metrissä ovat fyysisesti hyvin ras-
kaita. Syvyys ja virtaavan veden vai-
kutus tekevät sukeltamisesta hyvin 
rankkaa varsinkin jos näkyvyys on 
hyvin huono ja kaiken joutuu etsi-
mään käsikopelolla. 

M I I N A N E T S I N N Ä S S Ä avoimi l -
la vesillä kykenee miinanetsi jäalus 
oh jaamaan sukeltajan aluksen so-
narin havaitsemalle kohteelle, mut-
ta ahtaimmilla vesillä, jolloin aluk-
sen liike on hyvin rajoi tet tu, tulee 
vaikeuksia. Tällaiseen tilanteeseen 
on sukeltajien avuksi kehitet ty su-
keltajasonar, jonka sukeltaja voi ot-
taa mukaansa veden alle ja parantaa 
sillä mahdollisuuttaan nähdä vedes-
sä ja löytää kohteita itsestään aina 
kahteensataan metri in saakka. Pas-
siivisella audio (kuuntelu) moodilla 
voi pingerin (äänilähteen) havaita 
jopa 2000 metristä 

TÄLLAINEN SUKELTAJASONAR 
on saksalaisen Elac Nautikin kehit-
tämä DSE 1. Se on korkeataajuinen, 
ul traäänialueella toimiva mit taus-
ja näyttölaite, joka on suunni te l tu 
vedenalaisten kohteiden paikanta-
miseen ja esittämiseen. Itse laite on 
valmistet tu alumiinista, joten se ei 
anna mitään magneett is ta herätet-
tä. Se on hyvin tiivis paketti, jota su-
keltajan on kumikäsineilläänkin hy-
vin helppo käyttää. Laitteen pääosat 
ovat sonarin lähetin ja vastaanotin 
sekä kookas ja selkeä, korkean erot-
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telukyvyn omaava näyttöruutu. 
Tärkeitä elementtejä ovat myös 
kaksi käy t t öky tk in t ä sonar in 
molemmin puolin lähellä ohja-
uskahvaa. Tällöin sukeltaja voi 
samalla sonaria ohja ten käyt-
tää käyttökytkimiä molemmilla 
peukaloillaan. Kokonaisuuteen 
kuuluu vielä v i r ta lähdepake t -
ti, jonka kestoaika toiminnassa 
on noin neljä tunt ia ja joka on 
nopeasti vaihdettavissa uuteen 
t o i m i n n a n jatkuessa yli neljän 
tunnin. 

SONARIN SUURIN käyttösy-
vyys on 60 metriä ja se tr imma-
taan vedessä lievästi kelluvaksi 
jolloin sen käyttö ja liikuttelu 
on helppoa. Maalla laitteen pai-
no on 30 kiloa. Sonarin toimin-
takeila vaakatasossa on 64 as-
tetta ja pystytasossa 12 astetta. 
Laitteessa on myös hyrrä joten 

sillä voi ilmaista kompassisuun-
t i m a n kohteeseen sekä laiteen 
asennon vedessä. Operoidessaan 
laitteella sukeltaja käyttää kahta 
v ipuky tk in t ä toista to imin ta -
moodin valintaan ja toista sää-
dettäessä kyseisen moodin laa-
tua tai suuruutta. Tietyssä tilan-
teessa voidaan laitteesta erottaa 
näyttö lähetin-vastaanottimesta 
ja tuoda se yhdyskaapelilla aina 
50 metr in etäisyydelle lähetin-
vastaanottimesta. Täten laitetta 
voidaan käyttää esimerkiksi tie-
tyn kapeikon vedenalaiseen val-
vontaan. 

LAITE OLI esittelyissä ja testeis-
sä marraskuussa 2003 sukeltaja-
kurss i l la Upinn iemessä . Esit-
telyä oli saapunut seuraamaan 
noin kaksikymmentä sukelluk-
sen ammat t i l a i s t a sekä mer i -
voimista, merivartiostosta, että 

m u u t a m i s t a s ivi i l i lai toksista . 
Perusteellisen teoreettisen esit-
telyn jälkeen sukel ta jakurss in 
henkilöstö ja muutama muukin 
merivoimien sukeltaja koekäyt-
tivät laitetta ensin kunto ta lon 
u ima-a l taassa ja m y ö h e m m i n 
todella kovissa olosuhteissa so-
tasataman vanhan torpedokoe-
aseman alueella noin kuusi-seit-
semänasteisessa vedessä. Laite 
osoi t tautui helppokäyttöiseksi 
ja jo parin tunnin tutustumisen 
jälkeen kykenivät sukeltajat saa-
maan sonarilla varsin käyttökel-
poisia havaintoja sekä altaassa 
että myös meressä. 

SUKELTAJASONAR jäi sukel-
tajakurssin testattavaksi parem-
malla ajalla neljäksi viikoksi ja 
hava innot testeistä olivat var-
sin positiivisia. Sukeltajakurssin 
kouluttajana toimiva luutnantt i 
Jarno Seppänen käytt i laitetta 
yhteensä testiaikana noin yhden 
työpäivän. Hänen mukaansa so-
naria on varsin helppo käsitellä 
vedessä, näyttö on riittävän suu-
ri ja selkeä ja perusoperointi on 
varsin yksinkertaista. Luonnol-
lisestikin kuvan perusteellisem-
pi analysointi ja hyödyntäminen 
vaativat huomat tavas t i pidem-
pää koulutus ta ja har joi t te lua. 
Apuvälineenä esimerkiksi mii-
nanetsinnässä tai jonkun muun 
kohteen e ts innässä va r s ink in 
tasaisella pohjalla sonarista on 
suunnaton hyöty verrattuna op-
tiseen etsintään. Laitteen tai lait-
teiden käyttötaktiikan luominen 
on varsin tärkeää sitten kun nii-
tä tulevaisuudessa saadaan käyt-
töön. Tämä on kuitenkin selke-
ästi osa tulevaisuuden miinanet-
sintää ja sukeltajatoimintaa. • 

• Sukeltajakurssin sukelta-
jat valmistautumassa meri-
kokeisiin. 
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räiskyi -
Merivoimien raivaajat 
Köön saarella 
PEKKA SAARELA 

Suomi menetti Neuvos-

toliitolle välirauhassa 

vuonna 1940 yli 20 

kilometrin pituisen alu-

een Hankoniemestä ja 

n. 4 0 0 saarta käsittä-

vän suoja-alueen merel-

tä. Kokonaisuudessaan 

Hangon vuokra-alu-

een koko oli 115 km2. 

Itänaapurin joukot pois-

tuivat pakon sanelema-

na Hangon vuokra-alu-

eelta loppuvuodesta 

1941. Köön saari, joka 

sijaitsee entisen vuokra-

alueen itälaidassa, työl-

listi vielä yli 60 vuoden 

jälkeen merivoimien 

raivaajia. 

45 mm it-sirpalelaukauksia. Peltilaatikoissa laukaukset olivat 
säilyneet yllättävän hyvin meren pohjassa. 

"IV" s a a r e l l e sijoi-
i V O O I l t e t t u lukuisia 45 
mm rannikkopuolustustykke-
jä. Saarelle oli varastoitu suuri 
määrä sirpalelaukauksia, joita 
neuvostotaistelijat eivät saaneet 
kuljetettua laivoilla pois. No-
pein tapa päästä eroon lauka-
uksista oli upottaa ne tunteetto-
masti mereen. 

Mer ivo imien 
k o m e n t a j a n 
tarkastuskäynt i 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen Esikunta sai kesällä 2002 

urheilusukeltajalta ilmoituksen 
vedenalaisesta ammuslöydöstä 
Koö:n läheisyydestä. Sukeltaja-
kurssi kartoitti 80 x 80 m kokoi-
sen alan meren pohjasta. Poh-
jassa arvioitiin olevan n. 1500 
kappalet ta 45 m m : n laukauk-
sia. Osa oli edelleen laatikoissa, 
mutta pohjassa oli paljon myös 
irrallisia laukauksia. Niiden to-
dettiin olevan hyllytavaraa, kos-
ka johtorenkaissa ei havait tu 
rihlojen jälkiä. 

Miksi alue olisi raivattava ? 
Suomenlahden Merenkulkupiiri 
totesi, että löydös aiheuttaa vaa-
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raa merenkulkijoille, koska alue 
on suosittu ankkurointipaikka. 

Raivaaminen aloitettiin Me-
rivE:n käskystä 3.3.2003. Jääolo-
suhteet olivat vielä silloin suo-
tuisat jään päältä tehtävälle rai-
vaamiselle. Jään paksuus oli me-
rialueella 35-50 cm. 

Mer ivo imien k o m e n t a j a n 
kont ra -amiraa l i Hans Holm-
strömin, esikuntapäällikön, me-
ripuolustusalueiden komentaji-
en ja merivoimien varikon pääl-
likön tarkas tuskäynt i 14.3.03 
Köön saarella osoitti, miten tär-
keästä raivaamistoimenpiteestä 
oli kyse. 

Merivoimien Esikunta joh-
ti kokonaistoimintaa. Suomen-
lahden Mer ipuo lus tusa lueen 
turvallisuuspäällikön, komen-
ta jakapteeni Markku Part ion 
m y ö n t e i n e n s u h t a u t u m i n e n 
rankan tehtävän suorittamisek-
si oli merkittävä. Yliluutnant-
ti Kimmo Lyly johti käytännön 
toimenpiteitä Köön saarella. Su-
kellustoiminnan vanhin oli yli-
luutnantt i Juhani Erik Kuustie 
SmMepaista. Itse johdin lauka-
uksien räjäyttämisen Hästö Bu-
sön eteläpuolella. 

Muonituksesta huolehtivat 
yliluutnantti Jouni Ponnikas ja 
luutnantti Erkko Larjo. 

Kaluston kuljetus 
Koö:n saarel le 
Kaluston kul je tus Sommarön 
kaupan pihalle alkoi 3.3.2003. 
Lukuisat kontit ja kuorma-autot 
peittivät nopeasti kaupan ran-
ta-alueen. Kuopion asevarikolta 
saapui luutnantti Seppo Musto-
nen ammusten nostoon tarvit-
tavien A-pukkien kanssa. Am-
matt i tai toisten ohjeiden avul-
la pystyt imme pukit nopeasti. 
Moottorikelkoilla ja mönkijöil-
lä kul je t imme kaluston ennen 
pimeyden laskeutumista Köön 
saarelle. 

Ilmakaari-ja korjaamoteltan 
pystytys ja pursimies Urpo Sal-
melaisen johdolla tehdyt vaati-
vat sähköistystoimenpiteet oli 
toteutettu klo 20.00 mennessä. 

Jääse inämästä 
t u r v a a ra ivaaj i l le 
Laukausten nostoa varten teh-
tiin aluksi 2 x 3 metr in aukko 
jäähän moottorijääsahalla.Saa-
dut 30 x 50 cm:n jääpalat kasat-
tiin suojaseinäksi. PvTT:n Erkki 
Koveron mukaan 50 cm:n pak-
suinen jääseinä hidastaa 45 mm: 
n kranaatin sirpalenopeuden lä-
hes nollaan. 

Ennen yhdenkään laukauk-
sen nostoa, merenpohja tutkit-

Kommodori Antero Karumaa 
ja komentajakapteeni Juha 
Pöllänen vierailulla "Ruutiluo-
dolla". 

tiin vedenalaisella Atlantis-ka-
meralla. Pitkällä jatkovarrella 
saatiin monitori in selkeä kuva 
pohjassa olevista kohteista. 

Sukeltaja k i inni t t i nosto-
narun 45 mm:n laukaukseen ja 
nousi ylös vedestä. Kun kaik-
ki jääalueella olivat suojautu-
neet, pintaraivaaja nosti köyden 
avulla ens immäisen kohteen 
jään päällä olevan Kevlar-peiton 
päälle. Varovasti nostaen suoja-
peiton HARDOX-sylinterin si-
sälle hän ajoi moot tor ikelkan 
tuhoamispaikalle. Iskumassa-
laitteella i rroi tet t i in kranaat-
ti hylsystä, minkä jälkeen kra-
naatti tehtiin vaarattomaksi hu-
mahduspanoksella. Näiden toi-
menpiteiden jälkeen laukauksen 
eri elementit voitiin tutkia tur-
vallisemmin. 

Selvästi näkyvät merkinnät 
kranaatissa osoittivat, mistä oli 
kyse: 45mm i lmator juntakra-
naatti valojuovalla ja iskusyty-
tin MG-5-27/32. Sytyttimessä 
olevat varmistukset tekivät nos-
totoimenpiteet ja käsittelyt tur-
vallisiksi. 

Kuukaudessa yl i 4 0 0 0 
ra iva t tua laukausta !!! 
Pohjassa oli myös toinen mal-
li: 45 m m trotyylikranaatt i is-
kusytytin KTM-l-36/40:llä va-
rus te t tuna . Nämä laukaukset 
olivat pakattu puulaatikoihin , 
joten niiden kunto oli huomat-
tavasti heikompi kuin it-lauka-
usten, jotka oli pakat tu tiivii-
siin peltilaatikoihin. Molemmat 
mallit oli kuitenkin turvallista 
asettaa keräyslaatikoihin, jotka 
sitten nostettiin kaukokäyttöi-
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sesti jäällä odottavan mönkijän 
peräkärryyn. Kuljettaja oli va-
rustautunut suoja-asuun ja kun 
vielä nostetut laukaukset olivat 
HARDOX-suojal ier iön sisällä 
ja päällä vielä suojapeite, kuljet-
taminen tuhoamispaikalle sujui 
pienimmän vaaran periaatteel-
la. Aina kun kuorma lähti koh-
ti määränpäätään, kuljettaja otti 
yhteyttä räjäytyspaikalle. 

Kenttäsairaanhoitaja kuun-
teli i lmakaaritel tan lämmössä 
koko ajan radioliikennettä. 

Olin itse t uhoamispa ikan 
vanhimpana. Aluksi raivasim-
me kokonaisen laatikon, jossa 
oli 10 kappaletta laukauksia, 7 
kilolla Penoa. Tämä raivaamis-
malli ei kuitenkaan tuhonnut 
kaikkia kranaatteja täydellisesti, 
joten panost imme jatkossa jo-
kaisen erikseen.Täydellisin tapa 
oli laittaa laukaukset kahteen ri-
viin hylsyjen kannat vastakkain 
ja väl i in Penoa. Kranaa t t i en 
kärkiosat panostettiin tietenkin 
myös Penonauhalla. 

Kuukauden aikana räjäytyk-
siä oli yhteensä 102 kappaletta. 
Räjähdysainetta kului 589 kg ja 
momenttinalleja n. 500 kpl. Sir-
palelaukauksia tuhot t i in 4200 
kpl!!! Keskimäärin yhtä lauka-
usta kohti käytimme n.l30g pe-
noa. 

Sukellustoiminnan tarkkai-
luun oli Upinniemestä kuljetet-
tu lämmitettävä monitorikoppi, 

missä tehtiin jokaisesta sukel-
lustoiminnasta myös videotal-
lennukset . Sukeltajilla oli ky-
pärässään kameralaitteet, joten 
kopissa oleva tarkkailija kykeni 
antamaan sukeltajalle koko ajan 
ohjeita jään päältä. Jokainen rai-
vattava alue oli ruudutettu 20 x 
20 m kokoiseksi ketjuin ja va-
lopoijuin. Näkyvyyden ollessa 
välillä heikko, sukeltaja pysyi 
valopoijujen avulla oikealla re-
viirillään. Imuletkulla imettiin 
pohjasta irtoavaa humusta jään 
päälle, joten näkyvyys pysyi tä-
män toimenpiteen avulla siedet-
tävänä. 

Sukeltajat toimivat pinnalla 
myös aputehtävissä, kuten avan-
tojen teossa ja laukausten nos-
ton valmisteluissa. 

Sääolosuhteet 
a inoa o n g e l m a 
Sääolosuhteet merellä muut -
tuivat d ramaat t i ses t i maalis-
kuun loppupuolella. Jäätilanne 
tu rva l l i sen ku lkemisen kan-
nalta heikkeni oleellisesti. Sää-
olosuhteiden yllätyksellisyyden 
koimme kolmannella viikolla, 
kun käyt tämämme "Ruutiluo-
to" olikin aamulla veden ym-
päröimä. Jouduimme evakkoon 
Hästö Busön etelärannalle. Pro-
jektille vaaditut 4200 kappalet-
ta raivat tua laukausta saati in 
kyllä tuhotuiksi, mutta lisätöitä 
aiheuttivat joka-aamuiset jään 

Yliluutnantti Kim-
mo Lyly nostamas-
sa ensimmäistä 45 
mm laukausta me-
ren pohjasta suoj-
seinämän takaa. 

paksuuden mittaukset. Yliluut-
nant t i Mika Heiskanen varus-
miesjoukkoineen oli tervetullut 
lisävoima urakan loppuunsaat-
tamiseksi. Raivaajien lukumää-
rä ei olisi riittänyt ylimääräisten 
toimintojen hoitamiseen. Ura-
kan rankkuutta kuvastaa hyvin 
se, että kun kalusto oli huollettu 
ja päivällinen syöty kello 21.00, 
saunaan lähtijöitä ei ollut enää 
monta. 

Köön raivaajat 
Pintaraivaajat 

Ylil Kimmo Lyly 
Ylil Pekka Saarela 
Ylil Jouni Ponnikas 
Ylil Heikki Harinen 
Ltn Marko Honkala 
Ltn Antti Pulli 
Ltn Jani Parviainen 
Ltn Erkko Larjo 
Pursim Urpo Salmelainen 

Sukeltajat 
Ylil Juhani Kuustie 
Ylil Pasi Rissanen 
Ylil Ari Kurppa 
Ltn Joni Ahokoski 
Ltn Jussi Niemi 
Ltn Ilkka Huttunen 
Ltn Seppo Mustonen 

(KuopAseV) 
Ltn Kai Reijonen 
Pursim O-P Salminen 
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Reservin 
ylikersantti 
RUK:ssa 
täydennyskurssilla 

Pal jon j u lk i suu t t a ja k i in-
nos tus ta osakseen saanut 

reservin aliupseereiden täyden-
nyskoulutus reserviupseereik-
si käynnistyi lokakuussa 2003 
samaan aikaan Reserviupseeri-
kurssin 223 kanssa. Pilottikurs-
sin 21 opiskelijaa saapuivat Ha-
m i n a a n ka ikk ia l t a Suomesta . 
Kurssilaisten ikäjakauma on 24 
- 48 vuotta ja sotilasarvot, jois-
sa esiinnytään läpi kurssin, puo-
lestaan alikersantista vääpeliin. 
Kurssilaiset eivät siis ole upsee-
rioppilaita monen epäilyksistä 
huolimatta! 

Olemme suori t taneet opin-
toja nyt neljän lähi- ja kahden 
e t ä j akson a ikana . Ka ikk iaan 
koulutus sisältää 41 lähiopetus-
vuorokautta, eli matkaa on vielä 
taivallettavana. Kurssin aluksi 
jokainen kävi läpi m m puolus-
tusvoimien kuntotes t in ja lää-
kärintarkastuksen. Opiskeltavat 
aiheet ulottuvat syväjohtamis-
ohjelman mukaisesta johtamis-
ta idosta j a lkaväk i t ak t i ikkaan 
ja ta is te lutekni ikkaan. Tavoit-
teiden saavuttamiseksi opiskel-
laan niin luokassa oppikirjojen 
parissa kuin nykyaikaisesti in-
ternet issä eli Verkkosotakou-
lussa. Yksinäisen puur tamisen 
vas tapa inoks i työskennel lään 

myös tiimeissä, mahdollisuuk-
sien mukaan myös etäjaksojen 
aikana. 

Kurssille osall istuminen on 
haastavaa, ei pelkästään moni-
naisen sisällön vuoksi. Etäjak-
soilla a j ankäy tön ha l l in ta on 
merkittävässä roolissa, kun nor-
maalin arjen ohella uutta omak-
suttavaa tietoa on paljon. Koti-
joukkojen kärsivällisyys ja tuki 
nousevatkin tällaisessa tiiviissä 
opiskelussa arvoonsa. 

M y ö s k ä ä n i l m a n RUK:n 
osaavaa ja motivoitunutta hen-
kilökuntaa ei kurssin läpivienti 
va rmas t ikaan olisi mahdoll is-
ta. Opp imismie le s säk in kan-
nattaa huomioida kuinka suuri 
merkitys omaan to imintaan ja 
jaksamiseen on kannustaval la 
esimiehellä. Vaikka pilottikurs-
si tuntuu olleen lähes jatkuvas-
ti suurennuslasin alla, on ilah-
duttavaa huomata että a inakin 
kurssilaiset kouluttajilleen ovat 
pitäneet päänsä kylmänä. 

Kevään ja kesän aikana osal-
l i s tumme m m Reserviupseeri-
koulun to teu t tamal le Koulut-
ta jakurss i 9:lle maal iskuussa , 
jol loin p ä ä s e m m e n ä k e m ä ä n 
talviset olosuhteet Valkjärven 
maastossa Haminan itäpuolella. 
Siitä matka ja tkuukin vilkasta 

vauhtia kohti kahta Maanpuo-
lustuskoulutus ry: n toteuttamaa 
esikuntakurssia , Maanpuolus-
tuskorkeakoulun johtamaa Esi-
kunta- ja joh tamishar jo i tus ta , 
Kirkkojärven marssia, RUK 224: 
n kurssi juhlaa, kovapanosam-
muntoja ja lopulta kurssin pää-
töstä heinäkuussa. 

On myönnet tävä , että me-
rimies ei ehkä ole kaikista par-
haiten elementissään opiskelles-
saan ja harjoitellessaan jalkavä-
k i tak t i ikkaan liit tyviä taitoja. 
Uut ta omaksu t t avaa asiaa on 
todella paljon. Koen kui tenkin 
olevani etuoikeutettu saadessa-
ni opiskella kurssilla ja saades-
sani mahdollisuuden oppia uut-
ta kaikkien puolustushaarojen 
ja aselajien asioista. Oppimisen 
tulokset näkyvät sitten toivot-
tavasti myös lopputyössä, jon-
ka jokainen kurssi lainen tekee 
omasta sodanajantehtävästään. 

Palataan loppuihin kurssi-
kokemuksiin syksymmällä. 

Teksti ja kuva: Mika Kuutt i 
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41 

mailto:info@datactica.fi


RANNIKKOTYKISTÖN 
ÖPSEERIYHDISTYS 
70 VUOTTA 

RTUY viet t i p e r u s t a m i s e n s a 
70-vuot is juhlaa 5. j ou lukuu ta 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
arvovaltaisen osanottajajoukon 
läsnäollessa. Aluksi p ide t t i in 
sääntöjen mukainen vuosikoko-
us. Kokouksen päätyt tyä kuul-
tiin esitys yhdistyksen visioksi. 
Visioesityksen jälkeen julkis-
tettiin ja jaettiin kaikille läsnä-
olijoille yhdistyksen uuni tuore 
juhlavuosikirja. Tämän jälkeen 
s i i r ry t t i in l askemaan seppele 
Suomelinnan kirkon muistotau-
lulle. Samanaikaisesti laskettiin 
seppele Isosaaressa R i k a m a n 
muistotaululla. Seppeleenlaskun 
jälkeen tultiin takaisin upseeri-
kerholle v a s t a a n o t t a m a a n eri 
yhdistysten ja yhteis työkump-
pane idemme vuosipäiväonnit-

\ 

teluita. Päivä huipentui iltajuh-
laan, jossa juhlapuheen piti yh-
distyksen kunniajäsen kenraali 
Jaakko Valtanen sekä palkittiin 
ansiotuneita yhdistyksemme jä-
seniä. Juhlan päätteeksi nautit-
tiin mait tava juhlail lal l inen ja 
tanssi t t i in Kaart in Soi t tokun-
nan varusmiesyhtyeen tahditta-
mana. 

