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Puolustusministerille helmikuun puolivälissä 
luovutettu vapaaehtoista maanpuolustusta 
koskeva lainsäädäntöehdotus on herättänyt 
runsaasti keskustelua myös meripuolustajien 

keskuudessa. Ongelmaksi on osoittautunut lähin-
nä se, mitä komiteamietinnössä on jäänyt sano-
matta. Käsittelen mietintöä toisaalla tässä lehdes-
sä. Tämäkin laki on niin kuin se luetaan. 

Meripuolustuksen reserviläisten huolta ovat 
lisäksi ruokkineet eräät puolustusvoimien raken-
nemuutoksen ongelmat, jotka ovat ulospäin nä-
kyneet yhteisen linjan puuttumisena sekä joukko-
osastoittain ja alueittain vaihtelevina käytäntöi-
nä. Reservin joukkojen kouluttamiseen on tullut 
merkittävä notkahdus myös merivoimissa. Käsite 
maakuntajoukot on jäänyt vieraaksi. Tämä johtu-
nee paljolti siitä, että julkisuudessa on ollut esillä 
vain maavoimien keihään kärki. Tarvitaanko siis 
meripuolustuksen reserviläisiä jatkossa? 

MPK:n näkökulmasta vastaus on yksiselittei-
nen, kyllä tarvitaan! Uusittava koulutusjärjestelmä 
tarvitsee entistä suuremman määrän pitkälle kou-
lutettuja reserviläisiä meripuolustuksen sotilaal-
lisiin kouluttaja- ja johtotehtäviin. Toimialaratio-
nalisointi auttaa rannikon maanpuolustuspiirejä 
keskittymään alueensa muihin tehtäviin kuntayh-
teistyötä unohtamatta. 

Kertausharjoitusten määrän vähentyessä MPK 
pyrkii kaikin keinoin huolehtimaan siitä, että laa-
dukasta koulutusta ja haastavia kouluttaja- ja joh-
totehtäviä on tarjolla myös operatiivisiin sodan 
ajan joukkoihin sijoitetuille reserviläisille. Se on 
kiistatta myös puolustusvoimien edun mukaista. 

MPK:n jäsenjärjestöillä on tärkeä rooli uusien 
koulutusohjelmien sisällön tuottamisessa. MPK:n 
Meripuolustuspiiri ja Sininen Reservi ry valmiste-
levat yhdessä meripuolustuksen perusteiden kou-

lutusohjelmaa. Ohjelma käynnistyy tänä vuonna 
toteutettavilla peruskursseilla. Ensimmäiset jatko-
kurssit käynnistyvät vuonna 2007 ja erikoiskurssit 
vuonna 2008. Lisäksi käynnistetään tänä vuonna 
eri aselajien ja toimialojen ohjelmien suunnitte-
lu. Tavoitteena on, että siihen osallistuu muitakin 
kuin MPK:n jäsenjärjestöjä. 

Puolustusvoimien riveistä on kaikunut pel-
koja siitä, että vapaaehtoinen maanpuolustus syö 
resursseja, jotka voitaisiin käyttää muualla tehok-
kaammin. Väärin. MPK:n uusittavat koulutus-
ohjelmat tulevat täyttämään kaikki puolustusvoi-
mien asettamat laatuvaatimukset. Vapaaehtoiset 
kouluttajat paneutuvat asiaansa syvällisesti. Väitän 
siis, että vapaaehtoinen koulutusjärjestelmä on 
kustannustehokas tapa kehittää meripuolustuksen 
reservien osaamista. Väitän, että se, päinvastoin 
kuin pelätään, auttaa puolustusvoimia suuntaa-
maan voimavarojaan entistä selkeämmin operatii-
visiin tehtäviin. 

Näen meripuolustuksen vapaaehtoisen maan-
puolustustyön tulevaisuuden valoisana, uhkista 
huolimatta. Uusi säädöspohja kasvattaa vapaaeh-
toistoiminnan roolia sekä auttaa kansalaisia sitou-
tumaan ja kouluttautumaan nykyistä vaativampiin 
ja monipuolisempiin tehtäviin. Se on aito mahdol-
lisuus myös viranomaisille. 

Vapaaehtoisella koulutusjärjestelmällä tulee 
olemaan 2010-luvun puolustusjärjestelmässä tär-
keä rooli. Myös vastuu tulee olemaan suuri ja sen 
kantamiseen tarvitaan meitä kaikkia - myös meri-
puolustajia. 

Pekka Majuri 
Toiminnanj ohtaj a 
Maanpuolustuskoulutus ry 

PÄÄKIRJOITUS 2/2006 

Pelko pois, 
maanpuolustajat! 
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Syvä johto mistä 
ja herkkusieniä 

Tässä lehdessä oleva Juuso Luukkosen pro gra-
du työhön perustuva artikkeli nostaa jälleen 

kerran esille tyypillisen ja perinteisen suomalai-
sen johtamiskulttuurin heikkoudet. Kun asioista ei 
avoimesti kerrota, kun keskustelua ei sallita, kun 
eriävät näkemykset haittaavat urakehitystä, on 
tuloksena luottamuksen ja lojaaliuden menetys, 
turhautuminen ja pahimmillaan katkeruus. 

Hierarkisissa organisaatioissa, joiden ei tarvit-
se kilpailla markkinaosuuksista, johdon riski so-
veltaa kriisijohtamisen mallia päivittäisenä johta-
mismallina kasvaa. Oma asema on yleensä saman-
henkisessä johtajajoukossa melko hyvin turvattu 
ja eriävien mielipiteiden esittäjille voi aina osoit-
taa heidän paikkansa. Ongelmia syntyy korkein-
taan siinä välttämättömässä pahassa, jota yleensä 
puheissa tärkeimmäksi voimavaraksi kutsutaan, 
henkilöstössä. Se saattaa äänestää jaloillaan ja sen 
korvaaminen voi osoittautua vaikeaksi. Kun yhtei-
sö ei näyttäydykään tavoiteltavana, ei se saa mo-
tivoitunutta ja tuottavaa väkeä ponnistelemaan 
yhteiseksi hyväksi. 

Oliko tässä jotain uutta tai uutista? Ei ollut! 
Kokeeko tämä vain palkattua henkilöstöä? Ei tie-
tenkään koske! 

Puolustusvoimat ja maanpuolustus nauttivat 
suomalaisten keskuudessa erittäin suurta luotta-
musta ja arvonantoa. Kansalaisten tutkimuksissa 
ilmaisema maanpuolustustahto on korkea. Joilla-
kin se tahto on korkea jopa teoissa. 

Tässä lehdessä on esitelty mietintönsä jättä-
neen puolustusministeriön asettaman vapaaeh-
toista maanpuolustusta selvittäneen toimikunnan 
ehdotuksia. Monissa maanpuolustuslehdissä toi-
mikunnan työtä ja esityksiä on kritisoitu erittäin 
voimakkaasti. Työn aikainen ajoittainen tiedotus-
sulku on koettu haluna ehkäistä keskustelua, mikä 
on luonut sekä epäluuloja, että tunnelmaa halusta 
sanella. On pelätty ja pelätään, että maanpuolus-
tusjärjestöjen toimintaa ryhdytään nykyistä enem-
män kontrolloimaan ja käskyttämään. On synty-
nyt vahingoittavaa huolta ja epäluottamusta. 

Olen lukenut toimikunnan esitykset. En ole 

niistä löytänyt suuria pelon aiheita. Tottahan on, 
että tulevaa lakia voi soveltaa ikävästikin. En sii-
hen kuitenkaan jaksa uskoa. Mitä sellaisella sovel-
tamisella voitettaisiin? Tappiona olisi luottamuk-
sen menetys ja maanpuolustushengen ja -työn 
kärsiminen. Kuka vastuullinen päättäjä sellaista 
haluaisi. Pekka Majurin sanoin." Pelko pois Ros-
marie! Ei kun, Maanpuolustajat! 

Olin tässä vuoden alkupuolella tiimini kanssa 
tilaisuudessa, jossa johtaja valoi joukkoom-

me uskoa. 
Johtajan poistuttua hänen alaisensa kertoi 

käsketyt huonot uutiset. Tunnelma oli kuin herk-
kusienillä, kun ympärilleen katseli. Mutta kyllä se 
siitä! Kuten sotaakin käynyt ylipäällikkö Koivisto 
tapaa sanoa. Syväjohtamiselle on yhteiskunnas-
sa paljon tilausta. Ettei tilanne olisi päinvastoin. 
Tunnetustihan luottamuksen voi menettää vain 
kerran. 

Kai Masalin 

PS 1. Nato-yhteensopivalla kielellä: " They must 
think I m a mushroom. They keep in the dark and 
feed me bullshit! Ref no 10. Konttorin huoneen-
tauluja. Saatu lahjaksi. 

PS 2. Kenraali, sittemmin ulkoministeri Colin Po-
wellin säännöt: 

- Tilanne ei ole niin paha kuin luulet 
- Aamulla näyttää paremmalta 
- Älä rakenna minuuttasi asemasi varaan, ettet 

asemasi mukana menettäisi minuuttasikin 
- Se on tehtävissä! 
- Ole huolellinen valinnoissasi. Voit saada sen, 

minkä valitset. 
- Tarkista pikkuasiat. 
- Pysy tyynenä. Ole ystävällinen. 
- Omaa visio. Ole vaativa. 
- Optimismi moninkertaistaa voimasi. 

PS 3. sivulla 55 
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Juhlallinen l ipunnostoja paraatikatselmus 
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Näyttelyalue avautuu yleisölle 
Lyypekinlaituri 
Seppeleenlasku 
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Alukset avoinna yleisölle 
Lyypekin- ja Pakkahuoneenlaituri 
Näyttelyalue sulkeutuu 
Merivoimien vuosipäivän i ltajuhla 
Merisotakoulu 
Lipunlasku aluksilla 
Lyypekin- ja Pakkahuoneenlaituri 



Merivoimien vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta Helsingissä. Päivän aikana on mahdollista tutustua 
merivoimien toimintaan ja kalustoon I.yvpekinlaiturin näyttelyalueella. Mukana ovat myös Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n meripuolustuspiiri, Sininen Reservi ry ia Rannikkosotilaskotiyhdistvs sotilaskoti-
telttoineen. 

VVanhan Kauppahallin takana oleva näyttelyalue on avoinna yleisölle klo 8.30-16. Lyypekin- ia Pak-
kahuoneenlaiturissa ovat yleisölle avoinna Hämeenmaa-luokan miinalaiva sekä Hamina- ia Rauma-luo-
kan ohjusveneet. Illalla järjestettävästä merivoimien vuosipäivän iltajuhlasta vastaa Sininen Reservi rv. 

Merivoimien vuosipäivää vietetään Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 9.7.1790 saavutetun voi-
ton kunniaksi. Pohjoismaiden suurimpaan meritaisteluun osallistui lähes 500 alusta ja yli 30000 miestä. 
Ruotsi-Suomen saaristolaivaston onnistuneen kiertoliikkeen ja tuuliolosuhteiden ansiosta venäläiset me-
nettivät 60 alusta ja 9000 miestä. Voitokkaan meritaistelun jälkeen solmittiin Ruotsi-Suomen ja Venäjän 
välillä rauha 14.8.1790 Väärälässä. 

Merivoimien 
vnosipäivä 

Alukset 
Uppouma 
Nopeus 
Pituus 
Leveys 
Syväys 

Hamina ja Tornio 
2401 
32 s 
50,8 m 
8,3 m 
1,7 m 

Koneteho 
Aseistus 

2 * 3300 kW 
1 * 40 mm 
1 * 2 3 mm 

Teksti: Lotta Wirmaneva 
Kuvat: © Puolustusvoimat 
Lähteet: 
Suomen historian pikkujättiläinen, 
Werner Söderström Osakeyhtiö 1987 

R A N N I K K O T U T K A B O R - A 5 5 0 
on hyppivätaajuuksinen pulssidopplertutka, 
jonka mittausetäisyys on kymmeniä kilometrejä 
Käyttötarkoitus: 
- merit i lannekuvan muodostaminen rannikolla 
- valvonnan painopisteen luominen 
- maalinosoitus ja tulenjohto ohjus- ja tykistöyk-
silöille 
- rannikkotutkajoukkueen pääkalusto 
Tutkaan kuuluvat lisäksi: 
- kamera 
-GPS 



i H Ä M E E N M A A - l u o k k a (miinalaiva) 

Alukset Hämeenmaa ja Uusimaa 
Uppouma 13001 
Nopeus 20 s 
Pituus 77 m 
Leveys 11,5 m 
Syväys 3 m 
Koneteho 
Aseistus 2 * 40 mm 

R A U M A - l u o k k a (ohjusvene) 

Alukset Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali 
Uppouma 2501 
Nopeus 34 s 
Pituus 48,5 m 
Leveys 8 m 
Syväys 1,5 m 
Koneteho 2 * 3 3 0 0 kW 
Aseistus 1 * 40 m m 

2 * 12,7 mm 
6 * M T 0 8 5 

* ITO 91 
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VUOSIPÄIVÄN 
IUIAJUHLA 9.7,2006 
SUOMENLINNASSA 

Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna 
Helsingissä. Sininen Reservi ry jäljestää iltajuhlan 

MERISOTAKOULULLA, SUOMENLINNASSA 
SUNNUNTAINA 9.7. KLO 19-24 

(Yhteydet Suomenlinnaan HKL/Suomenlinnan lautta) 

Perinteinen, mutta rento ohjelma ja lyhyet puheet. Juhlavan 
illallisen jälkeen on aikaa pyörähdellä parketilla ja nauttia hyvästä seurasta. 

Illalliskortin hinta on 33 euroa. Koitti sisältää illallisen ruokajuomineen 
(alkumalja, ruokaviini sekä kahvi ja avec). 

Asu on sotilailla juhlapuku, siviileillä frakki tai tumma puku (kunniamerkit). 
Reserviläisillä on myös mahdollisuus käyttää paraatipukua. 

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään sähköpostitse osoitteeseen 
ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai Martti Helamaa, puh 050 357 3658 
(iltaisin). Illalliskortti tulee maksaa 20.6. mennessä tilille Nordea 219918-
199726 / Sininen Reservi ry. Mainitkaa lisätiedoissa osallistujien nimet, 
puhelinnumero ja sähköposti. 

Lisätiedot Mika Kuutti, 
mika.kuutti @ sininenreservi.fi  
puh iltaisin 0400 447 853. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SUOMENLINNAAN, 
MERISOTAKOULUN HISTORIALLISEEN YMPÄRISTÖÖN! 

mailto:ilmoittautuminen@sininenreservi.fi


Patria Systems Oy, Naulakatu 3, 33100 Tampere, puh. 020 4691, faksi 020 469 2694, systems@patria.fi 

Systems on erikoistunut vaati-
viin järjestelmä- ja ohjelmisto-
toimituksiin. Liiketoiminnan 
osaamisalueita ovat sensori- ja 
johtamisjärjestelmät, satelliittien 
tehonjakojärjestelmät sekä 
puolustusvoimien järjestelmien 
ylläpitopalvelut. 

Patria 
www.patria.fi 
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"Puolustuksen asiantuntijat kät-

keytyvät kuin yhdeksänkerrok-

sisen maan alle, hyökkäyksen 

taitajat iskevät kuin yhdeksän-

kerroksisen taivaan laelta. Näin 

he voivat suojata itsensä että 

saavuttaa täydellisen voiton." 

- Sun Tsu 

M er ivo imien , ku-
t en m u i d e n k i n 
nykyaikaisten 
puolustushaaro-

jen toiminta perustuu nykypäi-
vänä pienten, liikkuvien ja tu-
livoimaisten joukkojen käytöl-
le oikeassa paikassa ja oikeaan 
aikaan. Joukkojen lukumäärän 
pienentyessä niiden liikkuvuus, 
valvonta- ja tiedustelukyky sekä 
tulivoima ovat kasvaneet. Sa-
manaikaisesti niiden johtamisen 
ja huollon vaatimukset ovat kas-
vaneet. Nykyiset sodankäynnin 
opit ohjaavat tulenkäyttöä var-
sinaisten joukkojen kuluttami-
sen lisäksi johtoportaiden, joh-
tamisyhteyksien lamauttamiseen 
ja huoltojärjestelmän tuhoami-
seen. Mahdollisten maalien kirjo 
on siis kasvanut entisestään. Ko-
konaisuuden kannalta teknisesti 
kehittyneet ja tehokkaat, mutta 
lukumääräisesti vähäiset joukot, 
johtamisjärjestelmät ja tukijär-
jestelmät ovat entistä vaikeam-
min korvattavissa ja täten entistä 
arvokkaampia. Ne on siis suojat-
tava. 

Kyky suojata omaa toimintaa 
ja ylläpitää taistelunkestävyyttä 
erilaisia uhkia vastaan on entis-
tä tärkeämpää jo rauhan aikana, 
mutta erityisesti tilanteessa, jossa 
yksiköitämme vastaan saatetaan 

HAVAITSEMINEN 

Kirjoittaja on komentajakapteeni ja 
toimii Saaristomeren Meripuolustus-
alueen valmiuspäällikkönä. 
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käyttää aseellista vaikutusta. 
Taistelunkestävyyden ylläpi-

täminen nykyaikaisella taistelu-
kentällä on haasteellista, muttei 
suinkaan mahdotonta. Tekninen 
kehitys on ollut huimaa, mutta 
ei pelkästään hyökkääjän eduk-
si. Edelleen kuulee näkemyk-
siä nykyaikaisten tiedustelujär-
jestelmien ylivertaisesta kyvys-
tä havaita lähes kaikki pistoolia 
suuremmat esineet valoisalla tai 
pimeällä, tuulessa ja tuiskussa 
sekä nykyaikaisten asejärjestel-
mien metriluokkaa olevasta osu-
matodennäköisyydestä. Edellä 
mainitut suureet ovat pääosin 
todenmukaisia yksittäisinä il-
miöinä, mutta kokonaisuutena 
ottaen ne eivät kuitenkaan ole 
kuin pieni osa tiedustelu- ja ase-
järjestelmiä ja käytettävissä vain 
rajattuina ajankohtina. Meripuo-
lustuksen toimiessa jo valmiik-
si toiminta-alueillaan, on meillä 
erinomaiset mahdollisuudet ke-
hittää yksiköidemme suojaa en-
nalta laadittavin suunnitelmin ja 
toimenpitein. Huomioidessam-
me tekniikan ja taktiikan kehi-
tyksen omassa koulutuksessam-
me, hankkeissamme ja toimin-
tasuunnitelmissamme, voimme 
arvioida todennäköisimpiä uh-
kia ja sovittaa niihin parhaiten 
soveltuvat keinot, joilla suojau-

tua. 
Yksiköiden suojan voidaan 

käsittää muodostuvan aktiivisis-
ta ja passiivisista keinoista. Ak-
tiivisia keinoja ovat mm. aktio-
aseiden suoja ja nykyisin myös 
elektroninen vaikuttaminen. Ak-
tiivisella suojalla estetään tai vai-
keutetaan hyökkääjän toimintaa 
kohdetta vastaan. Passiivisia kei-
noja ovat linnoittaminen, maas-
touttaminen, liikkuvuus, hajaut-
taminen ja valelaitteet. Passiivi-
sella suojalla vaikeutetaan koh-
teen havaittavuutta ja vähenne-
tään hyökkääjän aseiden vaiku-
tusta kohteessa. 

Asevaikutuksen suuntaami-
nen kohdetta vastaan on vaativa 
ja moniosainen operaatio. Ny-
kyaikana ei asejärjestelmiä käy-
tetä enää summamutikassa tai 
vain varmuuden vuoksi. Ope-
raatio voidaan kuvata yksinker-
taistettuna toimenpideket juna 
seuraavassa kuvassa. Esityksestä 
kuitenkin puut tuu johtamisen 
ja viestitoiminnan haasteellinen 
osuus, joka mahdollistaa koko-
naisuuden hallinnan. 

OSATTIIN SITÄ ENNENKIN 
Sotahistoriassamme joukot ovat 
kautta aikojen luottaneet aktii-
visten keinojen lisäksi myös pas-
siiviseen suojaan. Pienten ja liik-

kuvien yksiköiden toiminta on 
kyetty salaamaan hyökkääjältä 
saaristo-olosuhteissamme tehok-
kaasti kätkemällä ne pienipiirtei-
seen rannikko- ja saaristomai-
semaan maastouttamalla, liik-
kuvuudella tai estämällä vastus-
tajalta tiedusteluyritykset, joilla 
puolustusjärjestelyjä olisi kyetty 
selvittämään. Onpa vainolaisten 
ja viikinkien pelossa ainakin pie-
niä aluksia upotettu väliaikaisesti 
rannan tuntumaan pinnan alle, 
kunnes vaara oli taas ohi, samal-
la kun rantakylien asukkaat ovat 
paenneet piilopirtteihin tai hyvin 
puolustetuille linnavuorille. 

Toisessa maa i lmansodas -
sa meripuolustus käytti menes-
tyksellisesti hyväkseen passiivi-
sen suojan kaikkia osa-alueita. 
Rannikkojoukoissa linnoittami-
nen kehitettiin huippuunsa. Nii-
den merkitys suojan antajana oli 
kiistaton esimerkiksi Pukkion 
rajuissa pommituksissa talviso-
dan aikana. Samaisessa Pukki-
ossa yksiköiden suojaa täyden-
sivät valelaitteet, joiden taitava 
käyttö harhautti Neuvostoliiton 
ilmavoimat pommittamaan va-
lepattereita. Alusyksiköt käyt-
tivät liikkuvuuttaan hyväkseen 

(ANTAMINEN TUNNISTAMINEN MAALINOSOITUS 

Kuvasta voidaan helposti havaita, että kokonaisuus muodostaa ketjun, jonka eheys on edellytys ase-
vaikutukselle ja mahdolliselle kohteen tuhoutumiselle. Passiivisen suojan keinoin voimme vaikuttaa 
koko ketjuun, murtaa se ja täten estää tai ainakin merkittävästi vaikeuttaa asevaikutuksen suuntaa-
mista kohteitamme vastaan. Tässä artikkelissa keskitytään pasiivisen suojan yleisjärjestelyihin. Ar-
tikkelin näkökulmana ja lähtökohtana pidetään joukkojemme toimintaa saariston ja rannikon lä-
heisyydessä samalla kun todetaan, että tietoturvasta johtuen asioita joudutaan käsittelemään kovin 
yleisellä tasolla. 
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"Voittamattomuus 

riippuu omasta 

toiminnasta, 

vihollisen 

haavoittuvuus 

hänestä." 

- Sun Tsu. 

vaihtamalla säännöllisesti ank-
kuripaikkojaan ja sijoitustaan 
redillä jonka lisäksi laivastoyk-
siköiden tukialueet hajautettiin 
laajalle alueelle rannikolle. Tuki-
ja huoltoalueilta yksiköt siirty-
vät toiminta-alueilleen. Yksiköt 
maastoutettiin maastouttamis-
materiaalilla luonnonmateriaa-
leja unohtamatta, jotta niiden 
havaitseminen ja tunnistaminen 
estyisi tai ainakin vaikeutuisi. 

Nykyisin tehokkaiden sen-
soreiden, täsmäaseiden ja joka-
sään toimintakyvyn omaavien 
joukkojen aikakaudella passiivi-
sen suojan keinot saattavat vai-
kuttaa vanhanaikaisilta. Käsitys 
on kuitenkin erheellinen, keinot 
saattavat olla vanhoja, mutta ne 
ovat edelleen tehokkaita ja hyvin 
merkityksellisiä omassa toimin-
taympäristössämme ja niillä on 
osansa merivoimiemme koulu-
tuksessa. Nykyisin edelleenkin 
käyttökelpoisten luonnonmate-
riaalien lisäksi käytetään myös 

tekniikan suomia mahdollisuuk-
sia kohteiden suojana. 

PASSIIVISEN SUOJAN 
KEINOVALIKOIMAA 
MERIVOIMISSA 
Linnoittamisen merkitys ei kiin-
teiden rannikkopat tereiden ja 
linnakkeiden vähenemisen myö-
tä ole muut tunut . Yksittäinen 
taistelija, yksiköt, johtoportaat, 
tukikohdat ja huoltolaitokset tar-
vitsevat edelleen suojaa vastusta-
jan asevaikutukselta. Kantalin-
noitteet saattavat lukumääräises-
ti vähentyä, mutta myös liikku-
vat sotatoimet ja operaatiot edel-
lyttävät linnoitteita joukkojen, 
johtoportaiden ja eri järjestelmi-
en suojaksi. Kehitys on kulkenut 
kohti maanpäällisiä kenttälin-
noitteita, kuten suurhiekkasäk-
kejä ja erilaisia elementtiraken-
teita. Rannikon erityisolosuhteet 
eivät tyypillisesti suosi kaivau-
tumista eikä liikkuvissa operaa-
tioissa useinkaan ole tarkoituk-
senmukaista linnoittaa joukkoja 
perinteisin kenttälinnoittamisen 
keinoin kuin osittain. Nykyisin 
pyritään myös erityisesti alem-
man asteen kriiseissä pidättäyty-
mään infrastruktuurin voimak-
kaalta muokkaamise l ta jouk-
kojen suojan parantamiseksi . 
Maanpäälliset kenttälinnoitteet 
ovat suhteellisen halpoja ja no-
peasti käyttöönotettavissa, eivät-
kä ne juuri aiheuta pysyviä muu-
toksia ympäristölle. Niiden käyt-
töönotto ei käytännössä myös-
kään vaadi aiemmin pioneereille 
kuulunutta erityisosaamista tai 
lukumääräisesti runsasta ja mo-
nipuolista raskasta konekalus-

toa. Edellä mainitut ominaisuu-
det ovat nykyaikaisissa liikkuvis-
sa sotatoimissa ja operaatioissa 
erityisen merkityksellisiä. 

Maastout tamisen uhkaku-
vassa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia sitten toisen maail-
mansodan jolloin tulenkäyttö 
perustui pitkälti sähkömagneet-
tisen spektrin pienelle osa-alu-
eella eli näkyvälle valolle. Radio-
ja tutkataajuuksia käytettiin tuol-
loin aluksi lähinnä valvontaan ja 
tiedusteluun jos kohta tutkatek-
niikan osuus esimerkiksi tulen-
johdossa kehittyi huimasti sodan 
edetessä. Pommittaminen, tykis-
tön tulenjohto ja yksittäisen tais-
telijan tulenkäyttö perustui lähes 
kokonaan näkyvän valon taa-
juusalueelle. Nykyisin sotilaalli-
set järjestelmät käyttävät taajuus-
aluetta, joka ulottuu ultravio-
lettialueelta aina radiotaajuuk-
siin saakka. Haasteita siis riittää, 
mutta maastouttamisen perus-
teet eivät kuitenkaan ole muut-
tuneet. Maastouttamisen eri osa-
alueet: maaston hyväksikäyttö, 
muotouttaminen ja naamioimi-
nen ovat edelleenkin toimivia ja 
tärkeitä keinoja. Kohteen tulee 
edelleenkin sulautua lähiympä-
ristönsä herätteisiin, nyt vain en-
tistä laajemmalla taajuusalueella. 
Laaja-alainen herätteiden hallin-
ta tuo uuden elementin ja haas-
teen toimintaan. 

Maaston hyväksikäyttö on 
maastouttamisen yleisin ja tär-
kein mene te lmä , jolle kaik-
ki muut toiminnot rakentuvat. 
Maaston hyväksikäytön tulee olla 
luonnollinen osa varusmieskou-
lutusta ja joukon taistelukoulu-

... passiivisen suojan keinot saattavat vaikuttaa vanhanaikaisilta. Käsitys on kui-
tenkin erheellinen, keinot saattavat olla vanhoja, mutta ne ovat edelleen tehok-
kaita ja hyvin merkityksellisiä omassa toimintaympäristössämme... 
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tusta, lisäksi sen toteuttamiseen 
rutiininomaisesti tulee kiinnit-
tää huomiota. Alustoiminnassa 
maaston hyväksikäyttöön kuu-
luvat m m . aluksen suoja- tai 
ankkur ipaikan ja rantaki inni-
tyspaikan valinta sekä reitin va-
linnat. Suojapaikkojen ja ranta-
kiinnityspaikkojen valintaan on 
kiinnitettävä erityinen huomio, 
jotteivät suojattavien kohteiden 
fyysiset mitat tai muut herätteet 
aiheuttaisi luonnottomia poik-
keamia lähiympäristöönsä. Vas-
taavasti ei liene yllätys kenelle-
kään merellä kulkeneelle, että 
alusten kulkema reitti jättää jäl-
kensä veteen ja tuo jälki saattaa 
säilyä erilaisten sensoreiden ha-
vaittavissa pitkäänkin. Maaston 
hyväksikäytössä operatiivises-
ti olemme edelleenkin vahvoja 
kiintomerkkialueen sisäpuolella 
saaristossa ja rantamaalla. Saa-
riston ja rantamaan kehittynyt 
rakennuskanta mahdoll istavat 
rannikkojoukkojen suojautumi-
sen vastustajan tiedustelulta hy-
vinkin tehokkaasti käyttämällä 
hyväksi toiminta-alueella olevia 
rakenteita kuten teollisuushalle-
ja, piensatamia ja kestopäällys-
tettyä tiestöä oman sijainnin sa-
laamiseen. Alusyksiköiden suo-
jautuminen suojapaikkoihin on 
edelleenkin käyttökelpoinen ja 
tehokas keino väistää vastustajan 
tiedustelua. Suojautuminen ran-
takiinnitykseen edellyttää aina-
kin taistelualuksille ja operatii-
visille yksiköille osoitettua kehit-
tynyttä maastouttamisen lisäma-

teriaalia, kuten lämpö- ja tutka-
taajuusalueilta peittäviä peittoja 
sekä naamioverkkoja. Avomeri-
toiminnassa joudutaan kohteen 
suojaa hakemaan pikemminkin 
aktiivisten keinojen kautta tai 
muiden joukkojen muodos ta -
man suojan avulla. Avomerellä 
koko taistelutila on kyettävä hal-
litsemaan operaatioiden turvaa-
miseksi. 

Herätteiden hallinta on eri-
tyisesti nykyaikaisissa merivoi-
m i s s a m m e käsi te t tävä osaksi 
maas tou tumis t a . Herä t te iden 
hall innalla pyri tään minimoi-
maan kohteen taha t tomat he-
rätteet ja käyttämään aktiivisia 
lähettimiä harkiten ja paljastu-
misriskit minimoiden. Voidaan 
perustellusti väittää, että ilman 
herä t t e iden h u o m i o i m i s t a jo 
uudishankkeiden suunnit telu-
vaiheessa ei nykyaikaiselle tais-
telukentälle ole asiaa. Merivoi-
mien uudishankkeissa huomioi-
daan suunnitteluvaiheessa osana 
muuta kokonaisuutta maastout-
tamisen ja herätteiden hallinnan 
vaatimukset. Kenties selkeimmin 
työ näkyy taistelualuksien muo-
toilussa, jolla on pyritty pienen-
tämään erityisesti aluksen tut-
kakaikupinta-alaa. Vähemmän 
näkyviä, mut ta aivan yhtä tär-
keitä piirteitä herätteiden hallin-
nan osalta, ovat lämpö- ääni- ja 
magneettisten herätteiden huo-
mioiminen rakenteellisissa rat-
kaisuissa. Herät teiden hallinta 
ja erilaisten lähetteiden paljasta-
vuuden huomiointi on arkipäi-
vää merivoimissamme. Niiden 
merkitystä ei voi liikaa korostaa. 

Naamiointi on erinomaisen 

tehokas myös hintalaatusuhteel-
taan kehittää kohteittemme suo-
jausta. Naamioiminen on teho-
kasta niin kiinteiden kohteiden 
kuin liikkuvien yksiköidenkin 
suojana alkaen aina yksittäises-
tä soturista päätyen alusten, ras-
kaiden aseiden ja tukikoht ien 
naamioitiin. Tosiasia, että oikein 
suoritettuna naamiointi lyhen-
tää tunnistamisetäisyyksiä lähes 
aina, ei paljon muita perusteluja 
naamioinnille edellytäkään. 

Naamio inn in tarkoi tus on 
sulaut taa kohde lähiympäris-
töönsä, ei pelkästään peittää sitä. 
Tästä syystä johtuen esimerkik-
si taistelualuksemme poikkea-
vat kansainvälisistä sisaristaan 
pysyvän perusnaamiointinsa eli 
naamiomaalauksen osalta. Tais-
telualusten naamiomaalausta ei 
ole suunniteltu ensisijaisesti avo-
meriolosuhteisiin. Naamioinnin 
tulisi olla rut i in inomainen osa 
ainakin yksiköiden taistelukou-
l u i s t a . Naamiointi ei myöskään 
saisi rajoittua pelkästään näky-
vän valon alueelle, vaan myös 
muu t taajuusalueet erityisesti 
kohteen lämpöheräte tulisi kyetä 
naamioimaan. Lämpöherätteen 
h u o m i o i m i n e n on haas tavaa 
monestakin syystä, ei pelkästään 
siksi, että sen merkitys ja paljas-
tavuus on erittäin vaikea havaita 
paljain silmin. Keinot ja vaati-
mukset riippuvat luonnollisesti 
kohteista, toimintaympäristöstä 
ja toiminnasta, joten tässä artik-
kelissa ei ole mahdollista käsitel-
lä yksityiskohtaisesti naamioinin 
yksityiskohtaista ohjeistusta. 

M a a s t o u t t a m i n e n k u u l u u 
kaikil le joukoi l le r i i ppuma t -

Rannikkojääkäri 
naamiomaalattuna. 

