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PÄÄKIRJOITUS 3/2005 

Koulutuksen haasteet -
ja mahdollisuudet! 

Lähes kaikkialla puolustusvoimissamme ollaan 
moniasteisenja -vaiheisen, opetukseen ja koulut-
tamiseen liittyvän muutoksen keskellä. Hyvään 
lopputulokseen pääseminen vaatii kritiikin kuun-

telua ja vaihtoehtovertailujen tarkastelua, eli tilanteen-
arviointia, kuten meille sotilaille on opetettu. Toden-
näköisesti tuhoisin tekijä onnistumisen kannalta olisi 
kiireen tuoma harkinnan ja syvällisemmän pohdiske-
lun puute. 

Rakenne-, johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouu-
distuksia tehdään tasaisin välein jonkin selvän, yksi-
selitteisen tarpeen sanelemana. Koulutusuudistusten, 
opetusmenetelmien, -sisällön ja -ohjelmien muutos-
työ on valtakunnallisena kokonaisuutena perusteiltaan 
usein hankalampi määrittää, koska asioiden syvälli-
syys, moninaisuus ja vaikuttavuus ovat "yksilöllisiä". 
Toisin sanoen, ottaen huomioon puolustushaarat, ase-
lajit, toimialat, henkilöstö- ja eri ikäryhmät, ei ole ole-
massa yhtä oikeata koulutusratkaisua. Näin ollen puo-
lustushaarat ovat itse pitkälti vastuussa asioiden onnis-
tumisesta. Mutta kun puhutaan siitä missä, keitä, mitä 
ja kuka kouluttaa, ollaan sellaisten asioiden äärellä, 
joista ei ole suurta puhetta tai linjausta ollut koko puo-
lustusvoimien mittakaavassa. Toki nämä asiat ovat eril-
lisinä palasina varuskunnissa ja sotakouluissa jokapäi-
väistä toimintaa. Tässä asiassa on lisääntyvässä määrin 
havaittavissa olemassa olon edellytysten taistelua itse 
substanssiin sotkeutuneena. Hajasijoittamisenkin ai-
kana keskittäminen on tärkeätä, sitä ei kukaan kiistäne. 
Ja niinhän monin paikoin puolustusvoimissamme, ja 
sen osana merivoimissammekin, tapahtuu. 

Lähiaikoina aloitetaan uuden henkilöstörakenteen 
mukainen, kolmen (sotilas)henkilöstöryhmän, täy-
sipainoinen rekrytointi ja koulutus. Upseeriston, am-
mattialiupseeriston ja miehistön koulutuskokonaisuu-
det ovat valmistumassa. Toimeenpanon haastetta lisää 
aselajien, toimialojen ja opintolinjojen sekä -suunti-
en moninaisuus. Ja kun kokonaisuuteen lisätään vie-
lä avoinna oleva kysymys monien taitojen ja asioiden 
osalta ilmeisen välttämättömästä opetuksen ulkoista-

misen hyväksymisestä, niin koulutusorganisaatioilla 
riittää haasteita. 

Yksi erityisen tärkeä ja oleellinen seikka, kaiken 
muutoksen keskellä, on pitää huoli ja vara siitä, että 
emme romuta vuosikymmenien, jopa satojen vuo-
sien aikana syntyneitä asenne-, perinne- ja tapakult-
tuurin asioita. Kylmän rahapolitiikan ja taloudellisten 
tekijöiden sekä jopa säästämättömyydenkin uhalla ne 
on säilytettävä. Vuosien aikana eri henkilöstöryhmiin 
kuuluvien satojen opiskelijoiden tulo- ja lähtöhaastat-
telujen perusteella voidaan todeta, että perinteitä ja ar-
vostusta huokuvat rakennukset ja ympäristö rekrytoi-
vat jo sinänsä opiskelijoita opiskelemaan. Jopa puutteet 
päivittäisessä opiskeluympäristössä annetaan anteeksi, 
kun ilmapiiri ja tunnelma ovat perinteikästä "isoisältä" 
kantautunutta. 

Kansainvälinen yhteistyö ja kanssakäyminen, sekä 
ennen kaikkea kansainvälinen koulutus on muistetta-
va kehitettäessä opetustarjontaa merivoimissamme. 
Meillä on erityisosaamista kouluttajien, ympäristöm-
me sekä olosuhteiden kannalta tarkasteltuna. Koulu-
tusalan suunnitelmissa (tai ainakin visioissa) kansain-
välisten asioiden, ja sitä myötä koulutustilojen käyttö, 
koulutuskaluston kehittäminen, kouluttajien kyky- ja 
taitovaatimukset, tulisi olla selkeästi olemassa yksilöi-
tyinä tavoitteina jo lähitulevaisuudessa 

Merisotakoulussa yhdistyvät rannikkojoukkojen ja 
laivastoyksiköiden perus- ja täydennyskoulutus. Tänä 
vuonna 75 vuotta täyttävä Merisotakoulu, merenku-
lun (STCW=Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping) opetuksen osalta ensimmäisenä ja tä-
hän mennessä ilmeisesti myös ainoana IMO:n (Inter-
national Maritime Organisation) auditoimana sota-
kouluna sekä ensimmäisenä suomalaisena UNESCO: 
n (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organizationjmaailmanperintökohteena, on valmis 
tuleviin haasteisiin! 

Merisotakoulun johtaja 
Kommodori Kai Varsio 
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Merisotakoulu täyttää 75 vuotta 
• Merisotakoulun perustamisesta tulee 18. loka-
kuuta kuluneeksi 75 vuotta. Päivää juhlistetaan 
Suomenlinnassa kutsuvierastilaisuuksilla, joissa 
muun muassa julkaistaan Merisotakoulun histo-
riikki. Juhlaviikko huipentuu lauantaiseen yleisö-
päivään. 

Merivoimat on mukana Puolustus ja 
turvallisuus 2005 -tapahtumassa 

• Merivoimista messuille osallistuvat laivasto- ja 
rannikkojoukot sekä Merisotakoulu ja Merivoi-
mien Tutkimuslaitos. Merivoimien osastolla yleisö 
pääsee myös itse kokemaan ja kokeilemaan meri-
voimien toimintaan liittyviä asioita. 

Osastolla esitellään laivastojoukkojen toimin-
taa, merivalvontaa, meritiedustelua, rannikkojää-
käritoimintaa, sukeltajakoulutusta ja opiskelumah-
dollisuuksia Merisotakoulussa sekä merivoimien 
kalustoa. Esillä ovat muun muassa rannikkojouk-
kojen ryhmävene, M T 0 8 5 -meritorjuntaohjusla-
vetti ajoneuvoineen sekä uutuutena laivapaloihin 
erikoistunut SM15 -erikoissammutusyksikkö. Ran-
nikkojoukkojen uusimmasta kalustosta ovat esillä 
rannikko tutka ja rannikko-ohjus. 

Ilmatyynyalus Tuuli 
ostajaehdokkaiden koeajossa 
• Merivoimien ilmatyynyalus Tuulta on koeajet-
tu alkusyksyn aikana Suomenlahdella. Koeajot liit-
tyvät aluksen mahdolliseen myyntiin. Koeajoilla 
on mukana edustajia muutamista ostajaehdokas-
tahoista. Puolustusministeriö valtuutti 19.12.2003 
merivoimat myymään ilmatyynyaluksen varustei-
neen. Alusta säilytetään Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen Upinniemen tukikohdassa. Merivoi-
mien tavoitteena on saada ratkaisu ilmatyynyaluk-
sen jatkosta tämän vuoden loppuun mennessä. 

Myyntipäätöksen taustalla on merivoimien ko-
mentajan päätös, ettei ilmatyynyalus Tuulta oteta 
operatiiviseen käyttöön merivoimissa. Merivoi-
mien Esikunta tutki eri vaihtoehtoja aluksen jat-
kokäytölle. Kokonaistaloudellisesti edullisinta on 

aluksesta luopuminen, sillä ilmatyynyaluksen pro-
totyypin varustaminen operatiiviseen käyttöön oli-
si edellyttänyt minimissään yhden taistelunjohto-
ja omasuojajärjestelmän hankintaa sekä erillisen 
yhden aluksen huoltojärjestelmän luomista vara-
osineen. Näiden investointikustannusten arviohin-
ta on noin 20 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosittaiset 
käyttö- ja ylläpitokustannukset olisivat olleet noin 
800 000 euroa. 

Ilmatyynyalus Tuuli täytti ja joiltakin osin ylit-
ti hankkeena tilaajan asettamat operatiivisen suo-
rituskyvyn vaatimukset. Ilmatyynyaluksen raken-
tamiseen liittyi myös mittava määrä suomalaista 
tuotekehitystyötä. 

Ilmatyynyalus kuului alun perin Laivue 2000: 
n kokoonpanoon, johon suunniteltiin kuuluvak-
si kaksi ohjusvenettä ja neljä Tuuli-luokan ilma-
tyynyalusta. Merivoimien tehtävien painopisteen 
muuttuminen johti siihen, että toukokuussa 2003 
laivueen kokoonpanoksi päätettiin neljä Hamina-
luokan ohjusvenettä. Merivoimat on ottanut vas-
taan kolme laivueeseen kuuluvaa ohjusvenettä, 
neljäs alus on rakenteilla Aker Finnyardsin Rau-
man telakalla. Laivue 2000:n täydentävä neljäs alus 
luovutetaan merivoimille kesällä 2006. 

Merivoimat ampui 
modernisoidun meritorjuntaohjuksen 
• Ohjusvene Naantali Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen 6. Ohjuslaivueesta ampui elokuussa en-
simmäisen moderniso idun M T 0 8 5 M -meritor-
juntaohjuksen Selkämerellä. Ammunnan päämää-
ränä oli todentaa Merivoimien ja Saab Bofors Dy-
namics^ yhteistyössä tekemän ohjuksen moderni-
soinnin onnistuminen. 

Modernisoidun ohjuksen kantama on noin 100 
km ja lentonopeus 300 m/s. Sen lentorataa voidaan 
muokata ja tutkalla varustetun hakupään asetuksia 
säätää hyvin monipuolisesti eri valinnoilla. Tehdyn 
modernisoinnin myötä ohjus vastaa hyvin 2000-
luvun uhkakuviin ja eri käyttötarkoituksiin. 

Ammuttu ohjus oli varustettu mittalaitteistol-
la, jolla ohjuksen toimintoja voitiin tarkkailla koko 
sen lennon ajan. Saadut tiedot analysoidaan tar-
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kasti kuluvan syksyn aikana. Ensivaikutelma oh-
juksen toiminnasta oli hyvä - ohjus osui keskelle 
maalilauttaa. 

Ammunnan tarkkailu- ja valvontaorganisaati-
oon osallistui joukkoja kaikista puolustushaarois-
ta sekä yhteistoimintaosapuolina Rajavartiolaitos, 
Poliisi, Merenkulkulaitos ja alueen satamaviran-
omaiset. Ammunnan suunnittelu ja toimeenpano 
oli samalla myös erinomainen yhteisoperaation 
harjoitus. 

Merivoimien upseereita 
uusiin tehtäviin 
• Kommodori Hannu Taskinen on määrätty Me-
rivoimien Esikunnan henkilöstöosaston osasto-
päällikön tehtävään 1.9.2005 alkaen. 

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 1.9.2005 
päättänyt esittää Tasavallan Presidentille mm. 
seuraavat kenraalikuntaa koskevat virkojen täyt-
tämiset ja tehtävään määräämiset: 
• merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraa-
li Hanno Strang puolustusvoimien apulaishenki-
löstöpäälliköksi 1.1.2006 lukien, 
• Saaristomeren meripuolustusalueen komenta-
ja kommodori Veli-Jukka Pennala amiraalin vir-
kaan viiden vuoden määräajaksi ja merivoimien 
esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2006 lukien, 

• Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani 
Kaskeala on määrännyt kommodori Kari Taka-
sen Saaristomeren Meripuolustusalueen komen-
tajaksi 1. tammikuuta 2006 lukien sekä komenta-
ja Tapio Maijalan Merivoimien Esikunnan ope-
ratiivisen osaston päälliköksi. 

Lippueamiraali 
Hanno Strang 

Kommodori 
Kari Takanen 

Komentaja 
Tapio Maijala 

Kommodori 
Veli-Jukka Pennala 

Kommodori 
Hannu Taskinen 
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PAATOIMITTAJA 

nen herättää aina kysymyksiä ja pohdintoja, huolta-
kin. Lehtimiehen, amatöörinkin, tehtävä, ja jos niin 
halutaan, etuoikeus, on niistä kirjoittaa. Myös siinä 
sotilas- ja siviilimaailman rajapinnassa, johon on 
sattunut joutumaan. Mutta kun torvi törähtää ja si-
viili pukee sotilaspuvun päälleen, silloin ollaan hiljaa 
rivissä! Ja aina isänmaan puolella. 

H iliaa rivissä! 

Sain viime numeron päätoimittajan palstasta pa-
lautetta. Pekka Saarnion palaute on toisaalla täs-

sä lehdessä. Sain myös välitettyä suullista palautetta 
koskien kirjoittamaani maakuntatoimiston suunni-
telluista sijoituksista. Kiitos molemmista palautteis-
ta. Ilahduttavaa on huomata, että palstaa luetaan. 
Ilahduttavaa on myös, että palautetta tulee, omalla 
nimellä ja edestä päin! Muutakin palautetta ilmassa 
liikkuu, myös selän takana ja mutkan kautta. Suoma-
laiskansalliseen tapaan, vaikka kansan tavoista yleen-
sä juhlapuheissa muuta väitetään. 

Molemmat edellä mainitut palautteet saivat mi-
nut jälleen pohtimaan kulttuurien eroja. Suomalai-
sessa siviilimaailmassakin hyvin tunnettu johtamis-
kulttuurin muotohan on "management by perkele". 
Erittäin hyvä kriisiajan johtamismalli, ei kovin hyvä 
normaalissa rauhantilassa. Silti varsin suosittu ja 
käytetty. Paljonkohan siitä on kiittämistä ennen sy-
väjohtamista vallinnutta sotilaskoulutuksen perimää. 
Opittua MIEHEN mallia ! "Turpa kiinni rivissä" 
-ajattelu elää edelleen valitettavan voimakkaana suo-
malaisessa arkipäivässä. Vaikka sitä ei aina ääneen 
sanotakaan. 

Pekka Saarnion näkemyksen mukaan "suomalai-
sen upseerin ei tule julkisesti spekuloida poliittisella 
historialla, eikä liioin arvostella ylipäällikkönsä toi-
mintaa". Luin kirjoitukseni uudelleen. Luulin kyllä 
tällä kertaa kiittäneeni ylipäällikköä, toki siviilinä ja 
reserviläisenä. Aiemmin olen kyllä siviilinä ja kansa-
laisena ollut eri mieltä nykyisen presidentin eräistä 
turvallisuuspoliittisista kannanotoista. )ohon erimie-
lisyyteen kansalaisella on demokratiassa oikeus. 

Mitä meillä on edellä pohditusta opittavaa. Jokai-
nen lukee tekstejä omien asennesilmälasiensa läpi, ja 
väärinymmärrysten mahdollisuus on aina olemassa. 
Kirjoittajan vaikuttimiakin voi aina epäillä. 

Toisaalta tietämättömyys tai tiedon panttaami-

Sinisen Reservin lippulaiva, koululaiva Röyttä tuli 

tiensä päähän huhtikuun lopulla tapahtuneen me-
rivaurion seurauksena. Käydyissä keskusteluissa eri 
yhteistyötahojen kanssa tuli selväksi, ettei aluksella 
ole riittäviä toiminnallisia tulevaisuuden edellytyk-
siä, vaikka aluksen korjaus ja sen rahoitus vakuutus-
korvauksella olisikin ollut mahdollisuuksien rajoissa. 
Tulevaisuuteen liittyv ät taloudelliset ja muut riskit 
osoittautuivat kuitenkin niin paljon hyötyjä suurem-
miksi, ettei aluksen omistajalle, Sinisen Reservin Sää-
tiölle, jäänyt muuta realistista mahdollisuutta, kuin 
luopua aluksesta. Saatu vakuutuskorvaus antaa kui-
tenkin mahdollisuuden hankkia korvaavaa koulutus-
kalustoa. Tätä koskeva selvitystyö on käynnissä. 

Koululaiva Röyttä saatiin vuonna 2000 silloisen 
merivoimien komentajan, vara-amiraali Esko II-
lin voimakkaalla tuella Sinisen Reservin näyttäväksi 
symboliksi ja eri tehtäviin hyvin soveltuvaksi kou-
lutusalukseksi. Sen toiminnan aikana alus osallistui 
lukuisiin harjoituksiin, koulutti satoja kurssivuoro-
kausia ja esiintyi lukemattomissa merellisissä maan-
puolustustapahtumissa tavoittaen tuhansia kävijöitä. 
Samana aikana sen käyttöön ja arvoon sisältyi valitet-
tavasti myös vapaaehtoiskentän eripuraa ja surullista 
kuppikuntaisuutta. Tässä, niin kuin monessa muus-
sakin, Sinisen Reservin yhtenäisyys ja yhteistyökyky 
ei ylennyt kaikilta osin kovin korkealle, vaikka sinisil-
mäisenä nuorukaisena joskus muuta toivoi ja kuvit-
teli. 

Hyvästi vanha rouva! Olit hienommassa kunnos-
sa eromme hetkellä, kun silloin, kun Sinut saimme. 

Kohtalo päätti toisin. Sinut todella korvaavaa ei 
koskaan tule! Olisi ollut parempi upota kokonaan. 
Nyt tulevaisuutesi on epäselvä. Silvottavaksi vaiko 
jonnekin muualle? Röyttänä elämä on kuitenkin ohi. 

Kai Masalin 
Sinisilmäinen, jolla oli nuoren luutnantin sielu. 
Valitettavasti. 
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"Kuta H u kovempi J j 
MERIVOIMIEN KOULUTUS 
TÄNÄÄN JA HUOMENI 

Puolustusvoimien nykyinen koulutusjärjestel-

mä on kehittynyt vuosikymmenien saatossa 

nykymuotoonsa, tarkoitustaan vastaavaksi 

kokonaisuudeksi, jonka päämääränä on 

koko henkilöstömme riittävän tietotaidon 

varmistaminen. Toisaalta järjestelmällä on 

nykyään aiempaa tiukempi linkki ja yhteis-

työsuhde muuhun yhteiskunnan koulutustar-

jontaan ja koulutuksen kehittämisen eri as-

pekteihin. Osittain kehitys menee eteenpäin 

varsin nopeastikin, kun muun muassa yhteis-

kunnallinen toimintakehys tai vaikkapa kan-

sainvälisen joukon luominen sitä edellyttää. 

Puolustusvoimien kou-
lutusjärjestelmä tuot-
taa nykyään tutkintoja 
vain sotatieteellisessä 

eli upseeri-koulutuksessa. Kaik-
ki muu koulutus luetaan täyden-
nyskoulutukseksi tai asevelvollis-
ten koulutukseksi. Järjestelmän 
yksi kantava ajatus on ollut ns. 
umpiperien poistaminen. Koulu-
tusjärjestelmässä otetaan huomi-
oon uudet ja tutkitut pedagogi-
set ja toiminnalliset menetelmät. 
Samalla pyritään poistamaan eri 

TAISTO VANHAMAKI 

Komentaja Taisto Vanhamäki toimii 
merivoimien koulutuspäällikkönä 
Merivoimien Esikunnan henkilöstö-
osaston koulutustoimialalla 
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MERIVOIMIEN ESIKUNTA 

kou lu tu s to imin to j en pääl lek-
käisyyksiä ja saavuttamaan laa-
dukas lopputulos nykyajan tek-
niikoita hyödyntäen, resurssien 
käyttö optimoiden. 

Merivoimien koulutusjärjes-
telmä on osa Puolustusvoimien 
kokonaisuutta, joka on pyritty 
räätälöimään puolustushaaran 
eri tyistarpeet huomioon otta-
vaksi. Tässä toimintakehyksessä 
pääsyötteet meille tulevat Pää-
esikunnan koulutus- ja asevel-
vollisuusosastojen sekä Maan-
puolus tuskorkeakoulun suun-
nilta. Merivoimien Esikunnan 
henkilöstöosaston koulutusalan 
tehtävä on suunnitella, ohjata, 
koordinoida, kehittää ja valvoa 
Merivoimien koulutusjärjestel-
mää yhteistyössä mm. ylemmän 
johto-portaan, MpKK:n ja Me-
risotakoulun sekä myös joukko-
osastojemme kanssa. 

Tässä artikkelissa pyri tään 

valottamaan pääpiirteisellä ta-
solla Merivoimien koulutusjär-
jestelmää tänään ja näköpiirissä 
olevaa muutosta. 

UPSEERIKOULUTUS 
Kadettikoulutuksessa siirrytään 
2006 alkaen jälleen uuteen, ns. 
Bolognan mallin mukaiseen jär-
jestelmään, joka on yleiseuroop-
palainen korkeakoulustandardi. 
Uusi kadettien koulutusjärjestel-
mä on kuvattu tarkemmin Meri-
sotakoulua käsittelevässä artik-
kelissa toisaalla lehdessä. 

Merivoimat näkee uudiste-
tussa järjestelmässä paljon mah-
dollisuuksia opetussisältöjen ja 
ammatissa pätevöittämisen jär-
jestämiseksi aiempaa paremmin 
Merivoimien tarpeen mukaan. 
Kun samalla kurss ivahvuudet 
pienenevät voimakkaasti , niin 
tarkistimme myös koulutuksen 
linjajaon. Lisäksi kehitämme va-

lintatestejä ottamaan enemmän 
huomioon henkilöstön soveltu-
vuus pitkäkestoiseen merellä-
oloon huonossakin säässä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa näkö-
ennusteiden ja meritautiennus-
teen tekoa laivastolinjalle pyr-
kiville opiskelijoille siten, että 
mer ipa lve lukseen v ä h e m m ä n 
soveltuvat hakijat valikoituisivat 
muille linjoille. Lisäksi Merivoi-
mien valintakokeisiin on tulossa 
teknispainotteinen aineistokoe, 
jolla haetaan erityisesti johtamis-
järjestelmälinjalle (JOJÄ) sopivia 
opiskelijoita. 

Uudessa jär jestelmässä to-
teutetaan laivastolinja joka vuosi 
sekä rannikkojoukko- tai JOJÄ-
linja joka toinen vuosi, eli so-
veltuvuusvalinnan mahdollisuus 
on. Kandidaattivaiheen opetus-
suunnitelmat ovat jo valmiit ja 
seuraavaksi laaditaan maisteri-
vaiheen suunnitelmat. Kadetti-
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Suunnitelma merikadettikurssien ja linjojen toteuttamisesta vuosittain 

Linja ja 
kurssin alkamisvuosi 
Laivastolinja 
Rannikkojoukkolinja 
Tekninen linja: 

koneopintosuunta 
JOJÄ-opintosuunta 
aseopintosuunta 
elektroniin 

opintosut 
JOJÄ/llmaf 

JV-linja/MARU 
Yhteensä 

75. MeK 76. MeK 77.MeK 78.MeK 79.MeK 80.MeK 
2005 

Viimeinen koulutus 75. MeK 
76.MeK alkaen JOJÄ-linja 
Ei kouluteta 

Ei kouluteta 

2 Koulutus MaaSK:ssa 
T4 86 

Kadetit harjoittelevat ilmatorjuntakanuunalla ampumista. 

kurssien pienentyessä ja opis-
toupseerikoulutuksen loputtua 
syntyy joukkoihin vajetta ko-
keneesta, järjestelmät osaavasta 
päällystöstä. Tämä osaamistarve 
on suunniteltu huolehdit tavan 
tulevaisuudessa koulut tamalla 
uusi ammattialiupseeristo soti-
lasammattihenkilöstöstä. 

Yllä olevassa taulukossa on 
esitetty suunnitelma merikadet-
t ikurssien ja l injojen toteutta-
misesta vuosittain. Lisäksi vah-

vuuksiin pitää laskea laivastolin-
jalla opiskelevat merivart ioup-
seerit, vuosittain noin 6 henki-
löä. 

Merivoimien upseerien jat-
kokoulutukseen kuuluvat jatkos-
sakin mm. perusyksikön pääl-
likkökurssi, merivoimien tak-
tiikkakurssi, ampumaharjoituk-
sen johtajan ym. kurssit ennen 
esiupseerikurssia. 

Jatkotutkintoihin (esiupsee-
ri- ja yleisesikuntaupseerikurssit 

sekä sotatieteiden tohtorin tut-
kinnot) on odotettavista muu-
toksia vasta 2010-luvulla. 2005 
alkaen EuK järjestetään vuosit-
tain, mutta Ye-kurssi vain joka 
toinen vuosi. Yhden lukuvuoden 
mittaiset tekniikan lisäopinnot 
(korvaa entistä Sotakorkeakou-
lun teknistä linjaa) on jatkossa 
mahdollista suorittaa joko EuK:n 
ja Ye-kurssin välissä tai Ye-kurs-
sin jälkeen. 

Lähivuosina kuitenkin jatko-
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koulutuksen lähiopetus vähen-
tyy ja omatoimisen opiskelun ja 
etäopiskelun määrä kasvaa. Esi-
merkiksi syksystä 2005 alkaen 
on esiupseerikurssien syysluku-
kausi ohjattua kokopäiväistä etä-
opiskelua ja vain kevätlukukausi 
perinteistä lähiopetusta Maan-
puolustuskorkeakoululla. Sama 
trendi on myös muussa jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa. 

PALKATUN HENKILÖSTÖN 
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
MERIVOIMISSA 
(.Palkatulla henkilöstölle tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä kaikkia 
puolustusvoimien palkattuja 
henkilöstöryhmiä pl. upseerit.) 
Merivoimien täydennyskoulu-
tuksen päämääränä on vahvis-
taa, että henkilöllä on tarvittavat 
puolustushaarakohtaiset tiedot 
ja taidot. Tämä tarkoittaa meri-
voimien sodan- ja rauhana jan 
toimintaan liittyvien erityispiir-
teiden, järjestelmien ja laitteiden 
tuntemista ja hallitsemista kun-
kin henkilön sodan- ja rauhan-
ajan tehtävien vaatimalla tark-
kuudella. 

Koulutus on täydennyskou-
lutusta, eikä se johda tutkintoi-
hin. Koulutukseen sisältyy eri-
laisiin pätevyyskirjoihin ja tyyp-

pitutkintoihin oikeuttavia osia, 
jotka tuottavat koulutuksen hy-
väksytysti suorittaneelle nimi-
kirjaan merkittäviä oikeuksia ja 
pätevyyksiä. 

Puolustushaarakohtainen 
täydennyskoulutus merivoimis-
sa sisältää seuraavat opintokoko-
naisuudet ja kurssit tai osia niis-
tä: 

Puolustushaaraopintokoko-
naisuus 1 (PhOK 1) 

• kohderyhmä: erikoisupsee-
rit, sotilaspapit ja siviilit 

- Puolustushaaraopintokoko-
naisuus 2 (PhOK 2) 

• kohderyhmä: erikoisupsee-
rit, sotilaspapit ja siviilit 

- Sotilasammatillinen opinto-
jakso 1 (SamOJ 1) 

• kohderyhmä: koko henkilös-
tö 
Sotilasammatillinen opinto-
jakso 2 (SamOJ 2) 

• kohderyhmä: perustietoa 
puolustusvoimista ja Sa-
mOJ l:n suorittaneet henki-
löt 
Sotilasammatilliset mestari-
opinnot (SamMO) 

• kohderyhmä: SamOJ 2:n 
suorittaneet, työnjohto- ja 
esimiestehtäviin soveltuvat 
henkilöt. 
Sotilasammatilliset opinnot 

sisältävät puolustushaarajakson, 
toimialajakson ja mahdollisesti 
työharjoittelujakson. 

Merivoimien puolustushaa-
raopintokokonaisuuksien tarkoi-
tuksena on henkilöstön sodan-
ajan osaamisen kehi t täminen. 
Niiden opetussisällöt keskittyvät 
taktiikkaan ja johtamistaitoon. 

Kaikkien merivoimien soti-
lasammatillisten opintojen puo-
lus tushaara jaksot to teu te taan 
Merisotakoululla. Toimialajak-
sojen opetuksen tuot tajana on 
mer ivoimien toimialoilla Me-
risotakoulu sekä merivoimien 
joukko-osastot ja laitokset. Me-
rivoimien ulkopuolella joko osit-
tain tai kokonaan suoritettavissa 
opinnoissa opetuksen toteutta-
jina voivat olla aselajikoulut tai 
muut merivoimien ulkopuolella 
toimivat opetuspisteet tai laitok-
set. Työharjoit telujakso toteu-
tetaan merivoimien eri joukko-
osastoissa. Koulutus tähtää myös 
ammattialiupseeriston uudelleen 
luomiseen, jolla varmis te taan 
kädentaidot osaavat mestarit ja 
alipäällystö. 

VARUSMIESKOULUTUS 
Merivoimien varusmieskoulu-
tuksen tarkoitus on kouluttaa ja 
harjaannuttaa asevelvolliset soti-
laallisen maanpuolustuksen teh-
täviin merellä ja rannikolla. Pää-
määränä on tuot taa joukkoja , 
joilla on tahto ja kyky suoriutua 
hyvin sodan ajan tehtävistään ja 
rauhan ajan valmiusvelvoitteis-
taan. Joukkojen on viimeistään 
ensimmäisen kertausharjoituk-
sensa jälkeen kyettävä suoriutu-
maan ensimmäisestä tehtäväs-
tään sodan ajan kokoonpanois-
sa. Varusmiesten taidollinen ja 
fyysinen suorituskyky tulee saa-
da tasolle, jolla he kykenevät re-
serviin siirrettäessä täyttämään 

m erivoimissa ärjestetäv®> 
oimialakoulutus 

1 M e r e n k u l k u a l a 
• K o n e a l a 
• J o h t a m i s a r j e s t e l r r ä a l a 
1 M e r i v a l v o n t a a l a 
' M e r i v o i m i e n asea la 

Merivoimissa järjestettävä toimialakoulutus (sotilasammatil-
liset opinnot) 

13 



t a i s t e lu t eh t ävänsä v ä h i n t ä ä n 
kahden viikon ajan jatkuvassa 
taisteluvalmiudessa sekä käyttä-
mään kaikki voimavaransa yh-
tämit taisest i kolmesta nel jään 
vuorokautta kestävään vaativaan 
taistelutehtävään. 

Merivoimien komentaja käs-
kee joukko-osastoille varusmies-
koulu tuksen joukko tuo tan to -
tehtävät. Joukko-osasto tuottaa 
asetetut koulutustavoitteet osoi-
tettujen resurssien puitteissa ja 
tuottaa sodan ajan merivoimien 
yhtymille sodan ajan (sa-) jouk-
koja tai niiden osia ottaen huo-
mioon merivoimien erityisolo-
suhteet. Koulutuksen perusta-
na on sa-joukkojen edellyttämä 
henkilöstötarve. Pääosa varus-
miehistä sijoitetaan valmiina ko-
konaisuuksina sa-joukkoihin re-
serviin siirrettäessä. 

Koulutus on nousujohteis-

ta ja opetusmenetelmät sellaisia, 
että ne mahdoll is tavat koulu-
tushaaran mukaisten merisoti-
laan taitojen oppimisen. Samalla 
juurrutetaan heihin myös myön-
teinen asenne toimia sa-tehtävis-
sään. Varusmieskoulutus perus-
tuu yleiseen asevelvollisuuteen ja 
nivelletään reserviläiskoulutuk-
seen niin, että muodostuu joh-
donmukainen joukkotuotanto-
kokonaisuus. Merivoimien tar-
peet sekä asevelvollisten henki-
lökohtaiset kyvyt, ominaisuudet, 
oleva koulutus ja omat toiveet 
otetaan huomioon koulutuslin-
jaa määrättäessä. Palveluksen lo-
pulla varusmiehelle ilmoitetaan 
hänen sa-tehtävänsä ja todennä-
köinen kertausharjoitusaika. 

Koulutusjärjestelmän avul-
la pidetään osaltaan yllä perus-
valmiutta sekä kykyä käynnis-
tää va lmiuden kohot taminen . 

Varusmieskoulutusjärjestelmä 
mahdollistaa myös nopean vir-
ka-avun antamisen. 

Palvelusajat ovat 180, 270 tai 
362 vrk. Palvelukseen astutaan 
kaksi kertaa ja siitä kotiudutaan 
neljä kertaa vuodessa, samoina 
aikoina kuin muuallakin Puolus-
tusvoimissa. Palvelukseen astu-
mis- ja kotiuttamispäivät samoin 
kuin koulutuksen yksityiskohtai-
nen jaksottelu ja järjestelyt käs-
ketään Puolustusvoimien ja Me-
rivoimien koulutuskäskyissä. 

Pääosa rann ikkojoukkojen 
miehistötehtäviin koulutettavis-
ta palvelee 180 ja laivaston mie-
his tötehtävi in koulute t tavis ta 
270 vrk. Johtajatehtäviin koulu-
tettavien ja eräiden miehistön 
erikoistehtäviin koulutettavien 
palvelusaika on 362 vrk. 

Merivoimien asevelvollisten 
koulutus jaetaan laivastojouk-



ko- ja rannikkojoukkokoulu-
tukseen. Kaikille annetaan ensin 
yhteinen peruskoulutus, joka on 
samanlainen koko Puolustus-
voimissa. Sen jälkeen toteute-
taan eriytyvä koulutus Merivoi-
mien Esikunnan määrittämien 
tavoitteiden ja vaatimusten mu-
kaan. Erikoiskoulutusta maa- ja 
ilmavoimien kanssa yhdistetään 
osittain sopivien opetusryhmi-
en muodostamiseksi. Osalle ran-
nikkojoukoista annetaan asutus-
keskustaistelukoulutus. 

Kahdeksan viikon peruskou-
lutuskaudella opitaan sotilaan 
perustaidot: opitaan toimimaan 
yhdessä sotilasorganisaatiossa, 
ymmärtämään käskyvaltasuhtei-
den ja sotilaallisen järjestyksen 
merkitys joukolle sekä velvoit-
teet, jotka tehtävän täyttämisvaa-
timus yksittäiselle sotilaalle aset-
taa. Totutaan perusyksikön ja 
joukko-osaston jokapäiväiseen 
palvelusrytmiin. Koulutus antaa 
valmiuden toimia taistelijaparin 
jäsenenä jääkäriryhmän miehis-
tötehtävissä. 

Laivastojoukon erikoiskou-
lutukseen määrätyt saavat kou-
lutuksensa kolmivaiheisena: 
- rannikkojalkaväkitaistelijan 

perustiedot ja -taidot anta-
valla laivaston joukko koulu-
tuskaudella (J-kausi) 

- yleismerisotilaallisella eri-
koiskoulutuskausi I:llä (E I) 

- erikoiskoulutuskausi II:lla 
(E II). 
Laivastojoukon J-kaudella 

(pl. laivakokit ja veneenkuljet-
tajat) opetetaan viidessä viikos-
sa rannikkojalkaväkitaistelijan 
perustiedot ja -taidot. Jakso to-
teutetaan Suomenlahden Meri-
puolustusalueella (SIMepa) ja se 
mahdollistaa laivastojoukkojen 
miehistön paremman sijoitetta-
vuuden rannikkojoukkojen mie-

histötehtäviin. 
Rannikkojoukoilla on oma 

erikoiskoulutuskausi ja erikois-
miesten erikoiskoulutuskausi. 
Rannikkojoukkojen joukkokou-
lutuskaudella syvennetään kou-
lutushaaran mukaisia tietoja ja 
taitoja tavoitteena joukon oppi-
minen taistelemaan sa-kokoon-
panossa. Leireillä ja sotaharjoi-
tuksissa toimitaan tulevan si-
joituksen mukaisissa tehtävissä 
ja harjoitellaan joukko kohtaisia 
suoritteita. 

Koulutettaville, joiden ope-
tusohjelmasta puuttuu varsinai-
nen joukkokoulutuskausi, ope-
tetaan erikoiskoulutuksen yhte-
ydessä tärkeimmät joukkokou-
lutuskauden asiat. Miehistön 
erikoiskoulutusta annetaan mo-
ninaisilla kursseilla niin meri-
voimien joukko-osastoissa kuin 
myös merivoimien ulkopuolella. 

Johtajakoulutus 
Tavoitteena on antaa varusmies-
johtajille kyky johtaa ja koulut-
taa omaa sodan ajan joukkoaan 
sekä sodan aikana taistelussa 
että rauhan ajan palveluksessa. 
Päämääränä on, että he reserviin 
siirryttyään pystyvät kertaushar-
joituksissa ja liikekannallepanos-
sa aloittamaan joukkonsa johta-
misen ja kouluttamisen omatoi-
misesti. 

Kaikki johtajakoulutukseen 
valittavat käyvät aliupseerikurs-
sin ensimmäisen jakson. Tämän 
jälkeen parhaat valitaan jatka-
maan reserviupseerikurssil la. 
Ns. jälki-AuK tai -RUK on poik-
keustapauksessa mahdol l inen 
niille, jotka E-kaudella tai joh-
tajakaudella ovat osoittaneet eri-
tyistä kyvykkyyttä ja sopivuutta. 

Merivoimissa annetaan ali-
upseerikoulutusta sekä laivas-
to- että rannikkojoukoissa. Ali-

upseerikoulutuksesta käsketään 
merivoimien pysyväisohjeella. 

Laivastojoukon 16 viikon ali-
upseerikoulutus toteutetaan me-
ripuolustusalueilla ja osin perus-
yksiköissä. Koulutus jakautuu 
yhteis- ja yksikkökoulutusjak-
soihin. Yhteisjakso toteutetaan 
heti AUK I:n alussa viiden vii-
kon mittaisena ja sille osallistu-
vat kaikki joukko-osaston lai-
vastolinjan aliupseerioppilaat pl. 
sukeltajat, joiden AuK sisältyy 
sukeltajakurssiin. Yksikköjakso 
toteutetaan koulutettavien omis-
sa perusyksiköissä. Kaikki sukel-
tajiksi ja laivaradiomiehiksi kou-
lutettavat saavat aliupseerikoulu-
tuksen. 

Rannikkojoukkojen aliup-
seerikoulutuksen kokonaispituus 
on 16 viikkoa ja se alkaa saman-
aikaisesti E-jakson kanssa. 

Merivoimissa 14 viikkoa kes-
tävä reserviupseerikoulutus an-
netaan Merisotakoulussa ja se 
jakautuu laivaston ja rannikko-
joukkojen kursseihin. Lisäksi 
rannikkojalkaväen ja maavoi-
mien aselajien ru-koulutusta an-
netaan Reserviupseerikoulussa 
ja jatkokoulutusta Utin Jääkäri-
rykmentissä. RUK:n jälkeen ko-
kelaat komennetaan seuraavan 
saapumiserän kouluttajiksi tai 
meripalvelukseen. 

Koulutuslinjojen merkittä-
vin muutos on liikkuvan ran-
nikkotykistön varusmieskoulu-
tuksen päättyminen 2004; kiin-
teän koulutushan lopetettiin jo 
aiemmin. Tilalle on tullut uuden 
rannikko-ohjusjärjestelmän ja 
uuden ranniklcotutkan koulutus, 
jotka käynnistyivät tänä vuonna. 

Varusmieskoulutuksen 
haasteina on nyt ja arvatenkin 
myös tulevaisuudessa ikäluok-
kien suuret poistumat (perus-
koulutuskaudella yleensä yli 10 
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%), mikä vaikeuttaa varusmies-
koulutuksen ja joukko tuotannon 
suunnittelua ja toteuttamista. Li-
säksi laivastoyksiköissä palvele-
vien sinisen linjan miesten 2-so-
pivuuden mukaista kouluttamis-
ta pitää kyetä tehostamaan, jotta 
hyvä aines voitaisiin paremmin 
sijoittaa Merivoimien omiin sa-
yksiköihin. Toisaalta hyvänä 
asiana on ylioppilaskirjoitusten 
siirtyminen myös syksylle, mikä 
tasannee aiempaa talvi- ja kesäi-
käluokkien laatueroa. 

Nykyvarusmies ten huono 
fyysinen kunto on jo pidemmän 
aikaa vaivannut trendi, joka nyt 
on ehkä saatu tasaantumaan. 
Keinoina on ollut urheiluval-
mennusoppien suunnitelmalli-
nen soveltaminen koko palvelus-
ajan kestolle, eli fyysisen rasituk-
sen nousujohteinen lisäys ja mo-
nipuolinen liikunta. Myös uudel-
la varusmiesten liikuntakerholla 
on ollut positiivinen vaikutus. 

Rakennemuutos 
Valtioneuvoston selonteon 2004 
seurauksena keskitetään Me-
rivoimien varusmieskoulutus-
ta lisää. Vuoden 2005 loppuun 
mennessä lopetetaan varusmies-
koulutus Mäkiluodon, Russarön, 
Örön ja Utön saarilinnakkeilla. 
2006 loppuun mennessä lakkau-
tetaan Turun Rannikkopatteristo 
sekä muutetaan Kotkan Rannik-
koalue SlMepa:een joukkoyksi-
köksi. Tällöin päättyy varusmies-
koulutus myös Gyltössä sekä 
KotRa:lla 2005 aloitettu rannik-
kojääkärikoulutus, jonka tilal-
le tulee keskitetty varusmiesten 
meritiedustelukoulutus. Rankki 
muuttunee taas "kylmäksi lin-
nakkeeksi", mutta Haapasaarilla 
jatkuu merivalvonta. 

Lopulta miehitetyiksi val-
miuslinnakkeiksi jäänevät vain 

Kirkonmaa ja Isosaari, jotka jat-
kavat myös varusmieskoulutus-
ta suunnilleen nykyisellä volyy-
milla. Gyltön varusmieskoulutus 
(170) siirtyy SlMepa:lle. KotRa:n 
varusmieskoulutusvolyymi puo-
littuu 150:een ja toinen puolikas 
siirtyy SlMepa:n kiintiöön. 

Rakennemuutos koskettaa 
merivoimien kouluttavissa jouk-
ko-osastoissa vähiten ruotsinkie-
listä Uudenmaan Prikaatia, mut-
ta näillä näkymin sielläkin vah-
vuudet kasvavat 100 varusmie-
hellä 750:een. Merivoimien suo-
menkielinen autokoulu siirtynee 
resursseineen jo ensi vuoden 
vaihteessa Itäisen Maanpuolus-
tusalueen vastuulle ja siitä edel-
leen 2008 alussa perustettavan 
uuden puolustushaaran, maavoi-
mien tehtäväksi. Kun myös maa-
voimien varuskuntia ajetaan alas 
vuonna 2006, kasvavat varus-
miesvahvuudet jäljelle jäävissä. 
Lopputulemana kasvaa SIMepa: 
n tavoitevahvuus jälleen yli 1000 
varusmieheen, mikä tietää ruuh-
kaa Upinniemen kasarmeille ja 
palvelupisteille. Ikäluokat alka-
vat pienentyä vasta ensi vuosi-
kymmenellä. 

RESERVI LÄIS-JA 
VAPAAEHTOINEN KOULUTUS 
Asevelvollisuuslain mukaan ase-
velvollisuus alkaa suomalaisella 
miehellä sinä vuonna, kun hän 
täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen 
näkyvimmän osan, varusmies-
palveluksen, jälkeen reservis-
sä. Miehistön tehtäviin koulu-
tetut kuuluvat reserviin viiteen-
kymmeneen ikävuoteen saakka 
ja tämän jälkeen nostoväkeen 
kuuteenkymmeneen ikävuoteen 
asti. Upseerit, opistoupseerit ja 
aliupseerit kuuluvat reserviin 
kuuteenkymmeneen ikävuoteen 
saakka. Sama laki koskee myös 

vapaaehtoisen asepalveluksen 
suorittaneita naisia. 

Reserviin kuuluva asevelvol-
linen voidaan kutsua kertaushar-
joituksiin: miehistöön kuuluva 
yhteensä 40 päivän, erityisteh-
täviin koulutettu 75 päivän sekä 
aliupseeriksi, opistoupseeriksi ja 
upseeriksi koulutettu 100 päivän 
ajaksi. 

Kaikki merivoimien tärkeim-
mät sodan ajan joukot pyritään 
ker taushar jo i t tamaan määrä-
ajoin. Osasta koulutetaan vain 
johto- tai runkohenkilöstö. 