TERVEHDYSSANAT 
"Kunnio i te tu t so t iemme vete-
raanit, herra kenraali, yhdistyk-
semme kunn ia jäsen , hyvät rt-
veljet, arvoisa kokousväki". Näil-
lä sanoilla yhdistyksen puheen-
johtaja komentaja Hasse Rekola 
toivotti runsaslukuisen jäsenis-
tön tervetulleeksi juhlavuosiko-
koukseen ja jatkoi avauspuhet-

taan: "Yhdi s tyksemme syntyi 
ens immäis ten joukossa vuon-
na 1933 noin 10 vuotta Meriup-
seeriyhdistyksen perustamisen 
jälkeen. Perustaminen tapahtui 
päivälleen 70 vuot ta sitten Ka-
tajanokan Upseerikasinolla. Pe-
rustamista valmisteleva kokous 
oli pidet ty täällä Rtl :n Upsee-
rikasinolla kuukautta aiemmin. 
Yhd i s tyksemme ta rko i tuksen 
m ä ä r i t e l m ä ä ei ole t a r v i n n u t 
muut taa , ei edes 1998, jolloin 
sääntöjä a janmukais te t t i in vii-
meisen organisaatiouudistuksen 
mukaisiksi. Yhdistyksen nimeä-
kään ei halut tu ajanmukaistaa, 
sillä katsottiin, että Merivoimat 
on yhteinen nimittäjä, sen osana 
ovat rannikkojoukot, mutta "pe-
rinneaselajina" on edelleen ran-
nikkotykistö." 

KUNNIAJÄSENIÄ 
E n n e n k u i n yhd i s tyksen pu-
heen joh ta j a avasi vars ina isen 
kokouksen oli hänellä mieluisa 
tehtävä tehdä vuosikokouksel-
le esitys. Sääntöjen 7§:n mukai-
sesti voi yhdistys vuosikokouk-
sessaan kutsua kunniajäsenek-
seen henki lön , joka on tehnyt 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
komentaja Hans-Peter Rekola 
laski seppeleen Suomenlinnan 
kirkon muistotaululle vara-
puheenjohtajan eversti Juha-
ni Haapalan kanssa. Kunnia-
vartiossa kapteeniluutnantt i 
Kari Salin ja yli luutnantti Jussi 
Rodriquez. 
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Yhdistyksen kunniajäsenek-
si kutsuttu eversti, professori 
Matti Lappalainen 

r ann ikko tyk i s tö l l e a rvokka i t a 
palveluksia tai t o iminu t erityi-
sen a n s i o k k a a s t i y h d i s t y k s e n 
hyväks i . P u h e e n j o h t a j a es i t t i 
eversti, professori Mat t i Lappa-
laisen ja p r ikaa t ikenraa l i Asko 

O Y S T J F 9 i h JL f 

Kilpisen kutsumista yhdistyksen 
uusiksi kunn ia j ä sen iks i perus -
te luna molempien rt-velj iemme 
erityisen kunnioi te t tavat ansiot 
omilla saroillaan. Juhlavuosiko-
us hyväksyi tehdyn kunniajäse-
nesityksen raikuvin kättentapu-
tuksin. 

VUOSIKOKOUS 
Seuraavaksi siirrytti in sääntöjen 
mukaiseen vuosikoukseen. Yh-
d i s tyksen p u h e e n j o h t a j a avasi 
kokouksen ja kutsui kokouksen 
puheenjohtajaksi entisen itsenäi-
sen r t- joukko-osaston komenta-
j ana ja m y ö h e m m i n r t - t a rkas -
t a j ana t o i m i n e e n everst i Risto 
Sinkkosen. Yhdistyksen sihteeri 
kapteeni luutnant t i Kari Salin ja 
ta loudenhoi ta ja komenta jakap-
teeni Auvo Vii ta-aho esittelivät 
p ä ä t t y v ä n kauden to imin ta - ja 
t i l iker tomuksen . Ker tomuksen 
kohdassa: riveistä pois n u k k u -
neet kokousväki osoit t i seisten 
kunnio i tuksensa n i in menneel-
lä kaudella ku in mvös a i emmin 

« T 

yhdis tyksen riveistä k u o l e m a n 
kau t ta pois tunei l le jäseni l lem-
me. P u h e e n j o h t a j a n a va l i t t i in 
j a t k a m a a n k o m e n t a j a H a s s e 
Rekola. Uuden ha l l i tuksen ko-
koonpano on RTUY:n jäsentie-
dotteessa toisaalla tässä lehdes-
sä. Jäsenmaksut päätet t i in pitää 
ent isel lään. Uudessa to imin ta -
suunni te lmassa otetaan huomi-
oon yhdis tyksen tuore visio ja 
strategia. Vuosikokouksen päät-
teeksi luovute t t i in yhdis tyksen 
s tandaari monella tavalla maan-
puolustuksen ja yhdistyksen sa-
ralla ansioituneelle reservin ma-
juri Reijo Telarannalle. 

VISIO 
Vuosikokouksen päätteeksi ko-
menta jakapteeni Janne Huusko 
esi t tel i yhd i s t yksen u u d e n vi-
sion. Esityksessä tode t t i in ran-
n ikkotvkis töase la j in kokeneen 
useita muutoksia viimeisen vuo-
s ikymmenen aikana. Jäsenkent-
tä ja t o i m i n t a y m p ä r i s t ö ovat 
muut tunee t . To iminnan tarkoi-
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Juhlivaa yhdistystä onnittelivat m m . vas ylhääl-
tä Merivoimien Esikunnan esikuntapäällikön 
johtama delegaatio - komentaja Jukka Viitanen, 
kommodor i Hanno Strang sekä komentajat Tapio 
Maijala ja Kenneth Nyholm; keskellä RT-kerho 
Johtorenkaan edustajat Ensio Selin, Kimmo Kinos 
ja Pertti E. K. Aalto, alhaalla Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan Pekka Ahtola ja Kristiina Slot-
te. Ylinnä Meriupseeriyhdistyksen puheenjohtaja 
kommodor i Juha Rannikko, yllä Rannikkotykis-
tön Opistoupseerit ry:n puheenjohtaja Jari Anders-
so kättelemässä ja vuoroaan odottaa Kari Laakko. 
Viereisellä sivulla Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtat ja Ulla Varjola luovuttaa yhdistyk-
sensä s tandaar in ja hänestä oikealla juhlivan yh-
distyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on-
nittelujen vastaanottaj ina. 



/

/ ( Komentaja Rekola luovuttaa yhdistyksen stan-
za / < / daarin majuri res Reijo Telarannalle 

Yhdistyksen puheenjohtaja JUHLAVUOSIKIRJA tä vuos ikymmenel tä silloisten 
luovutti juhlajulkaisun en- Laaja ja korkeatasoinen julkai- puheenjohtajien silmin. Toises-
simmäisen kappaleen kenraali su to imin ta on ja on ollut yh- sa luvussa on yhdistyksen his-
Jaakko Valtaselle distyksen t unnusmerkk i koko toriikki nuoren jäsenen, kadetti 

yhdistyksen olemassaolon ajan. Mika Salmisen kirjoit tamana ja 
tus ja arvot ovat kui tenkin säi- Yhdistys on h is tor iansa aika- ko lmannessa kuvataan yhdis-
lyneet lähes entisellään. Tiivis- na julkaissut useita r ann ikko- tyksen toimintaa viimeksi kulu-
tetysti visio voidaan esittää seu- tykistöaiheisia kirjoja, histori- neella vuosikymmenellä Ranni-
raavasti: Kehittyvää ammattitai- oita ja vuosikirjoja. Alun perin kon Puolustaja -lehden artikke-
toa ja yhteistyötä rannikon puo- XII Vuos ik i r j an pit i i lmestyä leiden muodossa. Kolmas luku 
lustukseen. Vision toteut tami- jo vuonna 1967, mutta tuolloin alkaa tasan kymmenen vuot ta 
seen tarvitaan strategia (toimin- yhdis tyksen joh tokunta päät t i sitten vietyllä 60-vuotisjuhlalla, 
tasuunnitelma), jolla vastataan lopettaa vuosikirjojen julkaise- jossa mm. naulat t i in yhdistyk-
ajan haasteisiin ja suunna taan misen ja siirtyä Rannikkotykki- sen lippu. Vuosikir jan lopussa 
kohti visiota. Vuosikokoukses- mies-kirjan toimittamiseen. on yllä esitetty yhdistyksen vi-
sa esitetty visio on kokonaisuu- Nyt i lmes tyvän vuos ik i r - sio 2017. 
dessaan luettavissa juhlapäivänä jan ensimmäisessä luvussa on Juhlavuosikirjan ensimmäi-
julkistetussa vuosikirjassa. esitetty "Näkökulmia vuosien nen kappale luovutettiin yhdis-

varrelta" kolmelta ensimmäisel- tyksen kunniajäsenelle kenraali 



Kultaisella ansiomerkillä palkittiin Eero Sivunen, 
Jaakko Valtanen ja Timo Sario 

Komentaja Ove Enqvistille luovutettiin 
hopeinen ansiomerkki numero 19 

Jaakko Valtaselle. Myös muul le ja seisten kunn io i t t amaan yhdis- neen ja vuosiki r jo ineena, Ran-
kokousväelle toivotet t i in antoi- tyksen l ipun saapumista. Seuraa- nikon Puolustaja -lehden, Ran-
sia muisteloita vuosipäivälahja- vaksi puheen joh ta ja toivotti eri- n i k o n p u o l u s t a j a i n Ki l lan sekä 
na jakoon tulevan k i r j an muo- tyisen l ämpimäs t i tervetul leiksi Rannikotykistösäätiön edeltäjän 
dossa. Vuosikokouksesta poissa tässä vaiheessa juh laan m u k a a n R a n n i k k o t y k i s t ö n Pe r inneyh-
olleet voivat pyytää vuos ik i r jan kutsutu t viehättävät d a a m i m m e , d i s tvksen p e r u s t a m i s e e n vai-
alueensa yhteysupseerilta. Tervetulosanoissaan puheenjoh- ku t tamisen . Yhdistys osall istui 
I I T A II i l i i A taja esitteli juhlayleisölle lyhyesti Rannikkotykis tömuseon perus-

yhdis tystä ja sen to imin taa sekä tamiseen 1948 sekä sen uudista-
Ti la isuuden aluksi puheen joh - main i t s i yhdis tyksen saavutuk- miseen ja uusavajaisiin vuonna 
ta ja k o m e n t a j a H a s s e Rekola sista m m : l i n n a k e r a h a n , l aa jan 1988. Muita yhdistyksen saavu-
pyysi juhlayle isöä n o u s e m a a n j u lka i su to iminnan his tor i ikkei- tuks ia ovat yhdis tyksen kan to-

Iltajuhlan juhlapu-
heen piti kenraali 

Jaakko Valtanen 
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Rannikkotykistösäätiön val-
tuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara luovutti on-
nittelujen yhteydessä stipendin 
RtUY:lle juhlajulkaisun paina-
tuskulujen kattamiseksi 

l ippu, pienoislippu sekä stan-
daari, jotka kaikki ovat nähtä-
vänä rannikkotykistön upeassa 
per innehuoneessa , jonka vie-
ressä on "veljesyhdistyksemme" 
Meriupseeriyhdistyksen huone. 

JUHLAPUHE 

r 

I l tajuhlan juhlapuheen oli lu-
p a u t u n u t p i t ä m ä ä n k e n r a a -
li Jaakko Valtanen. Hän piirsi 
puheessaan suurten muutosten 
kaaren yhdistyksemme perus-
tamisen aikojen turvallisuuspo-
liittisista ja yhteiskunnallisista 
olosuhteista nykypäivän tilan-
teisiin. 1930-luvulla Suomi etsi 
kiihkeästi sotilaallisia liittolai-
sia ja päätyi puolueettomuuden 
"yksinäisyyteen". Nyt yleinen 
mielipide pitää l i i t toutumatto-
muut ta turva l l i sempana kuin 
liittoutumista. Valtanen kuiten-
kin arveli, että Euroopan Unio-
nin maiden turvallisuusyhteis-
työ sekä kumppanuustoiminta 
Naton kanssa kehittyvät siihen 
suun taan , e t tä a jan kuluessa 
yleinen mielipidekin maassam-
me muuntuu sotilaallisen liit-
tou tumisen kannal le ja mah-
dollistaa poliittisen päätöksen-
teon. Vain siten voivat meillekin 
hyödylliset turval l isuustakuut 
to teu tua käy tännössä . Valta-
nen totesi myös yhdistyksem-
me joutuvan puolustuksemme 
viime vuosien muutosvirrassa 
etsimään sekä jatkuvuuden että 
uudistumisen tekijöitä. 

PALKITSEMISET 
Juhlavuosipäivänä yhdistys pal-
kitsi ansiotuneita jäseniään an-
siomerkeillä. Kultainen ansio-
merkki on luovutettu vuodesta 
1950 lähtien 24 ansioituneelle 
jäsenelle ja vuonna 1987 käyt-
töön otetun hopeisen ansiomer-
kin on saanut 17 jäsentä. Ilta-
juhlassa luovutettiin seuraavat 
ansiomerkit: 

Kultainen ans iomerkk i 

Komentajakapteeni Auvo Vii-
ta-aho daameineen näytti nuo-
remmille mallia 

nro 25 
kenraali Jaakko Valtaselle 
nro 26 
everstiluutnantti Timo Sariolle 
nro 27 
reservin majuri Eero Sivuselle 

Hopeinen ans iomerkk i 
nro 18 
eversti Juhani Haapalalle 
nro 19 
komentaja Ove Enqvistille 
nro 20 
Meriupseer iyhdis tyksen jäse-
nelle komentaja Kari Merilälle. 
Huomionosoi tus on harvinai-
nen, sillä ansiomerkki voidaan 
myöntää vain poikkeustapauk-
sessa yhdistyksen ulkopuoliselle 
henkilölle. 

TERVEHDYKSET 
Yhdistys vastaanotti kiitollisena 
lukuisia eri yhdistysten ja yhteis-
työkumppaneidemme vuosipäi-
väonnitteluja. Erityiset kiitokset 
osoitetaan Ranikkotykistösääti-
ölle ja Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillalle "onnitteluter-
vehdyksistä", jotka osoitetti in 
juhlavuosikirjan painatuskulu-
jen kattamiseksi. Kiitos. HPR 

Kari Merilä vastaanottaa yhdis-
tyksen hopeisen asiomerkin 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERI YHDISTYS TIEDOTTAA 

R a n n i k k o t y k i s t ö n U p s e e r i y h d i s t y s Ry pi t i 
sääntömääräisen vuosikokouksen Suomenlin-
nan Upseerikerholla 5.12.2003 klo 15.00 alka-
en. Kyseessä oli 70-vuot is juhlakokous. Koko-
uksessa päätett i in seuraavaa: 

P u h e e n j o h t a j a es i t t i evers t i , p r o f e s s o r i 
M a t t i Lappa la i sen ja p r ikaa t iken raa l i Asko 
Kilpisen kutsumista yhdistyksen uusiksi kun-
niajäseniksi, jonka juhlavuosikokous hyväksyi 
raikuvin kät tentaputuksin. 

Yhd i s tyksen p u h e e n j o h t a j a k s i tu leva l le 
to imin takaude l le val i t t i in yksimielisest i ko-
mentaja Hans-Peter Rekola. 

Hallituksen kokoonpano seuraavalla toiminta-
kaudella on seuraava: 
- ev Juhan i Haapala Evp-jä-

senet 
- komkapt Sami Iso-Lauri MerivE 
- komkapt Taneli Uosuka inen PE 
- komkapt Auvo Vii ta-aho MpKK 
- kaptl Kar i Salin SIMepaE 
- kaptl Heikki Mat t i la MerivKoulK/SlMe-

pa 
- ylil Mikko Ant i la RaaRtPsto/UudPr 
- ylil res K i m m o Kinos RT-johtorengas 
- ylil Jukka Kiu ru MeriSK 
- ylil Lari Piet i läinen KotRa 
- ylil Jussi Rodr iquez S1RR/S1-

Mepa 
ylil Pekka Snel lman TurRPsto/SmMepa 

U u d e s s a t o i m i n t a s u u n n i t e l m a s s a o t e t a a n 
huomioon yhdistyksen tuore visio ja strategia, 
joka ju lka is t i in vuos ikokouksen yhteydessä. 
T o i m i n t a s u u n n i t e l m a n pääkohda t ovat seu-
raavat: 
1. Jäsenrekrytointi 
2. Jäsenkysely to imin tamuoto jen kehi t tämi-

seksi 
3. Jäsenretki Laatokan r ann ikkopuo lus tuk -

seen syyskuussa 
4. Jä r jes te tään esi telmä- ja keskuste lut i la i -

suuksia yhteis työkumppaneiden kanssa 
5. Julkaistaan Rannikon Puolustaja -lehteä ja 

kehitetään internet-sivuja 
6. Tuetaan tu tk imus- ja kehi t tämistoimintaa 
7. Osal l i s tu taan r ann ikko tyk i s tön per inne-

to imin taan Rannikkotykis tön Per inneyh-
distyksen kanssa 

8. Jatketaan joukko-osastojen historioiden ja 
historiasarjan markkinoint ia . 

Jäsenmaksujen suuruude t pysyivät ennal-
laan: 
- varsinaiset jäsenet 22 eur 

kannattajajäsenet 220 eur 
- lahjoittajajäsenet 2200 eur 

Yhd i s tyksen j u h l a v u o s i k i r j a j u lka i s t i i n 
juhlapäivänä ja vuosikokouksesta poissa olleet 
voivat pyytää vuos ik i r jan alueensa yhteysup-
seerilta. 

R T U Y : I M E V P - L O U I M A S T I L A I S U U D E T 

... Ka ta janokan kasinolla jä r jes te tään kevätkaudella 2004 seuraavasti . 

• 2 5 . 0 3 k l o 1 2 . 0 0 , Rann ikkopuo lus tuksen kehi tysnäkymis tä , k o m m o d o r i T im o Juntt i la 

• 2 2 . 0 4 k l o 1 2 . 0 0 , Täsmäaseet nykyaikaisessa sodankäynnissä , eversti Vesa Lappala inen 

• 1 3 . 0 5 k l o 1 2 . 0 0 , Puolus tusvoimien pääso tahar jo i tus Aalto 2004, komenta ja Juha Pal laspuro 

m 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 

lukijamatka 
Mants insaa reen ja Aunukseen 
10.-13.9.2004 

Kohteet mm: Mantsinsaaren raskas patteri, Mantsinsaaren idylliset vanhat 
kyläalueet, Lunkulansaari, Salmin kirkonkylä, Aunuksen retken muistomerkki, 
Vitelen karjalaiskylä ja patterialue, Tuuloksen maihinnousuranta, Tuulosjoen 
suun patterialue, Tuuloksen suomalainen kenttähautausmaa. 

Lähtö Helsingistä 10.9. klo 07.30 (Turusta 04.00). 
Paluu Helsinkiin 13.9. n. klo 21.00 (Turkuun n. 23.30). 

Yksityiskohtainen matkaohjelma lehtemme seuraavassa numerossa. 
Matkanjärjestäjä: Prima Tours, Kasarminkatu 16, Helsinki, puh 09 6898970 

Lisätietoja internet-osoitteessa: www.lumoavalaatokka.tk  
Tiedustelut: Erkki Marttila, puh 02 2355410, 050 3518111 
Email: erkkimarttila@luukku.com 

CATERPILLAR 

Huolto- ja korjauspalvelut 24h vuorokaudessa 
viranomaisille^ sekä am m at t ive neli i j o i l l e . 

MARINE ALUTECH, INÔ'gÈRVICE TELA KK A TIE, FIN-25570 TEIJO 
TEL. 00 358 2 7288 115 FAX. 00 358 2 7288 129 

e-mail: mirko.karppala@marinealutech.com 
VAT Reg. No. FI08516140 Trade Reg. No. 522.061 Domicile Pernio, Finland 

|g) Rolls-Royce 

V A N M A R 
marine -

()>•!? ZT1STX, OJP HtJFL JEJf 
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f l\!' r ^ / j Meriupseeriyhdistyksen 

jäsentiedote 2 / 2004 

V U O D E N TEEMAEHDOTUS 

I Hall i tus tulee esi t tämään vuosikokoukselle 
vuoden 2004 teemaksi seuraavaa: "Turvallisuus 
merellä". 

TIEDOTTAMINEN 

I Jäsenistölle lähetettiin tammikuun loppupuo-
lella vuoden ensimmäinen jäsentiedote, sillä en-
simmäinen kuukausikokous oli heti helmikuun 
alussa, joka jä r jes te t t i in viera i luna Kvaerner 
Masa-Yardsin Helsingin telakalle. Seuraava tiedo-
te ilmestynee huhtikuun lopulla vuosikokouksen 
jälkeen. Silloin postitettavassa tiedotteessa on mu-
kana myös vuoden 2004 jäsenmaksulomake. 

Meriupseeriyhdistyksen tiedote on luettavis-
sa myös Rannikon Puolustajan internet-sivuilla; 

osoitteen www.rannikonpuolustaja.fi kautta. Yh-
distys tiedottaa tarvittaessa myös lyhyesti meri-
voimien epävirallisilla sivuilla EJ:ssä. Tosin tämä 
tiedotuskanava on ainoastaan puolustusvoimien 
palveluksessa olevien käytössä. 

Suomi Merellä -julkaisu postitettiin jäsenis-
tölle juuri ennen joulua, mutta mikäli yhdistyk-
sen vuosijulkaisu ei ole tavoittanut sinua josta-
kin syystä, niin ota yhteyttä sihteeriin, jotta saat 
oman kappaleesi. 

V U O D E N 2 0 0 4 JÄSENTOIMINTA 

I Hallitus on l injannut 81. toimintavuoden oh-
jelmaansa. Se tulee noudattamaan vuosikokouk-
sessa ehdotettavaa teemaa: "Turvallisuus merellä". 
Suunnitteilla ovat vierailut mm. uuteen VTS-kes-

O 

m MERIUPSEERIYHDISTYKSEN 
^ ^ VUOSIKOKOUS 15.4.2004 

Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Aika: Keskiviikkona 23.4.2004 klo 18.15 alkaen. 

Aihe: Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa 
käsiteltävät asiat. 

Hallitus haluaa muistuttaa jäseniään siitä, että 
sääntöjemme 10 §:n mukaan vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on lähetettä-
vä yhdistyksen hallitukselle ennen helmikuun 
15. päivää. Valtakirjat, kahden henkilön var-
mentamana, voi lähettää ennakkoon sihteeril-
le tai ottaa mukaan kokoukseen. Valtakirjan 
malli oli vuoden ensimmäisessä tiedotteessa. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tar jo-
aa iltapalan ja ilta on varattu yhdessä oloon ja 
keskusteluun. Vuoden teeman mukaisen esi-

telmän järjestelyt ovat vielä varmistumatta . 
Lautta Suomenlinnaan lähtee Kauppatorilta 
klo 17.40. Tervetuloa! 

Osallistuminen kokoukseen pyydetään ilmoit-
tamaan sihteerille 8.4. mennessä. 
Ylil Jyrki Myllyperkiö 
puh: 09-622 3005 
gsm: 050-552 0244 
sähköpost i : jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 
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kukseen Katajanokalle sekä Lohjan koulutuskes-
kukseen. Nämä vierailut toteutetaan syksyn alka-
essa. 

Myös perinteinen yhdistyksen syysmatka on 
valmisteilla. Matkakohteeksi on valittu Pietari -
Kronstadt, matkan ajankohtana tullee olemaan 
syyskuun lopulla. Ohjelma tarkentuu kevään ku-
luessa ja siitä seuraavissa tiedotteissamme. 

HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
M Vuoden 2004 ens immäinen kuukausikokous 
järjestettiin vierailuna Masa-Yardsin Helsingin te-
lakalle tiistaina 3. helmikuuta. Ryhmämme koko 
oli valitettavasti rajattu 40 henkeen eivätkä kaik-
ki halukkaat mahtuneet mukaan. Jäsenistö pääsi 
tutustumaan juuri valmistuneeseen Carnival Mi-
racle-alukseen. Vierailun aikana kuulimme myös 
lyhyen esittelyn telakan toiminnasta. Suuret kii-
tokset isännillemme mielenkiintoisesta vierailus-
ta. 

MAALISKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
TURUSSA 16.3. 
H Tiistaina 16.3.2004 Meriupseeriyhdistys vie-
railee Turussa Saaristomeren Merivartiostossa. 
Käyntiosoite on Eerikinkatu 40-42 (Poliisitalo), 
jonne kokoon tuminen klo 18.00. Kuukausiko-
kouksen aiheena on "Länsi-Suomen" merivar-
tiosto. Illan isäntänä toimii SMMV:n komentaja, 
kommodori Henrik Wärnhjelm. 

Tarvittaessa Helsingistä järjestetään kuljetus, 
joka lähtee Kasarmintorilta klo 15.30. Tarjoilun ja 
kuljetuksen vuoksi i lmoittautumiset sihteerille 
ma 8.3. mennessä. 