1 5 



ta niiden koosta, operatiivisista 
tehtävistä tai käytettävissä ole-
vasta maastoutusmateriaalista. 
Luonnonmateriaalit ja improvi-
soidutkin herätettä vähentävät 
toimenpiteet tai rakenteelliset 
ratkaisut vähentävät aina vastus-
tajalta todennäköisyyttä havaita 
tai tunnistaa kohde. Fysiikan lait 
pätevät myös vastustajan tiedus-
telu- ja asejärjestelmiin. Mikäli 
todennäköisyys ja mahdollisuus 
havaita kohde pienenevät, on ha-
vaintoetäisyyksiä yleensä lyhen-
nettävä ja täten paljastettava oma 
toiminta ja/tai tultava puolusta-
jan tulenkäytön kantamaan. On 
tärkeätä tiedostaa, että teknisesti 
kehittyneenkin materiaalin teho 
perustuu pitkälti sitä käyttävän 
henkilöstö ammattitaidolle, kou-
lutukselle sekä huolelliselle ja 
ohjeistuksen mukaiselle käytöl-
lä ja ylläpidolle. Näiden puuttu-
essa ei tekniikkakaan voi suojata 
käyttäjäänsä. Herätteiden hallin-
nassa yksikön henkilöstö on vas-
taavasti avainasemassa. Huolel-
lisestikaan suoritettu naamiointi 
ei suojaa mikäli kohteen herät-
teiden hallinta on puutteellista. 

Liikkuvuus on eräs laivas-
tojoukkojen ominaispiirteistä. 
Kehityksen myötä se on tullut 
osaksi myös rannikkojoukko-
jen ominaispiirteitä ja siksi sen 
huomioiminen koulutuksessa on 
perustellusti voimakkaassa kas-
vussa. Liikkuvuus itsessään ei 
vielä suojaa vastustajan tulivai-
kutukselta muuta kuin enintään 
välillisesti, mutta se antaa mah-
dollisuuden väistää vastustajan 
valvontaa, tiedustelua ja siten 

myös asevaikutusta. Yhdistetty-
nä ennakoivaan johtamiseen ja 
hyvään tilannetietoisuuteen liik-
kuvuudella saavutetaan suojan 
lisäksi merkittävä operatiivinen 
hyöty. Liikkuvat ja operatiivi-
set yksiköt tarjoavat komenta-
jille aloitteen ja yllätyksen mah-
dollisuuden lisäksi myös kyvyn 
vaikuttaa joustavasti useisiin 
eri toimintasuuntiin sekä kyvyn 
vastata vastustajan yllätykselli-
siin toimiin. Tutkittaessa liike-
sodankäynnin teorioita voidaan 
todeta, että liikkuvuuden hyväk-
sikäyttö ja sen kyvyn ylläpitä-
minen on ensiarvoisen tärkeätä 
menestymiselle. Myös merivoi-
mien tulee kaikissa olosuhteissa 
kyetä turvaamaan operatiivisten 
joukkojen liikkuvuus ja toimin-
nanvapaus. 

Hajauttaminen on osa meri-
voimien sisäänrakennettua toi-
mintatapamall ia . Kotimainen 
meripuolustus on kautta aikojen 
turvautunut hajauttamiseen. Toi-
saalta, vaikka joukot ovat olleet-
kin hajautettuna toiminta-alueil-
laan, on niiden vaikutus kyetty 
keskittämään nopeasti ja tehok-
kaasti haluttuun maaliin tai ta-
voitteeseen. Rannikkotykistön ja 
laivastojoukkojen doktriinissa ei 
tässä suhteessa pitäisi olla käsi-
tyseroja. Hajautetussa ryhmityk-
sessä olevat joukot ovat luonnol-
lisesti paljon paremmin suojas-
sa vastustajan asevaikutukselta, 
koska yhden kohteen sijasta jou-
dutaan tiedustelemaan ja suun-
taamaan asevaikutus useaan 
pienempään kohteeseen, jotka 
nykyaikana ovat vieläpä liikku-
via. Vastaavasti laajalla alueella 

toimivat yksiköt suojaavat toisi-
aan ainakin välillisesti. Taistelu-
aluksiemme monipuoliset sen-
sorit ja johtamisjärjestelmät sekä 
tehokkaat omasuojajärjestelmät 
suojaavat ja tukevat myös ran-
nikkojoukkoja, joiden valvonta-
ja tiedustelukyky saaristossa ja 
väyläalueilla vuorostaan suojaa 
aluksia esimerkiksi erikoisjouk-
kojen toiminnalta. Viimeaikai-
sissa meripuolustusharjoituksis-
sa onkin rannikkojoukkojen ja 
laivastojoukkojen toiminnan in-
tegrointiin kiinnitetty runsaasti 
huomiota. Ilolla voidaan todeta, 
että harjoittelu on myös tuotta-
nut tulosta. Joukkojen kyky ja 
tahto toimia yhdessä, jakaa ti-
lannekuvaa ja tukea toisiaan on 
kasvanut merkittävästi. 

Hajauttamisen merkitys osa-
na yksiköiden suojan kokonai-
suutta on huomattava. On kui-
tenkin huomattava, että teho-
kas hajauttaminen ja joukkojen 
koottu käyttö edellyttävät liikku-
via joukkojen lisäksi tehokkai-
ta, joustavia ja taistelunkestäviä 
huolto- ja johtamisjärjestelmiä, 
joten mikään helppo ratkaisu se 
ei ole. Hajautettu toiminta ei saa 
muodostua hajaannukseksi. Ny-
kyaikana olemme mielenkiin-
toisessa tilanteessa. Kehittyneet 
valvontajärjestelmämme, kau-
askantoiset asejärjestelmät sekä 
kykymme liikkuviin operaatioi-
hin antavat mahdollisuuden ha-
jautettuun toimintaan laajem-
minkin. Kuitenkin uudet kriisi-
ja uhkamallit sekä merivoimien 
painotukset, jotka valtioneuvos-
ton selonteossa 2004 on esitetty, 
edellyttävät myös kykyä koot-

Suomalainen ja ruotsalainen taistelu-
alus eri toimintaympäristöihin perus-
naamioituna. Kuva: puolustusvoimat 
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tuun toimintaan. Merivoimilta 
edellytetään tulevaisuudessa en-
tistä suurempaa kykyä keskittää 
ja käyttää joukkoja ja asevaiku-
tusta kootusti ja integroidusti, 
mutta myös kykyä toimia hajau-
tetusti laajallakin alueella sekä 
joustavasti siirtyä toimintatavas-
ta toiseen. Hyvänä esimerkkinä 
tästä käy meriliikenteen suojaa-
misen monipuolinen toiminta-
kenttä. 

Valelaitteet olivat merkittä-
vä osa merivoimiemme yksiköi-
den, erityisesti rannikkojoukko-
jen suojaa toisessa maailman-
sodassa. Valelaitteiden käyttö 
käsitetään harhauttaviksi toi-
menpiteiksi ja niiden teho on 
osoittautunut viimeaikaisimmis-
sa kriiseissä kuten esimerkiksi 
Falklandilla, Persianlahdella ja 
Kosovossa suureksi. Luotettavia 
tai kattavia tietoja harhautusope-
raatioiden käytöstä tai tehosta 
on kuitenkin vaikea saada. Ku-
kapa haluaisi julkistaa pommit-
taneensa miljoonien arvoisilla 
asejärjestelmillään jätesäkkejä, 
lämpökynttilöitä ja romuauto-
ja! Harhauttava osapuolikaan ei 
yleensä ole ollut halukas julista-
maan kesken operaation harhau-
tuksensa menestyksestä, sillä se-
hän vaarantaisi tulevan toimin-
nan. 

Selvää kuitenkin on, että va-
lelaitteiden käyttö tulee olla kiin-
teä osa kohteiden suojaamista. 
Vastustajan tiedustelujärjestel-
mälle tulee antaa se, mitä se on 
arvioinut löytävänsä: tuliyksiköi-
tä, ryhmitysalueita ja operaati-
oiden valmisteluja. Jos kyseiset 
kohteet tai toiminnot yllättäen 

katoavat vastustajan tiedustelun 
ulot tumattomiin, niin vaikea-
ta on kuvitella kyseistä komen-
tajaa levollisena. Todennäköistä 
on, että tiedustelua tehostetaan 
entisestään ja täten salaamalla 
aikaansaatu yllätysmomentti ja 
aloite menetetään. Tämän joh-
dosta valelaitteilla ja vielä laa-
jemmin harhauttavilla toimen-
piteillä on kyettävä syöttämään 
uskottavasti suunniteltu vastus-
tajan ennakoima kuva yksiköi-
demme sijainnista ja toiminnas-
ta sekä vahvistamaan entisestään 
vastustajan komentajan epävar-
muutta tai virheellisiä arvioita 
todellisuudesta. 

Puuttumatta laajemmin har-
hautuksen kiehtovaan maail-
maan ja sen operatiiviseen ta-
soon voidaan todeta, että yksi-
kön suojan kannalta valelaittei-
den merkitys on siinä, että ne 
vetävät maalitiedustelua ja eri-
tyisesti asevaikutusta puoleen-

"Sodankäynti perustuu 

harhautukseen. Kun on 

voimakas, on näyteltävä 

heikkoa, kun on aloit-

teellinen, on näyteltävä 

passiivista. Kun on lä-

hellä, on näyteltävä ole-

vansa kaukana ja toisin-

päin. Houkuttele viholli-

nen luulemaan joukkosi 

olevan epäjärjestykses-

sä ja lyö sitten hänet." 

- Sun Tsu 

sa varsinaisten kohteiden sijaan. 
Valelaitteet ovat luonteensa mu-
kaisesti suunniteltu helpommin 
havaittaviksi kuin varsinaiset 
suojattavat kohteet. Tämän joh-
dosta ne ovatkin käyttökelpoisia 
erityisesti kiinteiden kohteiden 
suojaamisessa tai tilanteessa, jos-
sa yksiköiden arvioidaan jo pal-
jastuneen tiedustelulle. Valelait-
teidenkin tulee olla uskottavia. 
Hyvin maastoutetun ohjusve-
neen vieressä könöttävä laaduton 
valemaali paljastaa itsensä lisäksi 
todennäköisesti ohjusveneenkin 
ja tekee näin turhaksi ponniste-
lut kohteen suojaamiseksi. Tak-
tisella tasolla valelaitteiden käy-
tön kohteiden suojana pitäisikin 
painot tua voimakkaast i maa-
li t iedusteluun vaikuttamiseen 
ja asejärjestelmien sensoreiden 
harhauttamiseen. Valelaitteiden 
käyttöönoton tulisi olla yllätyk-
sellistä ja ajoittua siten, että vas-
tustaja ei ehdi reagoida valelait-
teisiin hyökkäyspäätöksen tehty-
ään. Luonnollista on, että vale-
laitteiden käyttöönoton ajankoh-
ta, itse käyttö ja niiden toimivuus 
on salattava maksimaalisen hyö-
dyn aikaansaamiseksi. Osin tästä 
johtuen valelaitteiden käyttö jo-
kapäiväisessä harjoittelussamme 
on rajoitettua. 

LOPUKSI 
Merivoimien erittäin haasteelli-
nen toimintaympäristö ja laaja 
tehtäväkenttä edellyttävät passii-
visten suojakeinojen hallintaa jo 
ennen kuin niitä tarvitaankaan. 
Se, kuinka paljon edellä esitetty-
jä toimenpiteitä harjoitellaan ja 
nuomioidaan toiminnassamme 
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ja uusissa tehtävissämme, riip-
puu pitkälti joukkojen johtajista, 
päälliköistä ja komentajista. Har-
joiteltava niitä kuitenkin on. Toi-
minta pelkästään näkyvän valon 
alueella ei enää riitä; kyetäkseen 
selviytymään nykyaikaisella tais-
telukentällä tulee joukkojen joh-
tajien tuntea nykyaikaisten tie-
dustelu- ja asejärjestelmien li-
säksi tekniikan mukanaan tuo-
mat haasteet, mutta myös mah-
dollisuudet suojata yksiköitään. 
Rajoituksista vapaa ajattelu, luo-

vuus ja yllätykselliset ideat yh-
distettynä vaikutusperustaiseen 
ajatteluun ovat erityisen sallittu-
ja ja suotavia kehitettäessä har-
hauttavia menetelmiä. 

Tiivistelmänä kaikesta edel-
lä esitetystä voidaan todeta, että 
toimiessamme saaristossamme 
passiivinen suoja on edelleen-
kin merkittävä osa merivoimien 
yksiköiden taistelunkestävyyttä. 
Passiivisen suojan eri osa-aluei-
ta hyödynnetään ja kehitetään 
edelleenkin merivoimissamme. 

Merivoimien uudet painotukset, 
uusi kalustomme ja muuttuva 
toimintaympäristömme edellyt-
tävät aktiivisten ja passiivisten 
keinojen painoarvon arviointia 
suojan kokonaisuudesta. Mut-
ta mikäli haluamme pitää alussa 
esitetyn Sun Tsu:n ajatuksen täy-
dellisen voiton avaimista käsis-
sämme, tulee meidän aina kye-
tä suojautumaan ja suojaamaan 
kohteitamme myös passiivisin 
keinoin. 

rajoituksista vapaa ajattelu, luovuus ja yllätykselliset ideat yhdistettynä 
vaikutusperustaiseen ajatteluun ovat erityisen sallittuja ja suotavia... 

IMSTA 

Insta DefSec 
Lupa luot taa 
Insta DefSec Oy on erikoistunut 
puolustus- ja turvallisuustekno-
logian ratkaisujen kehittämiseen 
ja ylläpitoon. Asiakkaitamme ovat 
mm. puolustusvoimat, valtionhal-
linto, kriisinhallintaorganisaatiot, 
kansainväliset ja turvallisuusorien-
toituneet yritykset ja organisaatiot. 
www.insta.fi 
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luo uusia mahdollisuuksia 
Pekka Majuri 
on eversti evp 
ja Maanpuo-
lustuskoulutus 
ry.n toimin-
nanjohtaja 

TO) uolustusministeril-
le helmikuussa luovu-
tettu komiteamietintö 

Ehdotus vapaaehtois-
ta maanpuolustusta koskevaksi 
lainsäädännöksi" on herättänyt 
sekä ihastusta että vihastusta. 
Ihastuksen kohde on ollut itse 
mietintö. Uuden lainsäädännön 
tarpeellisuudesta vallitsee laaja 
yksimielisyys. Myös mietinnön 
sisältö vastaa pääosin eri tahojen 
tavoitteita. Vihastusta herättää 
ennen kaikkea se, mitä on jätetty 
sanomatta. Kysymys on kuiten-
kin tulkinnoista, joihin on tar-
vittaessa mahdollisuus vaikuttaa 
vielä syksyllä eduskuntakäsitte-
lyn yhteydessä. 

Pääpaino on vapaaehtoisessa 
koulutuksessa 
Puolustusministeriö asetti tou-
kokuussa 2005 t o i m i k u n n a n 
laatimaan ehdotuksen vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön uu-
delleen organisoinnin edellyt-
tämistä la insäädäntötoimista . 

Toimikunnan puheenjohtajaksi 
puolustusministeriö kutsui enti-
sen apulaisoikeuskanslerin, va-
ratuomari Jukka Pasasen. Maan-
puolustuskoulutus ry:n (MPK) 
edustajiksi to imikuntaan kut-
suttiin toiminnanjohtaja Pekka 
Majuri ja Kristiina Slotte. Toimi-
kunnan ehdottama lainsäädäntö 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 
viimeistään vuoden 2008 alussa. 

Ehdotetun lain pääpaino on 
vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta koskevassa sääntelys-
sä. Se antaa puitteet suunnitteilla 
olevien maakuntajoukkojen kou-
luttamiselle ja käytölle mukaan 
lukien osallistuminen virka-avun 
antamiseen. Vapaaehtoisen hen-
kilöstön asema ehdotetaan otet-
tavaksi huomioon muun muassa 
sitoumusjärjestelyjä koskevissa 
säännöksissä. Myös vapaaehtois-
ten velvollisuuksista ja oikeuk-
sista sekä etuuksista ja kannus-
teista ehdotetaan säädettäväksi 
nykyistä laajemmin. 

MPK:n muuttaminen julkis-

uuden lain myötä naisille tul-
laan luomaan tasavertaiset 
mahdollisuudet osallistua toi-
mintaan kaikilla tasoilla. 

oikeudelliseksi yhdistykseksi on 
niin ikään merkittävä ehdotus. 
Tavoitteena on kehittää järjes-
töstä eri hallinnonaloille koulu-
tus- ja tarvittaessa muita palve-
luja tuottava merkittävä toimija, 
joka jatkaa toimintaansa osana 
yhte iskunnan poikkeusolojen 
koulutus- ja valmiusjärjestelmää. 
Naisille tullaan luomaan tasaver-
taiset mahdollisuudet osallistua 
toimintaan kaikilla tasoilla. 

Mietintöön liittyy toimikun-
nan sihteeristön laatimat kaksi 
asetusluonnosta. Toinen luon-
nos koskee vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukuntaa 
ja toinen MPK:n hallintoa ja toi-

1 9 



mintaa. Myöhemmin laadittaval-
la puolustusminister iön asetuk-
sella on tarkoitus antaa tarkem-
pia säännöks iä vapaaehto is ten 
harjoi tusten ja s i toumuksen an-
tamisen käy tännön jä r jes tämi-
sestä sekä vapaaehtoisten talou-
dellisten ja sosiaalisten etujen 

yksityiskohdista. 

Lausuma 
ei ole eriävä mie-
lipide 

M i e t i n t ö ö n l i i t -
tyy myös MPK:n 

f j edus ta j ien Pek-
ka M a j u r i n ja 
Krist i ina Slot-
t en l a u s u m a , 

SSSSB«» 

johon toimikunnan jäsen, minis-
teri Elisabeth Rehn yhtyi. Lausu-
ma ei ole eriävä mielipide, vaan 
sillä halutaan korostaa niitä yk-
sityiskohtia, joiden täsmentämi-
nen on la insäädännön jatkoval-
mistelun yhteydessä tärkeää. 

Lausumassa t ode t aan , et tä 
käsiteltävänä oleva ehdotusko-
konaisuus vastaa MPK:n säädös-
valmistelulle asettamia keskeisiä 
tavoitteita. Yhdistyksen aseman 
m u u t t a m i n e n julkisoikeudell i -
seksi on vält tämätöntä määritel-
tyjen tehtävien toteuttamiseksi. 

Keskeinen asia MPK:n kan-
nalta on, että sen itsenäinen ase-
ma tulee säännöksissä selvästi 
esille. Yhdistys ei ole pelkästään 

puolustusvoimien ohjaamaa so-
tilaallista koulutusta toteuttava 
organisaatio, vaan on sitoutunut 
vahvasti kokona ismaanpuolus -
t u k s e n kou lu tus j ä r j e s t e ly ih in . 
Lakia, sen yleis- ja yksityiskoh-
taisia perus te lu ja sekä asetusta 
MPK:sta tulisikin täsmentää si-
ten, että edellä mainit tu periaate 
tulee selkeästi esille. 

Yhdistyksen ohjaus esitetään 
keski te t täväks i se lkeäst i p u o -
lustusministeriölle, jonka kans-
sa yhdistys tekisi m u u n muassa 
vuos i t ta i sen tu los sop imuksen . 
T ä m ä on v ä l t t ä m ä t ö n t ä myös 
yhte i s työn ja oh j auksen m a h -
doll istamiseksi m u i d e n hal l in-
nona lo jen osalta. Koulutuksen 

Lakiehdotus 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 

Ehdotuksen tiivistelmä 

• Toimikunta ehdottaa vapaaehtoista maanpuolustusta 
koskevan lain säätämistä. 

• Lakiehdotuksessa korostetaan puolustushallinnon viran-
omaisten tehtäviä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunnan asemaa. 

• Toimikunta ehdottaa Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) 
muuttamista julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. 

• Koulutuksen järjestäminen tapahtuisi MPK:n kautta. 
• Lain pääpaino on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta 

koskevassa sääntelyssä. 
• Suunnitteilla oleviin maakuntajoukkoihin liittyy virka-avun 

antamista koskeva säännös. 
• Lakiehdotuksessa käsitellään lisäksi naisten osallistumista 

vapaaehtoistoimintaan. 
• Vapaaehtoisen henkilöstön asema ehdotetaan otettavaksi 

huomioon muun muassa sitoumusjärjestelyjä koskevissa 
säännöksissä. 

• Myös vapaaehtoisten velvollisuuksista ja oikeuksista 
ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmin. 

• Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ehdotetun uuden 
lain lisäksi ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia kaikkiaan 
kymmeneen muuhun lakiin. 

• Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
2007 aikana. 

PIM komiteamietintö 2006:1 

Mitä se on 

• Mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan roolin merkittävän 
kasvattamisen. 

• Mahdollistaa vapaaehtoisten kansalaisten sitoutumisen ja 
kouluttautumisen nykyistä vaativampiin ja monipuolisem-
piin tehtäviin. 

• Vahvistaa MPK:n asemaa 
• Mahdollistaa julkisten hallintotehtävien antamisen MPK:lle. 
• Vahvistaa MPK:n organisaation ja koulutusjärjestelmän 
• Vahvistaa MPK:n toiminnan rahoittamisen 
• Selkiyttää vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

ohjausta ja valvontaa 
• Selkiyttää MPK:n ja puolustusvoimien vastuujakoa 
• Mahdollistaa MPK:lle puolustusvoimien maakuntajoukkojen 

kouluttamisen. 
• Mahdollistaa MPK:n koulutus- ja tukiorganisaation muodos-

tamisen ja toiminnan jatkamisen poikkeusoloissa 
• Mahdollistaa toimintakeskusverkoston muodostamisen 
• Mahdollistaa naisten osallistumismahdollisuuksien kehittä-

misen. 

. . . j a mitä se ei ole. 

• ei puutu jäsen- tai muiden järjestöjen toimintaan vapaina 
kansalaisjärjestöinä 

• ei heikennä jäsenjärjestöjen asemaa eikä niiden vaikutus-
mahdollisuuksia 

• ei rajoita nykyistä MPK:n koulutustoimintaa eikä reserviläis-
ten ja muiden kansalaisten osallistumista vapaaehtoiseen 
koulutukseen 

• ei lisää valvontaa eikä järjestöjen ilmoitusvelvollisuutta 
• ei muuta hallinnonalojen välistä vastuujakoa 
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w Maanpuolustuskoulutus 

L i s ä ä t u r v a l l i s u u t t a 

toteuttamisesta sovittaisiin puo-
lustusvoimien ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa laadit-
tavin kumppanuussopimuksin. 

Uusia mahdollisuuksia 
kaikilla tasoilla 
Ehdotettu lainsäädäntö on puo-
lustushallinnon ja muiden viran-
omaisten luottamuksen, arvos-
tuksen ja yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden osoitus vapaaehtoi-
selle maanpuolustukselle. Uusi 
säädöspohja kasvattaa MPK:n ja 
sen jäsenjärjestöjen roolia sekä 
mahdoll is taa reserviläisten ja 
muiden kansalaisten sitoutumi-
sen ja kouluttautumisen nykyis-
tä vaativampiin ja monipuoli-
sempiin tehtäviin. 

Ehdotuksen keskeinen mer-
kitys vapaaehtoistoiminnalle on, 
että se mahdollistaa nykyisen yk-
sittäisten reserviläisten koulutta-
misen lisäksi puolustusvoimien 

sodan ajan joukkojen koulutuk-
sen. Yhdistykselle määriteltäviä 
julkisia hallintotehtäviä toimi-
henkilöt hoitavat virkavastuulla. 
Julkisten tehtävien lisäksi yhdis-
tys jatkaa nykytyyppistä, kaikille 
avointa koulutusta. 

Yhdistyksen organisaatioon 
ja hallintoon esitetään vain pie-
nehköjä muutoksia . Julkisoi-
keudellisesta asemasta ja julki-
sista hallintotehtävistä johtuen 
viranomaisten rooli vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
ohjaajana vahvistuu. Ehdotus ei 
kuitenkaan puutu millään taval-
la maanpuolustusjärjestöjen, kil-
tojen tai muiden vapaiden kan-
salaisjärjestöjen toimintaan. Se 
ei myöskään puutu muiden hal-
linnonalojen, viranomaisten tai 
järjestöjen toimintaan eikä muu-
ta niiden vastuujakoa. Sen sijaan 
ehdotus mahdollistaa nykyistä 
laajemman poikkihallinnollisen 

I 

Lakiesityksen keskeinen merki-
tys vapaaehtoistoiminnalle on, 
että se mahdollistaa nykyisen 
yksittäisten reserviläisten kou-
luttamisen lisäksi puolustus-
voimien sodan ajan joukkojen 
koulutuksen. 

yhteistyön ja viranomaisten tu-
kemisen. 

Toivon, että rivinvälien luki-
jat ja turhien pelkojen lietsojat 
malttavat nyt mielensä. Uusi laki 
ei voi sisältää kaikkia niitä yksi-
tyiskohtia, joista mahdollisesti 
olisi tarpeen säätää muodossa tai 
toisessa. Monet uudet ehdotuk-
sen edellyttävät laajoja jatkosel-
vityksiä. Nyt on tärkeää panostaa 
laaditun ehdotuksen viimeistele-
miseen siten, että uuden lainsää-
dännön edellyttämät toimenpi-
teet voidaan käynnistää vuonna 
2007. Olemme valamassa vapaa-
ehtoiselle maanpuolustukselle 
kivijalkaa, jolle on helppo raken-
taa uusien uhkien ja turvallisem-
man tulevaisuuden edellyttämiä 
järjestelyjä. 

MPK tarjoaa jatkossakin yksit-
täisille reserviläisille mahdolli-
suuksia taistelutaitojen ylläpi-
tämiseen. 
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MERISOTAKOULU 
• s a i uuden 

Kaartin Soittokunta tahditti tilaisuuden musiikillaan 

Kommodori Kimmo Kotilai-
nen aloitti Merisotakoulun 

johtajana 1. huhtikuuta. Kom-
modor i Kotilainen siirtyi Me-
risotakoululle Pääesikunnasta, 
jossa hän oli operatiivisen osas-

ton apulaisosastopäällikkö. 
Kommodori Kai Varsio luo-

vutti Kotilaiselle koulun johta-
jan tehtävät Suomenlinnassa 31. 
maaliskuuta järjestetyssä näyt-
tävässä paraatissa. Kommodori 

Varsion ura jatkuu Pääesikun-
nassa. 

Merisotakoulu on merivoi-
mien komentajan alainen soti-
lasopetuslaitos, jonka päätehtä-
viä ovat merikadettien ja meri-

Kommodorit Kimmo Kotilainen (oik.) ja Kai Varsio sekä komentaja Jukka Viitanen (vas.) tarkasta-
massa paraatijoukot 
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Kommodo-
ri Kai Varsio 
(oik.) luovutti 
Merisotakou-
lun johtajan 
päällikkyysvii-
rin kommodori 
Kimmo Koti-
laiselle 

Lipunnosto klo 8 

voimien reserviupseerien perus-
koulutus sekä merivoimien eri 
henkilöstöryhmien jatkokoulu-
tus. Vuosipäivänään opetuslaitos 
viettää Saaristolaivaston perusta-
mispäivää 18. lokakuuta. 

Teksti: Lotta Wirmaneva 
Kuvat: Lotta Wirmaneva ja Juu-
so Vesanto 
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SOTILASVALA 
JA VAKUUTUS 

UPINNIEMESSÄ 
24.2.2006 

Valat i laisuuteen osallistui 
788 alokasta, joista naisia 

kahdeksan. Tapahtumaa oli saa-
punut seuraamaan lähes 3000 
omaista, veteraaneja ja kutsuvie-
raita. 

Paraatia ja ohimarssia ko-
mensi Meripuolustusalueen esi-
kuntapäällikkö komentaja Mat-
ti Eskola. Kenttähartauden piti 
kenttärovasti Lauri Salminen. 
Sotilasvalan ja vakuutuksen esi-

lukijana oli elokuvaohjaaja pro-
fessori Åke Lindman. 

Valalukijana Åke Lindman 

Åke Lindmanin tuntevat kaik-
ki näyttelijänä mm. Tuntemat-
toman sotilaan Lehdon roolista. 
Åke Lindman sai professorin ar-
von joulukuussa 2000 ansiois-
taan elokuva-alalla. Lindman piti 
itsestään selvänä tulla esilukijak-
si valatilaisuuteen, kun kutsut-
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tiin. Upinniemi oli hänelle tut-
tu entuudestaan, sillä hän ohjasi 
alueella Vihan päivät elokuvaa, 
joka valmistui 1991. Lindmanin 
oma valatilaisuus oli Santahami-
nassa vuonna 1949. 

Porkkalan palautus 
Meripuolustusalueen komenta-
ja, kommodori Antero Karumaa 
palautti valapuheessaan mieliin 
Porkkalan palautuksen 50 vuotta 

sitten. Porkkalaa ja Upinniemen 
varuskuntaa miehittävät tänään 
kuitenkin suomalaiset sotilaat. 
Kommodori Karumaa tähdensi, 
että alueesta on tullut yksi tär-
keimmistä varuskunnistamme 
sekä sijaintinsa että tehtäviensä 
puolesta. 

Omaistenpäivä 
Valan ja vakuutuksen annon jäl-
keen vietettiin ns. omaisten päi-

vää tarjoamalla armeijan perin-
teikästä hernekeittoa kutsuvie-
raille Muonituskeskuksessa ja 
omaisille kasarmeilla. Samalla 
päästiin tutustumaan varusmies-
ten tupiin ja erikseen pystytet-
tyihin esittelypisteisiin taistelu-
välineistä ja varusteista. 

Ylennetyt ja palkitut 
Kersanteiksi valatilaisuudessa 
ylennettiin alikersantit: Pater-
no Timo, Alanko Antti-Jaakko, 
Villanen Jussi, Salokangas Mik-
ko, Rimkevitch Artur, Schauman 
Wilhelm, Jalkanen Juhani, Ca-
lonius Lauri ja Jäppinen Leo. Kii-
tettävästä opintomenestyksestä 
reserviupseerikurssilla palkittiin 
joukko-osaston ankkuriristillä 
upseerikokelaat Fröberg Tomas, 
Eskola Veikko, Lipasti Teemu ja 
Peili Antti. 
teksti: Kirsi-Marja Hiltunen 
kuvat: tkm Samu Honkanen 



Kadettikersantti Kristina Baumgartner ottaa vastaan Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
kunniamiekan prikaatikenraali Asko Kilpiseltä. 

!A< PUHEET RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYKSEN 
a 

g MIEKKAJUHLASSA 
n i i n i i r i n i m i i a i i i n n r r n i i i r Z X P SUOMENLINNAN UPSEERIKERHOLLA 21.03.2000 

KRISTINA BAUMGARTNER 

Herra kenraali, arvoisat kut-
suvieraat, rannikkotykistö-

upseerit ja kadettiveljet. 
9. syyskuuta 2002 72. Me-

rikadettikurssin kadetit aloitti-
vat opintonsa Merisotakoulussa. 
Monella oli mielessään suuria 
kysymyksiä siitä, mitä tulevai-
suus tuo tullessaan. Nyt valmis-
tumiseen on aikaa enää 23 päi-
vää. Melko huoleton kadettiaika 
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on jäämässä taakse ja uudenlai-
nen vastuu tulee tilalle. Uskon 
kuitenkin, että koulusta saaduil-
la eväillä pärjää tulevissa tehtä-
vissä. 

Uusimmassa Kylkiraudassa 
oli kirjoitus siitä, mitä kadetti-
veljeys ja -upseerius merkitsee. 
Kysymykseen oli vastannut 85 
kadettia ja upseeria. Vastauksis-
sa korostuivat yhteenkuuluvuus 
ja lojaalius kadettiveljiä kohtaan. 
Mietin, mistä asioista yhteen-
kuuluvuus on rannikkojoukko-
linjallamme muodostunut. Ero-

tin neljä pääkohtaa: 
1. ylpeys omasta aselajista 
2. tiivis koulutus , jonka pää-

määränä on rautainen am-
mattitaito 

3. ajatus siitä, että kaveria ei jä-
tetä 

4. perinteet 

Ensimmäisen vuoden kuo-
huttavin tapahtuma oli linja- ja 
opintosuuntavalinnat. Kaikki ei-
vät päässeet sille linjalle tai opin-
tosuunnalle mihin ensisijaisesti 
olisivat halunneet ja tämä aihe-
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utti jopa puheita kurssin lopet-
tamises ta . Rann ikko joukko-
linjapaikoista kilpailu oli kova. 
Itse pääsin valitsemaan viimei-
sen maisteripaikan tälle linjalle. 
Rannikkotykistöopintosuunnal-
la aloitti viisi kadettia. Kaksi val-
mistui sotatieteiden kandidaat-
teina, minkä jälkeen saimme yh-
den täydentäjän mukaan jouk-
koomme. Sotatieteiden mais-
terivaiheessa meitä on siis ollut 
neljä. Voin varmasti koko linjan 
puolesta todeta, että linjavalinta 
ei vielä tähän päivään mennessä 
ole kaduttanut. Olen lähes var-
ma, että jokaiselle on muodos-
tunut tietty ylpeys omaa linjaa 
kohtaan. 

Koulutus on koko kolmen ja 
puolen vuoden ajan ollut moni-
puolista ja tiivistä. Vaikka emme 
olekaan saaneet keskiökoulutus-
ta tai opiskelleet linnoitustak-
tiikkaa, on koulutettavien asioi-
den määrä ollut suhteellisen mit-
tava. Tämän osoittaa jo se, että 
rannikkojoukkolinjalla olemme 
ansainneet enemmän oikeuksia 
ja pätevyyksiä kuin mikään muu 
linja. Kouluttajat ovat olleet alan-

sa ammattilaisia, mikä on taan-
nut sen, että olemme saaneet pa-
rasta mahdollista koulutusta ja 
näin ollen saaneet erinomaisen 
pohjan tulevaisuutta varten. 