Merivoimat jatkaa tulevina 
vuosina miehistöön kuuluvien 
reserviläisten kouluttamista ali-
upseereiksi sekä reservin aliup-
seerien kouluttamista reservin 
upseereiksi osana uudistuvaa 
reservin koulutusjärjestelmää. 
Koulutuksen lähtökohtana on 
merivoimien tarve saada erikois-
osaajia tiettyihin sodan ajan up-
seerin ja aliupseerin tehtäviin. 
Oleellista on koulutettavan teh-
tävässä tarvittava siviiliosaami-
nen ja siviilissä hankittu johtaja-
kokemus. Koulutukseen hyväk-
sytään merivoimissa vuosittain 
vain muutamia reserviläisiä. 

Vapaaehtoinen 
maanpuolustus ja MPK ry 
M a a n p u o l u s t u s k o u l u t u s ry 
(MPK ry) on koulutusorgani-
saatio, joka kouluttaa kansalai-
sia selviytymään paremmin ar-
jen vaaratilanteissa sekä poikke-
usoloissa. MPK:n jäseninä ovat 
kaikki keskeiset vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevät jär-
jestöt. Koulutus jakaantuu 
- turvallisuuskoulutukseen 
- varautumiskoulutukseen 
- sotilaalliseen koulutukseen 

sekä 
- johtamis- ja kouluttajakoulu-

tukseen. 
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Koulutusta kansainvälisessä Loyal Mariner 05 -harjoituksessa 
miinalaiva Uusimaalla. Kuva: Tommi Forsberg 

Koulutukseen voivat osallis-
tua 15 vuotta täyttäneet Suomen 
kansalaiset. Sotilaalliseen koulu-
tukseen voivat osallistua varus-
miespalveluksen suorittaneet. 

MPK:n koulutus tapahtuu 
19 maanpuolustuspiirissä, valta-
kunnallisissa ilma- ja meripuo-
lustuspiireissä ja niiden paikal-
lisosastossa. Meripuolustuspiiri 
jakaantuu itäiseen ja läntiseen 
koulutualueeseen sekä nämä 
yhteensä yhteentoista paikallis-
osastoon kattaen koko rannikon 
Virolahdelta Tornioon. 

Maakuntajoukot ovat koti-
seudun puolustajia ja sen turval-
lisuuden vahvistajia 

P u o l u s t u s v o i m i e n sodan 
ajan joukkoihin kuuluvien maa-
kuntajoukkojen organisoinnissa 
ja koulutuksessa sovitetaan yh-
teen puolustusvoimien, muiden 
viranomaisten, vapaaehtoisjär-
jestöjen ja vapaaehtoisten reser-
viläisten sekä muiden vapaaeh-
toisten kansalaisten tarpeita ja 
odotuksia. Tavoitteena on, että 
v i ranomais ten organiso imaa 
turvallisuuskoulutusta voidaan 
täydentää mahdollisimman te-
hokkaasti vapaaehtoisen koulu-
tus- ja toimintajärjestelmän tuot-
tamalla kansalaisten osaamisella. 
Osaamista voidaan hyödyntää 
esimerkiksi rauhan ajan virka -
aputehtävissä kuten kadonnei-
den etsinnöissä tai vaikkapa öl-
jyntorjunnassa sekä tietysti krii-
siaikana sotilaallisissa tehtävissä. 

Puolustusvoimien alueellisis-
ta joukoista osa muodostetaan 
maakuntajoukoiksi. Näissä jou-
koissa hyödynnetään reservi-
läisten vapaaehtoista sitoutumis-
halukkuutta. Maakuntajoukkoi-
hin rekrytoidaan oman kotiseu-
tunsa puolustamiseen ja yleisen 
turvall isuuden ylläpitämiseen 
sitoutuneita vapaaehtoisia re-

serviläisiä. Henkilösijoituksissa 
hyödynnetään reserviläisten pai-
kallistuntemusta ja osaamista. 
Joukon oma sodan ajan päällys-
tö kouluttaa joukkoaan hyödyn-
täen MPK:n koulutustarjontaa ja 
kouluttajia. 

Merivoimissa on parhaillaan 
menossa selvitystyö maakunta-
joukoiksi valittavista joukoista. 

KANSAINVÄLINEN KOULUTUS 
Merivoimat on ollut jo Suomen 
Joutsenen ajoista alkaen Puolus-
tusvoimien kansainvälisen toi-
minnan eturintamassa. Nykyi-
sessä, yhäti enenevässä määrin 
integroituvassa maailmassa on 
kansainvälinen osallistuminen 

ja osaaminen ehto pärjäämisel-
le niin rauhan kuin kriisiaika-
nakin. Merivoimat pyrkii koulu-
tuksella ja harjoituttamalla tuke-
maan henkilöstönsä ja joukko-
jensa kompetenssia kansainväli-
siin tehtäviin eri tasoilla ja foo-
rumeilla. 

Yksilötasolla tämä tarkoittaa 
mm. kieli- ja muun tarvittavan 
koulutuksen tukemista. Esimer-
kiksi kansainväliseen (kv-) rau-
hanturva- tai esikuntatehtävään 
suunnitellulle pyritään järjestä-
mään tarvittava kurssitus ja so-
piviin harjoituksiin osallistumi-
nen, jotta henkilö pärjää tehtä-
vässä. Myös kotimaassa kv-teh-
tävissä olevat tarvitsevat vastaa-

17 



van kokemuksen ja osaamisen 
sekä tuen sen hankkimiseen. 

Jo yli 10 vuoden ajan ovat 
monet alusyksikkömme osallis-
tuneet sekä kahdenvälisiin että 
(in the spirit of) PfP-merivoima-
harjoituksiin ja sekä hankkineet 
että osoittaneet osaamista moni-
kansallisissa toiminnoissa. Nyt 
kun Suomi on sitoutunut lähet-
tämään tarvittaessa myös tiettyjä 
Merivoimien yksiköitä ja jouk-
koja kv-tehtävään, edellyttää se 
ko. yksiköiden varustamista ja 
kouluttamista tehtäviä varten. 
Tämä koulutus käsittää kaaderin 
lisäksi myös nimettyjen yksiköi-
den reserviläisten ja osin varus-
miestenkin kv-kouluttamista. 

Esim. Uudenmaan Prikaati 
on nimetty 2005 kansainvälis-
tä koulutusta antavaksi joukko-
osastoksi, sillä se valmistautuu 
osallistumaan EU:n nimettyyn 
taisteluosastoon (kriisinhallinta-
tehtävä) yhdessä Ruotsin kanssa. 
Muita kv-tehtävään valmistelta-
via yksiköitä ovat mm. miinalai-
va, taistelusukeltajat ja alustar-
kastusryhmä. Käytännön tasolla 
kv-tehtäviin koulutettavat vapaa-
ehtoiset varusmiehet ovat osin 
muusta ikäluokasta eriytyvässä 
kv-koulutuksessa. Kv-tehtävään 
vapaaehtoiset ja sijoitettavat re-

II 

serviläiset tulee myös kouluttaa 
ja harjoituttaa tehtäviinsä ja tie-
tysti myös kaaderi. Ulkomailla 
käytävissä harjoituksissa on pitä-
nyt osata käyttää NATO:n käsky-
tys- ja johtamisproseduureja; nyt 
näiden harjoittelu on aloitettu 
myös kotimaan meripuolustus-
harjoituksissa. Toiminta tähtää 
interoperabiliteetin eli todellisen 
kansainvälisen yhteistyökyvyn 
luomiseen. 

OPETUSMENETELMÄT 
JA PROJEKTIT 
Merivoimat seuraa Puolustus-
voimien osana yhte iskunnan, 
opetusmenetelmien, pedagogii-
kan, välineiden ja toimintamalli-
en kehitystä sekä hyödyntää nii-
tä tarpeen mukaan ja osana Puo-
lustusvoimien koulutusjärjestel-
män kehittämistä. Nykyään pai-
notetaan yhä enemmän oppijan 
omaa aktiivista toimintaa lisä-
täkseen osaamistaan - aiemman 
valmiina tarjotun mallin sijaan. 
Asiaa on kuvattu tarkemmin toi-
saalla lehdessä Merisotakoulua 
käsittelevässä artikkelissa. 

Merivoimien Esikunnan kou-
lutusala vie eteenpäin ja koordi-
noi monia alan projekteja, joista 
mainittakoon tässä MESIKÖ- ja 
MESUMI-projektit. 

MESIKÖ (Merivoimien si-
mulaat torikoulutus) -projekti 
selvittää puolustushaaran käyttä-
mien simulaattoreiden laadun ja 
hyödyntämisen sekä ennen kaik-
kea miettii mitä tulevaisuudessa 
on tarpeen tehdä simulaattori-
asiassa koulutuksen tehostami-
seksi ja kustannussäästöjen ai-
kaansaamiseksi. 

M E S U M I ( M e r i v o i m i e n 
joukkojen suorituskyvyn mitta-
us) -projektin tavoitteena on luo-
da aluksi kansainvälisiin tehtä-
viin nimettyjen merivoimien yk-
siköiden suorituskyvyn mittaus-
ja analysointijärjestelmä, joka on 
tarkoitus seuraavassa vaiheessa 
laajentaa sovellettavaksi kaikkia 
joukkojamme koskevaksi mene-
telmäksi. 

Näihin , ku ten m u i h i n k i n 
koulutusalan toimiin osallistu-
vat tarpeen mukaan myös muut 
merivoimien toimialat ja jouk-
ko-osastot sekä tarvittavat muut 
toimijat, sillä koulutusalan työ 
koskettaa paljon laajempaa kent-
tää kuin vain koulutusta ja kou-
luttajia. Tässä jos missä yhteistyö 
yli "reviiri-" tms rajojen on elin-
tärkeää sekä optimituloksen että 
kustannustietoisen to iminnan 
saavuttamiseksi. • 
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I MERISOTAKOULU 
Merisotakoulu on me-

rivoimien komenta-
jan alainen joukko-
osasto , jonka tär-

keimpänä tehtävänä on perus- ia 
jatkokouluttaa henkilöstöä meri-
voimien tarpeisiin. Tämä koulu-
tustehtävä ei ole sinänsä muuttu-
nut 75 vuoden aikana. Tarkem-
pi tarkastelu kuitenkin osoittaa, 
että aikojen saatossa koulua ovat 
kohdanneet monet asiat sekä lu-
kuisat muutokse t pe rus teh tä -
vän ympärillä. Monivaiheisesta 
Merisotakoulun historiasta on 
kirjoitettu aiemmin kaksi histo-
riikkia, jotka saavat seurakseen 
18.10.2005 vuosipäivänä julkais-
tavan viimeisimmän päivityksen 
mer ivoimiemme sotakoulusta. 

Kirjan sivuilta selviävät ne lu-
kuisat haasteet ja mukautumiset 
joihin koulu on vuosikymmeni-
en aikana joutunut tai järjestel-
mällisesti pyrkinyt. Tässä artik-
kelissa selvitetään tilanne, jossa 
elämme syyslukukauden alkaes-
sa 2005. 

Johdatuksena yksityiskohtai-
sempiin tarkasteluihin on hyvä 
tuoda esille joitakin asioita, jot-
ka vaikuttavat taustalla Meriso-
takoulun päivittäiseen toimin-
taan. Nykyään käytetään puo-
lustusvoimissamme puolustus-
haarojen, aselajien ja toimialojen 
erilaisista sotakouluista yhteis-
tä lyhennettä PAT-koulut. Näi-
tä erilaisia sotakouluja on puo-
lustushaaroilla toista tusinaa eri 

puolella Suomea. Huomattavaa 
asiassa on se, että merivoimiem-
me piirissä Merisotakoulu edus-
taa yksin PAT-kouluja eli kurssi-
tarjontamme käsittää eri tasoista 
opetusta kaikille merivoimien 
henkilöstöryhmille varusmies-
ten reserviupseerikurssista sota-
tieteen maisterin tutkintoon asti. 
Toki on heti perään lisättävä, 
että toisaalta moni henkilö meri-
voimistamme saa uraansa liitty-
vää hyvää opetusta ja koulutusta 
monissa edellä mainituissa PAT-
kouluissa. 

Vaikka Mer i so takou lu on 
merivoimien komenta jan alai-
nen joukko-osasto niin yliopis-
to-korkeakoulutasoisen eli aka-
teemisen opetuksen ylläpitämi-
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seksi ja takaamiseksi Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtorilla, 
ainelaitosten professoreiden tu-
kemana, on vahva ohjaava roo-
li Merisotakoulun opetusohjel-
miin. Pääesikunnan asema on 
myös merkittävä yhdessä Meri-
voimien Esikunnan kanssa kun 
päätetään esimerkiksi merika-
det t ikurssien aloi tusvahvuuk-
sista. Vahvuuskysymykset ovat 
nykypäivänä nousseet erityisen 
tärkeiksi palkka- ja toimintame-
norahojen "rajallisuuden" takia. 
Lisäksi akateeminen opiskeluva-
pausilmapiiri lisääntyy myös ka-
dettikoulutuksen piirissä. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että opiskelun 
(ei lopeta vaan) keskeyttää yhä 
useampi merikadet t i lukuisis-
ta eri syistä. Vuosittain valmis-
tuneiden määrä on siten usein 
kaukana (+/-) aloitusvahvuuk-
sista, joka toisaalta hankaloittaa 
joukko-osastojen henkilöstöpo-
litiikan hoitoa. 

Merisotakoulussa on histori-
an aikana toimeenpantu monen-
laisia kursseja, mutta rannikko-
tykistön ja Uudenmaan Prikaa-
tin merivoimiin yhdistymisen 
lisäksi nykypäivänä sotilasam-
matt ihenkilöiden, ammatt ial i-
upseereiden, sotatieteen kandi-
daattien ja maistereiden monet 
linjat ja opintosuunnat sekä va-
kinaisen henkilöstön muut kurs-
sit yhteenlaskien opetusryhmien 
runsaus asettaa koulutus- ja hen-
kilöstösuunnittelulle enemmän 
haasteita kuin koskaan aikai-
semmin. Tässä asiassa tultaneen 
tekemään selkeyttäviä linjauksia 
tulevaisuutta varten. 

Merisotakoulun käytössä ole-
vat tilat ovat sinänsä määrältään 
riittävät ja sijainniltaan upeat, 
mutta nykyaikaiseen ja -muo-

toiseen opiskeluun liittyy paljon 
uudentyyppisiä tiloja ja välineitä, 
joita ollaan parhaillaan kehittä-
mässä yhdessä kiinteistönomis-
tajien kanssa puhumattakaan in-
ternetin, AVOTin tai etäopetuk-
sen tuomista haasteista opiskelu-
ympäristöön. 

Suomenlinnan linnoitussaa-
ret, mukaan lukien Merisota-
koulun saari rakennuks ineen , 
liitettiin UNESCOn maailman-
perintöluetteloon v 1991. Tämän 
selkeän ja hienon, perinteisiin 
sekä Museoviraston seikkoihin 
liittyvien asioiden lisäksi Meri-
sotakoulussa on useita muitakin 
toimijoita: Senaatti-kiinteistöt, 
Puolustushallinnon Rakennus-
laitos, Suomenlinnan Hoitokunta 
ja Metsähallitus. Näiden tahojen 
yhteisymmärrys henkilöstöryh-
mien opetus- ja koulutustarpei-
den kanssa on ollut kiitettävää. 
)okapäiväisessä elämässä nämä 
asiat eivät näy, kun ne toimivat. 

Merisotakoulussa ollaan yl-
peitä myös opetuksen kansain-
välisestä tasosta. Merisotakoulu 
on ainoana "sotakouluna" maail-
massa (v 2003) auditoitu meren-
kulkukoulutuksen osalta IMOn 
(International Maritime Orga-
nization) toimenpitein. Kaiken 

akateemisuuden ohella tämän 
tason pyrimme pitämään myös 
tulevaisuudessa. Seuraava audi-
toinnin tarkastus on v 2006. 

Hyvä organisaatio on luon-
nollisesti edellytys asioiden toi-
m i v u u d e l l e , t o i m e n p i t e i d e n 
joustavuudelle, asioiden oikea-
aikaiselle seurannalle, ongelmiin 
puuttumiselle, työtyytyväisyy-
delle ja -ilmapiirille sekä selke-
älle johtamiselle. Merisotakou-
lussa nähtiin aiheelliseksi tehdä 
pieni mutta tarpeellinen muutos 
organisaatioon 1.6.2005 alkaen. 

Nykyisen organisaation mu-
kaan Merisotakoulun muodos-
tavat mer i so takoulun johta ja , 
esikunta esikuntapäällikkönään 
apulaisjohtaja, joukkoyksikkö-
nä Merisotaopin laitos (MesoL) 
johta janaan koulutuspääll ikkö 
sekä kolme erillistä perusyksik-
köä: Korkeakouluosasto (Kk-
os), Täydennyskoulutusosasto 
(Täydkoul-os) ja reserviupseeri-
osasto (Ru-os). 

Merisotaopin Laitokseen on 
keskitetty pääosa koulun opet-
tajavoimasta. Laitos on joukko-
yksikkö, johon kuuluu perusyk-
sikkönä Koulutusviirikkö sekä 
taktiikan, tekniikan ja johtamis-

Merisotakoulun kokoonpano 
Merisotakoulun johtaja 

Suunntsto Henktsto Htsto 

fSösRusteriaa" C^Hviuonituskeskus 

Koulutuskeskus 
(Martsoiaopm Lailos)4) 

TAR JOR TER 

en 

Kk- TäydKoul- Ru-
osasto osasto osasto 

Nimen muutosprosessi testen 
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taidon opettajaryhmät. Opetta-
jaryhmien johtajat eli pääopet-
tajat ovat yleisesikuntaupseerei-
ta. Koulutusviirikön päällikkö 
on vähintään esiupseerikurssin 
suorittanut kokenut merenkul-
kija, joka on samalla merenku-
lun pääopettaja. Koulutusviiri-
kön kalustona ovat peruskou-
lutukseen tarkoitetut H-luokan 
kaksi koulutusalusta sekä vaati-
vampaan väyläajokoulutukseen 
Lokki ia Kajava, joiden lisäksi 
on koululle koko purjehduskau-
deksi alistettu Valas-luokan kou-
lutus alus. Ko ulutu sp urj ehdukset 
ja Merikadettipäivät toteutetaan 
koulutustehtävällä Meripuolus-
tusalueilta alistettavilla miinalai-
voilla. Koulutusaluskaluston uu-
siminen aloitetaan vuoden 2006 
kesällä valmistuvasta H-luokan 
korvaavasta peruskoulutusaluk-
sesta, joita on kaikkiaan suun-
niteltu Merisotakoululle tulevan 
kolme kappaletta. Kouluttavat 
osastot tilaavat opetusta Meri-
sotaopin Laitokselta ja jonkin 
verran myös koulun ulkopuo-
lelta, sekä luonnollisesti antavat 
opetusta itse. Jokainen koulut-
taja on luonnollisesti velvollinen 
kehittämään ammattitaitoaan ja 
seuraamaan oman alansa kehi-
tystä jatkuvasti ja oma-aloittei-
sesti. Merisotakoululla kun on 
läpi vuoden 150 - 250 opiskeli-
jaa noin kahdellakymmenellä eri 
kurssilla tai linjalla. Merisota-
opin Laitos vastaakin tutkimus-
ja kehit tämistoiminnasta sekä 
uusimpien opetusmenetelmien 
käyt töönotos ta Merisotakou-
lussa. Laitokseen kuuluu lisäksi 
Merivoimien ohjesääntötoimi-
kunnan sihteeristö, jolla on mer-
kittävä rooli merivoimien varsin 
aktiivisessa ohjesääntöjen ja op-
paiden tuottamisessa. 

Korkeakouluosaston tehtävänä 
on merikadettien koulutus. Me-
risotakoululla on vuodesta 2004 
valmisteltu upseerin perustut-
kinnon tarkistustyötä. Edellinen 
tu tk innon uudistus saatett i in 
loppuun vuosikymmenen alus-
sa ja sen mukaiset opinnot aloi-
tettiin 71. Merikadettikurssil-
la vuonna 2001. Viimeinen tätä 
tutkintojärjestelmää ja opetus-
suunnitelmaa noudattava meri-
kadettikurssi aloittaa Merisota-
koululla syyskuussa 2005 kurssi-
numerolla 75. 

Syyskuussa 2006 op inno t 
aloittava 76. Merikadettikurs-
si opiskelee jo uuden tutkinnon 
mukaisesti. Tutkinnon uudistus 
liittyy yleiseurooppalaiseen kor-
keakoulujen tutkinnonuudistuk-
seen nk. Bolognan prosessiin. 
Bolognan yliopistokaupungissa 
vuonna 1999 solmitussa sopi-
muksessa päätettiin luoda Eu-
roopan alueelle yhtenäiset kor-
keakoulujen tutkintorakenteet ja 
niiden mitoitusperusteet. Siviili-
korkeakoulut Suomessa siirtyvät 
noudattamaan uutta jär jestelmää 
syyslukukaudesta 2005. Maan-
puolustuskorkeakoulu sekä puo-
lustushaara-, aselaji- ja toimiala-
koulut seuraavat syksystä 2006. 

Olennaiset muutokset ny-
kyiseen on tutkinnon kaksivai-
heisuus ja siirtyminen opintojen 
mittaamisessa opintoviikoista 
opintopisteisiin (ECTS - Euro-
pean Credit Transfer System). 

Laskennallisesti yksi opintoviik-
ko vastaa noin 1,5 opintopistet-
tä. Kandidaatin (Bachelors) tut-
kinnon laajuus on vähintään 180 
opintopistettä ja Maisterin (Mas-
ters) 300 opintopistettä. Pan-eu-
rooppalaisen järjestelmän luo-
misella pyritään etupäässä tut-
kintojen vertail tavuuteen, eri 
korkeakouluissa suoritettujen 
opintosuoritteiden siirtämisen 
helpottamiseen, opiskelijoiden 
vapaaseen liikkumiseen sekä tut-
kinnon suorittamisajan lyhentä-
miseen. Opinnot on mitoitettava 
niin, että ne pääsääntöisesti kye-
tään suorittamaan viidessä luku-
vuodessa. 

Nykyinen tutkintojärjestelmä 
Nykyisessä meriupseerin koulu-
tusohjelmassa on opiskellut ka-
detteja kolmella eri opinto-oi-
keudella ja kolmella eri linjalla. 
Upseerin perusopinto-oikeudel -
la opiskelevat ovat valmistuneet 
vuoden opiskelun jälkeen 5+5 
vuoden määräaikaiseen v irkaan 
ja aliluutnantin arvoon. Sotatie-
teiden kandidaatin opinto-oi-
keudella on opiskeltu 120 opin-
toviikkoa eli noin 2,5 vuotta ja 
valmistuttu 10+5 vuoden mää-
räaikaiseen virkaan luutnantin 
arvossa. Sotatieteiden maiste-
rit ovat opiskelleet neljä vuot-
ta ja 180 opintoviikkoa ia val-
mistuneet vakinaiseen virkaan 
(30 vuotta) yliluutnantin arvos-
sa. Linjoja on ollut laivastolinja, 
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rannikkojoukkolinja sekä tek-
ninen linja. Kaikilla linjoilla on 
ollut lisäksi opintosuuntia, joten 
erillisiä opetusryhmiä yhdellä 
kadettikurssilla on parhaimmil-
laan ollut seitsemästä yhdek-
sään. 

Uusi tutkintojärjestelmä 
Uudessa tutkintojärjestelmässä 
linjoja säilyy kolme: laivastolinja, 
rannikkojoukkolinja ja työnime-
nä: johtamisjärjestelmälinja. Lin-
jojen sisällä ei enää eritellä opin-
tosuuntia. 

Laivastolinja alkaa vuosittain 
ja sen suunniteltu aloitusvah-
vuus on noin kahdeksan kadet-
tia. Lisäksi laivastolinjalla tulee 
opiskelemaan 5 -6 rajavartiolai-
toksen kadettia, jotka suorittavat 
noin 10 % erityviä opintoja Raja-
ja Merivartiokoululla. Laivasto-
linjan opetuksessa pääpaino on 
edelleenkin vahvan merenkulku-
taidon saavuttamisessa, unohta-
matta merivoimien asejärjestel-
mien tuntemusta. Sotatekniikan 
määrää kasvatetaan entisestään. 
Pääaineena laivastolinjan kadetit 
opiskelevat sotataitoa tai sotatek-
niikkaa. 

Rannikkojoukkolinja alkaa 
joka toinen vuosi ja sen aloitus-
vahvuus tulee olemaan noin nel-
jä kadettia. Rannikkojoukkolin-
jan koulutus on rannikkojääkä-
ri painotteinen ja kadetit saavat 
hyvät valmiudet meritieduste-
luun ja tulenkäytön johtamiseen. 
Pääaineena rannikkojoukkolin-
jalla opiskellaan sotataitoa tai so-
tilaspedagogiikkaa. 

Kolmannen linjan osalta on 
työnimikkeenä käytetty nimeä 
johtamisjärjestelmälinja. Linja 
on luotu tarpeesta saada vahvan 
tietotekniikka taustan omaavia 

upseereita merivoimien teknis-
tyvien asejärjestelmien ja tieto-
liikenneyhteyksien käyttäjiksi ja 
kehittäjiksi niin laivasto- kuin 
rannikkojoukkojen tarpeisiin. 
Johtamisjärjestelmälinja alkaa 
joka toinen vuosi ja sen suunni-
teltu vahvuus on neljä kadettia. 
Jojä-linjalla saadaan vahva tek-
ninen peruskoulutus sekä hyvät 
perusteet merivoimien johtamis-
järjestelmistä ja asejärjestelmistä. 
Johtamisjärjestelmä linjan opin-
noista noin 2/3 on yhteneväi-
set laivastolinjan kanssa, millä 
mahdollistetaan valmistuminen 
samantyyppisiin tehtäviin tais-
telualuksilla (esim. aselajiupsee-
ri). Merenkulkuvalmiudet jäävät 
laivastolinjan tasosta, mutta tätä 
on mahdollista täydentää työ-
elämässä ja siten saavuttaa myö-
hemmin samanarvoiset meren-
kulun pätevyydet. 

Kaikilla linjoilla opinnot tul-
laan suorittamaan kahdessa vai-
heessa. Ensin suoritetaan noin 
kolmessa kalenterivuodessa 180 
opintopisteen Sotatieteiden Kan-
didaatin tutkinto, jonka jälkeen 
siirrytään luutnantin virassa ja 

arvossa töihin 3 -4 vuoden ajak-
si. Tämän jälkeen upseeri tu-
lee takaisin Merisotakoululle ja 
Maanpuolustuskorkeakoululle 
opiskelemaan luutnantin viras-
sa ja palvelusarvossa noin kah-
den vuoden ajan 120 opintopis-
tettä lisää saavuttaakseen Sota-
tieteiden Maisterin tutkinnon. 
Tutkinnon hyväksytyn suoritta-
misen jälkeen saadaan ylennys 
yliluutnantiksi ja nimittäminen 
Puolustusvoimien vakituiseen 
upseerin virkaan. 

Lähes kaikilla kurssille hy-
väksytyillä on alusta asti opin-
to-oikeus sotatieteiden maisterin 
tutkintoon saakka. Poikkeuksen 
muodostavat määräaikaisen re-
servinupseerin (maru) virkaan 
vuoden opiskelun jälkeen val-
mistuvat aliluutnantit. Merivoi-
miin marut koulutetaan pääosin 
Maasotakoululla Lappeenran-
nassa ja he sijoittuvat lähtökoh-
taisesti mer ivoimien alokas-
kouluttajiksi. Edelleen on myös 
mahdollista, että upseeri ei sota-
tieteiden kandidaatin tutkinnon 
jälkeen halua jatkaa opintojaan 
maisterin tutkintoon ja jää työ-
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elämään alemmalla tutkinnolla. 
Samoin on mahdollista, että ai-
kaisemman tutkintojärjestelmän 
mukaisen kandidaatin tutkinnon 
suorittaneet täydentäv ät tutkin-
toaan maisterin tutkintoon uu-
dessa tutkintojärjestelmässä. Pe-
riaatteena säilyy, että umpiperiä 
ei ole! 

Tutkinnon uudistustyössä on 
korostettu aidosti akateemisen 
ope tussuunni te lman laatimis-
ta. Upseerin perustutkinto ha-
lutaan saada kaikilta osin viral-
lisesti tunnustetuksi ylemmäksi 
korkeakoulututkinnoksi . Uusi 
tutkintojärjestelmä tullaan muu-
taman vuoden kuluessa auditoi-
maan kansainvälisen työryhmän 
toimesta. Lisäksi MpKK pyritään 
saamaan kirjatuksi lakeihin ja 
asetuksiin samanvertaiseksi yli-
opistoksi muiden korkeakoulu-
jen kanssa. A k a t e e m i s u u d e n 
edessä ei kuitenkaan ole lähdetty 
joustamaan sotilasopetuslaitos-
ten vahvuuksista ja erityispiir-
teistä. Merikadett ikurssi tulee 
jatkossakin olemaan KURSSI, 
joilla on selkeä aloitus ja lope-
tuspäivämäärä, sekä siviilikor-

keakoulujen kadeht ima korkea 
valmistumisaste. Meriupseerin 
tarvi tsemat käy tännön taidot 
tullaan opettamaan jatkossakin. 

T u t k i n n o n t a rk i s tu s työs -
sä palataan monelta piirteeltään 
vanhaan 1990-luvulla vallinnee-
seen järjestelmään, jossa kadet-
tikurssilla oli vain yhdenlaisen 
opinto-oikeuden omaavia opis-
kelijoita. Opiskelut aloitetaan 
Santahaminassa, Kadettikoulul-
la, yhdessä muiden puolustus-
haarojen kanssa. Noin kuuden 
kuukauden mittaisen yhteiskou-
lutusjakson jälkeen tullaan en-
simmäisen kerran Merisotakou-
lulle ensimmäisen vuosikurssin 
keväällä. Tämän iälkeen lähde-
tään hyvin pian koulutuspurjeh-
dukselle, joka myös palaa van-
haan ajankohtaansa vapun-ju-
hannuksen väliin. Myös kurssien 
vahvuudet pienenevät muuta-
man suuren merikadettikurssin 
iälkeen takaisin pieniin, alle 20 
kadetin vahvuisiin kursseihin. 

Tävdennyskoulutusosasto 
vastaa nimensä mukaisesti kai-
kesta Merisotakoulun antamas-
ta täydennyskoulutuksesta. So-
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tilasammattihenkilöstön koulu-
tusjärjestelmä on pilottivuoden 
iälkeen päässyt täyteen vauhtiin 
ja vuosittain koulutetaan kaikil-
le henkilöstöryhmille yhteisillä 
puolustushaarajaksoilla sekä eri 
toimialajaksoilla yhteensä sata-
kunta sot i lasammatt ihenki löä 
jaksojen pituuden vaihdellessa 
noin kahdesta kuukaudesta jopa 
kahteen vuoteen. Sotilasammat-
t ihenkilöstö koulutetaan Soti-
lasammatillisilla opintojaksoilla 
(jaksot I ja II) sekä Sotilasam-
matillisella mestariopinnoilla tu-
levaksi ammattialiupseeristok-
si. Opistoupseereille järjestetään 
vuosittain neljän kuukauden pi-
tu inen jatkokurssi , upseereil-
le kahden viikon perusyksikön 
päällikkökurssi sekä kuuden vii-
kon pituinen merivoimien tak-
tiikkakurssi. Lisäksi järjestetään 
tarpeen mukaan muuta täyden-
nyskoulutusta, kuten ampuma-
har jo i tuksen johtajakurssi t ja 
erilaiset asejärjestelmäkurssi t . 
Kaikkeen edellä mainittuun täy-
dennyskoulutukseen voi työnan-
tajan tarpeen mukaan osallistua 
opiskelijoita kaikista henkilöstö-
ryhmistä. 

Reserviupseeriosaston teh-
tävänä on kouluttaa suuri osa 
merivoimien tarvitsemista reser-
vinupseereista. Koulutusta anne-
taan kahdella linjalla: laivasto- ia 
rannikkojoukkolinjalla. Muiden 
merivoimien tarvitsemien kou-
lutushaarojen reservinupseerit 
koulutetaan Reserviupseerikou-
lussa Haminassa, tä rke immät 
koulutustapahtumat Merisota-
koulussa ovat laivastolinjan nel-
jän viikon väyläajojakso sekä 
rannikkojoukkol in jan kahden 
viikon mittainen rannikkotaiste-
luharjoitus. Hrikoiskoulutuksen 
lisäksi tulevat reservinupseerit 
saavat vankan iohtajakouiutuk-
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sen. Vuosittain Merisotakoulus-
sa toimeenpannaan kaksi reser-
viupseerikurssia. Kunkin kurssin 
vahvuus on 40-50 oppilasta. 

Nykyisissä opetusmenetel-
missä painotetaan ohjattua it-
seopiskelua, ryhmätöitä, semi-
naareja, oppimiskeskusteluja ja 
yleensäkin kaikkea, mikä vaatii 
omatoimista tiedonhakua ja ana-
lysointia sekä vuorovaikutusta 
kouluttajan ja koulutettavien vä-
lillä. Monimuoto-opetus on ny-
kyisin paljon käytetty termi ja se 
näkyy varsinkin kantahenkilö-
kunnan täydennyskoulutuksessa. 
Verkko-opetusmateriaali mah-
dollistaa opettajajohtoisen opis-
kelun vaikkapa kotoa. Peruskou-
lutuksesta suurin osa tulee kyllä 
jatkossakin olemaan lähiopetus-
ta, jota elävöitetään monimuo-
to-opetuksen keinoin. Hyvällä 
teoriaopetuksella luodaan vahva 
pohja käytännön harjoituksille, 
joita on edelleenkin huomatta-
va osa annettavasta koulutukses-
ta. Merisotakoulun tärkeimmät 
vuosittaiset har joi tukset ovat 
noin kuuden viikon mittainen 

koulutuspur jehdus sekä kaksi 
kahden viikon rannikkotaistelu-
harjoitusta. Vaikka opetusmene-
telmät ovatkin nykyaikaistuneet, 
on vanhoilla sotilaskoulutukses-
sa hyväksi havaituilla metodeilla, 
esimerkiksi sulkeisjärjestyksellä, 
edelleen oma paikkansa koulu-
tuksessa. Koulutuksen kulmaki-
venä on Merisotakoulussa perin-
teisesti vallinnut reipas merisoti-
lashenki. Tätä henkeä vaalitaan 
edelleenkin ottaen huomioon 
nykyajan vaatimukset. Perintei-
sestä sotilaskurista ja -kasvatuk-
sesta ei tingitä ja ehdoton teh-
täväkuri on edelleen kaiken toi-
minnan perusta. 

Tulevaisuuteen katsominen 
on myös osa Merisotakoulun 
työstä. Uudet tarkistetut arvot ja 
visio luovat selkeän pohjan hen-
kilöstömme pyrkimyksille täyt-
tää koulutustehtävämme edel-
leen hyvin tuloksin. 

Merisotakoulu 75 vuotta 
Meriupseer ikoulutuksel la on 
Suomenlinnassa lähes 250-vuo-
tiset perinteet. Vuonna 1756 pe-
rustettiin Ruotsi-Suomen Saaris-
tolaivaston Viaporin eskaaderi 

18.10 päivätyllä kuninkaan käs-
kykirjeellä. Tämän perusteella 
Merisotakoulu viettää vuosipäi-
väänsä Saaristolaivaston perus-
tamispäivänä. 

Nykyinen Merisotakoulu pe-
rustettiin vuonna 1930 yhdistä-
mällä Kadettikoulun Meripuo-
lustusosasto, Reserviupseeri-
koulun Meripuolustusosasto ja 
Meripuolustuksen Kapitulantti-
koulu. 

Merisotakoulun perustami-
sesta tulee näin kuluneeksi 75 
vuotta 18.10.2005. Vuosipäivää 
vietetään kutsuvierastilaisuuksi -
n a. Kyseisenä päivänä julkaistaan 
muun muassa Merisotakoulun 
historiikki sekä Merisotakoulun 
toimintaa vuosikymmenten var-
rella kuvaava postimerkki, leima 
ja ensipäiväkuori. 

Merisotakoulu esittelee toi-
mintaansa ja tilojaan yleisölle 
lauantaina 22.10.2005 klo 10.00-
15.00 välisenä aikana. Tuolloin 
on mahdollista tutustua muun 
muassa koulun koulutustiloihin 
planetaarioon ja maailman suu-
rimpaan puulämmitteiseen sau-
naan. 
Teksti ja kuvat Merisotakoulu 

REUO TELARANTA 
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MeriSK:n RUK 147:n upseerioppilaat ylennetään kokelaiksi. Edessä vasemmalla Meriupseeriyhdis-
tyksen varapuheenjohtaja, komentaja Markus Aarnio ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja, komentaja Hans-Peter Rekola. Kokelaiden edessä rivi tyytyväisiä kouluttajia. 

kulun I r t p i i i M 147 
2 1 . 4 . - 2 8 . 7 . 2 0 0 5 Suomenlinna 

" T T y v ä t herra t , asunnos ta 
J . J . pääsee eroon myymällä 

sen, vaimosta pääsee eroon teke-
mällä hieman paperitöitä, mut-
ta reserviupseer ikurss is ta 147 
te ette koskaan tule pääsemään 
eroon". Näin aloitti kurssinjohta-
ja kapteeniluutnantti Matti Lin-
teri ensimmäisen oppituntinsa 
tors ta ina 21.4.2005. Merisota-
koulun vanhassa auditoriossa is-
tui tuolloin 40 ymmällään olevaa 
upseerioppilasta. 

Ruk 147:n aloitti 16 tulen-
johtolinjan, 16 laivastolinjan ja 
8 rannikkovies t i l in jan upsee-
rioppilasta. Heistä viisi oli "jäl-
ki-rukkilaisia", eli puoli vuotta 
aikaisemmin palvelukseen astu-
neita. Tulenjohtolinjan opiskeli-
joista viittä ryhdyttiin kouluttaa 
myös rannikkotutkan käyttöön. 

Kurssi muodostui kahdesta 
eri jaksosta. Ensin opiskelimme 
omia alojamme linjakohtaises-
ti E-kaudella noin kuuden vii-
kon ajan. Tämän jälkeen linjat 
hajotettiin ja aloimme opiskella 
johtamista, kouluttamista ja jää-
käritaitoja. Tämä 1-kausi kesti 

kurssin loppuun asti ja oli kaik-
kia upseerioppilaita suuresti yh-
distävä aikajakso vaativille fyysi-
siä ja henkisiä kykyjä testaavine 
harjoitteineen. 

Leiripäiviä kertyi kurssin ai-
kana suhteellisen paljon. E-kau-
della rannikkolinjat olivat kol-
mipäiväsessä pat ter ihar joi tuk-
sessa Isosaaressa ja kymmenpäi-
väisessä rannikkotaisteluharjoi-
tuksessa Hangon edustalla. Tällä 
aikaa laivastolinjan upseeriop-
pilaat opettelivat laivailun saloja 
neliviikkoisella väyläajojaksolla 
Heikki-luokan aluksilla. J-kau-
della koko kurssi osallistui Ry-
säkarin marssiin, neljäpäiväiseen 
ampumaleiriin Santahaminassa 
ja yhdeksänpäiväiseen tukikoh-
ta- ja johtamistaitoharjoitukseen 
Miessaaressa ja Hyrylän varus-
kunnan alueella. 

Kurssimme alussa valittu op-
pi laskunnan hallitus suoriutui 
tehtävistään kurssin aikana var-
sin hyvin. Varainhankinta sujui 
mallikkaasti, kurssiverkkarit ja 
-puukot tuli hankittua, omais-
tenpäivä järjestett i in Suomen-

linnassa ja kaikkein suurin voi-
mainponnistus - kurssijuhla on-
nistui täydellisesti Radisson SAS 
Plazassa. Vaikuttavan juhlapu-
heen kurssijuhlassa piti prikaati-
kenraali Asko Kilpinen. Kurssin 
jälkityöksi hallitukselle jäi kurs-
simatrikkelin teko. 

Kurssin suorittivat loppuun 
kaikki sen aloittaneet upseeriop-
pilaat . Toinen es imerki l l inen 
suoritus kurssiltamme oli esitut-
kintojen ja ojennuskorttien täy-
dellinen puuttuminen. Toivotta-
vasti Ruk 148 pystyy samaan. 

Nyt kurssimme päättäjäisistä 
on kulunut pari viikkoa ja alan 
ymmär t ää mitä kapteeni luut-
nantti Linteri tarkoitti kurssin 
alussa. Kaihomielellä muistelen 
Suomenlinnassa viettämiäni ai-
koja. Suuri kiitos tästä kuuluu 
ehdottomasti kouluttajillemme, 
jotka upseerioppilaita arvosta-
malla saivat meidät yrit tämään 
parhaamme. 

Upseerikokelas Matti Sivunen 
Ruk 147 hallituksen 
varapuheenjohtaja 
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Nykyinen reservin komentajakapteeni Kai Masalin, kurssinsa priimus 40 vuoden takaa, ojentaa Suomen Reserviupseeriliiton lahjoittaman 
miekan MeriSK:n RUK 147 kurssin priimukselle Matt i Sivuselle. 

147. Reserviupseerikurssin priimuksen 
Matti Sivusen puhe kurssin päätöstilaisuudessa 28.7.2005 
Herra amiraali, hyvät naiset ja miehet 
Viimeisen muutaman vuoden aikana on meidät upseerikokelaat laitettu useam-
man kerran järjestykseen suoritustemme mukaan. Vain neljä viisi vuotta sitten 
ikäluokkamme pistettiin jonkinlaiseen jonoon päätettäessä peruskoulun jälkei-
sistä opiskelupaikoista.Tästä pari vuotta eteenpäin ja suurin osa ikäluokkaamme 
asetettiin järjestykseen ylioppilaskirjoitusten perusteella. Vielä samana keväänä 
ja kesänä järjestett i in jälleen isomman luokan menestysjärjestelyt yritettäessä 
löytää sopivat henkilöt oikeisiin opiskelulaitoksiin. Näihin kaikkiin järjestysjonoi-
hin on suurin osa meistä upseerikokelaista järjestetty vain parin vi ime vuoden 
aikana. 

Kuitenkin suurimmat henkilökohtaiset arviot meistä jokaisesta on tehty vi i -
meisen 6 kuukauden kuluessa täällä armeijan vihreissä, ensin p-kaudella, sitten 
aliupseerikoulussa ja nyt vielä täällä reserviupseerikurssilla. Meidän käyttäyty-
misemme, motivaatiomme ja älykkyytemme on merkitty kirjoihin ja kansiin to-
dennäköisesti niin tarkasti, että jos arvioihimme pääsisimme tutustumaan itse, 
olisi siinä nieltävää pitkäksi aikaa. Tuolla arvioinnilla on päästy kuitenkin siihen, 
että yhdestä merivoimien saapumiserästä on siivilöity 40 hengen porukka, re-
serviupseerikurssi 147, me. 

Kurssimme alkoi tasan 14 viikkoa sitten täällä Suomenlinnassa vauhdik-
kaissa merkeissä. Kulttuurishokki aliupseerikoulusta reserviupseerikurssille siir-
ryttäessä oli valtava. Ensimmäistä kertaa armeijaurallani tunsin tulleeni kohdel-
luksi ihmisenä, en vain joukossa palloilevana laiskana ryhmän jäsenenä. Jo ruk:n 
ensimmäisestä päivästä lähtien oli selvää, että meihin upseerioppilaisiin luotet-
ti in. Tämä oli mielestäni erittäin suuri edellytys lopputulokselle, johon pyrittiin. 

Ensimmäinen vi ikonloppumme rukissa sujui: ei natolankaesteen, ei piikki-
langan, ei siis kierrelangan vaan lieriöesteen asettamisen harjoittelussa, unohta-
matta muuta kohteensuojaamisharjoittelua. Tämän jälkeen alkoi tiivis opiskelu-
jakso. Joka ikisenä iltana aina vi ime viikkoihin asti on ollut tehtävänä tai luettava 
läksyjä niin paljon kuin vain on jaksanut tehdä. Teoriaopiskelun ohessa leirit ovat 
tuoneet hieman vaihtelua arkeen ja 10 päivän rannikkotaisteluharjoitus oli aina-
kin näin jälkeenpäin ajateltuna yksi parhaista harjoituksista kurssin aikana. Ky-

seisellä leirillä kuuluin rannikkotutkaryhmään, joka nivoutui leirin kuluessa lois-
tavasti yhteen puhaltavaksi viisikoksi. Avainten vaihdon unohtuminen, tumilan 
hajoaminen, aggregaatin leviäminen ja kouluttajan suututtaminen ties kuinka 
monta kertaa olivat toki pieniä haasteita, mutta lopputuloksena onnistu imme 
vakuuttamaan jopa koulun johtajan, kommodori Varsion taidoistamme ja saim-
me hänen kunniamainintansa ryhmämme toiminnasta. 