VUOSIKOKOUS SUOMENLINNAN 
UPSEERIKERHOLLA 15.4. 
• Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla torstaina 
15.4.2004 klo 18.15 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntö-
jen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät 
asiat. Hallitus haluaa muistuttaa jäseniään siitä, 
että sääntöjemme 10 §:n mukaan vuosikokouk-
sessa käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on lähetet-
tävä yhdistyksen hallitukselle ennen helmikuun 
15. päivää. Valtakirjat, kahden henkilön varmen-
tamana , voi lähet tää ennakkoon sihteerille tai 
ottaa mukaan kokoukseen. Valtakirjan malli oli 
vuoden ensimmäisessä tiedotteessa. 

Kokouksen yhteydessä jär jestetään mahdol-

lisesti esitelmä mukail len vuoden teemaamme, 
mutta se on vielä varmistumatta. Kokouksen jäl-
keen yhdistys tarjoaa jäsenilleen iltapalan ja ilta 
on varattu yhdessä oloon ja keskusteluun. Osal-
l istuminen kokoukseen pyydetään i lmoittamaan 
sihteerille 8.4. mennessä. 

Lautta Kauppatorilta lähtee klo 17.40. Kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ovat lämpimästi tervetul-
leita! 

MAJA-ASIAA 
I Kesäkauden (viikot 23-39) majavuorojen vara-
ukset tulee tehdä sihteerille 26.3. mennessä. Hal-
litus jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden kes-
ken vuosikokousta valmistelevassa kokouksessaan 
huhtikuun alussa. Hakeneille ilmoitetaan päätök-
sestä. Kesäkauden ulkopuoliset vuorot ovat va-
paasti haettavissa, tilaa on runsaasti. Majamaksut 
jäsenkäytössä ovat 100 € / viikko, 60 € / viikon-
loppu ja 25 € / vuorokausi. Majavuoroja voi varata 
sihteeriltä. Majan varaustilanne pyritään päivittä-
mään myös EJ:hin, mutta viimeisin tilanne löytyy 
sihteeriltä. 

Majalla pidetään talkoot ennen kesäkauden 
alkua. Osa l l i s tumisha lukkuuden voi i lmoit taa 
suoraan majajaoston vetäjälle kaptl Jarmo Holo-
paiselle (puh: 02-181 42111), häneltä saa myös tal-
koiden aikataulun. Mikäli jäsenistöllä ja etenkin 
majaa käyttäneillä on ideoita ja parannusehdo-
tuksia, niin niitä otetaan mielellään vastaan. 

JÄSENTUOTTEITA 
H Yhdistyksen jäsentuotteita voi tilata suoraan 
sihteeriltä. Saatavana ovat seuraavat tuotteet: 

• Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus auto-

nomian aikana, 20 € 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 

alkutaipaleella 1918-1939, 17 € 
Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus merilii-
kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914,20 € 

- Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993,17 € 

Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
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• Muut tuotteet, brodeeratulla MY: n merkillä 
pikee-paita, t umman sininen, 30 € 
t-paita, t umman sininen, 23 € 
lippalakki, t umman sininen, 17 € 

- klubitakkimerkki, mustaa huopaa, 8 € 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
Tuotteita voivat ostaa myös yhdistykseen kuulu-
mattomat! 

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE 
I Seuraava jäsentiedote posti tetaan jäsenistölle 
huht ikuun lopulla vuosikokouksen jälkeen. Tie-
dotteessa mm. seuraavia asioita: 

toukokuun kuukausikokous 
- Kaapparilaiva Itämeren kauhu ja Ilmarin Pyt-

ty - a m m u n n a t 
Kemiön majan talkoot 

- vuoden 2003 jäsenmaksulomakkeet 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen hyvää kevättä! 

YHTEYSHENKILÖT 

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

• Turku: 
Kaptl Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

• Majajaosto: 
Kaptl Jarmo Holopainen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A M ij*r n tj nrncam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 
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KOTKAN 
RANNIKKOALUE 

Merivoimien värit 
jälleen Haminassa 

Kymenlaakson rannikkopuolustuksesta vas-
taavan joukko-osaston joukkoja on jälleen 

Haminassa. Kotkan Rannikkoalueen Koulutus-
patteri siirtyi Kyminlinnasta Haminan Pampyö-
liin vuoden vaihteessa ja otti nimekseen Esikun-
ta- ja huoltokomppania. Nimi kertoo toiminnan 
luonteesta ja edustaa jatkuvuutta. Vuonna 1934 
Kymenlaakson rannikkopuolustuksesta itsenäi-
syyden alusta asti vastanneista joukoista muodos-
tettiin oma itsenäinen joukko-osasto, 2. Erillinen 
Rannikkotykistöpatteristo. Uuden joukko-osaston 
esikunta sijoitettiin Haminaan. Esikunnan toi-
mintaa tuki toimitusjoukkue, lisäksi toimintansa 
Haminassa aloittivat joukko-osaston Miinakomp-
pania ja Aliupseerikoulu. Joukko-osastomme esi-
kunta ja joukkoja toimi Haminassa vuodesta 1934 
vuoteen 1950, jolloin Haminan Rannikkolinnak-
keiston esikunta ja esikuntayksikkö siirrettiin Ky-
minlinnaan. 

Tämän vuoden aikana Kotkan Rannikkoalue 
siirtää Kyminlinnasta materiaalia Haminan Pam-
pyöliin kunnostettaviin varastotiloihin. Vuoden 
lopulla Kotkan Rannikkoalueen esikunta siirtyy 
Kyminlinnasta ja Kotkan Virastotalolta Hami-
naan esikunnaksi peruskorjattavaan rantakasar-
miin. Ohjuspatteri siirtyi tänne jo kesällä. Esi-
kuntarakennuksen ensimmäinen työvaihe ura-
koitiin jo syksyllä. Senaattikiinteistön johtamat 
työt jatkuvat talven mittaan. 

Uusi y k s i k k ö EHK 
on KotRan suurin perusyks ikkö 
Esikunta- ja huoltokomppaniassa annetaan perus-
koulutus noin 80 alokkaalle. Yksikköön kuuluu 
autokoulu, joka kouluttaa sotilaskuljettajia jatkos-
sa koko Merivoimien tarpeeseen. Sotilaspoliisit 
saavat omaa erikoiskoulutustaan. Kotkan Kuusi-
sessa sijaitseva Merikuljetuskeskuksen matruusit 
ja veneenkuljettajat kuuluvat myös Esikunta- ja 
huoltokomppanian vahvuuteen. Yksikkö on Kot-

Puolustushaararajat ylittävä yhteistyö mahdol-
listaa varuskunnallisten toimintojen yhdistä-
misen molempien joukko-osastojen hyödyksi. 
Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Asko Koh-
vakka ja Kotkan Rannikkoalueen komentaja, 
komentaja Tapio Maijala Haminan Pampyölissä 
9.1.2004. 

kan Rannikkoalueen suurin, sen vahvuus on noin 
240. Esikunta- ja huoltokomppania tukee toimin-
nallaan sekä Kotkan Rannikkoaluetta että Reser-
viupseerikoulua. 

Uudessa Esikunta- ja huoltokomppanian yk-
sikkölipussa on Haminan kaupungin vanha vaa-
kuna mustalla pohjalla punaisen bastioinilinnoi-
tuksen ympäröimänä. Se on heraldisesti yhteen-
sopiva Kotkan Rannikkoalueen joukko-osastoli-
pun sekä Kirkonmaan ja Rankin yksikkölippujen 
kanssa. 

Muutokset ovat Kotkan Rannikkoalueelle 
myönteisiä. Joukko-osaston toimintaedellytykset 
paranevat entisestään. Muutos mahdollistaa myös 
kahden itsenäisen eri puolustushaaroihin kuulu-
van joukko-osaston varuskunnallisten toiminto-
jen yhdistämisen molempien osapuolten hyödyk-
si. Kaikkiaan noin 70 Kotkan Rannikkoalueen 
palkattuun henkilökuntaan kuuluvan työpaikka 
siirtyy Haminaan. 
Teksti: kom Tapio Maijala 
Kuva: Ulla Parviainen/PVa 

• Merivoimien komentaja, kontra-amiraali 
Hans Holmström, luovutti Kotkan Rannik-
koalueella työskenteleville tiedottaja Ulla 
Parviaiselle ja yliluutnantti Pekka Vainiol-
le Maanpuolustuksen Tuki ry:n apurahan. 
Apurahan saajat ovat mm. toimineet vuosia 
Kotkan Kynnet -henkilöstö- ja sidosryhmä-
lehden toimitustiimin aktiivisina jäseninä. 



Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

Kotkan omat lionanjnhlat suoremmat koio koskaao 
Kotkan Rannikkoalueen kahdeksat ta 
kertaa järjestämä itsenäisyyspäivän il-
tajuhla, Kotkan omat "Linnanjuhlat", 
on vuosi vuodelta lisännyt suosiotaan. 
Kotkan Konserttitalon upeasti kunnos-

tetut tilat uutena ja aiempaa t i lavampana juhla-
paikkana mahdollistivat 150 uuden vieraan osal-
listumisen jo insituutioksi muodostuneeseen ta-
pahtumaan. Yhteisestä illasta nautti 600 vierasta. 

Juhlan kunniavierai ta olivat täl läkin kertaa 

sotiemme veteraanit, joiden lisäksi paikalla oli 
KotRan omaa henkilöstöä sekä satoja maan-
puolustuksen ystäviä eteläisestä Kymenlaaksos-
ta ja kauempaakin. Illalliskortit menivät jälleen 
ku in kuumil le kiville. I loinen puheensor ina 
taustalla, tu t tu jen tapaaminen, kauniit naiset 
ja upeat miehet, kepeä tanssimusi ikki ja pik-
kusuolaisesta iltapalasta naut t iminen kuohu-
juoman kera oli mitä parhain tapa nauttia isolla 
joukolla itsenäisen Suomen syntymäpäivästä. 

> Kotkan Rannikkoalue on yksi kolmes-
j d P ta joukko-osastosta, jossa alokkaiden 

j p ^ k l ^ sopeuttava peruskoulutus otettiin oh-
jelmaan jo tammikuussa vuoden en-

^ ^ s immäisen saapumis-e rän as tu t tua 
palvelukseen. Pilotoinnin tulokset mita taan 
ja tarvittava hienosäätö tehdään ennen kuin 
t ämän vuoden he inäkuussa ns. kevennet ty 
koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön kaikis-

sa kouluttavissa joukoissa. Kotkan Rannik-
koalueen alokkaat saivat ennen palvelukseen-
astumista postia kotiin. Kuoresta löytyi mm. 
KotRan uudistettu alokasopas, joka sanoin ja 
runsain kuvin kertoo varusmieskoulutuksesta 
Kotkan Rannikkoalueella sekä mahdollisuuk-
sista kouluttautua sotilasuralle ja/tai hakeutua 
töihin omaan joukko-osastoon. 
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Illan emäntä ja isäntä. Rannikkoalueen 
komentaja Tapio Maijala ja rouva Ritva 
Hautsalo-Maijala isännöivät ensimmäistä 
kertaa KotRan itsenäisyyspäivän iltajuh-
laa uudessa paikassa Kotkan Konsertti-
talolla. Samassa paikassa juhli taan myös 
6.12.2004. Tervetuloa mukaan! 

Omat ja vieraat. Juhlaan ovat tervetulleita 
Kotkan Rannikkoalueen oman henkilös-
tön lisäksi myös kaikki muut i sänmaan ja 
hauskojen juhlien ystävät. 

Viron merivoimien delegaatio oli 
mukana juhlassa, eräs edustajista oli 

luutnant t i T immo Saarestik kanssaan 
neiti Tiia Alemaa. Kotkan Rannikko-
alueen ja Rannakai tsekompaniin yh-

teistyö jatkuu arkena koulutusvaihdon 
merkeissä puolin ja toisin. 
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Ritarinmaljan arvoista 
rannikkojoukkojen koulutusU 
Soomenlahden saaristossa 

Helsingin puolustaja 

Suor i tuskykyvaat imukset 
uhkakuv is ta 
Suomenlinnan rannikkorykmentissä, Isosaaren 
linnakkeella, on muutaman viime vuoden ajan 
koulutettu vuosittain yksi rannikkotykistöpatte-
ri ja l innakekomppania. Näiden joukkojen kou-
lutusohjelmat on laadittu huomioiden nykyisten 
uhkakuvien asettamat vaatimukset. Valmiuden 
kohottamisen alkuvaiheessa on vähillä joukoil-
la pystyttävä suojaamaan lukuisat kohteet pitkin 
rannikkoa, kyettävä näyttämään uskottavaa puo-
lustuskykyä aktiivisella harjoitus- ja ampumatoi-
minnalla sekä suojaamaan joukot mahdollisilta 
aseellisilta hyökkäyksiltä. Tämä edellyttää ensim-
mäisiksi perustettavilta joukoilta kykyä monipuo-
lisiin tehtäviin. 

Ensimmäisten rannikkotykistöpattereiden tu-
lee kyetä tykistöllisen toiminnan lisäksi suojaa-
maan oma toimintansa, osallistumaan alueiden 

Rannikkojoukkojen, rannikkotykistön ja ran-
nikkojalkaväen, koulutuksesta puhuttaessa 

törmää usein ennakkokäsitykseen näiden joukko-
jen kiinteästä, tiettyyn kohteeseen sidotusta toi-
minnasta. Joukkojen koulutusta arvioidaan tästä 
lähtökohdasta sekä puolustusvoimien sisällä että 
sen ulkopuolella, reserviläisten parissa. 

Usein nämä ennakkokäsitykset juontavat ar-
vioijien omiin kokemuksiin kylmän sodan aikana 
saadusta koulutuksesta. Tuolloin palvelusaika oli 
pitkä, harjoitukset olivat nykyistä pidempiä mut-
ta niitä oli lukumääräisesti nykyistä vähemmän. 
Nykyiset varusmiehet viettävät neljästä viimeises-
tä palveluskuukaudestaan noin 30-40 vuorokaut-
ta maastossa erilaisissa harjoituksissa. Varusmies-
johtajille kertyy harjoitusvuorokausia jopa 100 ja 
miehistölle 40-60 koko palvelusaikana. Pääosa 
harjoituksista toteutetaan viiden kuuden päivän 
tiiviinä pakettina, jossa painetaan hommia tosis-
saan, varusmiehet vähintään 16 tuntia 
vuorokaudessa ja kouluttajat usein muu-
taman tunnin enemmän. 

Harjoituksiin ei mennä odottamaan 
vaan ne ovat hyvin ohjelmoituja ja toi-
minnallisia. Harjoituksia ja koulutusta 
seuratessa ei ensimmäisenä tule mie-
leen "kiinteä rannikkotykistö". Joukko-
tuotanto, strategisen iskun uhkamalli ja 
koulutusjärjestelmän vaatimukset edel-
lyttävät jo varusmiesaikana liikkuvaa ja 
monipuolista toimintaa sekä rannikko-
tykistöpattereiden että linnakekomppa-
nioiden koulutuksessa. 
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valvontaan ja tiedusteluun sekä tarpeen vaatiessa 
käymään rajoitettuja taisteluja jalkaväen tapaan 
linnoitteissa, oman ryhmityksen keskellä. Ensim-
mäisenä perustettavien joukkojen on kyettävä toi-
mimaan hajautettuna operatiivisen johtoportaan-
sa, rannikkoalueen, vastuualueella. 

Joukkojen hajauttamisella maksimoidaan nii-
den suoja sekä mahdollistetaan myöhemmin pe-
rustettavien joukkojen toimipisteiden suojaami-
nen. Kyky itsenäiseen toimintaan, yhteydenpito 
ja saaristossa toimimisen edellytykset on tunnet-
tava. Pitkäaikainen toiminta hajautettuna, vähäi-
set joukkomäärät verrattuna tehtäviin sekä laajat 
valvottavat alueet vaativat joukoilta sekä henkistä 
että fyysistä kestävyyttä. 

Aseet ja johtamispaikat ki intei tä, 
joukot l i ikkuvia 
Rannikkojoukkojen kiinteys perustuu tykistöasei-
den ja johtamispaikkojen kiinteään sijoitteluun. 
Toiminnan alkuvaiheessa aseita ja johtamispaik-
koja on enemmän kuin joukkoja. Tämä edellyt-
tää sitä, että joukot kykenevät toimimaan hajau-
tettuna jopa ryhmittäin. Näin miehittämättä ole-
va kohteet saadaan suojattua ja joukot voivat hyö-
dyntää hajauttamisen antaman suojan. "Kohteet 
ovat kiinteitä mutta joukot liikkuvia". Tätä ajatus-
mallia sovelletaan suunniteltaessa varusmiesjouk-
kojen harjoituksia. 

Mitä pidemmälle varusmieskoulutus etenee 
sen itsenäisempiä tehtäviä ryhmät saavat. Kou-
lutus suunnitellaan siten, että varusmiesaikana 
joukkoa koulutetaan mahdollisimman monessa 
eri kohteessa. Harjoituksiin sisällytetään toimi-
paikkojen vaihtoa saarelta toiselle, toimintaa eril-

G 2 

lisessä kohteessa. Siirrot suoritetaan porrastettu-
na käytössä olevalla G-vene- ja Uisko-kalustolla. 
Lisähaastetta tuo se, että Isosaaren linnakkeella 
koulutetaan myös muiden kuin Suomenlinnan 
rannikkorykmentin sodan ajan joukkoja. Erityi-
sesti linnakekomppanioiden koulutuksessa, Hel-
singin edustan saariston lisäksi, Emäsalon, Pork-
kalan ja Hangon alueen saaristo tulevat joukoille 
tutuksi. 

Toimintaympäristö huomio idaan 
koulutuksessa 
Rannikon olosuhteet asettavat omat erityiset vaa-
t imuksensa koulutukselle. Olipa vuoden aika 
mikä hyvänsä on harjoitusten suunnittelussa huo-
mioitava sään vaikutukset. Kukapa ampumahar-
joituksiin osallistunut ei muistaisi niitä "tymäpäi-
viä" kun aika kului paremman sään odottelussa. 
Varaohjelmat oli kyllä laadittu mutta usein koulu-
tuksen käynnistäminen ontui. 

Isosaaren linnakkeelle on rakennettu asutus-
keskustaisteluammunnat mahdollistava koulu-
tusympäristö. Tätä koulutusympäristöä voidaan 
hyödyntää helposti, jos tykistöammunnat joudu-
taan keskeyttämään sään takia. Linnakkeen hen-
kilökunta on kykenevä koulut tamaan joukkoja 
myös linnakkeen taisteluun kuuluvien ammun-
tojen johtamisessa. Rannikkotykistöpatterin va-
rahenkilöstöä voidaan käyttää myös käsiaseiden 
ammunnoissa, joten varaohjelman käyttöönotto 
tapahtuu hetkessä. 

Varusmiehiltä saadun palautteen perusteella 
rannikkotykistökoulutuksen saaneet varusmie-
het kokevat toiminnalliset taisteluammunnat kä-
siaseilla usein mielenkiintoisemmiksi kuin tykis-
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töammunnat . Näin on varsinkin tykkimiehistö-
jen kohdalla. 

Fyysinen kestävyys a n t a a perustan 
joukon to imin takyvy l l e 
Rannikon olosuhteissa to imi t taessa fyysisen 
kunnon merkitystä ei voi väheksyä. Kun kevääl-
lä mantereella jo kuljetaan pää paljaana ja t-paita 
päällä, joudutaan saaristossa toimittaessa suojau-
tumaan tuulelta ja kylmyydeltä aivan kesän kyn-
nykselle. Erityisesti talvella tuulen yhteisvaikutus 
pakkasen kanssa asettaa joukot kovan fyysisen ra-
situksen alle. 

Kun talvella siirtymiset säätilanteesta johtu-
en joudutaan suorittamaan jalan ja joukot joudu-
taan pitämään liikkeessä uhan vaatimalla tavalla, 
tarvitaan joukoilta aivan vastaavaa fyysistä kestä-
vyyttä mikä on edellytyksenä mantereella toimi-
villa joukoilla. 

Kaikkeen koulutukseen sisällytetään fyysistä 
kuntoa kehittäviä jaksoja. Ampumaleireihin lii-
tetään ryhmäkohtaisia kilpailuja, jotka mittaavat 
ryhmän toimintaa fyysisessä rasituksessa. Jouk-
kotuotantokaudella toteutetaan normaalia pidem-
pi harjoitus, jossa mitataan joukon toimintakykyä 
fyysisen rasituksen alla. Varusmiespalautteen pe-
rusteella joukot kaipaavat kovaa ja raskasta kou-
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lutusta. Sellaiset harjoitukset, joissa joukko saa 
mitata fyysisiä rajojaan koetaan palautteen perus-
teella parhaimpina. 

Ritar inmal jan arvoista to imintaa 
Isosaaressa 
Isosaaren linnake palkittiin merivoimien parhaa-
na perusyksikkönä vuonna 2003. Palkitsemispe-
rusteissa korostuivat linnakkeen koulutukselliset 
saavutukset. 

Linnakkeen pääl l ikön komenta jakapteeni 
Jukka Mustolan johdolla on linnakkeella paneu-
duttu erityisesti koulutuksen mittaamiseen, ase-
ja ampumakoulutukseen, palautteen antoon, va-
rusmiesjohtajien johtajakoulutukseen sekä varus-
miesten fyysisen kunnon kohottamiseen. 

Linnakkeen toimenpitein on kehitetty linna-
kekomppanian sekä meritulenjohtueen koulutus-
tasomittarit . Linnakkeelle on rakennettu omin 
toimin asutuskeskustaistelurata. Radalla voidaan 
harjoitella toimintaa linnoitteissa sekä järjestää 
ammuntoja, jotka kouluttavat joukkoja taisteluun 
lyhyillä ampumaetäisyyksillä saaristo-olosuhteis-
sa. 

Palautteen anto on osa jokaista harjoitusta. 
Palautteen antoa on kehitetty käyttämällä sekä 
valokuvausta että videointia. Palautetilaisuudet 
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ovat aidosti kaksipuolisia tapahtumia. Harjoituk-
sia on kehi tet tyjä kehitetään edelleen saadun pa-
lautteen perusteella. 

Henki lökunta on s i toutunut varusmiesjoh-
tajien johtajakoulutusohjelmaan. Tässä on edet-
ty merkittävästi viimeisen vuoden aikana, mut-
ta tarvetta kehittämiseen on vielä. Varusmiesten 
fyysisen k u n n o n kohottamisessa on onnis tu t tu 
hyvin. Molemmissa vuoden 2003 saapumiseris-
sä olivat kotiutuvien varusmiesten lihaskuntotes-
tien ja juoksutestin tulokset parantuneet merkit-
tävästi. Saapumiserien Cooper-test in keskiarvo 
oli noin 2840 metriä, huomattavasti yli valtakun-
nallisen keskiarvon. Linnakkeen rajalliset liikun-
tamahdollisuudet ja varusmiesten lähtötaso huo-
mioiden tulokset fyysisen koulutuksen osalta ovat 
hyviä. 

Fyysisesti vaativan koulutuksen lisäksi kun-
non kehittymiseen on vaikuttanut merkittävästi 
l innakkeella toimiva varusmiesten vapaaehtoi-
nen l i ikuntakerho. Kahdestatoista vähintään 75 
minuut in vapaa-ajalla tehdystä ohjatusta liikun-
tasuorituksesta varusmies ansaitsee yhden kun-
toisuusloman. Kun huomioidaan nykyinen tiivis 
koulutusrytmi, ni in kuntoisuusloman ansaitse-
minen varusmieheltä vaatii noin kuukauden yh-
tämittaisen säännöllisen harjoittelujakson. 

Suurin ansio saavutettuihin tuloksiin on mo-
tivoituneella ja monitaitoisella henkilökunnalla. 
Samat kouluttajat kouluttavat sekä rannikkoty-
kistöpattereiden ampumatoimintaa että linnake-
komppanian taistelua. Tämä edellyttää henkilö-
kunnal ta jatkuvaa itsensä kehittämistä. Linnak-
keen muu henkilökunta, varasto- ja ruokalahen-
kilöstö mahdollistavat omalla työpanoksel laan 
koulutuksen sujumisen ja luovat mahdollisuuden 
raskaista harjoi tuksista palautumiseen. Omalla 
esimerkillään koko l innakkeen henkilökunta on 
saanut varusmiehet yr i t tämään parhaansa. Iso-
saaren linnake on palkintonsa ansainnut. 

