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PÄÄKIRJOITUS 4/2006 

Jag har en dröm. . . 
maakuntajoukot 
2010- luvu l la 

Sodan ajan alueellisia joukkoja täy-
dennetään vapaaehtoisilla maakun-
tajoukoilla. Niistä kehitetään alu-
eellisten joukkojen ydinyksiköitä, 

joilla kyetään vastaamaan nopeasti poikke-
usolojen uhkamalleihin ja tukemaan yh-
teiskunnan elintärkeitä toimintoja. Näin 
asian ilmaisee Puolustusministeriön stra-
tegia 2025 "Turvallisesti tulevaisuuteen". 
Tavoite aiemmin puolustusministeriön 
julkaisemana on ollut, että jokaisessa maa-
kunnassa olisi maakuntajoukkoja jo vuon-
na 2010. 

Puolustusvoimat on käynnistänyt vii-
dessä sotilasläänissä maakuntajoukkojen 
muodostamisen vuonna 2005. Kuluva vuo-
si on ollut ensimmäinen koulutusvuosi ja 
ensi vuonna loput sotilasläänit aloittavat 
omien maakuntayksiköidensä perustami-
sen. 

Ilokseni sain lukea merivoimien ko-
mentajan linjaukset merivoimien maa-
kuntajoukkojen kehittämisestä Rannikon-
puolustajassa nro 3. Merivoimien maa-
kuntajoukot etenevät hyvään ja oikeaan 
suuntaan! Maakuntajoukko nimenä ei 
tietenkään sovi hyvin merivoimien tehtä-
väkuvaan, mutta idea sinänsä kyllä. 

Miltä maakuntajoukot saattavat näyt-
tää 2010-luvulla? Siitä esitän muutaman 
avainajatuksen erittelemättä puolustushaa-
roja. Puolustusvoimien sodan ajan ko-
koonpanossa on tärkeitä nopeasti toimeen-
pantavia maakuntayksiköltä operatiivisia 
tarpeita vastaava määrä, parhaimmillaan 
ehkä 16000 reserviläistä. Joukot edustavat 

kypsyneemmän, elämää jo kokeneen reser-
vin sotilaiden parhaimmistoa. Fyysiseltä 
suorituskyvyltään he kulkevat reserviar-
meijamme kärjessä. Henkiseltä suoritusky-
vyltään ja osaamiseltaan he ovat "hiljaisia 
puoliammattilaisia". Heidän varustuksensa 
vastaa tehtävien vaatimustasoa ja ulospäin-
kin he näyttävät todella uskottavilta soti-
lailta. 

Mihin heitä tarvitaan? Heitä tarvitaan 
alueellisen puolustuksemme vahvistami-
seen, avainkohteidemme ja toimintojemme 
suojaamiseen eriasteisissa uhkatilanteissa. 
Heitä voidaan käyttää viranomaisten tuke-
miseen normaalioloissa, yhteiskunnan häi-
riötilanteissa ja poikkeusoloissa. Normaali-
aikana maakuntajoukkoja voidaan käyttää 
viranomaisten toiminnan tukemiseen hei-
dän pyynnöstä ja johtamana isoissa yleisö-
tapahtumissa, kansainvälisissä vierailuissa 
ja tapahtumissa. Häiriötilanteissa maakun-
tajoukot voivat puolustusvoimien joukkona 
osallistua virka-apuun viranomaisten pyyn-
nöstä ja johtamana vaativissakin häiriöti-
lanteissa. Poikkeusoloissa tai uhkan ollessa 
suuri maakuntajoukoilla voidaan suojata 
yhteiskunnan elintärkeitä kohteita ja toi-
mintoja. Siitä uhkan kehittyessä vielä pa-
hemmaksi maakuntayksikkö saattaa jatkaa 
sotilaallisessa tehtävässä samalla kohteella 
tai muussa tärkeässä sodan ajan tehtäväs-
sä. Kaikissa edellä kuvatuissa tilanteissa 
ratkaisevaa on koulutus tehtävään ja oikea 
varustus. Yhtä tärkeää on eri viranomaisten 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
3/2006 

Merivoimat merellä... 
O p e n Spirit 0 6 
• Merivoimat osallistui monikansalliseen mii-
nantorjuntaoperaatioon Virossa syyskuun alussa. 
Tänä vuonna operaatiossa löydettiin yli 100 mii-
naa, joista suomalaisen Kampela 3:n miehistö löysi 
kahdeksan uutta miinaa. 

Open Spirit on monikansallinen miinojen ja 
räjähteiden raivausoperaatio sekä miinantorjunta-
harjoitus. Harjoitus järjestetään vuosittain Viron, 
Latvian tai Liettuan merialueilla. 

Open Spirit-operaatioiden päämääränä on vä-
hentää merenpohjassa olevien ensimmäisen ja toi-
sen maailmansodan aikana laskettujen miinojen ja 
räjähtämättömien ammusten aiheuttamaa riskiä, 
kehittää harjoitustoimintatapoja sekä edistää yh-
teisymmärrystä, luottamusta ja ystävyyttä. 

Loviisa06 
• Suomen ja Ruotsin merivoimien yhdeksäs kah-
denvälinen Loviisa-harjoitus toteutettiin 9.-13. lo-
kakuuta 2006 Saaristomerellä ja Pohjois-Itämerel-

lä. 
Harjoituksessa kehitettiin Suomen ja Ruotsin 

merivoimien yksiköiden toimintakykyä oman toi-
minta-alueen ulkopuolella tapahtuvissa rauhan-
turvaoperaatioiden monikansallisissa kriisinhal-
lintatehtävissä. 

Harjoitukseen osallistui yhteensä yli 300 meri-
sotilasta ja 12 alusta. 

Kunnianosoitus V e n ä j ä n 
entiselle keisar innal le 
• Miinalaiva Pohjanmaa teki surukunnianosoi-
tuksen Suomenlahdella Jussarön eteläpuolella 25. 
syyskuuta 2006, kun Venäjän entisen keisarinnan 
Maria Feodorovnan (syntyjään Tanskan prinsessa 
Dagmar) maalliset jäännökset kuljetettiin Pietariin 
uudelleenhautausta varten. 

Keisarinnan maalliset jäännökset kuljetettiin 
meritse Tanskasta Venäjälle tanskalaisella sota-
aluksella HDMS Enbern Snarella. Maria Feodo-
rovna oli Aleksanteri III vaimo, joka kuoli Tans-
kassa vuonna 1928. 

©PUOLUSTUSVOIMAT 

Miinalaiva Pohjanmaan surukunnianosoitus keisarinna Maria Feodorovnalle. 
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. . . j a rannikolla 
F INSWE06 
Suomalaisten ja ruotsalaisten joukkojen yhteishar-
joitus järjestettiin Saaristomerellä 18.-24.10.2006. 
Harjoitukseen osallistui Suomesta Uudenmaan 
prikaatista ja Saaristomeren meripuolustusalueel-
ta sekä Ruotsista Amfibiorykmentti l:stä yhteensä 
lähes tuhat sotilasta, noin 70 alusta sekä lukuisia 
ajoneuvoja. 

FINSWE ATU 06:ssa harjoitettiin merivoimien 
kansainvälistä rannikkojääkäriyksikköä kriisinhal-
lintatehtäviin osana suomalais-ruotsalaista amfi-
biotaisteluosastoa. 

Henkilöstömuutoksia merivoimissa 
Merivoimien joukko-osastojen johdossa tapahtuu 
seuraavia muutoksia: 
• Merivoimien tutkimuslaitoksen johtajaksi on 
määrä t ty 1.12.2006 ins inöör ikomenta ja Pek-
ka Kannari Merivoimien esikunnasta. Laitoksen 
apulaisjohtajaksi on määrätty 1.1.2007 komentaja 
Taisto Vanhamäki Merivoimien esikunnasta. Lai-
toksen nykyinen johto insinöörikommodori Pekka 
Lopmeri ja komentaja Ove Enqvist siirtyvät eläk-
keelle. 
• Saaristomeren meripuolustusalueen esikunta-
päälliköksi on määrätty 1.1.2007 komentaja Veijo 
Taipalus Kotkan rannikkoalueelta. 

sivulta 3 

Jag 
har en 
d rom. 

luottamus maakuntajoukkoihin osaajina ja 
uskottavina yksikköinä. 

Onko olemassa onnistumisen edelly-
tyksiä? On sekä myönteisiä että isoja haas-
teita jopa kompastuskiviäkin. Toiminnan 
käynnistämiselle on olemassa poliittinen 
hyväksyntä vuoden 2004 selonteon myötä. 
Myönteisistä edellytyksistä tärkeimpiä ovat 
reserviläisten vapaaehtoisuus ja tahtotila, 
puolustusvoimien tarve parantaa alueellisen 
puolustuksen osatekijöitä ja yhteiskunnan 
tarve saada käyttöönsä puolustusvoimien 
joukkojen osaamista ja kalustoa. Näin voi-
daan tarkoituksenmukaisella tavalla yhdis-
tää kaikkien osallisien tarpeita ja tavoitteita. 
Hyvin tärkeää on myös, millainen Maan-
puolustuskoulutus ry on tulevaisuudessa. 
Kykeneekö järjestö ottamaan merkittävän 
vastuun maakuntajoukkojen koulutukses-
sa? Haasteina ovat muun muassa reservin 
rekrytoinnin onnistuminen erityisesti mie-
histön osalta, reservin sitouttaminen kou-
lutukseen ja maakuntayksikköönsä, yksilön 
arvomaailma ja valmius vapaa-aikansa käyt-
töön tähän tarkoitukseen, työnantajien suh-
tautuminen ja toimintaa säätelevän lain hy-
väksyntä. Yksi kompastuskivi ylitse muiden 
on, että maakuntajoukkojen olemassaolon 
tarkoitus ei ole asian osallisille selvä. Vastuu 
niin toiminnan käynnistämisestä, kehittä-
misestä, koulutuksesta kuin koko tehtävän 
menestyksellisestä läpiviennistäkin on aina 
puolustusvoimilla. 

Onko tämä fantasiaa vai totta sen näem-
me, itse pestini päättävänä 31.12.2006 re-
servissä. Toivotan kaikille Rannikonpolus-
taja- lehteä lukeville hyvää tulevaisuutta ja 
rohkeutta tehdä vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä. Kiitos yhteistyöstä! 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja 
Eversti Jorma Jokisalo 

Kuvissa ylhäältä 
vasemmalta insinööri-
komentaja Pekka 
Kannari, komentaja 
Taisto Vanhamäki ja 
komentaja Veijo 
Taipalus. 

z 
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Järjestelmäintegrointi- ja suunnittelupalvelut 

TietoSaab Systems suunn i t te lee ja 

to imi t taa kokona is jä r jes te lmiä ja 

osakokona isuuks ia , jotka tuo t tava t 

as iakka i l lemme vaa t imus ten 

muka isen suor i tuskyvyn. 

Suunn i t te lemme jä r jes te lmä t 

vaat ivaan, p i tkän e l inkaaren 

kesto iseen käyt töön. Mod i f i o imme 

ja modern iso imme jä r jes te lmiä , ja 

t a r j o a m m e as iakka i l lemme käytön 

tuk ipa lve lu i ta , y l läpi toa ja huol toa. 

Tarjoamme järjestelmäsuunnittelu-
palveluita. 

• Sähkö-ja 
instrumentointisuunnittelu 

• Elektroniikkasuurmittelu 
• Ohjelmistosuunnittelu 
• Mekaniikkasuunnittelu 
• LVI-suunnittelu 
• Käyttöympäristön suunnittelu 
• Turvallisuus, ... 

Toimitamme kokonaisjärjestelmiä ja 
osakokonaisuuksia. 

• Vaatimustenhallinta 
• Järjestelmäsuunnittelu 
• Ohjelmisto- j a laitteistosuunnittelu 
• Ympäristövaatimusten täyttäminen, 

mm. sään, mekaanisen ja sähköisen 
ympäristön vaatimukset 

• Vaatimusten todentaminen 
• ILS, mm. analyysit, dokumentaatio, 

varaosat, käytön aikainen tuki 

Tarjoamme laajan joukon infra-
struktuuri- ja tilaratkaisuja, jotka 
soveltuvat erilaisten järjestelmien ja 
sovellusten tarpeisiin: 

• Tutkajärjestelmät 
• Johtokeskukset 
• Ammunnanhallintaj ärj estelmät 
• UAV-järjestelmät 
• Ohjusjärjestelmät 
• Sensorijärjestelmät 
• Kommunikaatiojärjestelmät 
• Huolto- ja korjaustilat 

kifrastmktuuritoimituksemme 
sisältävät kaiken, mitä tarvitaan 
tehokkaan, turvallisen ja ergo-
nomisen työskentely-ympäristön 
luomiseen; toteutuksessa ote-
taan huomioon sekä käyttäjien 
että järjestelmien tarpeet. Infras-
tuktuuritoimitus voi sisältää ope-
raattorien käyttöpaikat laittei-
neen. tehonsyötöt. laitekaapit, 
kaapeloinnin, kytkentäkotelot. 
liitäntäpaneelit, sähköisen ympä-
ristön vaatimusten mukaiset rat-
kaisut. mm. salamasuojat. EMC 
ja EMP-suojarakenteet. Ergono-
miseen käyttöympäristöön tarvi-
taan mm. hyvä valaistus, ilmas-
tointijärjestelmä, kuljetusläm-
mitin ja raittiin lisäilman tuotto 
NBC-suodatuksineen. Toimituk-
simme kuuluvat myös kalusteet 
j a lisärakenteet kuten työpöydät, 
aputasot, tuolit, kehikot, kiinnik-
keet ja erilaiset säilytystilat. 