Eriytyvän koulutuskauden päätyttyä 8 viikkoa sitten, koulutuslinjat hajo-
tet t i in ja meistä muodostett i in kaksi joukkuetta, 1. ja 2. joukkue. Tämä oli t o -
dellisuudessa ensimmäinen iso askel kohti kurssihengen syntymistä. Samaan 
aikaan aloitettu todell inen varainhankinta ja fyysisesti sekä henkisesti raskaam-
mat harjoitukset, käynnistivät prosessin jonka seurauksena vi ime lauantaina 40 
upseerioppilasta vieraineen, juhl i railakkaasti kurssijuhlassa mielettömän kurs-
sihengen pauloissa. 

Me olemme yhdessä kohdanneet laajat ja haastavat teoriakokeet, o lemme 
suorittaneet maineikkaan Rysäkarin marssin huomioitta, o lemme puolustaneet 
Miessaaren patteria valvoen vuorokausitolkulla ja olemme kohdanneet "Sovelle-
tun johtamistaitoharjoituksen" kaikessa rankkuudessaan - yhdessä! 

Hyvät herrat. Kurssimme on n ivoutunut yhteen uskomattomalla taval-
la. Yhdessä me olemme osoittaneet, että yhteen hiileen puhaltamalla, toiseen 
luottamalla, kavereita arvostamalla ja haasteet rohkeasti vastaanottamalla pää-
semme pitkälle. Näistä sanoista tulee vääjäämättä mieleen kurssin johtajamme 
kapteeni luutnantt i Matt i Linterin johtamisopin oppi tunni t . Me o lemme huo-
maamat tamme syväjohtaneet tois iamme menestyksekkäästi. Joukkomme on 
hioutunut yhteen niin hyvin, että se on yhdessä valmis kohtaamaan lähes mitä 
tahansa. 

Tänään si i rrymme kukin omi in joukko-yksikköihimme toteuttamaan saa-
miamme oppeja. Suurinta osaa meistä mieti tyttää, kuinka paljon ki inniolovi i-
konloppuja tulee olemaan tai saammeko käyttää kurssiverkkareita palvelusaika-
namme. Väitän, että melko harva meistä miett i i , kuinka tämän uskomattoman 
ruk-hengen pystyisi si irtämään tulevaan yksikköön. Ei voi sanoa, että se olisi 
helppoa, en voi sanoa, että se olisi edes mahdollista, mutta mielestäni tätä kan-
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Kurssilaisen taustajoukkoja, joista eräänä priimus viittasi juhlapuheessaan. Vasemmalta Tiia Koljonen, kokelas Matt i Sivunen, vanhem-
mat Eeroja Raija Sivunen. 

koulutus on taatusti koettu mielekkääksi. Erityiskiitoksen haluan osoittaa kurssin 
johtoon oppilaskunnan hallituksen toiminnan tukemisesta, näin varapuheenjoh-
tajan ominaisuudessa. Tiettävästi missään toisessa paikassa järjestettävillä reser-
viupseerikursseilla ei henkilökunnan puolesta tule yhtä vahvaa tukea hallituksen 
toiminnalle, kuin mitä me täällä Suomenlinnassa olemme teiltä saaneet. Toivot-
tavasti o lemme olleet luottamuksenne arvoisia. 

Puheen alussa puhuin hieman miten tänne ruk:iin tämä porukka päätyä-
kään. Meistä monet omaavat korkeakoulussa opiskeluoikeuden, eli o lemme en-
nenkin menestyneet järjestyksiin laitoissa. Mistähän se johtuu? Johtuuko se siitä, 
että me olemme yrittäviä, fiksuja, charmikkaita, kansainvälisiä, kieliä puhuvia, 
teknisiä, ystävällisiä, kohteliaita, huumorintajuisia, elämän haluisia ja täysin rait-
tiita nuoriamiehiä, vai olisikohan totuus joku toinen. Väitän, että syy, miksi juuri 
me 40 upseerikokelasta istumme tässä salissa, löytyy tämän salin tuosta päästä. 
Nimittäin te vanhemmat olette se syy. 

Meistä jokainen täällä istuva kokelas on saanut hyvän ja huolehtivan kas-
vatuksen. Te olette opettaneet meille ne arvot ja asiat, jotka meitä kokelaita yh-
distävät. Te olette kasvattaneet meille hyvän itsetunnon luottamalla ja rakasta-
malla meitä. Te olette kannustaneet ja lohduttaneet meitä vaikeampina aikoina. 
Te olette pistäneet meidät kuriin ja järjestykseen silloin kun olemme sitä tarvin-

neet. Te olette tehneet valtavasti töitä ja uhrauksia meidän hy-
väksemme. Muun muassa näiden asioiden takia teidän lap-
senne istuu tai seisoo täällä tänään. Jos voisin, niin kohottaisin 
maljan kunniaksenne, mutta koska juomaa ei ole nyt tarjolla, 
haluan tehdä seuraavaa: "kurssi, ylös, kohottakaamme kol-
minkertainen eläköön huuto vanhemmil lemme: eläköön, elä-
köön, eläköön". 

Kaverit. Se on semmoinen homma, että te olette ainut-
laatuista porukkaa. Olen ystävystynyt tämän kurssin aikana 
monien teidän kanssa ja toivon todella sekä itseni, että hal-
lituksen puolesta, että tu lemme pitämään yhteyttä jatkossa. 
Ilman teidän rajatonta tukeanne ja oman edun tavoittelemat-
tomuuttanne, en todellakaan minä seisoisi täällä puhumassa. 

Palataan siis asiaan viimeistään sillä kurssiristeilyllä. 
Kuvat: Adolfo Vera 

nattaa edes yrittää. 
Olemme saaneet nyt kuvan, millaista on toimia motivoituneessa ja yr i t -

tävässä joukossa alaisena ja johtajana. Alaisena to imiminen on rankkaa, mutta 
antoisaa ja johtajana to imiminen on todellista hiilillä kävelyä, mutta palkitsevaa 
ja tuottoisaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta tällaisessa joukossa alaisena to imi -
essa on, että kun esimies antaa voimakasta kritiikkiä joukon toiminnasta, alkaa 
lähes välittömästi keskustelu, jonka aiheina ovat kritiikin antajan toiminta ennen 
tapahtumaa, tapahtuman aikana ja palautteen antotapa. Olen huomannut, että 
koko kurssi on sitä mieltä, että lähes aina kun johtaja antaa kritiikkiä joukon to i -
minnasta, on johtajan itsensä toiminnassa ol lut huomattavasti toivottavaa ta -
pahtumaa ennen ja sen aikana. Tämä kannattaa muistaa ehkä yhtenä isoimmista 
opeista, joka on tästä kurssista käteen jäänyt. 

Kaiken kaikkiaan, ainakin minusta tuntuu haikealta jättää tänään Suomen-
linna ja tämä kurssi taakseni. Todella ammattitaitoiset ja motivoituneet koulutta-
jat, uskomattomat ympäristön tuomat puitteet ja järkevä sekä haastava koulutus 
ovat olleet kulmakiviä, joihin perustuvat ne sadat muistot, joita viimeisestä 3 ja 
V4 kuukaudesta on jäänyt. Te, arvoisat kouluttajat, olette antaneet meil le lois-
tavia joh tamis - ja kouluttamiskäyttäytymisen malleja, joista olemme oppineet 
paljon. Olette myös antaneet meille vastuuta ja vapauksia, joiden ansiosta tämä 

Juhlayleisöä aplodeeraamassa. Edessä vasemmalta komentaja Sakari 
Mart imo, komentaja Dan VVilen ja lippueamiraali Hanno Strang. 
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Merivoimien - kuten koko puolustusvoimien, meillä ja muualla 
- kehittäminen on erittäin pitkäjänteistä toimintaa. Tulevaisuuden 
visiot muuntuvat suorituskykyvaatimuksiksi, jotka ohjaavat doktrii-
nin ja taktiikan, henkilöstön sekä materiaalisen valmiuden kehit-
tämistä. Materiaalihankkeen tai kehittämisohjelman ideoimisesta 
sen toteutumiseen saattaa kulua 20 vuotta, kuten meneillään ole-
vassa miinantorjunnan kehittämishankkeessa. Kun esimerkiksi 
uusi alusluokka järjestelmineen on otettu käyttöön, voi sen elinikä 
olla jopa 4 0 vuotta. Tämä edellyttää jo 1 - 2 modernisointia elin-
jakson aikana. Materiaalihankkeen elinkaari on siis kahden su-
kupolven mittainen. 
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• I 

I 
a 

Merivoimien materiaalisen 
kehittämisen perusteet 

ime vuosina on kehittä-
misessä toteutettu suo-
rituskykylähtöistä me-
ne te lmää . Analyysien 

perusteella määritetyt tulevai-
suuden suorituskykytarpeet on 
puettu kehitysohjelmien muo-
toon, jotka on edelleen jaettu 
hankkeisiin. Yksittäisissä hank-
keissa ideointivaiheen jälkeen 
määritetään yksittäisen suoritus-
kyvyn toteuttamisvaihtoehdot, 
suoritetaan tarvittavat tutkimuk-
set, lähetetään tietopyynnöt teol-
lisuudelle ja vastausten analyy-
sin perusteella edelleen tarjous-
pyynnöt . Tarjousten vaativan 
evaluoinnin perusteella valitaan 
hankittava tekninen järjestelmä-
kokonaisuus. Hankinnan yhtey-
dessä pyritään mahdollisimman 
tarkasti ottamaan huomioon ja 
suunni t te lemaan hanki t tavan 
kokonaisuuden koko elinjakso. 

Merivoimien materiaalihank-
keissa tyypillistä on, että suori-
tuskyvyn toteuttamisvaihtoeh-
toja on suhteellisen vähän, tut-
kimuksia eri vaihtoehtojen vä-
lillä tarvitaan vähän. Sen sijaan 
teknisen ratkaisun (esimerkiksi 
taistelunj ohtoj ärj estelmä, ohjus-
järjestelmä) valmiita kaupallisia 
vaihtoehtoja on yleensä useita. 
Vedenalaisissa järjestelmissä tar-
peet poikkeavat tästä. Suomen 
merialueiden ympäristöolosuh-
teet poikkeavat niin paljon val-
tamerten olosuhteista, että tek-

Kirjoittaja, kom-
modori Jaakko 
Savisaari on Meri-
voimien Esikunnan 
materiaaliosaston 
päällikkö 

nisten järjestelmien räätälöinti ja 
tästä johtuva tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta ovat tarpeen. 

Suomalaisen teollisuuden 
osuus aiemmin 
Kotimaisuus oli pitkään ensisi-
jainen vaatimus materiaalihan-
kinnoissa. Koko järjestelmä han-
kittiin kotimaasta, mikäli tämä 
oli mahdollista. Jos jotain osajär-
jestelmää ei ollut valmiina, pa-
nostettiin usein sen kehittämi-
seen. Kehittäminen tehtiin usein 
puolustusvoimissa ja vasta lähes 
valmis tuote siirrettiin teollisuu-
delle tuotantoon. Usein kehittä-
misessä onnistuttiin, mutta jos-
kus kehitetty järjestelmä ei täy-
sin vastannut alkuperäisiä vaa-
timuksia, jolloin niistä tingittiin. 
Kotimaisen huol tovarmuuden 
nimeen vannottiin. 

Se, mitä ei kotimaasta kyet-
ty hankkimaan tai ei kannatta-
nut kehittää, hankit t i in ulko-
mailta. Se, mitä ja mistä hankit-
tiin, riippui yleensä poliittisesta 
päätöksestä. Hyvä esimerkki on 
ensimmäisten herätemiinojen 
hankinta. Pariisin rauhansopi-
mus (1947) kielsi Suomelta herä-
temiinat. Niitä ei siis voitu koti-
maassa kehittää ja tuottaa, vaik-
ka tekninen osaaminen meiltä 
olisikin löytynyt. Ensimmäiset 
miinat hankittiin siis rauhanso-
pimuksen pääallekirj oittaj amail-
ta lännestä ja idästä, Englannista 
ja Neuvostoliitosta 1980-luvun 
alkupuolella. Si t temmin kiel-
lon on todettu kumoutuneen ja 
miinakehitys ja tuotanto on ny-
kyään kotimaista. Idänkaupalla 
oli lisäksi oma 'budjetti', jonka 
puitteissa hankittiin useita jär-
jestelmiä. Ulkomaisen varus-
tuksen osalta ei poikkeusolojen 
toimituksiin uskallettu luottaa, 
joten järjestelmien ylläpitokyky 

oli luotava Suomeen. Yleensä se 
luotiin puolustusvoimiin. Meri-
voimien silloisen Sähköteknilli-
sen Korjaamon merkittävä roo-
li järjestelmäosaajana luotiinkin 
1970-ja-80 -luvuilla. 

Kotimainen puolustusteolli-
suus eli omaa elämäänsä. Asiak-
kaita oli yksi, Suomen puolustus-
voimat. Asiakas ja sen toiminta-
tavat ja tarpeet tunnettiin teolli-
suudessa hyvin. 

Myös puolustusvoimat tunsi 
teollisuuden hyvin ja yhteistyö 
oli tiivistä. 1970-luvun puolivä-
lin jälkeen kaikki merivoimien 
alukset on rakennettu kotimaas-
sa. Aluksi miinalaiva Pohjanmaa 
ja Helsinki-luokan ohjusveneet 
silloisella Wärtsilän Helsingin 
telakalla ja myöhemmin Hä-
meenmaa-luokan miinalaivat, 
Rauma-luokan ohjusveneet, il-
matyynyalus Tuuli ja nyt raken-
teilla olevat Hamina-luokan oh-
jusveneet Raumalla ( Hollming, 
Finnyards ja nyt Aker Finnyards 
). Pienemmät telakat toimittivat 
merivoimille miinalautat, yhte-
ysalukset ja veneluokan alukset. 
1970-luvulla Saloran merivoi-
mille toimittamat VHF-lähira-
diot ja Nokian 1980-luvulla toi-
mittamat sanomalaitteet olivat 
pieneltä osaltaan luomassa ny-
kyistä Nokian matkaviestinosaa-
mista. Taistelunj ohto-, ohjus-, 
laivatykistö- ja elektronisen so-
dankäynnin järjestelmät hankit-
tiin kaikki ulkomailta. Koulutu-
sampumatarvikkeiden tuotanto 
oli kotimaista. Myös vedenalai-
sen sodankäynnin osaamista oli 
kehittynyt Suomessa. Silloinen 
Hollming Oy oli joutunut idän-
kauppaansa varten kehittämään 
vedenalaisen akustiikan osaa-
mista, jonka kehittämistä sittem-
min Patria on jatkanut merivoi-
mien kanssa. Elesco Oy taas oli 
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keskittynyt magneettisen herät-
teen hallintaan ja joihinkin hyd-
roakustiikan alueisiin. 

Mater iaa l ihankinna t Suo-
messa keskittyivät harvalukui-
seen puolustusteollisuuteen, yh-
teistyö muun teollisuuden kans-
sa oli vähäistä. 

Muutokset 1990-luvulla 
1990-luvulla muutokset olivat 
rajuja. Varsovan liitto ja Neuvos-
toliitto hajosivat. Suomi liittyi 
Euroopan Yhteisöön (Euroopan 
unioniin). Vanhat uhkakuvat al-
koivat muuttua ja idänkaupan 
erikoisasema mureni. Siirryttiin 
kilpailuun samoilla ehdoilla. Sa-
malla teknis ten jär jes te lmien 
(erityisesti tietokonepohjaisten 
järjestelmien) kiihtyvä kehitty-
minen nosti järjestelmäkustan-
nukset kiihtyvään nousuun. 

Suomen puolustusteollisuu-
den oli myös muututtava. Muut-
tuneilla markkinoilla oli suoma-
laistenkin kansainvälistyttävä. 

Asiakkaita oli etsittävä myös ul-
komailta. Yritysfuusioita tapah-
tui ja joidenkin yritysten omis-
tajiin tuli myös ulkomaalaista 
osuutta. 

Puolustusvoimien hankinta-
toiminta ja -periaatteet pysyivät 
kuitenkin ennallaan. 

Puolustusteollisuuden vienti-
ponnisteluissa on kotimainen re-
ferenssi merkittävässä asemassa. 
Ellei puolustusvoimat ole hank-
kinut jotain jär jes te lmää, on 
sen myyminen ulkomaille lähes 
mahdotonta. Siksi myös ulko-
maanmarkkinamahdollisuudet 
alkoivat vaikuttaa, tosin vähäi-
sessä määrin, järjestelmien mää-
rittelyyn. Eräs periaatteellisessa 
mielessä merkittävä avaus oli he-
räteraivauksen ohjelmointilait-
teen määrittely ja prototyypin 
tilaus Suomen merivoimien ja 
Ruotsin FMV:n yhteishankkeena 
Elesco Oy:ltä 1990-luvun alussa. 
Järjestelmästä kehittyi sittemmin 
Kuha-luokan modernisoint i in 

sisältynyt raivauksenhallintajär-
jestelmä (RHJ). 

Sama hanke toi myös ensi 
kertaa konkreettisesti merivoi-
miin 1990-luvulta alkaen puo-
lustusjärjestelmissä tyypillisen 
COTSin (Commencial Off-The-
Shelf). Siirryttiin järjestelmis-
sä kalliista MIL-spesifioiduista 
laitteista suhteellisen edullisiin 
kaupallisiin 'teollisuus-luokan' 
laitteisiin. Tämä pätee erityises-
ti erilaisissa johtamis- ja tiedon-
siirtojärjestelmissä, joiden osaa-
mista ja tuotantoa on melkoises-
ti Suomessa. 

1990-luvulla laajeni meri-
voimien järjestelmien kotimai-
nen toimittajapiiri merkittävästi 
perinteisen puolustusteollisuu-
den piirin ulkopuolelle 'siviili-
teollisuuteen'. Esimerkiksi he-
rätemiinan PM-85 kotimaiseen 
tuotantoon osallistuivat Aspo 
Elektroniikka, Plastilon ja For-
cit Oy:t. Muovisidosteisen rä-
j ähdysa ineen tuo tan tokyvyn 

Ohjusvene Tornio. SA-kuva 
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Forcit Oy:lle luomisen jälkeen 
luovuttiin merivoimien omasta 
(miina)lataamosta. 1980-luvun 
lopulta alkaen on merivoimien 
johtamiseen käytettyä edistyk-
sellistä suunnittelu- ja esitysjär-
jestelmää MESIä kehitetty ja yl-
läpidetty kotimaassa (alun perin 
Prodax, nykyään TietoEnator). 
Erilaisia komposiittirakenteita 
alkoi merivoimille tuottaa FY-
Composites. 

Vuosituhannen 
vaihteen jälkeen 
2000-luvun alussa alkoi entis-
tä selkeämmin usealle yrityksel-
le valjeta, että puolustusvoimilta 
ei enää tulee tilauksia riittävästi 
tuotannon ja tuotekehityksen yl-
läpitämiseksi. Oli etsittävä koko-
naan uusia markkinoita ja jois-
sain tapauksissa suuntauduttava 
kahtaiskäyttötuotteisiin (soti-
las- ja siviilikäyttö). Kansainvä-
listymisen haasteet olivat ja ovat 
suuret; on osattava markkinoida 
maailmalla kunkin alueen tapo-
jen mukaisesti ja on hankittava 
kansainväliset standardit ja so-
vellettava niitä tuotteisiin. Yri-
tyksille tutuilla Suomen ja poh-
jo i sma iden markk ino i l l a on 
osattu toimia jo pitkään. Mut-
ta miten markkinoida tuotteita 
Euroopan suuriin maihin, mi-
ten muualle Eurooppaan? Entä 
miten Lähi- ja Kauko-Idässä on 
kilpailtava? Pääseekö Yhdysval-
tain markkinoil le, entä Etelä-
Amerikkaan? Kaikkialla on täy-
tettävä kansainväliset (NATOn) 
standardit . Miten ne ovat saa-
tavilla? Itse markkinoinnissa ei 
puolustusvoimilla ja merivoimil-
la sen osana ole ollut paljoakaan 
annettavaa, mutta pyydettäessä 
olemme olleet yritysten mukana 
kertomassa näiden osaamisesta 
ja tuotteista sekä niiden käyttö-

kokemuksista. Standardien saa-
tavuus on ollut sekä merivoimil-
le että yrityksille haaste ja monta 
kertaa on vaikeudet voitettu yh-
teistoiminnalla. 

Suomen telakkateollisuus on 
ollut muutosten kourissa. Ensin 
olivat vuorossa uudelleenjärjes-
telyt kotimaisten yhtiöiden vä-
lillä. Näin muotoutuivat Finny-
ards ja Masa Yards. Molemmissa 
suomalaisuus muuttui sittemmin 
norjalaisomistukseen ja äskettäi-
sen yhdistymisen jälkeen kaikki 
uustuotantoa tekevät laivatela-
kat ovat yhdessä yhtiössä, Aker 
Finnyards'issa. Telakkaryhmässä 
sotalaivatuotannon osaaminen 
on keskittynyt Rauman telakal-
le, jossa parhaillaan rakennetaan 
Hamina- luokan ohjusveneitä. 
Rauman telakalla on viime ai-
koina investoitu myös sotalaiva-
osaamiseen, vaikka siviilialusten 
tilauskirja on hyvällä mallilla. 

Eräs merkillepantava piirre 
on viimeaikoina korostunut; siir-
tyminen kaupallisiin COTS-rat-
kaisuihin on selvästi lyhentänyt 
tekniikan vanhenemissykliä. Tä-
män olemme kaikki huomanneet 
tietokone- ja matkaviestinmark-
kinoilla. Ongelmana sotilastuot-
teissa on, että ne on suunniteltu 
ylläpidettäviksi 20...30 vuotta. 
Vanhenevan tekniikan tuotetuki 
loppuu kuitenkin kiivaassa ryt-
missä, joten järjestelmien päivi-
tyksetkin on varauduttava teke-
mään yhä useammin. Tämä vai-
kuttaa suunnitteluun niin yrityk-
sissä kuin merivoimissa. Tuot-
teen elinjaksonhallinta korostuu. 

P u o l u s t u s h a l l i n n o s s a on 
myös tapah tunut merkit täviä 
muutoksia. Puolustusministe-
riö on ottanut aiempaa selkeäm-
män ohjausroolin, ei pelkästään 
materiaalihankkeissa, vaan myös 
muilla alueilla. Puolustusminis-

teriö on vuoden 2003 lopulla jul-
kistanut Puolustushallinnon ma-
teriaalipoliittisen ohjelman, jossa 
on merkittäviä linjauksia: 

kaikkien hankittavien järjes-
telmien on oltava kansainvä-
lisesti yhteensopivia ( stan-
dardit ) 

- hankitaan valmiita järjestel-
miä, jotka ovat jo muiden 
puolustusvoimien käytössä 
omasta kehitystyöstä ja rää-
tälöinnistä (kansallisista 
erityisvaatimuksista) on 
voitava tinkiä, jotta päästään 
yhteishankintoihin muiden 
puolustusvoimien kanssa 

- hankitaan kotimaasta, poh-
joismaista tai Euroopasta ( 
laajempi eurooppalainen kil-
pailu ). 
Puolustusvoimissa on otet-

tu käyttöön uudet hankintaperi-
aatteet, joilla pyritään varmista-
maan hakkeen läpivienti suun-
nitelmien mukaan ja varmista-
maan järjestelmien koko elin-
jakso. Eduskunnan päätöksellä 
puolet koko elinjakson kustan-
nuksista on kohdistuttava koti-
maahan. Uudet vaatimustenhal-
linnan, dokumentoinnin hallin-
nan elinjaksonhallinnan ja kon-
figuraationhallinnan periaatteet 
sekä hankintaperiaatteet vaati-
vat ponnisteluja eivät ainoastaan 
puolustusvoimissa, vaan myös 
teollisuudessa. 

Näiden periaatteiden mukai-
sesti teollisuus on otettava mu-
kaan hankkeisiin mahdollisim-
man aikaisin, jo vaihtoehtoja 
mietittäessä ja tietoa kerättäessä. 
Merivoimissa on näistä uusista 
periaatteista hyvänä esimerkkinä 
Miina 2000 -hanke, jossa puoli-
sen tusinaa suomalaista yritystä 
vastasi niin kehitys ja protovai-
heista kuin sarjavalmistukses-
takin. Kokemukset ovat rohkai-
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sevia. Myös uusia yrityksiä on 
liittynyt merivoimien toimitta-
jakuntaan. Esimerkkinä on sivii-
lielektroniikkasektorilla toimiva 
Elektrobit, jolla on nykyään mer-
kittäviä toimituksia myös meri-
voimien taistelujärjestelmiin. 

Euroopan unioniin on 2004 
perustet tu European Defence 
Agency, EDA, jonka tehtävänä 
on määritellä kehitettävät soti-
laalliset voimavarat, edistää eu-
rooppalaista tutkimusta ja tek-
nologiaosaamista, koordinoida 
puolustushankintoja ja edistää 
kilpailukykyisen eurooppalai-
sen teknologia- ja teollisuuspoh-
jan sekä kilpailukykyisten puo-
lustusmateriaalimarkkinoiden 
muodostumista. EDAn työ on 
lähtenyt hyvin käyntiin, mutta 
vasta tulevaisuus näyttää mihin 
EDA kykenee, jylläävätkö suur-
ten jäsenmaiden edut vai pääse-

vätkö pienetkin maat vaikutta-
maan. EDAn vastapelurina, tai 
p ikemminkin yhteistyökump-
panina on ASD, Euroopan il-
mailu-, avaruus- ja puolustuste-
ollisuusyhdistys. Suomalaisena 
jäsenyhdistyksenä on PIA, Suo-
men puolustus- ja ilmailuteolli-
suusyhdistys. Näiden yhteisöjen 
kautta on mahdollista solmia uu-
sia yhteyksiä, verkottua ja toimia 
koordinoidusti eurooppalaisten 
puolustusvoimien materiaalises-
sa kehittämisessä. Tämä pätee 
niin puolustusvoimien kuin teol-
l isuudenkin piirissä. Suomes-
sakin on varovasti alettu puhua 
eurooppalaisesta huoltovarmuu-
desta kotimaisen huoltovarmuu-
den sijasta. 

Tulevaisuus? 
Suomessa avoimuus on selväs-
ti viime aikoina kasvanut. Meri-

voimien ja tärkeimpien yritysten 
johto tapaa säännöllisesti kehi-
tystoimintaan ja hankintoihin 
liittyvien resurssien suuntaami-
seksi oikein. Suomessa on pal-
jon osaamista, niin perinteises-
sä puolustusteollisuudessa kuin 
siviilituotannossakin. Yhteistyö 
ja verkottuminen sekä markki-
noiden löytäminen Suomen ul-
kopuolelta ovat edellytykset sille, 
että kilpailukyky säilyy. Kunkin 
tulisi keskittyä omalle osaamis-
alueelleen ja työtä tulisi jakaa 
osaajien kesken. Tässäkin on 
edistytty viime aikoina. Merivoi-
mien ja teollisuuden yhteistyös-
sä on elinjakson aikainen ylläpi-
to entistä merkityksellisempää, 
koska kokonaiskustannuksista 
entistä suurempi osa kohdistuu 
järjestelmien käytön aikaiseen 
ylläpitoon. 

SUOJALAUKUT 
KOVAAN KÄYTTÖÖN 

Ci IP67, ATA, MIL C-4150J 

Maahantuoja: 

Puh. (09) 8603 0141 
i v w i v . c c c a s e . f / 
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orkealle kehittynees-
sä ja tietoyhteiskun-
nan rakenteiden käyt-
tämisen mall imaana 

tunnetussa Suomessa on eten-
kin puolustuksen näkökulmasta 
erinomaiset mahdollisuudet ke-
hittää vahvaa tilannetietoisuut-
ta hyödyntävää rakennetta koko 
puolustuksen tukijalaksi. Tämä 
edellyttää tietoista ja vahvaa pa-
nostusta laajasti niille alueille, 
jotka ovat jo tuottaneet meille 
ylivertaista menestystä, suoritus-
kykyä ja osaamista teollisuudes-
sa, tutkimusyhteisössä ja tietyillä 
aloilla puolustuksen piirissä. 

Puolustusteollisuuden vah-
vuudet ja erikoisosaaminen 
Teknologianeuvostotyön puit-
teissa on kevään ja kesän 2005 
aikana tehty selvitystä kotimai-
sen teollisuuden osaamisesta ja 
sen suunnitelmista tulevaisuu-
dessa. Kotimaisen teollisuuden 
osaamiskartoituksen perustana 
on käytetty jaottelua kansallisiin 
ylivoimatekijöihin: 
• johtamisylivoima 
• ylläpitoylivoima ja 
• integraatioylivoima, 

jo iden avulla kansal l inen 
osaaminen tuottaa puolustusjär-
jestelmän tavoitetilassa halutun 

suorituskyvyn. Kartoituksessa 
on hyödynnetty eurooppalaisten 
asevoimien vastaavia analyysejä. 
Mallissa pyritään huomioimaan 
teollisuuden tarve konkretiaan 
ja tiedeyhteisön osaamispohjai-
nen lähestymistapa (teknologia-
virta). 

Kysely suunnattiin kotimai-
selle teollisuudelle PIA:n (Puo-
lustus-, ilmailu- ja avaruusteolli-
suusyhdistys ry) kautta ja siihen 
saatiin vastaukset 37 puolustus-
materiaalialan sekä kahtaiskäyt-
tötuotteita ja -palveluja toimit-
tavalta yritykseltä. Yhteenvetona 
kerätty kyselyn materiaali osoit-
taa hyvin selkeästi sen kuinka 
pieniä alueita puolustusmateri-
aalikentän tuotteista kotimainen 
aktiviteetti kattaa. Muutamaa 
yritystä lukuun ottamatta (lue 
Patria) ne tarjoavat ainoastaan 
hyvin suppean alan osajärjestel-
miä tai palveluita. Muutamalla 
keihäänkärkialalla yritykset to-
sin valmistavat jopa globaalisti 
kilpailukykyisiä tuotteita. 

Kyselyn tuloksesta voi hel-
posti päätellä muutoinkin tie-
dossa olevan tosiasian, että Suo-
mi on puolustusmateriaalin tuo-
ja hyvin selkeällä tavalla. Kai-
kissa tilastoissa Suomi esiintyy 
eurooppalaisista maista ensim-

mäisten joukossa puolustusma-
teriaalin tuojana ja vastaavasti 
viimeisten joukossa sen viejänä. 

Tämä tosiasia tunn i s t aen 
kansallisen osaamisen painopis-
teeksi muodostuu väistämättä 
kyky integroida muualta hankit-
tua puolustusmateriaalia osak-
si kansallista järjestelmäämme. 
Tällä alalla pienen maan en-
nakkoluuloton ja aloitteellinen 
toiminta on johtanut myös me-
nestykseen, joista voidaan mai-
nita esimerkkinä ilmavoimien 
hävittäjien suorituskyvyn integ-
rointi osaksi kansallista puolus-
tusjärjestelmää. Oleellinen osa 
tätä toiminnallisuutta on maan-
laajuisen erinomaisesti toimivan 
tilannekuvan muodostus ja sen 
informaation saaminen taiste-
lunjohdon ja hävittäjien ohjaaji-
en käyttöön. 

Tulevaisuuden haasteet 
Suomen ollessa puolustusmate-
riaalin tuoja muodostuu kansal-
lisen osaamisen painopisteek-
si väistämättä kyky integroida 
muualta hankittua puolustusma-
teriaalia osaksi kansallista järjes-
telmäämme. Moderni teknistyvä 
ja jatkuvasti kallistuva puolus-
tusmateriaali tuo mukanaan sen 
tosiseikan, että materiaalia on 
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TILANNETIETOISUUS-TILANNEKUVA 

YLLÄPITO-OSAAMINEN 

JÄRJESTELMIEN INTEGROINTI KYKY 

HALLITTU VAIKUTUS 

LI IKKUVUUS JA SUOJA 

Kansalliset ydinosaamisalueet 

tulevaisuudessa lukumääräises-
ti vähän, joten näiden harvojen 
järjestelmien pitäminen toimin-
takykyisinä jatkuvasti ja tilanne-
tietoisuuden hallinta myös ma-
teriaalisen tilanteen osalta ja sen 
muutosten ennakointi esimer-
kiksi simulaatiomallien avulla 
on oleellista. 

Operatiiviseen toimintaan 
liittyvän tiedustelun tuottaman 
tilannekuvan tavoitteena on yl-
läpitää tilannetietoisuus sellaise-
na, että tiedustelun ja valvonnan 
ilmoittamien muutoksien mer-
kitykset ymmärretään sekä kye-
tään reagoimaan vastapuolta no-
peammin kaikilla tasoilla muut-
tuviin tilanteisiin. 

Ennakkovaroi tus jakautuu 
sen antaman reagointiajan mu-
kaan strategiseen, operatiiviseen 
ja taktiseen. Näistä vaikeimmin 
arvioitava on strateginen en-
nakkovaroitus, joka edellyttää 
sekä poliittisen että sotilaallisen 
tilanteen samanaikaista seuraa-
mista. Molemmilla alueilla en-
nakkovaroitus perustuu useista 
riippumattomista lähteistä kerät-
tyjen tietojen varmentamiseen, 
analysointiin ja niiden perusteel-
la tehtyihin arvioihin. Potenti-
aalinen hyökkääjä pyrkii kaikin 
tavoin salaamaan ja harhautta-
maan kohdetta, jolloin riippu-
mattomien, itsenäisten lähteiden 
merkitys korostuu. Myös opera-
tiivinen ja strateginen ennakko-
varoitus perustuvat aina analyy-
siin - ei ole olemassa yksikäsit-
teisiä ennusmerkkejä, jotka päti-
sivät kaikissa tilanteissa. 

Edellä kuvattujen perustei-
den vallitessa suomalainen puo-
lustus tulee selviytymään tehtä-
västään, mikäli hallitaan ylivoi-
maisella tavalla: 

• tilannetietoisuus-tilanneku-
va 

• ylläpito-osaaminen 
• järjestelmien integrointikyky 
• hallittu vaikutus ja 
• liikkuvuus j a suoj a. 

Suuntalinjat tulevaisuuteen 
Ylläpito-osaamisen luominen ja 
kehittäminen osaksi teollisuuden 
aktiviteettia on oleellinen osa 
kansallista puolustuskykyä. Pää-
määränä on sodanajan käytettä-
vyys ja nimenomaan modernin 
puolustuksen pienten materiaa-
limäärien pitäminen toiminta-
kykyisinä. Laatuajattelun mu-
kaisen prosessien kehittämisen 
päämääränä on käytettävyyden 
ja tuottavuuden parantaminen. 
Puolustuksen rahoitusnäkymät 
huomioiden toimintojen järkeis-
täminen ja niiden jatkuvan ke-
hittämisen on ainut tapa taata 
se, että tulevaisuuden haasteisiin 
kyetään vastaamaan. 

Nykyaikaisessa sodankäyn-
nissä pyritään vaikuttamaan en-
nen kaikkea vastustajan taistelu-
tahtoon: 
• toiminta suunnataan vähiten 

odotetulla tavalla ja 
• toteutetaan vähiten vastus-

tusta saavalla tavalla. 
Päämääränä on murtaa vas-

tustajan taistelutahto ja -kyky 
tunkeutumalla hänen päätöksen-
tekokehänsä sisään. Kun OODA 
(Observation, Orientation, De-
cision, Action) "pyörii" nopeam-
min kuin vastustajalla, niin aikaa 
myöten vastustajan järjestelmä 
joutuu vain reagoimaan ja lopul-
ta hajoaa. 

Tällainen toimintatapa edel-
lyttää tiedustelu-, päätöksente-
ko- ja asejärjestelmien integroi-
mista niin järjestelmä- kuin esi-
kuntatasollakin, henkilöstöltä 
korkeaa ammattitaitoa sekä puo-
lustusvoimilta suorituskykyistä 
teknologiaa. 
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DEFENCE SOLUTIONS on Patrian lii-
ketoimintayksikkö, johon yritysjärjeste-
lyjen tuloksena keskitettiin vedenalais-
tekniikan ja akustiikan osaaminen 
1990-luvun lopussa. Yksikön erityis-
osaaminen syntyi Hollmingin ja Finn-
yardsin telakoilla 1980-luvulla Neu-
vostoliitolle rakennettujen merentutki-
musalusten ja pienoissukellusveneiden 
hydroakustisten laitteiden suunnittelun 
ja valmistuksen yhteydessä. 



Merivoimien ja 
puolustusteollisuuden yhteistyö... 

hteistyö Suomen Me-
rivoimien kanssa al-
koi 1980-luvun puo-
livälissä h inat tavan 

akustisen valvontajärjestelmän 
kehittämisellä. Tästä projektista 
alkoi tiivis yhteistyö sekä veden-
alaisen valvontateknologian, että 
miinasodankäynnin järjestelmi-
en kehittämiseksi. 

Merivoimien ja Patrian yh-
teistyö on kehittynyt vuosien 
varrella. Ensimmäisissä Merivoi-
mien kanssa toteutetuissa hank-
keissa Patria toimi varsin itse-
näisesti, vastaten järjestelmien 
suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Tänä päivänä Patria toimii tii-
viissä yhteistyössä Merivoimien, 
muun kotimaisen teollisuuden, 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
kanssa. 

Puolustusvoimien hankin-
tamenettelyn uudistaminen on 
vastaamassa teollisuuden haluun 
osallistua uusiin hankkeisiin jo 
niiden määrittelyvaiheesta läh-
tien. Tällä menettelytavalla var-
mistetaan, että teknisen toteutta-
jan tietämys ja operatiiviset vaa-
timukset yhdistyvät jo projektin 

alkuvaiheessa. Näin pystytään 
suunnittelemaan kustannuste-
hokkaasti vaatimukset täyttävä 
ratkaisu. Lisäksi tämä uusi me-
nettelytapa mahdollistaa Meri-
voimien henkilöresurssien opti-
maalisen kohdentamisen ydin-
toimintoihin. 

Herätemiina 2000 -hanke on 
eräänlainen pilottihanke, jossa 
testataan uuden hankintamenet-
telyn toimivuutta. Hanke on to-
teutettu kotimaisen teollisuuden 
yhteistyönä, jossa Patria on toi-
minut määrittelyvaiheesta lähti-
en hankkeen kokonaisvastuulli-
sena toimittajana Merivoimille. 

Nykyisin käytössä oleva Puo-
lustusvoimien hankintamenette-
ly edellyttää järjestelmien elin-
jakson hallinnan suunnittelua jo 
hankintavaiheessa. Järjestelmien 
kokonaiskustannuksiin sisälly-
tetään hankintakustannusten li-
säksi myös koko elinjakson ai-
kaiset kustannukset, kuten päi-
vitykset, huollot ja varaosat. Pat-
ria kehittää elinjakson hallinnan 
menetelmiä ja työkaluja palvel-
lakseen asiakkaitaan tällä alueel-
la entistä paremmin. 

Merivoimien nykyisten jär-
jestelmien elinkaari on tyypilli-
sesti noin 20-30 vuotta. Käytet-
täessä kaupallisia COTS (Com-
mercial Off The Shelf) kom-
ponentteja teollisuuden osaa-
minen komponent t ien käytön 
suunnittelussa ja hankinnoissa 
korostuu, koska niiden elinikä 
on entistä lyhyempi uusien te-
hokkaampien komponent t ien 
korvatessa nopeammin vanhem-
pia malleja. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että elinjakson ai-
kana järjestelmiä joudutaan päi-
vittämään lähes jatkuvasti. 

Merivoimien ja Patrian 
yhteistyö valvonta-
järjestelmien kehittämisessä 
Hinattavan akustisen vedenalai-
sen valvontajärjestelmän, Sonac 
PTA:n, kehityshanke oli aika-
naan varsin haasteellinen pro-
jekti, jossa hyödynnettiin siihen 
aikaan täysin uusia teknologioi-
ta. Esimerkiksi valokuitutekniik-
kaa hyödynnettiin vedenalaiseen 
tiedonsiirtoon ja kehitettiin te-
hokas signaalin prosessointijär-
jestelmä, koska sellaista ei ollut 
saatavilla. Tiiviissä yhteistyössä 
Merivoimien kanssa toteutettiin 
ens immäinen matal i in vesiin 
tarkoitettu hinattava valvonta-
järjestelmä. 

Merivoimien operatiiviseen 
käyttöön ottama Sonac PTA sai 
jatkoa kiinteän, erityisesti Suo-
men vaikeisiin vesiääniolosuh-
teisiin tarkoitetun, Sonac PFA-
valvontajärjestelmän suunnitte-
lun alkaessa 1990-luvun puolivä-
lissä. Järjestelmän vedenalaisten 

Miina 2000 on 
täysin kotimaisin 
voimin kehitetty 
älykäs herätemii-
na. Kuva Patria 
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Sonac PFA:n operointipulpetissa käytetään kaupallisia kom-
ponentteja. Kuva Patria 

antennien suunnittelu edellytti 
uusien, innovatiivisten teknis-
ten ratkaisujen kehittämistä niin 
mekaniikan kuin elektroniikan 
osalta. Laaja ohjelmistosuunnit-
telu käsitti signaalinkäsittelyn li-
säksi käyttöliittymän suunnitte-
lun. Valokuitukaapelilla rantaan 
yhdistetyt antennit välittävät val-
vontakeskuksille reaaliaikaista 
valvontatietoa, jota osaltaan käy-
tetään merivalvonnan tilanneku-
van luomiseen ja päivittämiseen. 
Järjestelmään on kehitetty uusia 
ominaisuuksia yhdessä Merivoi-
mien Tutkimuslaitoksen kans-
sa, viimeisimpänä järjestelmien 
kaukokäyttösovellus. 

Suomen rannikkoalueiden 
vedenalaisen valvonnan kannalta 
keskeisen kiinteän järjestelmän 
rinnalle ollaan kehittämässä par-
haillaan maailmanlaajuisestikin 
ajatellen täysin uudentyyppistä, 
nopeasti siirrettävää kohdeval-
vontaan soveltuvaa järjestelmää. 
Ennen kehitysprojektin aloitta-
mista evaluoitiin ulkomaisten 

valmiiden tuotteiden soveltu-
vuus tehtävään. Nämä osoittau-
tuivat kuitenkin riittämättömiksi 
Suomen vaikeissa kuunteluolo-
suhteissa. Evaluoinnin jälkeen 
Patria aloitti uuden helposti lii-
kuteltavan SURA- järjestelmän 
(siirrettävä uravalvontajärjestel-
mä) suunnittelun vuonna 2004. 
Myös tämän järjestelmän kehi-
tystyö tehdään yhteistyössä Me-
rivoimien kanssa. Nyt kehitettä-
vän demonstraattorin avulla tes-
tataan käytettävää teknologiaa ja 
liikuteltavan järjestelmän sovel-
tuvuutta Suomen olosuhteisiin. 
Miesvoimin siirrettävän, muu-
tamassa tunnissa käyttökuntoon 
saatavan SURAn pitkä käyttö-
aika perustuu pieneen tehon-
kulutukseen ja uuteen hydrofo-
nikonstruktioon. Merivoimien 
asettamien vaatimusten mukai-
sesti järjestelmä pystytään laske-
maan ja nostamaan pieniltä no-
peakulkuisilta aluksilta. 

Kaikissa vedenalaisen val-
vonnan järjestelmissä hyödyn-

netään Patrian yli 20 vuoden ko-
kemusta vedenalaistekniikasta, 
akustiikasta sekä signaalinkäsit-
telystä. Oman haasteensa pro-
jekteihin tuo käyttöliittymien 
suunnittelu. Operaattorillehan 
käyttöliittymä on tärkein osa jär-
jestelmää, joten tiivis yhteistyö 
loppukäyttäjien kanssa on ensi-
arvoisen tärkeää. 

Yhteistyö miinasodankäynnin 
järjestelmien kehittämisessä 
Akustisen raivaimen (AMS) ke-
hitystyö perustui aikaisemmin 
Patrialla kehitettyyn äänilähde-
teknologiaan. Järjestelmälle ase-
tetun akustisen suorituskyvyn ja 
shokinkestovaatimuksen toden-
taminen on vaatinut saumaton-
ta yhteistyötä Merivoimien Tut-
kimuslaitoksen asiantuntijoiden 
kanssa. Järjestelmän käytettä-
vyyden optimoimisessa on lop-
pukäyttäjien kokemus ja heiltä 
saatu palaute ollut ensiarvoisen 
tärkeää. Tämän yhteistyön lop-
putuloksena on syntynyt Meri-
voimien vaat imukset täyttävä 
akustinen raivain. 