Uuden koulutusjärjestelmän mukainen kou-
lutus rannikkojoukoissa on monipuolista. Se si-
sältää perinteisen rannikkotykis tökoulutuksen 
lisäksi asutuskeskustaistelun ja laajoilla alueil-
la, pienryhmissä toteutettavan jalkaväkitaistelun 
osia. Toimintaympäristö tarjoaa haasteita, joihin 
muulla on vaikea kouluttaa joukkoja. Liikkumi-
nen saaristossa, alkuvaiheen toiminta siviiliyhtei-
sön sisällä ja johtamisen vaikeus nostavat annet-
tavan koulutuksen vaikeuskerrointa. 

Linnakkei l la t a rv i t aan keh i t tymisha lu i s ia 
monitaitoisia kouluttajia. Varusmiehille koulutus 
linnakkeilla antaa mahdollisuudet tutustua ainut-
laatuiseen toimintaympäristöön, jossa elämyksel-
lisyyttä ei tarvitse korostaa. Palvelus linnakeolo-
suhteissa on nykyajan kaupunkilaisnuoril le elä-
mys sinällään. Tämän saa lukea jokaisen varusmi-
essaapumiserän palautteesta parhaiden muistojen 
joukkoon kuuluvana kokemuksena . Isosaaren 
linnake tarjoaa mielenkiintoisen työkentän kyke-
neville kouluttajille ja unohtumattoman palvelus-
ympäristön varusmiehille jatkossakin. 

Teksti: Komentaja Timo Saastamoinen 
Kuvat Klaus Fromholz 

T k m Honkanen evakuoi 
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Rannikkotykistövideo 
- hanki ennen kuin loppuu 

Suomenlinnan Rannikkotykistökil lan tuot-
t ama itsenäisen Suomen rannikkotykistöä 
esittävä noin 36 minuut t ia pitkä video val-
mistui syksyllä 2003. Vielä on muutamia 
kappaleita jäljellä. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin 
lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaali-
na on käytetty muun muassa harvinaisia 
TK-filmejä, asiantuntijoiden haastatteluja 
ja jonkin verran varta vasten videota varten 
kuvattua uutta materiaalia. Videota myy-
dään omakus tannushin taan 20 euro + mah-
dolliset postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka 
Silvast 
Kuvaus ja editointi: I lmo Lintonen 
Työryhmä: Ove Enqvist, Jukka Heinonen, 
Pekka Silvast ja Kimmo Ylitalo 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenl innan Rannikkotykis tö-
kil lan per innejaos ä t ^ . k_ 

Myynnistä vastaa >Suomeri l innan^rnnikko-
tyk i stök i 11 a n s i l imTi (Kr i st i iffi ! 
Merivirta ( 
pk (0* 

1 gsm 0> 
^k r i s t i i na_§ 

®jXisäksi p y t p i f S I n^jfflSffi isistä 
Myynt imieh is tä . Hangossa videota on lu-
rannut myydä 
® « k a Silvast, 
01^2482639, 0 4 1 4 9 ^ | 
po^iSvast@pp ' 

HelsiiTgissä videota myy käteisellä 
Ove Iffibvist 14.5.2004 saakka, 09 181 22868 

305 mm:n 52 kaliiperin järeä 
rautatiekanuuna mailia Obuhov 

• Venäjällä ryhdytt i in 1930-luvun alussa kehit-
tämään muun muassa uusia suurkaliiperisia rau-
tatietykkejä rannikkopuolustuksen tarpeisiin. Ni-
kolajevskin tehdas alihankkijoineen valmisti TM-
3-12-tykkijärjestelmää. Tykit oli aikoinaan tehnyt 
Obuhovin tykkitehdas. Kuljetusalustat testattiin 
vuonna 1934 meriampumaradal la sekä Krasnaja 
Gorkan (Yhimäen) linnakkeella ja otettiin sama-
na vuonna merivoimien aseeksi. 

Talvisodan jälkeen Hankoniemi vuokrattiin 
venäläisil le laivastotukikohdaksi . Tukikohdan 
päätehtävää jouduttiin suorittamaan rautatietykis-
töllä kiinteiden rannikkotykkien puuttuessa. Heti 
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kun kauttakulkuli ikenne oli saatu järjestetyksi 
syksyllä 1940 siirrettiin muun muassa 9. Erillinen 
rautatiepatteri (305 mm:n TM-3-12-patteri) Han-
koon Inkeristä, jossa se oli ollut asemissa Luga-
lahden molemmin puoli. Patteri ei suorittanut yh-
tään meriammuntaa Hangon vuokra-aikana. Se 
ampui kuitenkin jatkosodan alettua yhteensä 105 
taisteluammuntaa, etupäässä Hankoniemen poh-
joiseen ja läntiseen saaristoon, mutta myös mante-
reelle Karjaalle ja Pohjaan. 

Kun venäläiset jättivät Hangon joulukuun 4. 
päivänä 1941, heiltä jäi sinne mm. kolme käyt-
tökelvottomaksi saatettua 305/52-ORaut -tykkiä 
(9. Erillisen rautatiepatterin tykit), neljä 180/57-
NRaut - tykkiä ja jo i takin 100/56-N -tykkejä. 
305/52 ORaut -tykit oli tehty käyttökelvottomik-

si siten, että 2. tykin putki oli räjähdyspanoksilla 
katkaistu: 1. ja 3. tykin putkiin oli kasapanoksilla 
päältäpäin tehty syviä painautumia ja viimeinen 
laukaus oli ammuttu ilman nestettä jarrulaitteis-
sa, jotka tällä tavoin oli saatu käyttökelvottomiksi. 
Merivoimien hallussa oli tähän tykkimalliin sekä 
putkia että jarrulaitteita kehtoineen, jotka oli saatu 
Bizertasta Afrikasta. Kesäkuun alussa 1942 pää-
tettiin ryhtyä kunnostamaan Hangon rautatietyk-
kejä. Lokakuussa 1942 oli päästy jo niin pitkälle, 
että voitiin suorittaa ensimmäinen koeammunta. 
Helmikuun puolivälissä 1943 suoritettiin toisella 
tykillä koeammunta Sitten voitiin ryhtyä kolman-
nen eli viimeisen tykin kunnostamistöihin. Se oli 
huonoimmassa kunnossa, monet tärkeät osat oli-
vat kappaleina ja vääntyneitä. Samanaikaisesti 
kunnostettiin tulenjohtokoneistoja. Heinäkuun lo-
pussa 1943 oli tämäkin tykki saatu ampumakun-
toon. Korjauksen jälkeen tykeistä muodostettiin 
suomalainen 3. Rautatiepatteri (eräissä lähteissä 
3. Erillinen rautatiepatteri). Patteri varustettiin 
suomalaisilla tulenjohtolaitteilla. Patteri jäi Han-
koon jatkosodan loppuun saakka, vaikka Karja-
lana kannaksella kovasti odotettiin patterin tuloa. 
Rautatieviranomaiset kuitenkin pelkäsivät että ra-
dat eivät kestäisi patterin siirtoa eivätkä antaneet 
lupaa radan käyttöön. Patterilla ammuttiin vain 
koeammunnat ja muutama näytösammunta. 

Jatkosodan päätyttyä 305/52 ORaut-patterista 
muodostettiin yhdessä Brödtorpin hiekkakuop-
paan siirretyn 152 mm:n ja 180 mm:n rautatiepat-
terin kanssa marraskuussa 1944 Erillinen Rauta-
tiepatteristo. Liittoutuneiden Valvontakomission 
upseerit tarkastivat kaikki patterit. 305 mm:n ja 
180 mm:n patterit luovutettiin uudenvuodenpäi-
vänä 1945 täysikuntoisina Neuvostoliittolaisille ja 
kuljetettiin samana päivänä Neuvostoliittoon, jos-
sa ne otettiin käyttöön. Kun tykkikalusto aikoi-
naan poistettiin käytöstä, yksi niistä jäi museoty-
kiksi Krasnaja Gorkaan, jossa se huonokuntoisena 
vieläkin lienee. Kaksi muuta tykkiä on viime vuo-
sina kunnostettu ja ovat Pietarin rautatiemuseossa 
ja Moskovan Suuren Isänmaallisen Sodan muse-
ossa. 
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si patteri puretaan vuonna 2004. 
Museohanke näyt tää onnis tu-

neen. Kesällä ja syksyllä 2003 lin-
nakkeella on järjestet ty noin tun-
nin pituisia opastettuja kiertokäyn-
tejä. Linnakkeella toimii myös kah-
vio, josta kahvin, teen ja virvoitus-
juomien lisäksi voi ostaa muun mu-
assa leivonnaisia, jäätelöä, t-paitoja 
ja erilaisia tarroja sekä valokuvia 
linnakkeesta. Syyskuun 14. päivänä 
2003 oli vierailijoiden määrä nous-
sut jo 10 030 henki löön. Vuoden 
2004 aukioloajoista ja muusta toi-
minnasta ei kirjoitushetkellä ollut 
vielä tietoja. Ne selviävät alla olevi-

en yhteystietojen avulla. 
http://www.oxelosund.net/femore/  
Oxelösunds turistbyrå 0155/381 70 

Håkan Linderyd, 0155/21 66 42 
Anders Hansson 0155/319 22 

• Ruotsissa rannikkotykistön alasajo aloitettiin 
aikaisemmin kuin Suomessa ja on ollut niin no-
peaa, että historiallisesti mielenkiintoisten koh-
teiden säilyttäminen jälkipolville on välillä ollut 
vaarassa unohtua. Eräät kohteet on saatua säily-
tettyä aktiivisien kansa la is to iminnan ansiosta. 
Eräs säilynyt kohde on Oxelösundissa sijaitseva 
Battreri OD - Femöresfortet. 

Patteri OD (Battreri OD) on rannikkopatteri , 
jossa on kolme 75 m m m tykkiä joita yhdistää yli 
500 metriä pitkät tunnelit . Patterit otettiin käyt-
töön vuonna 1964 ja oli aktiivikäytössä vuoteen 
1998 saakka. Patteri on siinä kunnossa kuin mi-
hin sei jäi viimeisen harjoituksen jälkeen tykkei-
neen, tutkineen, johtopaikkoineen, majoitustiloi-
lleen jne. Hallituksen päätöksen mukaan patteri 
oli tarkoitus romuttaa vuonna 2003. 

Vuonna 2001 perus te t t i in kansa la is ryhmä, 
jonka tarkoituksena oli pat ter in säi lyt täminen. 
Vuonna 2002 tehti in halli tukselle esitys patte-
rin säilyttämisestä, jonka purkaminen oli määrä 
aloittaa keväällä 2003. Tuloksena oli hallituksen 
myöntämä jatkoaika 31. toukokuuta 2004 saakka. 
Ryhmä sai mahdoll isuuden näyttää, että patteri 
voi toimia museona, mutta jos yritys epäonnistui-

Ruotsissa on myös muita vastaavia entisiä rannik-
kolinnakkeita museoina kuten Hemsö Fort ja Be-
redskapsmuseet. Ajan tasalla olevat tiedot löyty-
vät internetistä. 

http://www.hemso.com/sw/festn01.htm  
http://www.beredskapsmuseet.com/ 

Ove Enqvist 
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"... ja uraahan se ennakoi" 

Yliluutnantti evp Teuvo 
Kähkönen lähetti arkis-
toistaan löytyneen kuvan, 
jossa tuleva eversti Juhani 
A Niska on yhdessä mieli-
tiettynsä kanssa raivaaja 
Katanpäällä silloin joskus. 
"Täytyy todeta, että Nis-
kan huolenpitoon kuulu-
nut tykki todella kiilsi. Ja 
uraahan se ennakoi". 

"VUODEN SOTILASPERINNEKIRJA 2 0 0 3 " 
-KILPAILUN VOITTAJA VALITTU 

Sot i lasper in teen Seuran j ä r j e s t ä m ä n avoimen 
k i lpa i lun voi t t i t u r k u l a i s e n k o m e n t a j a Erkki 
Martt i lan teos Rannikkotykistörykmentti 3:n 
maisemissa. Kir jan on kus tantanut Saaristome-
ren Meripuolustusalue. 

Kirja kertoo Laatokan rannikkotykis tön vai-
heista vanhojen valokuvien ja pi irrosten avulla. 
Nä iden r inna l la esi tetään uus in valokuvin sa-
moja paikkoja siten, k u n ne tänä päivänä näyt-
tävät. Anekdoot i t ja m u u t t a r ina t täydentävät 
kuvallista kerronta väli t täen mielenkiintoisella 
tavalla pe r inne t t ä t ä m ä n päivän nuori l le sekä 
myös tuleville sukupolville. 

K i lpa i luun osa l l i s tu i r u n s a a t k a k s i k y m -
men tä k i r jaa sekä yksi kuvata l lenne. Kunn ia -
ma in innan ansaitsivat seuraavat kirjat: 
• Kari K. Lauria, Sotilasheraldiikka. Liput, 

merkit ja tunnukset (Ruotuväki). 
• Pojat kansan urhokkaan. Kaartin Jääkäri-

rykmentin perinteet sanoin ja sävelin. (Kaar-
tin Jääkäri rykmentin Kilta ry). 

• Juhani U. E. Lehtonen, Sotilaselämän perin-
nekirja (Ajatus Kirjat). 

• J. E. O. Screen & Veli-Matti Syrjö, Keisarilli-

nen Suomen Kadettikoulu 1812-1903 (Tam-
mi). 

• Mauno Pesonen, Kuokkavieraita kutsumus-
ammatissa (Omakustanne) . 

• Militära äreminnen i Östnyland (Nylands 
Brigads Gille i Östnyland). 

"VUODEN SOTILASPERINNEKIRJA 2 0 0 4 " 
-KILPAILU ALKAA 

Kilpailu järjestetään myös vuonna 2004. Se kos-
kee vuoden aikana ilmestyviä kir joja sekä ääni-
ja kuvatallenteita, jotka liittyvät sotilasperintee-
seen, -kul t tuur i in tai -historiaan. 

Ju lka i su t voivat käs i te l lä m m . j o u k k o -
o s a s t o j e n h i s t o r i a a , s u o j e l u s k u n t i a , m a a n -
puolus tus jär jes tö jä , so t i laspukuja , k u n n i a - ja 
ans iomerkkejä , va ruskun tae l ämää , kerhotoi-
min taa , so t i l asammat t ikun t ien perintei tä , ka-
detti- ja muita kursseja, sotilasmusiikkia, hen-
kilöhistoriaa. 

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kirjat 
tai muu t julkaisut ( julkaisi jan yhteystiedoilla 
va rus te t tu ina ) 31. j ou lukuu ta 2004 mennessä 
osoitteella: 
Sotilasperinteen Seura ry 
Vanha Kuninkaantie 31, 06100 Porvoo. 
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Alokkaasta tykkimieheksi 
Muistelmia armeija-ajalta v. 1943-45 

Veijo Eravuo 
Muokkaus Ove Enqvist 

Veijo Eravuo on tuttu monelle vanhemmal-
le rannikkotykkimiehelle muun muassa Ran-
nikkotykistökerho Johtorenkaan toiminnasta. 
Eravuo on pyynnöstä muistellut varusmiesai-
kaansa noin 60 vuotta sitten. Kirjoituksen laa-
juudesta johtuen se julkaistaan sopivina paloi-
na hieman muokattuna. 

Olin lyseon sei tsemännel lä luokalla, 
kun sain 17-vuotiaana käskyn kut-
suntoihin maaliskuussa v.1943. Siinä 
tilaisuudessa esitin toivomukseni saa-

da palvella rannikkotykistössä. Perusteluna esitin 
jokakesäisen saaristossa oleskelun. Tämä tuotti-
kin tulosta, sillä palvelukseenastumismääräyk-
sessä esiintyi sana rannikkotykistö. Huh t ikuun 
lopulla i lmoittauduin sitten Hämäläisten talolla. 
Sieltä meidän joukkomme noin 70 -80 nuorukais-
ta marssitettiin Kauppatorille ja laivalla edelleen 
Suomenlinnaan. Siellä meidät majoitettiin yhdeksi 
yöksi rantakasarmiin. Iltayöstä joku kysyi ääneen: 
"Kumpi haisee pahemmalta kessu vai alikessu?" 
Siellä saimme myös harmaat asumme. Seuraavana 
päivänä taas laivaan, joka vei meidät alokaskoulu-
tukseen Rysäkarille. 

Koulutusta vuonna 1943 
Rysäkaria lähestyessämme näkyi laiturin tyvessä 
kaksi rakennusta, vasemmalla ruokala ja oikealla 
sotilaskoti. Meidät majoitettiin keskemmällä saa-
ressa sijaitsevaan venäläiseen puukasarmiin, jossa 
oli kaksi tupaa. Koulutus alkoi jalkaväki-sulkei-
sella 10" Durlacher- tykkien takana olevalla ken-
tällä, joka nykyisin on metsittynyt. Koulutukseen 
kuului jalkaväki-sulkeista, luonnollisesti taistelu-
koulutusta ja erilaisten ohjesääntöjen oppimista. 
Myös tykkijumppaa oli. Preussilaisen sotilaskas-
vatuksen mukais ta santsiakin oli, mutta tuskin 
liikaa. Esimerkkinä voin mainita kyykkyhypyn, 
petien hajotuksen ja uunin ympäri juoksun. Vii-
meksi maini t tu tarkoitti kasarmin ympäri juok-
sua. Matka ei ollut pitkä sillä kasarmissa oli vain 
kaksi tupaa. Meidän ryhmämme johtaja Pylkkä-
nen oli muita ryhmänjohtajia vanhempi ja toimis-
saan hyvin johdonmukainen. Kouluttajien joukos-
sa oli eräs, jolla santsitilanteissa oli suupielissään 
pirullinen ilme. Liekö se ollut alkua hänen urake-
hitykselleen, sillä hän kohosi virkaurallaan suur-
lähettilääksi. Oli siellä toinenkin ryhmänjohtaja, 
jolle aukeni mahtava sotilasura. Eläkkeelle jäädes-
sään hänen sotilasarvonsa oli kenraaliluutnantti . 
Hänen, Alpo Kantolan, ansiota on Rannikkoty-
kistö-säätiön r.s. perus taminen. Eräässä säätiön 
halli tuksen kokouksessa mainitsin hänen olleen 
alokaspatterimme ryhmänjohta jana. Tähän hän 
tokaisi: "Taisin olla aika pirullinen". Siihen vasta-
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sin: "Et muistaakseni ollut 
muita pahempi. Etteköhän 
te ryhmyr i t suunni te l leet 
e n e m m ä n tai v ä h e m m ä n 
yhdessä ne simputukset". 

A a m u o h j e l m a s s a oli 
p a t t e r i n y m p ä r i juoksu . 
Joskus viimeiseksi jäänyt 
joutui juoksemaan toisen 
k ie r roksen . Saarella oli 

myös eräs erikoisuus. Se oli Merikeinuna tunnet-
tu noin 10-reikäinen käymälä, josta ulosteet tip-
puivat suoraan mereen. Se samoin kuin kasarmi-
kin ovat nykyisin puretut . Kolmatta kuukaut ta 
kestäneen alokaskoulutuksen jälkeen oli edessä 
sotilasvalan vannominen. Tilaisuutta varten saa-
pui saarelle RT l:n komentaja eversti Niilo Sario, 
joka ott i vastaan valamme. Ol imme nyt tykki-
miehiä. Seuraavana päivänä joukkomme jaettiin 
kahtia. Se osa, johon minäkin kuuluin, lähti vän-
rikki Löytövaaran ja kahden korpraalin johdolla 
rautateitse Haminaan. 

Haminaan 
Haminassa meidät majoi te t t i in tyh jään kasar-
miin, todella tyhjään, sillä siellä ei ollut edes sän-
kyjä. Saimme siis nukkua pelkällä lattialla. Korp-
raalimme olivat käyneet AUK:n Haminassa, joten 
he häipyivät heti tilaisuuden tullen kaupungille. 
Koska kasarmialueen portilla ei ollut vartiomies-
tä, häipyi myös suurin osa meikäläisistä vähitel-
len kaupungille. Kun vänrikki Löytövaara illalla 
tuli kasarmille ja havaitsi tilanteen, määräsi hän 
minut vanhimmaks i ja kokoamaan kaupungilla 
olevat miehemme kasarmille. Otin yhden tykki-
miehistämme mukaani ja lähdimme kier tämään 
outoa kaupunkia . Löysimme s u u r i m m a n osan 
bundiksel la olijoista. Aamulla olivat kui tenkin 
kaikki paikalla lukuun ottamatta yhtä. Prikaatin 
esikunnan edessä olevalla kentällä ilmoitin rivis-
tömme vänr ikki Löytövaaralle. I lmoitus päättyi 
sanoihin "yksi puuttuu". ISuom.RPnn komentaja 
Eversti Kesämaa otti sitten vastaan vänrikki Löy-
tövaaran i lmoituksen. RT 1 oli siis jäänyt taak-
se. Ol imme nyt ISuom.RPnn miesvahvuudessa. 
Puuttuvan miehen arvoitus ratkesi myöhemmin. 
Hän oli yöllä juovuspäissään mur tau tunut oma-
kotitalon u lkorakennukseen ja l ahdannut sian. 
Hänestä tuli sittemmin keittiömies patterillemme 
Suursaareen. 

.. ja sen jälkeen Mustamaalle 
Haminas ta jatkui m a t k a m m e itään Mustamaa-
nimiselle linnakesaarelle. Se sijaitsee aivan nykyi-
sen rajalinjan tuntumassa. Siellä saimme perehtyä 
meille uusiin aselajimme aseisiin. Maastokoulu-
tuskin jatkui. Harjoituspaikalle mentiin aina sul-
je t tuna rivistönä. Kerran l innakkeen päällikkö, 
silloinen kapteeni Veikko Vuorela, tuli tiellä vas-
taan ja komensi: "Seis". Sitä seurasi valistava puhe, 
jonka johtolankana oli, että miesten tuli laulaa 
eikä rääkyä. Tämän jälkeen hän antoi äänen ja me 
ja tkoimme matkaa yr i t täen laulaa parhaan tai-
tomme mukaan. Pari muutakin tapausta on jää-
nyt mieleen. Polttoainetäydennys saarelle tuotiin 
tynnyreissä, joita laivasta purettaessa erään tyk-
kimiehen käsi jäi tynnyrien väliin ja vaurioitui. 
Seurauksena oli matka sairaalalaivalle, joka oli 
ankkuroi tu Virolahdelle. Minut määrät t i in saat-
tajaksi. Sairaalalaiva oli Rettigin huvipursi, jonka 
kannella oli mukava kävellä sillä aikaa, kun tove-
riani paikattiin laivan uumenissa. Linnakesaaren 
pohjoispäässä asusti kalastajaperhe, jolta kävim-
me ostamassa savusilakoita. Saaren perunamaal-
ta saimme kaivaa perunoita, joita sitten joskus il-
taisin keittelimme rannalla ja söimme savukalan 
kera. 

Kerran oli Mustamaalla valmiushälytys, joka 
kesti pari tunt ia . Syynä oli venäläisten lähesty-
misyritys Somerin saarta kohti. Lisäksi asekoulu-
tuksemme aikana suoritti kaksi linnaketta, joista 
toinen sijaitsee nykyisen rajan itäpuolella, yhtei-
sen ampumaharjoi tuksen. Olin maalia hinaavan 
laivan kannella mittaamassa maalilautan ja am-
muksen pu toamispa ikan välistä ku lmaa . Har-
jo i tusammunnat päättyivät siihen, että yksi am-
muksista putosi noin 50 :n metr in päähän laivas-
tamme. Asekoulutuskausi päättyi ammuntaan 57 
m m m Hotskiss- tykillä, jonka laukauksen ääni oli 
korkea ja erittäin paha. Siitä taitaa olla seuraukse-
na huono kuuloni. Niin tämä kausi loppui ja osa 
meistä komennettiin Vanhankylänmaahan aliup-
seerikouluun eli RTR 12:n alueelle. 

65 

firoiahden kk 

Tammio 



RANNIKKOPUOLUSTUKSEN PERINTEET TALTEEN JA KIERTOON -
SOTILASELÄMÄN PERINTEIDEN KIRJOITUSKILPAILU 1 .3 . -31 .10 .2004 

KILPAILU ON TARKOITETTU jokaiselle 
miehelle tai naiselle, joka on osallistunut rannikkopuolustukseen varusmiehenä, 
reserviläisenä, kantahenkilökuntaan kuuluvana sotilaana tai siviilihenkilönä, näiden 
omaisena ja läheisenä, kiltalaisena, lottana ja sotilaskotisisarena niin rauhan kuin 
sodankin aikana. 