0 TietoEnator 
Building the Information Society 

T i e t o S a a b S y s t e m s Oy 
www.t ie tosaab .com 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Aikansa kutakin..., 
mutta hyvillä mielin! 
(Maakuntajoukot, osa 2.) 

Merivoimien esikunta julkisti merivoimien va-
paaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelu-

päivillä 13.9. Turussa merivoimien maakuntajouk-
koja koskevan käskyn. Käsky sisälsi selkeät ja perus-
tellut reunaehdot maakuntajoukkojen synnyttämi-
selle, olemassa ololle, henkilöstön valintaperusteiden 
suuntaviivoille ia sitoumusten lähtökohdille. Käskys-
sä oli otettu huomioon sotilasläänien pilottien ko-
kemukset. Samalla käskyssä korostui reserviläisten 
kuuleminen ja myötävaikutus edessä olevassa toteu-
tusvaiheessa. Kun aiemmin olen ilmaissut reservi-
läisten tuntemaa huolta asian edistymisestä läänien 
aloitettua aiemmin, on huoleni nyt pois pyyhkäisty. 
Merivoimat on jälleen etulinjassa. 

Ratkaisu ei tietenkään ole kaikkien odotus-
ten mukainen. Harva ratkaisu sitä voi olla. Ym-
märrän hyvin niiden aktiivien tuskan, joiden oma 
aselaji tai koulutushaara ei sisälly perustettaviin 
joukkoihin.(Kts.RP 3/06) Samoja tunteita elää vielä-
kin merivoimien yhdistymisen kaikuina. Mutta van-
haan ei kannata liikaa takertua. Tekemästään työstä 
ja taustastaan on toki syytä olla ylpeä! 

Kuulemani perusteella luen, että pallo on nyt pit-
kälti heitetty myös reserviläisille. Nyt mitataan todel-
lista maanpuolustustahtoa, ei vain gallupkyselyissä 
esille tullutta. Tunnettuhan on, että reilusti yli 80% 
vastaajista ilmaisee näkemyksensä olevan, että maata 
tulee puolustaa huonossakin tilanteessa. Viikonlopun 
vapaaehtoiseen harjoitukseen tulee huonoimmillaan 
5 % kutsutuista. 

Merivoimien maakuntajoukon perustamisen 
edellytyksenä on, että vapaaehtoisia sitoumuksen 
tehneitä on yli puolet joukon vahvuudesta. Muuten 
joukkoa ei perusteta maakuntajoukkona. Joukkoon 
hyväksytyn tulee sitoutua vähintään kahdeksi vuo-
deksi ja tavoitteena on kuuden vuoden sitoutumisai-
ka, joka voi siitäkin jatkua. Jos ja kun joukko syntyy, 
on sen koulutus priorisoitua. Tavoitteena on valmius-
joukko. Samalla sitoutuneen tulee varautua ehkä noin 
kuuteen koulutus- tai harjoitustapahtumaan vuosit-
tain. Ja vapaaehtoisesti sitoutuneelle ne eivät voi olla 
vapaaehtoisia! 

Olin myös syyskuussa päätoimittajana kutsuttu-
na kuulemassa pääesikunnan asevelvollisuusosaston 
suunnitelmia maakuntajoukkojen osalta. Sen seura-
usta on pyytämäni eversti Jorma Jokisalon pääkir-
joitus tässä lehdessä. Tilaisuus oli rohkaiseva. Eversti 

Kenttäsairaanhoitajana 
Lohtajalla 

Jokisalo korosti tulevien maakuntajoukkojen korkeaa 
laatua ja koulutustasoa, niiden erikoisjoukkoluonnet-
ta. Tällöin ehkä peikkona ollut huoli riittävästä mie-
histön rekrytointiosuudesta ei välttämättä ole niin 
suuri. Erikoisjoukon koostumus voi olla upseeri- ja 
aliupseeripitoinen. 

Toinen esille tullut asia oli koulutuksen tason tur-
vaaminen. Tilaisuudessa esitettiin, että hyväksyttyjen 
kouluttajien tulee olla sa-sijoitettuja. Yleisrajauksena 
varmaan perusteltu. Mutta lähtökohtana tulee myös 
olla asiantuntemukseltaan ja kouluttajataidoiltaan 
parhaiden kouluttajien käyttö. Olivatpa nämä asevel-
vollisia/asevelvollisuuden suorittaneita taikka ei. Ei-
hän sijoitus sinänsä pätevöitä. Yhtä vähän, kuin pap-
pisvihkimys tekee synnittömäksi. Vaikka onkin eräis-
sä kirkoissa sakramentti. On selvää, että parhaita kou-
luttajia tullaan käyttämään. Statuksesta riippumatta. 

Tämän lehden ilmestyessä olen jättänyt viisi vuot-
ta johtamani Suomenlahden Meripuolustusosaston 
päällikön tehtävät. Aika on ollut antoisaa ja rikasta, 
kuin elämä itse. Hienoja hetkiä hienojen aseveljien 
kanssa. Hienoja vuosia isänmaata palvellen sillä pie-
nellä ymmärryksellä, joka suorittavan portaan re-
serviläisellä on. Huippuhetkiä, luonnollisesti myös 
pettymyksiä. Kaikki kuitenkin ns. rikkautta. Tiedän 
jättäväni päällikkyyden hyviin käsiin. Loistava tiimini 
jatkaa, nyt uusilla tavoitteilla ja selkeällä tulevaisuu-
della. Jopa lakisääteisellä pohjalla. Tulen kaipaamaan 
teitä! 

* 

Ensi vuosi on Rannikon Puolustajan 50. ilmesty-
misvuosi. Lehden kehittäminen ja sen toimin-

taedellytysten turvaaminen ovat olleet ja ovat pää-
toimittajan ja lehden taustayhteisöiden ja yhteistyö-
kumppanien saman suuntaisten ponnistelujen koh-
teena. Ja tulosta on tullut. Olemme yhdessä rakenta-
neet lehdestä puolustushaaramme edustavaa julkai-
sua. 

Kiitokset hienosta julkaisuvuodesta kaikille teki-
jöille! Olette olleet korvaamattomia! 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! 
Kai Masalin 

PS. Turun neuvottelupäivät olivat taatusti elämäni vii-
meinen kertausharjoitus. Onhan noita ollutkin. KH-
vuorokausia. Se on ohi nyt, poikaseni, sanoi lennon-
opettaja, kun oppilas pilvestä maahan syöksyi. 

Aikansa kutakin 
Asevelvollisuutensa täysin palvelleena suorittanut 

entinen reserviläinen. 1.1.2007 alkaen komkapt res ? 
vai evpres? vai ?? 
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r~\ / I erivoimien kohteet 
/,] ja toiminta suojataan 

hävittäjätorjunnalla, 
1 m ! L J merivoimien alusten 

ilmatorjunnalla ja maasijoittei-
sella i lmatorjunnalla, maavoi-
mien ilmatorjuntayksiköillä, il-
masuojelulla sekä elektronisella 
ja muulla suojautumisella. 

Ilmauhka 
Sodan käynti aloitetaan tyypilli-
sesti ilmaiskuilla. 

Hyökkääjä aloittaa sotatoi-
met iskemällä ilmapuolustuksen 
kohteisiin. Ilmapuolustuksen la-
mauttamisella luodaan edelly-
tykset strategisten tavoitteiden 
saavuttamiselle. 

Meripuolustus voi olla joko 
suoraan ilmaoperaation kohtee-
na tai ilmahyökkäys voi kohdis-
tua merivoimien vastuualueel-

Suomen ilmapuolustus muodostuu 

hävit täjätor junnasta, i lmatorjunnasta 

sekä i lmavalvonnasta. Mer i vo ima t 

tukee val takunnan ilmapuolustusta 

va lvomal la vastuualueensa i lmat i laa, 

tor jumal la i lmati lanloukkaukset, elekt-

ronisella tuella ja tuottamalla tappio i -

ta vastustajan ilma-aluksille ja ilmator-

juntakykyisil le taistelualuksille. 

Komentajakaptee-
ni Reijo Kuutti on 
merivoimien ilma-
torjuntapäällikkö. 
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le olevaan tai sen läheisyyteen 
ryhmitettyyn toisen puolustus-
haaran yksikköön. Ilmatoiminta 
merivoimien kohteisiin saattaa 
liittyä osana laajempaan toimin-
taa esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla. 

Suomen mer ipuolus tuksen 
lamauttaminen liittyy hyökkää-
jän tavoitteisiin merellä, ranni-
kolla tai esimerkiksi eteläisellä 
rantamaalla. Ilmahyökkäyksillä 
pyritään tuhoamaan tai lamaut-
tamaan merivoimien johtamis-
järjestelmä, merivalvonta tai tor-
junta- ja suojauskyky. Ilmahyök-
käykset suunnataan samanaikai-
sesti koko merivoimien vastuu-
alueelle tai kohteet rajataan ajal-
lisesti ja paikallisesti. Yksittäisinä 
kohteina voivat esimerkiksi olla 
päätukikohta, johtamispaikka, 
varasto- ja huoltoalue, kauppa-
alus, merikuljetus, merivoimien 
alus tai alusosasto, rannikkopat-
teristo ja -patteri, ohjusyksikkö, 
rannikkojääkäriyksikkö tai ilma-
torjuntayksikkö. 

Ilmasodankäynnin osakom-
ponen t t e ja ovat m u u n muas-
sa lentotiedustelu, asevaikutus 
i lmasta maahan , e lektroninen 
vaikuttaminen, asevaikutuksel-
la uhkaaminen, provokatiivinen 
toiminta ja joukkojen ilmakulje-
tus esimerkiksi maahanlaskuun 
tai maihinnousuun liittyen. 

Lentotiedustelu koostuu sa-
telliittitiedustelusta, i lmakuva-
uksesta, tutkatiedustelusta, elekt-
ronisesta tiedustelusta ja lento-
tähystyksestä. I lmakuvauksen 
tiedot on käytettävissä parhaim-
millaan n. 45 minuutin kuluttua 
koneen laskeutumisesta. Tiedus-
telutietoja voidaan myös välittää 
tietovuolla suoraan ilmasta. Len-
totiedustelu voidaan toteut taa 
tiedustelukoneilla, hävittäj ärun-
koisilla koneilla, jotka on varus-

tettu tiedustelusäiliöllä sekä len-
nokeilla ja helikoptereilla. 

Merivoimien kohteisiin is-
ketään ballistisilla ohjuksilla, ty-
kistö- ja risteilyohjuksilla, meri-
maaliohjuksilla, pommi- ja ryn-
näkkökoneilla, helikoptereilla. 

Aluksia vastaan käytetään 
pääasiassa merimaaliohjuksia ja 
muita rynnäkköohjuksia. Yleis-
p o m m i e n käyt tö a lusten tu-
hoamiseksi on mahdollista. Ran-
nikkojoukot ja huollon ryhmi-
tysalueet tuhotaan yleispommein 
tai siroteasein. Tornitykkeihin is-
ketään esimerkiksi rynnäkköoh-
juksin ja ohjautuvilla pommeilla. 
Johtamispaikat pyritään tuhoa-
maan esimerkiksi risteilyohjuk-
silla, muulla järeämmällä ohjus-
kalustolla tai bunkkerinmurtaja-
pommeilla. 

Yksittäiseen meripuolustuk-
sen kohteeseen isketään konepa-
rin - lentolaivueen voimin. Ilma-
operaatiot suojataan poikkeuk-
setta suojahävittäjillä ja elektro-
nisella häirinnällä ja operaatioita 
tuetaan harhamaakin. 

Pommi- ja rynnäkkökonei-
den asevalikoimaan kuuluu ryn-
näkköohjukset, pommit, raketit 
ja tykit. 

Rynnäkköohjuksia ovat maa-
ja merimaaliohjukset, panssarin-
torjuntaohjukset ja säteilyyn ha-
keutuvat ohjukset. Kaikkia oh-
justyyppejä voidaan käyttää me-
rivoimien kohteisiin. Rynnäkkö-
ohjukset hakeutuvat tai ohjataan 
maaliin joko laserilla, GPS/Iner-
tilla, tv- tai lämpökamerahaku-
päällä tai komento-ohjauksella. 