Koulutus on myös meiltä 
opiskelijoina vaatinut paljon sekä 
henkisesti että fyysisesti. Har-
voin olemme päässeet helpolla. 
Harjoituksissa on nimenomaan 
korostunut hyvä henki linjam-
me kadettien välillä. Kertaakaan 
ei kaveria ole jätetty. Työt on saa-
tettu loppuun yhdessä ja maali-
viiva ylitetty samanaikaisesti. 

Puolustusvoimain komenta-
ja, amiraali Kaskeala on toden-
nut, että yhteishengen luomises-
sa perinteiden voima on vahva. 
Linjamme tapasi torstaina 16.3. 
Ylhäisen Yxtottisen, joka erinäis-
ten koettelemusten jälkeen kas-
toi meidät rannikkoballistoiksi. 
Vaikka monista perinteistä on jo 
luovuttu, Merisotakoululla pe-
rinteiden merkitys on edelleen 
vahva. 

Lopuksi haluan kiittää kurs-
siveljiäni ja sisariani näistä vuo-
sista. Tällä hetkellä olemme van-
himpia kadetteja, kuukauden 

päästä nuor impia upseereita. 
Olemme viimeisten vuosien ai-
kana kasvattaneet ammattitai-
toamme ja nyt pääsemme sitä 
joukko-osastoihin käyttämään. 
Opiskelu kuitenkin edelleen jat-
kuu. Toivon, että kurssillamme 
ja linjallamme vallitseva hyvä 
henki säilyy myös tulevaisuudes-
sa sekä meidän välillä että kulla-
kin meistä tulevissa tehtävissä, 
mihin ikinä päädymmekään. 

ASKO KILPINEN 

KATSE 
TULEVAISUUTEEN -
MENNEISYYTTÄ 
UNOHTAMATTA! 

Arvoisat juhlatilaisuutemme 
Kunniavieraat, Rannikko-

joukkojen Kadetit! 

Muutosten jatkuvuus 
"Rannikon Puolustajan" viimei-
sin numero oli historiallisen vai-
kuttava. Rannikkotykistöaselajin 
merkityksen kirjaaminen kivi-



linnoista nykypäivään ja myös 
tulevaisuuteen luotu katse Vasa 
Kustjägarbataljonin esittelyyn 
sisällytettynä. Pääkirjoituksessa 
ilmaistiin huoli tykistöllisen ky-
vyn ja ammattitaidon katoami-
sesta ja päätoimittajan palstalla 
kannettiin huolta meripuolus-
tuksen vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön kentän hajanaisuu-
desta. 

Turvallisuuspoliittisten muu-
tosten jatkuvuus ja niiden aihe-
uttama epävarmuus ovat peit-
täneet alleen vankat ja pysyvät 
perustekijät: Suomen maantie-
teellinen asema EU:n ulkorajal-
la. Venäjän naapuruus ja maan 
kehityksen ennustamattomuus. 
Alueemme laajuus ja elämisen 
riippuvuus merellisistä yhteyk-
sistä sekä hall intomme, väes-
tömme ja teollisuutemme keskit-
tyminen meren ja rannikon tun-
tumaan. Kaikki nämä korostavat 
rannikkopuolustuksen merki-
tystä osana meripuolustuksen 
kokonaisuutta. Suomenlahden 
strategisen painoarvon kasva-
minen Venäjän öljynkuljetusten 
myötä vahvistaa mainittuja pe-
rustekijöitä. Kukaan merellä ja 
rannikolla toimiva ei täytä tehtä-
väänsä yksin ilman muiden toi-
mintojen tukea. Kokonaisuuden 
toiminta, mutta myös kokonai-
suuden ontumisen seuraukset 
on ymmärrettävä. Näkemykse-
ni mukaan molemmat Ranni-
kon Puolustajan pääkirjoitukset 
kantoivat huolta kokonaisuuden 
havaittavasta ontumisesta - mo-
lemmat omalla sarallaan! 

Muutosten pää alkaa orga-
nisaatioiden kohdalla olla näky-
vissä. Onko rannikkopuolustuk-
sen sovittamisessa annettuihin 
kehyksiin otettu askel liian pit-
källe? Kysymys nouse yhä use-
amman mieleen. Moottoroidun 

tykistön koulutuksen lopetta-
minen ja Kotkan Rannikkoalu-
een lakkauttamisen itsenäisenä 
joukko-osastona varustan omas-
sa mielessäni kysymysmerkillä! 
Olisiko nyt jääkiekkoterminä 
tunnetun "aikalisän" eli tuuma-
paussin aika? 

Tykistökoulutuksen supista-
misen ja osittaisen lopettamisen 
myötä taantuu henkilökunnan 
tykistöllinen ammattitaito. Muu-
taman vuoden välein tapahtuvat 
kertausharjoitukset eivät pidä 
riittävää ammattitaitoa yllä. Va-
rotoiminta ja turvallisuuskysy-
mykset menettävät selkäydinref-
leksin tapaisen näkemisen ja ha-
vainnoinnin herkkyyden! Ran-
nikkotykistökoulutuksen saa-
neen henkilökunnan ikääntyessä 
poistuu rutinoitunut tykistölli-
nen ammattitaito. Tällöin mah-
dollisuus ker taushar joi tuksin 
ylläpitää rannikkopuolustuksen 
tykistöllistä valmiutta katoaa. 

Kriisiajan organisaatio 
Rannikkojoukkojen upseeri sei-
soo toinen jalka vedessä ja toi-
nen kuivalla maalla. Hänen on 
hallittava ensisijaisesti taistelu 
saaristo- ja rannikko-olosuh-
teissa, mutta hänen on tajutta-
va myös merellisten toiminto-
jen perusteet. Meripuolustuksen 
kokonaisuus muodostuu liikku-
vasta komponentista, aluksista 
ja liikkuvista rannikkopuolus-
tuksen yksiköistä sekä avainkoh-
teiden edustalla säilytettävistä 
kiinteän järjestelmän. Yhteistoi-
mintaosapuolet, merivartiostot 
ja merenkulkulaitos on kyettävä 
hahmottamaan yhtenä meripuo-
lustuksen oleellisena osana myös 
kriisiaikana. Viranomaisyhteis-
toiminta rannikolla ja merellä 
on Suomessa maailmankin mit-
takaavassa ainutlaatuista. Tässä 

yhteydessä lienee paikallaan pie-
nen itsekehun hetki: 

Rannikkotykistöaselajin hen-
kilöstö on aina mieltänyt viran-
omaisten merellisen yhteistoi-
minnan tärkeyden. Ympärivuo-
tinen asuminen ja toiminta lin-
nakkeilla sekä kymmenien vuo-
sien vastuu merivalvonnasta on 
tähän aikojen kuluessa koulinut. 
Rannikkotykistöupseerien mo-
nipuolinen koulutus ja kokemus 
on mahdollistanut heidän sijoit-
tumisensa paikallisiin ja alueelli-
siin esikuntiin sekä moniin Pää-
esikunnan ja Puolustusministe-
riön tehtäviin. Erityisesti tämä 
on pätenyt kriisiajan esikuntien 
henkilösijoituksissa. Merivoi-
mien Esikunta alkoi vasta 1990-
luvulla kiinnostua silloisten me-
rivoimien upseerien sijoittumi-
sesta maavoimavoittoisiin esi-
kuntiin. 

Tulevat rannikkopuolustuk-
sen upseerit! Toivon, että kyky 
nähdä mer ipuolus tuksen ko-
konaisuus ja taito toimia maan 
ja meren välimaastossa säilyy 
ja paranee Teidän sukupolven-
ne myötä ent ises tään. Tämä 
voidaan heittää tulevaisuuden 
haasteena rannikkopuolustuk-
sen upseerien tulevaa koulutus-
ta ja koulutettavien lukumäärää 
suunnitteleville. Mikäli rannik-
kojoukkojen tulevaisuuden kou-
lutustarpeiden hahmottelussa 
epäonnistutaan, syntyy rantavii-
van rajaan tyhjiö, ei kenenkään 
maa- ja vesialue, josta kukaan ei 
vastaa. Tänään tehdyt päätökset 
koulutuksen suunnasta ja kou-
lutettavien määrästä vaikuttavat 
vielä 20-30 vuoden kuluttua me-
rivoimien rakenteeseen. 

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön kenttä 
Yhteistä meripuolustustamme 
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tukevat vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen organisaatiot ovat syn-
tyneet vuosikymmenien mittaan 
kukin omalle paikalliselle, alu-
eelliselle tai toiminnalliselle re-
viirilleen. On kiltoja, perinneyh-
distyksiä, upseeri- päällystöyh-
distyksiä, säätiöitä ja museotoi-
mintoja. Yhteisenä ongelmana 
on pääsääntöisesti samojen hen-
kilöiden kuu luminen useam-
paan rinnakkaiseen yhdistyk-
seen. Organisaatiouudistusten ja 
joukko-osastojen lakkauttami-
sen myötä myös vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö hakee uusia 
kiinnekohtia ja toimintamuoto-
ja. Kentän monikirjavuus ja toi-
mijoiden itsellisyys ovat silti säi-
lyneet entisellään. Sininen Re-
servi on koonnut aktiivisimmat 
toimijat lippujensa alle. Siellä on 
kuitenkin myös yhteisöjä, jotka 
eivät kuuluisi toimintakykyä ja 
sitoutumista vaativaan ja vapaa-
ehtoisten maanpuolustusyksi-
köiden koulutukseen tähtäävään 
aktiiviseen kokonaisuuteen. 

Teillä tulevilla nuorilla up-
seereilla siintää edessänne tä-
mänkin toimintakentän "aika-
lisän" paikka. Te olette toivotta-
vasti pian muodossa tai toisessa 
mukana tässä ammattiinne bo-
nuksena liittyvässä toiminnassa. 
Myös merellisen vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön toimijat tu-
lisi hiljalleen mukauttaa tapah-

tuneisiin ja edelleen tapahtuviin 
muutoksiin. Tämä ei ole sotilas-
käskyasia, vaan toiminnan suun-
nan määrittävät yhdistyslain ja 
yhdistysten jäsenistön asettamat 
puitteet. Rannikon Puolustajan 
päätoimittaja on syystäkin huo-
lissaan. Vapaaehtoisten toimin-
tojen kentällä on myös katsot-
tava tulevaisuuteen - kuitenkin 
aina arvostuksella ja kunnioit-
taen menneisiin saavutuksiin tu-
keutuen. 

Katse eteenpäin! 
Arvoisat kuulijat! Paluuta men-
neeseen ei ole! Rannikkopuolus-
tus on rakennettava annetuissa 
kehyksissä ja ylläpidettävä toi-
mintakykyisenä siten, että uskot-
tava kyky merellisten avainkoh-
teittemme turvaamiseen säilyy 
myös yllättäen kehittyvissä lähi-
alueemme kriiseissä. Avainkoh-
teisiin luen edelleen Ahvenan-
maan, Hankoniemen, Upinnie-
mi-Porkkala-alueen ja pääkau-
punkiseudun . Ko tkan-Hami -
nan-alueella on pystyttävä sekä 
operatiiviseen että tykistölliseen 
yhteistoimintaan aluevastuussa 
olevien maavoimien yhtymien 
kanssa. 

Merivoimien taustalla tulee 
olla meripuolustuksen toimin-
nallisen kokonaisuuden näkevä 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kenttä. Kentässä tulisi sel-

västi erottaa perinteiden vaali-
miseen ja ylläpitoon keskittyvät 
toimijat ja aktiiviseen maanpuo-
lustuskoulutukseen sitoutuneet 
organisaatiot. 

Arvoisat Naiset ja Herrat! 
Toimintakenttä on Teidän! Kau-
askantoiset päätökset tehdään 
tämän päivän toimivassa orga-
nisaatiossa. Päätösten vaikutuk-
sen huomiseen Te näette vasta, 
kun olette varttuneet keski-iän 
kynnykselle. Tukka on herroilla 
silloin jo ohuenlaista, jollei val-
lan ole organisaatioita ja säästöjä 
pohtiessa kadonnut. Arvon nai-
silla löytyvät hiuksissa ensim-
mäiset harmaan vivahteet! Sil-
loin vasta voitte todeta, osuiko 
täysinpalvellut rannikkotykkivä-
en viimeinen kenraali ennusteis-
saan edes vanaveteen vai elikö 
hän menneisyyden operatiivisten 
nuolien sulkemassa ympyrässä. 

Toivotan Teille nuoret Kade-
tit, tulevat rannikkopuolustuk-
sen Upseerit onnea ja menestys-
tä, vähitellen karttuvaa elämän 
viisautta sekä myötätuulta tu-
levissa tehtävissänne! Katsokaa 
eteenpäin rannikkotykistöase-
lajin voiman päiviä unohtamat-
ta, mutta menneeseen takertu-
matta! Maailma ympär i l läm-
me on muuttunut ja tulee edel-
leen muuttumaan. Myös Teidän 
eteenne saattaa aikanaan tulla 
yhtä kipeitä ratkaisuja, kuin mei-
dän sukupolvemme on joutunut 
tekemään. Suunnatkaamme kat-
seemme muutosten yli luotta-
muksella rannikkopuolustuksen 
tulevaisuuteen! 

Kohottakaamme malja tu-
levaisuuden rannikkojoukoille, 
Merivoimien liikkuvan osan ja 
Suomen rannikkojen turvaajille! 
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Miinaiaiva Hämeenmaa -luokan 
modernisointihanke 
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Miinalaiva Hämeen-

maa lähti sumuisessa 

maanantai-aamussa 

3. huhtikuuta Pansion 

sotasatamasta Naan-

talin korjaustelakalle, 

jossa alus kokee seu-

raavien kahdeksan 

kuukauden aikana 

modernisointihank-

keen mukaisen ulkoi-

sen muodonmuutok-

sen. 

Hämeenmaa ei ollut entisel-
lään enää Pansiosta lähti-

essään, sillä aluksesta oli talven 
mittaan purettu ja riisuttu lähes 
kaikki irti lähtevä kalusto tut-
kaa myöten. Keventynyt laiva ui 
melkein puoli metriä normaalia 
korkeammalla ja sai sumun kes-
kellä saattoapua kuljetusalus Va-
laalta. 

Paperit vaihtuivat 
hitsipilleihin 
Lähtö telakalle merkitsi uuden 
vaiheen käynnistymistä moder-
nisointihankkeessa. 

- Paperityöt vaihtuvat nyt 
monelta osin hitsipillin polttee-
seen, kiteyttää rakennusvalvon-
tapäällikkö, komentajakapteeni 
Rami Keinänen. 

Takana on kahden vuoden 
ankara valmistelu- ja suunnitte-
lutyö, johon kuului muun muas-
sa kuusi teknisen muutoseritte-
lyn kierrosta. Hankkeen toteu-
tusvaiheeseen on nimetty 14 jä-

sentä laivapalvelushenkilöstösrä, 
suurin osa heistä on miinalaivan 
omaa väkeä. Heidän vastuullaan 
on laiva-, järjestelmä- ja kansia-
loihin jaettu rakennusvalvonta. 

- Tehtävämme täällä tilaajan 
edustajana on valvoa, että lop-
putuloksena syntyy laatuvaati-
muksiamme vastaava sopimuk-
senmukainen tuote. Valvomme 
myös muiden ehtojen kuten pa-
loturvallisuuden sekä tietotur-
van täyttymistä ja huolehdimme 
Merivoimien vastuulla olevien 
toimitusten saapumisesta ajal-
laan paikalle, Keinänen kertoo 
urakastaan Aker Finnyardsin te-
lakkatyöläisten keskellä. 

Ryhmä sai uutta tehtäväänsä 
varten rakennusvalvonnan kou-
lutusta, joka antoi hyvät eväät 
m u u n muassa t iedon jär jes-
telmälliseen dokumentointi in, 
mikä on tärkeää myös tulevien 
vastaavien töiden suunnittelun 
kannalta. 

Miinalaiva Uusimaa (vas.) väistyi laiturista telakalle lähtevän 
Hämeenmaan tieltä. Riisuttu Hämeenmaa ui selvästi sisaralus-
taan korkeammalla. 



• Laiva-alan päärakennusval-
voja, kapteeniluutnantti Timo 
Inkinen (vas.) ja rakennusval-
vontapäällikkö, komentajakap-
teeni Rami Keinänen viihtyvät 
hyvin uudessa työympäristössä 
Naantalin korjaustelakalla. 

• Tässä sijaitsi taistelujohto-
keskus. 

Henkilöstö mukana 
alusta alkaen 
Keinänen ja laiva-alan pääraken-
nusvalvoja, kapteeniluutnantti 
Timo Inkinen ovat tyytyväisiä 
uuden työvaiheen käynnistymi-
sestä, sillä tehtävät ovat haasteel-
lisia ja vaativat uuden oppimista. 

- Aikataulu on kiivas ja koko 
ajan joka puolella laivaa tapah-
tuu jotain, Keinänen sanoo. 

- On hyvä, että tässä hank-
keessa oma henkilökunta on saa-
nut olla mukana suunnittelussa 
aivan alusta, piirustuspöydistä ja 
laitehyväksynnästä alkaen. Nyt 
tiedämme mitä on tulossa, ja se 
tehostaa työntekoa täällä, Inki-
nen toteaa. 

Paperityötkään eivät ole ko-
konaan ohi, sillä työtä edeltävä 
suunnitteluprosessi jatkuu edel-
leen ainakin taistelujärjestelmän 

• Keittiö on tyhjennetty uu-
distustöiden tieltä. 
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asennuksen perussuunnittelun 
osalta, ja piirustuksia on rulla-
kaupalla. Tätä työtä varten ryh-
mällä on pieni toimistoparak-
kinsa telakan kulmalla. 

Vanhaa auki uuden tieltä 
Naantalin korjaustelakalla mii-
nalaivaa revitään auki suuria ja 
pohjanalaisia muutoksia varten. 
Yksi näkyvimpiä muutoksia on 
miinakannen tilajärjestelyt uu-
sien taistelujohtotilojen raken-
tamisen myötä. Keulan vanhat 
miinakiskot poistuvat uusien ti-
lojen alta, ja peräosassa kiskot 
muutetaan irrotettaviksi, jotta ti-
laan voidaan tarvittaessa sijoittaa 
majoitus- ja huoltokontteja. Lai-
vaan rakennetaan myös muun 
muassa evävakaimet ja uusitaan 
jäähdytysvesiputkisto. Monet 
Naantalissa tehtävistä muutos-

töistä päästään koekäyttämään 
aidoissa olosuhteissa merellä 
vasta joulunalusviikolla. 

Elokuussa laiva siirtyy Aker 
Finnyardsin Rauman telakalle, 
jossa asennetaan taistelujärjes-
telmä ja tehdään sisustus- sekä 
varustelutyöt. 

Hankkeen toteutus 
Miinalaiva Hämeenmaa-luokan 
modernisointihankkeen toteu-
tus kestää kokonaisuudessaan 
noin kaksi vuotta. Naantalissa ja 
Raumalla toteutettavan telakoin-
tiosuuden jälkeen Hämeenmaa 
siirretään taistelujärjestelmän 
käyttöön- ja vastaanottoa varten 
Pansioon vuoden 2007 tammi-
kuussa. Taistelujärjestelmäosille 
ja kokonaistaistelujärjestelmäl-
le tehdään erilaisia käyttöön- ja 
vastaanottokokeita, joiden hy-

väksymisen jälkeen varsinainen 
modernisointityö on suoritettu 
loppuun elokuussa 2007. Tätä 
seuraa järjestelmien ja telakan 
töiden takuuaika, jolloin suori-
tetaan aluksen takuuajot ja har-
joitellaan järjestelmien käyttöä 
vuoden loppuun asti. Miinalai-
va Uusimaa käy läpi kaikki sa-
mat vaiheet ensi heinäkuusta al-
kaen, ja sen modernisoinnin on 
laskettu valmistuvan heinäkuus-
sa 2008. 

Merivoimien Esikunnan joh-
tamaan hankkeeseen osallistuu 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueen lisäksi Merivoimien Ma-
teriaalilaitos. 

Nina Soini 
Tiedottaja 
SMMEPA 

• Miinakannel-
la riittää kuhi-
naa moderni-
soinnin aikana. 
Varusmiehet 
olivat vielä toi-
sena telakoin-
tipäivänä mu-
kana aluksella 
viemässä SM-
MEPA:n omaa 
kalustoa pois 
laivalta. 
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Eino Laulainen johtaa raivaavan yksikön toimintaa Kiiski-luokan raivaajalla. 

i t a n k R M V A A J M K K Ö 
Suomen lahden Meripuolus-

tusalueen reserviläisistä on 
muodostettu vapaaehtoinen rai-
vaajaviirikkö, mikä on harjoitel-
lut parin vuoden ajan aktiivises-
ti. Toiminnan perusta on luotu 
MPK ry:n Meripuolustuspiirin 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston Miinaviirikön ja Helsin-
gin Laivastokillan tarmokkaan 
mi inaryhmän pohjalta. Joukon 
runko on muodoste t tu SA-si-
joitetuista miina- ja raivaajakou-
lutuksen varusmiesaikana saa-
neista reserviläisistä, jotka ovat 
vapaaehtoisesti "sitoutuneet" toi-
mimaan yksikön koulut taj ina. 
Viirikön päällikkönä toimii Suo-
menlahden pitkäaikainen miina-
mestari ltn. evp. Eino Laulainen. 

Toiminta käynnistyi vuoden 
2003 loppupuolella. Joukkoon 
rekrytoitiin jo pitkään vapaaeh-
toisessa meripuolustusharras-

tuksessa mukana olleita sinisen 
reservin mi ina-a lan aktiiveja. 
Koulutusta ja rekrytointia on jat-
kettu aina tähän päivään asti. Si-
toutuneita ja kouluttautumisen 
aloittaneita "raivausmiehiä" on 
ringissä yli 50 henkeä. 

Koulutettavien mielestä me-
ripuolustuksen piirissä toimimi-
nen on ehdottomasti tärkeää ja 
toiminta raivausviirikön joukos-
sa reserviläiselle perin antoisaa. 
Perusyksikön tehtävissä löytyy 
haastavia "ammattitehtäviä" kai-
kilta sotilasmerenkulkuun liitty-
viltä aloilta, koskapa yksikön lo-
pullinen miesvahvuus tulee ole-
maan 80-100 henkeä. 

Huhtikuun 2005 vapaaehtoi-
sessa harjoituksessa luotiin re-
serviläisten toimesta viirikölle 
pitkän aikavälin koulutussuun-
nitelma. Päämääränä on luoda 
toimintavalmis raivaajaviirikkö 

vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen keinoin. Viirikön 
tehtävänä on kyetä an tamaan 
virka-apua myös rauhanaikana 
esimerkiksi öljyntorjuntatehtä-
vissä. 

Viirikön koulutusta annetaan 
ns. koulutuspaketteina, joita ku-
kin sitoutunut voi valita oman 
erikoisalansa ammattitaidon tu-
eksi. Kuitenkin perustason rai-
vaajakoulutus (raivaajaksi päte-
vöittävä) tullaan antamaan yk-
sikön koko henkilöstölle. Niin 
alusten päälliköt, kuin vaikkapa 
kone- ja kokkimatruusit joutuvat 
käymään läpi peruskoulutuspa-
ketit. Näin ollen viiriköstä tulee 
itse itsensä kouluttamalla erittäin 
ammattitaitoinen ja yhtenäinen 
perusyksikkö. Viirikkö tulee ole-
maan valmis koulutustarkastet-
tavaksi vuoden 2007 jälkeen. 

Raivaajaviirikön koulutus on 
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Kosketusraivaustoimintaa ke-
vyellä raivauskalustolla, jossain 
Suomenlahdella. 

järjestet ty Upinniemen varus-
kunnassa. SIMepan puolelta on 
viirikön harjoitukset järjestellyt 
ylil Jarmo Pinola, joka on toimi-
nut myös harjoitusten johtajana 
ja valvojana. Yliluutnantti Pinola 
on ollut tyytyväinen reserviläisen 
itsenäiseen ja motivoituneeseen 
toimintaan. Raivaajaviirikön toi-
mintaa ja kouluttamista nopeut-
taa ja helpottaa se että avainhen-
kilöillä, jotka osallistuvat useaan 
harjoitukseen vuosittain, on kui-
tattuna varusteet. Kallisarvoista 
harjoitusaikaa säästyy, kun va-
rustaminen ja varusteiden luo-
vutus on minimoitu. 

Kaiken kaikkiaan raivaaja-
viiriköstä on syntynyt korkean 
maanpuolustus- ja raivausmies-
hengen omaava yhtenäinen po-
rukka. Hurtissa ja samanlaisen 
maailmankuvan omaavassa jou-
kossa on mukavaa kehittää itse-

Juha Vire 
kuvat Markku Laakso 

Raivauskaluston nosto. 
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RASKAS  
RAKETINHEITIN-

JÄRJESTELMÄ 
- iskukyvyn 

rakentaminen 
maavoimille 

Maavoimien iskukykyä kehi-

tetään hankkimalla raskaita 

raketinheittimiä asevaikutuk-

sen ulottamiseksi vastustajan 

operatiiviseen syvyyteen. Ty-

kistölle hankitaan erikoisam-

pumatarvikkeita alue- ja piste-

maalien tulittamiseen ja ilma-

voimille luodaan kyky ilmas-

ta—maahan toimintaan. Is-

kukyvyn kehittämiseen liittyen 

luodaan kauaskantoisen tulen-

käytön edellyttämä tiedustelu-

ja maalinosoitusjärjestelmä, 

joka perustuu suorituskykyis-

ten lennokkien ja nykyaikais-

ten sensoreiden hyväksikäyt-

töön. 

kaistu TULIKOMEN-
umerossa 1/2006 



Tältä 
näyttää 

MLRS M270 
-raketinheitin. 
Kuva puolustus-

voimat 

Puo lus tusmin i s t e r i hyväk-
syi 5.1.2006 esittelyssä ras-

kaan raketinheitinjärjestelmän 
hankinnan. Järjestelmästä alle-
kirjoitettiin 13.1.2006 hankinta-
sopimus Alankomaiden kanssa. 
19.1.2006 allekirjoitettiin sopi-
mukset koulutusampumatarvik-
keista saksalaisen Diehl-yhtiön 
kanssa. 

Raskaan rake t inhe i t in jä r -
jestelmän tarve on todettu puo-
lustusvoimien pitkän tähtäimen 
suunnitelmissa jo pitkään. Isku-
kykytutkimus (IKT), joka val-
mistui keväällä 2004 todisti myös 
järjestelmän olevan kustannuste-
hokkain vertailtavina olleista jär-
jestelmistä. 

Järjestelmä käsittää 
22 heitintä 
Nykyiset käyttäjämaat ovat vä-
hentämässä määrää tai luopu-
massa rake t inhe i t in jä r j es te l -
mästään. Syy ei ole järjestelmän 
huono kunto tms. vaan ennem-
minkin turvallisuuspoliitt isen 
tilanteen muuttuminen kylmän 
sodan jälkeen. Asevoimien teh-

tävät, var-

sinkin Länsi-Euroopan valtiois-
sa, painottuvat kriisinhallinta-
operaatioihin, joissa raskaiden 
tulitukijärjestelmien tarve on vä-
häinen. 

Hankittava järjestelmä käsit-
tää 22 heitintä, patterien ja huol-
tojärjestelmän tarvitsemat ajo-
neuvot, varaosapaketit sekä erik-
seen sovittavan määrä ampuma-
tarvikkeita. 

Järjestelmän ydin eli itse ra-
ketinheitin on tyypiltään MLRS 
M270 Alustana on Bradley-tais-
teluajoneuvon variantti M993 
ja aseosana M269 rakettikehto 
(LLM, Launcher Loader Modu-
le) laitteineen. 

Heitin käyttää vaihdettavia 
rakettikasetteja kiinteiden put-
kien sijasta. Kuhunkin kasettiin 
mahtuu kuusi rakettia. Heitti-
meen ki inni te-
tään kaksi ka 
settiä rinnak-
kain. Lataa-
minen suo-
ritetaan it-
senäisesti 
omaa 
lataus-

nosturia käyttäen. 
Kukin heitin kykenee itsenäi-

seen tulitoimintaan ammunnan-
hallinta- ja paikannusjärjestel-
mänsä ansiosta. Kevyesti pans-
saroitu ohjaamo, josta kaikkea 
toimintaa ohjataan, on varustet-
tu suodatusjärjestelmillä ja on 
ylipaineistettu suojaamaan mie-
histöä NBC-uhkilta. 

Hanke toteutetaan 
kahdessa vaiheessa 
Vuoteen 2010 mennessä luodaan 
koulutus-, varastointi- ja huolto-
järjestelmä hankkimalla käyte-
tyt kokonaisjärjestelmät. Samalla 
koulutetaan ensimmäiset sodan-
ajan patterit. Suorituskyky luo-
daan AT2-miinaraketeilla. 

Toisessa vaiheessa (v. 2011— 
2016) luodaan kyky kauko- ja 

täsmävaikuttamiseen 
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hankkimal la ohjautuvia ampu-
matarv ikke i ta ja suor i t tamal la 
n i iden tarv i t semat muutos työ t 
h e i t t i m i e n a m m u n n a n h a l l i n -
taan. 

Järjestelmän siirto Suomeen 
tapahtuu vuoden 2006 syksyllä 
ja se siirretään alkuvaiheessa va-
rikoille käyt töönot tohuol toa ja 
tarvi t tavia muutos tö i tä var ten. 
Vuoden 2006 alussa otetaan vas-
taan osa materiaalista kunnos -
tus- ja muutostöiden suunnit te-
lua varten. 

Täysin u u d e n j ä r j e s t e lmän 
k o u l u t u s tu lee ed e l l y t t ämään 
henk i lös tö l t ä pa l jon . V u o d e n 
2006 aikana hankkeeseen m u -

3 1 H s B e l i M № iesi [el lm si II 1 I teta u l fl M i l i 
TJuolustusministeri Seppo Kääriäisen päättämän raskaan 
J L raketinheitinjärjestelmän hankinnan kokonaisarvo on 
45,3 miljoonaa euroa, ja se rahoitetaan vuoden 2005 ensim-
mäisessä lisätalousarviossa myönnetyltä tilausvaltuudelta. 

Varsinainen raskas raketinheitinjärjestelmä (Multiple Lauä 
RocketSystem, MLRS), joka koostuu M270-heittimistä, ampu-
matarvikkeista, johtamislaitteista sekä huolto- ja testausväli-
neistä, hankitaan käytettynä Alankomaiden puolustusvoimilta. 
Saksan puolustusvoimilta hankitaan taas AT-2 -miinaraketteja. 

Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat lisäksi saksalaiselta 
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG:lta hankittava 122 mm har-
joitusrakettijärjestelmä sekä ampumatarvikkeiden muutostyöt 

Raskaan raketinheitinjärjestelmän hankinta perustuu 
valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliitti-
sessa selontekoon. Siinä todetaan, että maavoimien iskukykyä 
kehitetään hankkimalla raskaita raketinheittimiä asevaikutuk-
sen ulottamiseksi vastustajan operatiiviseen syvyyteen (kts. 
Tulikomentoja 2/2004). 

Raskas raketinheitinjärjestelmä on myös osa jalkaväkimii-
noja korvaavien järjestelmien kehittämistä. Raketinheittimet 
ovat Suomessa osa kenttätykistöä. 

Heitinten sijaintipaikaksi tulee Tykistöprikaati Kankaan-
pään Niinisalossa. 

ASEIDEN HUOLLOT 

AMPUMARATALAITTEET 

O R i c o p f i O y 
l i ^ O r i v e s i 

www.oricopa.f i 050-414 5680 

kaan tulevat henkilöt tulevat 
osallistumaan monille kurs-
seille, joista pääosa järjeste-
tään ulkomailla. 

Hankkees t a on laa-
j emp i k i r jo i tus Tykki-
mies 2006 -kirjassa. 

FY-COMPOSITES 

K o m p o s i i t e i l l a l isää 
s u o r i t u s k y k y ä 

Komposiittien mahdollisuuksia aluksissa esim: 
runkorakenteet, kansirakenteet, savupiiput 

www.fy-composites.com 
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LUOTTAMUS KÄRSI 
- Henkilöstön näkökulma 

Vaasan Rannikkopatteriston 
lakkauttamisen toteuttamiseen 
Vaasan Yliopistossa on teh-

ty pro gradu -tutkielma siitä, 
miten Rannikkopatteriston 
henkilökunta koki joukko-

osaston lakkauttamisen vuo-
sina 1997-1998. Tutkielman 

laatija on Suomenlahden 
Meripuolustusalueella varus-

miespalveluksensa vuonna 
2001 suorittanut reservin ali-
luutnantti Juuso Luukkonen. 
Hän opiskelee kauppatieteitä 
pääaineenaan henkilöstöjoh-
taminen. Artikkeli on tiivis-

telmä tutkielmasta. 

TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
Tiedotusvälineissäkin runsaasti 
huomiota saaneet varuskuntien 
lakkauttamiset edustavat kehi-
tyssuunnan näkyvintä osa-aluet-
ta ja vaikuttavat voimakkaas-
ti esimerkiksi lakkautettavien 
joukko-osastojen henkilöstön ja 
heidän perheidensä sekä varus-
kuntien si jaintipaikkakuntien 
elinkeinoelämän tulevaisuuteen. 
Myös Vaasa joutui rakenneuu-
distuksen vaikutuksen kohteeksi 
vuonna 1998, jolloin Vaasassa yli 
30 vuotta toiminut Vaasan Ran-
nikkopatteristo lakkautettiin ja 
moottoroidun rannikkotykistön 
koulut taminen siirtyi Uuden-
maan Prikaatiin Tammisaareen. 