HAEMME TIETOA 
• Mitkä tekijät loivat rannikkojoukkojen, rannikkotykistön, rannikkojalkaväen ja 

-jääkäreiden vahvan aselajihengen ja -identiteetin sotien, miinanraivauksen ja 
rauhan aikoina? 
Mitkä asiat ja tapahtumat itsenäisyytemme aikana saivat sanomaan ja 
tuntemaan "RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA", usein rinta rottingilla; mitkä 
hetket ovat jääneet mieleen suurina ilonhetkinä ja mitkä seikat ja tapahtumat 
saivat mielen painumaan, ja miten niistäkin selvittiin? 
Mitä tapahtumia ja ihmisiä muistellaan kokoonnuttaessa ja mitkä 
tekijät, hyvät tai huonotkin, ovat olleet itselle tärkeitä varusmies-, aktiivi-ja 
reservipalvelun sekä siviilihenkilöstön arjen ja pyhän askareiden yhteydessä? 
Miten palveluja elämä linnakkeilla, merivalvonta-asemilla, moottoroidussa rt-
patteristoissa. esikunnissa ja joukoissa eri tehtävissä muovasi meitä joukkona ja 
yksilöinä? 

RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS ry. - KUSTARTILLERIETS 
TRADITIONSFÖRENING rf. on yhteisymmärryksessä joukkojemme 
perinneyhdistysten puheenjohtajien kanssa 9.12. pidetyssä kokouksessaan 
todennut, että: 

Nyt, muutosten tuulien puhaltaessa, on oikea aika kerätä, järjestää 
ja tallentaa rannikkopuolustuksen eri tehtävissä olleiden ja olevien 
sotilaiden ja siviilien, naisten ja miesten, perheenjäsenten ja läheisten 
henkilökohtaiset muistelot ja kokemukset. 
Mikään asia ei ole liian suuri tai pieni taltioitavaksi! 

• Kaikki kirjoitukset ovat yhtä arvokkaita. 
Yhdistyksemme asettama raati palkitsee ansioituneimmat kirjoitukset ja 
kaikkien vastaajien kesken arvotaan yllätyspalkinto. 

LÄHETÄ VASTAUKSESI 31.10.2004 MENNESSÄ OSOITTEESEEN: 
Juhani A. Niska, Keijukaistenpolku 3 A 12, 00820 Helsinki. 
Kuoreen: "RT-perinne" 

PÄÄTÄ KIRJOITTAA! 
RANNIKKOPUOLUSTUSYHTEISÖT SEKÄ -YHDISTYKSET, TUKEKAA HANKETTA 
JA LEVITTÄKÄÄ SIITÄ TIETOA JÄSENILLENNE! 

JA PYYDÄ TARKEMMAT KIRJOITUSOHJEET, ESITEKIN ON TOKI TULOILLAAN: 
• Juhani A. Niska, 09-786 351, <juhani.niska@detto.inet.fi> , 
• Anu Vuorinen. 040-502 5926, <anu.vuorinen@av-taitto.net> sekä 

Ossi Kettunen, 050-3300596, <ossi.kettunen@welho.com> 
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TOIVOTAMME SINUT, 
RANNIKKOPUOLUSTUKSEN 
PERINTEISTÄ KIINNOSTUNUT 
HENKILÖ, tervetulleeksi 
yhdistyksemme jäseneksi ja 
tukijaksi! 
Jäsenyytesi alkaa, kun maksat 
jäsenmaksun 20 euroa 
Rannikkotykistön Perinneyhdistys 
ry:n tilille 157230-379024. 
Muista varustaa pankkisiirtolomake 
henkilö-ja yhteystiedoilla, ml 
sähköpostiosoite. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Palkintopöytä. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS ry. 
-KUSTARTILLERIETS 
TRADITIONSFÖRENING rf. 

sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 3.3.2004 klo 15.00 
Santahaminan sotilaskodin 
alakerran kokoushuoneessa. 
Käsitellään sääntöjen 8. §:n 
asiat. 
Vanhat ja uudet jäsenet 
tervetuloa! 
Mikäli tarvitset kulkuoikeuden 
Santahaminan portille ota 
yhteys sihteeri Anu Vuoriseen 
040-5025 926 tai anu. 
vuorinen@av-taitto.net 

Glögiti laisuus 
• Killan glögitilaisuus oli torstaina 18.12.2003 klo 17-21 
Suomi-yhtiön toimitalossa, Yrjönkatu 24. Tarjolla oli glö-
giä, järeätä glögiä ja piirakkaa. Mukana oli noin 50 vierasta 
killasta, Suomenlinnan Rannikkorykmentistä ja muilta yh-
teistyötahoilta. 

Illan musiikkivieraana oli itse Viktor Kalborrek, joka 
oli saapunut Suomeen vain tässä tilaisuudessa esiintymis-
tä varten. 

Jatkosodan pöytästandaarin saivat Kaarlo Martikainen, 
Tauno Tetri ja Verner Torvinen, joista viimeksi mainittu ei 
valitettavasti päässyt tilaisuuteen. Oli sykähdyttävä hetki, 
kun yleisö seisten osoitti suosiota heille ja samalla koko ve-
teraanisukupolvelle. Vuodenvaihteessa samanlainen pöytä-
standaari ojennettiin vielä Toivo Sivuselle. 

Killan pöytäs tandaar in saivat Kauko Pyyskänen ja 
Jouni Grönroos, Rannikon Puolustajain killan ansiomita-
lin taas Pentti Alestalo ja Hannu Hallapuro. Lisäksi Jukka 
Lindforsille luovutettiin hänelle jo aiemmin myönnetty ho-
peinen kiltaristi. 

Vuoden kiltalaiseksi julistettiin Ove Enqvist, joka sai 
haltuunsa kiertopalkinnon, puualustalle kiinnitetyn mie-
kan. Hän on ansioitunut erityisesti kirjoittamalla rannik-
kolinnakkeiden ja -tykkien historiasta. Hänellä oli myös 
merkittävä osa Rannikkotykistön historiasta tehdyn vide-
on tekemisessä. 
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Vuoden kiltalainen komen-
taja Ove Enqvist ja killan 
puheenjohtaja Pekka Ahto-
la. Kiertopalkintoa esitte-
lee killan sihteeri Kristiina 
Slotte. 

Vuosikokous 5 .3 . 
• Killan vuosikokous on perjantaina 5.3. alka-
en klo 18 Eläkevakuutus Ilmarisen pääkonttoris-
sa Porkkalankatu l:ssä. Kokouksessa käsitellään 
normaalit sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

Järvö 
• Lauantaina 8.5. iltapäivällä on kaikilla killan 
jäsenillä perheineen mahdollisuus tutustua Jär-
vöhön. Lisätietoja antavat Matti Hiltunen ja Jaana 
Kiverä, joiden yhteystiedot ovat lopussa. 

Järvön palveluja voivat killan jäsenten lisäksi 
toivottavasti jo kesällä 2004 käyttää myös muut 
Suomenlahden Meripuolustusalueen vastuualu-
eella toimivien Sininen Reservi ry:n jäsenjärjes-
töjen henkilöjäsenet sekä Suomenlinnan Rannik-
korykmentin perinneyhdistyksen jäsenet ja Suo-
menlahden Meripuolustusalueen henkilökunta. 
Asia riippuu yhteistyöneuvotteluista Sinisen Re-
servi ry:n ja killan välillä. Myös uusien käyttäjien 
on suoritettava normaalit Järvön liittymis-, vene-
ja vierailumaksut, mutta Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan jäsenmaksua heidän ei tarvitse 
maksaa. Kuluvan vuoden maksuista päättää kil-
lan vuosikokous 5.3. Asiasta voi sen jälkeen tie-
dustella lisää Matti Hiltuselta gsm 040 342 7064. 

Lastenleiri 2 8 . 6 - 1 . 7 . Järvössä 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjestää 
jälleen Järvössä lastenleirin maanantaista tors-
taihin 28.6-1.7. eli juhannuksen jälkeen. Kohde-
ryhmänä ovat 6-13-vuotiaat pojat ja tytöt, joiden 
ei tarvitse olla rt-kiltalaisten lapsia. Kerro leiristä 
siis myös tuttavaperheillesi! Leirimaksu sisältää 
monipuolisen leiriohjelman, ruoat, majoituksen 

puolijoukkueteltoissa ja vakuutukset. Lisätietoja 
hinnoista ja muista yksityiskohdista antaa Kris-
tiina Slotte. 

Killan puheenjohtaja Pekka Ahtola ojentaa jat-
kosodan pöytästandaarin Kaarlo Martikaiselle. 
Oikealla Tauno Tetri ja taustalla killan sihteeri 
Kristiina Slotte. 
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Kuivasaaren yleisöretket 
• Ensi kesänä jär jestetään "suurelle yleisölle" 
maksullisia yleisöretkiä Kuivasaaren linnakkeel-
le. Retkiviikonloput ovat 5-6.6, 19-20.6, 7-8.8. ja 
21-22.8. Matkat tehdään vesibusseilla Merisata-
masta ravintola Caruselin luota, joka on Laivu-
rinkadun ja Sirpalesaaren välissä. Lippuja aletaan 
myydä toukokuun alussa IHA-Linesin toimistossa 
Meritullintori 6, puh. (09) 6874 5050. 

Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä sovittu kesän 
2004 lähtöaikoja eikä päätetty hinnoista, mutta 
viime vuonna retken hinta oli 20 euroa aikuisil-
ta ja 10 euroa kaikilta alle 12-vuotiailta lapsilta. 
Lisätietoja saa em. puhelinnumerosta ja killan 
www-sivuilta. 

Kirjal l isuutta 
• Kristiina Slottelta voi tilata neljää Ove Enqvis-
tin kirjoit tamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, 
Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari 
ja Kuninkaansaari. Kunkin hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. 

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

Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäi-
sen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus 
Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus ensim-
mäisessä maailmansodassa 1914-1918. Kumman-
kin hinta on 12 euroa + postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama 
itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 
40 minuuttia pitkä video on valmistunut. Video 
kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen 
aselajin lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaa-
lina on käytetty muun muassa harvinaisia TK-
filmejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin 
verran varta vasten videota varten kuvattua uutta 
materiaalia. Videota voi tilata Kristiina Slottelta 
omakustannushintaan 20 euroa + postituskulut. 

Timo Elolähde 
Kuvat Ove Enqvist 

Glögitilaisuuden musiikkivieras Vik-
tor Kalborrek. 

Yhteystietoja 
Kimmo Ylitalo 
(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 

Matti Hiltunen 
(Järvön isäntä) 
gsm 040 342 7064, 
matti.hiltunen7@luukku.com 

Jaana Kiverä 
(Järvön emäntä), 
gsm 040 705 4251, 
kivera@kolumbus.fi 
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Hyvää Uutta Vuotta 

...kaikille vai onko nyt helmi-maalis-
kuun vaihteessa lehden ilmestyessä toivotettava jo 
hyvää loppuvuotta. Ihan miten tahansa, hyvää kui-
tenkin! 

Kerrataan aluksi taas vähän mennyttä ja sitten 
katse suunnataan tulevaan. 

Ikäväkseni joudun heti alkuun kertomaan tuo-
nen sadosta. Kil tamme pitkäaikainen avustaja, 
eläkkeellä ollut sotilasmestari Kari Salo on poissa. 
Hän hukkui veneensä viereen Upinniemen vene-
satamassa marraskuun 24. päivänä 2003. Kari oli 
syntynyt Heinolassa 14.2.1946. Monet varusmie-
het muistavat hänet varmasti omalta sotaväkiajal-
taan. 

Kari Salo ei koskaan ollut Rannikkojääkärikil-
lan hallitustehtävissä, mutta hän oli killan erittäin 
pitkäaikainen avustaja, niin sanoakseni puurtaja. 
Koska hän asui elämänsä loppuun asti Upinnie-
men varuskunnan alueella, hänen oli helppo huo-
lehtia ki l tamajamme töistä. Hän hakkasi mökille 
halkoja, rakensi laiturin, korjasi kaatuneiden pui-
den mökille aiheuttamia vaurioita jne. Hän myös 
talvisin kävi majalla katsomassa, että kaikki on 
kunnossa. Rannikkojääkärikil ta myönsi hänelle 
Rannikkojääkärimitalin muutama vuosi sitten hä-
nen killan hyväksi tekemästään työstä. - Rannik-
kojääkärikilta kunnioittaa Kari Salon muistoa. 

Kuluneen loppuvuoden muista tapahtumis-
ta mainittakoon killan syyskokous, joka pidettiin 
Pääesikunnan luentosalissa. Kokouksessa killan 
hallitus sai täydellisen luottamuslauseen. Killan 
halli tukseen valitti in uudestaan entiset jäsenet, 
niin myös allekirjoittanut uudelleen puheenjohta-
jaksi. - Kiitos luottamuksesta! - Killan hallitus-
ta myös laajennettiin yhdellä jäsenellä hallituksen 
esityksen mukaisesti. Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin Jyrki Härkki, joka on killan pitkäaikainen 
jäsen ja Rannikkojääkärikoulun 2.kurssin käynyt 
rannikkojääkäri. Hän on sittemmin lupautunut ot-
tamaan killan sihteerin tehtävät hoitaakseen. Ter-
vetuloa Jyrkille uusien haasteiden pariin! 

Syyskokouksen viehättävänä emäntänä meillä 
oli kiltamme jäsen, rannikkojääkäri, kersantti, so-
tilaslakimies, varatuomari Terhi Vira, joka kertoi 
meille poliisin tehtävistä puolustusvoimissa. Usko-
akseni useimmat kuulijoista saivat kuulla sellaista 
tietoa, josta ei heillä ollut aiemmin aavistustakaan. 

Kiitokset Terhille. Tulemme uudestaan vierailulle, 
jos vain saamme! 

Toinen tapahtuma killalla oli Teikarin taisteli-
joiden ja killan yhteistyönä vuosittain järjestettävä 
Teikarin muistojen iltapäivä Turussa. On hienoa, 
että veteraanimme jaksavat osallistua edelleen ti-
laisuuksiin näin runsaslukuisesti. Toisaalla tässä 
lehdessä on tästä tapahtumasta erillinen kirjoitus 
kuvineen. Toivon, että perinteet jatkuvat tänäkin 
vuonna. 

Ja sitten vähän tulevaa. Vuosi 2004 on rannik-
kojääkäreille historiallisesti tärkeä vuosi. Tuleehan 
tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta rannikkojääkä-
rien perinnetaisteluista eli Teikarin taisteluista Vii-
purinlahdella. Juhlallisuudet huipentuvat heinä-
kuun 5. päivänä Teikarin päivän viettoon Drags-
vikissä. Kyseisen päivän ohjelmasta tiedotetaan 
myöhemmin tarkemmin, mutta mitä todennäköi-
s immin Dragsvikissä avataan silloin Rannikko-
jääkärimuseo, jonka rakentamisen vaiheista olen 
kertonutkin Rannikon Puolustajassa jo useamman 
kerran. Vetoan lukijoihin jälleen museon aineiston 
osalta. Jos Teillä, hyvät lukijat, on hallussanne tai 
tiedossanne sellaista materiaalia, joka mielestänne 
sopii Rannikkojääkärimuseoon, ottakaa yhteyttä 
kiltamme hallituksen jäseniin. Yhteydenottotiedot 
ovat tässä lehdessä. 

Toukokuussa kilta järjestää vierailun Säkylään. 
Olemme suunnitelleet siten, että kuljetus järjeste-
tään niin Helsingistä kuin Turustakin, jotta tapah-
tumaan saadaan runsaasti osallistujia. Mielestäni 
Säkylän varuskunta on erittäin mielenkiintoinen 
vierailukohde, onhan siellä muiden muassa kou-
lutusta kansainvälisiin tehtäviin. Matkan paikal-
lisena organisaattorina on kiltamme jäsen, yliluut-
nantt i James Mashiri, joka on lupautunut toimi-
maan myös isäntänämme. Toivon, että lukijat in-
nostuvat matkasta ja rynnistävät mukaan. Yhteys-
tiedot ohjeineen ovat tässä lehdessä killassa tapah-
tuu -palstalla. 

Sitten ei muuta kuin hyvää kevättä kaikille. 
Tulkaa mukaan toimintaan ja hankkikaa killalle 
lisää jäseniä. Maanpuolustuskiltojen Liiton teema-
kin on tänä vuonna jäsenhankinta kuntoon. 

Terveisin 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Rannikkojääkäri-
killassa tapahtuu 
kevät-kesä 2004 

TIISTENJOEN 0 TIISTENJOEN 0 OSUUSPANKKI 0 100 vuotta juurillaan 

Maaliskuu 
Keskiviikko 24.3.2004: Sääntömääräinen ke-
vätkokous. Katso erillinen ilmoitus tässä leh-
dessä. Rannikkojääkärikillan jäsenille tulee 
myös erillinen kutsu. 

Keskiviikko 31.3.2004: Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä kevään/kesän barettimarssille. 
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

Toukokuu 
Lauantai 8.5.2004: Vierailu Säkylässä. Mat-
kalla tutustutaan Säkylän varuskuntaan, jossa 
ruokailu. Tapahtumaan järjestetään kuljetuk-
set sekä Helsingistä että Turusta. Matkasta tie-
dotetaan erikseen tarkemmin jäsentiedottees-
sa. Lisätietoja Seppo Mäntymäeltä (GSM 040-
9105961) ja sihteeri Jyrki Härkiltä (GSM 040-
550 0082), joille myös ilmoittautumiset. 

Kesäkuu 
Tiistai-Keskiviikko 1. - 2.6.2004: Perintei-
nen barettimarssi Dragsvikin ja Hankoniemen 
maastossa. Katso erillinen ilmoitus tässä leh-
dessä. 

Heinäkuu 
Maanantai 5.7.2004: Teikarin päivä, jota vie-
tetään tänä vuonna Viipurinlahden taistelujen 
60-vuotisjuhlan merkeissä. Killan jäsenet ovat 
tervetulleita seuraamaan Vaasan Rannikko-
jääkäripataljoonan juhlallisuuksia Dragsvikiin 
sekä osallistumaan sen jälkeen järjestettäviin 
tapahtumiin. Helsingistä järjestetään bussi-
kuljetus. Tarkasta ohjelmasta tiedotetaan myö-
hemmin. 

Elo-syyskuu 
Kanoottivaellus. Tarkasta ajankohdasta tiedo-
tetaan myöhemmin. Alustavia kiinnostuksen 
ilmaisuja mielellään heti Tero Mäkiselle (GSM 
050-5850046). 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

HELKAMA 
Valo- puhelin ja instrumentointi kaapelit 

www.helkamabica.fi  
puh (019) 28 061 f ax (019) 248 2016 

KOMPOSIITTI-
TEKNIIKAN UUDET 

tfVAl TUULET 

FY-COM POSITES 
www.fy-composites.com 

Tl 
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Rannikkojääkärikilta r.y: 
hallitus 200-

Aarne Krogerus, 
Puheenjohtaja, Tiedotus 
Ukkohauentie 2 D 36 
02170 ESPOO 
Puh. (09) 412 6241 (k.) 
(09) 2500 2792 (t.) 
GSM 040 545 1426 
Email: aarne.krogerus@ 
edu.nurmijarvi.fi 

Viljo Lehtonen, 
Varapuheenjohtaja, 
Rahastonhoitaja 
Lokkisaarentie 5 A 301 
00980 HELSINKI 
Puh. (09) 321 4252 (k.) 
GSM 050 564 2088 

Jyrki Härklci 
Sihteeri, Jäsenasiat 
Lintukorvenkuja 4 C 
02660 ESPOO 
Puh. (09) 547 1285 (k.) 
GSM 040 550 0082 
Email: jyrki.harkki@ 
teliasonera.com 

Juha Karvonen 
Saunamaja, Myyntituotteet 
Vilkenintie 21 A 
00640 HELSINKI 
Puh. (09) 795 528 (k.) 
GSM 040 501 0843 
Email: juha.karvonen@ 
sanomamagazines.fi 

Tero Mäkinen 
Action-tapahtumat 
Laivalahdenkaari 10 C 51 
00810 HELSINKI 
Puh. GSM 050 585 0046 
Email: tero.makinen@hut.fi 

Seppo Mäntymäki 
Lounais-Suomi 
Katteluksenkatu 4 B 51 
20610 TURKU 
Puh. (02) 244 4669 (k.) 
GSM 040 910 5961 

Olli Ollila 
Jäsen, Projektit 
Bronrinne 3 as. 18 
02400 KIRKKONUMMI 
Puh. (09) 296 2093 (k.) 
GSM 040 500 2287 
Email: olli.ollila@kolumbus.fi 

Harri Kalaja 
Jäsen 
Tammisalontie 7 A 7 
00830 HELSINKI 
Puh. GSM 040 571 6897 

Jani Ruisniemi 
Asiantuntijajäsen, 
Yhteyshenkilö/VaaRannJP 
Mechelininkatu 47 A 27 
00250 HELSINKI 
Puh. (019) 181 4253 (t.) 
GSM 040 585 7187 

Teikarin taistelijat 
Paavo Teikari 
Yliskyläntie 4 D 28 
00840 HELSINKI 
Puh. (09) 698 4535 (k.) 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i c n 
B A R E T T I M A R S S I 

Perinteinen bare t t imarss i jä r jes te tään alku-
kesällä 

tiistaina ja keskiviikkona 
1.-2.6.2004 

Dragsvikin lähimaastossa. Tapahtuma on VEH 
eli vapaaehtoinen harjoitus. 

Barettimarssiin voivat osallistua vain Rannik-
kojääkärikillan jäsenet ja osallistujien määrä 
on rajoitettu. Rastitehtäviin otetaan muutamia 
halukkaita. 

Ilmoittautumiset ehdottomasti 
keskiviikkoon 31.3.2004 mennessä killan sih-
teerille Jyrki Härkille, jolta saa myös lisätietoja. 

Jyrki Härkki 
Puh. kotiin 09-547 1285 
GSM 040-550 0082 
Email: jyrki.harkki@teliasonera.com 
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Yhteislaulun pyörteissä oikealla Mikko von Weissenberg ja hänen äitinsä, Teikarin tais-
telijan, ratsumestari Dan von Weissenbergin puoliso Eeva von Weissenberg. Seuraavina 
rouva Arbus, Teikarin taistelija, virolainen vapaaehtoinen Nikolai Arbus, VaaRannJP:n 
komentaja, komentaja Jukka Tuononen ja Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Tei-
kari. Kuva: Seppo Mäntymäki. 

Teikaria muistellessa 
• Teikarin taistelijoiden ja Rannikkojääkäriki l-
lan yhteistä joulunalus- ja itsenäisyysjuhlaa vie-
tettiin jälleen Turun Upseerikerholla lauantaina 
29.11.2003 leppoisissa merkeissä menneitä muis-
tellen ja kuu lumis ia ker toen . T ä h ä n Teikar in 
muistojen iltapäivä-nimen saaneeseen tilaisuuteen 
oli saapunut kuut isenkymmentä vierasta, muka-
na kymmenkunta Teikarin taistelijaa. Mukana oli 
myös runsaasti Teikarin taistelijoiden ja teikari-
laisten lapsia ja lapsenlapsia. Onkin mukava huo-
mata, että perinteet elävät. 

Alkumaljojen, Paavo Teikarin avaussanojen 
ja hiljaisen hetken jälkeen ohjelmassa oli sota-
historioitsija Antt i Juutilaisen esitelmä, joka kä-
sitteli laivaston roolia Viipurinlahden taisteluis-
sa kesällä 1944. Samalla hän kertoi saksalaisten 
osallistumisesta Viipurinlahden puolustamiseen. 
"Kolmenvartin" esitelmän Antti piti sujuvasti il-
man minkäänlaisia muisti inpanoja tai kalvoja. -
Se käy, kun osaa ! 

Toisen esitelmän tilaisuudessa piti sairaan-
hoitaja Maija Jansen, joka ker toi kokemuksia 

Sotahistorioitsija Antti Juutilainen esitelmöi 
laivaston roolista Viipurinlahden taisteluissa il-
man muistiinpanoja tai kalvoja. Kuva: Johanna 
Krogerus. 
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Eversti Martti Kuivala kiittää saa-
mastaan jalkaväen ansiorististä. 
Kuva: Johanna Krogerus. 

Everstiluutnantti Raimo Riikonen vastaanottaa Rannikkojääkä-
rikillan standaarin Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan edelli 
seltä suurmestarilta Antti Juutilaiselta. Kuva: Johanna Krogerus 

sairaanhoitajana Sierra Leonessa, Afrikas-
sa. Hän esitti mitä mieliinpainuvimpia diakuvia 
matkaltaan. 