Pommeja on hyvin erilaisia: 
vapaapudotteiset yleis- eli rau-
tapommit , ohjautuvat pommit , 
aluevaikutteiset kasetti- ja siro-
tepommit sekä erilaiset erikois-
pommit kuten palo-, kemikaali-, 
ja aerosolipommi. Pommit pai-

navat muutamasta kilosta tuhan-
siin kiloihin. Ilma-aluksia voi-
daan käyttää myös meri- ja jal-
kaväkimiinojen laskemiseen. 

Yhdistelmä, jossa tavanomai-
set ("halvat") pommit varuste-
taan GPS/Inertia tekniikalla ja 
liito-ominaisuudella tulevat ko-
rostumaan lähitulevaisuudessa. 
Laukaisuetäisyydet voivat näil-
lä aseilla olla tällöin kymmeniä 
ki lometrejä ja osumatarkkuus 
muutaman metrin luokkaa. 

Asejärjestelmien laukaisue-
täisyydet ovat noin kilometris-
tä ( tavanomaiset pommi t ) sa-
toihin kilometreihin (ohjukset). 
Lentokorkeus laukaisuvaiheessa 
vaihtelee välillä 100 m - 7000 m. 
Laukaisuetäisyyksien kasvatta-
minen edellyttää puolustajalta 
kantaman lisäämistä ja kehitty-
vää heit teentorjuntakykyä. Ta-
vanomais ten " rautapommien" 
ja rakettien käyttö sekä heittei-
den irrotus lähietäisyydeltä (1 
- 3 km) taistelukaarrolla ja/tai 
yli lentämällä on todennäköis-
tä kohteissa, joiden ilmapuolus-
tus on lamautettu tai joilla ei ole 
tehokasta i lmator juntaa suoja-
naan. 

Lentotoiminta pimeässä tai 
hämärässä ei ole rajoite, vaan 
p i k e m m i n pääsääntö . H u o n o 
lentosää ei sulje automaattisesti 
pois lentotoimintaa. Ilma-asejär-
jestelmien yleisenä kehityssuun-
tana on kantaman ja tarkkuuden 
lisääminen. 

Helikopterit jakautuvat kul-
jetus-, taistelu- ja erikoishelikop-
tereihin kuten ELSO-kopterit . 
Helikoptereita käytetään esimer-
kiksi maihinnousun/merikouk-
kauksen tukemiseen maahanlas-
kuilla ja tulituella. Aluksille si-
joitettuja helikoptereita voidaan 
käyttää esimerkiksi tiedusteluun 
ja tulenjohtoon. 
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Alusilmatorjuntaja 
laivastoyksiköiden tuki 
ilmapuolustukselle 
Alusten i lmatorjunta ja niiden 
valvontakyky on ensisijaisesti 
tarkoitettu niiden omasuojaksi. 
Suorituskykyisimpiä aluksia val-
mistaudutaan käyttämään ilma-
puolustuksen tueksi päätehtäväl-
lä joko ilmavalvontaan tai ran-
nikolla olevan kohteen suojaa-
miseen. Merivoimien alusten il-
matorjunnalla suojattavista koh-
teista keskeisin on pääkaupun-
kiseutu, jossa merivoimat toimii 
kiinteässä yhteistyössä muiden 
puolustushaarojen kanssa. 

Merivoimien alukset toimi-
vat omassa päätehtävässäänkin 
aina ilmapuolustuksen valvon-
tasensoreina. Merellä olleessaan 
alukset ovat valtakunnan ilma-
puolustuksen uloimmat silmät 
erityisesti alalentokorkeuksilla. 
Pelkistetysti voidaan sanoa, että 
valtakunnallinen hävittäjätorjun-
taoperaatio saatetaan käynnistää 
merivoimien aluksen antaman 
maalitiedon perusteella. 

Taistelualusten valvontajär-
jestelmään kuuluu mm. ilmaval-
vontatutka, tulenjohtotutka, laser 
ja infrapunasensorit, TV-kame-
ra, tutka- ja radiotaajuusalueen 
ESM ja omatunnuslaite (IFF). 

12 lO 

Hamina-luokan ohjusveneet ja 
modernisoitavat Hämeenmaa-
lk:n miinalaivat varustetaan TRS 
3D 16 E-tutkalla. Tutkien mitta-
usetäisyys on yli 150 km. 

Hamina- ja Hämeenmaa-lk: 
n alusten ilmatorjunta-asejärjes-
telmään kuuluu ITO 2004 Umk-
honto-IRja 57 mmm laivatykki, 
jossa on ohjelmoitava 3P-am-
mus. Rauma-lk:n ohjusvenees-
sä on ITO 91 Mistral -ohjukset 
sekä 40 m m m laivatykki. Muut 
alukset on aseistettu laivatykis-
töllä ja ilmatorjuntakonekivää-
reillä. R0-2006 rannikko-ohjus-
ta voidaan rajoitetusti käyttää 
ilma-ammuntaan. 

Hamina- ja Hämeenmaa-
luokat varustetaan saksalaisen 
EADS:n toimit tamalla ANCS 
2000 taistelunjohtojärjestelmäl-
lä. Ta is te lu joh to jä r jes te lmän 
tehtäviä ovat mm. tilannekuvan 
muodostaminen, uhkan arvioin-
ti, aseiden, sensorien sekä linkki-
järjestelmien ohjaus ja käyttö. 

matorjuntapattereita. 
Ilmatorjuntayksiköillä suo-

jattavia kohteita ovat mm. päätu-
kikohdat, johtamispaikat, huolto 
sekä rannikkopatteristot ja -pat-
terit. Yksiköillä tuetaan maahan-
laskun ja maihinnousun torjun-
taa. Kantaman puitteissa ilma-
torjunnalla suojataan myös alus-
ten tukeutuminen ja taktillinen 
toiminta. 

Merivoimien maasijoitteisen 
ilmatorjunnan rungon muodos-
tavat lukumääräisesti Rannik-
koilmatorjuntapatterit (RITPT-
RI). Niiden asekalustona on 23 
ItK 61 -tykit. Yksikköön kuuluu 
johtopaikka, komento- ja huol-
tojaos sekä kolme tulijaosta (ä 3 
tykkiä). RITPTRI ryhmitetään 
tulijaoksittain 1 - 3 kilometrin 
etäisyydelle suojattavasta koh-
teesta. Tulijaoksia voidaan käyt-
tää yksittäin erillissuunnassa esi-
merkiksi maahanlaskuntorjun-
nassa. 

Meripuolustusta suojaavia 
maavoimien ilmatorjuntaohjus-

Merivoimien 
maasijoitteinen ilmatorjunta 
Rannikolla ja saaristossa olevat 
kohteet suojataan maa- ja meri-
voimien ilmatorjuntayksiköillä. 
Käytössä on ohjus- ja ammusil-

23 ITK 61 Ilmatorjuntatykki 
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järjestelmiä ovat muun muassa 
Ilmatorjuntaohjus 96 BUK-ka-
lusto sekä Ilmatorjuntaohjus 90 
Crotale. 

Rannikkojoukot suojaavat 
toimintansa omasuojailmator-
junnalla. 

Mer ivo imien i l m a t o r j u n -
tayksiköt ovat taktillisesti joko 
meripuolustusalueen tai rannik-
koalueen ilmatorjuntapäällikön 
johdossa. Ilmatorjuntayksiköi-
den ja alusten ilmatorjunnan tu-
lenkäyttöä johtavat merivoimien 
i lmator junnan johtokeskukset 
(ITJOKE). 

Ilmatorjunnan tulenkäytön 
johtaminen merivoimissa 
Ilmatorjunnantulenkäytön joh-
tamiseen kuuluu 1) ilmatilan-
net ie to jen j akaminen ja hyö-
dyntäminen, 2) ilmatilanneku-
van muodostaminen ja ilmati-
lannetietojen täydentäminen, 3) 
omakonetietojen ilmoittaminen 
ilmatorjunnan johtoportaille ja 
erillisille yksiköille, 4) maalin-
osoitusten, ennakkovaroitusten, 
tulitussuositusten ja -rajoituk-
sien antaminen, 5) i lmatorjun-
tayksiköiden ja alusten ryhmitys 
ja -paikkatietojen ylläpitäminen 
ja välittäminen ilmapuolustuk-
sen käyttöön. 

Merivoimat johtaa ilmator-
junnan tulenkäyttöä vastuualu-
eellaan. Alus ja merivoimien il-
matorjuntayksikkö on siirtymä-
reitillään, tukeutuessaan tai tak-
tillista tehtävää toteuttaessaan 
ilmapuolustuksen tulenkäytön 
johdol l i ses t i a luevas tuuseen 
määrätyn merivoimien ilma-
torjunnan johtokeskuksen alai-
suudessa. Erikseen käskettäessä 
aluksen ilmatorjuntaa voi johtaa 
suoraan myös maa- tai ilmavoi-
mien johtoporras. 

Merivoimien ilmatorjunnan 

Ilmatorjuntaohjus 90 Crotale NG 

tulenkäytön johtoporras on ni-
meltään Rannikon Ilmatorjun-
nan johtokeskusryhmä (RIT-
JOKER). Ryhmät on varustettu 
maalinosoituslaitteisto M 87 -
kalustolla. RITJOKER:t toimivat 
tulenkäytöllisesti joko ilmavoi-
mien tai maavoimien johtokes-
kuksen alaisuudessa. Lähitule-
vaisuudessa ryhmät varustetaan 
uuden sukupolven Joke 2006 
ITTH-laitteistolla. Samalla ryh-
mien kokoonpano ja nimi muut-
tuu. Johtokeskuksen uusi nimi 

tulee olemaan Merivoimien il-
matorjunnan taistelunjohtokes-
kus ryhmä (MITTSTJOKER). 
Ryhmään kuuluu kymmenkunta 
taistelijaa. Merivoimien ITJOKE: 
t sijoitetaan rannikkoalueiden 
taistelunjohtokeskuksiin samaan 
työskentelytilaan ohjus- ja tykis-
tön tulenjohtajien kanssa. Johto-
keskukset ovat joko kiinteitä tai 
siirrettäviä. 

Kullekin merivoimien ITJO-
KE:lle on määritetty jo perusval-
miudessa maantieteellinen joh-
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LMATORJUNNAN TULENKÄYTÖN JOHTOSUHTEET 

Ilmatorjunnan tulenkäytön 
johtosuhteet merivoimissa 

tamisvastuualue. Kukin ITJOKE 
kykenee joustavasti o t tamaan 
vastuulleen toisen johtokeskuk-
sen vastuualueen. 

Alusten toimiessa osastona 
osastolle määrätään ilmatorjun-
nan johtoalus, joka johtaa mui-
den alusten ilmatorjuntaa. Vaik-
ka osaston kaikki alukset saavat-
kin ITJOKE:n välittämänä reaa-
liaikaista ilmatilannekuvaa, joh-
tovastuussa oleva ITJOKE asioi 
tällöin suoraan vain johtoaluk-
sen kanssa. 

Alusten ja ilmatorjuntayksi-
köiden lisäksi kaikki laivasto- ja 
rannikkojoukot sekä ilmatorjun-
tayksiköt täydentävät valtakun-
nallista ilmatilannekuvaa. Taiste-
lualusten erittäin suorituskykyi-
nen sensorijärjestelmä on valjas-
tettu tuottamaan ilmamaalitietoa 
ilmapuolustukselle. Aluksen ja 
ilmatorjuntapatterin havaitsemat 
ilmamaalit välitetään tuliasema-
päätteellä (TASP) johtamisvas-
tuussa olevalle ITJOKE:lle, joka 
välittää maalitiedot valtakunnal-
liseen ilmatilannekuvaan. 

Alusten ja i lmatorjuntayk-
siköiden lisäksi erityisesti me-

r i t iedustelukomppanioi l la on 
keskeinen rooli ilmamaalien ha-
vaitsemisessa ja maalitiedon vä-
littämisessä ilmapuolustukselle. 
Rannikkotutkaa voidaan rajoite-
tusti käyttää myös ilmamaalien 
havaitsemiseen. 

Ilmatilannekuva välitetään 
aluksille ja i lmatorjuntapatte-
reille tulenjohtodatana radio- tai 
puhelinverkossa ja varmenne-
taan ilmamaaliviesteinä sanoma-
laiteverkossa. Ilmatilannekuva 
esitetään yksikössä ja aluksella 
TASPdlä. Merivoimien käyttöön 
piakkoin tuleva uuden sukupol-
ven ns. ohjelmisto-TASP (TASP-
06) integroidaan alusten taiste-
lunjohtojärjestelmään. Tällöin il-
matilannekuva esitetään aluksen 
johtamislaitteistossa. Ilmatorjun-
tayksiköille ja muille kuin Hami-
na- ja Hämeenmaa-lk:n aluksille 
hankitaan PC-pohjainen tuliase-
mapääte. 