Tutkimuksessa selvitetään 
Vaasan Rannikkopa t te r i s ton 
asemaa osana Suomen meripuo-
lustusta ja sen kehittämistä, sekä 
puolustusvoimissa vuonna 1997 
aloitettua rakennemuutosta, sii-
hen liittyviä päätöksiä ja niiden 

vaikutuksia Vaasan Rannikko-
patteristoon ja sen henkilöstöön. 
Tutkimuksesta saattaa olla hyö-
tyä myös tulevina vuosina, kos-
ka valtioneuvoston selonteossa 
vuodelta 2004 ja rauhanajan va-
ruskuntien kehittämissuunnitel-
massa vuodelta 2005 on päätetty 
rakennemuutoksen jatkamises-
ta puolustusvoimissa. Päätökset 
on jo tehty Savon Prikaatin sekä 
Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin lakkauttamisesta. Todennä-
köisesti ainakin kaksi joukko-
osastoa tullaan näiden lisäk-
si lakkauttamaan lähivuosina. 
Lisäksi tavoitteeksi on asetettu 
henkilöstömäärän supistaminen 
1200 henkilötyövuodella vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksen empiirinen aineis-
to hankittiin Vaasan Rannikko-
patteriston entisiä työntekijöitä 
haastattelemalla. Haastattelujen 

lisäksi tutkimuksessa hyödyn-
nettiin lakkauttamiseen liittyviä 
sekä lakkauttamisen jälkeistä ti-
lannetta kuvaavia asiakirjoja, ku-
ten puolustusvoimien käskyjä ja 
tietoja henkilöstön sijoittumises-
ta. Haastateltaviksi valittiin hen-
kilöstön edustajia organisaation 
eri tasoilta. Osa haastateltavista 
on jatkanut uraansa puolustus-
voimien palveluksessa lakkautta-
misen jälkeenkin ja osa puoles-
taan edustaa muuhun yhteiskun-
taan sijoittuneita. Haastattelujen 
avulla pyrittiin selvittämään mil-
laisena Vaasan Rannikkopatte-
riston entiset työntekijät kokivat 
lakkauttamisprosessin. 

LUOTTAMUS PUOLUSTUSVOI-
MIIN HYVÄNÄ TYÖNANTAJANA 
HEIKKENI 

Tutkimuksen yksi keskeisimmis-
tä tuloksista on se, että lakkaut-
taminen koettiin henkilökohtai-
sella tasolla erittäin yllättäväksi, 
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koska vasta neljä vuotta aikai-
s e m m i n oli pää te t ty j o u k k o -
osaston toiminnan säilymisestä 
Vaasassa ja toiminnan kehittä-
misestä. Tämän henkilöstö koki 
tutkimuksen mukaan suunnit -
telemattomuutena, joka heiken-
si heidän luottamustaan puolus-
tusvoimiin luotettavana työnan-
tajana. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
henkilöstö koki olleensa taval-
laan erikoisjoukko-osasto, jon-
ka eteen he olivat tehneet ja ha-
lusivat tehdä paljon, mutta lak-
kauttamisen takia he kokivat, 
että heidän työtään ei ylemmil-
lä tahoilla arvostettu. Varsinkin 
lakkaut tamisprosess in aikana 
tämä vaikutti negatiivisesti mo-
nien haastateltujen työntekijöi-
den suhtautumiseen puolustus-
voimiin. Ajan myötä (tämä tut-
kimus on tehty seitsemän vuotta 
lakkauttamisen jälkeen) asenteet 
ovat muuttuneet puolustusvoi-
mia kohtaan myönteisimmiksi, 

mutta itse lakkauttamisprosessi 
koettiin edelleen vaikeana ym-
märtää. 

Tutkimuksen valossa vaikut-
taisi siltä, että suurimpana syy-
nä lakkauttamisen negatiiviseen 
kokemiseen oli puutteellisesti 
ja ajallisesti huonosti toteutet-
tu lakkauttamisesta tiedottami-
nen. Edes joukko-osaston johto 
ei saanut tietoa lakkauttamisen 
suunni t te lusta l injaorganisaa-
tiolta, vaan samoin kuten muu-
kin henkilöstö, tiedotusvälinei-
den kautta. Tutkimuksen haas-
tat te lujen mukaan t ietoa lak-
kauttamisprosessin alkamisesta 
ei tulisi saada siten, että henki-
löstölle syntyy sellainen kuva, 
että lakkauttamisen valmistelu 
on tehty salassa ja että näin heil-
le on muodostunut väärä kuva 
to iminnan ja oman uran sekä 
perheiden elämän jatkumisesta 
Vaasassa. Lakkauttamistietojen 
tultua julkisuuteen monet työn-
tekijät kokivat tavallaan tulleen-

sa petetyiksi ja tästä syystä suh-
tautuminen ylempiin johtopor-
taisiin ja päättäjiin synnytti hy-
vinkin aggressiivisia tunteita. 

Henki lös tö tulisi s i touttaa 
muutokseen esittämällä lakkaut-
tamisen perustelut ajoissa ja ym-
märrettävästi. Johdon sitoutta-
misella lakkauttamiseen etukä-
teen on keskeinen merkitys, sillä 
näin menetellen toiminnasta ja 
henkilöstöstä vastuussa olevalla 
on paremmat valmiudet lakkaut-
tamisen suunnitteluun ja sen pe-
rustelemiseen omalle henkilös-
tölle samoin kuin tiedotusväli-
neille, sidosryhmille sekä ympä-
röivälle yhteiskunnalle. 

Henkilöstösuunnittelun en-
s immäinen vaihe koetti in mo-
nessa tapauksessa ota tai jätä -
menettelyksi, jossa vaihtoehto-
ja tulevista tehtävistä ei tarjottu. 
Suunnittelun toisessa vaiheessa 
vaihtoehtoja oli tarjolla enem-
män. Osa haastatelluista koki 
tilanteen niin, että menettely ei 
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näin ollut tasapuolinen kaikkia 
kohtaan. Lakkautettavan jouk-
ko-osaston henkilöstön käytön 
suunnittelu tulisikin toteuttaa 
mahdollisimman avoimesti heti 
alusta alkaen. Kaikki suunnitel-
lut tehtävät tulisi olla henkilös-
tön tiedossa ja haettavissa. Sosi-
aalisia asioita, kuten muun mu-
assa perheen elämän jatkumis-
ta ja vaimon työpaikan saantia, 
ei lakkauttamisen aikana otettu 
tutkimuksen mukaan riittäväs-
ti huomioon. Tilannetta, jossa 
molemmat puolisot ovat puolus-
tusvoimien palveluksessa, mutta 
työpaikkaa tarjotaan eri paik-
kakunnilta, pitäisi välttää hyvän 
työnantajakuvan säilyttämiseksi. 

Tutkimuksen mukaan mui-
hin joukko-osastoihin siirretty-
jen henkilöiden vastaanotossa 
oli suuria vaihteluja. Osa koki, 
että oli tervetullut uuteen työ-
tehtävään ja joukko-osastoon, 
mutta osaa oli kohdeltu niin, 
että henkilöstölle muodostui sel-
lainen kuva, että tulevan tehtä-
vän sisältöäkään ei oltu mietitty 
etukäteen. Tällöin henkilö koki 
olevansa tarpeeton uudessa työ-
yhteisössä joka vaikutti luonnol-
lisesti työmotivaatioon ja muu-
toksesta selviytymiseen. 

Lakkauttamisen yhteydessä 
uuteen työyhteisöön siirtymään 
joutuvaan henkilöstöön tulisi 
tutkimuksen mukaan suhtautua 
siten, että jo muutenkin vaikean 
lakkauttamisprosessin läpikäynyt 
työntekijä tuntisi olevansa tar-
peellinen uudessa työpaikassaan 
ja -tehtävässään. Haastatteluis-
sa ilmeni myös, että työnantajan 
seurantaa siitä, miten henkilös-
tön elämä uusissa työtehtävis-
sä onnistui, ei tehty. Tämä olisi 
koettu kuitenkin tärkeäksi muun 
muassa siksi, että tällaisella me-
nettelyllä lakkauttamisprosessiin 

joutuneet työntekijät olisivat ko-
keneet, että heistä pidetään huol-
ta myös lakkauttamisen jälkeen. 
Tämänkaltainen toiminta voisi 
olla osa henkilöstölle suunnatta-
via tukitoimia, joita tutkimuksen 
mukaan ei muutoin paljon käy-
tetty varsinaisen lakkauttamisen 
aikana. Jälkeenpäin annettavalla 
tuella, vaikkapa vain huolenpi-
dolla ja yhteydenotoilla siirty-
mään joutuneisiin ihmisiin, voisi 
olla työnantajakuvaa parantava 
vaikutus. 

Työilmapiiri ja motivaatio 
tehtävien suorittamiseksi mah-
dollisimman hyvin lakkauttami-
sesta huolimatta säilyivät Vaasan 
Rannikkopatteriston henkilös-
töllä hyvänä koko ajan. Henki-
löstö koki, että parhaiten aja-
tukset pysyvät poissa lakkaut-
tamisen negatiivista ajatuksista 
tekemällä töitä mahdollisimman 
hyvin. Paikallisella sisäisellä ja 
myös ulkoisella tiedottamisel-
la lakkauttamisen etenemisestä 
oli myönteinen vaikutus henki-
löstön työmotivaatioon ja työs-
sä jaksamiseen. Yhteiskunnalli-
sia vaikutuksia selvitettiin paljon 
tiedotusvälineissä ja monet poh-
jalaiset esittivät omia, patteriston 
säilyttämistä tukevia mielipitei-
tään lehtien yleisönosastoilla. 
Omaksi joukko-osastoksi koetun 
Vaasan Rannikkopatteriston lak-
kauttamista vastaan kansalaisjär-
jestöt järjestivät jopa mielenosoi-
tuskulkueen. 

MAHDOLLISIA AIHEITA JATKO-
TUTKIMUKSILLE 
Joukko-osaston lakkaut tami-
sen johdosta puolustusvoimissa 
siirtymään joutuvien tai toisen 
työnantajan palvelukseen siir-
tyvien henkilöiden kokemuk-
set lakkauttamisprosessista tuli-
si selvittää välittömästi lakkaut-

tamisen jälkeen, jolloin ne ovat 
vielä tuoreessa muistissa. 

Rakennemuutoksien toden-
näköisesti jatkuessa puolustus-
voimissa, tulisi henkilökunnan 
ja erityisesti joukko-osastojen 
johdon koulutuksessa entistä-
kin enemmän painottaa muu-
toksen johtamista prosessina. 
Tutkimuksella tulisi selvittää 
lakkauttamisen suunnittelun to-
teuttamisen malli jo toteutettu-
jen lakkauttamisien kokemuksia 
ja aikaisempia tutkimuksia hyö-
dyntämällä. 

Jatkotutkimuksella voitai-
siin myös selvittää joukko-osas-
tojen lakkauttamisesta aiheutu-
neita vaikutuksia yhteistoimin-
taosapuoliin, kuten veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöihin sekä 
viranomaisten toimintaan. Talo-
udellisia vaikutuksia paikallisesti 
sekä puolustusvoimien toimin-
nassa ei ole myöskään laajem-
malti tutkittu. Lakkauttamisten 
vaikutuksia maanpuolustustah-
toon sekä kansalaisten suhtau-
tumiseen puolustusvoimiin olisi 
myös tarpeellista selvittää. 

Kiitän Rannikkotykistösäätiötä 
tutkimukseni tukemisesta. 

Juuso Luukkonen 
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Upseerifilatelistien kuusi vuosikymmentä 
Postimuseon AudioTorissa 13.3.2006 

Juhani Hämäläinen 

Kuulakkaana maanantai- i l -
tana 11.3.1946 klo 19 ko-

koontui kymmenen filatelistiup-
seeria Katajanokan Upseeriker-
holle. Järjestäytyminen tapahtui 
ripeästi ja Ragnar Ingeliuksen 
johdolla perustettiin filatelisti-
kerho, jonka nimeksi hyväksyt-
tiin "Upseerifilatelistit". 
Upseerifi latelist ien perus ta ja -
jäsenet olivat everstiluutnantti 
Ragnar Ingelius, everstiluutnant-
ti Alve Juutilainen, majuri Kal-
le Vaarnas, majuri Toivo J Kivi-
lahti, jääkärimajuri Jussi Nurmi, 
kapteeni Esu Salimäki, kapteeni 
Paavo Heikkilä, kapteeni luut-
nantti Vilho Leitola, kapteeni-
luutnantti Tapani Mattila ja luut-
nantti Niilo Luostarinen. 

Kerhon tarkoitukseksi mää-

riteltiin edistää filateelista har-
rastusta upseerien keskuudessa. 
Perustamisen taustalla oli myös 
tietoisuus, että Upseerikerhon 
r akennus olisi luovute t tu ns. 
"kansankulttuurille", ellei siellä 
olisi ollut tarpeeksi toimintaa. 

Puheen joh t a j aks i vali t t i in 
Ragnar Ingelius ja varapuheen-
johtajaksi Kalle Vaarnas. Jo en-
s immäisessä kokouksessa pi-
dettiin vaihdonjohdattaja Niilo 
Luostarisen johdolla huutokaup-
pa. 

Kerhon säännöt hyväksyttiin 
kuukaut ta myöhemmin . 1947 
kerho rekisteröitiin, ja jäsenmää-
rä oli 40. Jo ensimmäisten vuosi-
en aikana havaittiin, että upsee-
riston keskuudessa oli filateliasta 
kiinnostuneita ja kerhoon liittyi 
kohtuullisesti jäseniä. 

Suurimmil laan jäsenmäärä 

oli vuonna 1982 yhteensä 168, 
johon se oli noin v i iden-kym-
menen jäsenen vuosivauhdilla 
noussut, ja josta se taas vastaa-
vasti lähti laskuun ollen nyt 59. 
Kaiken kaikkiaan 321 henkilöä 
on kuulunut kerhoomme. Jouk-
koon mahtuu upseereita kaikista 
ryhmistä: jääkäreistä kadetti-, re-
servi- ja erikoisupseereihin, vän-
rikistä kenraal i luutnant teihin. 
Mannerheim-ristin ritari Albert 
Puroma, Äänis l innan komen-
dantti Rainer Ahonius, kauko-
partiomies Vladi Marmo, mer-
sulentäjä Väinö Pokela ym. värit-
tävät jäsenistöämme. 

Siviilielämässä jäsenis täm-
me toimi mm. Veikko Hietalah-
ti Helsingin poliisikomentajana, 
Antti Helenius liikevaihtovero-
konttorin johtajana sekä Kalle 
Vaarnas tietosanakirjatoimitta-

Yleiskuva Katajanokan Upseerikerholla järjestetyn näyttelyn näyttelysalista, jota nyky-
ään kutsutaan Kenraalisaliksi 
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UF:n 20-vuotiskokous 14.3.1966 Messuravintolan kabinetissa. Edessä vasemmalta Mauno 
Metsola, Weli Ruuth, Kalle Vaamas, Toivo Kivilahti ja Jussi Nurmi; takana Herbert Oesch, Ju-
hani Hämäläinen, Sigvald Helenius, Unto Korhonen, Juhani Laipio, Erkki Esko, Jorma Laak-
sonen, Pentti Peltonen, Niilo Luostarinen, Pasi Kokkonen, Niilo Rajanti, Sakari Poutanen, 
Joel Vesterinen, Juho Itkonen, Harri Cajander ja Bertel Johansson. 

jana. Eräs yhteensattuma on, että 
sekä postimerkki- että perhoske-
räilyä harrastavia on kerhossam-
me 15. 

Jäsenrakenne oli alunperin 
kolmijakoinen: vuosijäsen, ai-
naisjäsen ja kunniajäsen. Ai-
naisjäseneksi pääsi maksettuaan 
20 vuoden jäsenmaksun. Liitto-
maksujen noustessa lopetettiin 
ainaisjäseneksi pääsy 1980-lu-
vun alkupuolella. Viimeinen ai-
naisjäsenen on 1964 kerhoon 
liittynyt Arno Kullberg n:o 151. 
Ainaisjäsen maksaa nykyisin liit-
tomaksun. Kunniajäseneksi kut-
sutaan kerhon kokouksen pää-
töksellä. 

Kunniajäsenet 
N:o 1 Jussi Nurmi, 2Toivo Ki-
vilahti, 3 Kalle Vaarnas, 4 Olli 
Lokki, 5 Juhani Laipio, 6 Pentti 
Nurmi, 7 Juhani Hämäläinen, 8 
Niilo Siltamaa ja 9 Ilkka Jalas. 

Kerhon puheenjohtajina ovat 
toimineet Ragnar Ingelius 1946-
1950, Kalle Vaarnas 1951-1987, 
siirtyi kunniapuheenjohtajaksi 
1988-90, Paavo Heimo 1988-

1998, Harri Jäppinen 1999-2003 
ja Kai Varsio 2004-. 

Joukkomme on ikääntynyt. 
Vanhin jäsenemme on 90-vuoti-
as ja nuorin 44 vuoden ikäinen; 
keski-ikä on 70,4 vuotta. 

Upseeriarvojen käyttö lope-
tettiin aikoinaan sen takia, että 
pöytäkirjat venyivät kokouksessa 
luettaessa liian yksitoikkoisiksi. 

Kokouspaikat 
Vaikka k e r h o m m e pe rus t e t -
tiin pelastamaan Upseerikerhoa 
"kansankulttuurilta", 1960-luvun 
alussa Upseerikerhon käyttötar-
koitus muuttui ja ravintoloitsi-
ja tuijotti vain tuottoon. Emme 
syöneet ja ryypänneet tarpeek-
si, saimme potkut. Samoin kävi 
vuosina 1973-74; kokkimestarin 
vaihduttua saimme palata silloin 
Kasinoksi muut tuneeseen ra-
kennukseen noin vuodeksi, kun 
tarjoilijat häätivät meidät ulos 
- kokkimestari vain levitteli kä-
siään. 

Messurav in to lan kohda l -
la kävi samoin Vladi Marmon 
menehdyttyä auto-onnettomuu-

dessa. Hänen aina tilaamansa 
tartarvoileipä oli vaaankielenä, 
saimme potkut (tosin usein voi-
leipä palautettiin kokille, syy: lei-
vällä ei ollut revittyä lihaa vaan 
jauhettua). 

8.1.1973 kokous pidet t i in 
Töölöntorin kulmassa silloin ol-
leen itämaisen ravintolan ka-
binetissa, ei toivoa seuraavasta 
kokouskerrasta. Torin toisesta 
kulmasta löytyi Mestarikrouvi: 
kolme kokousta ja jälleen ravin-
toloitsija köyhtyi. 

Katajanokan 1973-74 kauden 
jälkeen alkoi kokoustilan alen-
nuskausi. 7.10.1974 kokoukselle 
löytyi tila Maalaisliiton pääma-
jan henkilökunnan ravintolasta, 
"Lauttaluolasta" Pursimiehenka-
dulta. Syyskauden 1977 alkaessa 
olisi vuokra noussut tasoon näh-
den yli sietokyvyn ja muutimme 
2.5.1977 joitakin kortteleita kes-
kemmälle Marttahotellin ravin-
tolaan. Päästiinpä ainakin maan 
alta yläilmoihin, mutta ahneus 
aiheutti 26.5.1980 lähdön sieltä-
kin. 

Nyt tuli posti vuokraisännäk-
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Toivo J. Kivilahti 
avaa kerhon kym-

menvuotisnäyttelyn 
4.3.1996 Katajano-

kan Upseerikerholla. 

si. 9.6.1980-30.9.1985 saimme 
pitää kokouksemme Hankkijan 
talossa Postin kerhotiloissa. Ti-
lojen siirryttyä perustetulle Pos-
timerkkikeskukselle saimme taas 
pakata kampsumme ja muuttaa 
Pääpostin ravintolakabinettiin, 
jonne meno oli niin monen käy-
tävän ja mutkan takana. 

Posti oli vuokrannut Kaisa-
niemenkadulta Hospitsin tiloista 
koulutustiloja, jonne seuraavak-
si pääsimme. Kolme vuotta kesti 
tämä ihanuus, posti totesi, ettei 
koulutusta enää tarvita ja ettei 
postimerkkikerhoille enää tar-
vitse hankkia kokoustiloja. 

Tämän jälkeen seurasi kuu-
den vuoden pituinen kierto Suo-
men Rehtorien ja Etu-Töölön 
yläasteen kautta nykyiseen erit-
täin korkeatasoiseen Postimuse-
on AudioToriin, jossa nyt juh-
limme kerhon 60-vuotistaivalta. 

Näyttelyt 
Ensimmäinen näyttely järjes-
tettiin 25.3.1952 Ilmavoimien 
Esikunnassa Munkkiniemessä. 
Näytteilleasettajia oli kymmenen 
ja kokoelmia 20. Tällöin päätet-
tiin näyttelyn pitämisestä viiden 
vuoden välein. 

Kymmenvuotisnäyttely 

4.3.1956 Katajanokan Upsee-
rikerholla oli varsin edustava. 
1.3.1956 alkanut yleislakko oli 
tukahduttaa koko näyttelymme. 
Jääkärimajuri Jussi Nurmi oli la-
kon aattopäivinä käynyt Pitkän-
sillan pohjoispuolella ja saanut 
SAK:n puheenjohtaja Eero An-
tikaiselta kirjallisen luvan lei-
mausta ja kuljetuksia varten. Va-
litettavasti tämä historiallinen 
dokumentti on hävinnyt, toden-
näköisesti jonnekin posti "arkis-
toihin". 

Näyttely onnistui hyvin. Sil-
loin ei posti vielä ollut ominut 
itselleen ensipäiväkuoria; kerhot 
saivat itse julkaista niitä. Yleisön 
ihmetellessä lakon aikana toimi-
vaa postia, kuoret loppuivat jo 
alkutunneilla. 

Onneksi eräällä jäsenelläm-
me oli tuttu paperikauppias, jos-
ta saimme 500 kuorta, joihin lei-
mattiin kerholeima ja kaupak-
si kävi. Näyttelyn erikoisuus oli 
myös, että leimaajat olivat siviili-
asussa. Posti oli näin määrännyt, 
koska oli yleislakko eikä posti 
kulkenut. 

Seuraava näyttely pidettiin 
1961 myös Katajanokan Upsee-
rikerholla. Myöhemmin näytte-
lyt on järjestetty seuraavissa pai-

koissa: 1966 Apollon Yhteiskou-
lu (nykyisin Keskustapuolueen 
talo), 1971 Kauppakorkeakou-
lu, 1976 Helsingin Lyseo (Res-
su), 1981 Helsingin Normaali-
lyseo (Norssi), 1986 Helsingin 
Normaalilyseo (Norssi), 1991 
Helsingin Lyseo (Ressu), 1996 
Vanha Satama, yhteisnäyttely 
Suomen Filatelistiseuran kanssa 
ja 2001 Postimuseo (pienimuo-
toinen). 

Ressu—Norssi -vaihtelu näyt-
telypaikkana johtui Paavo Hei-
mon (ressu) ja Olli Lokin (nors-
si) taidoista saada näyttelytilat 
entisestä koulustaan. 

Liitto 
UF liittyi jo alkuvaiheessa 1947 
perustettuun Suomen Filatelis-
tiliittoon. Liiton ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi jäsenem-
me Veikko Hietalahti vuoteen 
1962. 

Puheenjohtajina ovat toimi-
neet myös jäsenistämme Vladi 
Marmo ja Björn-Erik Saarinen 
sekä Jussi Tuori, nykyinen pu-
heenjohtaja. Kaikkiaan 14 jä-
sentämme on ollut liiton halli-
tuksessa; heistä kauimmin Alve 
Juutilainen 24 vuotta. Toivo Ki-
vilahti oli liiton sihteerinä myös 
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Yleislakon takia postikin toimi 
erikoisluvalla: leimaajat olivat 
siviilipuvuissa. 

pitkään. 
Liiton lehden Philatelia Fen-

nican/Filatelistin päätoimittaja-
na on ollut seitsemän jäsentäm-
me toimittaen yhteensä 101 nu-
meroa. 

Pro Filateliat 
Kerhomme jäsenille on myön-
netty yhteensä 118 Pro Filate-
lia -mitalia. Kultaa ovat saaneet 
Veikko Hietalahti 1958, Kalle 
Vaarnas 1976, Björn-Erik Saari-
nen 1988 ja Kari Rahiala 1995. 
Kullattua hopeaa on tullut 12 
ja isoa hopeaa yksi. Hopeaa on 
saatu 36, hopeoitua pronssia 16 
ja pronssia 49 kappaletta. 

Vierailut 
Kerhon sisäiset kokoukset vaati-
vat aika-ajoin tuuletusta. Tämä 
hoidettiin kerhovierailuilla. Eri-
tyisen läheisiksi tulivat suhteet 
Kansallis Osake Pankin Filate-
listikerhoon, Lohjan Postimerk-
kikerhoon ja Turun Postimerk-
kikerhoon. Vierailut olivat kak-
sipuolisia eli käytiin vuoroin 
vieraissa. Myös pikkujouluvie-

Juhlakokouksessa puhetta johti 
UF:n varapuheenjohtaja Juhani 
Hämäläinen. 

Filatelistiliiton ja liiton 
puheenjohtajan Jussi Tuo-

rin tervehdyksen esitti 
Kari Rahiala, molemmat 
hekin upseerifilatelisteja. 

railut olivat kerhon ohjelmissa. 
Kerhon jäsenten ikääntyessä vie-
railut joukolla ovat vähentyneet, 
mutta esitelmöitsijöitä on vaih-
dettu sitäkin enemmän. 

Oma lehti 
29.9.1958 ilmestyi nimetön lehti, 
jossa julistettiin nimikilpailu leh-
den nimeksi. "Upseerifilatelistin" 
ensimmäinen numero ilmestyi 
24.11.1958. Voittaneen ehdotuk-
sen lehden nimeksi tekivät Ville 
Meinander ja Niilo Luostarinen. 
Muita ehdotuksia olivat "Upsee-
riposti", "UF viesti" sekä "Kent-
täfilatelisti". 

Lehdessä otettiin kantaa päi-
vän kysymyksiin joskus varsin 
kärkevästikin. Lehti lienee täyt-
tänyt sen toiveen, joka esitettiin 
lehden alkusanoina: "Lehti lie-
nee erityisen tarpeellinen niiden 
jäsenten kannalta, jotka eivät voi 

usein osallistua kokouksiimme." 
Lehden päätoimittajana toi-

mi pitkään Kalle Vaarnas. Hänen 
jälkeensä toimi on jäänyt pu-
heenjohtajan tehtäväksi. Sisältö 
on ollut merkkien tarkkaa tut-
kimusta, näyttely- ym. muita se-
lostuksia ja nyttemmin kerhossa 
pidettyjen esitelmien selostuksia. 
Viimeisimmän, tammikuussa il-
mestyneen lehden numero oli 
109. 

Toiminta 
Vilkastuttaakseen kerhon koko-
uksiin osallistumista aloitettiin 
syksyllä 1958 nk. kerhotoiminta-
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Filatelistiliitto palkitsee ansioituneita filatelisteja Pro 
Philatelia -mitalilla. Juhlakokouksessa pronssisen Pro 
Philatelian sai Harri H. Jäppinen. 

kilpailu, jossa sai pisteitä erilais-
tat toiminnoista. Vuoden päät-
tyessä laskettiin pisteet yhteen. 
Voittaja ja kaksi seuraavaa pal-
kittiin. Kiertopalkinnoksi lah-
joitti Antti Helenius komean po-

kaalin. Kymmenisen vuotta sai 
voittaja omakseen pokaalin pie-
noiskokoisena, mut ta hopean-
h i n n a n ka l l i s tuminen lopet t i 
sen jakamisen ja siirryttiin vain 
merkkipalkintoihin pokaalin li-

säksi. 
Voittajat: Luostarinen kol-

me kertaa: 1958-59 ja 62, A. 
Helenius kerran: 1960, Vaarnas 
23 kertaa: 1961, 63 ja 1965-66 
sekä 1968-85, Jalas kaksi kertaa: 
1964, 67, Heimo yhdeksän ker-
taa: 1986-90 sekä 92, 94, J. Hä-
mäläinen 11 kertaa: 1991 sekä 
1995-

Samalla aloitettiin myös On-
nenmerkki sekä Vuosikokous-
merkkikilpailut. Onnenmerkis-
sä alkuun vedettiin Turun Lin-
na -korttipakasta jokaiselle läsnä 
olevalle kortti ja (pisteiden) sil-
mien summa laskettiin vuoden 
lopussa yhteen. Voittaja palkit-
tiin. Vuosikokousmerkki arvo-
taan vuosikokouksessa kaikkien 
kerhon jäsenten kesken. 

Lähteet 
Kerhon 25-vuot ish is tor i ikki , Jyri 
Paulaharjun 50-vuotishistoriikki 
ja kerhon kuvakokoelma. 

MERISOTAKOULUN JUHLAPÄIVÄN 
POSTIMERKKI, -LEIMA JA ENSIPÄIVÄKUORI 

ARVOKAS KERÄIIKKOHDE 
-n 

f - f t f 

FDC 

• A ja tus M e r i s o t a k o u l u n o m a n 

p o s t i m e r k i n ju lka isemisesta tu l i 

esil le kevät ta lve l la 2005 kun kou-

lulla suunn i te l t i i n 18.10.2005 Suo-

men l innassa Pikku Mustasaarel la 

v ie te t tävää n y k y m u o t o i s e n to i -

m i n n a n 75 j u h l a v u o d e n t a p a h -

t u m a a . M e r i s o t a k o u l u n j o h t a j a n 

pos t imerkk i - i deas ta syn ty i graa 

fikko, professor i Erik B ruun in t yö -

huoneessa kou lu tusa luks is ta ker-

t ova j uh l amerkk i . Fi lateel iset asiat 

ku ten pa ina tus ho i t u i va t yhdessä 

Pos t imerkk ikeskuksen kanssa. 
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ol i suunn i t e l t u rakennet tavaks i 12 

puo lus tus to rn ia , jo is ta va in kaksi 

o l i saatu valmi iksi . K r im in sodan 

a ikana Iso-Bri tannia ja Ranska lä-

he t t i vä t yh te isen la ivasto-osaston 

koh t i pääkaupunk i Pietaria. Elo-

k u u n 13.-16. päiv inä 1854 osasto 

hyökkäsi puo l i va lm i i n Bomarsun -

d in l i nno i tuksen k i m p p u u n , val ta-

si ja häv i t t i sen varsin perustee l l i -

sesti. Taistelu jen k o l m a n t e n a päi-

vänä 950 br i t t iä hyökkäsi No tv ik -

s to rne t i n k i m p p u u n , j o k a a n t a u t u i 

vasta k y m m e n e n t u n n i n ta is te lun 

jä lkeen. Koko l i nno i tuksen henk i i n 

j ä ä n e e t v ie t i in so tavankeu teen . 

Joukossa ol i myös suomala is ia. 

Kaksi kuukau t ta e n n e n var-

sinaista hyökkäystä tek ivä t br i t i t 

p i e n e n hyökkäyksen Bomarsun -

• Y h d i s t y n e e n K u n i n g a s k u n n a n 

t u n n e t u i n ja a r vos te tu i n kunn ia -

merkk i o n epä i l emä t t ä Vic tor ia 

Cross, j o n k a kun inga ta r V ic to -

ria perus t i 29. t a m m i k u u t a 1856. 

Senhän kaikki t ie tävät . V ä h e m m ä n 

ehkä t i e d e t t y ä o n sen s y n t y j ä kyt-

k e y t y m i n e n S u o m e e n , t a r k e m m i n 

A h v e n a n m a a h a n , Ö ö l a n n i n so-

.'Afm lArassnutl CUt/n '.Imi s '.&m» 
••( l/ir ptnliciptUnq ')CIII .V 'Hevin h'«., 
Owauleil M." fiist ' Vichnta '(\oss 

t aan ja B o m a r s u n d i n l i nno i tuksen 

t u h o o n . 

B o m a r s u n d i n l i nno i t us ol i Ve-

nä jän ke isar ikunnan länt is in sot i -

laal l inen l inno i tus . Sen raken tam i -

n e n o l i a l o i t e t t u 1832. Keskuska-

sema t i n l äp im i t ta o l i 290 met r iä ja 

s u u n n i t e l t u vahvuus 115 tykk iä ja 

2500 miestä. Keskuksen ympä r i l l e 

D E T FÖRSTA 
VIKTORIAKORSET 
l v i mJnader innan den avgörande attacken. ? I |uni  

I8I)'l, gjorde-. ett smAskaligt antall mot Bomarsund  

Som («suitat .iv det anfallet utdelades det allra loista  

Viktoriakorsct den högsta militära utmAikolwn i 

Storbritannien. Medaljen tilldotades Charles Dave.  

Lucas IrAn stoppet IIMS Hecta. Under attacken 

landade on glödande granat pH dfick och alla  

beordrados lagga sir ncr. Lucas kastade sik 

dock tram och slAnp.de granaten överbord. 

Granaten exploderade innan den tr.iftade 

vattnet och tack vare Lucas dödades ingen 

av granaton. 

Juh lamerkk i ei ku i t enkaan 

r i i t tänyt juh l i va l le Mer i so takou lu l -

le. O l i han v u o n n a 1998, rannik-

ko tyk i s tön m e r i v o i m i i n l i i t tämi-

sen myö tä , Rann ikko tyk i s tökou lu 

l i i te t ty jä l leen osaksi Mer i so takou-

lua. Juh lapä ivänä ha lu t t i i n s i ten 

h u o m i o i d a m y ö s a r vos te t t u mer i -

p u o l u s t u k s e n aselaji sen ka ikk ine 

k o u l u t u s m u o t o i n e e n ja ta rpe i -

neen. Asia ratkesi k o u l u n j o h t a j a n 

esi tykseen. Suunn i te l t i i n ensipäi -

vän kuor i (FDC), jossa yhd is tyvät 

koulu la ivoja kuvaava pos t imerkk i 

ja j uh lapä ivän post i le ima, j o h o n o n 

kuva t tu rannikkotykk i . Erik Bruun 

lupau tu i p i i r tämään FDC:n, j o h o n 

hän kuvasi m y ö s rann ikko tyk i s tön 

a m m u s t e n bal l ist iset len to radat . 