Tilaisuudessa luovutettiin Rannikkojääkäri-
pataljoonan entiselle komentajalle, eversti Mart t i 
Kuivalalle Jalkaväen tarkastajan myöntämä Jal-
kaväen ansiorist i soljen kera. Rannikkojääkä-
rikillan pöytästandaari puolestaan luovutetti in 
Rann ikko jääkär ipa ta l joonan komen ta j anak in 
toimineelle everstiluutnantti Raimo Riikoselle, 
joka syksyllä täytti 70 vuotta. Molemmille tässä 
vielä onnittelut. 

Jouluaterian jälkeen ohjelmassa oli laulua ja 
musiikkia, muiden muassa mukaansatempaava 
sikermä Sam. Sihvon laulunäytelmästä Jääkärin 
morsian. Musiikista vastasi Matti Laurila säes-
täjänsä kanssa. Kaikki osallistuivat innokkaasti 
yhteislauluun. Iltapäivän ohjelmaan kuului myös 
arpajaiset ja joulupukin vierailu. 

Isäntänä toimi tu t tuun tapaan eversti Mart-
ti Kuivala. Ohjelmatarjonnasta vastasi Teikarin 
taistelija Antt i Laitakari. Kiitokset jälleen tur-
kulaisille kiltaveljille ja -sisarille. Voinemme jo 
valmistautua ensi syksyn Teikarin muistojen il-
tapäivään ? 
Teksti: Aarne Krogerus 

Musiikista vastannut Matti Laurila esittämässä si-
kermää Sam. Sihvon Jääkärin morsiamesta yhdessä 

säestäjänsä kanssa. Kuva: Seppo Mäntymäki. 

Sairaanhoitaja Maija Jansen (seisomassa vas.) 
kertoo kokemuksistaan sairaanhoitajana Sierra 
Leonessa Afrikassa. Kuva: Johanna Krogerus. 
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Syyskokous 
Rannikkojääkär ik i l l an sään tömäärä inen 
syyskokous pidett i in Pääesikunnan luen-
tosalissa keskivi ikkona 26. mar ra skuu ta 

2003. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esa Pa-
junen ja sihteerinä Jyrki Härkki. Kokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräiset asiat ja suoritettiin hen-
kilövalinnat. Killan puheenjohtajana jatkaa Aarne 
Krogerus ja varapuheenjohtajana Viljo Lehtonen. 
Killan hallituksen erovuoroiset jäsenet Harri Ka-
laja, Juha Karvonen ja Olli Ollila valittiin uudel-
leen. Hallituksen esityksen mukaisesti hallitusta 

Rannikkojääkäriki l lan syyskokous meneillään 
Pääesikunnan luentosalissa. Kuva: Aarne Kro-
gerus. 

laajennet t i in yhdellä jäsenellä, ja näin hallituk-
seen valittiin uutena jäsenenä Jyrki Härkki, joka 
si t temmin on ot tanut sihteerin tehtävät hoitaak-
seen vuonna 2004. Kokouksessa vahvistettiin kil-
lan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2004 hallituksen esittämässä muodossa. 

Varsinaisen kokouksen jälkeen esitelmän piti 
illan emäntä, sotilaslakimies, varatuomari , ran-
nikkojääkäri ja kersantti Terhi Vira. Aiheenaan 
hänellä oli Pääesikunnan tutkintaosasto - polii-
sin tehtävät puolustusvoimissa. 

Illan emäntä, sotilaslakimies, varatuo-
mari , rannikkojääkär i ja kersantt i Ter-
hi Vira kertoo poliisin tehtävistä puo-
lustusvoimissa. Kuva: Aarne Krogerus. 

Felix A b b a 
www.felixabba.fi 
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RANNIKKO-
J Ä Ä K Ä R I KILTA r.y. 

KOKOUSKUTSU 
Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräinen 

kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 24 .3 .2004 klo 18.00 
Maanpuolustuskiltojen Liitto r.y:n auditorios-
sa, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Virallisen kokouksen jälkeen ajankohtaista ai-
hetta käsittelevä esitelmä. 

Tervetu loa! 

Rannikkojääkäriki l ta r.y:n hal l i tus 

Killan Maja 
Rannikkojääkärikillan Maja on killan jäsenten 
ja heidän ystäviensä vapaa-ajanviettokeskus. 
Majaa voidaan vuokrata myös killan ulkopuoli-
sille Suomen kansalaisille ja yrityksille. 
Maja varataan puhelimitse majan isännöitsijältä, 
Juha Karvoselta, puh. )09) 795 528, 040 501 
0843 tai e-mail: 
juha.karvonen(5) sanomamagazines.fi. 
Tällöin ilmoitetaan vuokraajan ryhmän kokoja 
henkilöiden nimet sekä mahdollinen killan 
jäsenyys. Huom. Ulkomaalaisten tuonti alueelle 
vaatii erikoisluvan varuskunnan päälliköltä! 
Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä vuokrauspäi-
vänäklo 16.00 ja päättyy viimeisenä klo 14.00. 
Majan vuokra on 26 euroa/vrk jäsenille, 34 
euroa/vrk muille yksityishenkilöille ja 68 euroa/ 
vrk yrityksille. 
Killan maja on suljettuna 31.10. -31.4. välisenä 
aikana. 

Rannikkojääkärikillan 
myy nt iarti kkel it 
T u n n u k s i a 
Barettimerkki (ennen 50,-) 8,5€ 
Solmioneula (ennen 100,-) 17€ 
Jäsenmerkki (ennen 50,-) 8,5€ 
J u l k a i s u j a 
Rannikkojääkärit 
-historiikki (ennen 100,-) 17€ 
Rannikkojääkäripataljoonan 
historiikki (ennen 40, - ) 7€ 
Veren kostuttamat 
saaret (ennen 50,-) 8,5€ 
A s u s t e i t a 
Lippis (ennen 70,-) 12€ 
T-paita (ennen 70,-) 12€ 
Kassi (ennen 150,-) 26€ 

Tuotteita voi tiedustella Juha 
Karvoselta,puhelin 040-501 0843 
ja sähköpostiosoite 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi 
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SININEN 
RESERVI r.y. 

Merireserviläiset ry:n edustajat - puheenjohtaja Seppo Vihersaa-
ri, Mika Kuutti ja Tatu Korhonen - kävivät luovuttamassa Pää-
esikunnassa 5.1.2004 puolustusvoimain komentajalle, amiraali 
Juhani Kaskealalle I luokan Merireserviläisristin numero 1. Ami-
raali oli kiinnostunut merellisen reserviläistoiminnan nykytilasta 
ja toiveista, ja miellyttävä keskustelutuokio luovutuksen jälkeen 
sujuikin varsin mukavan myönteisissä merkeissä. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: amiraali Kaskeala, Merireservi-
läiset ry:n puheenjohtaja Seppo Vihersaari ja hallituksen jäsen 
Mika Kuutti. Delegaation kolmas jäsen, merireserviläisristin 
suunnittelija ja hallituksen jäsen Tatu Korhonen oli kuvaushet-
kellä kameran takana. 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

Western 
Shipyard Oy LTD 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 

Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 

www.ekenas.fi  
www.tammisaari.fi 
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Toimitilajohtaja Keijo Ketonen (keskellä) kiittää palkittujen puolesta. Vasemmalta lu-
kien Rannikkotykistösäätiön puheenjohtaja, kommodori Hanno Strang, Suomenlah-
den Meripuolustusosaston päällikkö Kai Masalin, Suomenlinnan Rannikkotykistökil-
lan puheenjohtaja Pekka Ahtola, toimitusjohtaja Keijo Ketonen, Kymen Laivastokilta 
ry:n puheenjohtaja Tapio Riikonen, Sininen Reservi ry:n ensimmäinen puheenjohtaja 
Timo Vartiainen ja Sinisen Reservin Säätiön sekä Rannikkotykistösäätiön varapu-
heenjohtaja, toimitusjohtaja Reijo Telaranta. 

Sinisen Reservin ensimmäiset ansinristit luovutettiin 
Sinisen Reservin ansiorist in myöntää Merivoi-
mien komentaja Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
tajan ja/ tai hal l i tuksen tai Maanpuolus tuskou-
lutus ry: n Meripuolustuspiirin päällikön esityk-
sestä. Ansioristi voidaan myöntää henkilölle tai 
yhteisölle, joka on to iminut mer ipuolus tuksen 
tehtävissä erityisen ansiokkaasti tai henkilölle tai 
yhteisölle, joka on toiminut merivoimien piirissä 
tehtävässä vapaaehtoisessa maanpuolustustyös-
sä ja jonka ansiot ovat merkittävät. Ristin saami-
nen edellyttää yleensä vähintään kolmen vuoden 
toiminnassa mukana oloa. Puolustusvoimain ko-
mentaja on hyväksynyt ansioristin kannettavaksi 
sotilas- ja virkapuvussa ja liitettäväksi ansioristien 
ja -mital ien luetteloon. Sinisen Reservin ansioris-
tin on suunnitellut Suomen Heraldinen Seura ry: 
n puheenjohtaja Hannu Hillo. 

Luovutustilaisuus 
Merivoimien komenta ja kont ra -amiraa l i Hans 

Holmström myönsi ensimmäiset Sinisen Reser-
vin ansioristit Sininen Reservi ry:n puheenjohta-
jan Matti Kaskealan esityksestä ansioituneille va-
paaehtoisen meripuolustustyön vaikuttajille. Luo-
vutustilaisuus järjestettiin Merivoimien Esikun-
nassa perjantaina 5.12.2003. 

Holmst röm toivotti ansioristin saajat terve-
tulleiksi tilaisuuteen. Hän totesi ilokseen koolla 
olevan arvovaltaisen ja pitkään Sinisen Reservin 
eteen työtä tehneen joukon. Useat palkituista ovat 
olleet vaikuttamassa jo Sininen Reservi ry:n pe-
rustamiseen. Kontra-amiraali Holmström ja pu-
heenjohtaja Kaskeala luovuttivat ansioristit läm-
pimien kädenpuris tusten siivittäminä. Paikalla 
olleet palkitut olivat Rannikkotykistösäätiön pu-
heenjohtaja, kommodori Hanno Strang, toimitus-
johtaja Keijo Ketonen, Suomenl innan RT-Kilta 
ry:n puheenjohtaja Pekka Ahtola, Suomenlahden 
Meripuolustusosaston päällikkö, komkapt res Kai 
Masalin, Kymen Laivastokilta ry:n puheenjohta-
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Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström jakoi henkilökohtaisesti ensimmäi-
set myöntämänsä Sinisen Reservin ansioristit Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kaskealan 
avustamana. Toimitusjohtaja Keijo Ketonen on juuri vastaanottanut oman ristinsä. 

ja Tapio Riikonen, Sinisen Reservin Säätiön asia-
mies, kommodor i evp Aslak Saviranta, Sinisen 
Reservin Säätiön ja Rannikkotykistösäätiön vara-
puheenjohtaja, toimitusjohtaja Reijo Telaranta ja 
Sininen Reservi ry:n ensimmäinen puheenjohta-
ja Timo Vartiainen. Iloinen keskustelu meripuo-
lustuksen ajankohtaisista asioista levisi nopeasti 
osallistujien keskuuteen kahvinjuonnin lomassa. 
Tilaisuuden päätteeksi toimitusjohtaja Keijo Ke-
tonen lausui yhteiset kiitokset ansioristin saanei-

den puolesta Merivoimille ja Sininen Reservi ry: 
lie. 

Tilaisuuteen olivat estyneitä saapumasta Sini-
sen Reservin Säätiön hall i tuksen puheenjohtaja 
Kyösti Vesterinen, ansioristin suunnittelija Han-
nu Hillo, Sinisen Reservin Säätiön valtuuskunnan 
puheenjohtaja Kai Hietar inta ja Sininen Reser-
vi ry:n hallituksen jäsen Mauno Hintsala. Heille 
luovutetaan nyt myönnetyt ansioristit myöhem-
min. 

Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 

N R V I D E C O Y 

Merenkulkuelektroni ikan 
maahantuont i ja huolto 

PL 326, 00151 Helsinki 
Puh. 09-7001 7780 

Philips-valvonta 09-6158 0376 
Philips-viestintä 09-6158 0369 
www.philipscsi.com 

oy PhilipsАЬ Ы к т Ь Я щ е Ь е Ш 

0263 I ESPOO g PHILIPS 
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jfeKOULULAIVA RÖYTÄN PURJEHDUSKAUSI 200! 

Lippukapteeni Heikki Saaren kaipaa-
va katse kaukaisuuteen Jussärössä. 

Kuva Mauri Kettunen 

Koululaivamme pur jehduskuntoon saat taminen 
aloitettiin huht ikuussa perinteisesti talkoohen-
gen sävyttämillä maalaus ja puhdistustöillä. Tal-
kootöihin osallistui kiitettävä määrä l.KoulVkö: 
n henkilöstöä. 

Katsastusviikonloppu oli heti vapun jälkeen 
2.-3.5. Katsastus suoritettiin kaksiosaisena, kos-
ka kovan jäätalven jälkeen pystyimme ajamaan 
ja harjoit telemaan vain L-laiturin edustalla suu-
rien jäätelien sulkiessa ulospääsymahdollisuuden 
Mätässalmesta merelle. Katsastuksen toinen osa 
ajoineen suoritettiin vasta 16.5. ennen VEH-har-
joituksen alkua. 

Alus osallistui jälleen Meri-Ilma 2003 pvVEH-
harjoitukseen toukokuunl6.-18. päivinä. Aluk-
sen tehtävänä oli jälleen suorittaa harjoitusjouk-
kojen kuljetuksia Mäkiluotoon, suorittaa sotilas-
veneenkuljettajien väyläajo-harjoituksia sekä suo-
rittaa tykistöammuntojen maalinhinausta. 

Tuokokuussa oli aluksella päivän kestänyt 
esittely- ja pr-päivä Helsingin Kauppatorin ran-
nassa. Tihkusate ises ta säästä huol imat ta kävi 
alukseen tutustumassa runsas joukko kiinnostu-
neita, arviolta n.150 henkilöä. 

Suor i t imme myös toisen yhteis työkumppa-
nuusajon Helsingin edustalla Kuivasaareen, jol-
loin aluksella oli 31 vierasta ihailemassa kaunis-
ta, lähes tyyntä merimaisemaa, ja tietenkin myös 
alustamme. 

Meri-Karjalan osasto käytt i Röyttää 3.-5.6 

käyden näyttämässä aluksen lippua Haminassa. 
Kesäkuun 6.-7. päivä suoritettiin l.KoulVkö: 

n on valvontaharjoitus. Harjoituksen aiheena oli 
alusten tunnistus, liiketekijöiden määritys tutkan 
avulla sekä tilannekuvan muodostaminen. 

Harjoituksen yhteydessä havaittiin myös rans-
kalainen sota-alus M643, joka oli saapumassa lai-
vastovierailulle Helsinkiin. Kauppa-alusmaaleja 
oli riittävästi Helsingin kasuunin merialueella ja 
jos ne olisivat loppuneet, niin seurasimme noin 
sataa purjevenettä, jotka lähtivät Espoosta kasuu-
nin kautta kiertämään Suursaarta. 

l.KoulVkö.n pitkä Saaristomeri 2003-harjoi-
tus alkoi Helsingistä 3 heinäkuuta. Harjoitus, jon-
ka päämääränä oli väyläajoharjoitukset ja totut-
tautuminen pitkäaikaiseen merellä oloon ja vah-
tipalve-lukseen, alkoi siirtymisellä Upinniemeen. 
Täydennysten jälkeen ja tkoimme saaristoväyliä 
Hangon ohi Kasnäsiin. 

Seuraavana pä ivänä s u o r i t i m m e a luksen 
huoltoa ja hälytysharjoituksia Kasnäsin satamas-
sa odotellessamme miehistötäydennystä. Puolen-
päivän jälkeen aloitimme seuraavan etappimme, 
joka suuntautui kohti Utön linnakesaarta. Kiitos 
linnakkeen ystävällisen henkilöstön saimme sau-
noa ja uida Suomen eteläisimmässä uimahallissa. 
Saimme myös esittelyn linnakkeen toiminnoista, 
kiitos siitä. 

Viides he inäkuuta a lo i t imme aamuvarha in 
siirtymisen kohti Naantalia. Matkalla suoritim-
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me hälytysharjoituksia ja kunnost imme alustam-
me esittelykuntoon. Kiinnitet tyämme Naantalin 
vierasvenesatamaan, p id imme iltapäivällä alus-
esittelyn yleisölle. Kuten viime vuonna, oli yleisö-
menestys jälleen hyvä. Aluksella kävi Rannikko-
seutulehden toimittaja tehden aluksesta jutun leh-
teensä otsikolla: Karun kodikas sota-alus huokuu 
toverihenkeä ja historiaa. 

Naantal issa va ih tu i jälleen henki lös töä ja 
matka jatkui Luonnonmaan länsipuolisen sillan 
ali kohti Nauvoa. Nauvoon kiinnit tymisessä oli 
etukäteen hieman epäselvyyttä, mutta parin pu-
helinsoiton jälkeen Nauvon telakan isäntä Ha r r i 
Holmbeg osoitti meille oivan laituripaikan tela-
kan tiktaalista. 

Nauvossa asuu vanhan Vartiolaivueen reser-
viläissuto-au Pauli Kivekäs, joka vaimonsa Pau-

lan kanssa oli kutsunut koko aluksen henkilöstön 
kotiinsa saunomaan ja "kevyelle iltapalalle". Ilta 
oli onnistunut siitä kiitokset Paulalle ja Paulille. 

Nauvon telakan isäntä piti seuraavana aamuna 
ennen merelle lähtöä meille esitelmän sammutti-
mista, sammutusaineista, paineastioista jne. Esi-
tys kesti lähes puolitoista tuntia ja oli todella mie-
lenkiintoinen ja opettava. Esityksen jälkeen kiit-
telimme isäntäämme, joka toivotti meidät uudel-
leenkin tervetulleeksi Nauvoon ja jatkoimme Pa-
raisten Portin kautta Hästö-Busöön. 

Hästö-Busöössä t u t u s t u i m m e Kuha-luokan 
raivaajaan ja sen miehistö tutustui Röyttäämme. 

Suoritimme viimeisiä aluksen kunnostustöitä 
ja p id imme ensiapu- ja pelastautumisharjoi tuk-
sen. 

Heinäkuun kahdeksantena s i i r ryimme vuo-
ro l lamme Mer ivo imien vuos ipä ivän vie t toon 
Tammisaareen. 

Vuosipäivää vietimme Merivoimien ohjelman 
mukaan osallistuen vuosipäivän juhlalliseen li-
punnos toon ja merivoimien komentajan katsel-

Vasemmalla ruorimiesharjoit tel i ja Jonna Neva-
lainen, vahtipääll ikkönä Nauvon vierailun isäntä 
Pauli Kivekäs, "vanha vartsari". Kuva Jonna Ne-
valainen 

Alla: Kaksi kaunista. Röyttä presidentin laituris-
sa ja vanha Naantali . Kuva Mauri Kettunen 
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Kl Röytän asettama Sini-
sen Reservin lippujoukkue 
liikkeellä kohti merivoi-
mien vuosipäivän paraati-
katselmusta Tammisaares-
sa. Kuva Jonna Nevalainen 

mukseen. Alus oli avoinna yleisölle ja aluksen 
kannella riitti katselijoita. 

Vuos ipä ivän jä lkeen a lo i t imme s i i r t ymi -
sen kohti Porin Reposaarta . Välietappeina oli 
Skinnarvik ja Uusikaupunki. Uusikaupunki-Re-
posaari välin a joimme ulkokautta ja ihai l imme 
Rauman edustan maisemia. Reposaaressa tutus-
tu imme S 2-muistomerkkiin, jonka vierellä mie-
his tömme jäsen Juhani Hannuksela piti esityk-
sen S 2:n vaiheista, jotka johtivat sen tuhoutumi-
seen. Esityksen jälkeen pidimme hetken hiljaisuu-
den aluksen mukana hukkuneiden merisotilaiden 
muistoksi. 

Lauantaina.12 heinäkuuta luovutimme aluk-

sen Vaasan meriosastolle, joka merivartiomesta-
ri evp Hannu Walliuksen komennossa suoritt i 
omat harjoituksensa. 

Kokkolan meriosasta, päällikkönään merivar-
tioyliluutnantti Lars Kirsilä, suoritti 26.7. alkaen 
omat harjoituksensa, jotka kestivät elokuun kol-
manteen päivään asti, luovuttaen aluksen Perä-
meren osastolle. 

Raahessa sattuneen merivaurion johdosta alus 
tuoti in yhdellä koneella ajaen Upinniemen, jos-
sa se telakoitiin. Telakointi kesti lähes kaksi kuu-
kautta ja koeajot suoritettiin 3.10. onnistuneesti. 

Telakoinnin yhteydessä maala t t i in aluksen 
pohja ja kyljet, ettei alusta tarvitse telakoida ensi 

Vasemmalta Juhani 
Hannuksela, Jus-
si Lehtonen, Kurt 

Ekman, Christian 
Elg, Kalle Reponen, 

Jonna Nevalainen, 
Ilkka Tiihonen ja 

Heikki saari torpe-
dovene S 2:n muis-

tomerkillä Repo-
saaressa 11.7. 

Kuva 
Jonna Nevalainen 
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vuonna. 
Telakoinnis ta joh tuen l .KoulVkön syksyn 

pääharjoitus Kytö 2003 jouduttiin perumaan ja se 
toteutetaan syksyllä 2004. 

Syksyn viimeinen harjoitus oli 24.-26.10. Suo-
men l innas sa l i i t tyen m e r i p u o l u s t u s p ä i v ä ä n . 
Saimme kunnian kuljettaa päiviin osallistuneita 
henkilöitä Kauppatorin rannasta Suomenlinnaan. 
Mukana oli myös merivoimien komentaja kontra-
amiraali Hans Ho lms t röm. Alus talvehtii Upin-
niemessä 

Röytän neljäs purjehduskausi Sinisen Reservin 
koululaivana tuott i aluksen lokiin 3136.6 meri-
peninkulmaa ja ajoaika oli 328 tuntia. Aluksella 

palveli 114 eri henkilöä ja meripalveluspäiviä ker-
tyi 767 . Käyttöpäiviä/meripäiviä oli purjehdus-
kauden aikana 59. 

Sattuneesta merivauriosta huolimatta purjeh-
duskausi 2003 oli antoisa. Valitan Meri-Karjalan 
osaston puolesta, että heille varattu aluksen käyt-
töaika jäi tänä vuonna vähiin. 

Lopuksi kiitän aluksen henkilökuntaa hyvästä 
yhteishengestä ja toivotan hyvää syksyn ja talven 
jatkoa sekä voimien keruuta seuraavaan purjeh-
duskauteen. Lisäksi kiitän eri yhteistyökumppa-
neita, jotka mahdollistavat aluksen toiminnan. 
KL Röytän lippupäällikkö 
Heikki Saari 

Talviuinailua Upinniemessä. Kuva Heikki Saari 

Rannikkoseutu 
83 



LAIVASTON KILTA RY 

Hyvät kiltasisaret ja -veljet! 

• Uusi vuosi ja uudet kujeet, kuten tavataan sa-
noa. 

Aluksi muutama sana menneestä. Pääkillan ja 
paikalliskiltojen syyskokoukset on pidetty, uusia 
puheenjohtajia ja muita toimijoita on valittu ja tu-
levaisuutta linjattu. Toivotan uudet virkeät voimat 
tervetulleiksi toimintaan. Erityisesti tämä koskee 
Helsingin ja Turun kiltojen uusia puheenjohtajia, 
joilla on vastuullinen toimikausi edessään. Uudet 
ideat ja toiminta-ajatukset ovat tervetulleita. Pää-
killan syyskokouksessa käsiteltiin sääntömuutos-
ehdotuksia, jotka hyväksyttiin hallituksen esittä-
mässä muodossa. Ne astuvat voimaan rekisterivi-
ranomaisen hyväksymisen jälkeen vuoden 2004 
aikana. Tärkein asia on si ir tyminen yhden vuo-
sittaisen kokouksen järjestelmään, kuten jo viime 
vuoden viimeisessä numerossa kirjoitin. Syyskau-
den tapaaminen on tarkoitus korvata vapaamuo-
toisemmalla tapaamisella, jota Kymen suunnalla 
jo suunnitellaan syyskaudelle. Tarkemmat tiedot 
saadaan varmaan tämän lehden seuraavassa nu-
merossa. 