Tuliasemapäätteet jaetaan 
pääsääntöisesti vain taistelua-
luksille ja ilmatorjuntayksiköille. 
Ne yksiköt, joilla ei ole ilmator-
junnan tuliasemapäätettä, saavat 
ilmamaalitiedot joko rannikon 
sanomalaiteverkossa ilmaviesti-
sanomana, ULA-verkossa jaet-
tavassa ilmavalvontaselosteessa, 
MEVAT-.ssa tai puheella, joko ra-
dioteitse tai puhelimella. 

Alusten liikkuvuus ja niiden 
paikkatiedon välittäminen luo 
haasteen ilmapuolustuksen tu-
lenkäytön johtamiselle. Omien 
koneiden tulittamisen estämi-
seksi alusten paikkatieto on ol-
tava lentoyksiköiden tiedossa. 
Taistelualukset ilmoittavat oman 
sijaintinsa ilmapuolustukselle 
TASP:llä. Alusten paikkatiedon 
varmentamiseksi merivoimien 
ITJOKEdla on käytössään mm. 
meritilannekuva, josta alusten 
sijainti voidaan siirtää ilmapuo-

lustuksen käyttöön. 

Merivoimien 
poikkeusolojen ilmatoiminta 
Merivoimien poikkeusolo jen 
toimintaa tukevat ilma- ja maa-
voimien lentojoukot, Rajavartio-
laitoksen lentoyksiköt sekä eräät 
siviililento-operaattorit. 

Ilmavoimien tuen painopis-
te merivoimille on merivoimien 
toiminnan ja kohteiden suojaus 
hävittäjätorjunnalla sekä meriti-
lannekuvan täydentäminen len-
totiedustelulla. 

Merivoimat tullee olemaan 
maavoimien NH 90 -kuljetushe-
likoptereiden yksi pääkäyttäjistä. 
Helikoptereille suunniteltuja teh-
täviä ovat muun muassa joukko-
jen ja materiaalin kuljettaminen, 
tiedustelu ja aluevalvonta sekä 
pelastustehtävät. Kuljetusheli-
koptereita käytetään esimerkiksi 
tiedustelu-, ohjus- ja rannikko-
komppanioiden nopeisiin ryh-
mitysmuutoksiin etenkin keli-
rikkoaikana. 

Maavoimien lentotiedustelu-
patteri tukee merialueen valvon-
taa. 

Lopuksi 
Ilmapuolustus on kolmen puo-
lustushaaran yhteistoimintaa. 
Merivoimat on satsannut viime-
vuosina rajusti ilmapuolustus-
järjestelmiensä operatiiviseen ja 
tekniseen suorituskykyyn. Hen-
kilöstön, palkatun ja asevelvollis-
ten koulutusta on kehitetty vaati-
musten mukaisesti. Merivoimien 
ilmapuolustus on nyt ja tulevai-
suudessa kovassa iskussa. • 
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Merivoimat ampui ensimmäisen 
Umkhonto-ilmantorjuntaohjuksen 

- T 
aivue 2000:n i lmator jun-

M ^ t a o h j u s j ä r j e s t e l m ä I T O 
2004-Umkhonto on tarkoitettu 
i lmamaalien tuhoamiseen, lai-
vueen omasuojaan, tulenkäytön 
pa inop i s t een luomiseen m m . 
meriliikenteen suojaamiseen liit-
tyen. Ilmatorj untaohjusj ärj estel-
mä 2004 tuo lisäarvoa myös val-
t akunnan i lmapuolustusjärjes-
telmään. ITO 2004 on kiinteästi 
Hamina-luokan aluksiin integ-
roitu asejärjestelmä, joka hyö-
dyntää aluksen muiden järjestel-
mien tuottamaa maali- ja uhka-
arviotietoa. Sama ilmatorjunta-
ohjus jä r jes te lmä in tegroidaan 
modernisoitaville Hämeenmaa-

luokan aluksille. 
Ens immäinen mer ikoeam-

munta toteutettiin valtakunnal-
lisen ilmantorjuntaleirin 2/2006 
yhteydessä Lohtajalla (KUVA 2). 

Merikokeen tavoitteena oli 
todentaa asejärjestelmän tekni-
nen toimivuus: m m . tekninen 
valmistelu, maalinosoitus, var-
mistus, ohjuksen eri lentovai-
heet. Lisäksi testattiin henkilös-
tön ammattitaitoa ja ammunnan 
varo-ohjetta. 

M e r i k o k e e s s a a m m u t t i i n 
yksi telemetrialla varusteltu oh-
jus ohjusvene Hangolta. Maali-
na ammunnassa oli kohti tuleva 
IR-ja tutkaherätteellä varusteltu 

maavoimien Banshee-maalilen-
nokki. Ampumaetäisyys oli noin 
7 kilometriä. 

Tavoitteet saavutettiin me-
nestyksekkäästi ja vankka luotta-
mus asejärjestelmän suoritusky-
kyyn luotiin. Ammunnan tulok-
sena oli täysosuma. 

Umkhonton keskeiset omi-
naisuudet ovat yli kymmenen ki-
lometrin kantama, infrapunaha-
kupää sekä mahdollisuus maali-
tiedon päivittämiseen ohjuksen 
lennon aikana. Järjestelmän toi-
mintaperiaate on kuvassa 1. 

KUVAT: ©Puolustusvoimat 
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JANNE VIHERVAARA 

LOHTAJAN 
ILMATORJUNTA-

LEIRILLÄ 
Yliluutnantti 
Janne Vihervaa-
ra toimii miina-
laiva Uusimaan 
tykistöupseerina 
Saaristomeren 
Meripuolustus-
alueella 

^ ^ ^ J e r i v o i m a t to imeenpani 
S r Milmator juntaohjus 91:n -
ja laivatykistöammunnat valta-
kunnallisella ilmatorjuntaleirillä 
Lohtajalla 26.5.2006. Ammunto-
jen johtajana toimi 4. Miinalai-
vueen komentaja komentaja Pasi 
Pajunen. Ammuntoihin osallis-
tuivat miinalaiva Uusimaa, oh-
jusvene Rauma sekä ohjusvene 
Raahe. Sumu ja sade asettivat 
aluksi haasteita ammuntojen to-
teuttamiselle, mutta ammunnat 
saatiin toteutettua suunnitellusti 
ja asetetut tavoitteet saavutettiin. 

Ammuntojen tavoitteet 
Ammuntojen päätavoitteena oli 
alusi lmatorjunnan suoritusky-
vyn kehittäminen. Tähän pyrit-
tiin testaamalla asejärjestelmän 
toimivuus sekä saamalla johto- ja 
varopätevyyksiä ITO 91 Mistral 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 
käytölle. Edelleen tavoitteena oli 
lisätä henkilöstön ammattitaitoa. 

Myös uusi lennokkien lennätys-
kuviota kokeiltiin onnistunees-
ti. Yhteenvetona voidaan todeta 
ammuntojen tavoitteiden saavu-
tetun kiitettävästi. 

Ammuntojen toteutus 
Ammunnat toteutettiin Peräme-
rellä Lohtajan Vattajanniemen 
edustalla osana valtakunnallista 
ilmatorjuntaleiriä. Ammuntojen 
johtoaluksena toimi miinalai-
va Uusimaa. Ohjukset ammut-
tiin pääsääntöisesti laivalavetilta. 
Lisäksi Uusimaa ampui ohjuk-
sia maalavetilta aluksen perä-
kannelta. Torjuntoja suoritettiin 
yhtäaikaisesti sekä ohjuksil la 
että tykistöllä ja tuli oli tarkkaa. 
Ammunnat toteutettiin pääosin 
erinomaisessa säässä heikon tuu-
len ja merenkäynnin vallitessa. 

Monipuolinen maalitoiminta 
Ammunto jen maal i toiminnan 
muodostivat meri- ja maavoi-
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KUVA 1 Viimeiset 
tarkastukset en-
nen ammuntaa 

KUVA 2 Ohjusve-
ne Rauma ampuu 

KUVA 3 Maali tu-
hottu 

mien lennokkiryhmät. Kullekin 
ampuvalle alukselle lennätettiin 
yhtäaikaisesti kahta lennokkia. 
Merivoimien lennokkia torjut-
tiin ohjuksella ja samanaikaisesti 
maavoimien lennokkia tykistöl-
lä. Näin saatiin kullekin aluksel-
le monimaalitilanne ja siten li-
sättyä ammuntojen vaativuutta. 
Lennokkeja lennätettiin ampu-
viin aluksiin nähden etuviistosta, 
jolloin ampumaetäisyyttä saatiin 
kasvatettua suuremmaksi. Myös 
lennokkiryhmille samanaikai-
nen kahden lennokin lennätys 
yhdeltä alukselta toi lisää koke-
musta. 

Varusmieskoulutuksen 
huipennus 
Ohjusampujina toimi sekä hen-
kilökuntaa että varusmiehiä. Oh-
juksen ampuminen merivoimien 
taistelualukselta on pitkällisen ja 
vaativan ohjuskoulutuksen hui-
pentuma. Miinalaiva Uusimaalta 
ohjuksia ampuneet varusmiehet 
kersantti Juhani Köpsi, aliker-
santti Petri Koivula ja aliupsee-
rioppilas Lauri Setälä olivat am-

m u n n a n jälkeen vapautuneita 
jännityksen päätyttyä. Miesten 
tunnelmat olivat korkealla ja ko-
kemuksesta puhutaan varmasti 
myöhemminkin. Vain harvat ja 
valitut varusmiehet pääsevät pal-
velusaikanaan ampumaan kovan 
taisteluohj uksen. 

KUVAT: Kapteeniluutnantti 
Lauri Tuttinen 
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^ ^ a i n o t u k s e n muu-
H t o s näkyy erityi-

I ^ ^ ^ s e s t i taisteluosas-
to jen h a r j o i t u s -

toiminnassa, jossa on keskitytty 
osastona toteutettaviin tehtäviin. 
Tyypillisiä tehtäviä ovat erilaiset 
suojausoperaatiot. Osastotoimin-
ta on edellyttänyt "uudenlaista" 
taktiikkaa ja menetelmiä. Aiem-
massa mallissa taktinen ratkaisu 
oli pitää ohjusveneet hajautettuna 
saaristossa tiedusteluryhmityk-
sessä ja käyttää niiden ohjustulta 
kootusti. Tällä pyrittiin lisäämään 
taistelukestävyyttä ja hankkimaan 
elektronisella tiedustelulla hyvä 
tilannekuva tulenkäytölle. 

Oppia ulkomailta 
Varsinkin alusilmatorjunnassa 
on kehitetty ja kokeiltu uusia toi-
mintatapoja, jotka mahdollistavat 
suurten alusosastojen tehokkaan 
johtamisen. Alusluokkakohtais-
ten taisteluohjeiden lisäksi on 
laadittu taisteluohjeita ja malleja 
osaston johtamiseen. Toiminta-

malleja on kehitetty kansallisista 
ja kansainvälisistä harjoituksista 
saatujen kokemusten perusteella 
sekä soveltamalla NATOn laati-
mia monikansallisia ohjesääntöjä. 
Tärkeimpänä kirjallisena lähteenä 
voi mainita asiakirjan; Multina-
tional Maritime Tactical Instruc-
tions and Procedures (MTP 1(D) 
volume I). Lähtökohtaisesti on 
ajateltu, ettei kannata keksiä pyö-
rää uudestaan, kun saatavilla on 
taisteluissa testattuja malleja. 

Kenties haastavinta NATO-
doktriinin soveltamisessa on suh-
teuttaa mittakaavat oikein. Naton 
PfP-maille jakamat ohjesäännöt 
on laadittu avomeriympäristöön, 
tehokkaammalle kalustolle ja 
runsaampien resurssien johtami-
seen. Esimerkkinä voi mainita, 
että suuren risteilijän it-kantama 
on satoja kilometrejä ja sen ope-
raatioupseerilla on auttavia kä-
siä taistelukeskuksessa 90 paria. 
Kuten tiedämme, Rauma-luokan 
it-kantama on pienempi ja sen 
keskusupseerilla on apunaan vä-

JAN-ERIK AITOS 
Merivoimien tehtävis-
sä painopiste on viime 
vuosina siirtynyt mai-
hinnousun torjunnasta 
meriyhteyksien suojaa-
miseen. Omien meriyh-
teyksien suojaaminen 
ja vastustajan yhteyk-
sien katkaisu on ollut 
laivastojen perinteinen 
tehtävä kautta aikojen, 
joten uudesta asiasta 
ei ole kyse, vaan meil-
lä pikemminkin paluus-
ta ennen kylmää sotaa 
vallinneeseen tilantee-
seen. Pääasejärjestel-
mien; miinan ja ohjus-
aseen käytön rinnalle 
(tai jopa ohi), ovat 
nousseet tärkeydessä 
ilmatorjunta, sukellusve-
neentorjunta jo miinan-
torjunta. 