Merimiina 2000 -hankkeessa 
kehitetyn uuden älykkään herä-
temiinan sarjatuotanto on alka-
massa. Vaikka Patrialla on ollut 
kokonaistoimittajavastuun lisäksi 
merkittävä rooli kehitystyön to-
teutuksessa, on tässä hankkeessa 
tehty poikkeuksellisen laajaa yh-
teistyötä suomalaisen teollisuu-
den ja Merivoimien asiantun-
ti joiden kesken. Teollisuuden 
rooliksi on jäänyt toteutus, Me-
rivoimien Tutkimuslaitoksen ja 
Varikon tuodessa projektin käyt-
töön asiantuntemuksensa ja ko-
kemuksensa erityisesti vaativien 
turvallisuusvaatimusten, ylläpi-
dettävyyden ja käytettävyyden 
osalta. 

Rauma Oceanics Oy:n lo-
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pettäessä toimintansa 90-luvun 
alkupuolella nykyinen Patrian 
Defence Solutions-liiketoimin-
ta saattoi loppuun Merivoimien 
heiltä tilaaman integroidun ke-
vyen miinanetsintäjärjestelmän 
(LMHS) toimituksen. Järjestel-
män operatiivinen käyttö vuosi-
en varrella on synnyttänyt mii-
nanetsinnän- ja pohjankartoi-
tuksen osa-alueilla osaamista ja 
tietämystä, jota Merivoimat pys-
tyy hyödyntämään hankkiessaan 
uusia miinanetsintäaluksia. Pat-
rian tavoitteena on toimia tule-
vassa Miinantorjunta-alushank-
keessa roolissa, jossa toteutta-
malla järjestelmäintegraatiota 
varmistetaan tarvittavan ylläpi-
to-osaamisen siirtyminen koti-
maahan. 

FinUVS- ohjelmalla luodaan 
uutta miehittämättömien 
järjestelmien teknologiaa 
Patria osallistuu vuonna 2004 
käynnistyneeseen Puolustusvoi-

mien rahoit tamaan teknologi-
aohjelmaan, jonka merellisessä 
osuudessa kehitetään miehittä-
mättömien järjestelmien tekno-
logiaa yhteistyössä Merivoimien 
kanssa. Tavoitteena on kehittää 
miehi t tämättömiin vedenalai-
siin ajoneuvoihin pohjautuvi-
en järjestelmien toimintakykyä 
parantavia ratkaisuja. Vuoden 
2007 loppuun jatkuvan ohjel-
man aikana kehitetään demonst-
raattori, jolla uusia teknologioita 
voidaan testata. Teknologiaoh-
jelman avulla kasvatetaan myös 
suomalaisen teollisuuden osaa-
mista vastaamaan tulevaisuuden 
tarpeisiin. 

Tulevaisuus 
Myös Puolustusvoimien etu on 
kansainvälisesti kilpailukykyi-
nen kotimainen puolustusväli-
neteollisuus. Suomen markkinat 
ovat pienet eikä sarjatuotannon 
etuja saada hyödynnettyä. Osaa-
minen Suomessa useilla kapeil-

la teknologian aloilla on maail-
manlaajuisesti huippuluokkaa, 
mikä luo edellytykset kansain-
välisille markkinoille pääsyyn. 
Yhdessä Merivoimien kanssa 
kehitetty matalien vesien ja saa-
risto-olosuhteiden valvonta- ja 
miinasodankäyntiosaaminen on 
maailmanlaajuisesti ajatellen ai-
nutlaatuista. Tämä ei kuitenkaan 
riitä, vaan lisäksi on hankittava 
kansainvälisiä yhteistyökumppa-
neita, joiden kanssa on mahdol-
lista vastata muiden asiakkaiden 
erilaisiin tarpeisiin. 

Kotimaan tulevissa hankkeis-
sa, joissa isoja järjestelmiä tul-
laan hankkimaan ulkomailta pi-
tää yhteistyötä kotimaisen teolli-
suuden ja Puolustusvoimien vä-
lillä edelleen kehittää. Näin var-
mistetaan tarvittavan osaamisen 
säilyminen ja kehittyminen sekä 
uusien järjestelmien kotimainen 
ylläpitokyky. • 
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nfrored ecuritu olutions 
LÄMPÖKAMERAT 

Thermal Imaging Viewer 
• Henkilön havaitseminen yli 1000m 
päästä 

• Valmistettu Ellissä - PAL-video 

• Pienikokoinen, paino vain 1,6 kg 

• Elektroninen Focus & Zoom 

• 8-10 tunnin käyttöaika 

• Mahdollisuus etäohjaukseen 

• Suojausluokitus IP67 

ASEKO OY 
Tinankuja 3, 02430 Masala c 

Puh. 010 400 1322 Fax 010 400 1200 
pekka.rabina@aseko.fi www.aseko.fi 

Marine Thermal Imager 
• Suorituskykyinen, jäähdyttämätön 
elementti 

• Kauko-ohjaus (360° jatkuva kierto) 

• Optiona näkyvän valon CCD-kamera 

• Ohjelmoitavat valvonta-alueet 

• Helpot käyttöliittymät 

mailto:pekka.rabina@aseko.fi
http://www.aseko.fi


Teksti ja kuvat ULIA 

Merivoimat juhli ympyräkaupunki Haminassa 

Merimiina S43 on kiinnostavaa katseltavaa 
- iästään huolimatta, vai juuri siksi? 

Merivoimat kookoontui perinteisesti koko ko-
meudessaan viettämään vuosipäiväänsä heinä-

kuun yhdeksäntenä. Tänä vuonna järjestelyvastuussa 
oli Kotkan Rannikkoalue ja juhlaa vietettiin joukko-
osaston esikuntakaupungissa Haminassa. 

Merivoimien komenta ja , vara-amiraal i Hans 
Holmström kertoi puheessaan merivoimien raken-
nemuutoksen jatkamisesta ja meripuolustusjärjestel-
män kehittämisestä. 

-Vaikka joukko-osastojen lakkauttamiset ja toi-
minnan supistaminen ovat rakennemuutoksen kaik-
kein eniten huomiota herättävä osa, sisältyy muutok-
seen myös vahva pyrkimys ylläpitää ja kehittää me-
rivoimia vastaamaan toimintaympäristön asettamia 
haasteita. Tulevaisuuden meripuolustusjärjestelmältä 
edellytetään monipuolista kykyä reagoida joustavasti 
ja nopeasti uuden tyyppisissä tilanteissa ja toiminnan 
ulottuvuuksissa. Perinteisten toimintamenetelmien 
avulla ei kyetä vastaamaan alueellisten kriisien, jär-
jestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan 
sekä joukkotuhoaseiden leviämisen kaltaisiin uusiin 
uhkiin. 

-Kaiken materiaalisen kehittämisen keskellä on 
kuitenkin muistettava, että paraskaan väline ei kor-
vaa taitoa ja tahtoa. Rajallisista resursseista huoli-
matta merivoimien joukkojen kouluttamisen ja har-
joitustoiminnan laatua on kyettävä ylläpitämään ja 
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kehittämään. Asevelvollisuuteen 
pe rus tuva puolus tus jä r jes te l -
mämme edellyttää toimivan va-
rusmieskoulutusjärjestelmän yl-
läpidon lisäksi kykyä kertaushar-
joituttaa säännöllisin väliajoin 
reservin yksiköitä, joiden varassa 
äärimmäisellä hetkellä toiminta-
kykymme lepää. Kertausharjoi-
tustoimintaa tukeva vapaaehtoi-
nen maanpuolus tus työ on ar-
vokas tuki ja voimavara, jonka 
avulla ylläpidetään maanpuolus-
tustahtoa ja yhteyttä reserviläi-
siin sekä kehitetään reserviläis-
henkilöstön ammattitaitoa. 

Haminan Tervasaari kaupun-
gin keskustan kupeessa osoittau-
tui jälleen kerran erinomaiseksi 
paikaksi merellisen juhlan järjes-
tämiseen. Sujuva yhteistyö kau-
pungin edustajien kanssa takasi 
järjestelyjen ja juhlan onnistu-
misen. Päivä vaihtui lämpimään 
kesäyöhön ja Sinisen Reservin 
järjestämään iltajuhlaan Hami-
nan Raatihuoneella. 

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström on tarkastanut joukkonsa. Oi-
kealla on paraatia komentanut lippueamiraali 
Hanno Strang. 

Paraatikatselmus, merivoimien alukset ja näyttelyalue yleisöajelu-
tuksineen sekä Laivaston Soittokunnan musisointi houkuttelivat 
paikalle ilahduttavan runsaasti yleisöä. Esillä olivat merivoimien 
taistelualuksista ohjusveneet Tornio ja Raahe, miinalautta Pyhäran-
ta, heräteraivaaja Kuha 21 ja miinalaiva Uusimaa. 
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ITOyg - V 

Rannikkotaisteluissa kaatuneiden muistomerkki, jolle Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström, Kotkan Rannikkoalueen komentaja, komentaja Veijo Taipalus ja Haminan kaupungin-
johtaja Hannu Muhonen olivat juuri laskeneet seppeleen Merivoimien vuosipäivänä 9.7.2005. Kuva: 
Eero Sivunen 

Rannikkotaisteluissa vuosina 1 9 3 9 - 1 9 4 4 kaatuneiden muistomerkki 
Paikka: 
Kesäpuisto 
Isoympyräkadun 
puolella, 
Haminan 
keskustassa. 

Talvisodan päätyttyä ryhdyt-
t i in p u u h a a m a a n muis to-

merkkiä rannikolla ja saaristossa 
käytyjen taisteluiden muistoksi. 
Muistomerkin piirsi arkkitehti 
Veli Klami ja työ annett i in ha-
minalaisen E. Kiiskin Kiviveistä-
mön huoleksi. 

E n n e n k u i n m u i s t o m e r k k i 
valmistui, alkoi Jatkosota, jonka 
aikana ja jälkeen muistomerkki-
asia unohtui. Alunperin tarkoi-
tuksena oli, että merimerkkiä, 
kummelia, muistuttava muisto-
merkki olisi sijoitettu Kirkon-
maan linnakesaaren länsirannal-
le. 

Vuonna 1952 tiedusteli joh-
taja Kiiski, mitä tehdään muisto-

merkin kiville. Muistomerkkiasi-
an tultua näin uudelleen päivän-
valoon, perustettiin uusi merkki-
toimikunta, joka suunnitteli, että 
muistomerkki sijoitettaisiin Kir-
konmaan sijasta Kotkan Vesitor-
nin mäelle. Kotkalaiset eivät kui-
tenkaan poliittisista syistä joh-
tuen muistomerkkiä huolineet, 
joten sen lopulliseksi sijoituspai-
kaksi tuli arkkitehti Veli Klamin 
esityksestä Haminan Kesäpuisto. 

Muis tomerkki paljastett i in 
1953. 

Marika Terä 
tiedottaja 
Kotkan Rannikkoalue 
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Kotkan Rannikkoalueen valapäivä Rankissa 
Heinäkuisen saapumiserän 

2 /05 v a l a p ä i v ä ä v i e t e t -
tiin Kotkan Rannikkoalueel la 
Rankin linnakkeella perjantai-
na 19.elokuuta. Sääasemamme 
oli kiristänyt hieman sääruuvia 
korkeapaineen saavuttamisek-
si ja ni inpä aur inko paistoi lä-
hes pilvettömältä taivaalta kuin 

kruunaten juhlallisen tapahtu-
man, jota seuraamaan Rankin 
eteläkärkeen oli saapunut lähes 
600 omaista joukko-osastomme 
perinnetaisteluista muistuttavan 
Suursaaren siintäessä kaukana 
horisontissa. 

Va lan e s i l u k i j a n a t o i m i 
eversti Olavi Aspinjaakko, jolla 

itsellään on vahvat suhteet sekä 
Rankin linnakkeeseen että myös 
joukko-osastomme perinteisiin 
jo Haminan Rannikkol innak-
keiston aikakaudelta. Valan vas-
taanotti joukko-osastomme ko-
mentajan sijainen, esikuntapääl-
likkö komentajakapteeni Olavi 
Jantunen komen ta j amme Vei-

"...joukkoa, jo-
hon kuulun, 
sekä paikkaa-
ni siinä, en jätä 
missään tilan-
teessa, vaan 
niin kauan kuin 
minussa voimia 
on, suoritan 
saamani tehtä-
vän loppuun...." 
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jo Taipaluksen ollessa ylemmän 
päällystön kursseilla Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. 

Valapuheessaan tuleville jää-
käreille komkapt Jantunen viit-
tasi yleiseen asevelvollisuuteen 
ja selonteon vaikutuksiin Kotkan 
Rannikkoalueella sekä myös tu-
levaan erikoiskoulutuskauteen-

Jääkäri Kärkkäinen vastaanot-
tamassa Taistelijan maljaa 

symbolisesti näihin kymenlaak-
solaisiin taistelijoihin. Saapumi-
serästä 2/05 palkittiin parhaana 
jääkäri Niko Kristian Kärkkäi-
nen Kirkonmaan linnakkeelta. 

Valatilaisuutta seurasi ohi-
marssi, jota johti tuleva esikun-
tapäällikkö komentajakapteeni 
Juha Torkkeli sekä valalounas, 
perinteistä hernekeit toa. Soti-
laan arkeen ja työkaluihin pys-
tyivät omaiset ja tyttöystävät pe-
rehtymään kasarmin lähettyvillä 
pidetyssä kalustoesittelyssä sekä 
sotilaskodissa, joka taistelijan ar-
jessa, etenkin linnakkeilla, toi-
mii sekä palvelubaarina, olohuo-
neena että myös kirjastona ja pe-
lisalinakin. 

Tilaisuuden päätteeksi jääkä-
rit omaisineen lähtivät ansaitulle 
valalomalle, osa Jurmoilla, joita 
lähes kaikkia ohjaisivat itsenäi-
sinä kuskeina toimivat Rankin 
linnakkeen venejoukkueen kul-
jettajat, siis varusmiehet. 

Kuvat ja teksti Marika Terä 

kin. 
Nyt valansa vannoneista rän-

nikö npuolustajista koulutetaan 
viimeinen miehistön rannikko-
jääkärikurssimme, jonka vaati-
van koulutuksen hyväksytysti lä-
päisseet sijoitetaan aikaisemmin 
koulutettujen sotilaiden kanssa 
osaksi Kymenlaaksolaista ran-
nikkojääkärikomppaniaa. 

Uutuutena 
meritiedustelijakoulutus 
S a a p u m i s e r ä s t ä k o u l u t e t a a n 
myös valtakunnan ensimmäiset 
meritiedustelijat, joiden koulu-
tus on niin ikään vaativaa. 

Perinteisesti valatilaisuudes-
sa palki taan myös yksiköiden 
keskuudestaan yhdessä valitse-
ma peruskoulutuskauden paras 
taistelija, jonka JR 45:n perin-
neyhdistys palkitsee Taistelijan 
Maljalla. Kyseinen perinneyhdis-
tyshän on perustettu vaalimaan 
"Kolmen Kannaksen Koukkaa-
jinakin" tunnetun jalkaväkiryk-
ment in perintei tä . Näin ollen 
tunnustuksen saaja voi syystä-
kin olla ylpeä saadessaan liittyä 

Ohimarssi 
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Kotkan Rannikkoalue 

sai tehtäväkseen 

muiden Merivoimien 

rannikkojoukkokou-

lutusta antavien jouk-

ko-osastojen tapaan 

keväällä 2 0 0 4 val-

mistautua Meritiedus-

telukomppanioiden 

joukkotuotantoon. 

Tehtävä täsmentyi 

keväällä 2005 siten, 

että koko Merivoi-

mien meritiedustelu-

koulutus keskitetään 

Kotkan Rannikkoalu-

eelle. 

Meritiedustelukomppania 
on perusyksikkötyyppinä 

vielä kokoonpanol taan vahvis-
tamaton eikä käyttöperiaatetta-
kaan ole virallistettu ohjesään-
nöllä tai oppaal la . Näin ollen 
koulutuksen valmistelussa pyri-
tään hyödyntämään harjoitusko-
kemuksia, eri joukko-osastojen 
kokemuksia ja myös maavoimien 
tiedustelukoulutuksen perustei-
ta. Joukkotuotannon perustee-
na käytetään yksiköstä laadittua 
luonnoskokoonpanoa. Näin ol-
len tässä kirjoituksessakin esite-
tyt asiat ovat vahvistamattomia 

ja pitkälti Kotkan Rannikkoalu-
eella luotuja toimintatapamalle-
ja, jotka ovat edelleen kriittisen 
tarkastelun kohteena. 

Meritiedustelukomppanian 
päätehtävänä on tuottaa saaris-
to- ja merialueelta reaaliaikainen 
alueellinen t i lannekuva. Yksi-
kön kokoonpanon perustana on 
kolme erityyppistä joukkuetta, 
jotka vastaavat yksikön tehtävi-
en toteuttamisesta: merivalvon-
tajoukkue (2 kpl), rannikkotut-
kajoukkue, tiedustelujoukkue (2 
kpl). Joukkueiden toiminnan tu-
kemiseksi komppaniaan kuuluu 

Tiedusteluryhmä laatimassa 
partiointisuunnitelmaa. Va-
semman puoleiset taistelijat 
lisänneet varustukseensa naa-
miointimateriaalia. Oikealla 
pintauintipukuun pukeutunut 
meritiedustelij a rantautumassa. 
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Merivalvon-
tajoukkueen 

tähystysasema 
kesänaami-

oituna tähys-
tyssuunnasta 

nähtynä. 
Oikealla me-
ritiedustelu-
komppanian 

taistelijaparin 
laavu 

lisäksi komento- ja huoltojouk-
kue sekä venejoukkue. Yksikön 
kokonaisvahvuus on varsin suuri 
yhteensä 264 taistelijaa. 

Komppanian kokoonpanon 
erityispiirteenä on myös johta-
jien suuri lukumäärä kokonais-
vahvuudesta, reilusti yli kolman-
nes on johtajia ja johtajistakin lä-
hes puolet on reservin upseerei-
ta. Lisäksi yksikön henkilöstöstä 
noin neljänneksen tulee olla kak-
soiskoulutettuja. Esimerkiksi tie-
dusteluryhmän tiedustelijoista ja 
merivalvontaryhmän taistelijois-
ta osan tulee saada lääkintämie-
hen koulutus ja osan veneenkul-
jettajakoulutus 

Joukkueiden tehtävätyypit ja 
toimintatavat 
Meriva lvonta joukkue m u o -
dostuu viidestä identtisestä me-
rivalvontaryhmästä. Valvonta-
ryhmien ensisijainen tehtävä on 
suorittaa merialueen valvontaa. 
Ryhmän pääkalustona on lase-

Meritiedustelukomppanian 
ryhmän kohdekätkö kesällä 

naamioituna. Kätkössä ryhmän 
reput ja osa joukkokohtaisesta 

materiaalista 

re tä isyysmit tar i (LASU2000). 
Ryhmien tuottamat havaintotie-
dot kootaan alueellisiin valvon-
takeskuksiin (nykyisillään RJo-
po:t), jotka koostavat kaikkien 
sensorien tuot tamasta tiedosta 
reaaliaikaisen meritilannekuvan. 
Valvontatehtävän lisäksi ryhmät 
kykenevät perinteiseen rannik-
ko tyk i s tön t u l e n j o h t a m i s e e n 
sekä maalinosoitukseen ohjus-
yksiköille. Tiivistetysti voisi sa-
noa että valvontaryhmät tekevät 

entisten meritulenjohtueiden ja 
rannikkovalvontaryhmien työt. 
Kokoonpanoltaan ryhmä on var-
sin pieni, joka helpottaa joukon 
huoltoa, liikuttamista sekä oman 
toiminnan salaamista. 

A i k a i s e m p a a n r a n n i k k o -
joukkojen koulutukseen verrat-
tuna merivalvontaryhmien toi-
mintatapaa on viety lähemmäksi 
maavoimien tiedusteluryhmien 
tähystystehtävässä käyttämiä pe-
riaatteita. Ryhmä pyrkii majoit-
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tumaan saaristossa olevissa ra-
kennuksissa ja niiden puuttuessa 
maastossa taivasalla. Kalusto- ja 
materiaali hajautetaan saaristoon 
kätköihin ja kaikessa toimissa on 
korostettuna oman toiminnan 
salaaminen. 

Pieni vahvuus ja nykyaikai-
nen kalusto mahdollistavat ryh-
män liikkuvamman käytön. Yh-
destä lepotukikohdasta ryhmä 
voikin miehittää vaihtoehtoisesti 
useampia valvonta-asemia, eikä 
valvontatehtäviä ole tarkoitus 
suorittaa pitkäkestoisesti samas-
ta asemasta. 

Rannikkotutkajoukkueen 
kalustona oleva rannikkotutka 
nostaa merivalvontakyvyn koko-
naan uudelle tasolle. Tutkaryh-
män taistelutekniikka on hyvin 
samankaltainen merivalvonta-

ryhmän kanssa, ainoana erona 
voidaan pitää pääkalustoa. Tut-
karyhmällä on useampia valmis-
teltuja asemia, jotka se miehittää 
yhdestä lepotukikohdasta käsin. 
Kalustonsa ryhmä kätkee saaris-
toon kuten muutkin tiedustelu-
tehtäviä suorittavat joukot. Tut-
karyhmien käyttö asettaa ennen 
kaikkea haasteita valvontaa ja ti-
lannekuvan muodostamista joh-
tavalle johtoportaalle: koska ja 
mistä tutkaa kannattaa käyttää? 

Tiedustelujoukkueen toi-
m i n t a p e r i a a t e eroaa muis ta 
joukkueista merkittävästi. En-
simmäinen ero tulee jo siitä että 
tiedusteluryhmällä kullakin on 
oma vene, jolla ryhmä pystyy 
liikkumaan saaristossa. Tiedus-
teluryhmää käytetään partiointi-
tehtäviin saaristossa. Perustaiste-
lumenetelmään kuuluu että ryh-
mät perustuvat lepotukikohdan, 
jonka yhteyteen kuuluu tähys-
tyspaikka. Tästä tukikohdasta 
käsin ryhmät suorittavat parti-
ointitehtäviä. 

Tiedustelujoukkuetta voidaan 
myös käyttää kootusti joukkuee-
na lyhyisiin erillisiin operaatioi-
hin kuten alueiden varmistami-
seen. Tällöin joukkue toimii hy-

vin samankaltaisin taistelumene-
telmin kuin rannikkojääkäritkin 
esim. erikoisjoukkojen etsintä ja 
tuhoaminen, alueiden tarkista-
minen jne. 

Kokonaisuudessaan meritie-
dustelijöiden toiminta on erään-
lainen sekoitus maavoimien tie-
dustelujoukkojen toiminnasta, 
rannikkojääkärien taistelulajeis-
ta ja tietysti perinteisten rannik-
kojoukkojen valvonta- ja tulen-
johtotehtävistä. Uudella orga-
nisaatiolla ja kalustolla meritie-
dustelukomppaniasta on tehty 
edeltäjiinsä nähden liikkuvampi 
ja paremmin toimintansa salaa-
miseen kykenevä organisaatio. 
Tosin liikkuvuus ja uudenlaiset 
tavat toteuttaa tehtäviä asettavat 
erityisiä haasteita koulutettaville 
ja joukon johtamiselle. 

Kotkan Rannikkoalueen ko-
kemukset karttuvat yksikön käy-
töstä ja tuottamisesta päivä päi-
vältä. 

Teksti kapteeni Anssi Munkki 
Kuvat yliluutnantti Aki Mank-
kinen 
Kotkan Rannikkoalue 

KOKONAISVALTAISTA 

KOMPOSIITTIOSAAMISTA 

F Y - C O M POSITES ~ 
www.fy-composites.com 

M R METALLIRAKENNE OY 

Laitesuojat 
Korjaamo, varasto- ja huoltokontit 

Johtamispaikkakontit ja -perävaunut 
EMP-, NBC- ja sirpalesuojaukset 

Laiteasennukset avaimet käteen periaatteella 
Prototyyppien ja pilottisarjojen suunnittelu 

NOKIAN METALLIRAKENNE OY 
Rounionkatu 104, 37150 NOKIA 

Puh. 03-312 44500 Fax. 03-312 44510 
nmr@ nokianmetallirakenne.fi 
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Sään jumala suosi jälleen Upinniemen valapäi-
vää uhatun sateen saapuessa vasta kello 14 jäl-

keen tapahtumien päätyttyä. Yli 3000 omaista ja 
ystävää oli paikalla todistamassa yli 600:n alok-
kaan tärkeätä hetkeä. Helsingin kaupunginjohtajan 
Jussi Pajusen esilukeman sotilasvalan antamisen 

jälkeen alokkaat ylennettiin matruuseiksi ja tykki-
miehiksi. Meripuolustusalueen komentaja, kom-
modori Antero Karumaa, eikuntapäällikkö Saka-
ri Martimon avustamana palkitsi upseerikokelas 
Ville-Matias Kairamon joukko-osaston ankkuriris-
tillä ru-kurssin kiitettävästä suorituksesta ja ylensi 
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kersanteiksi alikersantit Antti Auvisen, Sami-Pekka 
Pitkäsen, Jukka Itälän, Kalle Venton, Miika Vuori-
sen ja Joni Reimanin. 

Tilaisuutta juhlistivat perinteiseen tapaan kut-
suvieraina sotiemme veteraanit ja Sinisen Reservin 
toimijat lippuineen. (KM, kuvat SlMepa) 
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Teksti MANU TUOMINEN, kuvat UudPr 

SCENARIO 1 

Merivoimien pääsotaharjoitus SIIRl:n osana 
kesällä 2005 toimi suomalais-ruotsalainen 
amfibiotaisteluosasto FIN-SVVE ATU, josta 
harjoituksessa käytettiin nimeä Taisteluosas-
to "T" osaharjoituksen johtajan komentaja 
Jukka Tuonosen mukaan. Harjoitusjoukko 
käytti itsestään työnimeä FIN-SWE ATU (Fin-
nish-Swedish Amphibious Task Unit). 

Ruotsalaiset saapuvat Syndaleniin. 
Vasemmalla harjoitusskenaario. 

yi-erivoimien pääso ta-
1 VJ. harjoitus SIIRI:n osa-

na kesällä 2005 toimi suomalais-
ruotsalainen amfibiotaisteluosas-
to FIN-SWE ATU, josta harjoi-
tuksessa käytettiin nimeä Tais-
teluosasto "T" osaharjoituksen 
johtajan komentaja Jukka Tuo-
nosen mukaan. Harjoitusjoukko 
käytti itsestään työnimeä FIN-
SWE ATU (F inn i sh -Swed i sh 
Amphib ious Task Unit) . FIN-
SWE ATU:n harjoitusalueena oli 
Suomenlahden pohjoisrannikko 
Hankoniemeltä-Helsinkiin. Me-
rivoimien SIIRI- harjoitus toteu-
tetti in case-pohjaisena har joi-
tuksena, jossa osaharjoituksiin 
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Harjoitusorganisaatio. Suomalaiset osat on merkitty sini-
sellä, ruotsalaiset keltaisella ja yhdistetyt joukot sini-lcel-
taisella. Reserviläisjoukkue on merkitty vihreällä. 

Kirjoittaja Manu Tuominen on 
komentajakapteeni ja toimii 
Uudenmaan Prikaatissa Tam-
misaaren Rannikkopatalj oonan 
komentajana.SIIRI-harjoituk-
sessa hän toimi FIN-SWE osa-
harjoituksen apulaisjohtajana. 

osallistuneilla oli omaan toimin-
taan ja kunkin casen ratkaisemi-
seen annettu tilannekehys. 

FIN-SWE ATU:n osalta har-
joiteltiin toimintaa kriisinhal-
l intaoperaatiossa ja t i lanneke-
hyksenä oli fiktiivinen kriisin-
hal l in taskenaar io , jossa kaksi 

osapuolta kiisteli Uudenmaan 
rannikon hallinnasta. FIN-SWE 
amfibiotaisteluosaston tehtävä-
nä oli vakauttaa tilanne rauhat-
toman "Nyland-provincen" ran-
nikkoalueella sekä ottaa haltuun 
tarvittavat satamat jatko-operaa-
tioiden ja humanitaaristen avus-
tustoimenpiteiden mahdollista-
miseksi sekä valmistautua suo-
jaamaan meriliikennettä saaris-
toalueella. 

FIN-SWE ATU muodostet-
tiin Uudenmaan Prikaatin sekä 
ruotsalaisen Amfibiorykment-

ti l :n joukoista. Harjoi tukseen 
osallistui myös joukkueell inen 
rannikkojääkäre i tä reservistä. 
Vastaosastona toimineet Beta-
landin joukot kootti in pääosin 
Kotkan rannikkoalueelta, mu-
kana oli myös SlMepa:n meripa-
taljoonan sekä Uudenmaan pri-
kaatin sotilaita. Helsingin ilma-
torjuntarykmentin SIIRI-harjoi-
tukseen osallistuneet joukot ja 
laitteet toimivat lisäksi harjoitus-
joukon vastaosastoina ryhmitys-
alueillaan. 

FIN-SWE ATU:n kokonais-

Pataljoonan 
käskynanto. 
Amfibiotais-
teluosaston 
komentaja 
evl Lindberg 
edessä vasem-
malla. 
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Taistelua jalkaväen tapaan -
joukkueen tilanteenmukainen 
käskynanto vaikeakulkuisessa 
maastossa. 
Viereisellä sivulla suomalais-
ten rannikkojääkärien maihin-
nousu. 

vahvuus oli 800 sotilasta ja noin 
50 alusta tai venettä sekä 30 ajo-
neuvoa. 

M a a l i o s a s t o i n e e n j o u k o n 
vahvuus oli k o r k e i m m i l l a a n 
noin 950 sotilasta. Ruotsi asetti 
joukolle komentajan. ATU-tais-
teluosaston pataljoonaupseeri-
na toimi Vaasan Rannikkojää-
käripatal joonan patal joonaup-
seeri komentajakapteeni Tom-
my Högström. Högström vastasi 
myös harjoitusta edeltävän noin 
puolen vuoden suunnittelupro-
sessin käytännön läpiviennistä 
onnistuen hyvin. 

Harjoituksen kulku 
R u o t s a l a i n e n h a r j o i t u s o s a s -
to siirtyi Vaxholmista Ruotsista 
Syndaleniin perjantaina 9.6. il-
lalla noin 300 miehen ja 24 aluk-
sen voimin. 

10.-12.6. vi ikonloppu käy-

tettiin kovapanosammuntoihin, 
koulutukseen, navigointiharjoit-
teluun sekä operaatiovalmiste-
luihin Synda len -Häs tö -Busö-
Russarö -a luee l la . P r i k a a t i n 
käsky taisteluosastolle annet-
tiin komentoalus Mursun kan-
nella Lappohjassa 11.6. Suoma-
lais-ruotsalainen ATU-esikun-
ta aloitti välittömästi tehokkaan 
työskentelynsä ruotsalaisvalmis-
teisissa johtoaluksissa ja taistelu-
osaston komentaja, ruotsalainen 
everstiluutnantti Mats Lindberg, 
antoi käskynsä alayksiköille 12.6. 
aamulla Syndalenin leirialueen 

Rannikkojääkäreitä partiossa. 
Viereisellä sivulla Stridsbät-90 
saaristossa. 

Iskuryhmä tunkeutuu raken-
nukseen vapauttamaan evaku-
oitavat. 

1 ОО RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 



johtolassa. 
Tiedustelu operaatioalueel-

le Inkoon saariston-Porkkalan 
suuntaan käynnistyi saman päi-
vän 12.6. illalla. Joukot operoivat 
13.-14.6. Porkkalanniemen län-
sipuolella. 15.-16.6. siirryttiin 
Porkkalanniemen itäpuolelle ja 
operaatiot painottuivat Helsin-
kiin johtavien rannikko väylien 
suuntaan. SIIRI-harjoituskoko-
naisuus suunniteltiin siten, että 
ATU osallistui myös SlMepa:n 
case tilanteiden mukaisiin osa-
harjoituksiin 13.-15.6. Yhteistoi-
minta sujui hyvin. 

ATU:n osalta harjoitus hui-
pentui 16.6. aamuyöstä käynnis-
tyneeseen evakuointioperaati-
oon Santahaminassa, jonne hyö-
kättiin kahden rannikkojääkä-
riyksikön voimin. Santahaminan 
operaatio oli varsin vivahderikas 
eri elementteineen. Sekä joukot 
että johtajat joutuivat koetuksel-

le kaksisuuntaisen manööverin 
toteutuksessa. Jopa ruotsalaista 
meritulenjohtoa kokeiltiin ope-
raation yhteydessä. Pienistä kit-
katekijöistä huolimatta tavoite 
saavutettiin määräajassa. 

16.6. klo 1000 tilanne keskey-
tettiin onnistuneen evakuointi-
operaation jälkeen. Harjoi tus-
joukot ryhmittyivät paluumars-
sille Hels ingis tä-Syndaleni in . 
Kirjoit taja matkust i itse 20 tn 
painoisella Stridsbät-90-proto-
tyyppialuksella (2*850 hp kone-
voima) Helsingistä Barösundiin 
ja edelleen Syndaleniin parhaim-
millaan reilun 46 solmun nopeu-
della. Ruotsalaisten venemiesten 
koulutustaso vaikutti korkeal-
ta ja nopeutta ymmärrettiin ka-
peikkopaikoissa hiljentää. 

16.6. illalla järjestettiin Hot 
wash-up Syndalenissa keskeisten 
har joi tuskokemusten ja johto-
päätösten kartoittamiseksi. 
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Ruotsalainen alusosasto pois-
tui Syndalenista 17.6. klo 0600. 
Kättä lyötiin laiturilla - dieselien 
matalaääninen jylinä kirkkaassa 
aamuauringon paisteessa loi läh-
dölle juhlavat puitteet. 

Harjoituskokemukset 

Harjoitus oli jatkoa vuonna 2001 
alkaneelle harjoitusyhteistyölle 
Ruotsin kanssa. Tietotaito mah-
dollisen kriisinhallintakumppa-
nin toimintakyvystä on lisäänty-
nyt ja samalla on saatu arvokasta 
kokemusta ja näkemystä oman 
toiminnan kehittämiseen. Har-
joituksella oli seuraavat tiiviste-
tyt tavoitteet: 

• Jatkaa suomalais-ruotsalaisen 
amfibiojoukon kehittämistä 
sekä listata kehittämistarpei-
ta. 

• Syventää ymmärtämystä yh-
teistoimintaosapuolen taktii-

kasta ja toimintatavoista sekä 
kehittää yhtenäistä toiminta-
kulttuuria. 

• Valmistaa henkilöstöä toimi-
maan kriisinhallintaoperaa-
tiossa ja valmistaa varusmie-
hiä kansainväliseen yhteistoi-
mintaan. 

• Kehittää rannikkojääkäripa-
taljoonan taistelutekniikkaa 
ja taktiikkaa. 

• Harjoitella rannikkojääkäri-
patalj oonan huoltoa 

Tavoitteiden voidaan katsoa 
tulleen saavutetuiksi. Harjoitus 
oli suuri haaste kaikille siihen 
osallistuneille ja se osoitti että 
haasteita riittää vielä jatkossa-
kin. Eräs keskeinen havainto on 
myös se, ettei kansallinen varus-
mieskoulutus sellaisenaan anna 
riittäviä valmiuksia kriisinhal-
l intatehtävien suori t tamiseen. 
Kriisinhallinnassa kun korostuu 

voimannäyttö ja neuvottelu sekä 
asteittainen voimankäyttö mak-
simaalisen voimankäytön sijaan. 
Kriisinhallintatilanteita ja toi-
mintaa tulisikin harjoitella erik-
seen jopa yksittäisen miehen ta-
solla. 

Har jo i tuksessa esi intyneet 
kitkatekijät on dokumentoitu ja 
ne antavat arvokasta kokemus-
ta ja näkemystä sekä kansalli-
sen- että suomalais-ruotsalai-
sen ATU-kriisinhallintajoukon 
kehittämiseen. Harjoitus osoit-
ti, että ATU:sta saadaan suori-
tuskykyinen osa mer ivoimien 
kansainvälistä valmiusjoukkoa. 
Tästä näkökulmasta katsoen voi-
daan harjoituksen todeta olleen 
onnistunut. Jokaiselle osallistu-
jalle harjoitus oli varmasti myös 
mieleenpainuva ja ammattitaitoa 
vahvistava kokemus. • 

Suomalainen rannikkojääkärikomp-
pania tekemässä lähtöä Tammisaaren 
satamassa. 
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KALLE LIESINEN 

Ahtaan pöydän toisel-
la puolella istuu pieni, 
kil t in näkö inen me-
riupseeri, joka puhuu 

vaimealla äänellä. Hän on kreik-
kalainen komentajakapteeni Ab-
raham Loukides, sukellusvene 
H/S Nirefsin päällikkö. Alus on 
vasta päivitetyn Glavkos (Glaf-
kos)-luokan tuorein tulokas, su-
ke l lusvene iden v e d e n a l a i n e n 
metsästäjä. Vene on yksi Euroo-
pan nykyaikaisimmista veden-
alaisista. 

Nämä ajattelevatkin 
eri tavalla 
Kun lähes ty imme Salamiksen 
sukel lusvenesatamaa Ateenan 
koillispuolella, insinöörikomen-
taja Spyros Mantis varoitti: 

- He ovat ihan oma laivaston-
sa. Nämä ajattelevatkin eri taval-

la kuin pinta-alusten miehistöt. 
Muodollisuudet sukellusve-

neen kannella ovat lyhyitä, mutta 
ystävällisiä. Sisällä veneessä pu-
hutaan hillitysti, kuin kirkossa. 

- Ensimmäinen matka on 
meidän soveltuvuustestimme, 
naurah taa komenta jakap teen i 
Loukides. Sukellusvenemiesten 
soveltuvuutta ei erityisesti testa-
ta. Hakijat yleensä ymmärtävät 
mihin ovat tulossa. 

Kaikki sukellusvenemiehet 
ovat palkattua väkeä, ammatti-
laisia. Takana pitää olla vähin-
tään varusmiespalvelus. Sukel-
lusveneen kyytiin pääsee kahden 
kuukauden teor iakoulutuksen 
jälkeen. Peruskoulutus purjehti-
valla sukellusveneellä kestää teh-
tävästä riippuen 3-6 kuukautta. 
Silloin nähdään soveltuuko mies 
vai ei. Jos soveltuu, saa jäädä su-

kellusveneelle jatkamaan koulu-
tustaan. 

Sukellusveneen päälliköllä 
on takanaan nelivuotinen kadet-
tikoulu, noin puolentoista vuo-
den koulutus aseupseeriksi sekä 
kahden vuoden koulutus ensim-
mäiseksi upseeriksi ja sukellus-
veneen päälliköksi. Ikää näyttää 
kertyneen vajaat neljääkymmen-
tä vuotta. 

- Sukellusveneen päällikön 
tehtävä on parasta mitä meriup-
seeri voi saavuttaa, sanoo Niref-
sin päällikkö, ja näyttää uskovan 
sanoihinsa. Tietokoneinsinöörin 
oloinen päällikkö miettii sekun-
nin tai kaksi ennen kuin vastaa, 
kysyi häneltä mitä tahansa. Sit-
ten tulee vastaus lyhyenä ja hyvin 
jäsenneltynä. Alaisten katseesta 
näkee oikeaa kunnioitusta. En 
haluaisi olla pinta-aluksessa, jota 
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tämä mies jahtaa - saati sitten 
metsästetyssä sukellusveneessä. 

Sukellusvenetaktiikkaa 
Sukellusvenemiehet ovat pukeu-
tuneet musti in taisteluasuihin. 
Myös veneet ovat pikimustia. Su-
kellusveneiden mustuutta koros-
tavat siellä täällä rungossa olevat 
muotokappa lee t , jo iden p in ta 
on kuin pesäpallojen lommoille 
hakkaama paksuksi tervattu pel-
ti. Snorkkelit poikkeavat värityk-
seltään. Ne ovat sateisen meren 
harmai ta ja t u m m a n vihreällä 
täplitettyjä, kuin Kreikan karuja 
pensaita kasvavat rantakalliot. 

Kerron, että Suomessa on 
ajoittain keskusteltu mahdolli-
suudesta perustaa sukellusvene-
aselaji uudestaan. Yritän tivata, 
mitä etua suomalaiset sillä sai-
sivat. 

- Se on teidän suomalais-
ten asia ymmärtää, naureskele-
vat sukellusveneupseerit. Sitten 
päällikkö vakavoituu ja toteaa 

Itämeren olevan erilainen kuin 
Välimeri. 

- Sukellusvene on hyökkäys-
ase. Uskon, että kaikki maat, joil-
la on sukellusveneitä, käyttävät 
niitä aggressiivisesti. 

Painotus on hiukan toinen 
kuin Ruotsissa, jossa korostetaan 
sukellusveneen kykyä valvontaan 
ja maalinosoitukseen. Kreikka-
laiset sukellusveneet toimivat 
saaristossa ja pystyvät toimi-
maan sekä toisia sukellusvenei-
tä että pinta-aluksia vastaan. Ne 
osallistuvat Naton yhteisiin su-
kellusveneharjoituksiin Välime-
rellä ja harjoittelevat jatkuvasti 
oman pintalaivastonsa kanssa. 

P u h u m m e sukel lusveneen 
ominaisuuksista. 

- Hän on hiljainen, sanoo ve-
neen päällikkö, se on sukellusve-
neen tärkein ominaisuus. 

Nirefs on viimeisin uudelleen 
rakennetuista Glavkos- luokan 
veneistä. Peruskorjauksen yhte-
ydessä veneen keskelle lisättiin 

viiden met r in jatkokappale ja 
käytännössä kaikki keskeiset jär-
jestelmät vaihdettiin. Uusi säh-
kökoneista ja akusto mainitaan 
ensimmäisenä. 

Veneeseen on lisätty mah-
dollisuus ampua Harpoon- me-
r i m a a l i o h j u k s i a p i n t a m a a l e -
ja vastaan. Taistelujohtokeskus 
näyttöruutuineen vaikuttaa pe-
rin modernilta. Kansainvälises-
ti veneen uutta sekä aktiivisena 
että passiivisena toimivaa CSU-
90 sonar jär jes te lmää pidetään 
aluksen suurimpana parannuk-
sena. Kokonaan uusittu vene las-
kettiin vesille vuonna 2000 ja nyt 
se on operatiivisesti täysin sisään 
ajet tuja sotakelpoinen. 

Kreikka lisää 
sukellusvenelaivastoaan 
Glavkos- luokka on vanhin Krei-
kan kolmesta sukellusvenetyy-
pistä. Venetyyppi on peräisin 70-
luvun alkupuolelta, jolloin niitä 
rakennettiin Saksassa neljä kap-
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paletta Kreikan laivastolle. 
Neljää Glavkos- venettä seu-

rasivat Saksan telakoilla neljä 
Poseidon- luokan sukellusvenet-
tä. Jotkut laskevat nekin kuulu-
viksi samaan Glavkos- perhee-
seen, mut ta Kreikassa alukset 
eritellään omaksi luokakseen. 

Glavkos- luokan peruskorja-
us on lisännyt sen operatiivisen 
käyttöiän 45 vuodeksi. Peruskor-
jausohje lma ja tkuu Poseidon-
veneissä, joiden päivitysohjel-
mat kulkevat nimillä Neptun I ja 
Neptun II. 

Vanhojen sukellusvenetyyp-
pien m o d e r n i s o i n n i n l isäksi 
Kreikka päätti vuonna 1998 kol-
men uuden sukellusveneen han-
kinnasta. Kyseessä ovat saksalai-

sen 112-sukellusveneen paran-
nettu versio 114. Sitä pidetään 
yhtenä kaikkein edistyneimmis-
tä perinteisistä sukellusveneistä 
maailmassa. Veneessä on koko-
naan ilmasta ri ippumaton pro-
pulsiojärjestelmä. 

Sukellusveneiden päivitys on 
tuonut Kreikkaan osaamistaitoa, 
jonka seurauksena kaksi uusinta 
alusta rakennetaan Saksan ase-
masta kokonaan Kreikassa. Tänä 
vuonna Saksassa valmistuu Pa-
panikolis sukellusvene, jota seu-
raavat Kreikassa valmistettavat 
Pipinos vuonna 2008 ja Matro-
zos vuonna 2009. 

Samanaikaisesti sukellusve-
neiden määrä on leikkauslistan 
kärjessä lähes kaikissa Euroo-

pan maissa, myös Saksassa, jossa 
alun perin kahdentoista 12-tyyp-
pisen sukellusveneen hankinta-
ohjelma on supistunut neljään 
veneeseen. 