Le iman suunn i t t e l i Tapan i Talari, 

Pos t imerkk ikeskuksen f ree lance-

le imatai te i l i ja . Näin j u h l a p ä i v ä n 

FDCIIa yhd i s t yvä t la ivastoyksiköt 

ja rann ikko tyk i s tö kulkevaksi eli 

käyväksi (= merkk i ja le ima) koh-

teeksi - k u m p i k a a n ei pär jää il 

m a n to i sen tukea. 

Leimauksessa (18. ja 

22.10.2005) käy te t t i i n Post imerk-

k ikeskuksen m u k a a n ens immä is -

tä kertaa Suomessa n i in sano t t ua 

saksalaista le imausta eli FDC lei-

ma t t i i n va in yhde l lä le imal la, pos-

t i m e r k i n vasemmas ta a laku lmas ta 

ni in, e t tä sekä merkk i e t tä le ima 

näkyvät selkeästi ka ikk ine yksityis-

koh t i neen . 

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

kunn iaks i i lmes tyny t kokona isuus, 

ens ipä ivän kuor i , pos t imerkk i , 

le ima ja le imaus tapa yhd i s t e t t ynä 

h u i p p u l u o k a n suunn i t t e l i j o i h in , 

o n arvokas kerä i lykohde, j o ta o n 

vielä ra jo i te tust i saatavana Mer i -

s o t a k o u l u n huo l t o t o im i s t os ta . 

Kai Varsio 
Upseerifilatelistit ry:n puheenjohtaja 

n 
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d i in . H y ö k k ä y k s e n a i kana p u t o s i 

s y t t y n y t ka ranaa t t i H M S H e c l a n 

k a n n e l l e j a väk i lö i käskystä m a i -

h in . M a t r u u s i Char les Davis Lucas 

RN, n a p p a s i k u i t e n k i n k ranaa t i n 

syl i insä, h e i t t i sen m e r e e n ja p e -

lasti sekä la ivan, e t t ä k a n n e l l a 

o l l e e n m i e h i s t ö n . U r h o o l l i s u u d e s -

t a a n h ä n v a s t a a n o t t i e n s i m m ä i -

sen V i c t o r i a n r is t in 26 . kesäkuu ta 

1857 H y d e Parkissa, L o n t o o s s a 

p i d e t y s s ä juh la l l i sessa s e r e m o n i -

assa. K u n i n g a t t a r e n pää tökse l l ä 

k u n n i a m e r k k i ä v o i t i i n j akaa ta -

k a u t u v a s t i K r i m i n s o d a n aikaisista 

ans io is ta . 

Kai Masalin 

A L A N P 
0,75 € 

ÅLAND 
0,75 € 

B O M A R S U N D I50ät 

Dräger X3 Surveillance -etsintäkamera 

Tekniset tiedot 
• Mitat 310 * 135 * 160 mm 

• Paino < 2,0 kg 

• Kotelointiluokka IP 67 

• Väri tummanharmaa, heijastamaton 

• Akku Litium-lon 

• Säädettävä kirkkaus ja kontrasti 

• 3 x zoom 

_!_, L I I T I N Liitin Oy Päiväläisentie 4 PL 33 00391 Helsinki 
Myynti: 3 020 7119610 «>020 7119611 
CE3 asiakaspalvelu@liitin.fi H www.liitin.fi 

H e l p o s t i k a n n e t t a v a , k e v y t ja h e l p p o k ä y t t ö i n e n 

e t s i n t ä k a m e r a v i r a n o m a i s k ä y t t ö ö n . E r i n o m a i n e n 

s u o r i t u s k y k y , p i t kä k ä y t t ö a i k a , s e l k e ä t k ä y t t ö -

k y t k i m e t ja v i i m e i s i n t e k n i i k k a t e k e v ä t t y ö s t ä 

e n t i s t ä h e l p o m p a a ja t u r v a l l i s e m p a a . 

UNIFERM OY 
Aleksanterinkatu 17, 0 0 1 0 0 HELSINKI 

Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2 2 6 2 

www.uni ferm.f i 

r n r o 

M Rolls-Royce 
w w w . r o l l s - r o y c e . c o m 
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MUNI 
MUUSEUM 
Merimiinamuseon ovi oli kut-
suvasti auki. Takana näkyvä 
torni kuuluu Merimuseoon. 

neitä on noin 70 kappaletta. Ny-
kyisiin tiloihin Piritassa v. 1992 
avattu museo on päässyt muut-
tamaan v. 2002. Viime vuonna 
museossa kävi 4535 vierailijaa, 
joista varsin moni kävijä oli Suo-
mesta. 

Vanhimmat miinat ovat tsaa-
rinvallan ajalta, nuorimmat neu-
vostolaivastolta jääneitä harjoi-

Leikatusta herätemiinasta voi 
tutkailla sen rakennetta. 

Teksti ja kuvat: Matti Mähönen 

Mikäli rannikon puolusta-
ja haluaa tutustua meri-

miinoihin, kannattaa hänen poi-
keta Tallinnassa. Siellä on varsin 
lähellä matkustajasatamaa, osoit-
teessa Uus 37, otsikossa mainit-
tu merimiinamuseo. Museo on 
auki viitenä vi ikonpäivänä eli 
keskiviikosta sunnuntaihin klo 
9.00-17.00. Saman tien kannat-
taa tutustua, jos aikaa on, myös 
nurkan takana olevaan Merimu-
seoon. 

Toki Suomessakin on Sota-
museon alainen merimiinoja ja 
raivauskalustoja esittelevä Itäme-
ren alueen hienoin alan museo. 
Se sijaitsee kuitenkin valitetta-
vasti luolassa Pansiossa, eikä sin-
ne voi poiketa noin vain. Näytte-
lyn koonnut komentaja evp Eero 
Auvinen kertoi, että Turun kau-

Moskovan olympialais-
ten purjehduskilpai-

lut järjestettiin Tallin-
nassa. Kilpailualueen, 

Piritanlahden ympärille 
merenpohjaan viritet-

tiin meriliikenteen val-
vomiseksi kuunteluase-

mien verkko. Kuvassa 
tällainen hydrofoni. 

pungin matkailutoimisto voi jär-
jestää käynnin ryhmille. 

Tallinnassa Viron Merimu-
seoon hal l innol l ises t i kuulu-
va Merimiinamuseo on saanut 
näyttelytilat vanhaan v. 1748 ra-
kennettuun ruutikellariin. Siellä 
voi tutustua virolaisiin, venäläi-
siin, saksalaisiin, englantilaisiin, 
ranskalaisiin ja suomalaisiin me-
rimiinoihin ja onpa siellä malli 
raivausesteestäkin. Näyttelyesi-

Virossa maailmansotien välillä 
valmistettu sarvimiina. 
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Tämä miina oli ehtinyt palvella pontik- Kaikkien sarvimiinojen äiti, tohtori Otto 
kapannuna ennen museoon joutumista. Herzin kehittämä miina vuodelta 1877. 

Ensimmäisillä merimiinoilla tehtiin satamista 
linnoituksia. Ankkuroidut miinat voitiin laukaista 
halutussa järjestyksessä maista sähkökaapeleiden 
avulla kuvassa olevan valintapöydän kautta. Täl-
laiset miinat tulivat Itämerelle Krimin sodan aika-
na vuosina 1854 ja 1855. 

Matalissa rantavesissä ei tarvita 
satoja kiloja räjähdysainetta kuten 
kuvassa olevista pienemmistä mii-
noista selviää. 

tusmiinoja. I tämeri oli Toisen 
maai lmansodan aikaan maail-
man tiheimmin miinoitettu me-
rialue, joten sodan jälkeen riit-
ti raivattavaa. Onneksi kaikkia 
miinoja ei raivattu räjäyttämällä, 
niin että näyttelyesineitä on säi-
lynyt. Museon kuraattori, neu-
vostolaivaston ent inen upsee-
ri, Vladimir Kopelmann kiitteli 
kirjoittajan käynnin yhteydessä 
suomalaisten ja erityisesti Eero 
Auvisen antamasta tuesta. 

Tänä vuonna televisiossa esi-

tetty dokumentti "Helvetti Suo-
menlahdella" herätt i va rmaan 
mielenkiintoa suurelle yleisöl-
le tun temat tomia mer imi ino-
ja kohtaan, joten viimevuotinen 
kävijämäärä ylitettäneen Miini-
muuseumissa. 

Leikatusta "sarvimiinasta" 
näkyy selvästi kuinka suuri 

osa miinasta on ilmatilaa. 
Räjähdysaine oli keltaiseksi 

maalatun pellin alla. 
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OVE ENQVIST 

47 mm:n 40 kaliiperin 
meritykki mallia 
Hotchkiss (47/40 H) 

47/40 H liuska- eli häkkilavetilla (teokses-
ta Venäjän laivatykistö 1867-1922) 

m m : n N o r d e n f e l t j a 
Hotchkiss -tykit olivat en-

simmäisiä pikatykkejä, joita käy-
tettiin monessa maassa. Tykit ke-
hitettiin ensin laivatykeiksi siel-
lä, missä saman tykin 57 mmm 
versiota pidettiin liian raskaana, 
mutta ne otettiin myös varhai-
sessa vaiheessa rannikkotykistön 
käyttöön nopeita torpedoveneitä 
vastaan. Alkuaikoina Hotchkis-
sin ja Nordenfeltin malleja käy-
tettiin rinnan, mutta Hotchkiss 
osoittautui aikaa myöten parem-
maksi ja säilyi monessa maassa 
käytössä vuosikymmeniä pidem-
pään kuin Nordenfelt. 

Aikaisimmat lavetit olivat 
yksinkertaisia jäykkiä jalusto-
ja, joissa jalustan massa otti vas-
taan rekyylin. Myöhemmin otet-
tiin käyttöön "elastiset" jalustat, 
joissa lavetti oli tehty venyvistä 
metalliliuskoista. Myöhemmin 
aseelle kehitettiin jalustat, joissa 
oli hydraulinen hidastin ja jousi-
palautin. 

Suomessa Venäjältä perityis-
tä 47/40 H-tykistä oli käytössä 
myös 47/40 HL -malli, jossa L 
tarkoittaa laivatykkiä. Lukko oli 
ns. "neljännesautomaattinen", 
ts. kun lukko avattiin hylsy len-
si ulos ja ase virittyi. (Puoliauto-
maattinen lukko lisäksi aukeaa 
itsestään). Jalustana oli joko kar-
tiolavetti tai mainittu joustavista 
metalliliuskoista tehty "häkkila-
vetti". 

Tykillä oli suuri negatiivinen 
korotus, joten sillä voitiin am-
pua verraten lähelle. Tykki oli 
vapaasti suunnattavissa olkavar-
teen tukeutuvan suuntaustangon 
avulla. Tykki kiinnitettiin pulteil-
la laivan kanteen tai betonialus-
talle. Hätätilassa hirsipeti tuli 
myös kysymykseen. Ampuma-
tarvikkeina käytettiin muihinkin 
47 mmm rannikkotykkeihin so-
pivia patruunalaukauksia. 

47 m m m tykki oli taistelu-
kalustona nopeasti vanhentu-
nut, mutta sitä käytettiin tämän 

jälkeen pitkään harjoitustykki-
nä. Jatkosodan aikana ainakin 
joihinkin tykkeihin tehtiin pe-
rusteellinen kunnostus , esim. 
valmistettiin uusi lukko. Vuon-
na 1924 todetaan olleen 21 kpl 
47 m m m Hotckiss -tykkiä tai 
Hotchkiss-mallista tykkiä ja li-
säksi yksi Hotckiss-mallinen il-
matorjuntatykki Kone- ja Silta 
Oy:n tekemällä lavetilla. Se on 
saattanut olla myös Obuhovin 
tekemä. Epämääräiset tilasto-
tiedot vaihtelevat tämän jälkeen 
jonkin verran. Jatkosodan lop-
puvaiheessa oli käytössä 69 kap-
paletta 47 mmm tykkejä ja nii-
hin kaksi varaputkea. Niistä 16 
tai 17 kpl oli H-mallisia. 1.5.1944 
määräksi on merkitty 19 kpl. Jat-
kosodan jälkeen tykit evakuoi-
tiin Asevarikko 5:een. Ainakin 
jotkut tykit romutettiin lopulli-
sesti vasta 1960-luvulla. 
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IRJALUSUUSKIRJALUSUUSKIRUSUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKI k 
• • • Leif Högberg ja Jan Erik 
Ohlsson 
Militär Utflykt! En vägvisare tili 
militärhistoriska sevärdheter i 
Sverige 
Fort & Bunker, Skurup-Borlän-
ge 2006 

Sekä Suomessa että Ruotsissa on 
lukuisia sotilaallisia museoista, 
näyttelyitä ja nähtävyyksiä, joi-
hin ei koskaan tule tutustuttua 
koska ei t iedä n i iden olemas-
saolosta. Ruotsissa tämä puute 
on nyt korjat tu kirjalla Militär 
Utflykt! 

Kirja sisältää kaiken Ruotsin 
sotahistori-
as ta 1600-
luvun skans-
seista huip-
pu-nykyai-
kaisiin lento-
tukikohtiin. 
Nähtävyydet 
on l u e t t e -
lo i tu m a a -
kunnittain 
pohjoisesta 
etelään, yh-
teensä lähes 
800 t u t u s -
tumisenar-
voista koh-
detta. Kirjas-
sa on lyhyet 
kuvaukset 
ja ajo-ohjeet 
s e k ä m i t ä 

merkillisimpiin kohteisiin että 
"tavallisiin" nähtävyyksiin ku-
ten näyttelyihin että museoihin. 
Kirja sisältää muun muassa täy-
dellisen luettelon kaikista soti-
laallista museoista ja näyttelyistä 
mukaan lukien niiden aukiolo-
ajat ja kotisivut. Kirjaa lukiessa 
huomaa mm, että Ruotsissa on 
monta meri- rannikkopuolus-

MILITÄR 
UTFLYKT! 

tukseen liittyvää kohdetta, josta 
ei ole aikaisemmin tiennyt mi-
tään, joukossa muutama muse-
oitu rannikkolinnakekin. Kirjan 
lopussa on lyhyesti esitelty myös 
naapurimaiden, Norjan, Tanskan 
ja Suomen, tärkeimmät kohteet. 
Suomesta ovat päässeet mukaan 
Suomenlinna, Suomen Ilmailu-
museo, Tykistömuseo, Panssari-
museo ja Kuivasaari. 

Yli viiden vuoden työn tulok-
sena syntynyt kirja on kooltaan 
210 x 148 mm ja 256 sivua. Kir-
ja sisältää yli 700 nelivärikuvaa. 
Koko sopii hyvin retkelle autoon 
tai reppuun. 

Kirjan 
h i n t a o n 
Ruotsissa 
noin 325,00 
kruunua. 
S a i n i t s e 
k i r jan kir-
joittajil-
t a . K u s -
tantajan 
kotisivu-
jen h t tp : / / 
www.bun-
ker.nu/ 
mukaan 
Suomeen 
tilattaes-
sa p o s t i t -
se kanna t -

—•—- ta tarkistaa 

tarkka hin-
ta e n n e n 

maksamista. Tilausta voi tiedus-
tella seuraavista paikoista: 
FORT & BUNKER 
Torsjö 21 
274 93 Skurup, Sverige 
Sähköpostilla order@bunker.nu 
tai info@bunker.nu 

Ove Enqvist 

En vägvisare tili militärhistoriska 
sevärdheter i Sverige 

Leif Högberg Jan Erik Ohlsson 

MERISOTILAS 
^ Laivastoolämää 1920- Ja 1930-Iuvullla 

• • • Olavi Pukkila ja Eija 
Iirola 
Merisotilas - laivastoelämää 
1920- ja 1930-luvuilla 

Tänä keväänä on i lmestyneen 
mie l enk i in to i s en k i r j a n ovat 
koonneet kommodori Eino Puk-
kilan (1905-1989) muistelmista 
hänen poikansa Olavi Pukkila ja 
Eija Iirola. Kirja kertoo meriso-
tilaan (Pukkila itse) mukaansa-
tempaavalla tavalla laivastoelä-
mästä vuosina 1925—36. Sidotus-
sa, pehmeäkantisessa kirjassa on 
kuvineen ja henkilöluetteloineen 
175 sivua (koko on A5 = puolen 
arkin kokoinen). 
K o m m o d o r i Eino Pukki la oli 
panssarilaiva Väinämöisen vii-
meinen sodanaikainen päällik-
kö. 
Laivaston Killan jäsenillä on nyt 
mahdollisuus hankkia tämä kirja 
suoraan tekijältä asevelihintaan 
20 EUR + postikulut 1,5 EUR. 
Kirja on mahdollista maksaa las-
kulla. 

Tekijän yhteystiedot 
Olavi Pukkila 
Maininkitie 9 B 11, 
02320 ESPOO 
puh koti (09) 801 4404 
gsm 0500-680 242 
s-posti: olavi.pukkila@kolumbus. 
fi 
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IN MEMORIAM 
Pekka Uski 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Pekka Juhani Uski kuoli 1.4.2006 Es-
poossa vaikean sairauden murtamana. Hän oli syntynyt 12.7.1936 
Helsingissä. Pekka vietti varhaisen lapsuutensa Kotkassa ja Virolah-
della, missä hänen isänsä palveli l innakkeen päällikkönä ja to imis-
topäällikkönä. Sotien jälkeen perhe muut t i Suomenlinnaan ja Pek-
ka aloitt i koulunkäyntinsä Helsingissä. Isän saatua siirron Hämeen-
linnaan Pekka jatkoi opintojaan 1956 Hämeenlinnan Lyseossa. 

Vanhan arvostetun koulun henki ja pienen luokan toveripiiri 
loivat hyvät puitteet kunkin oppilaan persoonallisten kykyjen esiin 
tulemiselle ja kehittymiselle. Pekan kaunis lauluääni panti in mer-
kille jo koulun kuoron harjoituksissa. Kun hän olemukseltaan ja 
esiintymiseltään lisäksi vaikutti ikäisiään kypsyneemmältä, opet-
tajat pyysivät häntä laulamaan bassoa triossaan koulun kevätjuh-
lassa. Pekka muisteli tätä myöhemmin mielellään toteamuksella: 
"Minä ja muut maisterit." 

Pekka astui varusmiespalvelukseen 15.6.1958 Jääkäripatte-
ristoon Hämeenlinnan Suomenkasarmille. Varusmiespalveluksen 
päätyttyä hän palveli joukko-osastossaan va. vänrikkinä ja aloitt i 
marraskuussa 1959 opinnot Kadettikoulussa 31. Merikadettikurssin 
rannikkotykistölinjalla. Rannikkotykistökadettien kesät Pirttisaa-
ressa ja Miessaaressa ja niiden välinen talvikausi Merisotakoulussa 
yhdessä laivastokadettien kanssa muokkasivat merikadettikurssista 
hengeltään yhtenäisen toveripiirin. Pekka menestyi opinnoissaan 
hyvin ja hänet palkitt i in Mensotakoulun kunniamiekalla. 

Koulun päätyttyä hän palveli aluksi opetusupseerina Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentin aliupseerikoulussaja siirtyi sitten 
linjanjohtajaksi reserviupseerikurssille Merisotakouluun ja edelleen 
Tykistökouluun. Ammattitaitoisena ja esiintymiseltään moi t teet -
tomana hän olikin mitä sopivin kasvattaja ja esikuva upseerioppi-
laille. Pekka kävi tykistön kapteenikurssin 1965 -1966 ja jatkoi sen 
jälkeen tehtävässään linjanjohtajana vuoteen 1968, jo l lo in hän sai 

siirron toimistoupseeriksi Pääesikunnan Rannikkotykistötoimis-
toon. Siinä tehtävässä hän perehtyi laskin- ja ampumatekni ikkaan 
ja siirtyi 1969 koeampumaupseeriksi Rannikkotykistön Koeampu-
ma-asemalle. 

Hän suoritt i yleisesikuntaupseerin tutk innon 1971-1973 
Sotakorkeakoulun merisotalinjallaja palveli patteristoupseerina 
Kotkan Rannikkopatteristossa 1973-1976 . Sen jälkeen kenttäkoke-
musta saanutta yleisesikuntaupseeria tarvi t t i in sotakoulun opetta-
jana. Hän to imi kurssinjohtajana Rannikkotykistökoulussa 1 9 7 6 -
1978 ja esiupseerikurssin johtajana Merisotakoulussa 1978 -1979 . 

Nimitys Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin II Patteris-
ton komentajaksi avasi uuden vaiheen Pekan virkauralla. Marras-
kuussa 1979 hän oli järjestämässä valatilaisuutta Upinniemessä 
Robert Kajanuksen saunan raunioiden läheisyydessä.Tällöin hän 
herätti ajatuksen saunarakennuksen kunnostamisesta. Projekti v ie-
t i in läpi Helsingin rannikkotykistökil lan, Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmentin ja Rannikkotykistökoulun yhteistoimin niin, että 
kulttuurihistoriall isesti arvokas rakennus voit i in vihkiä käyttöön 
14.10.1983. 

Pekka Uskin ura vei 1984 ylöspäin Kotkan Rannikkopatteris-
ton komentajaksi, mistä tehtävästä hän seuraavana vuonna siir-
tyi reserviin. Pekan kiinnostus maalaustaiteeseen oli herännyt jo 
lukion piirustustunneilla ja saatuaan vapaata aikaa hän antautui 
lempiharrastuksensa pariin. Hän ikuisti akvarelleiksi saariston mai -
semia sekä kalastukseenja purjehdukseen l i i t tyviä aiheita, joita hän 
toi esille useissa näyttelyissä. Pekka Uski oli luonteeltaan vakaa ja 
luotettava. Hän oli yhteistyöaulis ja aina valmis antamaan apu-
aan sitä tarvitseville. Hän oli miellyttävä seuramies ja aina hi l l i t ty 
herrasmies. 

Urho Myllyniemi 
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Keijo Tapiovaara ja Kari 
Tarkiainen lausuvat kiitok-

set Hanno Strangille monen 
vuoden ansiokkaasta toimin-

nasta Rannikkotykistösäätiön 
hallituksen puheenjohtajana. 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
Strang luopui, Junttila jatkaa 

Rannikkotykistösäätiön val-
t u u s k u n n a n kevä tkokous 

pidettiin keskiviikkona 19. huh-
t ikuuta 2006 Suomenl innassa 
Merisotakoulussa. Kokouksen 
alussa kapteeniluutnantti Han-
nu Roponen ker to i osano t ta -
jille merivoimien uudistuvasta 
upseerikoulutuksesta. Roposen 
mukaan koulutus uudistuu sa-
malle pohjalle kuin muidenkin 
korkeakoulujen. 

Koulutus on kaksiportainen. 
Ensin suor i te taan sotat ieteen 
kandidaatin 180 opintopisteen 
(op) opinnot, jota seuraa kolmen 
vuoden kenttäharjoittelu mää-
räaikaisen luutnantin tehtävissä. 
Tämän jälkeen on mahdollisuus 
jatkaa sotatieteen maisterin tut-
kintoon eli 120 op lisäopinnot. 
Valmistumisen jälkeen ylenne-
tään yliluutnantiksi. 

Pääaineena suoritetaan so-
tataito tai sotilaspedagogiikan 
opinnot. Sivuaineena on johta-
minen ja tekniikka. Tavoitteena 
on saada mm. sota-ajan perus-

yksikön päällikön pätevyys ja 
rauhan ajan perusyksikön kou-
lutuksen suunni t te luun ja to-
teu tuksen tarvi t tava valmius. 
Uuteen koulutusjär jes te lmään 
siirrytään syksystä 2006. Tavoit-
teena on edelleen saada kaikki 
merivoimien tehtäviin tähtäävi-
en upseerien (RANNJK) koulu-
tus Merisotakouluun. Roponen 
kertoi myös Merisotakoulussa 
annettavasta reserviupseerikou-
lutuksesta. Uudistuksesta käytiin 
vilkas keskustelu, jossa verrattiin 
aikaisempaal960-luvun upseeri-
koulutusta. 

Varsinaisen kevätkokouk-
sen asialistalla tilinpäätösasioi-
den lisäksi myös hallituksen va-
linta sekä erovuorossa olevien 
valtuuskunnan jäsenten (7) va-
l i tseminen. Hallitusta pitkään 
johtanut lippueamiraali Hanno 
Strang oli ilmoittanut, että hän 
ei ole enää käytettävissä alkavalla 
toimikaudella. Valtuusto valitsi 
yksimielisesti hallituksen uudek-
si puheenjohtajaksi kommodori 

Timo Junttilan (MPKK). Muut 
halli tuksen varsinaiset jäsenet 
ovat: kommodori Tapio Maijala, 
toimitusjohtaja Pertti E. K. Aal-
to, talousjohtaja Jouni Grönroos, 
komentaja Jukka Tilli ja kaptee-
niluutnantti Jari Andersson. Sää-
tiön vt. asiamiehenä toimii ko-
mentajakapteeni Juha Kilpi. Val-
tuuston kokoonpanoon ei tullut 
muutoksia, koska kaikki erovuo-
rossa olleet valittiin uudelleen, 
Valtuuston puheenjohtajana toi-
mii to imi tus johta ja Keijo Ta-
piovaara. 

T i l inpää töksen käsit telys-
sä todettiin säätiön olevan erit-
täin vakavarainen, ja sijoitusten 
tuotto takaa yleishyödylliselle Rt 
-säätiölle mahdollisuuden jakaa 
stipendejä ja kannustuspalkin-
toja. 

Valtuuskunnan kokous päät-
tyi Suomenl innan upseeriker-
holla Hanno Strangin läksiäisil-
lallisiin ja hänen toimikautensa 
muistamiseen. 
Pentti Jänkälä 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERI YHDISTYS TIEDOTTAA 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys Ry piti sään-
tömääräisen vuosikokouksen Merisotakoulun 

auditoriossa 18.11.2005 klo 18.00 alkaen heti sota-
historiallisen seminaarin jälkeen. Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi tulevalle toimintakaudelle valittiin 
yksimielisesti kommodori Tapio Maijala. 

Hallituksen kuluvalla toimintakaudella muo-
dostavat 
- kom Erkki Marttila (EVP-jäsenet) 
- kom Jarmo Valtimo (PEOP-OS, varapuheen-

johtaja) 
- kom Auvo Viita-aho (Taloudenhoitaja) 
- komkapt Sami Iso-Lauri (MERIVE), 
- komkapt Kari Salin (Sihteeri), 
- kaptl Heikki Mattila (SLMEPAE), 
- kaptl Jussi Rodriguez (S1RR/SLMEPA) 
- kaptl Jukka Kiuru (MERISK) 
- kapt res Kare Vartiainen (RT-Johtorengas) 
- ylil Eero Kallio (TAMMRANNP/UUDPR) 
- ylil Lauri Virolainen (TURPSTO/SMMEPA) 
- ylil Saima Ratasvuori (KOTRA) 

Toimintasuunni te lman pääkohdat kaudelle 
ovat seuraavat: 
1. Vaalitaan ja kohotetaan identiteettiä ja yhteen-

kuuluvuutta järjestämällä RT-upseeripäivät 
2. Kohotetaan ammatillista osaamista ajankohtai-

sin esitelmin 
3. Järjestetään tutustumismatkoja meripuolustuk-

sen kohteisiin (jäsenretki Ahvenanmaalle syk-
syllä) 

4. Jatketaan perinteistä yhteistoimintaa yhdessä 
Rt-kerho Johtorenkaan, Meriupseeriyhdistyk-
sen, Rt:n Opistoupseeriyhdistyksen, kiltojen 
sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa 

5. Julkaistaan ja kustannetaan Rannikon Puolus-
taja -lehteä kehittäen sitä edelleen koko meri-
puolustuksen ammatti- ja jäsenlehtenä. Ylläpi-
detään ja kehitetään Rannikon Puolustajan In-
ternet-sivuja 

6. Rohkaistaan jäsenistöä kirjoittamaan lehteen 
artikkeleita omalta osaamisalueeltaan. Palki-
taan vuoden kirjoittaja vuosikokouksessa 

7. Osallistutaan rannikkotykistön perinnetoimin-
taan Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen 
kanssa 

8. Kehitetään yhdistyksen uusien jäsenten rekry-
tointia ottamalla huomioon upseerikoulutuk-
sen uudet linjajaot ja opintosuunnat. 

9. Terävöitetään yhdistyksen näkyvyyttä sekä yh-
distyksen järjestämien tapahtumien ja toimin-
nan esittelyä. 

Hallitus 

PS 3. Maanpuolustuskiltojen Liitto on valinnut Rannikon Puolustajan jälleen, nyt toisena vuotena 
peräkkäin Vuoden Kiltalehdeksi. Lehden historiassa se taitaa olla peräti viides kerta. Päätoimittaja- fv- j 
na olen syvästi kiitollinen tästä lehdelle tulleesta huomion osoituksesta. Kiitos kuuluu jokaiselle leh-
teen vuonna 2005 kirjoittaneelle ja artikkelien hankinnassa auttaneelle! Ilman kirjoittajia ei lehteä q_ 
voi tunnetusti tehdä! Tiedotetta korkeintaan. 

Erityinen kiitos kuuluu ystävälleni, lehden taittajalle Kari Merilälle, jota ilman lehden tasokas 
tuottaminen ei olisi mahdollista. Kiitos Kari! 

Paljon kiitosta ansaitsee myös "näkymätön" tekninen toimitussihteerini Marko Eriksson, joka 
ansiokkaasti keventää kuormaani aineistojen käsittelyvaiheessa. 

Tämän numeron alkuperäinen teema toteutui tässä vaiheessa suunniteltua vajavaisemmin. Yri-
tyksen puutteesta ei ollut kysymys. Rohkenisin kuitenkin toivoa, että lehti nähtäisiin hienona mah-
dollisuutena ja välineenä kertoa puolustushaaran sisällä ja sieltä ulos meripuolustuksestamme ja ^ ^ 
mitä sen piirissä tapahtuu, eikä lisäriesana muutenkin ylitäysissä allakoissa, kun päätoimittaja ahdis- | 
telee. Vaikka tottahan se on; harvoin näistä töistä palkitaan! Ja joskus vaan allakat ovat täynnä. 

Kiittäen ja ahdistuksin/-tellen. 

10.5.2006 Päätoimittaja 

I 

Cl. 
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Meriupseeriyhdistyksen 
— j ä s e n t i e d o t e 4 / 2006 

VUOSIKOKOUS 
• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin Suomenlinnan Upseerikerhol-
la torstaina 20.4.2006. Paikalla oli peräti 39 jäsentä. 
Vuosikokous vahvisti yhdistyksemme vuoden tee-
maksi "Itämeri - kansainvälinen toimintaympäris-
tömme". 

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus; kom-
modori Jaakko Savisaari jatkaa puheenjohtajan teh-
tävässä, myös komentaja Markus Aarnio jatkaa va-
rapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenistä erovuo-
rossa olivat komentajakapteeni Jukka Anteroinen, 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen ja yliluutnant-
ti Jukka Kultavirta. Anteroisen ja Kultavirran tilalle 
valittiin komentajakapteeni Jon von Weissenberg ja 
kapteeniluutnantti Mika Raunu. Kimmo Ahvonen 
valittiin uudelleen. 

Vuosikokouksen valitseman hallituksen ko-
koonpano vuodelle 2006 on siis seuraava: 
Puheenjohtaja: 
kommodori Jaakko Savisaari, MerivE 
Varapuheenjohtaja: 
komentaja Markus Aarnio, PE 
Muut hallituksen jäsenet: 
komentaja Mauri Väänänen, evp 
komentajakapteeni Jon von Weissenberg, MerivE 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström, MeriSK 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen, SLMV 
kapteeniluutnantti Mika Raunu, SIMepa 
yliluutnantti Henri Kummala, SmMepa 

Yhdistyksen sihteerinä jatkaa kapteeniluutnantti 
Jyrki Myllyperkiö. Tilintarkastajiksi valittiin komen-
tajat Arto Tarvonen ja Vesa Ennevaara sekä varalle 
komentajakapteeni Risto Ratia. 

Muut keskeisimmät vuosikokouksen päätökset 
olivat: 
- hyväksyttiin vuoden 2005 tilinpäätös 

edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vas-
tuuvapaus 
päätettiin vuoden 2006 jäsenmaksujen suuruu-
desta 
hallituksen esittämä vuoden 2006 toimintasuun-
nitelma ja talousarvio hyväksyttiin 

- hyväksyttiin uudet vapaajäsenet 
Uusiksi vapaajäseniksi hyväksyttiin 15 jäsentä. 

Perusteena oli sääntöjen 5 §, jonka mukaisesti hy-

väksytyt ovat 31.12.2005 mennessä täyttäneet 60 
vuotta sekä olleet yhdistyksen jäsenenä vähintään 
25 vuotta. 

Vuosikokouksessa seuraavat jäsenet hyväksyt-
tiin vapaajäseniksi: 
Arvo nimi, syntynyt, jäseneksi, kurssi 
Kapteeniluutnantti Pekka Heiskanen, 1945,1968, 

37. MeK 
Vara-amiraali Esko Iiii, 1945,1968, 37. MeK 
Komentajakapteeni Nyyrikki Kurkivuori, 1945, 

1968, 37. MeK 
Komentajakapteeni Ilkka Lehmus, 1945,1969, 38. 

MeK 
Komentaja, Heikki Malkamäki, 1945,1969, 38. 