Komentajakapteeni Jan-
Erik Aitos toimii 6.Ohjus-
laivueen laivueupseerina 
Saaristomeren Meripuo-
lustusalueella 
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hemmän henkilöstöä. Tästä joh-
tuen taktiikkaa on kehitetty kan-
sallisista lähtökohdista, pyrkien 
kuitenkin säilyttämään rinnas-
tettavuus kansainvälisiin käytän-
töihin. 

Kaikkea oppia ei ole tarvin-
nut hakea ulkomailta. Vähäiselle 
käytölle jäänyt merivoimien koo-
di (MEK -65) on kokenut uuden 
tulemisen. Datana välitettävä ti-
lannekuva on ensiarvoisen tär-
keä, mutta ainakaan toistaisek-
si se pysty korvaamaan puheella 
johtamista. MEK-65:n vahvana 
kilpailijana voidaan pitää vastaa-
vaa monikansallista koodistoa 
(MTP 1(D) voi II). Harkittavaksi 
jää puhutaanko radioon jatkossa 
englantia vai päivitetäänkö MEK-
65 vastaamaan 2000-luvun johta-
mistarpeita. 

Alusilmatorjunnan 
erityispiirteitä 
Lähtökohtaisesti merivoimien 
alusten ilmatorjunta on tarkoi-
tettu aluksen omasuojaksi, eikä 

esimerkiksi saattueen suojausteh-
täviin. Tästä huolimatta nykyka-
lustolla saavutetaan selkeä syner-
giaetu, kun ilmatorjuntavoima 
keskitetään osastoksi ja alusten 
valvonta- ja torjuntatoimenpiteet 
koordinoidaan keskitetysti. Saa-
vutettavia etuja ovat mm. erin-
omainen tilannetietoisuus, tor-
juntakehän kasvu, monipuolinen 
häirinnänväistökyky ja hyvä osu-
matodennäköisyys. Useamman 
lavetin laajempi sensorivalikoima 
sekä runsaampi ampumatarvike-
valikoima ja -lukumäärä tekevät 
yhdessä operoivasta alusosastosta 
haastavan vastustajan ilma-aseel-
le. Osastoksi, jonka ilmatorjun-
taa tulee koordinoida keskitetysti, 
voidaan katsoa jo kaksikin alusta, 
kun ne operoivat lähiradion kan-
taman puitteissa. 

Uhka, voimankäytön säännöt 
(VOKS), viestiyhteydet sekä joh-
tamiskyky määräävät, käytetään-
kö keskitettyä vai hajautettua teh-
tävätaktista johtamistapaa. Keski-
tettyä johtamista pidetään usein 

parempana silloin, kun aika ei ole 
kriittinen tekijä, toimintatapoihin 
on keskityttävä turvallisuusnäkö-
kohtien vuoksi tai kun toimintaa 
rajoittavat voimankäytön säännöt 
edellyttävät tapahtumien tarkkaa 
seuraamista ja raportointia. Ha-
jautetulla tehtävätaktisella johta-
mistavalla taas pyritään tulemaan 
toimeen epävarmuustekijöiden ja 
aikaresurssin vähyyden kanssa. 
Päämääränä on nopea reagoin-
tikyky. Päätöksentekoprosessissa 
hyväksytään perusteiden vähyys 
päätöksenteko- ja toimeenpa-
nokyvyn eduksi. 

Yleisesti ottaen tehokas ilma-
torjuntakyky saadaan hajautetulla 
johtamistavalla, kun vastustajana 
on moderni uhka, joka kykenee 
käyttämään nopeita meritorjun-
taohjuksia samanaikaisesti häi-
rinnän kanssa. Nopeat ohjukset 
ja voimakas elektroninen häirin-
tä pienentävät oleellisesti torjun-
taan käytettävissä olevaa reaktio-
aikaa. Tämä yhdistettynä varmo-
jen viestiyhteyksien puutteeseen 
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edellyttää hajautettua johtamista-
paa taistelun alkaessa. Yksiköiden 
aloitteellinen toiminta on perus-
edellytys menestykselle, sillä tais-
telun aikana alainen ei voi odot-
taa saavansa jatkuvaa ylemmän 
johtoportaan ohjausta. 

Suunnitteluja käskytys 
Alusyksiköiden toimintaa suun-
niteltaessa on varauduttava sii-
hen, että taistelun alettua johta-
misyhteydet eivät toimi ja että 
vihollinen toimii yllättävällä ta-
valla. Yllätykset ja nopeat muu-
tokset tilanteessa onkin miellettä-
vä merisodalle luonteenomaisik-
si piirteiksi. Taistelun kulku on 
varmasti erilainen kuin se suun-
nitelmassa on selostettu. Tehtävää 
suunniteltaessa on jätettävä tilaa 
tilanteenmukaiselle päätöksente-
olle. Toteutuksen aikana on huo-
mioitava se tosiasia, että taistelun 
aikana ei suunnitella, vaan siir-
rytään joko varasuunnitelmaan 
tai muutetaan tehtävän toteutus-
tapaa muulla tavalla. Tämä on 

mahdollista ainoastaan, jos kei-
novalikoima on riittävän laaja, 
nopeasti toimeenpantavissa, sekä 
henkilöstö osaavaa ja kokenutta. 
I lmatorjuntaa tukevat suunni-
telmat koskien taajuushallintaa, 
muodostelmia, tutkamittausta, 
voimankäytön sääntöjä ym., laa-
ditaan osaksi operaatiokäskyä. 
Operaatiokäskyyn laaditaan riit-
tävästi vaihtoehtoisia suunnitel-
mia, joiden käyttöönotto voidaan 
käskeä tilanteenmukaisesti. 

Alusten johtamiselle on omi-
naista, että yleensä ei voida järjes-
tää koottuja käskynantoja, joissa 
komentaja voisi varmistua suun-
nitelmansa ymmärtämisestä kat-
somalla alustensa päälliköitä sil-
miin. Taktiset juonet perustuvat-
kin pitkälle vakioituihin ja etukä-
teen harjoiteltuihin menetelmiin. 
Tarkentavat käskyt ja ohjeet väli-
tetään yleensä radiotiellä salatuil-
la sanomilla tai koodimuotoisilla 
viesteillä. 

Osaston toiminta käsketään 
aluksille ennen operaatiota yleis-

ja aselajikäskyillä. Käskyrungot 
on muokattu NATOn määrä-
muotoisista johtamissanomista. 
Niiden tulkinta edellyttää koodi-
kirjan käyttöä, sillä informaatio 
on tiivistetty käyttäen runsaasti 
lyhenteitä ja koodimuotoisia oh-
jeita sekä viittauksia operaatio-
käskyyn. Johtamissanomia kutsu-
taankin nuolenpääkirjoitukseksi 
vaikean tulkittavuutensa vuoksi. 
Etuna määrämuotoisuudesta on, 
että suuri informaatiomäärä saa-
daan pakattua sanomamuotoon 
ja on viestitettävissä radiotiellä. 
Kattavan ja yksityiskohtaisen käs-
kytyksen päämääränä on antaa 
riittävä ohjeistus etukäteen, jotta 
taistelun aikana selvittäisiin mah-
dollisimman vähällä johtamisella 
ja ohjauksella. 

Käskyihin kirjoitettujen oh-
jeiden tulee luonnollisesti olla 
linjassa voimassa olevien VOKS: 
n kanssa. Tärkeimpiä käsitteitä, 
joilla kontrolloidaan tulenavaus-
ta, ovat tunnistus- ja aseiden lau-
kaisukriteerit. Näillä kriteereillä 
luodaan säännöt, joiden perus-
teella tulenavauspäätös voidaan 
tehdä nopeammin kuin VOKS-
kokoelmaa tulkitsemalla. Edellä 
mainittujen kriteerien käyttö on 
kokeiluasteella, mutta kokemus-
ten perusteella voidaan suositella 
käytäntöä virallistettavaksi. 

Vastuun delegointi 
Alus i lmator junnan t i lanteen-
mukainen johtaminen ja koor-
dinointi on osoittautunut varsin 
haasteelliseksi. Lavetit ovat jat-
kuvassa liikkeessä ja johtaminen 
perustuu epävarmoihin radioyh-
teyksiin. Erityisesti valvonnan ja 
torjunnan optimointi lukuisine 
osatekijöineen on haastavaa, kun 
halutaan säilyttää alusten omin-
takeiset vahvuudet. Näitä ovat 
hyvä omavaraisuus, liikkuvuus, 
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osumatarkkuus, valvontakyky ja 
johtamiskyky sekä samalla yllä-
pitää hyvä taistelunkestävyys. Sa-
manaikaisesti koordinoitavia ko-
konaisuuksia ovat mm. elso (eltu, 
taajuushallinta, häirinnänväis-
tö, silppujen ja soihtujen käyttö), 
ryhmitys (muodostelma, nopeus, 
suunta), ennakkovaroitusjärjes-
telyiden koordinointi, kattavan 
ilmavalvonnan ja -tilannekuvan 
ylläpito, tulen jakaminen sekä 
omien koneiden tulittamisen es-
täminen. Osaston on huomioi-
tava i lmauhan lisäksi pinta- ja 
vedenalainen uhka sekä erilaiset 
asymmetriset uhat. 

Osaston ilmatorjunnan joh-
tosuhteiden on oltava joustavia 
toiminnan liikkuvasta luonteesta 
johtuen. Taisteluosaston komen-
taja delegoi normaalisti ilmator-
junnan käytännön johtamisen 
aluksille, pitäen operatiivis-takti-
sen suunnittelun ja käskytyksen 
itsellään. 

Ilmatorjunnan tulenkäytölli-
sesti yksittäinen alus tai alusosas-
to toimii aluevastuussa olevan 
i lmatorjunnan johtokeskuksen 
johdossa. Ilmatorjunnan johto-
keskuksena (ITJOKE) toimii pää-
sääntöisesti merivoimien ilma-
torjunnan taistelunjohtokeskus 
(MITTSTJOKER). Maavoimien 
tai ilmavoimien johtokeskus voi 
erityistilanteessa johtaa alusta tai 
alusosastoa. ITJOKE johtaa alus-
osaston ilmatorjunnan tulenkäyt-
töä ilmatorjunnan johtoaluksen 
kautta. Johtoalus vuorostaan joh-
taa osaston muita aluksia. Val-
takunnallinen ilmatilannekuva 
välitetään ITJOKE:sta kuitenkin 
kaikille aluksille. 

Taisteluosastossa ei nykyko-
koonpanossa ole erikseen nimet-
tyä ilmatorjuntapäällikköä, jo-
ten suunnittelussa tukeudutaan 
vahvasti meripuolustusalueen it-

päällikön antamiin perusteisiin. 
Taisteluosastossa suunnitellaan 
näin ollen vain osaston pääteh-
tävään liittyvän i lmatorjunnan 
toteutus. Taisteluosaston esikun-
ta valmistelee ilmatorjuntakäs-
kyn, jossa jaetaan ilmatorjunnan 
koordinointitehtävät ja vastuut 
alusten kesken. Perusperiaattee-
na on, että tehtävät jakaantuvat 
tasaisesti siten, ettei yhdelle aluk-
selle tule liikaa johtamisvastuu-
ta. Alusten kyky johtaa tai koor-
dinoida eri toimintoja on varsin 
rajallinen johtuen ensisijaises-
ti alustemme pienestä koosta ja 
henkilöstömäärästä. Tärkeimmät 
tehtävät jaetaan muille yksiköil-
le valmistautumistehtävinä, jotta 
johtamiseen ei tulisi katkosta teh-
tävää suorittavan aluksen ollessa 
estynyt. 

Koordinointi- ja johtamis-
vastuut perustuvat NATOn ns. 
"duty table" taulukkoon. Omassa 
harjoitustoiminnassamme käy-
tetty taulukko on otsikoinnil-
taan identtinen, mutta tehtävien 
ja vastuiden sisältöä on jouduttu 
tarkentamaan paremmin sovel-
tuvaksi omaan toimintaympäris-
töömme. Osaston komentaja voi 
pitää itsellään pääosan ilmator-
juntaan liittyvistä vastuista ja teh-
tävistä tai hän voi jakaa tehtäviä ja 
vastuita alaisilleen. Tyypillisiä de-
legoitavia tehtäviä voivat olla esi-
merkiksi ilmatilannekuvan ylläpi-
to ja sen luomisen koordinointi, 
omakonevalvonta, tulitoiminnan 
johtaminen, ennakkovaroitusjär-
jestelyiden ja elso:n koordinointi 
tai vaikka ballistisen tuulen mää-
rittäminen määrävälein. 