Kreikalla on kohta Välimeren 
muhkein perinteinen sukellusve-
nelaivasto, joka kaiken lisäksi on 
joko aivan uutta tai vasta uudis-
tettua kalustoa. Määrällisesti Eu-
roopan Unionissa vain Saksalla 
on Kreikkaa enemmän sukellus-
veneitä. 

Kreikkalaiset sukellusvene-
miehet ovat silmin nähden me-
rivoimiensa valioita. Mikä tekee 
sukellusvenemiehistöistä erilai-
sia, kysyn H/S Nerefsin pienessä 
messissä. Sisälle ahtautuneet up-
seerit kiemurtelevat hiukan. Nä-
kee, että he antaisivat mielellään 
muiden määritellä itsensä. 

- Erehdykset eivät ole sallittu-
ja, sanoo insinööriupseeri. Mui-
takin määri t telyjä alkaa tulla, 
kun yksi aloitti: 

- Tämä on täysin instrument-
tiriippuvaista hommaa, niin kuin 
matalalento pimeällä. 

- Sukellusveneessä on tunnet-
tava kaikki, niin ihmiset kuin tek-
niikkakin. 

- Täällä on osattava olla mui-
den kanssa. Hermojen täytyy pi-
tää. 

Erikoismiesten ammatillinen 
itsevarmuus ja osaamisen tuoma 
rentous näkyy kaikessa, eniten 
kaikenlaisen uhoamisen puuttu-
misessa. Ei ihme, että sukellus-
venemiehiä pidetään omituisina 
Kreikan puolustusvoimissa. 

Kirjoittaja, rannikkojääkäri ja 
eversti evp Kalle Liesinen tutustui 
Kreikan sukellusvenelaivastoon 
heinäkuussa 2005. Liesinen on 
palvellut mm. merivoimien jalka-
väkiupseerina ja koulutusosaston 
päällikkönä pääesikunnassa. 
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JA JOKU NIUKKA TAPPIOKIN 

Puolustusvoimien - ja samal-
la Merivoimien - edustus-

urheilujoukkueen kausi 2005 oli 
jälleen sekä aktiivinen että myös 
menes tyksekäs . P o i k a m m e ja 
tyt tömme ovat edustaneet maa-
tamme ja sen Merivoimia tyylik-
käästi ja näkyvästi kansainväli-
sillä kilpakentillä pärjäten ama-
tööreinä hienosti osin ammatti-
laisten joukossa. Samalla on luo-
tu hyvää Suomi-kuvaa ja uskot-
tavaa kuvaa sotaväkemme (RVL: 
sta unohtamatta) kyvystä. 

Mer io t te luunhan kuuluu 2 
lajia; meri-5-ottelu sekä purjeh-
dus. MM-kilpailut käydään ny-
kyään erikseen, mutta Pohjois-
maiden mestaruudet ratkotaan 
yksissä kisoissa. Ohessa lyhyt 
katsaus vuoden kisoihin ja jouk-
kueemme saavutuksiin. 

Purjehduksen MM, 
viikko 21 /05 , 
Brest, Ranska 
Kansainvälisen sotilasurheilulii-
ton (CISM) tunnuslauseen "Fri-

endship Through Sport" mukai-
sesti tämäkin kilpailu rakensi ys-
tävyyttä eri maiden välillä. On 
harvinaista saada vaikkapa USA 
ja Libya saman pöydän ääreen 
muilla keinoin. Kilpailuun osal-
listui 20 maata. Kilpailujen jär-
jestelyt olivat huippuluokkaa ja 
osoittivat ranskalaisten paneu-
tuneen asiaan. He olivat jopa 
hankkineet uudet J80-veneet ki-
soihin. 

Suomen j o u k k u e e n m u o -
dostivat komkapt Erkki Heino-
nen, yliluutnantti Mikko Simola 
sekä luutnantit Sami Tamminen 
(perämies) ja Kim Westman eli 
purjehdittiin 4-henkisin miehis-
töin. Joukkueen johtajana toimi 
kaptl Juha Lehtinen. Venekun-
nan tavoitteena oli MM-mitali . 

Sotilaspurjehduksessa Suomel-
la on jo haavissa kulta-, hopea-
ja pronssimitaleita. Suomenkin 
venekunnassa riitti kokemus-
ta aina Olympiaedustukseen ja 
America's Cup karsintakilpai-
luihin asti. Muidenkin huippu-
maiden edustajissa oli runsaasti 
Olympia- ja MM-kokemusta lu-
kuisista eri venetyypeistä. 

Kilpailut käytiin vaihtevissa 
tuulioloissa, oli puhuria ja tyyn-
tä. Suomen venekunta purjehti 
monta starttia taktisesti hienos-
ti vapaissa tuulissa omaa purjeh-
dustaan ja aina kärjen ja mitalin 
tuntumassa. Kolmantena päivä-
nä Suomi menetti yhden osakil-
pailuvoiton, kun sään tyyntyes-
sä kisa keskeytettiin. Viimeisenä 
kilpailupäivänä Suomi saavut-
ti Ranskaa ja oli ennen viimeis-
tä starttia enää pisteen päässä 
pronssimitalista. 

Vi imeinen lähtö yr i te t t i in 
purjeht ia vaihtelevissa olosuh-
teissa. Jälleen Suomen venekun-
ta osoitti taktisesti kypsää ajatte-
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lua ja purjehti toisena. Kuitenkin 
tuulen loppuessa kilpailulauta-

k u n t a k e s -
keytt i ki lpai-
lun ja ratkaisu 
jäi perjantaina 
purjehditta-
vaan varapäi-
vään , jo l lo in 
yritett i in saa-
da viimeinen, 
12. lähtö pur-

" * jehdittua. USA 
oli jo varmis tanut maai lman-
mestaruuden. Suomi oli toisena 
olevasta Saksasta neljän pisteen 
päässä ja Ranskasta vain pisteen 
päässä. Suomen venekunnal la 
olisi hyvällä suorituksella ollut 
mahdoll isuus jopa hopeamita-
liin asti. 

Aamupalaverin jälkeen ran-
nassa nos te t t i in lykkäysvies-
ti: veneet jäivät rantaan odotta-
maan mahdoll is ta tuulta. Au-
ringon lämmittäessä alkoi tuu-
lenvire. Ensimmäisenä merelle 
lähti Suomen venekunta osoitta-
en halua purjehtia ja taistella mi-
taleista. Suurinta halut tomuut-
ta osoitti Ranska. Noin tunnin 
Suomen lähdön jälkeen saapui-
vat myös muiden maiden veneet 
vesille. Kilpailulautakunta aloitti 
valmistelut, mutta odotellessa jo 
lupaavaksi noussut tuuli tyyntyi 
jälleen; päivän kilpailu peruu-
tettiin ja Suomen oli tyytyminen 
karvaaseen neljänteen sijaan. 

Kaikkiaan pur jehdi t t i in 11 
lähtöä, joiden suorissa tuloksissa 
Suomella oli toiseksi parhaat pis-
teet. Lopputuloksissa kuitenkin 
laskettiin pois kaksi huonointa 
lähtöä. Tämä osoittaa venekun-
tamme purjehtineen erittäin ta-
saisen sarjan ja vähänkin parem-
malla onnella mitalin. CISM:n 
edustajat olivat huolissaan pää-
töksestä jättää viimeinen kilpai-

lu purjehtimatta. Tällähän var-
mistettiin Ranskalle pronssimi-
tali. Ki lpai lulautakunta toimi 
kyllä sääntöjen mukaisesti, vaik-
kei ehkä urheilullisesti ja täysin 
puhtaalla omallatunnolla. Vaik-
ka kyseessä olisikin ollut kevyen 
tuulen kilpailu, olisi kisaaminen 
ollut oikea ratkaisu - ainakin 
omasta vinkkelistämme katsot-
tuna. 
Lopputuloksia: 
1. USA 22,00p 
2. Saksa 28,00p 
3. Ranska 31,00p 
4. Suomi 32,00p 
5. Norja 37,00p 

Meriottelun XXII 
PM-kilpailut 
5.-9.6.2005, 
Bergen, Norja 
Norjassakin supistetaan puolus-
tusvoimien toimintaa, joten jo 
useasti kisoja isännöinyt Haa-
konsvern järjesti nyt tapahtuman 
minimiresurssein, mut ta kisat 
saatiin kuitenkin vietyä tyydyttä-
vällä tasolla läpi. Sää oli vuoden-
ajan mukaan erittäin vaihteleva. 

PM-kisojen kilpailulajit ovat 
Meri-5-ottelu ja purjehdus. Suo-
men joukkue jatkoi lähivuosista 
totutulla linjalla ja otti kolme ja-
ossa olleista kuudesta kultamita-
lista. 

PURJEHDUS: 
Purjehdus suoritettiin tällä ker-
taa Yngling-luokalla. Kilpailuun 
sai kukin maa lähettää kolme 
3-miehistä miehistöä, eli vene-
kuntia kisaan osallistui yhteensä 
12. Suomalaiset kisasivat jälleen 
omalla tasollaan voittaen sekä 
joukkuepur jehduksen (kuudes 
peräkkäinen voitto) että vene-
kohtaisen mestaruuden. Olym-
piapurjehti jat Erkki Heinonen 

MERI-5-OTTELU 
Miesten kilpailua hallitsi Sami 
Sorri, joka nappasi jo viidennen 
peräkkäisen PM-tittelinsä. Sor-
ri oli jälleen omalla tasollaan. 
Loukkaantumishuolien riivaama 
miesjoukkueemme joutui tuleen 
vain 4 miehen voimin, joten kol-
men viime vuoden joukkuemes-
tarilla ei ollut eväitä edes mita-
lille, kun miehissä joukkuepis-
teisiin lasketaan viiden parhaan 
tulokset. Naisissa Terhi Pyyhtiä 
sijoittui pronssille ja ensimmäis-
tä kertaa PM-kisoihin lähetetty 
Suomen naisjoukkue hopealle. 

Meri-5-ottelun tuloksia 
/ miehet: 
1. Sami Sorri, S, 6195 p 
2. Anders Meland, N, 6027 p 
3. Pontus Olander, R, 6009 p 

12. Janne Paloheimo, 5510 p 
13. Tuomas Runola, 5497p 
14. Petri Sassi, 5466 p 

ja Sami Tamminen vetivät koko 
9-miehisen joukkueemme ko-
vaan vauhtiin heti avausstartista 
alkaen. 

Maa-maata-vastaan käydys-
sä joukkuekisassa Suomen ve-
nekunnat voittivat kaikki kuusi 
lähtöänsä. Erillisessä venekoh-
taisessa yksilökisassa oli ykkös-
veneemme Tamminen-He ino-
n e n - T e e m u Antt i la pi telemä-
tön voittaen lähes kaikki startit. 
Toiseksi sijoittui Norjan ja kol-
manneksi Tanskan ykkösveneet. 
Muut suomalaisveneet olivat si-
joilla 5 ja 7. 
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/ naiset: 
1. Camilla Ianke, N, 5916 p 
2. Ann Kristian Tvedten, N, 

5893 p 
3. Terhi Pyyhtiä, S, 5887 p 
4. Sara Norman, R, 5779 p 
... Norja voitti naisten joukkue-
kilpailun, Suomi 2. 

Meri-5-ottelu n 
MM-kilpailut 
9.-17.7.2005, 
Split, Kroatia 
Kroatian Splitissä järjestetyt kil-
pailut olivat järjestyksessä lajin 
42. MM-kisat. Tänä vuonna ki-
soihin osallistui 15 kansakuntaa 
ja sata urheilijaa kaikista maan-
osista pl Australia. Isännät olivat 
valmistautuneet huolellisesti teh-
täväänsä, joten kilpailut sujuivat 
hyvin. Sää oli suomalaisille var-
sin kuuma, mutta helteestäkin 
selvittiin. Splitin kaupunki ja ys-
tävälliset ihmiset jättivät myös 
hyvät muistot kisavierailleen. 

Terhi Pyyhtiä aloitti urak-
kansa suorastaan ylivoimaisesti 
voittamalla suvereenisti naisten 
esteratakilpailun. Miehissä Sami 
Sorri aloitti myös mainiosti tit-
telinsä puolustamisen olemal-

la esteratakilpailun jälkeen vii-
des. Miesjoukkueemme esterata 
meni suunnilleen odotusten mu-
kaan eli kirittävää jäi jatkoon. 

Toisen kilpailupäivän pelas-
tus- ja esteuintikilpailut onnis-
tuivat joukkueel tamme hyvin: 
Sami Sorri nousi miesten ja Ter-
hi Pyyhtiä naisten kilpailujen 
kärkeen kolmen lajin jälkeen. Li-
säksi Suomen miesjoukkue tar-
rasi yhteispisteissä kiinni jouk-
kuemitall i in nous tuaan perät i 
viisi sijaa. 

Merimiestaitokilpailu käytiin 
kovassa helteessä. Lisäksi ajoit-
tain kova tuuli aiheutti monelle 
vaikeuksia etenkin soutuosuu-
della. Sami ja Terhi onnistuivat 
kumpik in hyvin ja säilyttivät 
piikkipaikkansa. Suomen mie-
hetkin tekivät hyvät suoritukset 
ja omia ennätyksiään, mutta silti 
Norja pääsi joukkuekisassa ohi. 

Amfibiomaastojuoksu juos-
tiin hirmuisessa helteessä. Tek-
nisesti suomalaisten ammunta , 
melonta ja kranaat inhei t to su-
juivat hyvin, mut ta juoksussa 
jäätiin hieman lisää eli joukkue-
mitali jäi haaveeksi tällä kertaa. 
Sen sijaan Sami ja Terhi ottivat 
vakuuttavasti mestaruudet Suo-

meen: Samille titteli oli jo kol-
mas perättäinen ja yhteensä nel-
jäs, kun taas Terhi kirkasti viime 
kesän EM-tittelin ensimmäiseksi 
Suomeen saaduksi naisten maa-
ilmanmestaruudeksi. 

Kisan virallisten päättäjäisten 
ja loppubanketin jälkeen cham-
pioonit viettivät ansaitun "yöva-
paan" Splitin öissä! Seuraavana 
päivänä oli vielä järjestetty tu-
tustumismatka laivaston huolto-
aluksella upeaan Dalmatian saa-
ristoon. Kokonaisuutena Kroatia 
jätti itsestään erittäin positiivisen 
kuvan ja sitä voikin suositella tu-
ristikohteeksi monen muun Vä-
limeren maan sijaan. 

Lopputuloksia / miehet: 
1. Sami Sorri, Suomi, 6117 p 
2. Lars Weise, Saksa, 6004 p 
3. Klaus Hjorth-Mamsen, 

Tanska, 5957p 
....23. Janne Paloheimo, 5720 p 
28. Mikko Lempiäinen, 5656 p 
31. Tuomas Runola, 5611 p 
53. Petri Sassi, 5351 p. 

Lopputuloksia / naiset: 
1. Terhi Pyyhtiä, Suomi, 5961 p 
2. Sara Norman, Ruotsi, 5828 p 
3. Camilla Ianke, Norja, 5796 p 

Miesten joukkuekilpailu: 
1. Saksa (Weise, Wesemann , 
Schwartz, Schubert) 23.523 p 
2. Norja (Meland, Soyland, An-
markrud, Kaspersen) 23.434 p 
3. Turkki (Yilmaz, Burcin, Sirin, 
Koe) 23.415 p 
4. Suomi, 23.089 p. 

Täte Vanhamäki 
Lajijohtaja 
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OVE ENQVIST 

37/20 O-tykki Obuhovin museossa Pietarissa (Ove Enqvist) 

/20 O oli p i en in varsi-
naiseksi rannikkotykik-

si luokiteltava ase. Se oli Obu-
hov- teh taan tekemä 37 m m : n 
Hotchkiss-ase. Se oli periaattees-
sa sama tykki kuin Hotchkissin 
useita putkia käyttävä revolve-
riperiaatteella toimiva vastaava 
ase, mut ta lukko oli muute t tu 

alaspäin liikkuvaksi kiilalukoksi. 
Tykki oli alkujaan tarkoitettu 

sota-alusten lähitorjuntatykiksi. 
Se asennettiin usein yläkannel-
le kannen reunalle eli partaalle. 
Tehtävään tykki sopi hyvin, kos-
ka sille voitiin antaa 30 asteen 
negatiivinen korotus. Varsinais-
ta korotusta saatiin vain noin 21 

astetta. Tykissä ei ollut suuntaus-
laitteita vaan sitä piti suunnata 
käsivaraisesti. Lavettina oli kar-
tiolavetti. Tykissä oli nestehidas-
tin ja jousipalautin ja siinä käy-
tettiin samoja ampumatarvikkei-
ta kuin 37/30 Ma-tykissä. 

Erään lähteen mukaan 37/20 
O-tykkejä olisi ollut Suomessa 
yhteensä yhdeksän kappaletta. 
1920-luvun tilastoissa niitä to-
sin luetellaan vain kolme, mut-
ta jatkosodan lopun ja vuoden 
1944 luetteloissa niitä on seitse-
män. Sotien 1939-1944 aikana 
niitä käytettiin Loviisan ja Han-
gon välisillä vart iol innakkei l-
la lähipuolustustykkeinä. Tykin 
yksinkertaisesta rakenteesta joh-
tuen se oli toimintavarma. Tykin 
merkitys ei kuitenkaan ollut ko-
vin suuri ammuksen vähäisestä 
tehosta johtuen. 

Piirros 37/20 O-tykistä, Ove Enqvistin 
kokoelma 
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Äänisen Rannikkoprikaatin I Linnakkeiston joukkoja järjestyneenä esikuntansa eteen Äänislinnassa 
(Veteraanikuva). 

Laatokal ta lokakuun alussa 
1941 siirretty Lin.Psto Kos-

ken (RPsto Ä) esikunta to imi 
aluksi myös Ään.RPr:n (nime-
nä ensin Äänisen Puolustus) esi-
kuntana. Marraskuussa Turus-
ta saapui 5.RPr:n esikunta Ään. 
RPr:n esikunnaksi sekä EK, VK 
ja RPion.K. 

RTR 4:n (RPsto Ä > I Lsto/ 
Ään.RPr. > RTR 4) puolustet-

tavana oli n. 140 km. leveydeltä 
Äänisen länsirannikkoa Äänis-
linnan pohjoispuolelta Syvärin-
niskan pohjoispuolelle. 

RPsto Ä:n esikunta aloitti 
toimintansa Äänislinnassa, mis-
tä siirtyi joukko-osaston nimen 
välillä muuttuessa heinäkuussa 
1942 Shelejkiin sekä syyskuussa 
1942 Ruoppaojalle. 

Marraskuun alussa 1941 saa-

pui 6.RPr:sta Norrskärin linnak-
keelta 2/152/45 C -tykkiä (suo-
menk ie l inen henki lös tö 5. ja 
7.RPr:sta) Ääniselle. Tykit olivat 
vuoden päättyessä tilapäisase-
massa Äänislinnan eteläpuolel-
la Uusiselässä (Lke 6 > Lke 11, 
luutn. S Viljakainen). Norrskärin 
l innakkeen kolmas tykki oli jo 
kesällä viety Laatokalle ja sieltä 
edelleen syksyllä Vosnesenjaan. 

Miehistön sirpalesuo-
jattu ja naamiomaalattu 
hirsitalo Lukkosaaressa 
(Veteraanikuva). 
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Vuosien 1941/1942 vaihtees-
sa aloitettiin kahden kenttäva-
rustetun Canet-aseman teko Ää-
nislinnan edustalle Majakkasaa-
reen (aik. Ivanovsk). Sotatoimien 
päätyt tyä H a n g o n r in tamal la 
4.RPr:iin kuuluneet Krokön lin-
nakkeen 3/152/45 C -tykit ja Bo-
laxin l innakkeen toimintakun-
toinen 1/152/45 C -tykki kulje-
tettiin maaliskuun alussa Äänis-
linnaan. Tykeistä kaksi sijoitet-
tiin Majakkasaareen ja kaksi Vä-
liniemeen. 

Majakkasaari ristittiin Talvi-
sodan päättymisen vuosipäivä-
nä 1942 Lukkosaareksi. Patterin 
tykit olivat maal is-huht ikuus-
sa ampumakunnossa (Lke 12, 
luutn. A Andersson). 

Kesäkuussa 1942 Lke 11 
Uusiselässä nimett i in 42.Rask. 
Rt.Ptriksi (kntop. p= 4842, i= 
7753, kapt. P Autio) ja Lke 12 
Lukkosaaressa 43.Rask.Rt.Ptriksi 
(vänr. C Rosenberg). 

I 

Uusiselästä Lukkosaareen 
42.Rask.Rt.Ptrin tykit siirrettiin 
joulukuussa 1942 myös Lukko-
saareen. Yhdistetyn patterin ni-
meksi tuli t ammikuussa 1943 
42.Rask.Rt.Ptri. Patteri oli neli-
tykkisenä ampumavalmiina hel-
mikuussa. Tulenjohtoasemana 
oli puutorn i . Tykkiasemat ra-
kennet t i in kanta l innoi te tuiks i 
betonisiksi pyöröasemiksi (1. tki 
p= 4979, i= 8732, 2. tki p= 4993, 
i= 8725, 3. tki p= 5006, i= 8723 
ja 4. tki p= 5044 ja i= 8690). 

Patterin 2. tykki siirretti in 
heinäkuussa 1943 Soksuun. 

Suomen R a n n i k k o t y k i s t ö 
1918-1958 -kirjassa Canet-tykin 
putken siirrosta ja kantalinnoite-
tusta tykkiasemasta olevat kuvat 
ovat Lukkosaaresta. 

Lukkosaaresta tykit siirrettiin 
Haminaan ja henkilöstö kenttä-
patteristoon. 

4 2 . R a s k . R t . P t r i (kap t . K 
Miettinen 10.1.1944-) pidettiin 
asemassaan Ään.RPnn joukko-
jen irroittamiseen asti. 

P a t t e r i p u r e t t i i n 2 2 . -
25.6.1944 ja tykit kul jetet t i in 
26.6. mennessä Äänis l innaan, 
josta edelleen Haminaan. 

Patterin henkilöstö sijoitet-
tiin Ään .RPnn uut ta kokoon-
panoa järjestettäessä hevosve-
toiseen RTR 4:n II Patteristoon 
(esik., 3 ptria 12/75 K/17 ja ko-
lonna). 

H a m i n a s t a p a t t e r i n kak-
si tykkiä kuljetettiin heinäkuun 
a lkupäiv inä U l k o - T a m m i o o n 
ja l i i tet t i in 24.Rask.Rt .Ptr i in 
(4/152/45 C). Yksi tykki siir-
retti in Mustamaahan 19.Rask. 
Rt.Ptriin (3/152/45 C). 

Teuvo Rönkkönen 

Viimeisiä kuljetuksia lähdössä 
Lukkosaaren laiturista 26.6.1944 
aamuyöllä (Veteraanikuva). 
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kirjallisuuskirjallisuuskirkirjallisuuskirjallisuuskirjallisuuskirjallisu 

HAVSBANDSLINJEN 

• • • Sobéus, Urban 
Havsbandslinjen i Stockholms 
skärgård 1933-1945 
Militärhistoriska Förlaget 2000 

Kirjallisuutta eri maiden ja 
erityisesti naapurimaittem-

me Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
rannikkotykistöstä on vaikeaa 
löytää. Sen takia esittelen lyhyes-
ti Urban Sobéuksen kirjan, vaik-
ka se on jo useita vuosia vanha. 

Kovakan t inen 382-sivui-
nen kirja käsittelee sitä merilin-
nakkeiden sarjaa, jota Ruotsis-
sa suunniteltiin ja rakennettiin 
Tukholman saaristoon ennen 
toista maailmansotaa. Kirja on 
jaettu kahteen osaan. Ensim-
mäisessä osassa käsitellään noin 
50 sivulla l innakeketjun taus-
taa. Toinen osa käsittelee yksi-
tyiskohtaisesti eri pattereiden ja 
patteristojen historiaa. Alueen 
rannikkotykistöllä oli tietty mer-
kityksensä myös Suomelle, kos-
ka ennen toista maailmansotaa 
suunniteltiin yhteistyötä Ruotsin 
ja Suomen välillä Ahvenanmaan 
rannikon puolustamiseksi. Tätä 
yhteistyötä, jota ei koskaan to-
teutettu, käsitellään omassa ala-
luvussaan. 

Kirja on kuvitettu musta-val-
koisilla kuvilla. Muutama kartta 
olisi selvittänyt eri pattereiden 
sijainnin niille, jotka eivät tunne 
Tukholman saaristoa tarkkaan. 
Jos on kiinnostunut Ruotsin ran-
nikkotykistöstä kirja on hankki-
misen arvoinen. Itse sain kirjan 
eräältä tutulta, enkä onnistunut 
varmuudella selvittämään mistä 
sitä saa ostaa. Eräs myyntipaikka 
lienee Vaxholmin linnoitusmu-
seo Tukholman saaristossa. Li-
säksi Militärhistoriska Förlaget 
myy ainakin joitakin kirjojaan 
Tukholmassa Armemuseetissä. 

Ove Enqvist 

• • • Raimo Vehviläinen, 
Ahti Lappi ja Markku Palokan-
gas 
Itsenäisen Suomen ilmatorjunta-
tykit 1917-2000 
Sotamuseo 2005 

Itsenäisen Suomen ilmatorjun-
tatykit 1917-2000 on kolmas 

osa Sotamuseon julkaisusarjassa, 
joka esittelee Suomen puolustus-
voimien eri aselajien moninais-
ta ja esineellisen sotahistorian 
kannalta kiintoisaa taisteluvä-
lineistöä. Ensimmäisenä osana 

sarjassa ilmestyi vuonna 1996 
eversti Jyri Paulaharjun kirjoitta-
ma "Itsenäisen Suomen kenttäty-
kit" ja toisena osana everstiluut-
nantti Ove Enqvistin kirjoittama 
"Itsenäisen Suomen rannikkoty-
kit", joita molempia on vielä saa-
tavissa Sotamuseosta. 

Vehviläisen kirjoittama 260-
sivuinen pehmeäkantinen teos 
on saman tapainen kuin sarjan 
muut teokset. Majuri evp. Raimo 
Vehviläinen kuoli kuitenkin yl-
lättäen vuonna 2002 ennen teok-
sen valmistumista, ja sitä ovat 
täydentäneet eversti evp. Ahti 
Lappi ja FM Markku Palokangas. 
Lappi kävi läpi ja tarkisti Vehvi-
läisen materiaalin, ja Palokangas 
kirjoitti keveitä 20 m m m ilma-
torjuntatykkejä ja ilmatorjunta-
kiväärejä käsittelevät luvut. 

Kirja on jaettu neljään pää-
lukuun. Ensimmäisessä luvussa 
selvitetään suhteellisen tarkkaan 
uuden aselajin syntymistä. Toi-
nen luku on omistettu ilmator-
juntatykistön teorialle ja käytän-
nölle. Kolmas luku on nimeltään 
Suomen i lmatorjuntakaluston 
kehitys, ja neljännessä luvussa 
esitellään ilmatorjuntatykit ja -
konekiväärit vuosina 1917-2000. 
Kirja on kuvitettu musta-valkoi-
silla valokuvilla, piirroksilla ja 
taulukoilla. 

Sotamuseon julkaisema kirja 
edustaa linjaa, jossa on satsattu 
sisältöön eikä ulkonäköön. Suh-
teellisen vaatimattoman näköi-
nen kirja sisältää suuren mää-
rään tietoa ilmatorjuntatykeistä 
ja niihin liittyvästä kalustosta ku-
ten tulenjohtojärjestelmistä. Kii-
tosta ansaitsee myös harvinaisen 
laajat englanninkeliset tekstit. 

Kirjan taitossa on hieman 
poikettu sarjan aikaisemmista 
teoksista. Ratkaisu ei ole oikein 
onnistunut, mutta ehkä pakon 

I STOCKHOLMS 
SKÄRGÅRD 
1933-1945 
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lusuuskirjalusuuskirjam keskustelua 

sanelema. Kirjassa ei valitetta-
vasti käsitellä eräitä erityisesti 
rannikkotykistölle myöhemmin 
annettuja harvinaisempia tykki-
malleja kuten erilaisia 75 mmm 
Zenit-tykkejä ja lukuisia 47 mm: 
n tykkimalleja. Myöskään meri-
voimien erimallisia it-tykkejä 
ei käsitellä, mutta ne on esitel-
ty kattavasti Pasi Wahlmanin ja 
Pekka Kiiskisen kirjassa "Itse-
näisen Suomen laivaston laivaty-
kit". Osa tykkitiedoista ja kuvista 
on ehkä turhaankin toistettu ai-
van samanlaisena ainakin kirjan 
kahdessa kohdassa. 

Ilmatorjuntatykistöhän syn-
tyi aikoinaan rannikkotykistös-
tä, mikä on vain yksi syy miksi 
jokaisen rannikkopuolus tuk-
sesta kiinnostuneen kannattaa 
hankkia tämä hinta-laatusuh-
teeltaan erinomainen kirja itsel-
leen. Kirjaa saa ostaa Sotamuse-
osta ja todennäköisesti jossakin 
vaiheessa myös esimerkiksi Aka-
teemisesta kirjakaupasta. Sota-
museossa hinta on 20 €. Sotamu-
seon yhteystiedot ovat Maurin-
katu 1 Helsinki, 09 181 26381. 

Ove Enqvist 

• • PÄÄTOIMITTAJALLE 

Olen mielenkiinnolla vuo-
sien mittaan lukenut Ran-

nikon Puolustajan net t inume-
roita. Viime numeron (2/2005) 
pääkirjoitusta oli vaikea sulattaa: 
m i n u n näkemykseni mukaan 
suomalaisen upseerin ei tule jul-
kisesti spekuloida poliittisella 
historialla, eikä liioin arvostella 
ylipäällikkönsä toimintaa. 

Olen pahoillani isänne pois-
menon johdosta. En kuitenkaan 
ymmärrä Runebergin mukaan 
tuomista. Myös minun isäni so-
takavereilleen teki velvollisuu-
tensa ja tarpoi viisi vuotta Kar-
jalan metsiä. Heidän repuissaan 
ei liene ollut Vänrikki Stoolin ta-
rinat. Pikemminkin Haanpään 
Kenttä ja kasarmi. 
Ystävällisin terveisin, 
Pekka Saarnio 

• • N0ST0VÄESTÄ VIELÄ 

Varatuomari Juha Palmujoki 
ihmetteli numeron 2/2005 

keskustelupalstalla sitä, etteivät 
reservinupseerit "enää" kuulu-
kaan nostoväkeen täytettyään 60 
vuotta. Olen kiinnittänyt pitkän 
aikaa huomiota tähän sitkeässä 
pysyvään harhaluuloon jostain 
"nostoväestä" 60 ikävuoden jäl-

keen. Mitään lakimuutosta ei ole 
tapahtunut, vaan asia on aina it-
senäisessä Suomessamme ollut 
näin. "Mies on asevelvollinen 
sen kalenterivuoden alusta, jona 
täyttää 17 vuotta, sen vuoden 
loppuun, jona täyttää 60 vuot-
ta." Tämä yleinen virhekäsitys 
itää varttuneempien reserviläis-
ten keskuudessa luultavasti siitä 
syystä, että aikasemmissa ase-
velvollisuuslaeissa myös aliup-
seerien reservissäoloaika päättyi 
aikaisemmin, jonka jälkeen he 
olivat nostoväessä asevelvolli-
suusaikansa loppuun. Näinhän 
on miehistön osalta vielä tänä 
päivänäkin, joskin reservissä-
oloaikaa on nostettu 50 vuoteen. 
Luonnollisesti nostoväkeen voi-
daan siirtää ennenaikojaan kuka 
tahansa koska tahansa esim. ter-
veydellisistä syistä. Työvelvolli-
suusaikaa on kuitenkin vielä jäl-
jellä asevelvollisuusajan jälkeen-
kin... 
Tatu Korhonen 
Merikapteeni, 
Master of Science 
Reservin sotilasmestari 
Merireserviläiset ry:n puheen-
johtaja 
Helsingin laivastokilta ry:n jäsen 

ASEIDEN HUOLLOT 

AMPUMARATALAITTEET 

O r i c o p h O y 
^ Orivesi 

www.oricopa.fi 050-414 5680 
UPM-Kymmene Seaways 

Kotka 
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Kadettiylikersantti 
Tuomas Syväsen puhe 

MIEKKAJU 

Herra kenraali, arvoisat kutsuvie-
raat, kadettiveljet... 

Olen kadettiylikersantti 
Tuomas Syvänen, tule-

va palveluspaikkani SIMepa Me-
rivoimien koulutuskeskuksessa/ 
AUK tj-linjan kouluttaja 

Yhdeksän päivää ja yhdeksän 
yötä erottavat meidät, valmistu-
van kurssin pitkään odotetusta 
arjesta. Ne yhdeksän päivää tu-
levat tosin olemaan todennäköi-
sesti rankimmat koko kadetti-
koulun aikana; pitäähän tätä iki-
muistoista neljää vuotta juhlistaa 
asiaankuuluvalla tavalla. 

Neljä vuotta huoletonta ka-
detin elämää on kuitenkin ku-
lunut nopeasti. Oli hyvin haikea 
olo kun sovittelin eilen virkapu-
kuja kotona, hihassa ei ollut ka-
dettiylikersantin arvomerkkejä, 
siellä oli upseerin, yliluutnantin 
hihanauhat. En voi kieltää ettei-
vätkö kadettiylikersantinkin ar-
vomerkit olleet tyylikkäät, mutta 
tässä tapauksessa muutos ei enää 

odota. 
M e n n e i d e n k a h d e n k u u -

kauden työharjoittelu tulevassa 
työyksikössä konkretisoi arvo-
merkkivertai lun. Työyhteisös-
sä kadetin ei edes oletettu tietä-
vän kaikkea, kadettihan on vasta 
koululainen. Häneltä odotetaan 
ehkä uusia ajatuksia rutiineihin, 
jotka sitten voidaan vapaasti hy-
väksyä tai hylätä. Kadettihan on 
loppujen lopuksi vasta oppimas-
sa. Vastaavasti yliluutnantti on 
virkamies ja upseeri, jolla täy-
tyy olla jonkinlainen vastaus esi-
tettyihin kysymyksiin, näin voi-
daan todeta ainakin varusmie-
hen silmin katsottuna. 

Tulevan yksikköni yksikkö-
upseeri totesi, ettei mitään yh-
den yön ihmettä ole olemassa-
kaan. Valmis tuminen on pro-
sessi, johon meitä valmennetaan 
neljä vuotta. En voi täysin yhtyä 
tähän. Vaikka vastuu on välillä 
painanut näitäkin hartioita, oli 
tunne aivan erilainen pelkästään 
sovittaessa vaatteita, joissa oli 

KUVAT KAI MASALIN 

uudet arvomerkit. Virkamiehen 
vastuu on jakamaton ja se vas-
tuu on lähempänä kuin ikinä us-
koin. 

Koulutusjärjestelmän muu-
tos on ollut meille arkea, jonka 
keskellä olemme eläneet. Usein 
koulutusjärjestelmän muutos on 
i lmennyt epät ietoisuutena tu-
levasta. Välillä epätietoisuus on 
kaivellut mieltä, mutta toisaalta 
kadetti elää hetkessä ja sopeutuu 
vallitsevaan tilanteeseen suhteel-
lisen hyvin. 

Koulutusjärjestelmän muu-
tos on aiheuttanut myös kentäl-
lä epäilyjä ammattitaidostamme. 
Voin kuitenkin vakuuttaa teille, 
että siihen epäilykseen ei ole ai-
hetta. Me olemme saaneet hyvän 
ja monipuol i sen koulu tuksen 
kaikista rannikkojoukkojen ase-
lajeista. 

Koulutuksemme ei ole ollut 
pelkkää akateemista teoriaopis-
kelua, käytännön koulutus on 
meille huomattavasti teoriaa tu-
tumpaa. Tästä kertoo jo pelkäs-
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tään sadat harjoitusvuorokaudet 
aina talvisesta Kiikalasta keväi-
siin Rovajärven metsiin. Nyt val-
mistuvat rannikkotykistökade-
tit ovat saaneet asteittain etene-
vän, nousujohtoisen koulutuk-
sen aina tykkiryhmän miehistön 
tehtävistä kaikilla tykkikalustoil-
la Rjopon tulenjohtokomentajan 
tehtäviin saakka. 

Emme t ietenkään voi pitää 
i t seämme valmi ina johta j ina . 
Merisotakoulu on antanut meil-
le hyvät eväät onnistua tulevissa 
tehtävissä. Loppu on kuitenkin 
meidän vastuullamme. Jatkossa 
emme voi seurata yhtä polkua 
kauniissa jonossa, kuten tähän 
asti. Jokainen valitsee oman pol-
kunsa ja kehittää itse itseään par-
haaksi katsomallaan tavalla. 

Uusi koulutusjärjestelmä on 
tuonut mukanaan muutakin hy-
vää kuin pelkästään hyvän poh-
jan ammat t i ta idol le . Kun me 
valmistumme, kentällä odottaa 
omien jo valmistuneiden kurs-
sikavereiden lisäksi nuoremman 

kurssin kandidaatin tu tk innon 
suorittaneet luutnantit. Nuorem-
man kurssin kadetit ovat tullet 
tutuiksi monissa harjoituksissa 
ja tietenkin saunailloissa. Työyh-
teisöön on helpompaa sopeutua, 
kun tietää valmistuvansa tuttu-
jen sotilaiden keskelle. 

Tässä korostuu myös kurs-
sien välinen henki. Kun aiem-
min nuorempi kadetti oli myös 
valmistumisen jälkeen nuorem-
pi kouluttaja, nykypäivänä nuo-
rempi kadet t i saattaa odot taa 
kentällä vanhempana kouluttaja-
na. Se on tilanne joka meidänkin 
täytyy hyväksyä. 

Kun sain talvella tietää tule-
van ensimmäisen tehtäväni, olin 
tavallaan iloinen vastuusta, mut-
ta toisaalta ajattelin harppauksen 
olevan liian suuri. Ensimmäisek-
si tehtäväkseni kaavailtiin AUK: 
n t j- l injan johtajan tehtävää ja 
koulutusupseerin vakanssia il-
man joukkueen johtajuutta. En-
simmäiset tehtävät eivät vastan-
neet sitä luokittelua, jota meille 

oli painotettu; miten tärkeää on 
olla joukkueen johtajan tehtä-
vässä ja kouluttajana ennen lin-
jan johtajan tai koulutusupseerin 
tehtäviä. 

O n n e k s i s ama hava i t t i i n 
myös tulevassa joukkoyksikössä-
kin. Kokemus ja ammattitaito pi-
tää luoda askel askeleelta, aivan 
niin kuin se tehdään kadettikou-
lussakin. Olen erittäin tyytyväi-
nen siitä, että saan luoda oman 
ammat t i ta i ton i koulut ta ja teh-
tävien kautta. Ilman sitä ei olisi 
pohjaa myöhemmille tehtäville. 

Lopuksi täytyy sanoa että 
Rt-miehenä on hyvä olla. Kaik-
ki mitä rannikkotykistö on meil-
lä tarjonnut, ja puhun nyt koko 
linjan puolesta, tukee ammatil-
lista osaamista ja mikä tärkeintä, 
rannikkotykistön henki on vah-
va. Ne kanssakäymistaidot sekä 
asenne koulutukseen ja omaan 
osaamiseen, jota meillekin on 
opetettu ovat lähtöisin r t-mie-
hiltä. 

Syvin kiitos siitä l in jamme 
joh ta ja l le , k a p t e e n i l u u t n a n t -
ti Matti Linterille sekä kurssim-
me johtajalle kapteeniluutnantti 
Antti Rainolle. Se mihin meitä 
ei täällä valmennettu, on sellais-
ta mihin meitä ei voida edes val-
mentaa. 

Yhteinen taival tämän mah-
tavan linjan kanssa on lähellä 
päätöstä. Haluan kiittää jokaista 
linjani kadettia näistä ikimuis-
toista hetkistä. Ne muistot ja ih-
missuhteet, joita neljän vuoden 
aikana luotiin hiihdettäessä ha-
mista Lappeenrantaan ja tähys-
tettäessä iskemiä sekä merikot-
kia Ärväskivellä, ovat mieleen 
kirjoitettu muisto siitä mitä on 
kadettihenki. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSE ERI YHDISTYS TIEDOTTAA 

rm ikko tyk i s ton Upsee r i yhd i s t ys ry:n 
o k o u s p i de tään 

1 8 . 1 1 . 2 0 0 5 M e r i s o t a k o u l u n aud i t o r i ossa 

Ikaen k io 18 .00 . K o k o u k s e s s a käs i te l l ään 
ä ä n t ö j e n 13 § :n m ä ä r ä ä m ä t as ia t s e k ä 13 § :n 

s ä ä n t ö j e n m u u t o s (koh ta v u o s i k o k o u s p i de tään 
m a r r a s - j o u l u k u u n a i kana m u u t e t a a n maa l i s -

huh t i kuun a ikana) . 
Te rve tu l oa ! 

- Y h d i s t y k s e n Hal l i tus -

EVP-LOUNAAT 
Kuluvalle syksylle on suunniteltu kaksi evp-lounastilaisuutta: 

20.10.2005 klo 12.00, Eurooppalainen terrorismi, komkapt Juha-Antero Puistola 
Strategian laitokselta. 

17.11.2005 klo 12.00, Sotilasasiamiehenä Ruotsissa, kommodori Stig Grönberg 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. 

Tilaisuudet ovat Katajanokan Kasinolla. Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle, 
puh 09 6222722.Yhdistyksen reserviupseerijäsenet ovat myös tervetulleita. 

Meriupseeriyhdistyksen ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen perintei-
nen e s i t e l m ä t i l a i s u u s järjestetään Suomenlinnan Upseerikerholla tiis-
taina 2 2 . 1 1 . 2 0 0 5 k lo 18 .15 alkaen. 

Es i te lmöi ts i jänä on 
Puolustusvoimain komentaja, a m i r a a l i Juhan i Kaskeala. 

Lautat lähtevät Kauppatorilta klo 16.40 ja 17.40. Esitelmän jälkeen yh-
distykset tarjoavat jäsenilleen iltapalan. Ilmoittautumiset MY:n sihteeril-
le, Jyrki Myllyperkiölle, puhelimitse 050-552 0244 tai sähköpostitse: jyrki. 
myllyperkio@tapiola.fi 15 .11 . mennessä. Kiitos! 
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R t U Y j ä r j e s t ä ä : 

SOTAHISTORIALLINEN PÄIVÄ 
M e r i s o t a k o u l u l l a S u o m e n l i n n a s s a 

18 .11 .2005 

teemana 
"SOTATOIMET RANNIKOLLA 
TALVI- JA JATKOSODASSA" 

Ti l a i s u u d e n t avo i t t e ena on 

palauttaa erityisesti nuor ten 
upsee r i en mie leen a se l a j imme 
osuus ja merki tys r ann ikon so-
tatoimissa talvi- ja jatkosodassa 
sekä samalla tukea jäsenis töm-
me identiteettiä ja yhteenkuulu-
vuutta. Tilaisuuteen on kutsuttu 
myös Mer iupsee r iyhd i s tyksen 
jäsenet . Toivottavast i n ä e m m e 
paikal la runsaas t i osanot ta j i a . 
I l m o i t t a u t u m i s e t 11 .11 .2005 
mennessä komkapt Kari Salmil-
le 040-567 4149 tai sähköpostilla 
(kari.salin@mil.fi). 

TERVETULOA ! 

RtUY:n VUOSIKOKOUS jär-
jestetään sotahistoriallisen 
päivän jälkeen Suomenlin-
nassa 18.11.2005 klo 18.00 
alkaen. Vuosikokoukses-
ta i lmoitetaan tarkemmin 
syksyn jäsentiedotteessa. 