MeK 
Komentajakapteeni Juhani Meilahti 1945,1968, 

37. MeK 
Komentajakapteeni Juhani Mäntynen, 1945,1969, 

38. MeK 
Komentaja Olavi Niskanen, 1945,1971,40. MeK 
Komentajakapteeni Antero Nykänen, 1945,1969, 

38. MeK 
Insinöörikomentajakapteeni Veikko Pikkarainen, 

1945, 1974, -
Kommodori Erkki Platan, 1945,1969, 38. MeK 
Komentajakapteeni res Veijo Räsänen, 1942,1980, -
Kapteeniluutnantti Esa Sammallahti, 1945,1968, 

37. MeK 
Vara-amiraali Jaakko Smolander, 1945,1971,40. 

MeK 
Komentajakapteeni Ilkka Visamo, 1945, 1969, 38. 

MeK 
Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2005 toiminta-

kertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä vuoden 
2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion voi tila-
ta sihteeriltä. Hallitus kiittää jäsenistöä luottamuk-
sesta. 

Vuosikokouksen jälkeen Puolustusministeriön 
kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja, pri-
kaatikenraali Arto Räty piti esitelmän; Puolustusmi-
nisteriön hallinnonalan strategisesta suunnittelusta. 

KUNNIAJÄSEN 
• Sääntöjen 6 § mukaan yhdistyksen kokous voi 

5 O RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 6 



yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua kunnia-
tai kutsujäsenekseen henkilön, joka ansiokkaasti on 
toiminut yhdistyksen hyväksi tai merkittävästi tuke-
nut yhdistyksen toimintaa. 

Hallitus esitti vuosikokoukselle komentaja Arvo 
Komulaisen kutsumista yhdistyksen kunniajäsenek-
si, sillä Komulainen on erittäin menestyksellisesti ja 
pitkäaikaisesti osallistunut yhdistyksen julkiseen 
toimintaan kirjoittamalla useita teoksia. Hän on 
myös edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä osallis-
tumalla erittäin aktiivisesti yhdistyksen toimintaa, 
korkeasta iästään huolimatta. Komulainen täyttää 
kesällä kunnioitettavat 90 vuotta. 

Vuosikokous kutsui komentaja Arvo Komulai-
sen yksimielisesti yhdistyksen kunniajäseneksi. 

JÄSENMAKSUT 
• Yhdistys lähetti heti vuosikokouksen jälkeen eril-
lisen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 2006 
jäsenmaksu- tai kannatusmaksulomakkeen. 

Vuoden 2006 jäsenmaksut ovat: amiraali-ko-
mentaja 25,00, komentajakapteeni-luutnantti 16,00, 
evp/res 16,00, ainaisjäsenmaksu 335,00, kadetit ei 
maksua 

Mikäli joku jäsenistä ei ole jostain syystä saa-
nut tilisiirtoa jäsenmaksun maksamista varten, niin 
pyydetämme ottamaan yhteys sihteerin, jotta asia 
saadaan hoidettua. Jäsenmaksun eräpäivä oli 31.5. 
Mikäli jäsenmaksua ei ole vielä maksettu, niin halli-
tus toivoo tämän velvoitteen pikaista suoritusta. 

TULEVAA 
JÄSENTOIMINTAA 
SYYS-LOKAKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
M Syksyn ensimmäinen kuukausikokous järjes-
tetään vierailuna Dragsvikiin. Ajankohta on vielä 
avoin, mutta seuraa tiedotteita Rannikon Puolustaja 
-lehdestä. 

TOURIN TUSSARI -AMMUNTA 
• Perinteinen Tourin Tussari - ammunta suorite-
taan Upinniemessä lokakuun alussa, päivämäärä 
vielä avoin. Ilmoittautumiset teknkaptl Torsti An-
nalalle, puh. 040 702 4751. 

VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 24.10. 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 82. 
vuosipäivänkokous pidetään Merisotakoululla tiis-
taina 24.10. Sauna on varattuna jäsenistölle ja tämän 
jälkeisen esitelmän aihe on vielä avoin. Tarkemmin 
syksyn lehdessä. 

MARRASKUUN ESITELMÄTILAISUUS 
• Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilaisuu-
den Suomenlinnan Upseerikerholla marraskuun ai-
kana päivämäärä on vielä avoin. Tarkennetut tiedot 
seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

SYYSMATKA: RIIKA 
• Yhdistyksen syysmatka suuntautuu tänä vuonna 
Latvian Riikaa, ajankohtana on viikonloppu 8.-10. 
syyskuuta. Lähtö on Helsingistä laivalla perjantaina 
8.9. klo 8.00 ja paluu Helsinkiin myöhään sunnun-
tai-iltana. Alustava matkaohjelma oli jo edellisessä 
jäsentiedotteessa. 

Matkan hinta on noin 340 €, mutta yhdistys tu-
kee matkaa niin, että hinta jäsentä kohti on 220 eu-
roa. 

1-hengen huoneen lisämaksu on 65 €. Yhdistys 
maksaa matkan ja lähettää erillisen maksulomak-
keen ja tarkennetun ohjelman mukaan lähteville. 

Matka on varattu alustavasti 40 hengelle. Ilmoit-
tautumiset 16.6. mennessä, joten sihteeriltä voi tie-
dustella mahdollisia vapaita paikkoja. 

MAJA-ASIAA 
• Kesän majavuorot on jaettu, vapaita majavuoroja 
voi tiedustella sihteeriltä. Aineistopäivään mennessä 
kesäajalta vapaina olivat viikot: 23-25, 30 sekä 33-
39. Syksy on lähes kokonaan varaamatta, vuorot jae-
taan varausten perusteella saapumisjärjestyksessä. 

JÄSENREKISTERI 
• Jäsenrekisterimme pyritään pitämään jatkuvas-
ti ajan tasalla. Mikäli sait tämän tiedotteen vääräl-
lä osoitteella, niin ole ystävällinen ja ilmoita muut-
tuneet/oikeat yhteystiedot sihteerille. Päivitämme 
myös sähköpostiosoitteita, sillä pyrimme lähettä-
mään sähköpostia sekä jäsenten työosoitteisiin että 
henkilökohtaisiin postilaatikoihin. Jäsenrekisteris-
sämme on jo lähes 400 sähköpostiosoitetta. Lähetä 
sihteerille sähköpostia, jos et ole kevään aikana saa-
nut häneltä sähköpostia. Tiedot osoitteeseen: jyrki. 
myllyperkio@tapiola.fi, niin saamme myös sähkö-
postiosoitteesi yhdistyksen tietoihin. 

JÄSENTUOTTEITA 
Yhdistyksen jäsentuotteita voi tilata sihteeriltä. 
• Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-

mian aikana, 20 € 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
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alkutaipaleella 1918-1939,17 € 
- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-

tusten ja miinanraivauksen vaikutus meriliiken-
teeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 

- Baltian kuvernementt ien ja Suomen merkitys 
Venäjän 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 
- MY:n jäsenmerkki , 5 €, kullattu r in tamerkki 

(vain jäsenille) 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
TUOTTEITA VOIVAT OSTAA MYÖS YHDIS-
TYKSEEN KUULUMATTOMAT! 

YHTEYSHENKILÖT 

• 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 

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

• Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@pp 1 .inet.fi 
tai pasi.puoskari@mil,fi 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN 
HYVÄÄ KESÄÄ! 

Suomen Jääkärimuseo 
Jääkärintie 80, 62400 KORTESJÄRVI 

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00 
16.8.-14.6. klo 10-15. 
Muulloin sopimuksen mukaan. 

Suomen Jääkäriliikkeen 
synnystä, toiminnasta Puh-06-24124221,06-24124228. 
ja historiasta kertova 040 866 7048 

- i i . www.kortesjarvi.fi 
^ hanna.rieck@kortesjarvi.fi 
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Kunniajäse-
nemme Valto 
Vainio piti juh-
laillallisella pu-
heen, jossa hän 
loi katsauksen 
yhdistyksen 
syntyvaiheisiin. 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry 20 vuotta 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry perustet-

tiin 1.3.1986 nimellä Rannikkotykistön Toi-
miupseerit ry. Kun toimiupseereista tuli opistoup-
seereja, muuttui samalla yhdistyksen nimi nykyi-
seen muotoonsa. Kahdessakymmenessä vuodessa 
on ehtinyt tapahtua paljon eikä muutoksia ole ta-
pahtunut ainakaan vähiten rannikkopuolustuksen 
kentässä. Eipä silti: hyvin me viihdymme nykyisis-
sä Merivoimissakin. 

Matkasuunnitelmia 
Yhdistyksen täyttäessä 15 vuotta - eli siis viisi 
vuotta sitten - teimme juhlamatkan Ruotsiin, jossa 
pääkohteenamme oli Vaxholmin varuskunta. Tä-
män pohjalta syntyi ajatus juhlistaa pyöreitä vuo-
sia taas risteilyn merkeissä, mutta niin, että laival-
la vain siirrytään johonkin mielenkiintoiseen koh-
teeseen. 

Koska viimeksi matkamme suuntautui länteen, 
päätimme tällä kertaa etsiä sopivaa kohdetta Suo-
menlahden etelärannikolta Virosta. Tallinnassahan 
lienevät lähes kaikki jo käyneet, joten katseemme 
kohdistuivat Tallinnan ulkopuolelle. Kuinka olla-
kaan, havaitsimme, että Pärnun kaupungissa on 

oma joukko-osastonsa, joka voisi olla hyvä vierai-
lukohde. Suomen Tallinnan suurlähetystössä pal-
velevan sotilasasiamiehemme kautta saimme yhte-
yden Pärnun Pataljoonaan ja matkallemme näytet-
tiin siellä vihreää valoa. Matkaohjelma oli valmis-
tunut. 

Suunnitelmasta toteutukseen 
Lauantaina 4.3. kokoontui vähän yli neljäkym-
mentä innokasta matkustajaa Helsingin Länsiter-
minaaliin valmiina ylittämään Suomenlahden. Ha-
lusimme antaa aveceillekin mahdollisuuden lähteä 
mukaan, ja ilahduttavan paljon tuota kutsua myös 
noudatettiin. 

Vaikka kuluva talvi ei ainakaan alekirjoittaneen 
muistiin ole jäänyt mitenkään kovana pakkastal-
vena, Suomenlahti oli jäätynyt kunnolla umpeen. 
Tämä hidasti matkaamme, sillä pääsimme lähte-
mään Helsingistä yli tunnin myöhässä ja kun mat-
ka näytti jo etenevän sujuvasti, juutuimme jäihin 
keskelle merta. Jäänmurtaja Sisun avustuksella 
matkaa päästiin kuitenkin jatkamaan. 

Menomatkalla pidimme laivalla 20-vuotisjuh-
lakokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
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Majuri Margus Re-
bane toivotti pu-

heenjohtaja Mark-
ku Kaukorannan 
luotsaaman ryh-

män tervetulleeksi 
Pärnun Jalkaväki-

pataljoonaan. 

yhdistyksen vanhin kunniajäsen, kapteeni evp Val-
to Vainio. Entisen puheenjohtajamme taidot eivät 
olleet mihinkään kadonneet, sillä Valto vei koko-
uksen sujuvasti läpi meluisassa ravintolasalissa. 
Kokouksen tärkeimpänä päätöksenä voidaan pitää 
kapteeniluutnantti Hannu Keppolan kutsumista 
yhdistyksen neljänneksi kunniajäseneksi. Onnit-
telen koko yhdistyksen puolesta Hannua ansaitus-
ta huomionosoituksesta. Hannu Keppolahan on 
toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana, suun-
nitellut yhdistyksen logon sekä toiminut vuosia 
edustajanamme Rannikkotykistösäätiössä. 

Pärnun Jalkaväkipataljoona 
Pari tuntia kestäneen linja-automatkan jälkeen 
saavuimme Pärnuun, jossa suuntasimme oitis vie-
railukohteeseemme. Pärnun Pataljoonan komenta-
ja, majuri Margus Rebane oli ryhmäämme vastas-
sa ja johdatteli meidät kahvikupin ääreen kuunte-
lemaan joukko-osaston esittelyä. Esittely tapahtui 
suomenkielisenä, koska majuri Rebane on päässyt 
nauttimaan suomalaisesta kielikylvystä suorittaes-
saan opintoja Suomessa Maanpuolustusopistossa 
ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Jälkimmäisessä 
hän on suorittanut nelivuotisen upseerintutkin-
non. 

Pärnun Jalkaväkipataljoona kouluttaa nimensä 
mukaisesti jalkaväkiaselajia Viron asevelvollisille. 
Tällä hetkellä pataljoonassa on varsinaisesti vain 

yksi jalkaväkikomppania ja tämän lisäksi huollon 
osia, mutta toiminta on kasvamassa. Naton jäsene-
nä Viro on saanut uutta kalustoa, jolloin vanhasta 
Puna-armeijan aikaisesta kalustosta on voitu luo-
pua. Majuri Rebasen sanoin, kaikki ei kuitenkaan 
ole vielä valmista, aikaa ja resursseja tarvitaan vie-
lä. 

Meiltä suomalaisiltakin sotilailta kysytään 
usein, missä on vihollisemme. Sama kysymys esi-
tettiin nyt majuri Rebaselle. Hänen vastauksena oli 
tyylikäs: "Rauhan aikana valtiolla ei ole vihollista. 
Armeijaa kuitenkin tarvitaan puolustusvalmiu-
den ylläpitoon. Minä käytän asepukua mm. siksi, 
että tämä maa tarvitsee oikeita miehiä. Heitä minä 
koulutan." - Voisiko tuota enää tuon paremmin 
sanoa! 

Toivotamme majuri Rebaselle ja Pärnun Jalka -
väkipataljoonalle menestystä tulevissa haasteissa ja 
kiitämme ystävällisestä suhtautumisesta vierailu-
amme kohtaan. 

Juhlaillallinen virolaisen hotellin tapaan 
Ainahan matkoilla sattuu ja tapahtuu kaikenlai-
sia kommelluksia, joille tavallisesti voidaan nau-
raa jälkeenpäin. Hyvistä valmisteluista huolimatta 
kaikki yksityiskohdat toteutuvat harvoin niin kuin 
amerikkalaisissa elokuvissa tapahtuu. Siitäkin huo-
limatta hotellimme näkemys juhlaillallisesta poik-
kesi turhan paljon ennakko-odotuksistamme. 
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Olimme tilanneet ryhmällemme kabinetin tai 
vähintäänkin eristetyn rauhallisen osan ravintola-
salista. Tästä huolimatta meidät sijoitettiin keskelle 
suurta ravintolasalia paikkaan, jossa oli jatkuva lä-
pikulkuliikenne buffet-pöytään. Emme olisi ilman 
"pientä" painostusta saaneet edes vierekkäisiä pöy-
tiä. Valmiiksi tilattuja - ja maksettuja - ruokajuo-
mia ei myöskään mitenkään turhan oma-aloittei-
sesti tarjoiltu. Sama koski jälkiruokakahvin kanssa 
tilattuja konjakkeja. Ruoka ravintolassa olisi mah-
dollisesti ollut hyvää, jos se olisi ollut lämmintä. 

Kerron tämän kaiken nyt jo hieman huvittu-
neena, mutta täytyy myöntää, että emme puheen-
johtajan ja muiden matkan järjestäjien kanssa 
päässeet parhaaseen juhlatunnelmaan. Jätän ho-
tellin nimen mainitsematta, mutta varoitan tulevia 
Pärnun matkailijoita: Internetissä hyvätasoiseksi 
mainostettu hotelli ei välttämättä täytä samoja vaa-
timuksia, kuin esimerkiksi suomalaisille hotelleille 
asetetaan. 

Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta juhlail-
lallinen sujui muutoin hyvin. Valto Vainio piti juh-
lassa juhlapuheen, jossa hän loi katsauksen yhdis-
tyksen syntyvaiheisiin. Olimme kaikki yksimielisiä 
siitä, että yhdistyksen merkitys rannikkotykistön 
alasajon myötä on koko ajan vain kasvanut ja yh-
distystä tarvitaan. 

Juhlassa myös palkittiin aktiivisia yhdistyksen 

jäseniä. Kari Laakolle myönnettiin yhdistyksen 
muistolahja tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä 
yhdistyksen hyväksi. Karin käsialaahan on pöytä-
standaarimme. Lisäksi Kari jäsensihteerinä toimi-
essaan hankki erittäin aktiivisesti yhdistykselle uu-
sia jäseniä. Yhdistyksen pitkäaikaiset hallituksen 
jäsenet, Jari Hartikainen ja Tatu Vartiainen saivat 
samassa yhteydessä tunnustuksena yhdistyksen 
hyväksi tehdystä työstä numeroimattomat pöytä-
standaarit. 

Bussillinen stand up -koomikoita 
Haluan lopuksi kiittää kaikkia mukana olleita 
hauskasta matkasta. Matkan hauskimmat vaiheet 
koettiin epäilemättä bussimatkojen aikana. Kävi 
näet ilmi, että matkassa oli useampiakin stand up -
koomikoita ja vitsinkertojia. Matkan edetessä jutut 
jostain syystä sen kuin paranivat. Virolainen bus-
sinkuljettajamme lupasi opetella suomea lisää, jot-
ta hän seuraavalle kerralla ymmärtäisi juttujamme, 
nyt meni kuulemma vähäsen vielä ohi. 

Seuraavia yhteisiä tilaisuuksiamme ovat evp-
tapaaminen Helsingissä kesällä ja jäsenille tuttavi-
neen suunnattu kesäretki elokuussa. Näihin tilai-
suuksiin toivon jälleen aktiivista osallistumista. 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Jari Hartikainen 

Tarjoilun ontumisesta huoli-
matta tunnelma juhlapäiväl-
lisellä ei ollut turhan ryppy-
otsainen. Ei ainakaan Hele-
niuksen Mikolla, joka tässä 
on juuri ilmoittanut siirty-

vänsä kesäkuussa yhdistyk-
sen evp-jäseneksi. 
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Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Sin inen Reservi ry:n vuosikokous pidet t i in 

22.4.2006 Haminan Upseerikerholla, Haminas-
sa. Paikalle oli saapunut reilu kolmekymmentä jä-
senyhdistysten ja Sininen Reservi ry:n edustajaa. 

Aluksi kokousväki nautti herkullisen lounaan 
kerholla. Ruokailun lomassa osallistujat vaihtoivat 
kuulumisia ja pohtivat tulevaa kokousta. 

Ruokailun jäkeen puheenjohtaja Matti Kaskea-
la toivotti kokousväen tervetulleeksi Haminaan. 
Hän kertoi kokouspaikkakunnan kiertävän seura-
ten Sininen Reservi ry:n toiminta-alueita. Lopuksi 
Kaskeala esitteli kokousesitelmän pitäjän, komen-
taja Veijo Taipaluksen. 

Kotkan Rannikkoalue 
ja sen tulevaisuuden näkymät 
Kotkan Rannikkoalueen komentaja Veijo Taipalus 
kertoi esityksen aluksi taustastaan ja mainitsi va-
litsemansa sotilasuran tarjonneen juuri sitä, mitä 
hän on odottanutkin. Nykyinen Kotkan Rannik-
koalue muuttuu joukko-osastosta joukkoyksiköksi 
1.1.2007. Uuden yksikön nimi on Kotkan Rannik-
kopataljoona. Merivoimissa tapahtuva meritiedus-
telukomppanioiden koulutus tapahtuu Haminassa 
nyt ja tulevaisuudessakin. Esityksensä lopuksi Tai-

Puheenjohtaja Matti Kaskeala luovuttaa kokous-
esitelmän pitäjälle komentaja Veijo Tapalukselle 
Sinisen Reservin plaketin. 

palus kiteytti henkilöstönsä olevan motivoituneita 
oman alansa kärkiosaajia! 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kas-
keala kiitti Taipalusta mielenkiintoisesta esitykses-
tä ja luovutti hänelle Sinisen Reservin plaketin. 

Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Ennen vuosikokouksen alkua vaalivaliokunnan 
puheenjohtaja Tapio Riikonen ja yhdistyksen pu-
heenjohtaja Matti Kaskeala tarkistivat jäsenyhdis-
tysten edustajien valtakirjat ja yhdistysten käytössä 
olevat äänimäärät. 

Puheenjohtaja Matti Kaskeala avasi Sininen 
Reservi ry:n vuosikokouksen. Hän kutsui kokouk-
sen puheenjohtajaksi Martti Holman (Suomenlin-
nan Rannikkotykistökilta ry). Holma puolestaan 
kutsui Anja Räisänen (Rannikkosotilaskotiyhdis-
tys ry) kokouksen sihteeriksi. 

Hallituksen jäsenmääräksi esitettiin sääntöjen 
sallimaa 13 henkilöä ja kokous hyväksyi esityksen. 

Jäsenyhdistykset olivat esittäneet puheenjohta-
jaksi seuraavia ehdokkaita: komentajakapteeni res 
Pekka Roine, yliluutnantti res Tapio Riikonen ja 
aliluutnantti res Arno Hakkarainen. Äänestyksen 
tuloksena kokous valitsi Sininen Reservi ry:n uu-
deksi puheenjohtajaksi Arno Hakkaraisen. 

Hallituksen jäsenet 13 kpl (suluissa on mainit-
tu henkilön jäsenyhdistys/ organisaatio) 
Jarmo Holm (Turun Laivastokilta ry) 
Antti Jäntti (Helsingin Reservimeriupseerit ry) 
Keijo Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta ry) 
Kimmo Kinos (RT-kerho Johtorengas ry) 
Mika Koivunen (Turun Rannikkotykistökilta ry) 
Timo Koukku (Merenkurkun kilta ry) 
Aarne Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry) 
Tapio Riikonen (Kymen Laivastokilta ry) 
Anja Räisänen (Rannikkosotilaskotiyhdistys ry) 
Arto Tarvonen (Helsingin Laivastokilta ry) 
Esa Terviö (Kymenlaakson Rannikonpuolustajain 
kilta ry) 
Ilkka Tiihonen (Merireserviläiset ry) 
Hannu Wallius (Pohjanlahden Merivartiokilta ry) 

Läsnäolo- ja puheoikeus 
Kimmo Rautanen (Tampereen Reserviupseerit 
ry:n Meriosasto) 

5 O RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 6 



Sininen Reservi ry:n 
vanha puheenjohtaja 
Matti Kaskeala ja uu-
si puheenjohtaja Ar-
no Hakkarainen 
vaihtavat tehtäviä. 

Kokouksen puheenjohtaja Martti Holma ja sih-
teeri Anja Räisänen. 

esitys kruunasi tutustumiskäynnin. 
Tämä oli mukava tapa päättää vuosikokous! 

Parhaat kiitokset todelliselle asiantuntijalle, evl 
Laurille. Samoin parhaat kiitokset kaikille kokouk-
sen järjestäjille sekä kokoukseen osallistuneille. 

Tulevien vuosien haasteena on lisätä kokouk-
seen osallistuvien jäsenien määrää. Tämä on oikea 
tapa vaikuttaa ja päättää yhteisistä asioista Sinisen 
Reservin lipun alla! Tutustuminen RUK-museoon 

Björn Weckström (Nylands Brigads Gille rf) 
Komentaja Taisto Vanhamäki (Merivoimien Esi-
kunta) 
Piiripäällikkö Matti Mäkinen tai edustajansa 
(MPK ry:n Meripuolustuspiiri) 
Kai Masalin (Sinisen Reservin Säätiö) 

Toimihenkilöt (läsnäolo- ja puheoikeus) 
Sihteeri Tiina Slotte 
Taloudenhoitaja Tapio Björklund 
Tiedottaja Mika Kuutti 

Puheenjohtajan tehtävät jättävä Matti Kaskeala 
kertoi, että Sinisen Reservin ansiomitali on myön-
netty Ravo Sarmetille (Rauma) ja ansiomerkki 
Jaakko Maavuorelle (Merireserviläiset ry) . Huo-
mionosoitukset luovutetaan molemmille paikal-
lisen jäsenyhdistyksen toimesta. Sininen Reservi 
ry:n plaketti luovutettiin maaliskuussa 60-vuotta 
täyttäneelle yhdistyksen taloudenhoitajalle Tapio 
Björklundille. 

Uusi puheenjohtaja ja Tapio Riikonen luovut-
tivat Matti Kaskealalle Sinisen Reservin ansiomi-
talin. 

Parhaat onnittelut kaikille palkituille! 

Vuosikokouksen jälkeen RUK:n kannatusyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja evl evp Eero Lauri kier- Teksti: Mika Kuutti 
rätti paikalla olleet RUK-museossa. Laurin elävä Kuvat: Ismo Skriko ja Mika Kuutti 
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Arno Hakkarainen 

• 22.4.2006 pidetty Sininen Reservi rymvuosi-
kokous valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Arno 
Hakkaraisen. 

Tutustutaan lähemmin 42 -vuotiaan reservin 
aliluutnantin taustoihin ja ajatuksiin vapaaehtoi-
sesta maanpuolustustyöstä. 

Arno Hakkarainen syntyi 2.3.1964 Helsingis-
sä. Varusmiespalveluksensa hän suoritti vuosina 
1984-1985 Vaasan Rannikkopatteristossa Vaasas-
sa. Armeijan jälkeen Arno opiskeli agrologiksi Hy-
vinkäällä, valmistuen 1992. Agrologintutkinto päi-
vittyi ammattikorkeakoulututkinnoksi, agrologi 
AMK:ksi, v. 2000. Arno on lisäksi suorittanut "ali-
upseerista upseeriksi reservissä" -kurssin (täyden-
nyskurssi 2/226) Haminassa RUK:ssa 2004-2005. 
Kotijoukkoihin Vantaalla kuuluvat vaimo Eija sekä 
lapset Olli, Elina ja Aino. 

Työuransa Arno on tehnyt Helsingin Yliopis-
ton tutkimustilalla, Agrologien Liitossa ja vuodes-
ta 2000 alkaen Tieturi Oy:ssä. 

Arnon harrastukset jakautuvat selkeästi am-
matilliseen yhdistystoimintaan ja vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Hän on jäsen seuraavissa re-
serviläis- ja kiltayhdistyksissä: Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökilta ry, Merireserviläiset ry (aluksi jä-
sen Helsingin Reserviläiset ry:ssä), RT-kerho Joh-
torengas ry sekä Suojelukoulun Kilta ry. Käytän-
nön maanpuolustustyötä Arno tekee Suomenlah-
den Meripuolustusosaston riveissä suojelun pää-
kouluttajana. Muutoin vapaa-aika kuluu perheen, 
kirjojen ja kalastuksen parissa. 

Voisi sanoa, että maanpuolustushenki on Ar-
nolla tullut jo äidinmaidosta. Suvussa löytyy soti-
laita monessa polvessa. Isoisoisä aloitti uransa Jää-
käripataljoona 27:ssä. Molemmat isoisät olivat ka-
dettiupseereita, toinen jäi taistelukentälle, toinen 
palveli everstiluutnanttina ennen eläkkeelle siirty-
mistä. Isä (jo edesmennyt) ja setä ovat molemmat 
reservin meriupseereita 
• Miltä tuntuu olla juuri valittu Sininen Reservi 
ry:n puheenjohtaja? 
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Arno Hakkarainen 
Sininen Reservi ry:n 
puheenjohtajaksi 

Olo on ylpeä. On suuri kunnia tulla valituksi 
Sininen Reservi ry:n puheenjohtajaksi. Näin suu-
ren, monipuolista toimintaa ja osaamista sisällään 
pitävän joukon johtaminen on haaste. Pidän pu-
heenjohtajuutta tältä osin kunniatehtävänä ja py-
rin sitä sen arvolle sopivalla tavalla hoitamaan. 
• Mikä ohjasi sinut aikanaan liittymään Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta ry:n jäseneksi? 

Varusmiespalveluksesta jäi hyviä muistoja ja 
siltä osin oli ihan luontevaa hakeutua tällaisen ase-
lajiperinnettä vaalivan yhdistyksen jäseneksi. 
• Onko vesillä liikkuminen lähellä sydäntäsi? 

Omaa venettä ei ole, veneilen satunnaisesti vel-
jen veneellä tai yhdessä ystävien kanssa. Meri on 
ollut minulle tärkeä elementti aivan pienestä pitä-
en. Parhaat muistot lapsuudesta ja aika moni aikui-
siältäkin liittyy tavalla tai toisella mereen. 
• Kuvaile muutamalla sanalla itseäsi? 

Muut ovat kuvailleet minua rauhalliseksi, yh-
teistyökykyiseksi ja vastaantulevaksi. 
• Mihin Sininen Reservi ry tulee panostamaan 
tulevan vuoden aikana? 

Osallistutaan aktiivisesti MPK ry:n ja etenkin 
sen meripuolustuspiirin koulutustoiminnan ke-
hittämiseen. Käynnistetään selvitystyö koulutusa-
luksesta. Ratkaisu pitäisi saada valmiiksi kaudelle 
2007. 

Henkilökohtaisesti panostan jäsenkenttään tu-
tustumiseen. 
• Mitkä ovat terveisesi Sininen Reservi ry:n 27: 
lie jäsenyhdistykselle ? 

Haluan kiittä kaikkia luottamuksesta. Sininen 
Reservi ry:llä on hyvä maine ja meillä on paljon 
annettavaa vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. 
Pidetään tämä maine yhtä hyvänä, mennään yh-
dessä yhteistyöllä kohti uusia haasteita. 

www.sininenreservi.fi  
puheenj ohtaj a@sininenreservi.fi 

Teksti ja kuva: Mika Kuutti 
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Perinnekivääri 300m 30 ls / makuu 
1. Korhonen Tatu MR 257 
2. Soini Jukka MR 248 
3. Kurjenniemi Eero MR 243 
4. Risteli Hannu TLK 239 
5. Novari Raimo TLK 221 
6. Luostarinen Jari MR 220 

Joukkuekilpailu / Perinnekivääri 
1. MR (Korhonen+Soini+Kurjenniemi) 748 
2. TLK (Novari+Salo+Talvitie) 563 
3. l.SK (Karimäki+Maurinsalo+Tuominen) 213 

Pistooli 15 ls / koulu + 15 ls / kuvio 
1. Talvitie Matti TLK 276 
2. Soini Jukka MR 272 
3. Novari Raimo TLK 270 
4. Risteli Hannu TLK 269 
5. Salo Arto TLK 260 
6. Korhonen Tatu MR 259 

Joukkuekilpailu / Pistooli 

1. TLK (Talvitie+Novari+Risteli) 815 
2. MR (Soini+Korhonen+Luostarinen) 786 
3. LSK (Engroos+Tuominen+Karimäki) 627 

Kilpailu Mestariampujan Suomi-kp:sta / 
Yhteistulos 

1. Soini Jukka MR 520 
2. Korhonen latu MR 516 
3. Risteli Hannu TLK 508 
4. Novari Raimo TLK 491 
5. Luostarinen Jari MR 475 
6. Salo Arto TLK 474 

LYHENTEET: 
MR = Merireserviläiset 
HI.K =Helsingin Laivastokilta 
TLK = Turun Laivastokilta 
l.SK = Laivaston Sukeltajakilta 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 
TIEDOTTAA 

UUSI JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n vuosiko-
kous pidettiin Suomenlinnan Upseerikerholla tors-
taina 09.03.2006 klo 18.00. Kokouksessa käsiteltiin 
kokouskutsun mukaiset sääntömääräiset vuosiko-
kousasiat. Vuosikokous valitsi Martti Holman yksi-
mielisesti jatkamaan killan puheenjohtajana. Myös 
muu johtokunta valittiin jatkamaan tehtävissään. 

Johtokunnan järjestäytyminen 2006: 
• Perinnejaos: Ove Enqvist 
• Talousjaos: Jukka Lindfors 
• Järjestöjaos: Timo Elolähde 
• Tiedotusjaos: Jussi Wirtanen 
• Varusmiesjaos: Kimmo Ylitalo 
• Projektit: Arno Hakkarainen 

Toimihenkilöiden osalta Kristiina Slotten tilalle 
johtokunnan sihteeriksi valittiin Timo Mäki-Vente-
lä, rahastonhoitajana jatkaa Pentti Alestalo. Keltais-
ta Rykmenttiä johtokunnassa edustaa Kaarlo Mar-
tikainen ja johtokunnan varajäsenenä jatkaa Tapio 
Rannisto. Sinisen Reservin hallituksessa kiltaa edus-
taa Arno Hakkarainen. 

Uusi johtokunta piti ensimmäisen järjestäyty-
miskokouksensa keskiviikkona 12.4.2006. 

JÄRVÖN LASTENLEIRI 
Suosittu Järvön lastenleiri järjestetään tulevanakin 
kesänä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Leiri on tar-
koitettu 7-13 -vuotiaille lapsille. 

Ohjelmassa on jälleen seikkailullista toimintaa 
merellisessä ympäristössä ja ohjelmasta vastaavat 
Kivenlahden Karhunvartij öiden partiolippukunnan 
ohjaajat sekä kiltamme omat aktiivit. Leirille ilmoit-
tautuneille lapsille lähetetään "Tervetuloa leirille" -
kirjeet kesäkuun alussa. 

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Jaana Kiverä, 
gsm 040 705 4251, kivera@kolumbus.fi. Leirimaksu 
on sama kuin edellisenäkin kesänä, 70 euroa/osal-
listuja. 

Tervetuloa Järvöön! 
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RT-KILLAN KESÄRETKI 
Kiltamme järjestää jo perinteeksi muodostuneen 
kesäretken tänä kesänä Itä-Villinkiin. Aiempina 
vuosina suositut kesäretkemme ovat suuntautuneet 
muun muassa Eestin Naissaareen ja Vallisaareen 
sekä Kuningassaareen. Retken päivämäärä ilmoite-
taan myöhemmin ja kaikki tiedustelut retken ajan-
kohdasta ym. voi osoittaa Timo Elolähteelle, puh: 
040- 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi  

Tervetuloa mukaan! 