Ankkuri-vuosikirja jäi viime vuonna ilmesty-
mättä, lähinnä i lmoi tushankinnan epäonnistut-
tua, mut ta tänä vuonna yritetään uudestaan. Se 
vaatinee kuitenkin myös jäsenkunnan panostus-
ta lähinnä i lmoitushankinnan puolella. Asiaa tul-
laan puimaan myös kevätkokouksessa, jossa pe-
räänkuulutetaan paikalliskiltojen ja yksittäisten 
kiltalaisten aktiivisuutta. 

Pääkillan kevätkokous pidetään toisaalla tässä 
lehdessä olevan kutsun mukaisesti Turussa lauan-
taina 27.3.2004. Puheenjohtajan ominaisuudessa 
toivon runsasta osanottoa kokoukseen, jossa käsi-

tellään sääntömääräiset asiat eli lähinnä vuoteen 
2003 liittyvät toimintaa ja taloutta koskevat asiat. 
Yhteiskuljetukset eri puolilta maata takaavat en-
tistä paremman osanoton. 

Alkanut vuosi on jälleen pohjoismais ten lai-
vastokil tapäivien vuosi. Tämänkertainen tapaa-
minen, josta valitettavasti ei vielä ole tarkempia 
hinta- ja ohjelmatietoja, pidetään Tanskassa Ison 
Beltin rannalla Fynin saarella Nyborgin kaupun-
gissa kesäkuun 4.-6. päivinä. Tässä vaiheessa ei 
vielä ole mahdollista julkaista tarkempia tietoja, 
mutta vanha hyväksi koet tu käytäntöhän on ol-
lut, että 

- mukaan mahtuu 20-30 kiltalaista kustakin 
neljästä maasta 

- matkus taminen Suomesta tapahtuu Turun 
Laivastokillan koord ino imana ja j ä r j e s tämänä 
(linja-autolla) 

- ilmoittautumiset tapahtuvat oman paikallis-
killan kautta. 

Koska t ä m ä n t a rkempaan in formoin t i in ei 
tässä vaiheessa ole mahdoll isuut ta , jää k u n k i n 
kiltalaisen aktiivisuuden ja paikalliskiltojen tie-
donlevityksen varaan lopullisen osallistujajoukon 
kokoaminen. Maaliskuun lopulla ollaan tässäkin 
suhteessa jo viisampia. Kokemus on osoittanut, 
että Tanskan veljeskillan järjestelyt ovat huippu-
luokkaa, joten osallistujapaikoista tulee varmaan 
kova kilpailu. 

Näillä mietteillä toivotan kaikille kiltalaisil-
le ja muille lukijoille kunnollista talvea, mukavaa 
kevättä ja tehokasta purjehduskauden alkua. 

Jukka Tar janne 

lOO RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 4 



Kokouksen "esikunta" työn touhussa; Jukka Tarjanne (vas), Juha Äyräväinen ja Tapio Riikonen, 

LAIVASTON KILTA RY:N SYYSKOKOUS 

• Laivastokiltojen yhteistoimintaelin, Laivaston 
Kilta ry, kokoontui syyskokoukseensa 15.11.2003 
Haminan Varuskuntakerholle. Kokousväkeä ker-
tyi paikalle ympäri Suomea 28 henkeä. Tunnelma 
oli välitön ja kovasti kiltahenkinen, kuinkas muu-
tenkaan. 

Ennen varsinaista kokousta teki komentaja 
Tapio Maijala Kotkan Rannikkoalueelta mielen-
kiintoisen katsauksen joukko-osastonsa lähihis-
toriaan ja valotti samalla joukko-osaston ajan-
kohtaisia näkymiä. Erityisen haastavana hän piti 
käynnistettyä muutto-operaatiota, jolla osa Kot-
kan Rannikkoalueesta mukaan lukien esikunta 
siirtyy Haminaan ja ottaa vastaan samalla Hami-
nan varuskunnan tehtäviä mm. huoltotehtävät. 

Varsinaisessa kokouksessa heilutti puheenjoh-
tajan nuijaa vaki intuneen tavan mukaisesti pai-
kallisen killan puheenjohtaja Tapio Riikonen kil-
lan sihteerin Juha Äyräväisen vastatessa kokouk-
sen päätösten tunnollisesta kirjaamisesta. 

Koska pääkil lan erovuoroinen varapuheen-
johtaja Ossi Pekonen oli jo hyvissä ajoin ilmoit-
tanut jättävänsä hallitustehtävät, oli myös seuraa-
jakysymystä ehditty pohtia ennakkoon. Pääkillan 

puheenjohtajan Jukka Tarjanteen kiiteltyä moni-
vuotista varapuheenjohtajaa päästiin valitsemaan 
hänelle seuraajaa. Valituksi tuli Olavi Niskanen 
Turusta. 

Hallituksen jäsenten vaali sujui niin ikään kit-
kattomasti. Kokoonpano vuonna 2004 on seuraa-
va: 

Jukka Tarjanne, puheenjohtaja 
Olavi Niskanen, varapuheenjohtaja 
Jäsenet: Varajäsenet (henkilökohtaiset): 
Lars Eklund Aimo Purola 
Timo Vartiainen Arto Tarvonen 
Heimo Rantala Leo Hakanpää 
Rainer J Öhman Henry Siikander 
Jouko Andström Erkki Lasanen 
Eino Kostian Reino Warinovski 
Mauno Hintsala Jorma Kuntsi 
Teuvo Roden Mikael Pasto 
Rauno Hollanti Juha Äyräväinen 
Tapio Riikonen Esko Kari 
Tilintarkastajina jatkavat Eljo Aalto ja Jukka 

Palm sekä varatil intarkastajina Erkki Mont in ja 
Timo Knuutila. 

Kokoukselle esitetty sääntömuutosesitys he-
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Timo Vartiainen Helsingistä ja Seppo Kaila, Reino Warinovski sekä Eino Kostian 
Turusta löysivät tuossa tuokiossa yhteistä ihmeteltävää. 

rätti odotetusti vilkasta keskustelua, mutta läpäisi 
kokouksen kummemmit ta tarkistuksitta. Keskei-
sin vaikutus muutoksella on varsinaisten kokous-
ten lukumäärään. Jatkossa riittää yksi "lakimää-
räinen" palaveri vuodessa. Se on pidettävä maa-
liskuun loppuun mennessä. Kun rekisteriviran-
omaiset ovat sanansa sanoneet, päätetään vuoden 
2004 syyskokouksen pitämisestä tai pitämättä jät-
tämisestä. Kiltaveljien tapaamisten määrään syn-
tyvä tyhjiö täytetään vuosittain syksypuolella pi-
dettävällä "laivastokiltapäivällä". Ensimmäinen 
tällainen on suunnitteilla jo kuluvan vuoden elo-
kuulle. 

Ankkur i - l ehden ju lkaiseminen on edennyt 
lievässä taloudellisessa vastatuulessa, joten Ran-
n ikon Puolusta ja on saamassa entistä keskei-
s e m m ä n merki tyksen pääki l lan v ies t innässä . 
Laivaston Kilta ry korostaa vuonna 2004 yhteis-
työn lisäämistä meripuolustuksen piirissä toimi-
vien vapaaehtois ten maanpuolus tus jä r jes tö jen 
kanssa. Erityisesti painotetaan paikalliskiltojen 
aktiivisuutta Sininen Reservi ry:n ja Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n Meripuolustuspiir in suuntaan 
sekä yhteydenpitoa oman alueen muihin maan-
puolustusjärjestöihin. 
Teksti: Tapio Riikonen 
Kuvat: Timo Seppälä 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY:n 

sääntömääräinen kevätkokous 

Kymen Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke, 24.03.2004, 
klo.19.00 Haminan Varuskuntakerholla,Kadettikolunkatu 3, 49400 HAMINA. 
Asialistalla kevätkokousasiat. Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin. 
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KYMEN LAIVASTO K ILTA 

V U O N N A 2 0 0 4 

• Kymen Laivastokilta ry piti syyskokouksensa 
12.11.2003 H a m i n a n Varuskuntakerhol la . Toi-
mintalinjoja hiottiin monella eri tasolla. 

Hallitus 2004 pysyi pitkälti entisessä kuosis-
saan: 

Tapio Riikonen, puheenjohtaja 
Rauno Hollanti, varapuheenjohtaja 
Jäsenet: Kari Helonen, Esko Kari, Heikki Oso-

la, Jorma Reponen, Timo Seppälä, Jukka Suoma-
lainen, Onni Suonamo ja Juha Äyräväinen. 

Varajäseninä jatkavat Mauri Koskela, Antero 
Pakkanen, Hilkka Riiho ja Kyösti Suutari. Tilin-
tarkastajiksi valittiin Reino Aatsalo ja Jouko Oka 
sekä varalle Paul Syvänne ja Erkki Tura. 

Kilta kutsui kunniajäsenekseen pitkäaikaisen 
taloudenhoitajansa Esko Karin ja palkitsi hänet 
lisäksi killan pöytälipulla. 

Vuosi 2004 on Kymen Laivastokillan 40. toi-
mintavuosi. Kilta juhlistaa tasavuosiaan perjan-
taina 7.5. Haminassa. 

Muita tärkeitä lokikirjamerkintöjä tulevat ole-
maan osall istuminen Hamina Tattoo-viikon ta-
pahtumiin elokuun alussa ja valtakunnallisen lai-
vastokiltapäivän junailu elokuun jälkipuoliskolla. 
Vi ipur inlahden loppuryt inöistä on ensi kesänä 

kulunut kuusikymmentä vuotta. Sininen Reser-
vi ry suunnittelee matkaa ikimuistoisille taistelu-
tantereille 12.-14.7. Koska kiltaveljien joukossa on 
vielä niitäkin, jotka omakohtaisesti ovat käyneet 
läpi torjuntataisteluiden raskaat päivät, kyseinen 
matka on merkitty myös killan toimintasuunni-
telmaan. 

Kymen Laivastokil ta pitää t i iviist i yhteyt-
tä toimialueensa (Loviisa-Virolahti-muu Kaak-
kois-Suomi) joukko-osastoihin. Erityinen paino 
on Kotkan Rannikkoalueen, Reserviupseerikou-
lun ja paikallisten merivart i jajoukkojen kanssa 
tapahtuvalla yhteistyöllä. Merkityksellistä on yh-
teistoiminta myös alueen muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa. Kymen Laivastokilta ja Ky-
menlaakson Rannikonpuolustajain kilta muodos-
tavat Sininen Reservi ry:n alaosaston, Meri-Kar-
jalan alueen. 

Merivoimista kotiutuvien tai tietyn koulutus-
vaiheen läpäisseiden varusmiesten muistamista 
jatketaan Kotkan Rannikkoalueella, Upinniemes-
sä ja RUK:ssa. 

Teksti: Tapio Riikonen 
Kuva: Timo Seppälä 

Kymen Laivastokillan kunniapuheenjohta ja Sakari Brofors (vas) onnittelemassa killan tuoret ta 
kunniajäsentä Esko Karia. 

87 



POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

TOIMINTAA VAASAN ALUEELLA 

Kiltalaisia syyskokouksessa Vaasan Upseerikerholla. Kuva Martti Laitala 

• KILLAN SYYSKOKOUS pidettiin Vaasan Up-
seerikerholla lauanta ina 22.11. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Pohjanlahden 

Laivastokillan puheenjohtaja Tauno Rewell ja 
sihteerinä killan sihteeri Mikael Pasto. Kokous 
hyväksyi yksimielisesti to imintasuunni te lman, 
johon sisältyi molempien toiminta-alueiden, Vaa-
san ja Oulun, osasuunnitelmat. Suunnitelmissa 
rungon muodostavat säännölliset kuukausitapaa-
miset esitelmineen sekä yritysvierailut, samoin 
perinteiset meriretket vart ioston aluksilla. Vaa-
san osaston pidempi retki suuntau tuu vuonna 
2004 Parolan Panssarimuseoon. 

Vuosikokous ei muu t t anu t hal l i tuksen ko-
koonpanoa, vaan erovuoroiset Ilmo Kilpi, Erkki 
Lehtimäki ja Tuomo Kujala valit t i in uudelleen. 
Erovuorossa oleva Pohjanlahden Merivartioston 
komentaja Matti Möttönen ilmoitti Rajavartios-
tossa tapahtuvien organisaat iomuutosten takia 
jättävänsä Vaasan ja niin myös killan hallituksen. 
Kokous päätti kui tenkin varata option hallituk-
sessa merivartioston edustajalle. Entisinä jäseninä 
hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Rewell, sekä 
jäsenet Teuvo Roden, Mikael Pasto, Tapio Poren-

tola, Mart t i Laitala, Jorma Kuntsi sekä varajäse-
nistä Harry Dahlbo ja Mauno Hintsala. 

Killan jäsenmaksuksi vuonna 2004 kokous 
päätti 20 €. Edelleen hyväksyttiin keskustelun jäl-
keen talousarvio vuodelle 2004. Talousarvion lop-
pusumma on 1.530 €. Syyskokouksessa oli läsnä 
kaikkiaan 28 kiltaveljeä. 

Kokousesitelmän piti vaasalaissyntyinen Ra-
javartioston apulaiskomentaja, kontra-amiraal i 
Jaakko Smolander. Esityksessään hän käsitteli ra-
javartioinnin problematiikkaa nyt ja tulevaisuu-
dessa. Rajojen avautuminen (vrt.. Schengenin so-
pimus) on lisännyt laittoman toiminnan mahdol-
lisuuksia valtioiden välillä, mm. huumeiden sa-
lakuljetuksia. Suomen rajat ovat varsin rauhalli-
sia verrattuina mm. eteläisen ja itäisen Euroopan 
maiden raja-alueisiin, ja jos huumeita meillä ra-
jan yli liikkuu ne ovat määriltään mikrotasoa ver-
rattuna esim. Etelä-Venäjän rajojen yli liikkuviin 
huumemääriin. 

EU:n laajeneminen itään tulee edelleen lisää-
mään rajavalvonnan tarvetta alueella. 

PIKKUJOULUA vietettiin 5.12. perinteiseen 
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Kontra-amiraali 
Smolander kertoo 
rajavalvonnan on-
gelmista. 

tapaan Vaasan uimahallil la nauttimalla hyvästä 
ruoasta ja saunan löylyistä. Mukana oli 16 kil-
taveljeä. 

• VUODEN 2004 ensimmäinen kerhoilta vietet-
tiin 13.1. jälleen Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry:n 
vieraana sen kokoustiloissa. Kiltaveli Ilkka Aarnio 
esitteli poikkeuksellisen, mutta kiinnostavan his-
toriallisen katsauksen otsikolla "Aminoffin suvun 
tarina" kytkien siinä oman sukunsa mennei-syy-
den Ruotsi-Suomen suurvaltakauteen ja suurval-
lan romahdukseen. Suvun menneisyyttä on tut-
kittu aina 1100 -luvulle saakka ja kantaisien tiede-
tään olleen mukana myös Nevan taistelussa 1240, 

jossa ortodoksinen Novgorod ja katolinen Ruotsi 
ottivat yhteen jälkimmäisen tappioksi. 

Sukututkimus on osoittanut, että 1600-luvulla 
suku siirtyi palvelemaan Ruotsi-Suomea; 1750-lu-
vulla eräs Aminoffeista toimi mm. armeijan yli-
päällikkönä. Lähes 20 kiltaveljeä oli seuraamas-
sa tätä sukutarinaa, jossa esitelmöitsijä konkreti-
soi esitystään myös esineistöllä. Historian havina 
kuului viimeistään siinä vaiheessa kun sai sovit-
taa käteensä aitoa yksiteräistä karoliinilaismiek-
kaa, Ruotsi-Suomen ratsuväen rynnäkköasetta. 

Teuvo Roden 

POHJANLAHDEN LAIVASTO KILLAN KEVÄTKOKOUS 

Pohjanlahden Laivastokillan sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 20 
maaliskuuta 2004 alkaen klo 14.00 Virpiniemen Merivartioasemalla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntöjenmuutos. 
Kokouksen yhteydessä pidetään esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. 

Killan hallitus. 
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Turun Laivas-
tokillan syysko-

kousväkeä Turun 
Upseerikerholla 

Sirkkalassa. 

TURUN LAIVASTO KILTA RY 

Killan puheenjohtajistossa muutoksia 

• TURUN LAIVASTOKILLAN sääntömääräi-
seen syyskokoukseen Turun Upseerikerholle 23.10 
2003 oli saapunut 33 kiltasisarta ja -veljeä. Ilah-
duttavaa oli nähdä miesvaltaisessa kokouksessa 
taas useamman kiltasisarenkin. Puheenjohtajana 
kokouksessa toimi killan puheenjohtaja Ossi Pe-
konen ja sihteerinä, kuten useasti ennenkin, kil-
lan sihteeri Eino Kostian. 

Ennen varsinaista kokousta saimme siinä sa-
malla kahvia nautiskellessa kuulla merikapteeni 
Kai Halosen esityksen aiheesta Jääkärin tie. Var-
sinainen kokous käsitteli tulevan vuoden toimin-
tasuunnitelmaehdotuksen ja hyväksyi sen vuoden 
2004 toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunni-
telma luettavissa lyhennelmänä omana jut tuna 
tässä lehdessä. Syyskokous päätti korottaa jäsen-
maksua kolmella eurolla 20 euroon, jotta tulevis-
ta menoista vastakin selvitään. Tästäkään ei oman 
killan käyttöön ruhtinaallisia pääomia edelleen-
kään kerry. Siitä pitää huolen pääkiltaan, kaikille 
jäsenillemme jaettavan Rannikonpuolustajaleh-
den tilauksiin ja MPKL:n jäsenmaksuihin mene-
vät osuudet, jotka yhdessä nielevät jäsenmaksuis-
ta leijonanosan. Kokous vahvisti vuoden 2004 ta-
lousarvion korotetun jäsenmaksun mukaan. 

Killan puheenjohtaja Ossi Pekonen oli jo edel-
lisenä vuonna ilmoittanut palvelleensa kiltaa hal-
lituksessa ja luotsaamalla sitä puheenjohtajana jo 

riittävän kauan. Syyskokous valitsi killan uudek-
si puheenjohtajaksi varapuheenjohtajana toimi-
neen Olavi Niskasen täysin yksimielisesti alkaval-
le kaudelle. Varapuheenjohtajaksi valittiin myös 
yksimielisesti kiltaveli Reino Varinowski. Ero-
vuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudel-
leen Jarmo Holm ja Erkki Lasanen. Uusiksi hal-
lituksen jäseniksi valittiin killan taloudenhoitaja-
na toimiva Ulpu Honkasalo, Alpo Leisten ja Mika 
Hirvonen. Hallituksessa jatkavat v. 2004 Jouko 
Andström, Seppo Kaila ja Eino Kostian. 

Tilintarkastajiksi syyskokous valitsi edelleen 
Helena Korven ja Eljo Aallon, varalle valittiin 
myös edelleen Erkki Montin. 

Killan osall istuminen 
v u o d e n tapahtumi in 
Turun Laivastokilta osallistui vuonna 2003 eri-
laisiin tapahtumiin niin paikallisesti kuin myös 
val takunnan muissakin osissa. Perinteisimmil-
lään tapahtumat ovat liittyneet seppeleenlaskui-
hin Kaatuneiden muistopäivänä, Merivoimien 
vuosipäivänä ja i tsenäisyyspäivänä Naantal in 
muistoristille. Itsenäisyyspäivänä on osallistuttu 
myös Itsenäisyyden kivellä tapahtuvaan muisto-
hetkeen. Jouluaattona on ollut, kuten muinakin 
vuosina, kunniavartio Sankariristillä. Varusmies-
ten kotiutustilaisuuksissa on käyty palkitsemassa 
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varusmiespalveluksensa erinomaisesti suorittanut 
merisotilas. 

Kil tamme edustajat ovat osallistunet Laivas-
ton Killan kevätkokoukseen Helsingissä 15. 3. ja 
syyskokoukseen Haminassal5.11. 

Edus ta jamme osallistuivat myös Varsinais-
Suomen kiltapiirin kokouksiin, sekä Meripuolus-
tuspiirin hallituksen ja Saaristomeren Meripuo-
lustusosaston kokouksiin. 

Retkellä kiltalaiset ovat käyneet tutustumassa 
alkuvuodesta m m . HK-Ruokataloon ja keväällä 
Fortumin Naantalin voimalaitokseen. 

Veljesiltoja on vietetty kahdesti Barkerin ti-
loissa ohjelmallisissa merkeissä saunoen ja pik-
ku purtavaa nauttien vanhojen tuttujen seurassa. 
Syksyisessä illassa ohjelmasta vastasi "lusikkatai-
teilija" Veikko Kuivalainen. 

eena Laivaston killoista. 
• KEVÄÄLLÄ PIDETYSSÄ 3-seuran pillikilpai-
lussa kiltamme maine pelastettiin naisissa. Lasten 
sarjassa ei ollut edustajaamme ja miesten sarjois-
sa paras kiltalaisemme, Jaakko Rantanen sijoittui 
seitsemänneksi tuloksella 4.99 kiloa. Naisten sar-
jassa aivan selvän voiton tuloksella 1.95 kiloa vei 
Anneli Varinowski. 
• 4.10. SKINNARVIKISSA pidetyissä 3-seuran 
rannal ta kalastuskilpailuissa kiltalaisemme me-
nestyivät seuraavasti: 

Junioriluokassa tuli hieno kaksoisvoitto. Voit-
taja oli Ville Leisten 4.79 kg ja kakkonen Jus-
si Leisten 2.90 kg. Naistenluokassa tuli toinen 
ja kolmas sija. 2. Eija Leisten 1.82 kg, 3. Hel-
ga Karjalainen 1.34 kg. Miesten sarjassa saimme 
komean kolmoisvoiton 1. Jaakko Rantanen 13.59 
kg, 2. Janne Engblom 8.39 kg, 3. Reini Varinows-
ki 8.04 kg. 

TLK:n uudet jäsenet v. 2003: 
John Aaltonen, Ossi Halme, Juha Ovaska, Iiro 
Penttilä, Esa Anttio, Mauno Suominen, Paavo 
Tevaluoto, Kari Hänninen , Mika Laukila, Sep-
po Hassinen, Kalle Hartikainen, Mika Hirvonen, 
Vesa Vuoti. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Kilpailutoimintaa 
AMPUMAMESTAREITA Turun Laivastokillassa 
v. 2003: 
• PISTOOLI A M M U N N A N 25 m voitti selvällä 
piste erolla kakkoseen Eino Kostian 239 pistettä, 
2. Jarkko Iire 145 pt., 3. Rainer Helenius 112 pt. 
• SINISEN RESERVIN rynnäkkökiväärin jouk-
kuekilpailun mestaruuden otti tänä vuonna Ha-
minassa TLK:n joukkue, jossa ampuivat Jukka 
Har jamäki , H a n n u Risteli ja Ar to Salo. Hieno 
joukkuevoit to oli tuli 678 pisteellä, selvän eron 
kakkoseen ollen 37 pistettä. 
• RESERVILÄISURHEILULIITON SM merikil-
pailussa Turun Laivastokillan joukkue sijoittui 
neljänneksi. Lajeina merikilpailussa oli yö- ja päi-
vänavigointi, viestitys sekä maastokilpailu sisäl-
täen ammunnan . TLK:taa joukkueena edustivat 
Mika Hirvonen, Juha Ovaska, Kalle Hartikainen 
ja Vesa Vuoti. TLK:n joukkue oli ainoana joukku-

Onnea kaikille voittajille! 

Sinisen Reservin rynnäkkökiväär in jouk-
kuekilpailun mestari joukkue Haminassa 
2003. Hannu Risteli, Arto Salo ja Jukka 
Har jamäki . 
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TURUN LAIVASTOKILTA RY 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004 

Yleistä: 
Tuleva toimintavuosi on yhdistyksemme neljäs-
kymmenes. Paitsi juhlintaa pyr imme edelleen 
l isäämään toimintoja, jotka kohottavat maan-
puolustus- ja aselajihenkeä jäsenistön keskuudessa. 
Yhteistyötä muiden reserviläis- ja maan- puolus-
tusjärjestöjen, Saaristomeren Meripuolustusal-
ueen sekä Meripuolustuspiirin kanssa lisätään, 
erityisesti Saaristomeren Meripuolustusosaston 
toimintaan osallistumalla. Jatketaan yhteistoi-
mintaa eestiläisen ystävyyskillan kanssa. Tuleva 
vuosi on myös pohjoismaisten laivastokiltapäivien 
vuosi. Luonnollisesti lähetämme Tanskaan edu-
stavan joukkueen 4.-6.6. Merkkipäiväsankareita 
muistetaan killan viireillä ja adresseilla. 