Tilaisuus jär jestetään MeriSKrila Suomenlinnassa ja se rakentuu 
alustuksista ja keskusteluista. Tilaisuuden ohjelma on seuraava: 

Perjantai 18.11.2005 

klo 11.00- l l .^öj Lounas 
klo 12.00 Tilaisuuden avaus 
klo 12.10-12:55 Ra n n i kko tykistö n s t rateginen merki tys vi ime 

sot iemme valossa (prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen) 

klo 12.55-13.40 Kbivisto ja Viipurinlahti Kannaksen puolustus-
järjestelyissä Talvisodassa (everstiluutnantti Uo-
levi Tirronen) 

klo 13.40-14.25 Sotatoimet Laatokalla talvisodassa (everstiluut-

Kahvitauko 20 min 

rkki Marttila) 

klo 14.45-15.30 Äänisen Rannikkoprikaatih taistelu (everstiluut-
nantti Teuvo Rönkkönen) 

klo 15.30-16.15 Viipurinlahden taistelut kesällä 1944 (museon-
johtaja Markku Palokangas) 

klo 16.15-17.00 Suursaaren taistelu 1944 (everstiluutnantti Urho 
Myllyniemi) 

klo 17.00-17.30 Loppukeskustelu 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

R O W E M A O Y 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4430 

U N I F E R M O Y 
Aleksanterinkatu 17, 0 0 1 0 0 HELSINKI 

Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 
www.uniferm.fi 
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TULEVAA JASENTOIMINTAA 
KAAPPARILAIVA ITÄMEREN KAUHU JA 
ILMARIN PYTTY -AMMUNNAT 
• Kaapparilaiva Itämeren Kauhu värvää jälleen 
miehistöä. Perinteiset ammunnat jouduttiin siirtä-
mään toukokuusta tähän syksyyn ja Upinniemeen. 
Ammunta järjestetään Upinniemen pistooliradal-
la torstaina 13. lokakuuta klo 17.00 alkaen. Ilmoit-
tautumiset suoraan ampumajaoston puheenjohta-
jalle teknkaptl Torsti Annalalle ma 10.10. mennes-
sä, puh. 040-702 4751. Tervetuloa! 

82. VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 24.10. 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 82. 
vuosipäivänkokous pidetään Merisotakoulul la 
maanantaina 24.10. Koulun isosauna lämpiää kel-
lo 16.30 alkaen. Klo 18.10 kunnioitetaan sankari-
vainajia laskemalla seppele sankaritaululle. Koko-
usesitelmä alkaa auditoriossa tämän jälkeen noin 
kello 18.20. Esitelmän pitäjänä on tutkija Museo-
viraston meriarkeologian osastolta ja aiheena: Hyl-
kytutkimus. Esitelmän jälkeen syödään iltapalaa 
koulun ruokalassa. 

Lautat Suomenlinnaan Kauppatorin rannasta 
kello 16.00, 16.40 ja 17.40. Ilmoittautumiset sih-
teerille tiistaihin 18.10. mennessä. Tervetuloa! 

MARRASKUUN ESITELMÄTILAISUUS 
• Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmäti-
laisuuden Suomenlinnan Upseerikerholla tiistai-
na 22.marraskuuta. Puolustusvoimain komentaja, 
amiraali Juhani Kaskela on lupautunut illan esi-
telmöitsijäksi. Tarkennetut tiedot yhteisessä ilmoi-
tuksessamme tämän lehden sivuilla. 

SYYSMATKA: AHVENANMAA 
• Yhdistyksen syysmatka Ahvenanmaalle toteu-
tui viikonloppuna 19.-21. elokuuta. Tästä aurin-
koisesta ja lämminhenkisestä matkasta lisää tämän 
lehden sivuilta komentajakapteeni Nyyrikki Kur-
kivuoren matkakertomuksen muodossa. 

71. MERIKADETTIKURSSI 
• Yhdistys on palkinnut menestyneitä kadetteja 
kesäkuussa valmistuneelta 71. Merikadettikurssil-
ta. 

Yhdistys jakaa vuosittain Kurt Tourin stipen-
din Merisotakoulun Korkeakouluosastolla eli van-
halla Kadettiosastolla annettavaa johtamistaidollis-
ta koulutusta edistäviin tarkoituksiin. 

Stipendin jakoperuste on seuraava: "Stipendi 
annettakoon Merisotakoulun kadettiosastolla opis-
kelevalle vanhimman vuosikurssin merikadetille, 
joka kadettiaikanaan on osoittautunut johtajaomi-
naisuuksiltaan ja -kyvyiltään kurssinsa parhaaksi. 
Arvostelussa otettakoon huomioon varsinkin käy-
tännössä punnit tu johtajan taito sekä sen ohella 
johtamistaidon samoin kuin kasvatus- ja opetus-
opin tietopuolisessa osassa saavutetut arvosanat." 
Palkintoa on jaettu vuodesta 1964 lähtien. Tänä 
vuonna stipendin saajana oli kadetti Ossi Kaleva 
Väänänen. 

Toinen perinteisistä palkinnoista on Reilun Ka-
detin Kiikari, jonka Meriupseeriyhdistys lahjoittaa 
sille upseeriksi valmistuvalle merikadetille, joka on 
osoittautunut reiluimmaksi toveriksi omalla kurs-
sillaan. Valinnan palkinnon saajasta tekevät kade-
tit itse keskuudestaan suljetulla lippuäänestyksel-
lä. Kiikari on jaettu vuodesta 1959 lähtien ja tänä 
vuonna Reilun kadetin kiikarin arvoinen oli ka-
dettialikersantti Juuso Säämänen. 

MAJA-ASIAA 
• Kesäkauden vuorot olivat lähes kaikki käytössä. 
Syksyn viikoista suurin osa on edelleen vapaana. 
Vapaita majavuoroja voi tiedustella sihteeriltä. Ai-
neistopäivään mennessä vapaina olivat mm. seu-
raavat viikot 38-41 ja 43-52. Varattuna on yleen-
sä viikonloppu, joten myös arkiviikkoja kannattaa 
tiedustella. 

JÄSENREKISTERI 
• Jäsenrekisterimme päivitetään jatkuvasti. Mi-
käli yhteystietosi muuttuvat, niin ilmoitathan sih-
teerille. Tätä kautta menee ilmoitus myös Ränni-
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kon Puolustaja -lehden osoiterekisteriin. Jäsen-
rekisteriin kerätään myös sähköpostiosoitteita, 
sekä työ- että kotiosoitteet. Jos et ole saanut sih-
teerin lähettämään sähköpostia tämän vuoden ai-
kana, niin todennäköisest i sähköpostiosoitteesi 
ei ole jäsenrekisterissämme. Joten lähetä sihtee-
rille sähköpostia yhteiskokeilun merkeissä (jyrki. 
myllyperkio@tapiola.fi), niin saamme myös säh-
köpostiosoitteesi yhdistyksen tietoihin. 

JÄSENTUOTTEITA 
• Yhdistyksen jäsentuotteita voi nyt siis tilata sekä 
sihteeriltä, että internetin välityksellä osoitteesta 
www.rannikonpuolustaja.fi. Sihteeriltä saa kaikkia 
tuotteita. Internetin kautta voi tilata toistaiseksi ai-
noastaan kirjat. 
• Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-

mian 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 € 
• Muut tuotteet, brodeeratulla 

MY:n merkillä 
- pikee-paita, 30 €, tumman sininen 
- t-paita, 23 €, tumman sininen 

- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
TUOTTEITA VOIVAT OSTAA MYÖS YHDIS-
TYKSEEN KUULUMATTOMAT! 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN HALLITUS 
TOIVOTTAA JÄSENILLEEN HYVÄÄ JA VÄ-
RIKÄSTÄ SYKSYÄ! 

YHTEYSHENKILÖT 

I Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri kaptl Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

I Turku: 
Ylil Henri Kummala 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, gsm 0400-416 769 
sähköposti: henri.kummala@mil.fi 

B Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, gsm 050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@ppl.inet.fi 

Hels ing in Miinanraivaajakilta k o k o o n t u u joka kuukauden to inen tiistai. 
Alkaa ruokailul la k lo 12-12 .30 . Ruokai lun hinta 5 euroa. Kokous alkaa kel lo 13.00. 
Hels ing in Soti laskohtiyhdistys 
Mechel in inkatu 32, Hels inki 

Terveisin 
Hels ing in Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 
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Kohti Ahvenanmaata, 

r ^Aeriupseeriyhdistyksen 
syys retki Ahvenanmaalle 

9 . _ 2 i . elokuuta 2005 
r 

Motto: 
Ja se Öölannin sota oli kauhia, 
hurraa, hurraa, hurraa! 
Kun kolmellasadalla laivalla, 
seilas engelsmanni Suomemme rannoilla. 
Sumfaraa, sumfaraa, sumfarallallalaa. 
Hurraa, hurraa, hurraa! 

Meriupseeriyhdistyksen syysretkiltä on totuttu 
odottamaan paljon eikä matkamme anti täl-

läkään kerralla tuottanut pettymystä. Matkan pää-
kohteena oli Ahvenanmaa ja teemana ennen muu-
ta Bomarsund. Kävimme tutustumassa siihen, mitä 
siitä on yhä jäljellä. Ennen kuin perille Bomarsun-
diin oli päästy, saimme nauttia jo miellyttävästä al-
kumatkasta hyvine matkajärjestelyineen. 

Tavanomaisesta paikasta Aleksis Kiven patsaan 
kohdalla sijaitsevalta pysäkiltä Vihdin Liikenteen 
bussiin nousi ns. pääjoukko, joka vielä täydentyi 
matkan varrella. Joukkoomme kuului kaikkiaan 22 

henkeä, joista 21 yhdistyksen jäseniä ja heidän li-
säkseen osaava ja avulias kuljettajamme, Esko Kar-
jalainen. Ajoimme Turun kautta Kustavin Vuos-
naisiin, mistä vesiteitse siirryimme Ahvenanmaan 
itsehallinnolliseen maakuntaan kohteena Brändön 
Ava, mistä bussilla edelleen majapaikkaamme ho-
telli-mökkikylä Gullvivaniin. Sekä lippu että kieli 
vaihtuivat, joten tuntui kuin olisimme tulleet mel-
kein ulkomaille. Nautimme veljesillallisen loista-
van tunnelman vallitessa. Ennen nukkumaanme-
noa osa meistä nautti vielä huurteiset eräällä mai-
seman puolesta hienoimmista terasseista, joilla olen 
koskaan käynyt, sillä mikä oli kauniimpaa katselta-
vaa kuin auringonlasku saaristossa. Tuli väkisinkin 
taas todenneeksi, että meille on suotu todella kaunis 
isänmaa. 

Seuraavana aamuna kukonlaulun aikaan ajoim-
me Torsholmaan, josta saaristolaiva Alfägel (Lep-
pälintu) vei joukkomme ja tietysti bussimme Hum-
melvikiin Manner-Ahvenanmail le (ruots. fasta 
Åland). Ajoimme Värdön kautta Bomarsundiin, 
missä tutustuimme linnoitusmuseoon ja itse linnoi-
tukseen. Tuon Venäjän vallan aikana rakennetun, 
mutta keskeneräiseksi jääneen linnoituksen kohta-
lona oli tulla tuhotuksi Krimin sodan eli Itämaisen 
sodan melskeissä. Tämä sota, jota käytiin vuosina 
1853-1856 kaukana Ahvenanmaasta oli saanut ai-
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kunsa Venäjän ja Turkin välisistä ristiriidoista Bal-
kanilla. Ydinkysymys Venäjälle oli turvata pääsy 
Mustaltamereltä Välimerelle, tilanteessa, jossa sinne 
johtavat salmet olivat Turkin hallinnassa. 

Vaikka sotaa käytiinkin kaukana Balkanilla, pi-
tivät molemmat osapuolet Itämeren joutumista so-
tanäyttämöksi todennäköisenä. Englantilais-rans-
kalainen laivasto ottikin Itämeren haltuunsa vuon-
na 1854 tilanteessa, jossa sillä oli Venäjän laivas-
toon nähden meren herruus, vaikka vallalla olikin 
Napoleonin sotien jälkeinen lamakausi ja tekninen 
ylimenokausi, sillä höyrylaivojen aikakausi oli alka-
massa. Tästä syystä Englannin Itämerelle lähetettä-
vään laivastoon täytyi koota alukset useista eri tu-
kikohdista. Mainittakoon, että konealuksissakin oli 
yhä edelleen purjetakilat. Sellaiset höyrykonein kul-
kevat uudentyyppiset sotalaivat, joilla esim. ensim-
mäinen maailmansota käytiin, olivat tulossa vasta 
useiden vuosien kuluttua. 

Joulukuun 28. päivänä The Times kertoi lukijoil-
leen, että Itämerelle lähetettävän laivaston komen-
tajaksi oli valittu vara-amiraali, Sir Charles Napier, 
jota hänen merimiehensä kutsuivat " Dirty Charle-
siksi". Hänen alaosastojensa komentajiksi oli määrät-
ty kontra-amiraalit James Plumridge, Henry Chads 
ja William Corry. Lippulaivakseen amiraali Napier 
sai linjalaiva Duke of Wellingtonin, joka edusti sen-
aikaisen laivanrakennustaidon huippua. Britit läh-
tivät maaliskuun puolivälissä 1854 Itämerelle lai-
vastolla, johon kuului kaikkiaan 44 laivaa, joissa oli 
yhteensä 2000 tykkiä ja 20 000 matruusia ja meri-

sotilasta. Myöhemmin Ranska lähetti Itämerelle yh-
teensä 39 laivaa käsittäneen laivaston, jota komensi 
vara-amiraali Alexandre Parseval-Deschéne. Lisäk-
si Ranska lähetti Itämerelle 12 000 miehen vahvui-
sen maihinnousuarmeijan, jota komensi kenraali 
Baraguay d'Hilliers. Niihin kuului neljä rykmenttiä 
ja yksi tarkkampujapataljoona. Kahta rykmenteistä 
komensi kenraali Greisis, kahta muuta rykmenttiä 
ja erillispataljoonaa kenraali d'Hughues. Maajouk-
kojen vahvennukseksi kummastakin laivastosta tu-
hannen miehen vahvuista osastoa sekä brittiläistä 
pioneeriyksikköä lähetettiin englannista johtamaan 
prikaatikenraali Harry J. Jones alistettuna ranskalai-
selle komentavalle kenraalille. Englannin ja Rans-
kan laivastojen yhdyttyä kesäkuun puolivälissä, oli 
alusten kokonaismäärä 60-70, joissa oli lähes 4000 
tykkiä miesten lukumäärän kohotessa 40 000:een. 

Jo keväällä kommodori Sullivanin oli onnistu-
nut tunkeutua Ängösundin kapeaa väylää pitkin 
Lumparnille ja sai merkityksi kapean, kuitenkin lin-
jalaivoillekin soveltuvan reitin. Myöhemmin vaikkei 
päätöstä hyökkäyksestä ollut vielä tehty, tunkeutui 
21.6. kommodori William Hallin johdolla kolme 
englantilaisalusta (16 tykin höyryfregatit Odin ja 
Valorous sekä siipirataskuunari Hecla) niin ikään 
Lumparnille. Seurauksena olivat amiraalin moitteet, 
mutta englantilaisten sanomalehtien kehut. 

Heinäkuun lopussa laivasto saapui Lumparnille 
25 aluksen voimin. Bomarsundin linnoitus, jossa oli 
yhteensä 2000 miestä, joutui saarretuksi. Elokuun 8. 
päivänä yhteensä 11 000 miestä käsittävät englanti-

Demilitarisoitu? 
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lais-ranskalaiset joukot Lumparnilla astuivat mai-
hin, jolloin linnoitus oli saarrettu myös sisämaasta. 
Pietarissa oli kyllä suunniteltu Ahvenanmaan puo-
lustuksen tukemista meritse ja tarkoitus oli tykki-
pursien avulla kiirehtiä sulkemaan vihollisten pääsy 
Bomarsundin edustalle. Tehtävää hoitamaan mää-
rätty kenraaliadjutantti Arkass totesi Helsingistä ja 
Turusta kootuilla aluksilla Kumlingen vesille saa-
vuttuaan vihollisen olevan jo Bomarsundin edustal-
la. Hän joutui purjehtimaan tyhjin toimin takaisin. 

Liittoutuneiden hyökkäys alkoi elokuun 13. päi-
vänä. Tuli kohdistettiin ensimmäiseksi C-torniin 
(Brännklint). Sen tykit ylikuumenivat, räjähdysvaa-
ra suureni ja torni täyttyi savusta. Kun sen päällikkö 
kapteeni Tesche totesi tilanteen toivottomaksi, hän 
aikoi räjäyttää sen. Sitä ei kuitenkaan saatu tehdyk-
si ja päällikkö miehineen jäi vangiksi. Itse torni tu-
houtui 15. elokuuta sen ruutivaraston räjähdettyä 
tulipalon seurauksena. 

Seuraavaksi tuli keskitettiin U-torniin (Notvik) 
ja sen kohtalo ratkesi samana 15. päivänä. Tämä 
luutnantt i Zverjevkinin komentama torni kärsi 
huollon puutteesta. Vesi likaantui, puuttui lääkkeitä 
ja muona oli loppumaisillaan. Kestettyään kahdek-
san tuntia pommitusta, oli tämänkin tornin antau-
duttava. 

Myös päälinnakkeen tulitus alkoi elokuun 15. 
päivänä. Tulitus sitä kohtaan kiihtyi äärimmilleen 
15.-16.8. yöllä. Tykistö tulitti selustasta ja laivasto 
mereltä. Aamuyöllä komentaja, kenraali Bodisco 
katsoi tilanteen olevan toivottoman ja antautui. 

Menestyksekkäästi ja viholliselle tuntuvia vau-
rioita aiheuttanut Z-torni (Prästö) kieltäytyi aluksi 
antautumasta, mutta sen päällikkö luutnantti Cha-
telain lopetti kuitenkin ammunnan kenraali Bodis-
con käskystä. 

Bomarsundin linnoitus oli puolustautunut 8 
vuorokautta 2000 miehellä ja sadalla tykillä ylivoi-
maista vihollista vastaan. Kokonaistappiot jäivät 
kuitenkin suhteellisen vähäisiksi ts. 53 kaatuneeseen 
ja 86 haavoittuneeseen. Itse linnoituksen tuhon si-
netöi sen räjäyttäminen elo-syyskuussa. Linnoituk-
sen puolustajat joutuivat kaikki sotavankeuteen, jos-
ta he vapautuivat vasta Krimin eli Itämaisen sodan 
päätyttyä. 

Tietoa Bomarsundista saimme paljon, mutta 
aihe on niin mielenkiintoinen, että ainakin itse kai-
voin vanhat sitä käsittelevät kirjani esille uudelleen 
lukemista varten. 

Matka jatkui ja seuraava pysähdys tapahtui lou-
naan merkeissä. Sen nautimme Jan Karlsgärdenin 
kauniissa miljöössä, mistä jatkoimme matkaam-
me jalan tutustumaan lähellä sijaiseviin Kastelhol-
man linnan raunioihin. Nekin olivat mielenkiintois-
ta nähtävää ja mainio oppaamme, Merja Karlsson 
maalasi värikkään kuvan linnan historiasta. Sen ku-
vaamiseen ei tässä ole mahdollisuutta, joten "lyhy-
estä virsi kaunis", kuten sanonta kuuluu. 

Kastelholmasta jatkoimme Maarianhaminaan, 
missä kävimme ensiksi tutustumassa Ahvenanmaan 
merivartioalueen johtopaikkaan. Alueupseerina toi-
mivan, yliluutnantti Maija Laukan asiantuntemus 
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nyys Meriupseeriyhdistyksessä. Tähän joukkoon on 
etuoikeus saada kuulua. 

Sydämellisesti Meriupseeriyhdistyksen puheen-
johtajaa, hallitusta ja erityisesti järjestelyvastuussa 
ollutta sihteeriä kiittäen, 

Nyyrikki Kurkivuori, kuvat Mauri Väänänen 

LÄHTEET 

ja "päällä ollut meripelastustilanne" ryydittivät so-
pivalla tavalla käyntiämme. Majoituimme hotelli 
Pommerniin ja pesimme kasvomme sekä sonnus-
tauduimme illallista varten, joka oli katettu "Indi-
go"-nimiseen ravintolaan, joka tuntui näköhavain-
noista päätellen olevan erityisesti paikallisen nuori-
son suosiossa. Siisti paikka ja mukava tunnelma jäi-
vät jälkivaikutelmiksi onnistuneesta illastamme. 

Viimeisenä Ahvenanmaa-päivänämme saimme 
vielä tutustua upeaan merenkulkumuseoon ja mu-
seolaiva "Pommerniin". Ennen olivat laivat puuta ja 
miehet rautaa, Pommernin osalta sekä että. Kovaa 
on ollut entisaikojen merenkulkijoiden työ ja se an-
saitsee kaiken arvostuksemme. Meidän ulkomaan-
kaupastamme kulkee tänäkin päivänä niin suuri osa 
meritse, ettemme voi missään tapauksessa olla sel-
lainen kansa, joka seisoo meren äärellä, mutta selin 
siihen. Ei toki, vaan katseemme tulee olla suunnat-
tuna merelle päin, sillä merenkulku on yksi kansan-
taloutemme tukipilareista. 

Paluumatka Manner-Suomeen M/S Isabellalla 
sujui hyvän lounaan ja seurustelun merkeissä. En-
nen kuin huomasimmekaan, oli bussimme Helsin-
gissä ja onnistunut matkamme oli päättynyt. 

Palautteena matkasta on heti sanottava, että va-
paamuotoisin kommentein sitä kartoitettaessa oli 
mielipiteissä päällimmäisenä ilo eri-ikäisten me-
riupseereiden mukana olosta. Matkaa osallistui 
ilahduttavan paljon nuoria upseereita. Kadettiali-
kersantti Heidi Asp ja kadetti Jenni Ollila edustivat 
tyylikkäästi meriupseereiksi opiskelevia nuoria. 

Hienoa, että nuoret ovat lähteneet mukaan. Ja 
mikäli matkaan osallistuneiden nuorten upseerien 
asenteista ja ajatuksista on jotakin pääteltävissä, niin 
uskon, että Merivoimiemme tulevaisuus on hyvissä 
käsissä. Toivon heidän puolestaan saaneen sellaisia 
vaikutteita ja yleistä elämän viisautta, joita ainoas-
taan erilaisia asioita kokeneet, kypsät ja seestyneet 
senioriupseerit heille kykenevät antamaan. Heistä 
mainittakoon mukana olleet tammenlehvän kan-
tajat komentaja Yrjö Halonen sekä komentajakap-
teenit Eino Asp ja Antonio Veltheim. Herrat Senio-
riupseerit! Oli hienoa saada olla seurassanne. 

Vielä haluaisin todeta erään rakentavan elemen-
tin tekemistämme syysmatkoista. Uskaltaisin jopa 
väittää, että matkojen viehätys piilee nimenomaan 
siinä, etteivät ne ole seurapiiri-, vaan veljespiirita-
pahtumia. Käsite veljespiiri sulkee sisäänsä yhä ene-
nevässä määrin myös naiset, mutta yhteistä kaikille 
on meriupseerin koulutus ja sen kautta myös jäse-

- Marta Hirn: "Öölannin sota" (WSOY 1956), 
Tapani Mattila & Olavi Vitikka "Uhka lännestä" 
(Suomi Merellä-säätiö 1996) ja 

- Graham Robins "Bomarsund - Imperiumin etu-
vartio" (Mariehamns Tryckeri 2004). 

lisäksi aiheesta on kirjoitettu teoksissa: 
- M. Borodkin: Kriget vid Finlands kuster 1854-55 

(Helsinki 1905) 
Eirik Hornborg: Kampen om Östersjön (Tukhol-
ma 1945) 

Merenkulkijoiden muistomerkki, Pommern lai-
turissa 



RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

Kesämme toi niin hellettä kuin kunnon kaato-
sateita salamoineen ja jyrinöineen. Hetken jo 

näytti siltä, että yleisurheilun MM-kisatkin valuvat 
sadevesien mukana viemäreihin, mutta onneksi lo-
pussa sää parani ja niin saimme iloita ainoasta (!) 
suomalaisen urheilijan saamasta mitalista eli pi-
tuushypyn pronssista. Siinä kisassa näkyi vihdoin 
todella sisukasta ja peräänantamatonta yrittämis-
tä. Siitä kunnia Tommi Evilälle unohtamatta liioin 
Paula Tarvaisen upeaa keihäskaarta! 

Yhdistyksemme on lähettänyt muistelokirjoi-
tusten palkituille niin rahapalkinnot kuin yhdis-
tyksen sihteerin Anu Vuorisen poikineen laatimat 
hienot diplomit. Muistuttaisin tässä yhteydessä, 
että yhdistykselle voi jatkossakin lähettää kirjoi-
tuksia. Kaikki muistelot ovat arvokkaita, joten tur-
ha ujous roskikseen ja toimeksi. Älkäämme siis 
kätkekö kokemuksiamme turpeen alle! 

Muistolaattahanke lähti upeasti liikkeelle 6.6., 
jolloin paljastettiin Lypertön Katanpään linnak-
keella ensimmäinen laatta. Hankevastaavan Ove 
Enqvistin johdolla ja Säätiömme tuella tullaan 
20.8. a.o. joukkojen perinneyhdistysten toimin pal-
jastamaan niin Suomenlinnassa kuin Korppoossa 
seuraavat pari laattaa. Ne kertovat Vaasan Rannik-
kopatteriston 1952-1964 moottoroidulle yksiköille 
kieltämättä hieman erikoisesta varuskuntapaikasta 
ja Turun Rannikkorykmentin I Patteriston esikun-

nan (lukuisine eri nimineen ja viimeksi vartion) 
1940-1972 johtamispaikasta. Johtuen siitä, että il-
moittauduin vakinaiseen upseerinvirkaan nimitet-
tynä joulukuussa 1959 juuri VaaRPstoon, on evers-
ti Olavi Simola lupautunut Korppoon arvokkaan 
tilaisuuden todistajaksi ja sijaisekseni. 

Uudenmaan Prikaatin perinnekiveen kiinni-
tetty moot toro idun rannikkotykistöpat ter is ton 
viimeisestä koulutusvaruskunnasta kertova laatta 
paljastetaan 8.9. ja heti perään 9. päivä paljastetaan 
TurRtR/TurRR/TurRPsto:n perinnepäivään liitty-
en puolestaan Kuuskajaskarin laatta. Lisää hank-
keita on - tekee mieli sanoa valitettavan - runsaas-
ti suunnitteilla. Valitettavasti, koska jokainen laat-
ta merkitsee erään rannikkopuolustuksemme vai-
heen konkreettista alasajoa... 

Lauantaina 13.8. oli SlRR:n kilta järjestänyt jä-
senilleen tutustumiskäynnin Vallisaareen. Siellä 
Ove Enqvist opasti noin 30 henkeä vahvan vierai-
lujoukon niin entis- kuin nykyajan toimi- ja tapah-
tumapaikoille kertoen samalla niistä. Rankat sa-
teet olivat tehneet maaston sangen märäksi, joten 
jokainen saattoi todeta omakohtaisesti rannikko-
puolustuksen olevan niin maan kuin veden vaiku-
tuspiirissä. 

P i täkäämme uljaista per in te is tämme hyvää 
huolta, leppoisaa ja aurinkoista loppukesää toivot-
taen Juhani A. Niska 
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Juhlayleisö seuraamassa laatan paljastusta. Vasemmalta oikealle lippueamiraali Strang, Johanna Pa 
kola, eversti Niska, Keijo Tapoivaara, komentaja Maijala ja kommodor i Pennala. 
Alemmassa kuvassamuistolaatta. 

Vuoden 2004 loppupuolella Rannikkotykistön 
Perinneyhdistys aloitti Muistolaattahankeen, 

jonka tarkoituksena on informoida ihmisiä itse-
näisen Suomen rannikkotykistön toiminnasta laa-

talla varustettavalla alueella tai paikalla sekä kun-
nioittaa siellä toimineita miehiä ja naisia. Muis-
tolaatta kiinnitetään paikkaan tai alueelle, jossa 
on toiminut itsenäisen Suomen rannikkotykistön 
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Eversti Olavi Simola pitämässä paljastuspuhetta 

joukkoja, mutta jossa rannikkotykistön toiminta 
on loppunut. Paikalliset perinneyhdistykset ja yh-
teisöt tekevät ehdotuksia laattojen kiinnittämisestä 
ja hoitavat käytännön järjestelyt, Rannikkotykistön 
Perinneyhdistys hyväksyy ja koordinoi hankkeet ja 
Rannikkotykistösäätiö on luvannut maksaa laatat. 

Ensimmäinen laatta paljastettiin Kustavin kun-
nan nimikkopäivänä 6. kesäkuuta Katanpään lin-
nakkeella. Tilaisuus oli myöhempiä tilaisuuksia 
juhlavampi. Tilaisuuteen osallistuivat muun mu-
assa merivoimien esikuntapäällikkö lippueami-
raali Hanno Strang sekä Kustavin kunnanjohtaja 
Veijo Katara muita vieraita mainitsematta. Muis-
tolaatan paljastuspuheen piti eversti Olavi Simola, 
jonka omatkin vaiheet sivuavat Katanpäätä hyvin 
läheltä alkaen perheen evakkomuutosta Kustaviin 
ja päätyen Simolan nimittämiseen Turun Rannik-
kotykistörykmentin komentaj aksi. 

Laatan paljastuksen jälkeen juhlaväki sai naut-
tia paikallisen yrittäjän valmistamasta lounaasta, 
jonka jälkeen l innakkeen oppaana toiminut Jo-
hanna Pakola mielenkiintoisella tavalla kertoi saa-
ren historiasta. Katanpään suurimpia haasteita on 
maailmassa ainutlaatuisen, pääosin tsaarinaikai-
sen, rakennuskannan säilyttäminen samalla kuin 
aluetta kehitetään palvelemaan noin 10 000 vuosit-
taista vierasta rannikkotykistön perinteitä vaalien. 

* 

Katanpäästä kiinnostuneiden kannattaa tutustua 
Johanna Pakolan kirjoittamaan kirjaan: Katanpää. 
Linnake ja vankila (myynti hyvin varustetuissa 
kirjakaupoissa Kustavissa, Turussa ja Helsingissä 
(tiedustelut johanna.pakola@jippii.h 

Katanpään palveluista katso esimerkiksi http:// 
nermec.kustavi.fi tai e-mail nermec@kustavi.fi 

Puhelin 02-877023, 0400-593245 Markku Suo-
minen, 0400-767485 Katanpää. 

Muistolaattahankkeesta voi ottaa yhteyttä Ove 
Enqvistiin, enqvist@oktanet.fi, 040 5524136. 

Teksti ja kuvat Ove Enqvist 

OF 
PORIN SATAMA -PORT OF PORI 

Merisatamantie 1 3, 28880 PORI 
Puh. (02) 621 2600, Fax (02) 621 2630 

www.pori. f i / po r t / 
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Rannlkkotykistövideo 
- nyt on oikea aika tilata 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuot-
tama itsenäisen Suomen rannikkotykistöä 
esittävä noin 36 minuuttia pitkä video val-
mistui syksyllä 2003. Vielä on muutamia 
kappaleita jäljellä. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin 
lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty muun muassa harvinaisia TK-fil-
mejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jon-
kin verran varta vasten videota varten ku-
vattua uutta materiaalia. Videota myydään 
omakustannushintaan 20 euro + mahdolliset 
postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Sil-
vast 

rannikko 

Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Työryhmä: Ove Enqvist, Jukka Heinonen, 
Pekka Silvast ja Kimmo Ylitalo 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan perinnejaos 

i 

% 

Su Myynnisti 
tykistöki|| 
Meriv 
pk 
gsm 
kristi 

Hangc 
Pekka. 
019 2482659,041 4921250, 
po.silvast@pp.inet.fi 

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 »»UTn tj nnUESCS 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

t t e t l y t t c u z / 

JÄRVÖ JUHLI 
20-VUOTISTA TOIMINTAANSA 
• Järvön kil tamajan ja saaren to iminnan 20-vuo-
tisjuhlia vietettiin Järvössä lauantaina 3.9. aurin-
koisessa merisäässä. Järvön kiltamaja on tar jonnut 
monel le kävijälle, ni in killan jäsenelle ku in vie-
railijallekin ainutlaatuisia muistoja, rentouttavia 
löylyjä ja upeita merimaisemia jo vuodesta 1985. 
Kiltamaja rakennetti in killan jäsenmäärän kasvet-
tua 1980-luvun puolivälissä. Suomenl innan Ran-
nikkotykistökilta ry. oli 1980-luvun ensimmäisinä 
vuosina entisöinyt talkoilla ja keräyksillä Upinnie-
men kärjessä olevan Robert Kajanuksen saunan. 
Koska varuskunta- ja linnakealueella olevan sau-
nan käyttö oli kiltalaisille vaikeaa kulkulupajärjes-
telyjen vuoksi, killan hallitus päätti rakentaa Kilta-

majan saaristoon Villingin ja Upinniemen väliselle 
alueelle. Tammikuussa 1984 keskustelti in johto-
kunnassa tar jotusta saaristotontista yhdessä Ran-
nikkorykmentin ja Puolustusministeriön edustaji-
en kanssa ja päädyttiin Järvön saareen Porkkalan-
niemen itäpuolelta. 

Lauantai-aamuna ennen kello kymmentä Hel-
s ing in M e r i s a t a m a n K o m p a s s i r u u s u - l a i t u r i n 
maas toon kerääntyi Järvön juhlaväkeä odottele-
m a a n venekyytiä saareen. Heti lähtiessä ilmassa 
oli juhlan tunnelmaa kun aurinko lämmitti pilvet-
tömältä taivaalta ja meri oli rasvatyyni. Osa juhla-
vieraista oli jo a iemmin purjeht inut Järvöön joten 
saapuessamme Jurmoilla saaren päälaituriin juhla-
kansan kokonaisvahvuus kasvoi noin 70 henkeen. 

Tilaisuus aloitettiin juhlallisella l ipunnostolla 

Järvön laituri täyttyi juhlaväen veneistä. 
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Järvön talkooväki loi 
juhlalliset puitteet. 

ja killan puheenjohta jan tervetulotoi-
votuksella, jonka päätteeksi kohotettiin 
malja Järvön kunniaksi. Tämän jälkeen 
siirryttiin kiltamajalle, jossa varsinaisen 
juhlapuheen piti kunniapuheenjohtaja 
Reijo Telaranta. Komentaja Ove Enqvist 
esitteli katsauksen Järvön historiaan, 
joka kieltämättä on varsin värikäs vai-
heineen. Puheiden ja tervehdysten välil-
lä juhlakansaa viihdytti haitarimusiikilla 
Perttu Paappanen. Haitarimusiikki sopi 
erinomaisesti aurinkoiseen ja merelli-
seen juhlapäivään. Puheenvuoron käyt-
tivät myös Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin komentaja Heikki Rauhala sekä Suomen- komentaja Sakari Martimo. Erityisesti kiltalaisten 
lahden meripuolustusalueen edustajana toiminut juhlamieltä lämmitti entisen rykmentin komenta-

jan eversti Torsti Lahden puheenvuoro jossa hän 
vannott i kaikkia tulemaan juhlistamaan Järvön 
toimintaa taas 20 vuoden kuluttua 40-vuotisjuh-
lassa! Tähän yhtyivät kaikki juhlapuhujat sekä juh-
lavieraat. 

Lounas nautittiin asiaankuuluvalla hartaudel-
la, sillä reipas ulkoilmaelämä saaristossa oli tehnyt 
koko juhlaväen nälkäiseksi. Perinteisen juhlaher-
nekeiton valmistuksesta vastasi Mäkiluodon lin-
nakkeen ruokala, joka oli pistänyt parastaan kuten 
aina. Lounaan jälkeen tutustuttiin omaan vapaa-
seen tahtiin saaren rakennuksiin ja luontoon. Tä-
män jälkeen suunnistettiinkin jo takaisin laiturin 
suuntaan, josta kuljetukset takaisin mantereelle 
Merisatamaan lähtivät. 

Järvön 20-vuotista to imintaa juhli t t i in siis 
erinomaisen hulppeissa puitteissa, joista suurkiitos 
kuuluu Järvön reippaalle talkooväelle ja erityises-
ti saaren emännälle Jaana Kiverälle sekä isännälle 
Matti Hiltuselle. Järjestelyt toimivat hienosti kuten 
Järvössä aina ja se näkyi juhlavieraiden kasvoilta 
20-vuotisjuhlan päätteeksi. 
Kuvat SIRtKilta 

Juhlavieraita matkalla kiltamajalle. 
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RT-KILTALAISET RETKEILIVÄT 
VALLISAARESSA 
• Killan järjestö- ja perinnejaokset järjestivät päi-
väretken Vallisaareen ja Kuninkaansaareen lau-
antaina 13.8. Aamun koleasta ja sateisesta kelistä 
huolimatta Lyypekinlaiturilla tapasi ennen aamu-
kymmentä 34 kiltalaista ja heidän perheenjäsen-
tään. Rykmentin linnakevene kuljetti seurueemme 
Kuninkaansaaren eteläpuolelle laituriin, josta ret-
kemme alkoi komentaja Ove Enqvistin opastama-
na. Kuninkaansaaressa tu tus tuimme tykkipatte-
reihin ja siirrymme Kuninkaansaaren ja Vallisaa-
ren väliin rakennettua kannasta pitkin Vallisaaren 
puolelle. Vallisaaressa ihailimme maisemia mm. 
Aleksanterin patterilta ja kuljimme ympäri saarta 
tutustuen sen värikkääseen historiaan. 

Mukanamme oli useampia Vallisaaressa asu-
neita ja eläneitä kiltalaisia muistelemassa, joten 
nuorempikin kiltaväki pääsi nautt imaan histori-
an havinasta paikallisten kertomana. Vallisaares-
ta ei oikein voi puhua ilman että esiin nostetaan 
1937 "Vallisaaren pamaus", jossa menehtyi 13 hen-
keä ammusvaraston räjähdyksessä, mutta synkästä 
historiastaan huolimatta Vallisaari on tänä päivä-
nä loistava retkikohde, jossa on huimasti nähtävää 
luonnon, rakennusten ja vanhojen tykkipatterien 
muodossa. Yhden päivän retkellä ei oikein ehti-
nyt kuin raapaista hieman pintaa, sillä sekä Kunin-
kaansaaresta että Vallisaaresta löytyy niin paljon 
nähtävää että saarilla pitäisi viettää vähintään viik-
ko, jotta edes pieni osa saarten historiaa avautui-
si satunnaiselle retkeläiselle. Kiitokset vielä kerran 
Ovelle erinomaisesta opastuksesta ja kiertokäyn-
nistä saaristomme historiaan! 

KUIVASAAREN YLEISÖKIERROKSET 
KIINNOSTAVAT EDELLEEN 
• Kuivasaaren linnakkeella vieraili kesäkaudella 
2005 yleisöä hieman edellisvuosia vähemmän. Kui-
tenkin 633 Kuivasaaren sotamuseosta ja luonnos-
ta kiinnostunutta yleisöretkeläistä saaressa vieraili 
tänäkin kesänä. Jos mukaan lasketaan vielä kaikki 
killan vetämät opastukset Kuivasaaressa mennee-
nä kesänä, päästää jo hurjempiin lukemiin. Killan 
Kuivasaaressa toimivat museo-oppaat ovat todel-
la tehneet töitä kun erilaisia yhdistyksiä ja yrityk-

siä saaressa on käynyt jopa päivittäin. Yleisöretken 
hintaa oli korotettu tänä vuonna 25 euroon, joka 
yhdessä yleisurheilun MM-kisojen ja muiden Hel-
singin saariston virkistystapahtumien ja -retkien 
kanssa saattoi vaikuttaa yleisömääriin. 

Yleisöä Kuivasaaressa vieraili kuitenkin tasai-
seen tahtiin koko kesän, mutta suurimmat yleisö-
piikit osuivat elokuun viimeisille lähdöille. Viimei-
senä yleisöviikonloppuna perinteisesti myös ulko-
maalaiset pääsivät linnakkeelle tutustumaan ja ul-
komaan kansallisuuksia edustavia saaressa vierai-
likin 8 henkeä, joista osa toisti retkensä jo kolmat-
ta vuotta peräkkäin! Luontokierroksille osallistui 
runsaasti linnustosta ja saaristosta kiinnostunutta 
yleisöä ja varsinkin kesän ensimmäinen ja elokuun 
viimeinen yleisöviikonloppu tarjosivat linnuista 
kiinnostuneille runsaasti nähtävää. Erityisesti val-
koposkihanhista ja merimetsoista saatiin aikaisesti 
paljon keskustelua puolesta ja vastaan lähes jokai-
sen ryhmän yhteydessä. 

Killan toimesta talkooväkeä eri tehtävissä riit-
ti kiitettävästi kesälomista huolimatta ja koko kesä 
sujui järjestelyjen osalta paremmin kuin erinomai-
sesti. Useamman vuoden kokemus yleisökierros-
ten vetämisestä auttoi talkooväkeä tänäkin kesänä, 
mutta siitäkin huolimatta todettiin jälleen ettei yk-
sikään yleisökierros ole samanlainen. Vaikka pitkät 
helteiset opastuspäivät imivätkin aika ajoin mehut 
kiltalaisista, riitti puhtia vielä iltaisin nikkaroida 
mm. puutarhakalusteet ajopuista killan kämpän 
takapihalle ja 12-tuumaisen huoltamiseen. 

Suurkiitokset kaikille kesällä 2005 Kuivasaaren 
yleisöretkiin osallistuneille kiltalaisille ja ystäville 
sekä rykmentin edustajille! 

RT-KILLAN HIHAMERKKI 
MAASTOPUKUUN m/91 
• Killan jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen kil-
tamme ikioma hihamerkki, jota käytetään ohje-
säännön mukaisesti maastopuvussa m/91 killan 
mustan baretin kera. Komeasti brodeerattu kan-
gasmerkki tunnus taa rannikkotykis tön värejä, 
jossa merkkiä kiertää punainen reunus ja mustal-
la pohjalla on kultainen (keltainen) Ehrensvärdin 
kypärä, kuten barettikokardissa, ristissä olevat ty-
kinputket, sekä teksti: "Suomenlinnan RT-Kilta". 
Merkki on tarrapohjainen ja mitoitettu maastopu-
vun m/91hihaan. Merkin hinta on 5 euroa ja sen 
saa tilattua osoitteesta: Matti Hiltunen, gsm 0400 
507 990, matti.hiltunen7@luukku.com. 
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Kuivasaareen 
yleisöviikon-
loppujen tal-
kooväkeä. 
Kuva SIRtKilta 

Barettimerkki 
• Kaikilla ki l tamme jäsenillä on oikeus käyttää 
mustaa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan 
merkkiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tä-
män kirjeen alussa). Merkin mukana tulee myös 
pikkutakin kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa 
on sama kuvio. Ansioituneille killan jäsenille voi-
daan myöntää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan baret-
timerkkiä ja vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja voi 
ostaa esimerkiksi Maanpuolustusyhtiön MP-myy-
mälästä. Barettimerkkejä (3.11c) ja pinssejä voi tila-
ta Kristiina Slottelta yhteishintaan 8 euroa. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet 
perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 
euron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jät-
tää paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat 
ennen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin 
pitää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksi-
köille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa 
tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seitse-
män jäsentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkave-
reita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 

kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anotta-
va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta vara-
taan kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

MUUT KILTA-ASIAT 
Kirjallisuutta 
• Ove Enqvist: Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta ja Forteca 2004. Viides täydennetty 
ja korjattu painos, 64 sivua, musta-valkokuvia ja 
piirroksia, sammandrag pä svenska, summary in 
English. Hinta 3,50 euroa + postikulut. Tilaukset 
Kristiina Slottelta. 

Kristiina Slottelta voi tilata myös neljää Ove 
Enqvistin kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuiva-
saari, Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Val-
lisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin hinta on 3,50 eu-
roa + postikulut. Muutama kappale Isosaari-Kui-
vasaari -historiikkiakin vielä löytyy. Hinta on sama 
kuin edellä. 

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

Rannikkotykistövideo 
• Katso sivu 81 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEPÄIVÄÄ VIETETTIIN 
1.8. RUSSARÖN LINNAKKEELLA 

Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivää ja sa-
malla patteriston perustamisen 84. vuosipäivää 
vietettiin maanantaina elokuun ensimmäisenä päi-
vänä yhteistoiminnassa Suomenlahden Meripa-
taljoonan ja Hangon Rannikkopatteriston Perin-
neyhdistyksen kanssa. Patteriston perustamispäivä 
on juuri elokuun ensimmäinen, patteristo perus-
tettiin 1.8.1921, nimi oli tuolloin Turun Erillinen 
patteristo. Juhlapäivää suosi aurinkoinen sää. 

Perinnepäivän tilaisuuksiin oli kutsuttu yhdis-
tyksen jäsenistö, hankolaisten maanpuolustusjär-
jestöjen edustajat, kutsuvieraita ja entisiä russarö-
läisiä sekä Meripataljoonan ja linnakkeen henkilö-
kuntaa. 

Juhlallisuudet alkoivat aamulla klo 9.00 
seppeleenlaskulla Hangon sankarihaudalla. 