Kokemuksia 
Lohtajan ilmatorjuntaleiriltä 
Lohtajan valtakunnallinen ilma-
torjuntakin on osoittautunut ke-
hitettyjen toimintamallien erin-

omaiseksi harjoituskentäksi. Lei-
rille osallistuvat kaikki puolus-
tushaarat. Merivoimat osallistuu 
kahdesti vuodessa järjestettävälle 
kirille taisteluosastolla. 

Harjoituskehys mahdollis-
taa monipuolisten ammunto-
jen toteuttamisen, operaattorei-
den kouluttamisen haastavissa 
monimaalitilanteissa häirityissä 
olosuhteissa sekä yhteisoperoin-
nin ilmatorjuntajoukkojen kans-
sa. Kenties parasta harjoitukses-
sa oli kuitenkin ilmapuolustuk-
sen torjuntaharjoitusten runsas 
lukumäärä. Havaittuja puutteita 
taktiikoissa ja tekniikoissa voitiin 
korjata ennen seuraavaa päivää ja 
ennen kaikkea osallistuvat aluk-
set pääsivät kukin johtamaan eri 
osa-alueita. Harjoituksen alussa 
todetut alusten ja operaattoreiden 
väliset koulutustasoerot tasoittui-
vat loppua kohden. Viikon mit-
tainen ilmatorjuntaäksiisi koet-
tiin erinomaisen mielekkääksi ja 
tehokkaaksi tavaksi nostaa suori-
tuskykyä. 

Toiminta maavoimien ilma-
tor junnan johtokeskuksen joh-
dossa on osoittautunut toimivak-
si ratkaisuksi, vaikkakin varsin 
haasteelliseksi johtamiskulttuuri-
en eroista johtuen. 

Valtakunnallisesti tärkeiden 
kohteiden suojaaminen voidaan 
toteuttaa tehokkaasti vain kol-
men puolustushaaran yhteisope-
raatioina, mikä tosin edellyttää 
vielä yhteistoiminnan taktiikan 
kehittämistä - välineethän ovat jo 
iskussa. 

KUVAT: ©Puolustusvoimat 
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Teksti ja kuva 

Banshee katapultin päällä. Ka-
tapultti toimii paineilmalla ja 
kiihdyttää lennokin 11 metrin 
matkalla 150 km/h nopeuteen. 

kuiturakennetta. Siipi on kuori-
rakenteinen eli sisältä ontto, ul-
kokuoren paksuus on vain 3 mil-
limetriä. Valmistaja teettää kom-
posiittityöt alihankkijalla, joka 
valmistaa komposiittiosat myös 
McLarenin F1-autoihin. 

Lennokki heitetään taivaal-
le Robonic MC 93 -katapultilla. 
Katapultti toimii paineilmalla ja 
heittää lennokin taivaalle noin 
150 km/h:n nopeudella. Heiton 
jälkeen katapultin virittäminen 
uuteen heittoon kestää noin 10 
minuutt ia ja uusi lennokki on 
taivaalla noin 20 minuuttia edel-
lisestä heitosta. Lennokki las-
keutuu lennon päätteeksi lasku-
varjolla. 

Lennokkia voidaan ohjata 
käsilähettimellä kuten pienem-

piäkin maalilennokkeja. Tällöin 
valittavana on ohjaaminen au-
topilotilla tai ilman. Ilman au-
topilottia lennokki taipuu tiuk-
koihinkin kaartoihin, mutta len-
nättäminen on mahdollista vain 
näköetäisyydellä. Autopilot t i 
taas pitää lennon vakaana pituus 
ja sivusuunnassa mahdollistaen 
rauhalliset kaarrot ja korkeuden-
muutokset. Normaalitilanteessa 
lentoonlähtö ohjataan käsilähet-
timellä ja lähdön jälkeen ohjaus 
siirretään maa-asemalle seuran-
tavaunuun. 

Ohjaus-ja seurantajärjestel-
mä on sijoitettu liikuteltavaan 
seuran tavaunuun , mut ta tar-
vittaessa se siirrettävissä myös 
irrallisissa räkeissä. Lennokki 
paikantaa itsensä GPS:n avulla 

Luutnantti Mik-
ko Mäkinen toi-
mii Ilmatorjun-
takoululla lento-
laiteupseerina 

{ erivoimien uuden Hami-
LVI Ina-luokan ohjusveneen 
i lmator juntaohjus 2004 Umk-
honton ensimmäinen ammunta 
Suomessa suoritettiin onnistu-
neesti toukokuussa 2006 Lohta-
jan edustalla valtakunnallisen II-
matorjuntaleirin 2/06 yhteydes-
sä. Ohjuksen maalina toimi vii-
me vuonna maavoimille hankit-
tu Banshee 500 -maalilennokki. 

Banshee-lennokki on koko-
naan komposi i t t i rakenteinen, 
jossa runko on perinteistä lasi-
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Banshee lasketaan laskuvar-
jolla. Laskuvarjo on normaa-
lista tyylistä poiketen ristin 
mallinen. Vajoamisnopeus on 
n. 5 m/s. 

Seurantavaunussa sijaitsevalta maa-asemalta ohjataan len-
nokkia. Lennokin paikka näkyy monitorin kartalla ja samaan 
yksikköön on sijoitettu myös lennokin ohjaustoiminnot. Jär-
jestelmällä on mahdollista lennättää kahta lennokkia saman-
aikaisesti siten, että yksi lennättäjä ohjaa molempia. 

ja lähettää paikkatiedon lisäksi 
lentonopeuden, lentokorkeuden, 
akkujännitteet ja moottorin kier-
rosluvun maa-asemalle. Lennok-
kia voidaan ohjata ns. manuaali-
menetelmällä, jolloin valittavissa 
on lentokorkeus, nopeus ja liike-
suunta. Toisena vaihtoehtona on 
ennalta ohjelmoidut reittipisteet, 
jolloin reittipisteet voidaan syöt-
tää koordinaatteina ja määrittää 
pisteiden välinen lentonopeus ja 
-korkeus. 

Eräs Bansheen ominaisuuk-
sista on mahdollisuus erilaisiin 
lisävarusteisiin. ItO 2004 -am-
munnassa käytettiin ensimmäis-
tä kertaa Suomessa Hot Nosea, 
lämmitettävää nokkakart iota . 
Laite on itse asiassa butaanipol-
tin, joka kuumentaa nokkakar-

tion hehkuvaksi, maassa lämpöä 
voi olla jopa 650°C. Lennokin 
lentäessä kuuma ilma pyyhkii 
koko lennokin yli, jolloin Ban-
shee on erittäin suuri lämpö-
maali. 

Muita hankittuja maaliomi-
naisuuksia ovat erilaiset tutka-
heijastimet, savupatruunat visu-
aalisen näkyvyyden parantami-

seksi sekä heijastinteipit laseria 
varten. 

Tulevaisuuden hankkeina 
on maalin hinauskyvyn kehittä-
minen tykkiammuntoja varten, 
omasuojasilputus ja -soihdutus 
sekä tämän syksyn aikana han-
kittava koulutus kahden lenno-
kin samanaikaiseen lennättämi-
seen. 

Yleiset ominaisuudet 

Siiven kärkiväli 249 cm 
Pituus 300 cm 
Lentoaika 1 h 
Nopeus 5 0 - 9 0 m/s 
Tyhjäpaino 50 kg 
Maksimi lentoonlähtöpaino 92 ka 
Maksimi lennätysetäisyys n 100 km 
Valmistaja Meggitt Defence Systems LTD, Englanti 

23 



Q [ l i 
- olkapääohiuksel merellä 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI LUSTO 

Lähi-ilmatorjuntaohjuk-
set liittyivät varsin kiinte-
ästi kirjoittajan uraan kol-
mella eri alusluokalla noin 
20 vuoden ajan. Varsinkin 
1980 ja 1990 luvuilla kokei-
lu- ja koulutuskäytössä ol-
leiden neuvostoliittolaisten 
ohjusten historia aluksilla 
lienee varsin vähän tunnet-
tu. 

arina sai alkunsa 
vuonna 1980, kun 
SalpItPston lähi-il-
matorjuntaohjus-

patteri osallistui merivoimien 
pääsotaharjoituksen, jonka nimi 
on jo vaipunut unhon yöhön. 
Silloisena tuoreena ylikersantti-
na ihmettelin Nuoli-luokan tu-
livoiman mahtavaa kasvua, "on 
niillä vehkeet". O h j u s m i e h e t 

Yliluutnantti Erk-
ki Lusto toimii 
Saaristomeren 
Meripuolustus-
alueen Esikun-
nassa ilmapuolus-
tusupseerina 

puolestaan pyrkivät pi tämään 
kalustonsa salaisuuden verhossa 
murahtelemalla yksitavuisia vas-
tauksia esitettyihin kysymyksiin. 

Tosin taisivat sisämaan mie-
het olla vähintään yhtä hämmen-
tyneitä uudesta ympäristöstään. 
Ainakin Nuolen keulakannella 
kokeiltiin mäkihyppyliikkeitä ja 
reiluja etunojia ajoviimaa vas-
taan. Tälle tietysti me "vanhat 
skönöt" hymyiltiin kevyen pil-
kallisesti, "Odotas, kun tulee au-
tolautan aallot, niin kyllä alkaa 
tulla hyppyyn pituuttakin". 

Oma koulutus alkaa 
Pari vuotta kului ohjusten osalta 
hiljaiselona, kunnes joskus 1984 
tai -85 sain määräyksen osallis-
tua silloisen ilmatorjunnan PO 2 
kurssin ohjuskoulutukseen. Kou-
lutukseen kuului noin 20 tuntia 
teoriaa ja käytännön harjoittelua 
Ilmatorjuntakoululla, sekä vii-
den päivän leiri Niinisalossa il-
mavoimien maa-ammuntoihin 
liittyen. Kurssiin sisältyi myös 
oh jusammunna t Lohtajan lei-
rillä. Vastoin joskus kuulemaa-
ni tarinaa merivoimien miehistä 
ohjusammunnoissa, se en ollut 

minä, joka ampui ohjuksen met-
sään ja poltti aarin taimikkoa. 

Tykkilaivueen Moottorityk-
kiveneviirikköön lainattiin maa-
voimista kenttäharjoituslaitteisto 
1 (KHL 1) ja miehistön koulutus 
aloitettiin ponnekkaasti. Meri-
voimien varusmiehistä valittiin 
yleensä kaksi miestä saapumi-
serästä perusohjuskoulutukseen, 
joka annettiin Kouvolassa. Kurs-
sin jälkeen miehet tulivat alus-
palvelukseen, jossa sitten sovel-
lettiin annetut opit merelliseen 
ympäristöön. Koulutusjärjeste-
lyjen suhteen menettely oli tosin 
vaihtelevaa, osa miehistöstä kou-
lutettiin myös omin toimenpi-
tein Pansiossa. 

Ammuntoja ja 
amiraaliefektiä 
Ammunnat kuuluivat alusta asti 
normaali in ohjusaseen koulu-
tus- ja kokeilutoimintaan. Me-
rivoimien ohjusmiehistä varsin 
monet kävivät ampumassa kou-
lu tussuunn i te lman mukaisen 
ohjuksensa Lohtajalla. Etenkin 
saapumiserät , jotka kot iutui -
vat talvella, eivät voineet ampua 
alukselta, koska puurakenteiset 
moottoritykkiveneet telakoitiin 
talveksi. 

Alukselta ampumiseen liit-
tyy luonnollisesti merenkäynti 
ja aluksen keinunta. Kun ohjuk? 
sen ampuminen vaatii molem-
mat kädet, niin vanha merimies-
hokema "toinen käsi miehelle ja 
toinen laivalle", ei ollut toteutta-
miskelpoinen. Merenkäynnis-
sä ohjusammunnasta olisi tullut 
taidetta ilman käsiä, kun ohjus 
olisi vienyt miestä. 

Vanhaan Madsenin jalustaan 
tehtiin kahdelle ohjukselle teli-
ne. Tosin tässä vaiheessa ei ol-
lut kenelläkään mitään käsitystä 
siitä, miten se vasemman puo-
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pala tarpeeksi pitkään. Eikä kai 
aseen valvojakaan ollut ihan via-
ton. 

Tapahtuma aiheutti luonnol-
lisesti hammasten kiristelyä ja 
alatyylin ilmauksia johtoaluk-
sen sillalla. Huhun mukaan ta-
rina päättyi siihen, että neuvos-
toamiraali taputti merivoimien 
komentajaa selkään ja totesi 
ettei ole syytä murheeseen, että 
he ampuvat tuolla kalustolla aina 
vähintään kaksi ohjusta samaan 
maaliin." 