Kokoukset: 
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 26.2.2004 
ja syyskokous 21.10.2004. Yhdistyksemme 40-
vuotisjuhla sekä Laivaston Killan kevätkokous on 
Pansiossa 27.3.2004. Osallistumme myös TLK:n 
syyskokoukseen ja hallituksen kokouksiin. Edu-
stajamme ovat mukana myös Varsinais-Suomen 
kiltapiirin kokouksissa sekä Meripuolustuspiirin 
hallituksen ja Saaristomeren Meripuolustusosas-
ton kokouksissa. 

Retkei ly toim i n ta : 
Kevät- ja syyskauden a ikana t ehdään tu tus -
tumiskäynti johonkin jäsenistöä kiinnostavaan 
kohteeseen. Järjestetään kaksi veljesiltaa, joihin 
pyritään saamaan ajankohtainen esitelmä. Osal-
listutaan kutsuttaessa ystävyyskiltojen juhlati-
laisuuksiin taloudellisten resurssien puitteissa. 
Lisäksi TLK:n jäsenillä on oikeus osallistua kai-
kkiin Varsinais-Suomen kiltapiirin tapahtumiin. 
Tällainen tapahtuma on esimerkiksi tänä vuon-
na ensimmäisen kerran toteutettu Kenraalintie 
marssitapahtuma Kakskerrassa. Tilaisuutta suo-
jelee saarella asuva jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
rooth ja tästä on ulkoilutapahtumasta on tarkoitus 
tehdä pysyvä perinne. 

Kilpai lutoiminta: 
Harrastuskilpailua (osallistuminen toimintaan 
+ kuntokortti) jatketaan, samoin suoritetaan pe-

rinteinen kalastuskilpailu. Jäätilanteen salliessa 
olemme mukana myös pilkkikilpailussa. Ohjel-
massa säilytetään myös jäsenistön toivoma leik-
kimielinen "herrasmieskilpailu" mahdollisesti ak-
tiiviupseereiden ja reservimeriupseereiden kanssa. 
Yhdistyksen ampumamestaruudesta kilpaillaan 
16.10. Osall istumme myös Meripuolustuspiirin 
mestaruuskilpailuun rynnäkkökivääri- ammun-
nassa ja SM kilpailuun perinneaseil la. Lisäksi 
osallistutaan meritaitokilpailuun ainakin yhdellä 
joukkueella. 

Maanpuolustuskoulutus: 
Turun seudulla järjestetään vuoden 2004 aikana 
useita Meripuolustuspiirin kursseja. Yhdistyksen 
jäseniä kehotetaan ylläpitämään merisotilaallisia 
valmiuksiaan ja hakeutumaan em. kursseille joko 
kouluttajiksi tai oppilaiksi. Nämä kurssit tuotta-
vat myös kertausharjoituspäiviä. Yhdistyksen am-
pumakilpailu voitaneen toteuttaa myös MPKry:n 
kurssina. 

Talkootoiminta: 
Kilta ed is tää ak t i iv i ses t i museo la ivo iks i ja 
museoesineiksi suunniteltujen sota-alusten ja ni-
ihin liittyvän esineistön kunnostusta ja ylläpitoa 
Forum Marinumin ja Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen toivomalla tavalla. Etenkin ne kiltavel-
jet, joilla on henkilökohtaista kokemusta ja ruk-
kastuntuma näihin kohteisiin, ovat työssä avain-
asemassa. 

Tiedotustoiminta: 
Kilta osallistuu kotiutuvien varusmiesten pal-
kitsemis- ja informaatiotilaisuuksiin tavoitteena 
uusien jäsenien saaminen mukaan toimintaan. 
Muutenkin jäsenhankintaa pyritään tehostamaan 
osallistumalla näyttävästi erilaisiin merellisiin 
ja maanpuolus tus tapahtumi in sekä messuille. 
Toiminnasta t iedotetaan edelleen jäsentiedot-
teella, jossa mukana valtakirja- lomake, Turun 
Sanomien Treffi-liitteen kiltapalstalla ja Rannikon 
Puolustaja- lehdessä. Lisäksi TLK:lla on omat in-
ternet-sivut osoitteessa www.mpkl.fi  
Killan hallitus toivottaa aktiivista toiminta-
vuotta 2004! 
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Laivaston Kilta ry 

LAIVASTON KILTA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 27.3. 2004 lauantai klo 12.30 
Paikka: Turun Meriupseerikerho, Pansio 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Mahdollisuus sotilaslounaaseen ruokalassa klo 11.00-12.30 
Paikalliskiltojen sihteerit ilmoittavat ruokailuun osallistuvien lukumäärän 

Eino Kostianille puh. (02) 251 8876 (k) 
Email: kostian@utu.fi 

TURUN LAIVASTO KILTA RY 

40- VUOTISJUHLA 
Pansion Meriupseerikerholla 27.3. klo 15.00 
Tervehdysten vastaanotto klo 13.30 - 14.45 

Tumma puku, kunniamerkit 
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Helsingin 
Miinanraivaajakilta ry 

KILTA ON PERUSTETTU v u o n n a 1997 ja jäse-
nistöä on 164. 

Kei tä m e o i k e i n o l e m m e . . . 
• Kyseessä olevat mi inanra ivaa ja t ovat pääos in 
vuonna 1926-1927 syntyneitä miehiä. Nämä nuo-
ret miehet osallistuivat " ja tkosodan jatkosotaan" 
v 1945-1950, jolloin oli ki ire raivata mer ia lueet 
miinois ta , joita saksalaiset, venäläiset ja suoma-
laiset olivat kylväneet 60 000 kpl. Kaiken kaikki-
aan raivattiin noin 16 000 miinaa. Työ tehtiin niin 
hyvin, että k a u p p a m e r e n k u l u n jälleen alet tua ei 
yksikään kauppalaiva ajanut miinaan. 

M u i s t o m e r k k i 
Sodanjä lkeisen mi inan ra ivauksen muis toks i on 
pystytetty useita muistomerkkejä ympär i Suomea. 
Helsingissä, joka on strategisesti tärkein meren-

rantakaupungissa ei tällaista muis tomerkkiä vie-
lä ole. 

Helsingin Miinanraivaajaki l ta ry on toimeen-
p a n n u t projekt in , jonka ta rkoi tuksena on saada 
muis tomerkki pystyyn vuoden 2004 aikana. 

He ls ing in k a u p u n k i on oso i t t anu t m u i s t o -
merki l le edus tavan pa ikan : Mui s tomerkk i pys-
tyte tään veden ääreen Katajanokalle entisen Lai-
vas toaseman p o r t i n lähelle. H a n k e rahoi te taan 
l ah jo i tusvaro in . M i i n a n r a i v a a j a t k ä ä n t y v ä t k i n 
lah jo i tus asiassa e l i nke inoe l ämän ja er i tyisest i 
laivanvarustajien puoleen. Hankkeen kus tannus-
arvio on n 30.000 €. Perustustyöt on jo t eh ty jä ra-
haa vielä tarvitaan. Patsashankkeen pankkiyhteys 
on Helsingin Miinanraivaajaki l ta ry/patsashanke 
102330-219720. Patsaan paljastusti laisuus luulta-
vasti toteutuu Helsinki-päivänä 12.6.2004 

Aiheeseen voi tutustua: www.erwes.com 
EE 

Helsingin Miinanraivaajakilta kokoontuu joka kuukauden 
toinen tiistai. 
Alkaa ruokailulla klo 12-12.30. Ruokailun hinta 5 euroa. 
Kokous alkaa kello 13.00. 
Helsingin Sotilaskohtiyhdistys 
Mechelininkatu 32, Helsinki 

Terveisin 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 

Samppaantie 385 
20960 Turku 
Puh. (02) 273 7460 
Fax (02) 258 8824 VENEPKLVELU O I 

Kotisivuosoite: www.koiumbus.fi/satavan.venepalveiu  
E-mail: satavan.venepaivelu@kolumbus.fi 

Aluminiumboats Kewatec Alu 
Indolantie 32,67600 KOKKOLA 

Puh. (06) 8301 954, Fax (06) 8322 530 
www.kewatec.fi<http://www.kewatec.fi> 

TAMPEREEN 
KASSAJÄRJESTELMÄT OY 

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

www.tampereenkassajarjestelmat.fi 

Salon Kaupunki 
PL 77, 24101 Salo 
Puh.02-7781 
www.salo.fi 
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Ryhmille (10 henk) sopimuksen mukaan 
Puh, (014) 181 5809, fax (014) 181 5810 

HUOM I Kailnhännäsiä makiutaparia ainoaltaan käteinen 

PUH (014) 181 5090 FAX (014) 181 5040 

Q 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Tekniikka ja merenkulku 

MERENKULUN KOULUTUSOHJELMA 

Suuntautumisvaihtoehdot: 

• Merikapteeni AMK (180 ov) 

• Merenkulkualan insinööri AMK (180 ov) 

Syksyllä 2004 alkavaan koulutukseen ammatti-
korkeakoulujen yhteishaun hakuaika on 
15.3. - 2.4.2004 
Lisätietoja: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 
Merenkulku Rauma, puh. (02) 620 3670 tai 
www.samk.fi 

www.samk.fi 

TOIMITAMME 
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM: 
• Naamiointiverkot ja 

maastouttamisjärjestelmät (yhteistyössä 
Saab Barracuda Ab:n kanssa) 

• Varastohallit 
• Varastojen sisäkatteet 
• Telttapatjat ja ampuma-alustat 
• Peite-, kuomu- ja hallimateriaalit 
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet 

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

SCANTARP 
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio 
Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762 
e-mail: sales@scantarp.fi  
www.scantarp.fi 
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MERIPUOLUSTUSPIIRI - KATSE ETEEN PÄIN! 
• MERIPUOLUSTUSPIIRIN KURSSITOIMIN-
TA on parina viime vuotena vakiintunut hieman 
yli sadan kurssin tasolle vuodessa. Kurssien mää-
rä jakaantuu melko tasaisesti Itäisen ja Läntisen 
koulutusalueen kesken. 

Val takunnal l i se l la tasolla mer ipuolus ta ja t 
erottuvat kerrankin muista sotilaallisuudessa: So-
tilaallisiksi luokiteltujen kurssien määrä kaikista 
kursseista oli yli 80 % kun se koko Maanpuolus-
tuskoulutus ry:ssä on vain 54%. 

Mistä moinen ero? Maantieteel l is is tä syis-
tä johtuen meripuolustuspiirin ja ns. maapuolen 
piirien periaatteelliseksi toimintarajaksi on sovit-
tu merenrantaviiva. Näin ollen yhteydet kuntiin, 
kouluihin yms ovat jääneet muiden hoidettaviksi. 
Samasta asiakaskunnasta ei kahden piirin ole syy-
tä kilpailla ellei työnjaosta erikseen sovita. Meri-
puolustajat voisivat lähestyä saaristokuntia esim 
merellisen öljyntorjuntayhteistyön muodossa. 

Tänä päivänä meripuolustajien ei onneksi tar-
vitse elää käsi liipasimella. Merivoimien sodan 
ajan joukkoja ollaan vähentämässä ja jäljelle jää-
ville on luvassa aikaisempaa enemmän kertaus-
harjoituksia. Vapaaehtoisten harjoitusten (VEH) 
kysyntä on siksi laskemassa. Meripuolustuspiiris-
sä pohditaankin nyt kurssitarjonnan laajentamis-
ta muiden kuin sotilaallisten kurssien suuntaan. 
Toki muis tamme, että esim turvall iseen vesillä 
liikkumiseen, meripelastukseen, ympäristönsuo-
jeluun tms. liittyvät kurssit palvelevat maanpuo-
lustusta siinä kuin muutakin valmiustoimintaa. 
Koska näillä aloilla on jo olemassa muiden viran-
omaisten ja toimijoiden kurssi tarjontaa, on tär-
keätä pitää heihin yhteyttä ja miettiä, miten yh-
teiseksi koettavaa asiaa voisi harrastaa tallomatta 
kenenkään varpaita. 

Paikallisella tasolla onkin jo esimerkkejä siitä, 
miten samaan tapahtumaan on voitu liittää eri 
viranomaisten asiantuntemusta ja kalustoa siten, 
että se on palvellut kaikkia osapuolia ja kaikki 
ovat saaneet "harrastuspisteet kotiin". Myös logis-
tisissa asioissa, esim kuljetuksissa, muonitukses-
sa, tila- ja välinevuokrissa yms. on päästy hyvään 
konsensukseen. 

Ja sitten tuo liikuntapuoli! Tulevilta maakun-
tajoukoilta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja 

kuntoindeksi saattaa ratkaista reserviläisen sijoi-
tuksen. Meripuolustuspiirissä mieti täänkin nyt, 
mitä merellisiä urheilumuotoja se voisi erityisesti 
edistää. Tulevaisuus sitten näyttää, lisääntyvätkö 
maastopukuiset melojat vaiko sissihenkiset sou-
tajat. 

Sotilaallisesti jär jestyneen joukon l i ikkumi-
nen ja toimiminen merialueella ja saaristossa eri 
vuodenaikoina ja eri sää-ja näkyvyysolosuhteis-
sa edellyttää aina erityistaitoja. Tämä on meidän 
meripuolustuspiir in osaamisaluetta ja kurssien 
väärtti jo sellaisenaan. Lisämausteita näille kurs-
seille tulee kuitenkin kehitellä. Innovatiivisuus on 
päivän sana. 
Matti Mäkinen 
Piiripäällikkö 
toukomatti.makinen@kolumbus.fi  
gsm 040 592 6173 

• SINÄ 15 VUOTTA TÄYTTÄNYT merihenki-
nen ja maanpuolustuksesta ki innostunut kansa-
lainen! Tervetuloa mukaan meripuolustuspiir in 
toimintaan. Tarkempia tietoja saat piiripäälliköl-
tä tai Läntisen koulutusalueen (Saaristomeri-Poh-
janlahti) päälliköltämatti.ketola@mpkry.fi, gsm 
0400 328 097. 

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan paikallis-
osastojemme päällikköihin: 

Itäinen Koulutusalue 
- Suomenlahden meripuolustusosasto 

kai.masalin@plusterveys.fi  
Hangon meriosasto 
jorgen.fromholz@hangtel.inet.fi 

- Porkkalan paikallisosasto 
tapio.aalto@dlc.fi 

- Suomenlinnan paikallisosasto 
tero.makinen@hut.fi  
Paikallisosasto Rikama ,Petri Välkki 
posrikama@hotmail.com 

- Meri-Karjalan paikallisosasto 
tapioriikonen@surfeu.fi 

Läntinen Koulutusalue: 
- Saaristomeren meripuolustusosasto, 

Tapio Hirvonen 
t.hirvonen@jippii.fi 
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- Turunmaan paikallisosasto, Kurt Stoor 
kstoor@ebaana.net 
Tampereen meriosasto 
timo.vaatainen@pp.inet.fi 

- Vaasan meriosasto, Jorma Kuntsi 
kuntsi2@saunalahti.fi 

- Kokkolan meriosasto, Leo Pietilä 
terho.tattari@kivi.kokkola.fi  
Perämeren paikallisosasto, 
matti.paaso@tokem.fi  
Raumanmeren paikallisosasto 
pertti.peltonen@superstrada.com 

Maanpuolustuskoulutus ry:n internet osoi-
te on www.mpkry.fi. Klikkaamalla meripuolus-
tuspiiriä voit tutustua kurssitarjontaan. Rekis-
teröidyttyäsi järjestelmään voit ilmoittautua ha-
luamallesi kurssille. Listalla on mm. Turvallinen 
l i ikkuminen vesillä-kurssi, ajoharjoit telu- pe-
lastautumis- ja meren-kulkukurssi, pienaluksen 
järjestelmäkurssi, rannikkolaivurin radiokurssi 
(SRC), linnakkeen / kohteen suojaaminen, nuor-
ten kurssi, väylävalvontakurssi, rannikkojääkä-
ritoiminta, sukeltajien jatkokurssi, ilmatorjunta-
kurssi, turvallisuuspäivä opettajille jne. Jatkossa 
on myös mahdollista olla kouluttaja- ja johtoteh-
tävissä. 

TEKLA 

Tekla Defence -
Johtamisjärjestelmien 
ammattilainen 

w w w . t e k l a . c o m 
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MATTI KURJEN PURJEHTIJAT 
MATTI KURJEN Purjehtijat lähtevät puolisoineen 
ensi syksynä Riikaan. 
Matka-aika perjantai-aamusta 17.9. sunnuntai-il-
taan 19.9.2004. 
Suunniteltu matkareitti Helsinki-Tallinna-Pärnu-
Riika-Jurmala-Tallinna-Helsinki. Riiassa ollaan 
kaksi yötä. Tallinnaan mennään ja Helsinkiin pala-
taan Tallinkin katamaranilla, Tallinna-Riika-Tal-
linna -osuus Jalotours -matkatoimiston turistibus-
silla. Mukaan mahtuu myös muita laivastohenkisiä 
puolisoineen. Hinta noin 250 euroa. 

Tarkempi ohjelma RANNIKON PUOLUSTAJAn 
huhtikuun numerossa. 

Lisätietoja: 
Hannu Kajanne 040-5335 141, 
s-posti hannu.kajanne@surfeu.fi ja 
Tapani Talari 0400-506 321, 
s-posti tapani.talari@suomensotilas.fi. 

RT-GOLF 
2 0 0 4 

RT-KERHO 
JOHTOREIMGAS ry 

RT-GOLF 2 0 0 4 
10-v. juhlakilpailu 
Tämänvuotinen Rt-Golf kisa pidetään Tuusulan golfkentällä 
17.8.2004. Arvoisat meri-ja rt- golfarit, tervetuloa tähän 
juhlakilpailuun, niin uudet kuin aikaisemminkin kisoihimme 
osallistuneet. Tehdään tästä ikimuistettava tapahtuma ja sen päälle 
kuohuvat päivälliset juhlan kunniaksi. 

Varaa tämä päivä jo almanakastasi tähän tapahtumaan. Tarkemmat 
tiedot seuraavassa lehtemme numerossa. 

Hyvää Uutta golf-vuotta kaikille Rannikon Puolustajille! 

Rt - Kerho Johtorengas ry 
Pertti E. K. Aalto 
Puh. 0500 213 554 
pertti.e.k.aalto@kolumbus.fi 
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Puolustusjär jestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
miinasodankäynti - , t iedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjär jestelmi in 

Elescon yleiskäyttöinen työasema 20" litteillä 
nävtöiliä taisteiuniohto- ia valvontasovelluksiin. 

Eri tyisosaamisen alueet: 
• Miinantorjunta 
• Herätteiden mittaaminen ja hallinta 
• Laitesuojatekniikka 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Yleiskäyttöiset työasemat laiva- ja 

johtokeskuskäyttöön 
• Laitesuojat ja niiden varusteet 

Elesco Oy 
www.elesco.fi 

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

K International* 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y International Paint A b 
Malmarintie 20, 0 1 3 0 0 VANTAA 
Puh. (09) 873 911 
Fax 09 873 9162 

Sukellusvarusteet 
aloittelijasta 

ammattilaiseen! 

m J R 
e (o 

Myymäläautomme 
kiertää joka viikko ympäri 
Suomea ympäri vuoden! 

Laitoksille ja yrityksille leasingvaihtoehdot 

Sukel lustukku 
Wasser Spielen 
050-566 6576 

www.divesystems.net 
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finnprotec.fi 

Nävi elektr 
Coastal Surveillance Radars 

www.navielektro.fi 
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INSTRUMENTOINTI OY 
Insta Defence palvelut puolustusvoimille: 

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

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

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

Insta Defence 
www.insta.fi 

Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere 
Puh. 03 2659 111, fax. 03 2659 520 

OY SOFFCO AB • Karapellontie 11 • 02610 ESPOO 
simo.pajulahti@soffco.fi • puh (09) 5404 620 • fax (09) 5404 6250 

www.soffco.fi 

Vedellävoideltavat kumilaakerit 
FLINKENBERG 

tools • 

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

Tarvvell Oy 
Vedenalais-, turvallisuus- ja 

öljyntorjuntatekniikka 
Kiurunkuja 5, 21210 Raisio 

puh. +02-436 4400 fax 02-437 3110 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
GSM 0400 426 099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
HannoStrang 
GSM 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Tiedottaja Sadri VVirzenius 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
GSM 0400720131 
e-mail: sadri.wirzenius@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
Pääesikunta 
PL 919,00131 Helsinki 
Puh(09) 181 22 740 
e-mail: juha.rannikko@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Jari Andersson 
Santahamina C35 C 
00860 HELSINKI 
Puh (09) 181 44811 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D, 00160 HELSINKI 
GSM 050 429 2725 
e-mail: ulla.varjola@oriondiagnostica.fi 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 VANTAA 
GSM 050 388 0282 
e-mail : kimmo.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Puheeni. ; äj a Matt i Kaskeaio 
Klovinmäl; u L ä , 02180 ESPOO 
GSM 050 5 8 1271 
e-mail : puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 00730 HELSINKI 
GSM 040 503 0875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenji taia a i m o Laaksonen 
Leppäkuja »2460 KANTVIK 
GSM 0400 ;13 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7,02760 ESPOO 
GSM 0500900797 
e-mail : kai.brandstack@kolumbus.fi 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440 837 846 
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 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivirta 16 as 4,02320 ESPOO 
GSM 0400 468 380 
e-mail: pekka.ahtola@pp.inet.fi 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• Puheenjohtaja Thomas Eric Blom 
Venekuja 6 as 7,21160 MERIMASKU 
GSM 0407320137 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A, 00820 HELSINKI 
GSM 050 563 6124 

HNAGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 040 8248679 
Puh(019) 248 1163 

LAIVASTON KILTA RY 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32,00170 HELSINKI 
GSM 040 528 2819 
e-mail: tarjanne@netti l inja.f i 
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KYMEN LAIVAST0K1LTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 b 17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
Puh (02) 2391642 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 

• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10,65100 VAASA 
Puh (06) 317 3135 

MERIRESERVILÄISET 
• Puheenjohtaja Seppo Vihersaari 
Pienenvillasaarentie 13 C11, 
00960 HELSINKI 
GSM 0400 253 380 
e-m:seppo.vihersaari@dfait-maeci.gc.ca 

HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Pertti Pastinen 
Palkkatilankatu 6 A 2,00240 HELSINKI 
GSM 040 704 0344 

LAIVASTON SUKELTAMILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B, 00980 HELSINKI 
GSM 0500 207 815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

HELSINGIN 
M I I N A N R A I V A A J A L T A 

• Puheenjohtaja Erik Ervves 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400 503 099 
e-mail : erwes@erwes.com 

RANNIKON 
PUOLUSJAJAn 

K a l a t fctJuui l i i / n d X ä I e n { e n 

2004 

20.3. Pohjar lahden Laivastokillan kevätkokous 
24.3. Rannil kojääkärikillan kevätkokous 
24.3. Kyme' Laivastokillan kevätkokous 
25.3. RtUY:i EVP-lounas Katajanokan kasinolla - Rannikkopuo-

lus tuLen kehitysnäkymät 
27.3. Laivas on killan kevätkokous 
27.3. Turun '.aivastokillan 40-vuotisjuhla Pansiossa 
15.4. Meriupseeriyhdistyksen vuosikokous Suomenlinnan Upsee-

rikerholla 
22.4. RtUY:r EVP-lounas Katajanokan kasinolla - Täsmäaseet 

nykya.xaisessa sodankäynnissä 
13.5. RtUY:r EVP-lounas Katajanokan kasinolla - Puolustusvoi-

mien pääsotaharjoitus AALTO 
1.-2.6. Ränni .kojääkärien barettimarssi 
28.6.-1.7. Suomt nlinnan Rannikkotykistökillan Järvön lastenleiri 
9.7. Merivoimien vuosipäivä Upinniemessä 
10.-13.9. Rannikon Puolustajan lukijamatka Mantsinsaareen ja 

Aunukseen 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien ja eri yhdistysten t iedottei ta: 

www.rannikonpuolustaja.fi 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 0 0 4 
ilmestyy 

2/2004 aineistopäivä 23.4., ilmestyy viikolla 24 
3/2004 aineistopäivä 15.8.. ilmestyy viikolla 39 
4/2004 aineistopäivä 24.10.. ilmestyy viikolla 49 
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