Seppeleen laskivat Suomenlahden Meripataljoo-
nan komentaja komentajakapteeni Ismo Korho-
nen, Hangon Sotaveteraanien varapuheenjohtaja 
Ahti Paananen ja Perinneyhdistyksen puheenjoh-
taja majuri evp Veikko-Olavi Eronen. Seppeleen-
laskuun osallistuivat kaikki hankolaiset maanpuo-
lustusjärjestöt lippuineen, ml Suomenlahden Me-
ripataljoonan lippu, kunniavartiossa olivat Russa-
rön linnakkeen varusmiehet. 

Katselmus ja päiväjuhla pidettiin Russarön lin-
nakkeella keskijaoksen katolla, saaren näköala-
paikalla vanhojen järeiden tykkien suojassa. Sep-
peleenlaskussa ja päiväjuhlassa soitti Dragsvikin 
Perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dahlin 
johdolla luoden tilaisuuksille juhlavan tunnelman. 
Päiväjuhlan aluksi otettiin vastaan lippulinna, jon-
ka muodostivat hankolaisten maanpuolustusjärjes-
töjen liput kantajineen sekä Suomenlahden Meri-
pataljoonan lippu ja Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen lippu, joka otettiin vielä erikseen vas-
taan. Katselmuksen suoritti Suomenlahden Meri-
puolustusalueen komentajan sijainen komentaja 

Seppeleen laskivat veteraanien edustajana Ahti 
Paananen, Suomenlahden Meripataljoonan ko-
mentaja komkapt Ismo Korhonen, Perinneyh-
distyksen puheenjohtaja maj evp Veikko-Olavi 
Eronen 

Sakari Martimo, katselmusta komensi komenta-
jakapteeni Ismo Korhonen. Tilaisuuden aluksi pi-
dettiin kenttähartaus, jonka piti kenttärovasti evp 
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Osa Hankoniemen risteillä palkituista. 

Lippulinna marssimassa 
maj evp Oiva Lyytikäisen 
johdolla kunniakäynnille 
sankarihaudoille. 

Hannu Kivijärvi. Tämän jälkeen komentaja Sakari 
Martimo toi Suomenlahden Meripuolustusalueen 
tervehdyksen juhlaväelle, puheessaan hän toi esil-
le rannikkopuolustuksen tärkeyden edelleenkin ja 
loi katsauksen tulevaisuuden näkymiin. Komen-
taja Sakari Martimo luovutti Hankoniemen ristit 
maanpuolustuksen hyväksi ansiokkaasta työstä 
hankolaisissa maanpuolustusjärjestöissä toimineil-
le henkilöille ja kahdelle varusmiehille erinomai-
sesta vaarusmiespalveluksesta. 

Perinneyhdistyksen perinnekolikot luovutet-
tiin sääntöjen mukaisesti kaksi vuotta jäsenenä ol-
leille henkilöille. 

Vapaan sanan vuoro 

Vapaa sanassa käytti puheenvuoron ensin eversti 
evp Juhani Niska, entinen raannikkotykistön tar-
kastaja ja nykyinen Rannikkotykistön Perinneyh-
distyksen puheenjohtaja, painottaen maanpuolus-
tuksen ja maanpuolustustahdon merkitystä edel-
leenkin ja totesi olevansa ilonen siitä, että perin-
teistä ollaan kiinnostuneita ja perinteiden vaalimi-
nen elää vahvana. Puheensa lopuksi hän ja toivotti 
kaikille hyvää juhlapäivää. 

Hangon kaupungin tervehdyksen toi kaupun-
ginjohtaja Tom Axberg, todeten alkuun, kuinka 
valitettavaa oli Hangon Rannikkopatteriston lak-
kauttaminen m m Hangon kaupungille, mutta on 
hyvä asia, että voimme jatkaa Patteriston perinteitä 
ja kokoontua viettämään edelleenkin yhteisiä juh-
lahetkiä. Hän sanoi olevansa iloinen siitä, että me-

rivoimien uusin ohjusvene on saanut nimekseen 
"Hanko". 

Maittavan kenttälounaan jälkeen juhlayleisöl-
lä oli mahdollisuus tutustua kasarmilla perinnetu-
piin ja siellä olevaan patteriston eri vaiheista esittä-
vään näyttelyyn sekä käydä majakalla. Sotilaskoti 
oli myös auki koko päivän ajan. Linnakkeella Pe-
rinnepäivän viettoon osallistui yli sata henkeä. Kii-
tokset kaikille juhlavieraille, juhlan järjestelyihin 
osallistuneille ja erityisesti kiitoksia keittiöhenkilö-
kunnalle joukon muonittamisesta ja Sotilaskodin 
hoitajille! 

PATTERISTON PERINNEPÄIVÄNÄ PAL-
KITUT 

Perinteistä tapaa noudattaen palkittiin Hankonie-
men ristillä maanpuolustuksen hyväksi ansikok-
kaasta työstä hankolaisissa maanpuolustusjärjes-
töissä toimineita henkilöitä ja varusmiehiä erin-
omaisesta varusmiespalveluksesta. 

Perinnekolikko luovutettiin kolikkosääntöjen 
mukaisesti vuosina 2003-2004 jäseniksi liittyneil-
le. 

Ltn Teemu Jaatinen palkittiin patteriston pie-
noislipulla joukkoyksikössä tehdystä ansiokkaasta 
työstä, hän siirtyi reserviin kesällä 2005. Hanko-
niemen risti: kapellimestari Helge Dahl, tkm Lau-
ri Hytti, ylil Arto Kohijoki, ltn res Janne Kylliäi-
nen, kers res Jari Nurmi, matr res Arto Poikela, rva 
Eeva Silvonen, tkm Antti Timonen, tkm res Martti 
Valkeapää 

Perinnekolikko: Kari Ahava, Ensio Barck, Anja 
Bergen, Jukka Friman,Tom Fröman, Juuso Heino, 
Veikko Kulmala, Janne Kylläinen, Matti Lappalai-
nen, Mirjam Majava, Jukka Männistö, Seppo Pelli-
nen, Reijo Saloranta, Immo Toivonen, Osmo Tuo-
mi, Holger Tötterman, Lennart Wiberg, Mika Vir-
tanen 
teksti Veikko-Olavi Eronen 
kuvat Rauno Laine / Rannikon Aamu 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

MATKA GÖTAN KANAVALLE 

Matkalle lähdet t i in Turusta pe r j an ta ina 8.7. klo 
20.00 "omalla" linja-autolla. Matkalle osallistui 44 
henki löä ja kul jet ta ja Risto Tuominen . Matkan-
johtajana toimi kil tamestari Veijo Sillanpää, joka 
myös osallistui matkan järjestelyihin. Linja-auto 
ajetti in Turun satamassa Sea Wind-la ivaan, joka 
lähti kohti Tukholmaa klo 21.45. Laivassa majoi-
tuttiin kahden hengen hytteihin ja seuravana päi-
vänä syötiin aamiainen laivalla. 

Laiva saapui T u k h o l m a n sa tamaan 9.7. klo 
07.30. Linja-auto matkalaisineen ajoi ulos laivas-
ta satamaterminaal in eteen ja oppaamme Mikko 
Nurmi liittyi seuraan. Ajo imme läpi hiljaisen lau-
antai-aamuisen Tukholman. Ajon aikana opas esit-
teli meille Tukholman nähtävyyksiä ja historiaa. 
Tukholmasta ajettiin E4-tietä kohti Linköpingiä. 
Matkalla oli kahvitauko tienvarsihuoltoasemalla. 
Puolenpäivän aikaan saavuttiin Linköpingiin ja tu-
tustutti in vanhaan kaupunkiin. Tämä Linköping-
in vanha kaupunki on sikäli erikoinen, että raken-
nukset on siirretty nykyiselle paikalleen kaupungin 
keskustasta 1950-luvun alussa. Alue käsittää n. 50 
rakennusta, jotka ovat 100-150 vuotta vanhoja. 

Rakennuksissa toimii useita museoita ja käsi-
työläisverstaita. Varsinkin kansakoulumuseo, jossa 
oli esillä 1800-luvun koulutoimintaa ja posti- sekä 
poliisimuseot olivat mielenkiintoisia. Kahvit juo-
tiin, Dahlbergin vanhassa kahvilassa. 

Linköpingistä jatkettiin linja-autolla Götan ka-
navan Borensbergiin, joka sijaitsee n. 72 metr iä 
merenpinnan yläpuolella. Götan kanavan "perus-
taja" oli Baltzar von Platen, jonka patsas sijaitsee 
Motalan torilla. Borensbergissä siirryttiin linja-au-
tosta Wasa Lejon -laivaan, ja klo 14 alkoi matka 
Götan kanavaa pitkin Itämeren suuntaan. 

I lma oli l ämmin ja aur inkoinen, josta syystä 
matkalaiset nauttivat laivamatkan nähtävyyksistä. 
Kanavalla oli melko vilkas liikenne, joskin alukset 
lipuivat hitaasti. Ohi t imme yhdeksän sulkua "alas-
päin" ja kaksi akveduktia (maantie kulkee kanavan 
alitse). 

Laivan saavut tua Bergiin meidä t yllätti uk-
kosmyrsky, jolloin aluksen päällikkö ilmoitti, että 
kahta viimeistä sulkua ei voi käyttää ukkosen ta-
kia. Siirryttiin alukselta maihin ja käveltiin viimei-
set 200 metr iä linja-autolle, joka oli odottamassa 

WASÄ LEJON 
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omeranger Boats Oy. PL 95, 07901 LOVIISA 
Puh. 019-515 805, Fax. 019-515 825 

boomeranger@boomeranger.fi 

meitä Bergissä. "Kanavapurjehdus" kesti n. 3,5 h. 
Linja-autolla ajettiin Motalaan ja majoituttiin First 
Hoteliin. Hotellin ravintolassa nautittiin maittava 
päivällinen. 

Seuravana aamuna 10.7. oli hotelliaamiainen 
ja lähdettiin opastetulle kiertoajelulle Motalaan ja 
Vadstenaan sekä tutustuttiin Vadstenan luostari-
kirkkoon, josta riittäisi tarinaa omaksi kertomuk-
seksi. Erittäin mielenkiintoinen oli Motalan Moot-
torimuseo, jossa oli esillä vanhoja autoja ja moot-
toripyöriä, sekä vanhoja viestintävälineitä. Materi-
aali oli tuotu mukavasti esille sen ajan hengen mu-
kaisin varustein ja lisättynä äänitehosteilla. 

Motalasta ajoimme Ljungbrohon Cloettan teh-
taanmyymälään, jossa käytimme tilaisuuden ostaa 
edullisia makeisia kotiin vietäväksi. Ostokset teh-
tyämme lähti linja-auto E4-tietä myöten paluu-
matkalle, suuntana Tukholma. Matkalla pysähdyt-
tiin tienvarsihuoltoasemaan kahvitauolle. 

Tukholmaan saavut tuamme hyvästelimme 
mainion oppaamme Mikon Tukholman Söderin 
kaupunginosassa ja ajoimme Värtanin satamaan. 
Odottelun jälkeen pääsi linja-automme sisään Sky 
Wind -laivaan, joka lähti kohti Turkua klo 20.45. 
Ohjelmassa oli majoittuminen ja päivällinen. 

Seuraavana aamuna 11.7. nautittiin taas meri-
aamiainen ja saavuttiin Turkuun klo 08.30. Linja-
auto vei matkalaiset lähtöpaikoille. Killan puheen-
johtaja kiitti matkalle osallistujia ja matkan järjes-
telyistä vastaavia onnistuneesta ja mieliin painu-
neesta matkasta. 
Thomas-Eric Blom 

jjvimmjjjm 

controlzxpres5 
www.controlexpress.fi 
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Linja-autossa on tunnelmaa Kokouksen osanottajia Rainio esittelee Me-
risotakoulua 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTON PERINNEYHDISTYKSEN 
V00SIK0K00S SUOMENLINNASSA 20.8.2005. 
Vuonna 1999 perustettu perinneyhdistys päätti 

pitää kuudennen vuosikokouksensa VaaRPs-
ton synnyinsijoilla Suomenlinnassa. Samassa yh-
teydessä päätettiin kunnioittaa patteriston alku-
taivalta paljastamalla muistolaatta "Vaasankassun" 
seinällä. 

KOHTI SUOMENLINNAA 
Vaasasta meitä lähti lauantaiaamuna innokas 20 
hengen joukko kohti pääkaupunkia. Joukkoa täy-
dennet t i in vielä Laihialla 9 perinteenvaalijalla. 
Matka jatkui Kallion Jukan varmoissa käsissä koh-
ti etelää aurinkoisen ja lämpimän syyskesän sään 
vallitessa. Matkanjohtajamme Rönkön Reijon laa-
timan marssisuunnitelman mukaisesti lounastim-
me Nurmi järven Myllykukossa. Ravittuina saa-
vuimme kello 14.00 aikoihin hotelli Grand Mari-
naan ja lyhyen lepotauon jälkeen suunnist imme 
kohti Suomenlinnan lauttaa ja vuosikokousta. Suo-
menlinnan oli kokoontunut muualla kuin Pohjan-
maalla asuvia peestolaisia niin, että vahvuutemme 
oli jo 52. 

KOKOUS 
Kokous alkoi merisotakoulun tiloissa puheenjohta-
jamme Tomi Sihvosen johdolla täsmällisesti kello 
17.00. Vauhdikkaasti edenneessä kokouksessa (22 
minuuttia) päätettiin jatkaa lähestulkoon edellisel-

lä johtokuntako koonpanolla. Pohjalaisten suuresta 
määrästä huolimatta sujui kokous ilman puukko-
ja puntaritappeluita ja päätökset tehtiin suuren yk-
simielisyyden vallitessa. Kokouksen päätteeksi pu-
heenjohtaja luki entisen patteriston komentajan, 
nykyisen Vaasan sotilasläänin komentajan kom-
modor i Hannu Luukkosen tervehdyksen läsnä-
olijoille. Seuraavaksi Antti Rainio esitteli vieraille 
Merisotakoulun ja edelleen Petri Pääkkönen Suo-
menlinnaa ja sen historiaa. 

MUISTOLAATAN PALJASTUS 
Pääkkösen esityksen mukana siirryttiin Vaasan 
Rannikkopatteriston kasarmi- ja esikuntaraken-
nusten luokse, jossa puheenjohtajan johdolla pal-

Suomenlinnan kierros Pääkkösen johdolla 
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Niska, Oula, Lauren, Heiskanen, Jun-
nola, Virtanen ja Pöytälaakso, eli 
suokkilaiset taas työpaikallaan 

Suomenlinnan esittelyä 

jastettiin kasarmirakennukseen seinään kiinnitetty 
Perinneyhdistyksen muistolaatta muistut tamaan 
jälkipolvia Suomen ensimmäisen moot toroidun 
rannikkotykistöjoukko-osaston syntysijoista. Tilai-
suutta kunnioitti läsnäolollaan seitsemän alkupe-
räistä "suokkilaista", vanhimpana Ilmari Oula, jot-
ka ovat aikanaan palvelleet Vaasan Rannikkopat-
teristossa jo Suomenlinnassa. Suokin peestolaisten 
puolesta piti laatan paljastamisen jälkeen lyhyen 
muistelupuheen Juhani Niska. Tilaisuuden jälkeen 
juhlavieraat siirtyivät Panimo-ravintolaan - aika-
naan VaaRPston aliupseerikoulu - nauttimaan il-
lallista mukavan yhteisen seurustelun ja muistelun 
merkeissä. 

Illallisseurustelua 

PALUU ARKEEN 
Sunnuntaiaamu valkeni pilvisenä ja osin sateise-
nakin. Maittavan hotelliaamiaisen ja omaehtoisen 
kaupunkiin tutustumisen jälkeen lähti puolen päi-
vän aikaan virkeä retkikunta paluumarssille Poh-
janmaalle. Reijo Rönkön marssikäskyn mukaisesti 
marssiosasto ylitti VaaRPstomaisen tarkasti tulo-
kynnyksen Vaasassa sunnuntai-iltana tasan kello 
18.00. Uudella johtokunnal la on nyt vajaa vuo-
si aikaa suunnitella vuoden 2006 tapaamista. Jäl-
leennäkemisiin, todennäköisesti ja toivottavasti ta-
paamme Vaasassa ensi vuonna. 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTON PE-
RINNEYHDISTYS: 
Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Jä-
senmäärä on tällä hetkellä 101 henkilöä. Yhdistyk-
sen tarkoituksena on vaalia Vaasan Rannikkopat-
teriston perinteitä sekä ylläpitää patteriston palkat-
tuun henkilöstöön kuuluneiden henkilöiden yh-
teenkuuluvuutta. Yhdistyksen jäsenenä voi olla jo-
kainen Vaasan Rannikkopatteristossa työskennel-
lyt henkilö. Mikäli olet halukas liittymään Perin-
neyhdistykseen, ota yhteyttä puheenjohtaja Tomi 
Sihvoseen (06) 1812043, tomi.sihvonen@mil.fi tai 
varapuheenjohtaja Kari Stenroosiin (06) 1812022 
kari.stenroos@mil.fi tai kirjeitse osoitteella Vaasan 
Rannikkopatteriston perinneyhdistys PL22 65101 
Vaasa. 
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Kilpailun osallistujat poseeraavat Isosaaren 
kerhon edustalla ja taustalla ysiväylän greeni. 
Oikealla kilpailun parhaat Markus Hyytiäinen 
(vas), Sauli Ketonen ja Risto Pakarinen 

RT-golf kotikentällä 
Perinteiseksi muodostunut RT-golf-kilpailu pe-

lattiin tällä kertaa jo yhdettätoista kertaa ja 
vasta ensimmäistä kertaa palkinnon: Ison Maljan 
nimen syntysijoilla Isosaaren 9-reikäisellä par 27 
kentällä. Kutsua oli noudattanut 12 kiertopalkin-
non tavoittelijaa. Santahaminasta siirryttiin yhte-
ysveneellä aurinkoisessa säässä Isosaareen, jossa 
linnakkeen päällikkö kapteeniluutnantti Tuomo 
Mero esitteli linnakkeensa. Tulokahvin jälkeen oli 
kilpailupuhuttelu, josta erityisesti jäi mieleen kak-
si asiaa. Ensinnäkin monille Ison kenttä on tavoit-
tamaton unelma rajoitetun pel imahdoll isuuden 
vuoksi ja toiseksi se, että kenttä on erittäin vaati-
va ja palloja syövä eli varsinainen "pallokauppiaan 
unelma". Monipuoliset ja vaihtelevat väylät asetti-
vat lähipelitaidot erityiseen arvoon. Yleensä gree-
ni näkyi vain kurkkimalla runsaiden puiden vä-
listä. Väylien pituudet vaihtelivat 65 metristä 148 
metriin ja esteet merivesiesteistä runsaisiin ja mo-
nipuolisiin luonnonesteisiin. Väylillä olevat bunk-
kerit olivat aitoja linnoitettuja bunkkereita, eivätkä 

perinteisiä hiekkaesteitä. Saunassa, päivällisellä ja 
palkintojen jaossa (kaikki saivat palkinnon) tapah-
tumaa kehuttiin ja kenttää sekä paikallisia järjes-
täjiä kiiteltiin. Tyytyväiset osallistujat kotiutuvat il-
tapäivän yhteysvuorolla ja toivoivat golf-perinteen 
jatkumista yhtä merihenkisissä merkeissä ja miksi 
ei uudestaan täällä Isosaaressa. ( PJ&HPR) 

Tulokset (HCP lyöntipeli, puolin tasoituksin) 
muodostuivat melko korkeatasoisiksi: 

1. Sauli Ketonen 55 
2. Risto Pakarinen 58 
3. Markus Hyytiäinen 60 
4. Jyri Hagman 61 
5. Kauko Pyyskänen 61 
6. Hasse Rekola 61 
7. Aleksi Häkämies 64 
8. Martti Karjalainen 66 
9. Mika Ahava 67 
10. Matti Kaskeala 69 
11. Pertti Aalto 69 
12. Pentti Jänkälä 74 

-Hasse Rekola teksti, kuvat Mika Ahava 
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ammattikäyttöön 

Suojavarusteet ja -välineet 
- ballistiset suojamateriaalit 
• EOD/IEDD puvut, varusteet 

ja robottiajoneuvot 
• Hesco Bastion suojaseinäkkeet 
• ladattavat käsivalaisimet ja työvalot 
• lasersuojalasit 
• läpivalaisulaitteet 
• metallinilmaisimet 
• miinanraivaustuotteet 
• NBC-puvut 

• natolankatuotteet 
• pommipeitteet ja suojasäiliöt 
• suojalasit ja-visiirit 
• taktiset tikkaat 
• tarkastuspeilit ja-välineet 
1 tukimatot 
• tähystimet 
• valotikut 
• sekä paljon muuta 

FmnProtec Oy 
Maahantuoja 
puh (09) 554 334 
www.finnprotec.fi 

Lujjitemuovirakenteiden 
suunnittelu, valmistus 

Ja korjaustyöt 

I N O R R F I B E R 
ALHOLMINT IE 62, 68600 PIETARSAARI 

Puh.(06) 723 6227, Faksi (06) 724 3227 
www.norrfiber.fi 

— e n g i n e e r i n g o f f i c e — 

Nummenkatu 18, 26100 Rauma 
Puh.(02) 838 5600, Faksi(02) 838 5666 

www. Ian sitekn i i kka.fi 

VE&EIRO Oy 
International 
S G H R M I N 
H E N R I L L O Y D 

R a y m a r i n g 

wallas 
N A V M A N 

• Volvo Penta Marin Center 

moottorimyynti, 

huolto, varaosat 

• Venetarvikemyymälä 

• Pienvenetelakka, 

nosturi 12t 

• Veneiden sisäsäilytys-

hallit 3200m_ 

• Vakuutusyhtiöiden 

auktorisoima 

lujitemuovikorjaamo 

• Vaijerityöt 

Veleiro Oy Puolanlaituri 48200 Kotka puh. 05-2109560 

info@veleiro.fi  
www.veleiro.fi 

http://www.finnprotec.fi
http://www.norrfiber.fi
mailto:info@veleiro.fi
http://www.veleiro.fi


Höyrylaiva ukkopekka saapuu arvokkaasti Kultarannan laituriin. Köyttä vastaanottamassa presiden 
tin Kultaranta VH-veneen matruusi. 

TURUN LAIVASTO KILTA RY 

Laivastokiltapäivä Turussa 

Laivaston Killan perinteeeksi jo muodostuneen 
laivastokiltapäivän isännyysvastuu oli tänä ke-

sänä Turun Laivastokillalla. Päivää vietettiinkin 20. 
päivänä erittäin kaunista elokuuta aiheeseen hyvin 
sopivissa merellisissä ympäristöissä. Kiltapäivän 
avauksen suoritti Turun Laivastokillan puheen-
johtaja Olavi Niskanen aurajokirannassa, hieman 
ooppera Lentävän hollantilaisen katsomon taakse 
tilapäisesti kätkeytyneessä, juuri uutena avatussa 
Forum Marinumin ravintolassa. Kiltalaisia ympäri 
rannikkoamme oli saapunut paikalle viitisen kym-
mentä. Kymen-, Helsingin- ja Turun Laivastokil-
lasta, Turun Rannikkotykistökillasta sekä Pohjan-
lahden Laivastokillasta aina heidän omaa Oulun 
osastoa myöden. 

Tulokahvit siemaisimme ravintolan näytävän 
elementin, kuuluisan maailman meriä kyntäneen 
kirjailia Göran Shildtin purjealus Daphnen kyljen 
viereltä. Lasilattia on merenä aluksen ympärillä ja 

mastot kohoavat korkeuksiin näyttävine lasiraken-
nelmineen rakennuksen katon lävitse. Tässä meri-
museon vanhaan valtion viljavarastoon rakenne-
tussa uusimmassa osassa on viranomaistoimintaan 
ja mm. merisodankäyntiin liittyvät kokoelmat. Ai-
kaa kahvinjuonnin jälkeen oli varattu sen verran, 
että museon opas ehti kierrättää väkemme muse-
on maanpuolen rakennusten näyttelyt. Aurajoen 
museolaivoihin emme voineet oopperajärjestely-
jen vuoksi nyt tällä kerralla tutustua. Suomen Jout-
sen ja parkkilaiva Sigyn olivat nyt tärkeimpiä ja 
aidoimpia osia oopperan lavastuksessa. Ooppera-
laulaja Matti Salmisen tapasimme sattumalta aivan 
ohimennen ravintolan sisäänkännin luona. 

Forum Marinumista ohjelma jatkui siirtymisel-
lä bussikkuljetuksena Naantaliin. Matkalla Naan-
taliin oli tarkoitus selostaa Laivaston Muistoristin 
historiaa. Kiltamme sihteeri Eino Kostian oli erit-
täin ansiokkaasti kaivanut esille muistomerkkiin 
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liittyvät historialliset faktat. Hän ei itse valitetta-
vasti päässyt niitä meille selostamaan, loukattu-
aan polvensa siihen kuntoon, ettei sillä nyt vähään 
aikaan retkeillä. Selostus liikkuvassa autossa, jos-
sa puuttuva äänentoisoto ei puhetta joka puolelle 
vienyt, jäi kyllä ontuvaksi. Näimme nyt kuitenkin 
kuin korvauksena huonosta kuuluvuudesta Aker 
Finnyardsin telakkaa ohi t taesamme maai lman 
suurimman risteilyaluksen, jonka vesillelasku juuri 
edellispäivänä oli. Laivaston Muistoristillä vietim-
me hiljaisen hetken meririntamalla kaatuneiden 
muistoksi ja laskimme ristille seppeleen. Saaristo-
meren Meripuolustusalue oli tuonut tätä tilaisuutta 
varten paikalle nelimiehisen kunniavartion. 

Täältä jatkoimme saman tien bussilla Kultaran-
taan. Ylipäällikön lippu näkyikin liehuvan linnan 
tornissa jo Ukkopekan siltaa ylittäessämme. Presi-
dentti Halonen oli siis paikalla. Meille oli varattu 
opastettu sisäänpääsy puutarhan. Itse linnan mä-
elle ei isäntäväen paikalla ollessa voitu päästää. 56 
hehtaarin tilan komeaa muotopuutarhaa, kuin pie-
nois-Versaillesia ja sen suihkulähteitä ja koristeel-
lisia rakennelmia meille Kultarannan ja Naantalin 
historiatiedoilla sopivasti höystettynä esitteli op-

paana toimiva Kultarannan ylipuutarhurin puoli-
so Mariza Tuominen. Monet vieraamme olivatkin 
vuosikymmenten aikina täällä puutarhassa jo käy-
neetkin. Oli kyllä niitäkin jotka olivat olleet jopa 
kutsuttuina sisällä linnassa. Joku jo Kekkosen aika-
na, joku hieman myöhemmin. 

Siirryimme Kultarannan laivalaiturille odotte-
lemaan höyrylaiva Ukkopekkaa, jonka sovimme 
noutavan meidät Turkuun. Laiva näkyikin jo höy-
ryävän vastapäätä olevassa Naantalin vanhankau-
pungin laiturissa. Höyrylaivaa odotellessa kiitte-
limme osaavaa opastamme pikku lahjoilla. Samalla 
käytimme tilaisuutta hyväksemme ja katselimme 
matruusin silmälläpidon alaisena komeasti leijo-
navaakunaa keulallaan kantavaa presidentin Kulta-
ranta VH-venettä. Siis ainoastaan laiturilta käsin. 

Jo kuulu ik in kolme höyrypi l l in vihellystä 
Naantalin puolelta. Laivan ahteri ilmestyikin me-
renselälle ja lopulta höyry käänsi keulansa meitä 
kohti. Hieman jänni t imme mahtuuko se kulke-
maan laiturin edessä. Ukkopekka ei tietojen mu-
kaan ole koskaan ennen Kultarannan puolellä käy-
nytkään. Laivan päällikkö oli kuitenkin edellisenä 
päivänä käynyt varmuudeksi mittaamassa syvyy-

Kitaväki Kultarannan puutarhassa taustanaan suihkulähteitä sekä presidentin kesälinna. 
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den laiturin edessä. Varovasti laiva lähestyi puulai-
turia, joka vastaanotti uuden tuttavuuden arvok-
kaasti taakse kumartaen. 

Astuimme laivaan jossa ohjelmamme mukaan 
oli vuorossa lounas. Parin tunnin paserun ja sei-
soskelun jälkeen istuma-asento olikin jo hyvin toi-
vottua. Myös vatsalla oli jo melkoiset odotukset 
tulevasta risteilystä. Pehmeästi kohti Airistoa puk-
sutellen kävimme käsiksi runsaskalaiseen laivan 
seisovaan pöytään. Sillejä eri sortteja, siikaa ja loh-
ta. Lämmintä broileria ja maukkaita sooseja sekä 
kunnon mustaa saaristolaisleipää oikean voin kera. 
Aivan loistava risteilysää kruunasi loppumatkan 
mahdollistamalla kannelta virvokkeiden kera mai-
semien ihailun. Ruissalon ja Hirvensalon saarten 
välisen suntin läpi puksuttelu oli monille tästä en-
nen kulkemattomille elämys. Komeat 1800-luvun 
pitsihuvilat reunustavat tiheästi koko väylän mat-
kaa. Matkustajasatamassa ei isoja autolauttoja nyt 
ollut esitellä. Pari matkustaja-junalauttaa etääm-
mällä oli. Otkantti oli tyhjänä. Autolautat olivat 
natkalla tai paluumatkalla Ahvenanmaalta ja Tuk-
holmasta. Merimuseo Forum Marinumin edustan 
suuret purjelaivat Suomen Joutsen ja Sigyn vas-
taanottivat meidät Aurajokisuusta sisään. Ne oli 
vaihteeksi mukava nähdä merenpuoleltakin. 

Turun Laivastokilta ry:n 
syyskokous 

Turun Laivastokillan sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Turun Upseerikerholla 

Sirkkalassa, Kaivokatu 12, 
27. 10. 2005 klo 18. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syys-
kokoukselle määräämät asiat. 

Kokouksessa kuullaan perinteen mukaan myös 
kiinnostava esitelmä. 

TERVETULOA! 
Ka ikk i j ouko l l a mukaan . 

Hal l i tus 

Höyryristeily päättyi Martinsillan pieleen lai-
van päällikön kätellessä meidät poistuassamme 
hänen valtakunnastaan suoraan jokirannan ilta-
vilskeeseen. Osa vieraistamme jatkoi tästä omiin 
suuntiinsa ja kotimatkalle. Laivastokiltapäivän vi-
rallinen ohjelma oli päättynyt. Takana oli lämpi-
mällä tavalla mielliinpainunut päivä kiltavierai-
demme parissa. Haluankin tässä samalla kiittää 
Turun Laivastokillan puolesta kaikkia, varsinkin 
matkojen takaa vieraaksemme saapuneita kiltasi-
saria ja -veljiä. - Teitte tästä päivästä onnistuneen 
yhdessäolon! 

Osalle vieraista lähdimme vielä loppuillaksi 
esittelemään "jokilaivastoa". Niitä olisi riittänytkin 
turhan raskaaksi rupeamaksi asti. Pysyttelimme-
kin Martin- ja Myllysillan lähettyvillä. Ilta oli läm-
min istuessamme ravintolalaiva Majlandin kannel-
la katselemassa vilinää ympärillä. Sattumalta päi-
demme yläpuolelle iltataivaalle ilmestynei vielä lu-
kuisia erivärisiä kuumailmapalloja matkalla Nau-
vosta mantereen suuntaan. 

Jäämmekin odottelemaan taas jo seuraavia Lai-
vaston Killan Laivastokiltapäiviä. 

Teksti ja kuvat: SeppoKaila 
Tiedottaja, Turun Laivastokilta 

TAAS SAATIIN MITALEITA! 

Sinisen Reservin ampumamestaruuski lpa i lu t 

miteltiin Upinniemessä 9.4.2005. Aamulla keli 
oli tavanomaisen kolean tuhruinen, mikä ei tien-
nyt hyvää ainakaan 300 metr in perinnekivääri-
kilpailussa. Turkulaisittain menestys kuitenkin oli 
hyvä, sillä joukkueemme Raimo Novari, Arto Salo 
ja Hannu Risteli laukoi joukkuehopeaa . Lisäksi 
Novari ylsi henkilökohtaisessa kilpailussa prons-
sille. 

Iltapäivällä suoritettiin pistoolikilpailu, jossa 
voitimme mestaruuden joukkueella Risteli, No-
vari ja Eino Kostian. Risteli kaappasi vielä hope-
aa ja Novari pronssia henkilökohtaisessa kisassa. 
Vähältä piti, ettei Novari saanut ampumapäivän 
kokonaiskilpailun kiertopalkintoa, Suomi- kone-
pistoolia seinälleen. 

Asia voitanee kuitenkin korjata, sillä ensi vuon-
na isännöimme vastaavaa kilpailua ja pelipaikka 
on alustavan suunnitelman mukaan Halikossa. 

Onnea mitalisteille! -EK 

1 ОО RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 



Pohjanlahden Laivastokillan hallituksen kokous kiltavene Valpurilla Vaasan saaristossa heinäkuun 
helteellä. -Kuva: Erkki Lehtimäki 

POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

TOIMINTAA VAASAN ALUEELLA 

Huhtikuussa pidetyn kevätkokouksen ja pää-
killan vuosikokouksen jälkeen seuraava nä-

kyvämpi tapahtuma oli Sinisen Reservin vuosipäi-
vän vietto Vaasan Upseerikerholla 17.5. Tilaisuus 
järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja yhteistyössä 
muiden merellisten toimijoiden, Merireserviläiset 
ry:n, Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n, Meripuo-
lustuspiirin Vaasan meriosaston, ja Merenkurkun 
kilta ry:n kanssa. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli 
Meripuolustuspiirin läntisen koulutusalueen alue-
päällikkö, komentaja Matti Ketola. Puheen aiheena 
oli vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus merellä 
tänään. Avaussanoissaan Sinisen Reservin halli-
tuksen jäsen, Pohjanlahden Laivastokilta ry:n va-
rapuheenjohtaja Mauno Hintsala kertasi vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen syntyä ja kehi-
tystä Vaasan alueella. 

Tilaisuus ei saavuttanut kovin laajaa osanotta-
jajoukkoa; mainostamisaika oli kovin lyhyt ja itse 
tapahtuma uusi, jota ei osattu odottaa. Ensi kevää-
nä olemme viisaampia. 

Edellisellä viikolla osa killan jäseniä oli jo eh-
tinyt tutustua Pohjanmaan Museon monipuolisiin 
kokoelmiin, sekä Terranova-näyttelyyn, joka ker-
toi Merenkurkun saariston synnystä ja sen luon-
nosta. Monipuolinen ja opettavainen näyttely, jo-
hon kannatti tutustua. Oman paikkakuntansa mu-
seon tarjontaan on syytä tutustua säännöllisesti. 

Onhan joku viisas sanonut, että "ellei tunne oman 
maansa menneisyyttä ei voi ymmärtää nykyhetke-
äkään." Museotapaamiseen osallistui 16 kiltavel-
jeä. 

Perinteinen kevätpurjehdus järjestettiin 28.5. 
vartioston ulkovartioaluksella Tiiralla. Alus oli uu-
distettu Uudenkaupungin telakalla, josta se val-
mistui keväällä 2004 ja otettiin käyttöön Vaasassa. 
Aluksen voimanlähteenä 2 kpl 2700 kW mootto-
ria, jotka antavat alukselle 20 solmun nopeuden, 
kertoi aluksen päällikkö, kapteeniluutnantti Sami 
Järvenpää. Aluksen uppouma on 450 tonnia, pi-
tuus 49,7 m, leveys 7,5 m ja syväys 3,6 m. Miehis-
töä aluksessa on 10 henkeä, ja päällikön mukaan 
he ovat erittäin tyytyväisiä modernisoituun aluk-
seen. Perämiehenä aluksella toimi luutnantti Mika 
Rautavirta. Matkan aikana kiltaveli, kapteeniluut-
nantti Timo Hissa, selosti läntisen alueen merivar-
tioston uutta organisaatiota. Vaasan Merivartio-
alueen lohkokeskus, jonka päällikkönä hän toimii, 
kuuluu osana Länsi-Suomen Merivartiostoon. Itse-
näinen Pohjanlahden Merivartiostohan lakkautet-
tiin vuosi sitten. Nelisen tuntia kestäneeseen mat-
kaan osallistui 13 kiltaveljeä. 

Seuraava yhteinen tapahtuma on Turun Kilta-
päivä, jonne jo alustavasti ilmoittautui yhdeksän 
kiltalaista. Siitä enemmän seuraavassa numerossa. 
Teuvo Roden 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA RY. 

Oulun osaston tapahtumia kevätkaudella 2 0 0 5 

Osastomme toiminta on ollut kohtuullisen vil-
kasta ja mielenkiintoistakin kuluvalla kaudel-

la. Tammikuun perinteiset Jäänsärkijäiset pidimme 
upseerikerhon remontin takia ammattioppilaitok-
sen opetusravintola Oparissa. Paikka on erinomai-
nen ja edullinen ja sopi meidän tarkoituksiimme 
hyvin. Menemme sinne ehkä seuraavassakin tam-
mikuussa. 

Helmikuussa kuukausikokouksessamme vie-
raili kiltamme uusi puheenjohtaja Teuvo Roden. 
Se olikin merkittävä tapaus. Saimme suoraa tietoa 
tulevista tapahtumista ja toiminnoista. Olimme 
erittäin tyytyväisiä vierailusta. 

Maaliskuussa yritysvierailumme kohteena oli 
vakuutusyhtiö Tapiola, jossa kuulimme sijoittamis-
asioista ja pankkipalveluista. 

Huhtikuussa saimme kuulla maakuntajoukois-
ta hyvän esityksen. Oulun sotilasläänin esikunnan 
henkilöstöpäällikkö eversti Timo Kesäläinen kertoi 
maakuntajoukkojen merkityksestä ja tavoitteista. 

Toukokuussa oli parikin merkittävää tapahtu-
maa. Toukosaunassa Virpiniemessä meillä oli mie-
lenkiintoiset keskustelut mm. armeijamme nykyti-
lasta. Makkara oli makeaa ja sauna lämmin Aito-
kiukaan antaessa löylyjä. Oulun kiltapiirin kilta-
kilpailu oli jälleen Hiukkavaarassa. Osallistuim-
me kahdella joukkueella. Yhdentoista 3-miehisen 
joukkueen joukossa sijoituksemme olivat 5. ja 8. 

Kesäkuussa olikin ehkä juhlavin tapahtuma. 
Puolustusvoimain lippujuhla ja paraati olivat Ou-
lussa 4.6.. Pohjanlahden Laivastokillan lippu oli 
tyylikkäästi l ippulinnassa mukana kantajanaan 
kiltaveli Mauri Montin. Lisäksi kiltamme jäsenil-
le tarjotti in tilaisuus tutustua täällä vierailevaan 
ohjusvene Raaheen. Laivan päällikkö kapteeni-
luutnant t i Mikko Villikari komensi upseerinsa 

keulakannelle riviin. Perämies teki ilmoituksen ja 
me seisoimme sivustalla. Sitten päällikkö luovut-
ti sotiemme veteraanille haukiputaalaiselle Esko 
Kurkelalle myönnetyn Laivaston Ristin ja kiinnit-
ti sen hänen rintaansa. Kurkela palveli 1938-1939 
panssarilaiva Väinämöisellä ja osallistui Suomen 
Joutsenen viimeiseen val tameripur jehdukseen. 
Sen jälkeen luovutimme laivan päällikölle meidän 
muistolahjamme, pronssisen kynttiläjalan. 

Edellisten tapahtumien lisäksi on ollut vielä 
pari kuukausikokousta, joista ei ole edellä mainit-
tu. Valokuvagalleriassa osoitteessa http://personal. 
inet.fi/koti/esko.pekama/gallery.html on osastom-
me toimintaan liittyviä valokuvia kokouksista ja 
retkiltämme edellisiltäkin vuosilta. 

Jäsenet ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta 
tilaisuuksiimme ja uusia jäseniäkin on liittynyt vii-
me aikoina useita joukkoomme. Osallistujien lu-
kumäärä eri tilaisuuksissa on ollut yleensä 12-20 
henkilöä. Jäänsärkijäisissä oli 41 juhlijaa. 

Osaston puolesta 
Esko Pekama 

Kiltaveljet ja Laivaston Ristin saaja ohjusvene 
Raahen kannelle. Kuva: Veikko Komula 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24h/vrk 
Puh. 02-486 0833, 0400-740 262 

UUDENMAAN MESTARI-RAKENTAJAT OY 

www.umr.fi 
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Sälgrundin saari sijaitsee aivan Kaskisten sisään-
tuloväylän länsipuolella, matka vierasvenelaitu-

rilta kaupungin keskustasta on kolme ja puoli me-
rimailia. Sälgrundin majakka valmistui 1875 ja oli 
ensimmäinen, johon asennettiin petrolilla toimiva 
valolaite. Vuonna 1966 majakka sähköistettiin ja 
automatisoitiin. Kaskisten kaupunki on kunnos-
tanut vanhalle luotsiasemalle hienot kokous- ja 
majoitustilat. Merelliseen maisemaan tutustuttaa 
vaihtelevassa maastossa kulkeva luontopolku. 

Kurssilla tutustutettiin oppilaat Meripuolustus-
piirin toimintaan ja annettiin tietoja merellisistä 
aktiviteeteista, merimiestaidoista ja meriturvalli-
suudesta. 

Paikallisten Meripuolustuspiirin toimijoiden li-
säksi kurssin järjestelyihin osallistuivat Suupohjan 
Sukeltajat sekä Kaskisten Meripelastusyhdistys. 

Vaasan Meriosaston toiminnan ytimenä Suu-
pohjan alueella on ollut Pohjanlahden Laivastokil-
lan YM-vene Linda, joka on ollut sijoitettuna Kris-
tiinankaupunkiin. Linda on lähes kaikessa muka-
na, varsinkin perustason veneenkäsittely- ja väylä-

Käsisuuntimakompassilla haetaan oikeaa suunti-
maa. "Onko se majakka nyt 147 vai 327?" 

Suupohjan Sukeltajien Marko Niemi esittelee varusteita seuran tukiveneen Susun kannel-
la. Taustalla Pohjanlahden laivastokillan koulutusveneen YM Lindan kannella kouluttaja 
Matti Hakamäki. 

Vaasan Meriosasto toimii Suupohjassakin 
Peruskoulun päättyessä viimeiset kouluviikot 
keväällä voivat kaivata jotain piristystä. MPK:n 
Vaasan Meriosaston Suupohjan yksikkö järjesti 
vaihtelua Kaskisten yläasteen yhdeksäsluokka-
laisille. 

ajoharjoituksiin tyyppi sopii hyvin. 
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Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piir in Läntisen Koulutusalueen Saaristo-

meren paikallisosaston suunnittelema Esteri 2005 
-harjoitus toteutettiin Gyltön linnakkeen alueel-
la ns. pitkänä viikonloppuna 13.-15. toukokuuta 
2005. Harjoituksen tarkastanut, SmMeparn esikun-
tapäällikkö komentaja Dan Wilen oli tyytyväinen 
näkemäänsä, sillä harjoitus oli hyvin toteutettu ja 
se sujui turvallisen suunnitellusti. 

Esteri alkoi perjantaina valoisissa merkeissä, 
sillä myös sää oli tukipyynnön mukainen. Kurs-
seille jaettava henkilökohtainen varustus kuitattiin 
Pansiosta ja loput joukkokohtaiset varusteet sekä 
tväl-materiaali odotti sovitusti noutajiaan Gyltön 
linnakkeella. Harjoituksen isäntänä ja pääkoulut-
tajana toimi kapteeniluutnantti Mika Kanninen 
koulutusupseerinaan luutnantti Mika Lehtimäki. 
Saamamme tuki oli jälleen kiitettävää. Osallistujia 
oli eri puolilta Suomea toista sataa ja lisäksi koulu-
tukseen kävi tutustumassa n. 30 Sinibarettia. 