KUIVASAAREN YLEISÖRETKET 
KESÄLLÄ 2006 
Kuivasaaren yleisöretket jatkuvat taas tulevana kesä-
nä. Edellisvuosien toiminnan tapaan yleisöretkiä on 
neljänä viikonloppuna. Kesällä 2006 järjestettävien 
yleisöretkien päivämäärät ovat: 17.-18.6., 22.-23.7., 
5.-6.8. sekä 26.-27.8. 

Retkipäivät ovat entiseen tapaan lauantai ja sun-
nuntai. Kuljetus Kuivasaareen lähtee Merisatamasta 
ravintola Caruselin rannasta kolmesti päivässä klo 
10.00, 12.00 ja 14.00. Elokuun viimeisenä retkivii-
konloppuna on pääsy saareen myös muillakin kuin 
Suomen kansalaisilla. Ulkomaalaiset vieraat toivote-
taan tervetulleeksi yleisöretkille sunnuntaina 27.8. 

Retken hinta on 25 euroa/aikuinen sekä 10 eu-
roa/5-16 -vuotiailta lapsilta sisältäen kuljetukset ja 
opastuksen museotykkikierroksella sekä luonto-
kierroksella Kuivasaaressa. Kuivasaaressa toimii ret-
kiviikonloppuina Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
sotilaskoti, josta saa ostaa kahvia, munkkeja ja vir-
vokkeita sekä RT-killan oma myyntikoju, josta voi 
hankkia mm. aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Edel-
lisenä kesänä killan oma myyntitoiminta kukoisti 
reippaan myyntitoiminnan ansiosta 

Kuivasaaren yleisöviikonloppujen menestyksen 
takaamiseksi tulevanakin kesänä tarvitaan jälleen 
reippaita kiltalaisia talkooavuksi opastus-, ensiapu-
ja valvontatehtäviin. Ilmoittautuminen yleisöretki-
viikonloppujen vahvuuteen Kimmo Ylitalolle: kim-
mo.ylitalo@ray.fi 

IHA-Linesin verkkosivuilta saatte lisäinfoa me-
rikuljetuksista osoitteesta: http://www.ihalines.fi 

JÄRVÖN TOIMINTAA VUONNA 2006 
Järvön saari Porkkalanniemen edustalla tarjoaa tu-
levanakin kesänä sekä kiltalaisille että muille vie-
railijoille merihenkisen mahdollisuuden ulkoiluun 

ja virkistäytymiseen. Järvön kiltamajassa voi yöpyä 
isommallakin porukalla sekä grillata ja saunassa 
pääsee kunnon löylyihin. Järvön kiltamajan varaus-
hinnasto kaudelle 2006: 
- Kiltamaja, sauna, grilli, muut tilat, yöpyminen 

200,- € + 20,- € / henk / vrk. 
- Ulkotilat, grilli, yhteissauna 50,- € + 10,- € / 

henk / päivä. 
- Kiltamaja, ulkotilat, grilli, päiväsauna 100,- € + 

10,- € / henk / päivä. 
- Yksittäiset ei yöpyvät vieraat 10,- € / henk / päi-

vä. 
Järvön varauksien yhteyshenkilönä toimii Kale-

vi Hiili, jonka kautta myös tiedot kuljetuksien jär-
jestämisestä hoituvat. Yhteystiedot: puhelin 050-
5659029, e-mail laatukonsultointi@bckhilli.com 

KUIVASAARI-KIRJASTA 
UUSITTU PAINOS 
Ove Enqvistin historiikista "Kuivasaari" on julkaistu 
uusittu versio vuoden 2006 alkajaisiksi. Monipuoli-
nen historiikki kertoo kattavasti Kuivasaaren lin-
nakkeen vaiheet vuosien varrelta nykypäivään saak-
ka. Mukana runsaasti historiallista kuvamateriaalia 
sekä piirroksia. 

Kirjaa on saatavana Kristiina Slottelta, yhteystie-
dot viimeisellä sivulla. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet per-
heineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 euron 
hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jättää paikat 
vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat ennen sau-
naan tuloasi. Näin voimme jatkossakin pitää kilta-
laisten 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 yksiköil-
le ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. Kaik-
ki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa tässä 
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todellakin perhettä (jossa on enintään seitsemän jä-
sentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkavereita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anottava 
kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. Ka-
januksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp Mau-
ri Harju (puh: 0400-443 749), jolta varataan kaikki 
saunavuorot. Häneltä saa myös lisätietoa mm. kul-
kulupamenettelystä. 

JÄSENASIAT 
Jäsenmaksu vuodelle 2006 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n jäsenmak-
su on vanha tuttu 25 euroa. Suoritattehan jäsenmak-
sunne eräpäivään mennessä. 

Mikäli jäsenmaksunne vuodelle 2005 on vielä 
suorittamatta, voitte edelleen maksaa sen killan tilil-
le 141930-52057. Laitattehan viitteeksi: "jäsenmak-
su 2005." Kysyttävää jäsenmaksu- tai jäsenasioista? 
Ota yhteyttä Pentti Alestaloon, puh: 041 506 9940, 
pentti.alestalo@pp.inet.fi 

Yhteystiedot ajan tasalle! 
Mikäli sähköpostiosoitteenne tai muut osoite- ja 
yhteystietonne muuttuivat vuoden 2005 kuluessa tai 
ovat lähitulevaisuudessa muuttumassa, päivitätte-
hän ne Pentti Alestalolle killan jäsenrekisteriin, jotta 
tavoitamme kaikki kiltalaiset jatkossakin. 

MUUT KILTA-ASIAT 
Kirjallisuutta 
Ove Enqvist: Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta ja Forteca 2004. Viides täydennetty ja 
korjattu painos, 64 sivua, musta-valkokuvia ja piir-
roksia, sammandrag pä svenska, summary in Eng-
lish. Hinta 3,50 euroa + postikulut. Tilaukset Kris-
tiina Slottelta. 

Kristiina Slottelta voi tilata myös neljää Ove En-
qvistin kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, 
Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja 
Kuninkaansaari. Kunkin hinta on 3,50 euroa + pos-
tikulut. Muutama kappale Isosaari-Kuivasaari -his-
toriikkiakin vielä löytyy. Hinta on sama kuin edellä. 

Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäisen 
Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus Man-
nisen teosta Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä 
maailmansodassa 1914-1918. Kummankin hinta 
on 12 euroa + postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama it-
senäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 40 
minuuttia pitkä video kertoo rannikkotykistön his-
toriaa vuodesta 1918 alkaen aina aselajin lakkaut-
tamiseen saakka. Kuvamateriaalina on käytetty 
muun muassa harvinaisia TK-filmejä, asiantunti-
joiden haastatteluja sekä jonkin verran varta vasten 
videota varten kuvattua uutta materiaalia. Videota 
voi tilata Kristiina Slottelta hintaan 20 euroa + pos-
tituskulut puh: 050 525 0022, sähköposti: kristiina_ 
slotte@yahoo.com 

Rt-killan hihamerkki m/91 
Killan jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen kiltam-
me ikioma hihamerkki, jota käytetään maastopu-
vussa m/91 killan mustan baretin kera. Hihamerk-
kiä ja killan mustaa barettia barettimerkkeineen voi 
ja saa käyttää killan omissa tilaisuuksissa. Komeasti 
brodeerattu kangasmerkki tunnustaa rannikkoty-
kistön värejä, jossa merkkiä kiertää punainen reu-
nus ja mustalla pohjalla on kultainen (keltainen) 
Ehrensvärdin kypärä, kuten barettikokardissa, ris-
tissä olevat tykinputket, sekä teksti: "Suomenlinnan 
RT-Kilta". Merkki on tarrapohjainen ja mitoitettu 
maastopuvun m/91 hihaan. Merkin hinta on 5 euroa 
ja sen saa tilattua osoitteesta: Matti Hiltunen, gsm 
0400 507 990, matti.hiltunen7@luukku.com. Merk-
kiä on saatavilla rajoitetusti, joten tilaa omasi heti! 

Barettimerkki 
Kaikilla kiltamme jäsenillä on oikeus käyttää mus-
taa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan merk-
kiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tämän kir-
jeen alussa). Merkin mukana tulee myös pikkutakin 
kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa on sama ku-
vio. Ansioituneille killan jäsenille voidaan myön-
tää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan barettimerkkiä ja 
vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja voi ostaa muun 
muassa Maanpuolustusyhtiön MP-myymälästä. Ba-
rettimerkkejä (3. lk) ja pinssejä voi tilata yhteishin-
taan 8 euroa osoitteesta: Kristiina Slotte, gsm 050 
525 0022, kristiina_slotte@yahoo.com. 
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Kustannus www.egmont-kustannus.fi 

Veljeä ei jätetä 
- edes rauhan aikana 
Faitterit Merivoimien vapaaehtoisessa 
kertausharjoituksessa Virossa 

Soome Mereväes Teenitud Eestlaste Gild eli Suo-
men Merivoimissa jatkosodan aikana palvellei-

den virolaisten veteraaniyhdistys vietti vuosijuh-
laansa Tallinnassa sunnuntaina 9.4.2006. 

Järjestön puheenjohtaja Ants Vaadre oli yksi 
niistä noin 400 vapaaehtoisesta virolaisesta, jotka 
palvelivat jatkosodan aikana Suomen laivastossa. 
Vaadre palasi sodan jälkeen Viroon ja joutui viet-
tämään 15 vuotta Siperiassa. 1980-luvulla Vaadre 
oli perustamassa virolaisten vapaaehtoisten vete-
raaniyhdistystä. Virallisesti yhdistys aloitti toimin-
tansa vuonna 1992, sitä ennen se toimi joitain vuo-
sia laittomasti "maan alla". 

Ants Vaadre on ollut usein Suomessa laskemas-
sa seppelettä panssarilaiva Ilmarisen muistojuhlas-
sa. Meri yhdistää veljeskansoja. Veteraaniyhdistys 
sai tänä vuonna tukea vuosijuhlalleen Suomen me-
rivoimista, kun Suomen Rauhanturvaajaliiton Fait-
terit-soittokunta oli Tallinnassa merivoimien va-
paaehtoisessa kertausharjoituksessa ja soittamas-
sa juhlassa. Faitterit perustettiin viisi vuotta sitten. 
Soittokunnassa soittaa yhteensä noin 25 henkilöä 
ja rauhanturvaajakokemusta soittokunnalla on yh-
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• Virolaisveteraanijärjestön logo 
• Viron vapaussodassa 1919-1920 kaatu-
neiden muistomerkille laskettiin seppe-
leitä. Faitterit-soittokuntaa johti sotilas-
mestari Pertti Lindstedt. 
• Faitterit-soittokunnan omistuskirjoi-
tuksella varustetun puosunpillin saivat 
Soome Mereväes Teenitut Eestlaste Gild 
puheenjohtaja Ants Vaadre sekä Viru-ho-
tellin johtaja Anu Soosaar. 

• Reservin majurit Antti Nuorivuori ja Olli Lassila ilmoit-
tautuvat merivoimien komentajalle vapaaehtoisesta kerta-
usharjoituksesta. 

• Merivoimien komentaja vara-amiraali 
Hans Holmström kaulassaan Faitterit-
soittokunnan puosunpilli. 

teensä vajaa 30 vuotta. Tallinnan operaation osal-
listui 14 barettisoittajaa. Faittereiden Viron keikka 
oli yksi Suomen rauhanturvaamisen 50-juhlavuo-
den tapahtumista. Tallinnassa oli mukana myös 
jatkosodan veteraani ja ensimmäiseen rauhantur-
vaamisoperaatioon vuonna 1956 Suezilla osallistu-
nut kotkalainen Äke Nykänen. 

Juhlien ja vapaaehtoisen kertausharjoituksen 
jälkeen kiirastorstaina majurit (res) Antti Nuori-
vuori ja Olli Lassila marssivat Merivoimien esikun-
taan ilmoittautumaan merivoimien komentajalle. 
Rauhanturvaajaliiton soittokunta - Faitterit kiitti-
vät Merivoimia vapaaehtoisen kertausharjoituksen 
järjestämisestä. Kiitokseksi siitä he luovuttivat me-

rivoimin komentajalle tunnuksensa puosun pillin 
käyttöohjeineen. Puosun pilli luovutetaan Faitte-
reiden ansioituneille tukijoille. Vara-amiraali Hans 
Holmström vastaanotti lahjan kiitoksin ja naures-
keli aloittaneensa puosun pillin käytön jo vuonna 
1969, jolloin hän aloitti varusmiespalveluksensa 
Helsingin Laivastoasemalla (HelLAs) Upinnie-

Teksti: Johanna Lahtinen, Merivoimien esikunta 
Kuvat: Merivoimat/ Johanna Lahtinen 
Kuvat Tallinnassa: Äke Nykänen 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON PERINNEYHDISTYKSEN 
VOOSIKOKOOS HANGOSSA 11.3.2000 

Perinneyhdistyksen seitsemäs vuosikokous pi-
dettiin Hangossa Haagapuiston koululla (kou-

lussa toimii suomenkielinen yläaste ja lukio), ko-
kousväkeä oli koolla nelisenkymmentä henkeä. 
Ilahduttavaa oli, että muutama pitkämatkalainen 
jäsenkin oli saapunt tähän tilaisuuteen. Vuosiko-
kous pidettiin koulun auditoriossa. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
majuri evp Veikko-Olavi Eronen ja varapuheen-
johtajaksi komentaja Jarmo Valtimo. Hallituksen 
kokoonpano muodostui seuraavaksi: hallituksessa 
jatkavat Ulf Bergen, Leena Lindfors ja Risto Muu-
ro, erovuorossa olleet Pirjo Lange, Reino Meri-
kukka ja Väinö Nurmi valitiin uudelleen kahdek-
si vuodeksi sekä varajäseniksi Kari Aarva ja Oiva 
Lyytikäinen. 

Vuosikokouksen lopuksi komentaja Jarmo Val-
timo kertoi tulevaisuuden näkymistä puolustus-
voimissa yleensä ja Russarön linnakkeenpäällikkö 
kaptl Timo Kalliotie kertoi tämän vuoden toimin-
noista linnakkeella. Kokouksen jälkeen yhdistys 
tarjosi jäsenistölleen piirakka - ja kakkukahvit. 

Yhdistyksen tämän vuoden toiminnasta 
Alkaneena vuotena tulee kuluneeksi 85 vuotta 
Hangon Rannikkopatteriston perustamisesta. Juh-
lapäivää tullaan viettämään patteriston perusta-
mispäivänä elokuun ensimmäisenä yhteistoimin-
nassa Suomenlahden Meripataljoonan kanssa. 

Päivän ohjelmaan on suunniteltu mm seppe-
leenlasku sankarihaudoilla, Hangon Rannikkopat-
teriston muistolaatan paljastaminen ja katselmus 
kaupungintalon edustalla sekä päiväjuhla Hangon 
Casinolla. Perinnepäivään tullaan kutsumaan yh-
distyksen jäsenet ja toiminnantukijat sekä yhteis-
työkumppanit. 

Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta on kut-
sussa, joka postitetaan jäsenistölle alkukeväästä. 

Muusta toiminnasta 
Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. on yh-
teinen seppeleenlasku Suomenlahden Meripatal-
joonan ja hankolaisten maanpuolustusyhdistysten 
kanssa Hangon sankarihaudoilla. 

Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä hankolais-

ten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Yhdistyk-
sellä on kotisivu "netissä" http://kotisivu.mtv3.fi/  
hanrpsto 

Yhteenveto 
Perinneyhdistys kiittää kaikkia kuluneena vuotena 
toiminnassa mukana olleita jäseniään ja yhteistyö-
kumppaneitaan sekä toiminnantukijoitaan! Perin-
neyhdistys on saavuttanut valtavan suosion ja mie-
lenkiinnon näinkin lyhyessä ajassa. 

Jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopulla 320 hen-
keä, joista vuonna 2005 jäseniksi liittyneitä oli 54 
henkeä. Kannattavia jäseniä oli kymmenkunta yri-
tystä ja yksityishenkilöä sekä yhteisöinä Hangon 
Sotaveteraanit ry ja Hangon Sotainvalidien Veljes-
liiton Hangon osasto rf ja kannattavana ainaisjäse-
nenä Hangon Siivous ja Huolto Oy. 

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 

MERIVAIHTEET 

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

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

• • — _ • „ Ruukintie 7-9, 0 2 3 3 0 Espoo 
" • H 1 J Puh. (09) 6 8 2 7 1, Faksi (09) 6 8 2 7 3 0 5 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Turun Rannikkotykistökilta ry piti vuosikoko-
uksensa 18.2.2006 Forum Marinumissa Tu-

russa 21 osallistujan voimin. Tälläkin kertaa ennen 
kokousta oli esitelmä, joka kertoi Forum Marinu-
mista. Merihistoriallisen paikan vaiheet kiinnosti-
vat merellisen aselajikillan jäsenistöä. Kokouksen 
jälkeen oli vuorossa kiertokäynti monipuolisen ja 
esineistöltään laajan esineistön parissa. 

Thomas-Eric Blom jätti 5 vuotta kestäneen pu-
heenjohtajakauden "tuoreiden voimien" kannet-
tavaksi. Kokous valitsi Heikki Arasto uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Erovuoroisista Simo Hangelin, Mo-
nica Molin ja Veijo Sillanpää jatkavat hallituksessa. 
Heikki Araston jättämään avoimeen hallituspaik-
kaan valittiin Risto Siivonen. Muina hallituksen jä-
seninä ovat Heikki Kanervamäki, Mikael Kaskelo, 
Pasi Sariola ja Jorma Virtanen. 

Huomionosoituksen sai Heikki Winter (Turun 
Rannikkotykistökillan hopeinen ansiolevyke). 

Kokous hyväksyi killan uudeksi vapaajäsenek-
si, perustajajäsen Heikki U. Peltosen. 

Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa varsinaisilta 
ja 13 euroa perheenjäseniltä. 

Kilta on myös saanut suurmestariluokan ar-
voisen liikkujan. Viljo Lehtinen (yli 80 v!) on ak-
tiivisena liikkujana saavuttanut 15 vuoden tulok-
sena harvinaisen MPKL:n suurmestariluokan kun-
tomerkin (niitä ei tiettävästi ole myönnetty kuin 
runsas 40 kappaletta noin 40 vuoden aikana). Täs-

Kuvassa siht. Simo 
Hangelin, uusi pj. 
Heikki Arasto ja 
edellinen pj Tho-
mas-Eric Blom, 
joka sai huomion-
osoituksena killan 
standaarin. 

sä on esimerkkiä kaikille Rannikon Puolustajan lu-
kijoille! 

Viljo Lehtiselle luovutettiin merkki juhlavissa 
puitteissa Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n vuosi-
kokouksessa. 

Kilta aloitti kevätkauden järjestämällä piknik-
risteilyn Maarianhaminaan, merellinen ympäristö 
herauttikin matkalaisten "vedet kielelle!" Samal-
la varmaan Korppoon saariston kohdalla luotiin 
katseita ja muistoja etelässä hahmottuvaan Gyltön 
linnakesaareen, jolta rt-väki vähenee. 

Kilta järjestää 8.-12.7. matkan Ruotsin Höga 
Kustenille monine mielenkiintoisine kohteineen, 
tähän on pitänyt ilmoittautua jo aiemmin. Elo-
kuussa on vuorossa miniristeily Turku-Tukhol-
ma-Turku. Syyskuussa on aika jälleen kerätä met-
sän satoa Reilassa. 

Perinteinen syysjuhla pidetään 18.11. klo 19 
Ravintola Suomalaisessa Pohjassa. Siitä alkaa "kil-
talaisten joulu kinkkuineen ja loorineen" joita su-
latellaan illan aikana tanssinjytkeessä. 

Kilta toivottaa Rannikon Puolustajille hyvää ja 
aktiivista kesää! 

Varapuheenjohtaja/tiedottaja Mikael Kaskelo 

r i 
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K f Ü T E K L A 

Tekla Defence - luotettava kumppani 

www.tek la .com 

PORTOF 
HELSINKI ! 

YOUR PORT OF EXCELLENCE 

www.portofhelsinki.fi 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A 
F t i r n c n m c a m 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

http://www.tekla.com
http://www.portofhelsinki.fi


Rannikkojääkärikilta ry. 

T E I K A R I N 
B . 7 . D r a g s v i k i i n 

VaaRannJP:n perinnetaistelun vuosipäivää 
vietetään keskiviikkona 5.7.2006. 

Ohjelmaan kuuluu seppeleenlasku ja pal-
kitsemiset Teikarin kivellä. Kalustoesittely. 
Tilaisuuden jälkeen buffet Upseerikerholla. 

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan killan in-
ternet-sivuilla osoitteessa www.mpkl.fi, ja 
sieltä jäsenyhdistykset/Rannikkojääkärikil-
ta. 

Tilaisuuteen on linja-autokuljetus Hel-
singistä. I lmoittautumiset tilaisuuteen ja 
linja-autokuljetukseen 27.6.2006 mennessä 
puh. (019) 181 4202. 

Rannikkojääkärikillan hallituksen ja Tei-
karin taistelijoiden edustajat käyvät Upinnie-
men varuskunnan Teikarin kivellä laskemas-
sa seppeleen saman päivän aamuna. Jos ha-
luat osallistua tähän tilaisuuteen, ota yhteys 
puheenjohtaja Aarne Krogerukseen, GSM 
040 545 1426. 

Rannikkojääkärikillan kevätkokous 
pidettiin maaliskuun 27. päivänä 2006 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n audi-
toriossa, Helsingissä. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat. Virallisen 
kokouksen jälkeen eversti Vesa Yrjö-
lä (kuvassa) piti esitelmän sotilaallisen 
kriisinhallinnan kehittymisestä ja Suo-
men puolustusvoimien roolista kriisin-
hallinnan kehityksessä. 

Rannilckojäälcärien 
Barettimarssit 

• Syksyllä järjestetään kaksi barettimarssia 31.10.-
1.11. ja 1.-2.11. Dragsvikin lähimaastossa. Killan 
joukkue pyritään saamaan molempiin. Pyydämme 
marsseista kiinnostuneita seuraamaan killan tapah-
tumakalenteria osoitteessa www.mpkl.fi, ja sieltä jä-
senyhdistykset/Rannikkojääkärikilta. 

Barettimarssit on vapaaehtoisia harjoituksia eli 
VEH-harjoituksia. Marsseille voivat osallistua vain 
Rannikkojääkärikillan jäsenet ja osallistujien määrä 
on rajoitettu. Mukaan otetaan myös muutamia hen-
kilöitä rastitehtäviin. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Killan hallituksen 
jäsen Antti Rautiainen, email: antti@rautiainen.cc 
tai GSM 050 556 1825. 

Kanoottivaellukset 

• Rannikkojääkärikillan perinteisiä ka-
noottivaelluksia järjestetään syksyllä kak-
si kappaletta, joista toinen on 25.-27.8. ja 
toinen syyskuun loppupuolella. 

Kanoottivaelluksista kiinnostuneita 
pyydämme seuraamaan killan tapahtuma-
kalenteria osoitteessa www.mpkl.fi, ja siel-
tä jäsenyhdistykset/Rannikkojääkärikilta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Killan 
hallituksen jäsen Antti Rautiainen, email: 
antti@rautiainen.cc tai GSM 050 556 1825 
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Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

Helsingin Miinanraivaajakilta 
kokoontuu nykyisin 
Ravintola White Ladyssa 
joka kuukauden toinen tiistai 
klo 13.00. 

Terveisin 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 

DELTA OMARIN 

Suomalaista 
laivasuunnittelua 
kansainvälisille 

markkinoille 

DELTAMAR1N OY 
Purokatu 1, 21200 RAISIO 

puh. (02) 4336 300 
fax (02) 4380 378 

www.deltamarin.com  
info@deltamarin.com 
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Helsingin Laivastokilta ja 
Matti Kurjen Purjehtijat 
TALLINNAAN SYYSKUUSSA 

Helsingin Laivastokillan kiltaveljet ja Matti 
Kurjen purjehtijat tekevät yhteismatkan Tallin-
naan 29.-30. syyskuuta 2006 

Alustava ohjelma 
Lähtö Helsingistä Katajanokalta perjantaina 
29.9. kello 12.30 Viking Linen aluksella ja 
tulo Tallinnaan kello 15.30. Lähtö Tallinnasta 
lauantaina 30.9. kello 16.45 ja tulo Helsin-
kiin 19.45. 

Ohjelmaan on kaavailtu vierailua Merikasar-
milla ja tutustumista laiturissa oleviin aluksiin 
sekä käyntiä Merimuseossa. Merihistoriasta 
vähemmän kiinnostuneet daamit on ajateltu 
ohjata Taidemuseoon - Tallinna on pullol-
laan kulttuurihoukutuksia. 
Perjantai-iltana on tarkoitus kokoontua yhtei-
selle illalliselle. 

Ohjelmaa kehitellään kun nähdään matka-
laisten henkilöluku ja kokoonpano. Ohjelma-
suunnittelusta Tallinnassa vastaa Lars Eklund 
ja matkan järjestelyistä Hannu Kajanne. 

Matkan hinta määräytyy hotellivalin-
nan mukaan. 
Aikataulu- ja alustavat hintatiedot on saatu 
vasta Vikingiltä. 

Viking tarjoaa matkan yöpymisineen ja aa-
miaisineen kahden hengen huoneessa hen-
geltä 
- Hotelli Virussa 88 eurolla ja 
- Reval Expressissä 64 eurolla. 
Hintatiedot ja muiden varustamoiden tarjo-
amat vaihtoehdot selviävät ja tarkentuvat 
kesäkuussa. 

Ennakkoilmoittautuminen 
kesäkuun kuluessa 
Timo Vartiainen (Helsingin Laivastokilta) 050 
5455 927, 
timo.v.vartiainen@luukku.com 
Hannu Kajanne (MK Purjehtijat) 040 533 
5141, 
hannu.kajanne@surfeu.fi, 
tai kirjeitse 
Tapani Talari, Kuusmiehenpolku 10 E, 
00670 Helsinki 

Kun ilmoittaudut halukkaaksi matkalle kerro 
seuraavat asiat 
- oma nimesi ja syntymäaikasi sekä daamisi 
nimi ja syntymäaika jos tulet kaksin 
- yhteystietosi 

Ennakkoon ilmoittautuneille lähetetään hei-
nä—elokuussa henkilökohtainen kutsu mak-
suohjeineen. 

Pankaa sana kiertämään. 

LAIVASTON KILTA RY 

K O K O O N T U U 

Laivaston Kilta ry:n ylimääräinen kokous pidetään 
12.08.06 klo 13.00 ravintola Strampenissa Vaasassa 
Laivastokiltapäivien yhteydessä. Kokouksessa käsitellään 2§:n 
sisältämät asiat. 

Tervetuloa! 

Killan Hallitus 
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Matkaan lähdettäisiin jos joku hoitaisi matkaliput. Näin näyttäisivät miettivän pienois-
mallien äärellä kiltaveljemme Risto Saari, Jouko Andström, Reino Varinowski, Pekka 
Raunio ja Jaakko Rantanen. 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 

TUTUSTUMASSA KUNINKAALLISEEN LAIVASTOON 

Turun Laivastokillan retkiryhmä pääsi tutus- kysymys. Kahvin ja tosi komean täytetyn groisan-

tumaan Royal Caribbean-varustamon lippu- tin herättäminä kuuntelimme rekrytointipäällik-
laivaan Freedom of the Seas alukseen. Tämä aivan kö Markku Lehtovaara kertomusta siitä valtavas-
uskomattoman kokoinen, suurin koskaan raken- ta henkilömäärästä, joka laivaa on rakentamassa, 
nettu matkustajalaiva makasi vielä Aker Yardsin Työvoimasta on jatkuva pulaa, joten Markku "ke-
Turun telakan varustelulaiturissa. Laiva on lähdös- hottikin" kynnelle kykeneviä käymään hetimiten 
sä Kuuban aurinkoisille vesille, mutta nyt sen vai- rekrytointitoimistossa ilmoittautumassa. Laivan 
tavia kansia koristeli vielä aavistus synnyinmaansa rakentamisessa työskentelee kirjavaa kansallisuut-
viileistä oloista - pitkittyneen talven kuorrutus. ta, 1500 rakentajaa paikan päällä ja saman verran 

Turun Laivastokillan retkeily- ja huvitoimikun- eri alihankkijoilla. Projektipäällikkö Sami Kouvo-
nan ja sen puheenjohtajan Pekka Raunion ja Kai nen heitteli seinälle kuvia laivan mittasuhteista. 
Ilmasen hyvät suhteet laivanrakentajiin toi meille Laiva on kokonainen itsenäinen kaupunki omine 
tämän mahdollisuuden. Vaikka varmistus pääsys- vesi- ja voimalaitoksineen, jätevedenpuhdistamoi-
tämme laivaan tuli aivan viime hetkellä ja ilmoitus neen sekä jätejärjestelmineen. Siellä on myös oma 
siitä saatiin retkipäivän TS:n Treffin kiltapalstalle, televisioasema. Miehistöä laivalla on yli 1300 hen-
ilmoittautui illan tutustumiskäyntiin täysi ryhmä, keä useista eri kansallisuuksista. Kaikkea materiaa-
n. 20 kiltalaistamme. lia laivan rakentamisen aikana kuluu täysin usko-

Ennen telakan portista sisäänpääsyä meille esi- mattomia määriä. Ikkunalasineliöitä menee kuin 
tettiin auditoriossa millaisesta rakennelmasta on kokonaisen kaupungin tarpeisiin, maalia yli 400 
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000 litra ja sähkökaapeleita sen verran että ylettyi-
si täältä meidän rannoi l tamme vaivattomasti Väli-
merelle asti. Laiva on pituudeltaan lähes 340 met-
riä ja leveyttä löytyy 38,6 m. Laivan ylimmät osat 
vinguttavat caribian tuulia lähes 69 met r in kor-
keudella ja ylimmältä 15. kannelta näkee maisemia 
melko laajalle. Syväys on 8,5 metriä ja bruttovetoi-
suutta löytyy 158 000 tn. Jo nyt lähes loppuunmyy-
tyjä hyttipaikkoja jätistä löytyy 4345:lle hengelle. 
Laivan nopeus on yli 21 solmua. 

Valitettavasti e m m e saaneet ottaa kameroi ta 
laivaan. Ne oli jätettävä jo telakan port t ien ulko-
puolelle. Ennen laivaan kipuamista kävimme pu-
kuhuoneessa pukemassa kunnon tamineet yllem-
me. Turvakengät jalkaan, visitor-työtakit päälle, 
suojalasit silmille ja korvatulpat mukaan. Yhtenäi-
sen ryhmän merkiksi vielä jokaiselle samanlaiset 
vihreät kypärät päähän. Kyllä nämä varusteet tar-
peen ahtaissa, telineitä ja työntekijöitä täynnä ole-
vassa laivassa olivat. Ei nyt ihan ryömitty mutta sy-
vään joutui nöyrtymään eräskin kiltaveli, silti ky-
päränsä kopauttaen. Vekki olisi paljain päin julki-
sivuun tullut. Laivan konehuoneissa liike- ja muun 
voiman tuottamiseen on asennettu useita laivadie-
seleitä. Katsoin Wärtsilä 46:n arvokilpiä. Niissä lu-
kee viimeistä kertaa valmistuspaikkana Turku. Tä-
män laivan jälkeen ei uusista laivoista tätä merkin-
tää enää valitettavasti löydy. 

Luksus oli vielä osassa laivaa kokonaan peitos-
sa, mutta vaikkapa ruokasalissa oli jo selvästi näh-
tävissä se lähes rajaton panostus mikä laivan si-
sustukseen laitetaan. Monikerroksisen salin seiniä 
kierteli komeat loosit, joista ruokaillessaan näkee 

mukavasti koko saliin ja sen keskilattian kohdal-
la katosta roikkuvan valtavan, monimetr i sen Itä-
vallassa tehdyn kristal l ikruunun. Kiertokäynnillä 
tuli vastaan luistelukenttää, valtavia vesiparatiiseja 
erikseen lapsille ja aikuisille. Laivalla on mahdol-
lisuus mm. golfailla ja surffailla sitä varten raken-
netussa erikoisessa altaassa. Jätin sisuksista löytyi 
myös suurin oopperasali mitä m a a m m e rajojen si-
sällä sillä hetkellä oli. Kävimme kapteenin hytissä-
kin, joka oikeasti oli huoneisto omalla sisäänkäyn-
nillään myös suoraan komentosillalle. Kuulimme 
että kipparilla on jollakin alakannella satamissa 
pistäytymistä varten Ferrari ja Harley D. Sisäkäyt-
töä varten sähkökäyttöinen kaksipyöräinen. Ko-
mentosillalla oli myös malliksi "ruori" Lainausmer-
keissä siksi ettei sitä mielestäni ruoriksi ehkä tulisi 
kutsua. Puuta se suurimmaksi osaksi oli, mutta sen 
kehä oli yläosastaan vajaa kuin F l :n ratti. 

Laivan mah tavan koon vuoksi laivan lähtöä 
varmistaa ja merelle pääsyssä saattelee kolme hi-
naajaa ja kaksi jäänmurtajaa. Mahtaa olla melkoi-
nen näky. Uskon että jopa val takunnan uutiskyn-
nyksen ylittää tällainen kulmakuntamme tapahtu-
ma. Lähimerialueita on joudutaan ruoppaamaan 
näiden jättiläisten poispääsyä varten. Seuraavaksi 
sukupolveksi nimetty uusi piirustuslaudalla oleva 
Genesis-laivasarja tulee r ikkomaan reilusti tämän 
nyt ulos lähtevän mammut in superlatiivit. Pituus-
ennätys seuraavalla rikotaan komealla 360 metr in 
mitalla. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila 
Laivavertailun kuva Aker Yardsin esityksestä. 

How big is big ? 

USS Nimitz 

Miten iso on iso? Tästä sen näkee. Eräs Yhdysvaltojen ylpeyksistä mahtuis i 
maai lman suu r imman matkustajalaivan sisälle. 