Toinen t a p a h t u m a syntyi 
Nuoli 10:llä. Ammunnan maali-
tilanne kääntyi koko ajan enem-
män aluksen keulan suuntaan, 
ennen kuin taas kuului piip, fiu, 
pof ja tsuuh. Muistaakseni ohjus 
toimi normaalisti ja vieläpä osui 
maaliin. Savun hälvettyä vilkais-
tessani taakse huomasin lähtö-
moottorin takasuihkun puhalta-
neen Nuolen alaohjaamon kes-
kimmäisen lasin sisälle. Alaoh-
jaamo oli tietysti savua täynnä ja 
savun keskeltä pilkisti neljä sil-
mänvalkuaista savun mustaamis-
ta kasvoista ja huulilla Juha Ran-
tasilan kuuluisin televisiolausun-
to. Teleteknikko ja konemestari 
olivat seuranneet ammuntaa ala-
ohjaamon keski-ikkunasta ja eh-
tineet juuri vetää pään pois lasin 
edestä laukaisuputken takapään 
kääntyessä kohti katsojia. 

Valojuovaladaja 
muita kokeiluja 
Tuohon a iemmin ma in i t tuun 
amiraalivierailuun liittyi myös 
muitakin kokeiluja. Homma al-
koi, kun laivueen komentaja an-
toi silloiselle ltn Niemelälle teh-
täväksi kehittää lennokkiin sopi-
van kauko-ohjattavan maalilait-
teen ia minut tietenkin kaveriksi 
hommaan. Rahaa luonnollisesti 
ei moiseen projektiin osoitettu 

leinen ohjus ammutaan. Kaikki 
tähtäin yms. laitteethan oli sovi-
tettu niin, että ohjus ammutaan 
oikealta olalta. Mutta se vaan 
näytti paremmalta. Lisäksi aina-
kin Nuoli 8:11a lavetin ympärille 
rakennettiin alumiinitolpista ja 
narusta turvakehikko, joka yl-
lättäen nimettiin "ohjusmiesten 
leikkikehäksi". 

Oman lisänsä alusammun-
toihin loi puute ammunnan joh-
tajista. Merivoimissa oli hyvin 
vähän henkilöitä, jotka olisivat 

Ohjusmiehet kaluston käsit-
telyharjoituksessa Kuha luo-
kalla. Kuvan ohjusteline on 
sovitettu 12,7 mm laivakone-
kiväärin alalavettiin. 

olleet sekä päteviä että sopivia. 
Jos henkilöllä oli riittävän korkea 
asema, niin sitten ei ollut varo-
määräyksien vaatimaa kaluston 
tuntemusta tai päinvastoin. Am-
munnan johtajia lainattiin eri il-
matorjuntayksiköistä. En tiedä 
kuinka haluttuja nämä merikei-
kat olivat, mutta aina pyydettä-
essä ammunnan johtaja löytyi. 
Yhteistyö sujui loistavasti, mutta 
vaati luonnollisesti ammunnan 
johtajan perehdyttämisen merel-
lisiin erityispiirteisiin. 

Ammunnoissa ei ollut varsi-
naisia vaaratilanteita, mutta kai-
kenlaista pientä vastoinkäymis-
tä sitten kyllä sitäkin enemmän. 
Varsinkin amiraal iefekt i iski 
niin usein, ettei silloinen meri-
voimien komentaja nähnyt iki-
nä onnistunutta ITO 78 (Strela) { 
ammuntaa. 

Ehkä paras esimerkki näistä 
kompastuksista oli neuvostoliit-
tolaisen amiraalin vierailu. Näy-
tökseen oli luonnollisesti varattu 
myös Strelan uuden innovatiivi-
sen käytön esittely. Ammunnan 
maaliksi oli varattu maalilen-
nokki, jossa oli lämpölähteenä 
narulla laukaistava käsisoihtu. 
Lennokki pärisi lupaavasti. Juu-
ri ennen heittoa avustaja nykäi-
si narusta ja soihtu toimi juuri 
niin kuin pitikin. Lennokki kii^ 
pesi viivasuoraan taivaalle soihtu 
iloisesti käryten. Samassa kuuluu 
piiip, fiu, pof ja tsuuh. Savun häl-
vettyä Nuolen keulakannelta nä-
kyi, että maalikin oli jo ehtinyt 
peräti 75m etäisyydelle. Ohjus 
teki suoraa savujuovaa siniselle 
taivaalle jossain kaukaisuudes-
sa. Laukauksella ei ollut alunpe-
rinkään mitään mahdollisuutta 
osua selkeästi lähikatveessa ole-
vaan maaliin. Ampuja oli halun 
nut ampua mahdollisimman no-
peasti, kun oli pelko, ettei soihtu 
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penniäkään. 
Ensin kokei l t i in eri laisia 

lamppuja, mutta yhdenkään va-
loteho ei riittänyt millekään ki-
lometriluokan etäisyyksille aina-
kaan järjellisillä akkupainoilla. 

Seuraava keksintö oli tähti-
sadetikku. Niemelä veneeseen 
polt telemaan eri etäisyyksillä 
tähtisadetikkuja ja todettiin, et-
tei ainakaan KHL l:llä saanut 
lukitusta yhteen tikkuun yli 400 
m etäisyydeltä. Muistaakseni 
kolmella tikulla saatiin riittävän 
luotettava lukitus tarpeeksi kau-
kaa. 

Teknisesti ei ollut mikään 
ongelma koota kolminkertainen 
täht isadet ikkusysteemi, mut-
ta paloaika oli edelleen arvoi-
tus. Tehtiin tikuista suunnilleen 
puolen metrin malline ja alettiin 
polttaa kello kädessä, paloaika 
todettiin riittäväksi. Mutta sitten 
heräsi kysymys, entäs ajoviima? 
Palaisiko tähtisadetikku lenno-

kin vauhtituulessa? Vaikuttaisi-
ko palosuunta myös palonopeu-
teen? 

Punott i in uusi t ikkupaket-
ti ja ajettiin Lada tykkilaiturin 
päähän, josta kaikkien kiljuvien 
1500 kuutiosenttimetrin teholla 
kiihdytettiin kohti porttia. Var-
tiomiehen ilme oli näkemisen 
arvoinen, kun pursimiehen oh-
jaama isolohko ruplahymy "viu-
hahti" ohi luutnantin pidellessä 
palavaa tähtisadetikkua toisessa 
kädessä ja sekuntikelloa toisessa. 
Hetken päästä sama toisinpäin, 
nyt tosin tähtisadetikku paloi 
takaa eteenpäin. Tämä pikku 
yksityiskohta lienee jäänyt var-
tiomieheltä huomaamatta, niin 
kuin kuskiltakin stop-merkki. 

No se todettiin, ettei tähti-
sadetikku muuten oikein sovi 
maalilaitteeksi. Seuraava ehdo-
kas oli pelastusvälineenäkin käy-
tetty käsisoihtu. Valitussa mallis-
sa oli narulaukaisu. Koneen alle 

tehtiin laite, jolla soihtu saatiin 
syttymään. Väsyttämättä lukijaa 
sen enempää teknisillä yksityis-
kohdilla, niin laitteeseen kuului 
servo, pätkä verhotankoa, jousi, 
messinkistä hitsauslankaa ja let-
kuklemmareita. Lopputuotteen 
ulkonäössä oli selkeä käsityön 
leima. 

Laivueen komentajan kysy-
essä laitteen toimivuutta, niin 
vastaus oli reippaan sotilaalli-
nen "Herra komentaja, viimeksi 
kokeiltaessa toimi hyvin". Arva-
ta voi, toimiko se sitten oikeasti 
kun piti esitellä ohjusammuntaa 
merivoimien komentajalle. 

Siirto uuteen yksikköön 
1980-90 lukujen vaihteessa siir-
ryin Kuha luokan heräteraivaa-
jille ja ohjuskalusto siirrettiin 
pari vuotta myöhemmin. Sinän-
sä toiminnassa ei tapahtunut mi-
tään kovin merkillisiä muutok-
sia. 

Kuha-luokka ohjusammunnoissa. Ammuntaan liittyi tuo tekstissä mainittu rakettiauton siirto Rova-
niemeltä. Ohjus on juuri aloittanut tsuuh-vaiheen. 
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Kirjoittaja nuorena ylikersanttina Nuoli 6:11a suunnil-
leen samoihin aikoihin kun ohjukset tulivat laivalle. 

Siirtoon mennessä oli jo rat-
kaistu vasemman puoleisen oh-
juksen ongelmakin. Tähtäämi-
seen käytettiin oikeanpuoleisen 
ohjuksen tähtäimiä. Lukittumi-
sesta kertova valotieto tuotiin 
valonvahvistimella ja lamppujär-
jestelmällä oikean tähtäimen vie-
reen. Ainakin viimeksi kokeilta-
essa se toimi. 

Vaikka oh jus to imin ta oli 
koko ajan suhteellisen pieni-
muotoista, siihen suhtauduttiin 
kuitenkin hyvin vakavasti ja vai-
voja säästelemättä. 

Joskus 90 luvun alkupuolella 
Örössä järjestettiin kahden oh-
juksen ammunnat . Ammuntaa 
varten kuljetettiin Rovaniemel-
tä junalla kaksi miestä ja maa-
lirakettiauto Turkuun. Matkaa 
jatkettiin kahdeksan tuntia Kala 
lautalla Örööseen, jossa auto 
ajettiin asemaan ja sille tehtiin 
normaalit tuliasemavalmistelut. 

"Ammunta alkaa" - "minuut-
ti" - "kymmenen sekuntia" -
"maali laukaise". Piip, fiu, pof ja 
tsuuh. Ja sama uudelleen, sitten 
teille Heikki, mikä tarkoitta me-
rivoimien yksimerkkisenä koo-
dina toimikaa oman harkintanne 
mukaan, eli suunnilleen kiitos ja 
näkemiin. 

Maalirakettien reittiä ampu-
mapaikalle tai ammunnan koko-
naiskustannuksia en uskalla edes 

arvailla. 
Olkapääohjusten merellinen 

elämä päättyi melkein vuonna 
92 kun luovutin kaluston pois 
siirtyessäni miinalaiva Hämeen-
maalle. Siellähän olikin ranska-
lainen Mistral-järjestelmä, mikä 
on jo kokonaan oma tarinansa. 
Joskus 90-luvun puolivälin jäl-
keen neuvosto-ohjukset nousi-
vat vielä kerran alukselle. Tällä 
kertaa kummitteli IGLAn kak-
soislavetti, josta piti antaa joku 
lausunto. Pari kolme viikkoa sitä 
itämaan tietäjien ihmettä ihail-
tiin Hämeenmaalla oikein poru-
kalla. Muualla suoritetuissa ko-
keissa todettiin, ettei se oikein 
toimi ja pois se evakuoitiin lai-
valtakin. 

Vaikka tähän artikkeliin on-
kin koottu näitä hieman humo-
ristissävytteisiä tapahtumia, niin 

kyllä noiden lähi-ilmatorjunta-
ohjusten kanssa oli paljon onnis-
tunuttakin toimintaa. Niistä pe-
rushommista ei vaan oikein syn-
ny legendoja. 

Varsinkin itse sain arvokas-
ta ammatillista oppia ja harjaan-
nusta asian tiimoilta. Lisäksi ta-
pasin ohjusten parissa suuren 
joukon ihmisiä, joiden kanssa 
on ollut ilo tehdä maanpuolus-
tustyötä. Tässä yhteydessä lie-
neekin hyvä lähettää terveiset ja 
kiitokset kaikille niille, jotka oli-
vat mukana tekemässä tätä his-
toriaa. 

Ai niin, niille jotka eivät ole 
olleet kaluston kanssa tekemi-
sissä, niin piip tulee laukaisulait-
teen summerista, fiu kaasunke-
hittimestä, pof lähtömoottorista 
ja tsuuh matkamoottorista. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Kotkan Merikirjasto 

PL 9 
48401 Kotka 

Puh. (05) 220 8540 
Q l Faksi (05) 220 8555 

meri.kir@kyamk.fi 

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

csr 
Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 

http://www2.kotka.fi/merikirjasto/  
Itämeri-tietokeskus • http://itameri.kyamk.fi/ 

Länsi Lapin 
Kuljetus ja 
Raivaus Oy 

Verkkotehtaankatu 1, 95420 Tornio 
Puh. (016) 458 8100 

mailto:meri.kir@kyamk.fi
http://www2.kotka.fi/merikirjasto/
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ikku ja Timo Niiranen, kuvat Timo N 

Helsingin sotilaslääni piti va-
paaehtoisen harjoituksen 

kevyiden i lmator juntapat ter i -
en reserviläisille Lohtajalla 25.-
28.5.2006 valtakunnallisen ilma-
torjuntaleirin yhteydessä. Pää-
kaupunkiseudun toimivaa yhteis-
työtä kuvastaa se, että harjoituk-
seen kutsuttiin ja siihen osallistui 
myös Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen ilmatorjuntayksiköi-
den reserviläisiä. 