Harjoituksessa toimi johtajiensa vetäminä seu-
raavia kursseja: 
- Harjoituksen johto ja huolto (Tapio Hirvonen, 

Pauli Hyytiäinen) 
- Tiedustelukurssi (Petri Kuitunen) 
- Rannikkojääkäritoiminta (Jussi Lempiäinen) 
- Turvallinen liikkuminen vesillä-2 (Jan Wahl-

stein) 
- Maastotaidot naisille (Petri Leppäkoski, Pirjo 

Salmela) 
- LKP-UPS jatkokurssi (Timo Ahlroos) 
- Esteri - Raumanmeri (Ravo Sarmet) 

Yhteydet eri kurssien välillä hoidettiin LV 217 
-radioilla. Kännykät oli mukana vain varalla, kuten 
onneksi myös ensiavusta vastannut Mari Soini, sil-
lä hätätapauksia ei harjoituksessa tullut. Koulutet-
tavien mielestä merkillepantavaa oli koulutuksen 
monipuolisuus, hyvä organisaatio ja ohjaus sekä 
käytännönläheisen toiminnan painotus ja sen so-
tilaallisen motivoitunut sujuvuus. Palontorjunta-
harjoitus onnistui täydellisesti. Ajaminen ja vesillä 
010 on jees, sitä ei koskaan ole liikaa. Ammunnat 
virkistivät, yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista va-
rustusta arvostettiin ja Gyltön keittiö sekä sotilas-
koti lunastivat jälleen lupaukset. Myös naisten ryh-
mä oli tyytyväinen kokonaisuuteen, vaikka heidän 
vuorollaan turkkilaisvaikutteiseksi hiipunut ilta-
sauna olisi voinut olla lämpimämpikin. Harjoitus 
011 ilmapiiriltään jouhevan rento, toiminnaltaan 
mainio - ja hauskakin. 
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Yhteistyö ja laatu pelittää aina! 

Erään kurssijohtajan palaute yhdestä koulutusalu-
eestaan kiteytti Esterissä saatua kokemusta näin: 
"Koska j o h d i m m e eri mal l i in ku in e n n e n n i in 
tuli esille paljon hyvää ja myös huonoa. Juuri siksi 
tämä oppimistapahtuma oli meille yksi parhaista." 

Esteris tä hank i t tua oppia ja to imin tamal le -
ja ammennetaan käyttöön jatkossakin, sillä tiivis-
ohjelmainen viikonloppu asettaa vaativia raameja 
harjoituksen sujuvuudelle ja mahdollisiin muutok-
siin sopeutumiselle. MPK ry:n Meripuolustuspii-
rin päällikkö kommodor i evp. Matti Mäkisellä ja 
Läntisen Koulutusalueen aluepäällikkö komentaja 
evp. Matti Ketolalla on syytä myhäillä iloisesti, sillä 
valitut koulutusteemat ja linjat osoittautuvat onnis-
tuneiksi. Alueupseeri kapteeniluutnantti Jyrki Hal-
meen, Turun Rannikkopatteriston, Huoltokeskuk-
sen sekä Kuljetusviirikön tuki oli kiitettävää. 

Koulutuspäällikkö, Esteri-harjoituksen johtaja, 
kapteeni res. Tapio Hirvonen suorastaan loisti, sillä 
kokemukset varmistavat kuluvan vuoden suurim-
m a n kou lu tus tapah tuman , Hillevi 2005 -yhteis-
harjoituksen, onnistumista 16.-18.9.05. Suunta on 
osoitettu ja t iedämme minne mennä! 

Monipuoliseen koulutukseen 
panostetaan jatkossakin 

Koulutus on tarkoitet tu kaikille 15 vuotta täyttä-
neille Suomen kansalaisille ja se on pääosin vapaa-
ehtoista to imintaa . Kou lu tamme turval l i suuden 
kansalais t ietoja ja - tai toja arkipäivään sekä val-
m e n n a m m e kansalaisia puolustusvoimien, kunti-
en ja m u u n yhteiskunnan poikkeusolojen organi-
saatioihin. Maalla, merellä tai ilmassa - tervetuloa 
mukaan toimintaan! 

"Tästä on hyvä jatkaa!", toteaa Esteri-harjoituk-
sen johta ja Tapio Hirvonen. 

Lisätietoa vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta sekä Meripuolustuspi i r in koulu tus tar jonnas ta 
osoitteessa: 
www.mpkry.fi (Meripuolustuspiiri) . 
Maanpuolustuskoulutus ry. - Länt inen Koulu-
tusalue, Turku 
SmMepaE, PL 5, FIN-20241 TURKU 
Puh. (02) 1814 4652, fax (02) 1814 4651 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 
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Meriupseerit 
HRUP:n vuoden kerho 
Helsingin Reserviupseeripiirin valtuusto 

kokoontui 9.5. Kokouksessa julkistettiin 
myös palkitsemisia. 

Piirihallitus on valinnut vuoden kerhok-
si Helsingin Reservimeriupseerit. Hallitus piti 
erinomaisena suorituksena meriupseereiden 
toteuttamaa suunnitelmallista ja hallittua ker-
hojohdon nuorennusta, jossa perinteiden kat-
keamatta on johto uskottu tehtävään erikseen 
valmennettujen nuorten upseerien käsiin. Ker-
ho sai haltuunsa kiertopalkintona tykin hylsyn, 
johon siis tällä kertaa kaiverretaan HRMUm 
nimi ensimmäistä kertaa. Vuoden kerhon raha-
palkkio on 500 euroa. 

Puheenjohtaja Erik Westerinen otti 
vastaan kiertopalkintohylsyn 

S I N I N E N RESERVI r y järjestää perinteisen JOU-
LUILLALLISEN perjantaina 16.12.2005 klo 1800 
Suomenlinnan Upseerikerholla. 
Ohjelmassa JOULUISTA YHDESSÄOLOA, MAISTUVA 
JOULUPÖYTÄ JA LYHYET PUHEET. 
Tilaisuus on avoin kaikille Sinisen Reservin ja meripuo-
lustuksen piirissä toimiville. 
Lautta lähtee Kauppatorilta kello 1 740. 
joulumenun hinta vahvistuu 15.10.2005 mennessä. 
Hinta ja tarkemmat lisätiedot Sininen Reservi ry:n ta-
pahtumakalenterista osoitteesta 
www.sininenreservi . f i 

ILMOITTAUTUMISET: 
Viimeistään 30.1 1.2004 mennessä 
Anja Räisänen 050 307 2663 iltaisin tai 
ilmoittautuminen@sininenreservi.fi 

Tavataan jouluillallisella Suomenlinnassa I 
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Oikeilla harjoitteluvälineillä 
saavutetaan tuloksia ja 

säästetään rahaa 

N o p t e l t a r j o a a s o t i l a s a m m u n n a n h a r j o i t -
t e l u u n y k s i n k e r t a i s i a ja t e h o k k a i t a v ä l i -

ne i tä , j o i t a v o i d a a n k ä y t t ä ä m i s s ä ja m i l l o i n v a i n , 
s isä l lä , u l kona , yö l l ä ta i pä ivä l lä . La i t tee t s o v e l t u v a t 
h a r j o i t t e l u u n k u i v a l a u k a u k s i n , r e k y y l i j ä r j e s t e l m ä l l ä 

j a p a u k k u p a t r u u n o i n . T a r k k u u s a m m u n t a - ja k e n t t ä h a r j o i t t e l u -
j ä r j e s t e l m ä t v o i d a a n p y s t y t t ä ä n o p e a s t i ja h a r j o i t u k s e t t o t e u t -
taa rea l i s t i ses t i ja t u r va l l i ses t i . 

Lisää tietoa osoitteesta 
www. noptel. fi 

Noptel Oy. Teknologiantie 2, 90570 Oulu. puh. (08) 551 4351, faksi (08) 556 4101. inlo@noptel.fi , www.noptel.f i 

^KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU, MERENKULKU, 
JÄRJESTÄÄ AIKUISKOULUTUKSENA 

M e r e n k u l u n k o u l u t u s o h j e l m a , 270 op 
MERIKAPTEENIN suuntautumisvaihtoehto 

• tutkintonimike merikapteeni (AMK) 
• pohjakoulutus perämies/vahtiperämies, osa opintoja luetaan hyväksi 

MERENKULKUALAN INSINÖÖRIN suuntautumisvaihtoehto 
tutkintonimike insinööri (AMK) 
pohjakoulutus vahtikonemestari, osa vahtikonemestariopintoja luetaan hyväksi 

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena 2.1.2006-31.7.2008 ja suoritettavien opintojen laajuus on 153 op. 

Valinta tapahtuu hakemusten perusteella.Täytä aikuiskoulutuksen hakulomake: www.kyamk.fi —*• Haku 
ammattikorkeakouluun ja liitä mukaan koulutodistus- ja pätevyyskirjajäljennökset, työtodistukset/meripalveluote 
ja lääkärintodistus meripalvelua varten. 

HAKUAIKA 5.9.-28.10.2005. Lähettä hakemus osoitteeseen: 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, PL 111,45101 KOUVOLA 

Lisätietoja opintotoimisto, puh. (05) 220 8501, opiskelijahaku@kyamk.fi  
Sv-vastaavat MerikapteenitToimi Sivuranta, puh. (05) 220 8541 tai 044 702 8541 

Merenkulkualan insinöörit: Pekka Salo, puh. (05) 220 8542 tai 044 702 8542 

K Y M E N L A A K S O N 
A M M A T T I K O R K E A K O U L U 
Merenkulku • Kotka • www.kyamk.fi 
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R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a 

Teikarin muistojen iltapäivä 

• Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden perinteistä itsenäisyyspäivän ajan 
juhlaa eli Teikarin muistojen iltapäivää vietetään lauantaina 3.12.2005 klo 13.00 alka-
en Turussa Kylpylähotelli Holiday Club Caribiassa, Kongressikatu 1, 20540TURKU. 
• Ohjelma on perinteinen. Teikarin taistelijoiden puheenjohtajan Paavo Teikarin 
avaussanojen, alkuglögin ja hiljaisen hetken jälkeen syömme kohtuuhintaisen joulu-
aterian (noin 15 euroa). Heikki Luostarisen esitelmä "Taistelu Suursaaresta" käsitte-
lee jatkosodan rannikkopuolustusta. Perinteiden mukaisesti ohjelmaan kuuluu esitel-
män ohella laulua, arpajaiset sekä terveisiä eri tahoilta. Myös joulupukki on luvannut 
käydä juhlassa. Luvassa on siis jälleen kerran rattoisa iltapäivä vakavamman ohjel-
man ja viihteen parissa menneitä muistellen ja kuulumisia kertoen. 
Tervetuloa ! 

• Sitovat ilmoittautumiset 15.11.2005 mennessä. 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Martti Kuivala, puh. 02-231 7870 (työ), 02-238 9330 (koti) tai GSM 040-568 4500. 
Antti Laitakari, puh. 02-239 0750. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i -
ki l lassa 
t a p a h t u u 
ki l lassa 2005 
Tiedoksi, että Rannikkojääkärikillan sihteerin Jyrki Härkin sähköpostiosoite on muuttu-
nut. Uusi osoite on. jyrki.harkki@pp.inet.fi. 

Marraskuu 
Lauantai 12.11.2005: Rannikkojääkärikillan 40-vuotisjuhla. 
Perjantai 18.11.2005: Vierailu Utin Jääkärirykmentissä on siirretty kevääseen 2006, koska 
Utin kopteriprojektin aikataulu on muuttunut. Utissa ei ole vielä yhtään kopteria. Kopterit 
saapunevat Uttiin alkuvuona 2006. Kun saamme tarkempaa tietoa tästä ajankohdasta, il-
moitamme siitä välittömästi. Näin ollen Utin vierailua ei ole peruttu, vaan se siirtyy kevää-
seen 2006. Tarkempia tietoja killan sihteeriltä Jyrki Härkiltä, jolle myös ilmoittautumiset. 
Kannattaa seurata myös killan netti-sivuja, www.mpkl.fi ja sieltä jäsenyhdistykset/Rannik-
kojääkärikilta. Tietoja löytyy myös Sinisen Reservin nettitapahtumakalenterista. 
Maanantai 28.11.2005: Sääntömääräinen syyskokous MPKL:n auditoriossa klo 18.00. 
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. Rannikkojääkärikillan jäsenille tulee myös erilli-
nen kokouskutsu. 

Joulukuu 
Lauantai 3.12.2005: Teikarin muistojen iltapäivä Turussa. Katso erillinen ilmoitus tässä 
lehdessä. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. 
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Rannikkojääkärikillan 11-henkinen joukkue 
osallistui 4.-5.5.2005 Vaasan Rannikkojääkä-

ripataljoonan perinteiselle barettimarssille. Marssi 
noudatti viime vuosien kaavaa käsittäen noin 110 

I 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a 

SYYSKOKOUS 

Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
maanantaina 28.11.2005 klo 18.00 
Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n auditoriossa,Töölöntorinkatu 2, Hel-
sinki 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa ! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 
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kilometriä pyöräilyä ja 
35 kilometriä marssimis-
ta täydessä kenttävarus-
tuksessa. Marssille osal-
listui killan joukkueen 
ja 34 varusmiesjoukku-
een lisäksi ruotsalaisten 
Kustjägarveteranerna-
yhdistyksen joukkue. 

Rannikkojääkärikil-
lan joukkue lähti viimei-
senä ja oli maalissa toi-

sena marssin kokonaisajan ollessa 22 tuntia ja 40 
minuuttia. Ensimmäinen maaliin tullut varusmies-
joukkue oli lähtenyt matkaan yli kolme tuntia en-
nen killan joukkuetta. Ruotsalaiset olivat toiseksi 

nopeimpia, jonkin verran yli 23 tuntia kestäneellä 
suorituksellaan. 

Useampaan barettimarssiin osallistuneet killan 
jäsenet luonnehtivat marssia aikaisempia vuosia 
raskaammaksi ja maaliin tultaessa olo oli onnelli-
sen väsynyt. 

Suunnitelmien mukaan barettimarssia tullaan 
jatkossa muuttamaan entistä vaativammaksi ja 
jonkin verran pidemmäksi. Rastiaiheita tullaan ke-
hittämään mielekkäämmiksi ja nykyistä paremmin 
sotilaallista osaamista mittaaviksi. Rannikkojääkä-
rikilta tulee osallistumaan marsseille jatkossakin 
niin kilpailijana kuin rastien suunnittelijana ja to-
teuttajana. 
Teksti: Marcus Nybergh 
Kuvat: Olli Haapaniemi 

Tuotteita voi tiedustella Juha Karvoselta, pu-
helin 040-501 0843 ja sähköpostitse 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi 

T u n n u k s i a 
Barettimerkki 

a Solmioneula 
QlJ Jäsenmerkki 

J u l k a i s u j a 
Rannikkojääkärit-historiikki 
Rannikkojääkäripataljoonan 
historiikki 
Veren kostuttamat saaret 

A s u s t e i t a 
Lippis 
T-paita 
Kassi 
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Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari laskee kukkalaitteen Upinniemessä oleval-
le Teikarin kivelle. Vasemmalla killan puheenjohtaja Aarne Krogerus ja varapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen. Suomenlahden Meripuolustusalue oli asettanut Teikarin kivelle kunniavartion 

Teikarin päivää eli Vaasan Rannikkojääkäri-
pataljoonan perinnepäivää vietettiin tänäkin 

vuonna erinomaisen kesäsään vallitessa Dragsvi-
kissä 5.7.2005. 

Päivän juhlallisuudet käynnistyivät kuitenkin 
jo aamulla Upinniemessä, missä killan hallituksen 
ja Teikarin taistelijoiden edustajat laskivat kukka-
laitteen Teikarin kivelle, juhlallisuudet Upinnie-
messä olivat näyttävät. Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen esikunta oli edustettuna tilaisuudessa 
sekä oli asettanut kivelle kunniavartion. 

Päivän varsinainen pääjuhla Dragsvikissä oli 
paitsi VaaRannJP:n perinnepäivä, myös pataljoo-
nan komentajan Jukka Tuonosen jäähyväistilaisuus 
pataljoonassa. Kesälomansa jälkeen heinäkuun lo-
pussa hän sitten siirtyi suomalaisen rauhanturva-
joukon komentajan tehtävään Kfor-operaatiossa 
Kosovossa. Uudeksi pataljoonan komentajaksi tuli 
elokuun alussa komentaja Juha Vauhkonen. 

Perinteikkääseen juhlaan Dragsvikiin oli saa-
punut toistakymmentä Teikarin taistelujen vete-
raania sekä lukuisa määrä kiltalaisia ja muuta juh-
layleisöä. 

Kukkien ja seppelten laskun jälkeen tilaisuu-

dessa suoritettiin palkitsemiset. 
Vaasan Rannikkojääkäripatalj oonan pienois-

lipun sai vastaanottaa killan pitkäaikainen aktiivi, 
varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen. Vihreä baret-
ti killan barettimerkillä varustettuna luovutettiin 
Teikarin taistelija Viljo Aronniemelle. 

Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Tei-
kari luovutti Teikarin taistelijoiden asevelimerkin 
kenraali Heikki Tilanderille, teikarilaisten puolesta 

Rannikkojäälcärimitalin vel-
jeskunnan suurmestari, Vaa-
RannJP:n ensimmäinen ko-
mentaja, kenraaliluutnantti 

Heikki Tilander kiinnittää 
rannikkojääkärimitalin luut-

nantti Jari Kuiron rintaan. 
Oikealla mitalin myös saava 

luutnantti res Marcus Ny-
bergh odottaa vuoroaan. Se-

lin mitalien luovutuksessa 
avustava killan varapuheen-

johtaja Viljo Lehtonen. 

M 
i - l I L j * r 
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Rannikkojääkärikillan seppe-
lettä laskemassa Dragsvikissä 
killan puheenjohtaja Aarne 
Krogerus (keskellä), killan 
entinen puheenjohtaja, Sini-
sen Reservi r.y.n nykyinen 
puheenjohtaja Matti Kaskeala 
(vas.) sekä killan varapuheen-
johtaja Viljo Lehtonen (oik.) 

paljon työskennelleelle Helka Puulalle sekä killan 
hallituksen jäsenelle Juha Karvoselle. Akateemikko 
Tapio Wirkkalan aikanaan suunnitteleman aseve-
limerkin luovuttamisella Teikarin taistelujen vete-
raanit haluavat kutsua yhteisönsä jäseniksi ja kiit-
tää henkilöitä, jotka ovat tehneet merkittävää työtä 
Teikarin taistelujen muiston vaalimiseksi. 

Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan uusi 
suurmestari, VaaRannJP:n ensimmäinen komenta-
ja, kenraaliluutnantti Heikki Tilander myönsi mi-
talitoimikunnan esityksestä seuraavat mitalit päi-
vämäärällä 5.7.2005: 

Rannikkojääkärikillan hopeinen ansiomita-
li VaaRannJP:n toimistoupseerille, luutnantti Jari 
Kuirolle ja pronssinen ansiomitali luutnantti res 
Marcus Nyberghille. Mitalit jakoi kenraali Tilan-
der henkilökohtaisesti. 

Tilaisuudessa Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n 
puheenjohtaja Erkko Kajander luovutti päivämää-

rällä 4.6.2005 myönnetyn MPKL:n hopeisen kilta-
ristin killan puheenjohtajalle Aarne Krogerukselle. 

Palkitsemisten jälkeen vierailla oli mahdol-
lisuus tutustua kasarmeilla pataljoonan järjestä-
mään kalustoesittelyyn, jossa esillä oli uusin ran-
nikkopuolustuskalusto. Veteraanien kaihoisat ka-
lustoa koskevat kommentit tuntuivat olevan, että 
"olisipa meillä ollut tuollaisia Teikarissa kesällä 
1944". Päiväohjelma päättyi miellyttävään yhdes-
säoloon Dragsvikin varuskunnan upseerikerholla, 
jonne pataljoonan puolesta oli järjestetty cocktail-
tilaisuus. 
Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Henrik Krogerus 

Alla komentaja Jukka Tuonoselle (oik.) toivot-
tavat hyvää menestystä uusissa haasteissa Koso-
vossa killan varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen 
sekä Esa Pajunen (vas.). 
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• Kolme kovaa Teikarin taistelujen veteraa-
nia Teikarin taistelujen muistomerkillä Teika-
rin saaressa. Vasemmalta Teikarin taistelijoiden 
puheenjohtaja, Teikarin saaresta kotoisin oleva 
Paavo Teikari, Olavi Piironen ja Olavi Heponen. 
Paavo Teikarin synnyinkodin kiviportaat ovat 
edelleen olemassa muistomerkin viereisessä kuu-
sikossa parinkymmenen metrin päässä. 
• Teikarin saaren venevalkamassa alukset, joilla 
saareen matkasimme. Taustalla vasemmalla so-
tahistoriasta tuttu Melansaari. 

Rannikkojääkärit jälleen leikarissa 
Teksti ja kuvat Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikilta järjesti kesäkuun alus-
sa parin vuoden tauon jälkeen jälleen perin-

nematkan Viipurinlahdella sijaitsevalle Teikarin 
saarelle. Matkalle osallistui 23 matkalaista, joista 
kolme oli Teikarin taistelujen veteraaneja. Matka-
oppaana oli tällä kertaa sotahistorioitsija, eversti-
luutnantti evp. Aimo Kiukas, jonka asiantuntevalla 
ja havainnollisella opastuksella pääsimme pereh-
tymään useiden eri taistelujen kulkuun Karjalan 

kannaksella. Selkeistä kartoista on todella apua ta-
pahtumienkulun esittelyssä. 

Matkaan lähdimme kesäkuun 7. päivä Helsin-
gistä. Viipuriin päästyämme tutustuimme Tienhaa-
ran taistelujen kulkuun ja Patterinmäkeen. Seuraa-
vana aamuna ajoimme majapaikastamme Hotelli 
Druzhbasta Uuraaseen ja sieltä edelleen edellisiltä 
vierailuiltamme tutuilla aluksilla Teikariin. Aiem-
piin Teikarin matkoihimme verrattuna tällä kertaa 
erilaista oli sää. Kerrankin paistoi aurinko. 

Saaressa kaikki kolme matkallamme muka-
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• Olavi Piironen (vas.) kertoo kart-
taan tukeutuen omat kokemuksensa 
kesän 1944 Teikarin taistelujen viime-
hetkistä Teikarin saaressa. Kartan vie-
ressä sotahistorioitsija, evl evp. Aimo 
Kiukas. 

• Oikealla Teikarin taistelujen neuvos-
tonäkemystä esittelevä vitriini Viipurin 
linnan sotahistoriallisessa museossa. 

na ollutta Teikarin taistelujen veteraania kertoivat 
karttaan tukeutuen omat kokemuksensa Teikarin 
kriittisistä päivistä heinäkuun alussa 1944. - Mitä 
mahtavinta sotahistoriaa! 

Viimeisenä matkapäivänä kiersimme monil-
le sotahistoriasta kiinnostuneelle erittäin tutuilla 
alueilla Talissa ja Ihantalassa. Rannikkojääkäriate-

rian nautimme Pyöreässä Tornissa. Paluumatkalla 
poikkesimme vielä tutustumassa Harjuniemeen. 

Matka oli mitä miellyttävin ja uskoakseni kaik-
ki matkalaiset olivat tyytyväisiä myös matkan sota-
historialliseen antiin. Erityiskiitokset Aimo Kiuk-
lcaalle. 

• Osa matkalaisista 
ryhmittyneenä Tei-
karin saaren "pöpe-
liköstä" löytyneen 
Madsen-it-tykin 
ruostuneen jalustan 
ympärille. Sotamate-
riaalia löytyy saaren 
luonnosta yhä edel-
leen. 

Silakkamarkkinat 
Klamilan kalasatamassa 

25.09.2005 
järj. Klamilan seutu ry. 

Puh. / f a x 05-357 3103 
klamilanseutu@pp.inet.fi www.klamila.f i ^

Voumu/ 
Merellinen/ m&n&atyfcv 
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AMOS- FIN - kra-
naatinheitinjärjes-
telämä uusinta koti-
maista tuotantoa. 

Maavoimien esikunta oli järjestänyt kutsuvie-
raille ja puolustusvoimien henkilökunnal-

le mahdollisuuden tutustua 26. toukokuuta 2005 
maavoimien suorituskykyyn sekä osallistua maa-
voimaesikunnan "Army Demo Day 2005 -tapah-
tumaan" Lapin läänin Rovajärvellä. Tapahtumasta 
vastasivat maavoimapäällikkö, kenrm Olli-Matti 
Multamäki ja apulaismaavoimapäällikkö, ev Mika 
Peltonen. 

Tapahtuma alkoi tervehdyksellä, jossa kenrm 
Multamäki totesi mm. maavoimien kehityksen al-
kaneen eduskunnalle vuonna 1997 annetusta se-
lonteosta. Uudet uhkamallit vaativat puolustuksen 
uudelleenjärjestelyä. Strateginen isku edellyttää 
uuttaa valmiutta ja nopeaa reagointikykyä. Myö-
hemmät, vuoden 2001 ja 2004 selonteot ovat täy-
dentäneet aikaisempia esityksiä. Maavoimien pai-
nopiste on vuoden 2008 valmiusprikaatin aikaan-
saamisessa ja mahdollisen HEKO-pataljoonan 
luomisessa. Eversti (nyttemmin prkenr) Peltonen 
esitteli lähemmin tapahtuman ja taistelutilanteen. 
Tiedustelulennokin ottama tilannekuva saatiin vi-
deotykillä kaikkien katsottavaksi. 

Huipentuma oli toiminnallinen näytös, jossa 

"Pahaa jälkeä", toteaa kontra-amiraali Pertti 
Malmberg näytöksen tuloksesta. 

seurattiin valmiusprikaatin tulta, liikettä sekä joh-
tamista. Vihollisen toiminta oli kuvattu. Taistelu-
helikopterit suorittivat rynnäkön, Tykistö ampui 
suora-ammuntatulta. Kranaatinheitinpanssariajo-
neuvo AMOS antoi näytöksen eri koroilla suori-
tetusta pika-ammunnasta samaan kohteeseen, jos-
sa iskemät olivat samanaikaisia. Panssaritorjunta-
ohjuksella tuhottiin vaaran rinteellä olevat pans-
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Vaikka oli maavoimapäivä niin meripuolustus-
takin oli paikalla. Vasemmalta lippueamiraali 
Hanno Strang, kontra-amiraali Pertti Malmberg 
ja Pentti Jänkälä. 

sarivaunut. Jalkaväen roolia esitti mekanisoidun 
komppanian ryhmittyminen selustaan, jääkäri-
joukkueen jalkautuminen ja eteneminen tavoitteen 
suuntaan sekä isku murtokohtaan. 

Kutsua oli noudattanut yli 500 vierasta, joista 
lähes 300 oli virallisia tarkkailijoita kymmenestä 
eri maasta. Kaikkiaan Rovajärvellä oli paikalla yli 
700 henkilöä. Läsnäolijat saivat todeta prikaatin 
suorituskyvyn ja tulivoiman. Puolustusministeri 
Seppo Kääriäinen ja puolustusvoimain komentaja, 
amiraali Juhani Kaskela ilmaisivat tyytyväisyytensä 
järjestelyihin ja näytökseen. 

Näytöksen jälkeen oli mahdoll isuus tutus-
tua kalustoon ja kotimaiseen puolustusteollisuu-
teen. Taisteluvälineinä esittelyssä olivat mm. Leo-
pard 2A4, CV9030 ajoneuvo, AMV -miehistön-
kuljetusajoneuvo, AMOS -kranaatinheitinjärjestel-
mä, 155 K98 -kenttätykki, Ranger -tiedustelulen-
nokki, It -ohjus 2005M, Tow- ja Euro-Spike -pans-
saritorjuntaohjukset, viestijärjestelmät sekä reaali-
aikainen johtamisjärjestelmä digitaalisine kenttä-
radioineen ja lääkintäkalusto kenttäsairaaloineen. 

Valmiusprikaatin kehittämisen tavoite on ase-
tettu vuoteen 2008, mutta näytös antoi kuitenkin 
uskoa kutsuvieraille sekä toivottavasti päättäjille-
kin, että maamme puolustuskyvystä huolehditaan 
tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 
Teksti ja kuvat: Jan Fish 

I S A VM ET 
f 1 METAUiTUanEET- ALHWNTA^ 

metallituotteet 
- Ve lopark - pyö räka tos 

- sot i las, -asunto la - , ma jo i tuska lus tee t 

- ruokaka lus tee t 

- v ä e s t ö n s u o j a s ä n g y t 

Alihankintatyöt 
- rau ta rakenne työ t 

- ohu t levy työ t 

- pu l ve r imaa laus 

4 f f Satakunnan vankila 
Postiosoite: Puhelin 
Satakunnan vankila 010-368 4300 
PL 50 Telefax 
32701 HUITTINEN 010-368 4304 (varasto) 
www.esanet.fi/satakunnanvankila 

X International 
La iva - j a k o r r o o s i o n e s t o m a a l i t 

Oy International Paint Ab 
Malmarint ie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www. internat ional -mar ine.com 
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B O O M E R A N G S » " № 
SOTILASVENEIDEN MARKKINOILLA 
EUROOPASSA 
Boomeranger A-850 on joukkojenkuljetuskäyttöön suunniteltu alumiinipohjainen RIB. 

kova pohja, mutta laitoja kiertävät ponttoonit on 
jätetty ympärille. 

RIB on parhaimmillaan olosuhteissa, joissa 
merellä on mentävä kovaa vauhtia aallokossa, ku-
ten sotilasveneiden kohdalla usein vaaditaan. Ra-

Veneenvalmistajana Boomeranger Boatsin ta-
rina lähti liikkeelle jo toistakymmentä vuot-

ta sitten, jolloin tarkoituksena oli ryhtyä raken-
tamaan Suomessa kovan luokan ammattiveneitä. 
Konsepti sinänsä oli monien mielestä hyvä, mutta 
toteutuksen puolella kaikki ei mennyt aivan yhtä 
sujuvasti. 

Tilanne jatkui vaihtelevana 1990-luvun, kun-
nes vuosikymmenen lopulla firmaan astui sen ny-
kyinen toimitusjohtaja, laivanrakennusalan diplo-
mi-insinööri Timo Peräkylä. Yritys on vähitellen 
saanut jalansijaa etenkin Suomen ulkopuolella ja 
on nykyisin merkttävä toimija RIB-valmistajien 
keskuudessa. 

RIB-KONSEPTI 
Nykyisin ammattikäyttäjien keskuudessa ei RIB-
veneiden hyötyjä ja etuja tavanomaiseen ratkai-
suun verrattuna tarvitse perustella. Kovapohjai-
nen kellukevene eli RIB (Rigid Inflatable Boat) on 
1960-luvulla Englannissa kehitetty venemalli, jossa 
"kumiveneeseen" on asennettu tavallisen veneen 

Boomeranger C-l 100 on mm. boarding- ja par-
tiokäyttöön soveltuva erittäin nopea ja merikel-
poinen RIB. 
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kenteesta johtuen kellukeveneen pohjan pituus/ 
leveys -suhde saadaan paljon tavanomaista kape-
ammaksi, jolloin ajo-ominaisuudet kelissä ovat 
erinomaiset. Suurten aaltojen kohdalla kellukkeet 
ottavat silti iskuja vastaan, jolloin aluksen vakaus 
on kapeasta rungosta huolimatta parempi kuin pe-
rinteisen veneen. 

Niinpä RIB-konsepti soveltuu rajua toimintaa 
vaativiin boarding- ja hit-and-run -tyyppiset teh-
täviin. 

NATO-VIENTIÄ 
Perustamisestaan lähtien Boomeranger Boats on 
keskittynyt vain ammattiveneisiin. Asiakkaina on 
nykyisin mm. Suomen, Norjan ja Ruotsin merivoi-
mat, Rajavartiolaitos, Irlannin tulli, Norjan ja Suo-
men meripelastusseurat sekä eräitä NATO-maita. 
Yksittäisten sotilasveneprojektien koko on vaih-
dellut yhdestä veneestä kaksinumeroisiin kappa-
lelukemiin. Projekteja on toimitettu useisiin mai-
hin, joissa veneitä käytetään valtameriolosuhteis-
sa. Viennin osuus tuotannosta on noin 70-80% 
ja pääasialliset kohdemaat sijoittuvat Skandinavi-
an alueelle. Veneiden koeajotapahtumia useiden 
alusten voimalla on järjestetty tosin paikanpäällä 
useissa NATO-maissa laajemmallakin. 

VENEET 
Rakennettaessa kellukeveneitä vaativille asiakkaille 
on projekteilla tapana muodostua monimutkaisik-
si. Vakioasiakasta ei ole, sillä jokaisella taholla on 
omat toiveensa ja vaatimuksensa. Jokainen vene 
joudutaan siten räätälöimään erikseen, joka nostaa 
kustannuksia ja tekee materiaalihankinnoista han-
kalia. Kun jokainen vene rakennetaan tilauksesta 
ja mikäli sopivaa mallia ei löydy edellisistä projek-

teista, joudutaan vene luomaan alusta lähtien uu-
delle rungolle. Pääasiallisesti toimitettujen alusten 
pituudet vaihtelevat 6-12 metrin pituusluokissa. 

Veneiden rakennusmateriaalit voidaan valita 
eri materiaaleista. Vaikka ponttonin materiaali on 
aina samaa, sotilaskäyttöön suunniteltua Hypalon-
joustokangasta, pohjan rakenteena voidaan käyttää 
joko lasikuitua, alumiinia tai polyeteeniä. Veneen 
lopullinen käyttötarkoitus ratkaisee, mikä materi-
aali lopullisesti osoittautuu sopivimmaksi projek-
tiin. Enimmäkseen tilaajat suosivat puuvapaata 
lujitemuovirunkoa, jonka edut useissa tapauksis-
sa ajavat ohi muista materiaaleista. Boomeranger 
Boats on tällä hetkellä ainoa telakka, joka tarjoaa 
polyeteenistä valmistettuja RIB-runkoja ammat-
tikäyttöön. Alusten erikoisuus on kyky kestää ka-
rilleajoja veneen pohjan kärsimättä kosketukses-
ta suurellakaan nopeudella. Ominaisuus korostuu 
esimerkiksi yksikköä matalaan rantaan siirrettä-
essä, jonka johdosta Peräkylä kertoo polyeteenin 
olevan suosittu matalassa vedessä toimivien mili-
tary- ja paramilitary-yksiköiden keskuudessa. 

TUOTANTO KASVUSSA 
Yhtiön toimitusjohtajan mukaan RIB-markki-
nat ovat kireät. Tiukimmassa sotilasveneluokassa 
vakavasti otettavia telakoita ei ole montaa, mutta 
kilpailu on kovaa. Usein vaadittava 50-60 solmun 
nopeus yhdistettynä hyvään merikelpoisuuteen ja 
asiakkaan erikoisvaatimuksiin asettaa suunnitte-
lun kovien vaatimusten alaiseksi. "Keskittyminen 
entistä vaativampien ja teknisesti monimutkaisem-
pien projektien hoitamiseen on kuitenkin ainoa 
tapa selvitä kansainvälisessä kilpailussa", Peräkylä 
korostaa. 
Jaakko Pitkäjärvi 

Boomeranger C-650 edustaa tela-
kan malliston pienempää päätä. 
Ruotsin merivoimille toimitettu 
miinanraivaajasukeltajien kulje-
tus-RIB on kellukeveneen tyypilli-
nen sotilassovellus. 
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MARINE ALUTECH OY AB -
20 VUOTTA ALUMIINIVENEITÄ Watercat M12 (Jurmo) Etelä-

Kiinanmeren saarella 

Teijolainen alumiinisia hyötyveneitä valmista-
va Marine Alutech Oy Ab viettää tänä vuonna 

20-vuotisjuhliaan. Kuten tavallista - juhlat viete-
tään työn merkeissä. 

Historia 
Marine Alutech Oy Ab:n historia alkaa vuonna 
1985, jolloin kehitysyhtiö Mancon Oy:n omista-
man Teijon Telakan alaisuuteen muodostettiin 
alumiinisia hyötyveneitä valmistava osasto. Man-
conin luovuttua Teijosta, meriteollisuuden ostanut 
Marine Lifesaving Equipment Ltd myi alumiinive-
netuotannon kokkolalaiselle Oy Alumina Varvet 
Ab:lie vuonna 1989. 

Kaksi vuotta myöhemmin Alumina Varvetista 
muodostui emoyhtiö, jonka omistukseen perus-
tettiin Teijoon alumiinivenetuotannosta vastaava 
Marine Alutech Oy Ab ja Kokkolaan vesisuihku-
vetolaitteita valmistava FF-Jet Oy. 1993 Alumina 
Varvetin toimiva johto osti Marine Alutech Oy:n 
ja FF-Jetin. FF-Jet päätyi lopulta KaMeWa:n kautta 
Rolls Roycen tuotemerkin alle ja Marine Alutech 
Oy vuonna 2000 parin omistajavaihdoksen jälkeen 
perniöläiseksi perheyritykseksi. 

V e n e t u o t a n t o 
Oman venetuotannon alettua 1985 haasteellises-
ta 18m alumiinisen katamaraanin rakentamises-
ta yritys keskittyi 80-luvun lopulla oman Water-

cat-tuotesarjan kehittämiseen. 5-15m alumiiniset 
työveneet sekä pienimuotoiset peruskorjaukset 
valtion laitoksille täyttivät toiminnan 90-luvun al-
kuun saakka. 

Venetuotannon yhdistymisen jälkeen Alumi-
na Varvet sai merkittävän venetilauksen Suomen 
puolustusvoimilta: 24 kappaletta 11 metrisiä Uis-
ko-luokan kuljetusveneitä. Uudet veneet valmistet-
tiin sekä Teijossa että Kokkolassa ja alukset varus-
tettiin yrityksen omalla vesisuihkuvetolaitteella. 

1992 FF-Jet solmi mittavan sopimuksen Ruot-
sin puolustusvoimien kanssa vetolaitteiden toimit-
tamisesta ja Marine Alutech sai samalta asiakkaal-
ta suuren venetilauksen. Yhtiö toimitti FMV:lle 
optioineen yhteensä 100 G-venettä ja 53 hinatta-
vaa Sjösläpiä. 

Ruotsin Merenkulkulaitoksen tilaus uuden 
tyyppisen nopean alumiinisen luotsiveneen raken-
tamisesta oli suuri kehitysaskel. Vaatimuksena oli 
22 solmun nopeus, kyky kulkea 10 cm:n kiinto-
jäässä ja ohjaamon melu ei saanut ylittää 65 dBA: 
ta. Monen kompromissin alus onnistuttiin toteut-
tamaan ja nykyään näitä veneitä työskentelee Suo-
messa, Ruotsissa ja Baltiassa yhteensä 23 kappalet-
ta. 

Ratkaiseva askel yhtiön kasvuun oli Merivoi-
mien kanssa yhteistyössä kehitetty Jurmo-luokan 
kuljetusvene. Prototyyppikokeitten jälkeen sar-
ja tilattiin vuonna 2001. Yhteensä 37 venettä nel-
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jän vuoden aikana vaati suuria panostuksia omaan 
tuotantoon ja laajan alihankkijaverkon kehittämi-
seen. Baltian markkinoille valmistettavien venei-
den tuotanto siirrettiin samalla Saarenmaalle Ees-
tiin. Alihankkijat mukaan luettuna yrityksen ve-
nevalmistuksesta vastaa lähes 90 henkeä, joitten 
avulla yritys on valmistanut tähän päivään men-
nessä 350 uudisrakennetta. 

2000-luvun Marine Alutech 
90-luvulla luodut asiakassuhteet ovat säilyneet ja 
tänä päivänä yhtiö on yksi merkittävistä alumii-
nisten hyötyveneitten valmistajista Skandinaviassa 
ja Baltiassa. Alumiiniveneitten lisäksi myyntiin on 
otettu myös lasikuitu- ja teräsveneitä. 

Yhtiön toimialoihin kuuluu lisäksi veneitten 
huoltopalvelut ammattikäyttäjille sekä raskaan ka-
luston maalauspalvelu. Pääpaino huollon toimin-
nassa on yrityksen valmistamien alusten ylläpidos-

Jurmo- luokan vene kokoonpanossa ja oikealla 
Marine Alutech Oy Ab:n uusi huoltohalli 

Huoltopäällikkö Mirko Karppala kouluttamassa 
malesialaisia veneen huoltoasioissa 

sa ja huollossa - mm. Uisko-, Jurmo- ja G-vene-
luokkien parissa. 

Pohjoismaissa tunnettu tuotemerkki Watercat 
on myös kerännyt huomiota maailmalla. 2004 esi-
teltiin Watercat M8 ( G-vene ) ensimmäistä ker-
taa trooppisissa olosuhteissa Brasilian Amazonin 
alueella. Yhteistyöprojekti ruotsalaisen kilpailijan 
Dockstavarvetin kanssa ja siitä saadut kokemukset 
rohkaisivat yritystä etsimään omaa jalansijaa tuot-
teilleen myös muualta päin maailmaa. Testaus- ja 
markkinointitarkoituksessa tehty vierailu Male-
siaan sekä Watercat M8: n että Watercat M12:n ( 
Jurmo ) kanssa osoitti, että tuotteet ovat toimin-
naltaan ja suorituskyvyltään erittäin kilpailukykyi-
siä riippumatta missä päin maailmaa ja minkälai-
sissa olosuhteissa liikutaan. 

Tulevaisuus 
Yritys näkee oman tulevaisuutensa vahvan suo-
malaisen osaamisen viejänä sekä ammattikäyttäji-
en partnerina työveneitten kehittämisessä, raken-
tamisessa ja huoltamisessa. Kilpailukyvyn säilyt-
täminen puhtaasti suomalaisittain on kiristyvän 
kilpailun aikana hankalaa, josta ensi askeleet ovat 
olleet Eestissä ja Puolassa alihankintatöinä tehdyt 
projektit. Oman osaamisen säilyttäminen Suomes-
sa ja Teijossa on kuitenkin kunnia-asia - ilman ny-
kyistä henkilökuntaa nykyisen arvostuksen saavut-
taminen olisi ollut mahdotonta. 
Niko Haro 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
GSM 0400426 951 
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi 

RÄNNI KKOT YKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400 412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
HannoStrang 
GSM 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 0408280384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
(09) 181 24213 
e-mail : pentti.vil lanen@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
Puh (09) 181 24430 
e-mail: jaakko.savisaari@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Markku Kaukoranta 
Riukutie 10 M42 
00390 HELSINKI 
Puh 040-5509707 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 050 300 9819 
e-mail : eija.paananen@nordea.com 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 VANTAA 
GSM 0503880282 
e-mail: kimmo.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 C 5,02180 ESPOO 
GSM 050 5981271 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI 
GSM 040503 0875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO 
GSM 0405451426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440837846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

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

UM/ne 
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 as 15,65100 VAASA 
GSM 050 5585987 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 040 510 5547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

• Puheenjohtaja Mart t i Holma 
Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
GSM 040 755 4261 
e-mail: martt i .holma@welho.com 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric Blom 
Venekuja 6 as 7,21160 MERIMASKU 
GSM 040 732 0137 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

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

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 040 8248679 
Puh (019) 2481163 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C19,00970 Helsinki 
GSM 0503286134 
arto.tarvonen@luukku.com 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail : tapioriikonen@surfeu.fi 

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

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

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@ 

pohjanmaansyopayhdistys.fi 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 

www.hrmu. f i 
• Puheenjohtaja Erik VVesterinen 
Lappomintie 446,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MI INANRAIVAAJALTA 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

RANNIKON 
PUOLUSJAJAn 
/ d u / n a K a u n {eri 

Merisotakoulu 75 vuotta (sivu 24) 
RtUy:n evp-lounas Katajanokan Kasinolla (sivu 70) 
Merisotakoulu 75 vuotta, avoimet ovet (sivu 24) 
Meriupseeriyhdistyksen vuosipäivän kokous Merisotakou-
lulla (sivu72) 

27.10. Turun Laivastokilta ry:n syyskokous Turun Upseerikerholla 
(sivu 96) 

12.11. Rannikkojääkärikilta 40 vuotta (sivu 105) 
17.11 RtUy:n evp-lounas Katajanokan Kasinolla (sivu 70) 
18.11. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen sotahistoriallinen 

päivä Merisotakoululla (sivu 71) 
18.11. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosikokous Meriso-

takoululla (sivu 70) 
22.11. Meriupseeriyhdistyksen ja RtUy:n esitelmätilaisuus Suo-

menlinnan Upseerikerholla (sivu 70) 
28.11. Rannikkojääkärikillan syyskokous, Töölöntori 2 Helsinki 

(sivu 106) 
03.12. Teikarin muistojen iltapäivä Turussa (sivu 105) 
16.12. Sininen Reservi ry:n Jouluillallinen Suomenlinnan Upseeri-

kerholla (sivu 103) 

Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden 
toinen ti istai (sivu 73) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien 
ja eri yhdistysten t iedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi  

RANNIKON PUOLUSTAJA 2005 

4/2005 Suomenlahti -kiihkeä kauppaväylä 
• öljynkuljetukset ja öl jyntorjunta • liikenteenohjaus ja merivalvonta 
Esittelyssä: Rajavartiolaitos merirajan vartijana 
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