Reserviläisurheiluliitto ry:n 
merimestaruuskilpailut 

Turussa 08. - 09. 09. 2006. 
Kilpailujärjestelyistä vastaa tänä vuonna 
Turun Laivastokilta ry. 
Kilpailussa ratkaistaan Res UL:n merimes-
taruus nelimiehisin joukkuein. 
Kilpailu on myöskin Pohjoismaiden 
merimestaruuski lpai lujen karsintaki lpai lu. 
Ki lpai luun kuulu päivä- ja yöki lpai lu sekä 
maastokilpailuosuus ammunto ineen. 
Kilpailualukset hankki i järjestäjä. 

I lmoi t tautumiset 15.6.-06 mennessä 
Seppo Kailalle osoitteella: 
skaila@dnainternet.net. 
Tiedusteluihin vastaa Jarmo Holm 
puh. 0400 524 253, 
jarmo.holm@dnainternet .net . 

Toivomme runsasta osall istumista 
mer ik i lpa i luun! 

Ki lpa i lu to imikunta 
Turun Laivastokilta ry. 

RAISION I-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 

Kaarinan kaupunki 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaar i 4 , Kerava 
Puh. (09) 2 7 4 7 9 3 0 

Valtakunnalliset laivastokiltapäivät 
Vaasa 12.-13.8.2006 

LAUANTA112.8. 
Klo 12.00 Saapuminen ja ma jo i t tuminen (muut paikal l iski l-

lat, oululaiset ym.) 
Klo 13.00 Päivien avaus ja tu lokahv i t , rav into la Strampen, 

Sisäsatama 
Klo 15.00 Laivanvarustaja Carl Gustav VVolffi rel ief in paljas-

tus Vaasan Mer imuseol la , kunn iapuheen joh ta ja 
Tauno Rewell. Tutustuminen Merimuseon kokoel-
mi in, kahvi tar jo i lu 

Klo 17.00 Vaasan kaupungin vastaanotto, isäntänä ki l tavel i , 
apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka 

Klo 19.00 I l ta juh la , rav into la Segel förening meren äärel lä 
Vaskiluodossa 
Huomionosoituksia, Vaasan soti lasläänin komen-
taja, kommodor i Hannu Luukkonen 
Musiikkia 

SUNNUNTA113.8 
Klo 10.00 Risteily saaristossa 
Klo 11.15 Lounas Jannen Saluunassa Kuusisaaressa. Päivien 

päät täminen. 
Klo 13.15 Paluu kaupunki in 

Osanottomaksu on 50 e u r o a j a se sisältää kaiken muun pait-
si i l ta juh lan j uoma t sekä mahdol l isen ma jo i t tau tumisen . Il-
mo i t tau tuminen 15.7.2006 mennessä puheenjohtaja l le, puh 
0500 665 413 ta i sähköposti teuvo.roden@pohjanmaansyop 
ayhdistys.fi ta i s ihteeri l le Mikael Pastolle, puh. 0500163752 
ta i sähköposti mikael.pasto@luukku.com 

Teuvo Roden 

BOSCH 
Invented for life 

Turval l isuutta, j ohon voit luottaa. 

www.boschsecurity.com/fi 

NIKLASHIPPING OY LTD 
I tätuulent ie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09 -478 29 300 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA RY. 

TOIMINTAA POHJANLAHDELLA 

KILLAN KEVÄTKOKOUS VIRPINIEMESSÄ 
• Virpiniemen merivartioasemalla Oulun edustal-
la kokoontui lauantaina 4.3. kuusitoista Pohjalah-
den Laivastokillan uskollista jäsentä arvioimaan 
hallituksen aikaansaannoksia kuluneelta toimin-
tavuodelta. Kokousosanottajista neljä oli saapunut 
Vaasasta. 

Ennen varsinaisia kokousasioita Oulun sotilas-
läänin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Han-
nu Pitkänen luovutti luutnantti Heikki Paakkisen 
avustamana Laivaston Ristit Oulun osaston kol-
melle veteraanijäsenelle, panssarilaivoilla palvel-
leille. Ristin saivat Kaarlo Sohlo, Reino Ruotsalai-
nen ja Viljo Vuoristo, kaikki noin 90 vuoden iässä 
olevia sotiemme veteraaneja. Juhlallista huomion-
osoitustapahtumaa edelsi everstiluutnantti Pitkä-
sen katsaus pohjoisen maanpuolustusalueen tule-
vaisuuden suuntaviivoihin. 

Varsinaisessa kevätkokouksessa hallitus sai 
puhtaat paperit, vaikka tilinpäätös osoittikin jo 
toista kertaa alijäämäistä tulosta, joskin se oli puo-
littunut edellisestä kaudesta. Toimintaan oli käy-
tetty kaikkiaan 4307 euroa, ja alijäämä oli 772,44 
euroa. Hallitus sai evästyksen kääntää tulos positii-
viseksi kuluvalla kaudella. Toiminnan laajuus niin 
Oulun kuin Vaasankin osastoissa (yhteensä 31 ko-
kousta ja tapahtumaa ), sekä yhdistyksen opetus-
veneen Lindan purjehdukset ja opetusajot (yli 51 
käyttötuntia) Suupohjan alueella painoivat ilmei-
sesti kuitenkin enemmän kuin tuloksen alijäämäi-
syys. Kokouksen lopuksi puheenjohtajana toimi-
nut killan puheenjohtaja Teuvo Roden muistutti 
kiltalaisia alkavasta Auta sotiemme veteraaneja -
keräyksestä ja toivoi kiltalaisilta aktiivista osallistu-
mista itse keräystapahtumiin. 

VALTAKUNNALLISET 
LAIVASTOKILTAPÄIVÄT VAASASSA 
• Kesällä 2005 Turussa aloitetut Laivastokiltapäi-
vät saavat jatkoa kuluvana kesänä Vaasassa. 

Pohjanlahden laivastokilta kutsuu kaikkia jäse-
ninään ja muita paikalliskiltoja osallistumaan elo-
kuun tapahtumaan. Odotamme tapahtumaan noin 
60 henkeä. 

fr J pJtflR^Hg» j ] 

Hbc 

rSs 
Killan kevätkokouksen yhteydessä Ou-
lun osaston kiltaveljet sotaveteraanit 
Reino Ruotsalainen, Kalle Sohlo ja Viljo 
Vuoristo saivat Laivaston Ristin. He ovat 
palvelleet aikoinaan mm. panssarilai-
voilla. Ristin luovutti heille evltn Hannu 
Pitkänen. Palkittujen puolesta puhues-
saan Reino Ruotsalainen korosti asevel-
vollisuuden merkitystä nuoren kasvami-
sessa. 

Kuvassa muistoristiä saamassa Kalle 
Sohlo ja toisessa kuvassa kaikki kol-
me kiltaveljeä risti rinnassaan. 
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Reserviupseerikurssi MSK 29 käytiin vuonna 
1956 uudestavuodesta vappuun eli tarkoin 

päivämäärin 2.1.-4.5.1956. Kurssi koostui rannik-
kotykistö-, torjunta-, laivatykistö- ja miinalinjoista 
ja sen vahvuus oli 126, elossa on tällä hetkellä 98 ja 
vanhalle koululle Sairaalasaareen 4.5.2006 saapui 
47 miestä eli lähes puolet nykyvahvuudesta. 

Koulumme johtajana oli mainio rt-eversti Rei-
no Aaltonen, vanha norssi, ja oppilaskomppaniam-
me päällikkönä kapteeni Rainer Grönholm, hieno 
herrasmies, sekä hänen jälkeensä lyhyen aikaa kap-
teeni Erkki Uski. Joukkueenjohtajina toimivat yli-
luutnantit Eero Rekola ja Jan Klenberg sekä luut-
nantit Erkki Kallio ja Erkki Uosukainen. Johtopor-
taamme legandaarisiin hahmoihin kuuluivat myös 
ylivääpeli Taneli Osa ja vääpeli Vesa Lehti. Kurs-
simme koki Porkkalan palautuksen, yleislakon, 
Urho Kekkosen ensimmäisen presidentinvaalin ja 
virkaanastujaiset sekä hiihtomarssin Pirttisaaren 
talvileiriltä Suomenlinnaan. Se oli kova talvi ja kir-
joittaja muistaa yhä vartioladun sysipimeässä 34 

asteen pakkasessa raskaan krh:n tuliasemalle Pirt-
tisaaren uumenissa. 

Mielessä on myös yleislakon aikainen yöllinen 
vartiointi MSK:n Kaivopuiston puoleisessa yläker-
ran käymälässä sen varalta, ettei jäätietä pitkin ete-
nisi koulua kohti asiaankuulumatonta väkeä. WC-
naru vain hiljaa heilahteli ja me olimme tehoste-
tussa valmiudessa. Kovan talven etuja oli toisaalta 
se, että sundikselta Polin tansseista saattoi tiukan 
paikan tullen palata taksilla jäätä pitkin koulul-
le. Omat korvani paleltuivat kuitenkin Kruunun-
haasta Polille kävellessä, stadilainen kun ei voinut 
kääntää karvalakin korvallisia alaspäin. Ensin nap-
sahti oikea korva Ateneumin kohdalla, sitten vasen 
Wulffin kulmalla, minkä jälkeen ei paleltanut enää 
yhtään. Seuraavana aamuna olinkin sairaalan vas-
taanotolla kurssin muhkeimpine kuuloelimineen. 
Tulos: jotain liisteriä korviin, niiden hiljainen pa-
lautuminen nykymuotoon sekä kolme vuorokautta 
vapaata ulkopalveluksesta. 

Se meidän talvisotamuistoista. 
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Tilaisuus oli mukava ja kodikas 

50-vuotistapaamisemme aluksi oppilaskuntamme 
puheenjohtaja, pankinjohtaja, kapteeniluutnant-
ti Jukka Haapanen, professori, luutnantti Edward 
Andersson ja suurlähettiläs, yliluutnantti Matti 
Häkkänen laskivat kurssimme seppeleen koulun 
sankaritauluille. 

Merisotakoulun johtajan sijainen, komenta-
ja Jukka Viitanen, joka toimi isäntänämme, kertoi 
mielenkiintoista tietoa koulun historiasta ja ny-
kypäivästä, minkä jälkeen teimme kierroksen pe-
rintösaleissa ja vanhoissa tupatiloissamme. MSK 
oli viidessäkymmenessä vuodessa jonkin verran 
muuttunut, mutta rakennus palautui ripeästi mie-
liimme. Asevelvollisia vilahteli käytävillä aivan ku-
ten silloin ennen. 

Koululta siirryimme vapaassa muodossa kä-
vellen entisen 1. Erillisen Rannikkotykistöpatte-
riston rättivarastoon eli lauttasataman kohdalla 
sijaitsevaan nykyiseen ravintola Panimoon naut-
timaan kenttätyyppistä maukasta lounasta. Jukka 
Haapasen lämpimien tervetuliaissanojen jälkeen 
lounaamme kunniavieras, kurssimme pidetty ku-
raattori amiraali Jan Klenberg piti hienon puheen, 
joka muodostuikin 50-vuotistapaamisemme ko-
hokohdaksi. Amiraali totesi pitkän kokemuksensa 
perusteella, että hänen mielestään Suomen lähes-
tyvä puolustuspoliittinen valinta on joko pysyä liit-
toutumattomana tai liittyä Natoon. Kolmatta vaih-

Oppilaskunnan puheenjoh-
taja, pankinjohtaja, kaptee-
niluutnantti Jukka Haapa-
nen, professori, luutnantti 
Edward Andersson ja suur-
lähettiläs, yliluutnantti Mat-
ti Häkkänen laskevat kurs-
simme seppeleen koulun 
sankaritauluille. 

toehtoa eli ns eurooppalaisen puolustuksen linjaa 
ei itse asiassa ole olemassa. Klenberg piti henki-
lökohtaisesti kakkosvaihtoehtoa järkevimpänä sa-
noen "en ole mikään Natokiihkoilija vaan lähinnä 
realisti". 

Kurssi antoi aivan erityistä arvoa sille, että ku-
raattorimme halusi osallistua Panimon aterialle. 
Uskallan lainata amiraalin omia sanoja: "Tilaisuus 
oli mukava ja kodikas. Oli ilo taas tavata niin mo-
nia vanhoja kavereita." 

Lounaan ja vilkkaan keskustelun jälkeen palat-
tiin lautalla kaupunkiin, eräät perinteellisesti Kap-
pelin kautta. Vain muutama sadetakki oli vaihtu-
nut. Useat osanottajat tapasivat kurssitovereitaan 
ensi kertaa viiteenkymmeneen vuoteen. Loistava 
kevätsää kultasi muistot ja kuraattorin allekirjoit-
taneelle vapuksi 1956 määräämä poistumiskielto 
koululta tuntui nyt lähes sotilasansiomitalilta. 

Vaikutti siltä, että tapaamiseen oltiin tyytyväi-
siä. Sitä valmisteli vuoden verran Stockmannin 
vintillä toimikunta, johon kuuluivat Jukka Haapa-
nen, Edward Andersson, Sakari Arola, Petri Hir-
vonen, Matti Häkkänen, Tero Lehtovaara, Kaarlo 
Ståhlberg ja Heikki Tarjanne. 

Matti Häkkänen, MSK 29:n torjuntalinja 
Kuvat: Heikki Tarjanne, MSK 29:n miinalinja 
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Meriliiton juhlaseminaarin puheenvuorojen pitäjät Silja Symphonylla 25.4.2006 (vas.) kansliapääl-
likkö Juhani Korpela, vara-amiraali Hans Holmström, johtaja Risto Näsi, johtaja Eero Mäkinen, yli-
johtaja Eeva -Liisa Poutanen, toimitusjohtaja Matti Aura, apulaisjohtaja Risto Lång. Kuvasta puuttuu 
toiminnanjohtaja OUi Koskinen. 

Laivastoyhdistysaate eli 1920-luvulla voimakkaana 
mm. Saksassa ja Ruotsissa. Helsingin satamalaitok-

sen johtaja Otto Engb. Jaatinen tutustui työmatkoillaan 
aatteeseen ja toi sen Suomeen. Syysmyrskyssä 1925 ta-
pahtunut maatamme ja sen merenkulkupiirejä voimak-
kaasti vavahduttanut torpedovene S-2:n tuhoutuminen 
oli sitten lähtölaukauksena Suomen Laivastoyhdistyksen 
perustamiselle huhtikuun 24. päivänä 1926. 

Yhdistyksen perustamisvaiheessa oli eduskunnassa 
juuri käsittelyssä laivastolaki, jonka avulla pyrittiin saat-
tamaan laivastovoimat niille asetettujen tehtävien tasalle. 
Yhdistyksen aktiivinen toiminta vaikutti osaltaan siihen, 
että eduskunta lopulta hyväksyi laivastokin. 

Perustettu Suomen Laivastoyhdistys alkoi heti toi-
mia koko valtakunnan alueella, Pääyhdistyksen, vuodes-
ta 1931 Suomen Laivastoliiton jäseninä oli yhteensä 20 
alueellista yhdistystä, joissa oli parhaimmillaan 13 000 
henkilöjäsentä. Paikalliset laivastoyhdistykset toimivat 
voimakkaasti alueellisten tavoitteittensa hyväksi: Laivas-
toyhdistysten työn jälkiä ovat mm. Poriin pystytetty S-2:n 
tuhoutumisen muistopatsas ja Kotkassa oleva Ruotsinsal-
men toisen meritaistelun muistomerkki. 

Sotien jälkeen pyrittiin saamaan liiton toimintaan 
mukaan erityisesti nuorisoa. Toimintamuotoina olivat lai-
vastopäivät, joiden ohjelmana oli tavallisesti tutustumi-

nen laivaston aluksiin sekä meripoikaleirit vuosina 1947-
1965 ja niiden johdannaisina nuorisopurjehdukset, jotka 
aloitettiin kesällä 1964. Erityisenä harrastusmuotona tuo-
tiin pojille laivojen pienoismallien rakentaminen. 

Nuorisopurjehdustoiminta kasvoi vähitellen niin laa-
jaksi, että oli aiheellista erottaa se Meriliitosta omaksi ko-
konaisuudekseen. Näin syntyi Suomen Purjelaivasäätiö 
vuonna 1973 ja se on nyt oman purjelaivansa, kuunari 
Helenan myötä vakiinnuttanut asemansa nuorisopurjeh-
duksissa. Meriliitto on kuitenkin ollut edelleen läheisessä 
yhteistyössä Purjelaivasäätiön kanssa. 

Muitakin uusia toimintamuotoja ryhdyttiin etsimään 
1950-luvulla ja päädyttiin järjestämään yksin tai yhdessä 
muiden kanssa merellisiä näyttelyitä. Silloisista näyttelyis-
tä huomattavin oli messutapahtuma "Navigare 63", jossa 
liitolla oli järjestelyjen päävastuu. Laaja laivamallinäyttely 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1955 Stockman-
nin tiloihin ja seuraavan kerran liiton täyttäessä 60 vuotta 
vuonna 1986 Suomenlinnan Armfelt-museoon. Tammi-
kuussa 1997 Meriliitto sai tilaisuuden järjestää runsaak-
si viikoksi pienoismallinäyttelyn Stockmannin Argoshal-
liin. Se osoittautui niin suosituksi, että yleisön pyynnöstä 
näyttely uusittiin laajempana ja perusteellisempana ke-
väällä 2002 Jugendsalissa, missä siihen tutustui viiden vii-
kon aikana yli 23 000 vierasta. 
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Meriliitto on jakanut vuodesta 1986 alkaen erityistä 
"Merenkulun maineteko" -kunniapalkintoa tunnustukse-
na merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen li-
säämiseksi tehdyistä huomattavista saavutuksista. Ensim-
mäisen palkinnon saivat "Sea Finland"-näyttelyn järjestä-
jät, Suomen Merimuseo ja National Maritime Museum. 
Sen jälkeen on palkittu ruotsalainen pintapelastaja Sven 
Selling, merenkulkuneuvos Gunnar Eklund, taiteilija Erk-
ki Riimala, pääjohtaja Martin Saarikangas ja John Nurmi-
sen Säätiö. 

Vuodesta 1992 Meriliitto on järjestänyt jäsenkunnal-
leen lounaskokouksia, tähän mennessä yhteensä 23, jois-
sa arvovaltaiset alustajat, kuten pääministeri Esko Aho, 
suurlähettiläs Juri Derjabin, puolustusvoimain komenta-
ja, amiraali Juhani Kaskeala, puolustusministeri Jan-Erik 
Enestam, merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström ovat virittäneet vilkkaan keskustelun ajan-
kohtaisista merialojen kysymyksistä. 

Meriliitto on aloittanut jälleen merenkulkualan koh-
deryhmille järjestettävät laivaseminaarit, jollaisia pidet-
tiin aikaisemmin vuosina 1987-1990. Eduskunnan lii-
kenne- ja viestintävaliokunta on jo kahtena keväänä 2004 
ja 2005 tullut runsaslukuisesti Meriliiton laivaseminaariin 
kuulemaan merialan ajankohtaisista asioista huippuasi-
antuntijoiden esittäminä. Nämä seminaarit ovat saaneet 
erittäin kiittävän vastaanoton. 

Komentaja Visa Auvinen kokosi Meriliiton 75-vuo-

tishistorian kirjaksi nimeltä "Laivastoyhdistyksestä Meri-
liitoksi 1926-2001" ja se ilmestyi liiton 75-vuotisjuhlako-
kouksen yhteydessä huhtikuussa 2001. 

Katse tulevaisuuteen 
Suomen ulkomaankaupasta noin 80 % kulkee meritse. 
Korvaavaa kuljetustietä ei ole näköpiirissä, joten meren-
kulku on tulevaisuudessakin tärkeä osa maamme talous-
elämää. Satamatoiminnot ja merenkulun palvelut pysy-
vät meillä jatkossakin. Maamme laivanrakennuksella on 
edelleen vankka sija risteily- ja erikoisalusmarkkinoilla. 
Suomessa säilyvät merellisten alojen osaajat niin yhtiöinä 
kuin yksilöinä ja uusia tarvitaan jatkossakin. Ala tarvitsee 
kuitenkin yhteistoimintaa, jonka avulla yhteiset intressit 
voidaan paremmin hyödyntää. Tietoa tulee voida levittää, 
vaihtaa ja syventää. 

Täksi yhteistoimintakentäksi sopii Meriliitto, jolla 
on vuosikymmenten vankka tausta tukenaan. Liiton toi-
minta on jo pitkään keskittynyt Suomen meriklusteriin 
eli merialojen yrityksiin sekä yhteisöihin. Jäsenkunta, 214 
henkilöjäsentä ja 36 yhteisöjäsentä, muodostuu pääasias-
sa merenkulun, satamien, merenkulun palveluiden, lai-
vanrakennuksen ja meripuolustuksen edustajista. Merilii-
ton tarpeellisuutta kuvaa parhaiten se, että jäsenmäärä on 
kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen aikana. Meri-
liiton tehtävänä on jatkossakin toimia yhdyssiteenä Suo-
men meriklusterissa ja laajentaa vielä toimintaansa niille 

MERENKULUN MAINETEKO -PALKINTO 
"KUUNARI HELENA JOUTSENEN JÄLJILLÄ" 
-HANKKEELLE 

• Merili itto - Sjöfartsförbundet on myöntänyt seitsemännen 
Merenkulun maineteko -kunniapalkinnon "Kuunari Helena 
Joutsenen jälj i l lä"-hankkeelle. Kyseessä on hienosta oivalluk-
sesta ja useiden tahojen yhteistyöllä syntynyt hanke. 

"Sen myötä Suomen merihistoriaa ja -perinnettä hyö-
dyntäen on luotu erityisesti nuoril le mahdollisuus perehtyä 
mereen ja merenkulkuun sekä kokea ainutkertaisia ja vaativia 
haasteita osallistumalla koululaiva Suomen Joutsenen jälkiä 
seuraaville valtameripurjehduksille kuunari Helenalla"tode-
taan palkitsemisen perusteissa. 

Suomen Purjelaivasäätiön kuunari Helenan ensimmäinen 
"Joutsenen jä l j i l lä"-hanke toteutet t i in vuosina 2003-2004 
Etelä-Atlantille, jol loin vierailtiin mm. maailman yksinäisim-
mäksi saareksi sanotulla Tristan da Cunhalla. Ensi toukokuun 
alussa kuunari Helenaa odotetaan koti in toiselta matkalta, 

jolla kierrettiin koko Etelä-Amerikka mukaan lukien legendaa-
rinen Cap Horn. 

Nykyaikainen sähköinen ja painettu viestintä on mahdol-
listanut purjehdusten tuomisen laajasti myös suuren yleisön 
tietoisuuteen kertomalla merestä, merenkulusta ja merellisestä 
nuorisotyöstä. Esikuvansa tavoin kuunari Helena on vienyt t ie-
toa ja myönteistä kuvaa Suomesta vierailusatamiin ja -maihin. 

Nyt myönnetty kunniapalkinto jaetaan kahtena kappalee-
na, toinen säilytettäväksi fregatt i Suomen Joutsenella ja to i -
nen kuunari Helenalla. Palkintojen luovutus tapahtuu Turussa 
9.5.2006 kuunari Helenan saavuttua takaisin Etelä-Amerikan 
kiertomatkaltaan. 

Palkinnon myöntäminen "Joutsenen jä l j i l lä" -hankkeel-
le ju lk istet t i in Meri l i i ton 80-vuotisjuhlaseminaarissa ms Silja 
Symphonylla. 

Juhlaseminaarin yhteydessä pidetyssä Meril i i ton vuosiko-
kouksessa l i i ton uudeksi puheenjohtajaksi val i t t i in to imi tus-
johtaja Jouko Santala. Liittoa joht i 10 vuotta ennen häntä KTM 
Matti Pietikäinen. 
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klusterin osa-alueille, jotka ovat tähän saakka olleet hei-
kosti edustettuina. 

Jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä 
Meriliitto järjestää edelleen jäsenilleen lounaskokouksia 
ja tutustumisretkiä, joilla jäseniä yhdistävän vaikutuksen 
lisäksi pyritään tietoiskuin laajentamaan ja syventämään 
jäsenkunnan merialojen osaamista. 

Merenkulun maineteko -kunniapalkinto on saavut-
tanut arvostetun aseman merialoilla, sillä se myönnetään 
perusteellisen harkinnan tuloksena ansioituneelle saajalle. 
Sitä on jaettu vain kuusi kertaa 20 vuoden aikana. Tämä 
palkinto säilyy edelleen Meriliiton toiminnassa, minkä 
osoittaa 80-vuotisjuhlien yhteydessä jaettu seitsemäs kun-
niapalkinto. Lisäksi Meriliitolle on hiljattain suunniteltu 
liiton toiminnassa ansioituneille jaettava standaari, jonka 
ensimmäinen kappale myös luovutettiin vuosijuhlassa. 

Suosittuja seminaareja järjestetään edelleen eduskun-
nan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä muillekin me-
renkulkualan kohderyhmille. 

Meriliitolla on internetissä suomen-, ruotsin- ja eng-
lanninkieliset kotisivut osoitteessawww.meriliitto.fi. 

Lisätietoja 
Meriliitto www.meriliitto.fi 
Matti Pietikäinen 040-5631490 
Jouko Santala 0500-674888 
Jukka K. Pajala (09) 670559 tai 

jukka.k.pajala@kolumbus.fi 

Teksti Meriliitto, kuvat Jukka K. Pajala 

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström vastaanottaa Meriliiton standaarin 
numero 1 merivoimille. Tapani Talarin suunnit-
teleman pöytästandaarin luovuttaa puheenjohta-
ja, KTM Matti Pietikäinen. 

'Meri Yhdistää' 
Suomen Merihistoriallinen yhdistys kokoaa 

ammattilaiset 

Suomen Merihistoriallinen yhdistys on yhdis-
tänyt merenkulun toimijoita samaan pöydän 

ääreen jo yli 40 vuoden ajan. 'Mielestäni Suo-
men kokoinen maa tarvitsee yhteistoimintaa 
merenkulusta kiinnostuneiden tahojen välillä', 
Suomen Merimuseon uusi johtaja Leena Hai-
la painottaa. 'Suomen Merihistoriallinen yhdis-
tys voisi olla juuri tällainen yhteistyöelin' Haila 
suunnittelee. 

Meri, laivat ja merenkulkijat ovat olleet tär-
keä osa Euroopan ja koko maailman historiaa. 
Meritiet loivat pohjan eri maanosien väliselle 
kaukokaupalle, aloittivat kehityksen kohti ny-
kyistä globaalia taloutta. Myös meidän maamme 
historiassa merelliset yhteydet ovat olleet tärkei-
tä: oman Itämeremme välityksellä Suomi liittyi 
osaksi Eurooppaa, meren yli ovat kulkeneet niin 
kauppatavarat kuin kulttuurivaikutteet. Meri on 
toiminut sekä taloudellisen kilpailun että sodan-
käynnin näyttämönä, se on monin eri tavoin 
vaikuttanut rannikoilla eläneiden ihmisten koh-
taloihin. 

Yhdistys todellakin tuo yhteen Suomalaisen 
merenkulun toimijoita ja harrastajia. Yhdistyk-
sen hallituksessa on mm. Merimieskirkon pää-
sihteeri Sakari Lehmuskallio, SAK:n historioit-
sija Tapio Bergholm ja merikapteeni Sven-Erik 
Nylund. Forum Marinum, merenkulkualan mu-
seo Turusta, on myös edustettuna hallituksessa. 
'Tällaiset yhdistykset ovat hyvin tärkeitä yhteis-
työelimiä toiminnan tarkoituksenmukaisen koor-
dinoinnin kannalta tähdentää Haila, joka on 
myös yhdistyksen hallituksen jäsen. 'Toivomme 
että onnistuisimme värväämään jäseniä myös 
merenkulun harrastajien parista. Eri alojen asi-
antuntijat ovat erittäin tervetulleita mukaan yh-
distykseen. Voisimme järjestää toimintaa asian-
tuntijaseminaareista lauluiltoihin ja tietopankis-
ta taidekurssiin.' 

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, retkiä 

I 

S 
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Purjelaiva Pavelin miehistö Australiassa noin 
vuonna 1908-1912. Keskellä kapteenska Zaida 
Söderman, miehensä merikapteeni William Sö-
derman ja tyttärensä Elli. Kuva: Suomen Meri-
museo 

ja jäsentapaamisia. Jäsenet saavat Nautica Fennica 
-nimisen merihistoriallisen julkaisun jäsenetuna. 
Yhdistys järjestää myös kansainvälistä toimintaa: 
joka toinen vuosi pidetään Merihistorian päivät, 
joissa esiintyy myös kansainvälisiä puhujia. Ensi 
vuonna ne järjestetään Porvoossa. Yhdistys pitää 
yllä myös harrastajatutkijarekisteriä. 

'Jäsenistö koostuu entisistä ja nykyisistä am-
mattimerenkulkijoista ja merenkulusta, veneilys-
tä tai historiasta kiinnostuneista maakravuista. 
Toivotamme uudet jäsenet sydämellisesti terve-
tulleeksi. Meillä on Internet-sivut ja sähköpos-
tilista, joka mahdollistaa myös ei-helsinkiläisten 
jäsenien pysyvän ajan tasalla yhdistyksen tapah-
tumista.!' yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Leh-
muskallio korostaa. 

Haluaisitko tietää lisää merestä, laivoista ja 
merihistoriasta? Tutkija Miia-Leena Tiili, 040-
707 0338 Sp: miia-leena.tiili@kotka.fi antaa li-
sätietoja Suomen Merihistoriallisen yhdistyksen 
toiminnasta. Rannikkopuolustusta edustaa halli-
tuksessa komentaja Ove Enqvist, jolta myös voi 
kysyä tietoja Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi. 
Teksti: Sari Mäenpää 

Ilmastoinnin ja erikoissuodatuksen 
toimittajana toivotamme merivoimien 

uudisrakennukselle 
L-444 

ja sen miehistölle menestystä 
tehtävissään. 

NOVENCO 
NVC ilmankäsittely 
Kallentie 2 Phone +358-2-4328500 
FIN-21250 MASKU Fax +358-2-4328501 
Finland E-mail novenco@nvc.fi 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 105 
00201 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: tapio.maijala@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
GSM 040557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040 828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
(09) 181 24213 

e-maii: pentti.villanen@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 

KON PUOLUSTAJA 

> uilK^usumm e 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 050300 9819 
e-mail: eija.paananen@nordea.com 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kare Vartiainen 
Mannerheimintie 128 A 29 
00270 HELSINKI 
GSM 0400694538 
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
llmarintie 3 
01400 VANTAA 
GSM 050 383 5486 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI 
GSM 040 503 0875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

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

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400 813 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040 557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440837846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 as 15,65100 VAASA 
GSM 050 558 5987 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 0405105547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

• Puheenjohtaja Martt i Holma 
Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
GSM 0407554261 
e-mail: martt i .holma@welho.com 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Heikki Arasto 

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 0408248679 
Puh(019)2481163 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19,00970 Helsinki 
GSM 0503286134 
arto.tarvonen@luukku.com 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 0505405417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00/00 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Reino Varinovvski 
Nuppulant ie lOE, 20320 TURKU 
Puh (02)239 4491,0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@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 0505119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MIINANRAIVAAJAKILTA 

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

RANNIKON 

'/lieri 
PUOLUSTAJA» 
/iltimahuai, 

Teikarin Päivä Dragsvikissä (sivu 73) 
Merivoimien vuosipäivä (sivu 7) 
Laivaston Kilta ry:n ylimääräinen kokous, 
Ravintola Strampen, Vaasa (sivu 75) 

12.-13.08 Laivastokiltojen kiltapäivät Vaasassa (sivu 78) 
25.-27.08. Rannikkojääkärikillan kanoottivaellus (sivu 73) 
08.-09.09. ResULn Merimestaruuskilpailut Turussa (sivu 78) 
08.-10.09. Meriupseeriyhdistyksen syysmatka Riikaan (sivu 57) 

12.09. 27 UK:n vuosilounas Helsingissä Suomalaisella Klubilla 
(RP4/05 sivu 89) 

29.-30.09. Helsingin Laivastokiltaja Matt i Kurjen Purjehtijat 
Tukholmaan (sivu 75) 

24.10. Meriupseeriyhdistyksen vuosipäivän kokous 
Merisotakoululla (sivu 57) 

31.10.-01.11. Rannikkojääkärien barettimarssit Dragsvikissä (sivu73) 
ja 1.-2.11. 
08.11. Turun Rannikkotykistökillan syysjuhla, 

Suomalainen Pohja (sivu 71) 

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden 
toinen ti istai (sivu 74) 
Kuivasaaren yleisöretket (sivu 66) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien 
ja eri yhdistysten t iedottei ta: 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
teemat 2006 

3/2006 Valvonta 
• ilmavalvonta • merivoimien tutkavalvonta 
• ti lannekuva ja verkostokeskeinen sodankäynti 
Ilmestyy viikolla 40 

4/2006 Rannikkoilmatorjunta 
Alusilmatorjunta 
Ilmestyy viikolla 50 

8 7 

mailto:tapioriikonen@surfeu.fi
mailto:lars.eklund@starckjohannsteel.fi
mailto:reino.varinowski@pp.inet.fi
http://www.hrmu.fi
mailto:erik.westerinen@hrmu.fi
mailto:erwes@erwes.com


F I N N E T O N S U O M A L A I N E N T l ETOLI I KEN N ERYH M Ä , JOKA TARJOAA A S I A K K A I L L E E N K A I K K I 

P A I K A L L I S E T JA V A L T A K U N N A L L I S E T P U H E - , DATA- , I N T E R N E T - JA D I G I - T V - R AT KAI S UT. 

Kysy l i sää v a l t a k u n n a l l i s e s t a p a l v e l u n u m e r o s t a m m e 0 8 0 0 3 0 1 0 9 . 

FINNET 


	2006_2