Lohtajalla toteutettu harjoitus 
oli jatkoa edelliselle VEH:lle, joka 
pidettiin vastaavan leirin yhtey-
dessä vuonna 2004. Suunnittelu 
tämänvuotista harjoitusta varten 
aloitettiin noin vuotta ennen har-
joitusta. Harjoituksen johtajana 
toimi HelSlrn alueupseeri kaptee-
ni Markku Vehkaoja reserviläis-
johtajana yliluutnantti (res) Saka-
ri Saikku. Harjoituksessa toimi-
neet reserviläiskouluttajat tulivat 
Helsingin maanpuolustuspiiristä 
ja Suomenlahden Meripuolustus-
osastosta, yksi meripuolustuspii-
rin it-kouluttaja Turusta Saaristo-
meren alueelta saakka. 

Koulutus keskittyi luonnol-

lisesti Lohtajalla ammuntoihin, 
mutta harjoituksessa joukoille 
annettiin myös koulutusta jalka-
väen perusaseistukseen sekä vies-
ti- ja ensiapukoulutusta. Harjoi-
tusta varten harjoiteltiin 25. maa-
liskuuta Panssariprikaatissa juuri 
varuskuntaan tulleen 23ItK -ja-
ossimulaattorin avulla. Jaossimu-
laattorilla harjoiteltiin uudestaan 
Lohtajalla ennen ilma-ammunto-
ja. Kyseinen simulaattori on eräs 
parhaimpia ilmatorjunnan kou-
lutussimulaattoreita, koska siinä 
voi kolmen tykin muodostama 
tulijaos harjoitella tulitoimintaa 
kokonaisuutena. 

Puoli valtakuntaa alueena 
Harjoitus oli vahvuudeltaan pie-
ni, mutta kirjaimelleen monimut-
kainen: tapahtuihan harjoituksen 
perustaminen, purku ja osittain 
koulutuskin Santahaminassa, kun 
itse varsinainen toiminta tapahtui 
satojen kilometrien päässä Poh-
janmaalla. 

Ensimmäistä kertaa vapaaeh-
toisessa harjoituksessa päästiin 
23ItK61 -kalustolla ampumaan 

kovapanosammunnoissa ilmaan 
pinta-ammunnan ja apuaseam-
muntojen lisäksi. Kun näiden li-
säksi vielä suoritettiin ilmator-
juntakonekivääriammunnat, ko-
nekivääriammunnat sekä kohdis-
tus- ja sovellettu ammunta ryn-
näkkökiväärillä, sisälsi harjoitus 
poikkeuksellisen runsaasti ampu-
matoimintaa. 

Tämä oli mahdollista, koska 
harjoitus oli helatorstaiviikonlo-
pun takia nelipäiväinen. Lisäksi 
itse Lohtajalla käytetty aika opti-
moitiin suorittamalla perustami-
nen sekä rynnäkkökiväärin koh-
distusammunnat ja konekivää-
riammunnat jo Santahaminassa 
ennen pitkää ajomatkaa pohjoi-
seen. Täten tukeutumalla reser-
viläiskouluttajille tuttuun Santa-
haminaan minimoitiin tukitarve 
itse leiriorganisaatiolta. Siltä saa-
tiin vain itse tykit, koulutus- ja 
huoltotilat sekä muonitus. 

Koko valtakunta ja vähän 
naapureitakin mukana 
Valtakunnalliselle ilmatorjunta-
leirille osallistuivat kaikki ilma-
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torjunnan joukko-osastot ja tällä 
kertaa myös virolaisia ilmator-
juntajoukkoja. Leirin vilkkaut-
ta kuvastaa se, että leirillä suori-
tettiin ohjusammunnat kaikilla 
Puolustusvoimien ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmillä alueilmator-
juntaohjusta lukuun ottamatta. 
Kyse oli siis jo Euroopan mitta-
puun mukaan huomattavan suu-
rista ohjusammunnoista. Saimme 
siis seurata Merivoimien uuden 
Umkhonto-ohjuksen ammuntoja 
sivusilmällä. 

Vapaaehtoisissa harjoituksis-
sa, joihin kutsutaan sodanajan yk-
sikköjä, on aina haasteena antaa 
reserviläisten eri tehtäviä suoraan 
palvelevaa koulutusta peruskou-
lutuksen lisäksi. Kovapanosam-
muntojen koulutuksen keskitty-
essä luonnollisesti toimintaan ty-
killä reserviläisjohtajien ja muun 
kuin tykkihenkilöstön koulutus 
saattaa jäädä taka-alalle. 

Valtakunnallinen ilmatorjun-
t a k i n antoi reserviläisjohtajien 
muulle koulutukselle mitä par-
haimmat puitteet: Puolustusvoi-
mien erityisalojen kouluttajia, 

esim. elektronisen sodankäynnin 
asiantuntijoita, pystyi helposti ki-
rillä saamaan luennoimaan jou-
koille ajankohtaisista asioista. 

Harjoi tukseen osallistuvil-
le upseereille annettiin eriytyvää 
koulutusta reserviläiskapteeni 
Timo Niirasen opastuksella pat-
terin johtamisesta, johtamises-
sa käytetyistä asiapapereista ja 
muusta käytännön johtamistoi-
mintaa liittyvistä toimenpiteistä, 
sillä aikaa kun tykkiryhmät huol-
sivat aseita. Osallistujien "täsmä-
koulutus" oli mahdollista, koska 
reserviläiskouluttajat saivat hy-
vissä ajoin ennen harjoitusta tie-
tää osallistujien lukumäärän ja 
näiden sijoituksen. 

Kouluttajat pystyivät lisäksi 
tukeutumaan ilmatorjuntakou-
lun laajaan materiaaliin. Tietojen 
avulla kouluttajat pystyivät alusta 
lähtien suunnittelemaan koulu-
tuksen osallistujille sopivaksi. Re-
serviläiskouluttajat olivat lisäksi 
valmistautuneet antamaan kou-
lutusta monista muista aiheista 
ammunnan estyessä sään takia, 
mutta hyvä sää piti harjoituksen 

• Harjoitusjoukot saapuvat 
Lohtajan Kommelinpakalle 
pinta-ammuntoihin. 
• Tykkien ammunnanvalmis-
telut. Tykkikouluttajana toimi 
mm. Merivoimien ylikersantti 
(res) Santalahti (toinen oike-
alta). 
• Pinta-ammuntojen johtopai-
kalla luutnantti (res) Lilleberg 
sekä harjoituksen varo upseeri 
majuri Hiukka. 
• Kukin joutui vuorollaan a-
tarvikepaikalle ammusvöiden 
tekoon. 
• Huomio - TULTA! 

ensisijaisesti suunnitellussa ohjel-
massaan. 

Hyvin suunniteltu... 
Valtakunnallinen ampumaleiri 
tarjoaa parhaimmat mahdolliset 
puitteet i lmatorjuntakoulutuk-
selle, mutta asettaa samalla myös 
vaatimuksia vapaaehtoiselle kou-
lutukselle. Vapaaehtoinen harjoi-
tus tai lisäkurssi pitää ottaa huo-
mioon kiinteästi jo kirin suunnit-
teluvaiheessa, ja koulutustoiminta 
määräytyy täysin kir in ammun-
tojen mukaan. Lisäksi reserviläis-
johtajien ja kouluttajien pitää olla 
täysin tietoisia miten kirillä toi-
mitaan ja miten ja milloin saa eri 
alueilla liikkua. 

23ItK61 -kaluston hiljalleen 
poistuessa käytössä Lohtajan tä-
mänvuotinen harjoitus oli tähän 
mennessä kohokohta vapaaehtoi-
sissa harjoituksissa suoritetuille 
23ItK61:n kovapanosammunnoil-
le, jotka aloitettiin ensimmäisenä 
SlMePa:n alueella vuonna 2000. 
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Alfa- fa Betamaiden 

kansojen kiristyneet 

välit vaat ivat YK: n 

1 8 . lokakuuta 2 0 Ö 

Tälle kuvitteellise 

ti lanteelle rakentui 

Suomen ja Ruotsin 

mer ivoimien yhteinen 

harjoitus FINSVVE 

0 6 , joka kokosi Tu-

run saaristoon viikoksi 

lähes tuhat sotilasta, 

seitsemänkymmentä 

alusta ja lukuisia ajo-

neuvoja. 

H udenmaan Prikaatin 
I toimeenpanemassa 
|! har jo i tuksessa pa-

^ ^ f c l ^ r taljoonan kokoisen 
amfibiojoukon muodostivat Uu-
denmaan Prikaati yhdessä ruot-
salaisen Amfibieregemente l :n 
kanssa. Prikaatista harjoitukseen 
osallistui niin reserviläisiä, pal-
kattua henkilöstöä kuin varus-
miehiä. Mukana oli myös jouk-
koja ja aluksia Saaristomeren ja 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueilta sekä Kotkan Rannikko-
alueelta. Myös Merivoimien Ma-
teriaalilaitos tuki harjoitusta. 

FINSWE 06 -har joi tuksen 
kansallisena tavoitteena oli har-
joittaa kansainvälistä rannikko-

jääkäriyksikköä kriisinhallinta-
tehtäviin suomalais-ruotsalai-
sessa amfibiotaisteluosastossa. 
Laivasto-osaston läsnäolo mah-
dollisti realistisen tilannekehyk-
sen ja olennaisimpana tietenkin 
hyvän tilaisuuden harjoittaa yh-
teistyötä rannikko- ja laivasto-
joukkojen välillä tilannekuvan 
välittämisessä. 

Amfibious Task Unit 
S u o m a l a i n e n A T U - y k s i k k ö 
koostuu merivoimien jalkaväen 
rannikkoj ääkärikomppaniasta, 
jota on koulutettu kriisinhallin-
tatehtäviin vuodesta 2005 alka-
en. Sen käyttöön on varattu Jur-
mo-luokan veneitä ja G-veneitä, 

joilla pääsee liikkumaan mata-
lissakin vesissä. Käytössään yk-
siköllä on myös haastaviin ran-
nikkomaastoihin soveltuvia ajo-
neuvoja. 

Yksikön pääosat on tarkoitus 
saattaa operatiiviseen valmiuteen 
vuonna 2007 ja koko yksikkö on 
valmiina vuoteen 2010 mennes-
sä. Suomalaisen ATU-yksikön 
vahvuus on enimmil lään 300 
henkilöä. Ruotsalaiset mukaan 
laskettuina FINSWE ATU-ko-
koonpanon vahvuus on yhteensä 
400-600 henkilöä. ATU-joukoil-
le luonteenomaista on kuitenkin 
rakenteen joustavuus; tehtävään 
lähetettävän yksikön kokoa voi-
daan muokata tehtävän vaati-
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Valmiina mellakantorjuntaan. 

Ruotsalaiset liikkuivat saa-
ristossa Stridsbät-veneillä. 

Suomalaiset ottamassa sa-
tama-alueen haltuunsa Tu-
russa. 

man tarpeen mukaan - pienim-
millään 50 sotilaan yksiköksi. 
ATU-joukot ovat puolen vuoden 
jaksoissa toimintavalmiudessa 
30 vuorokaudessa. 

Monipuoliset tehtävät 
ATU-joukkojen tehtävät ovat 
monipuolisia. Niihin kuuluvat 

muun muassa maihinnousut ja 
hyökkäykset satama-alueilla, tie-
dustelu- ja etsintätehtävät, räjäh-
tävien aineiden käsittely, väki-
joukkojen hallinta ja humanitaa-
riset tehtävät niin merellä kuin 
maalla. Suomessa ATU-koulu-
tusta järjestää Uudenmaan Pri-
kaati, jossa joka saapumiseräs-
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Saaristomeren Meripuolustusalueen AES-koirat (Arms, Explo 
sives & Search) ohjaajineen osallistuivat myös harjoitukseen. 

englanti, jota käytetään kansain-
välisessä toiminnassa, virallisesti 
myös Suomen ja Ruotsin välisis-
sä ATU-harjoituksissa. Käytän-
nön tilanteissa joukot kommuni-
koivat kuitenkin pääasiassa ruot-
siksi. 

Askel kerrallaan 
kohti täyttä valmiutta 
Harmaalta taivaalta tihkutti vet-
tä, kun Suomen ja Ruotsin me-
rivoimien yhteistyötä hiott i in 
lokakuisessa Turun saaristossa. 
Ohjelmaan sisältyi monipuolisia 
osaharjoituksia, esimerkiksi tie-
dustelua ja sataman haltuunotto, 
mellakantorjuntaa ja evakuointi-
operaatio. 

Oman lisävärinsä harjoituk-
seen toivat NATO-tarkkailijat, 
jotka olivat mukana tukemassa 
suomalaisen itsearviointiryhmän 
työtä. FINSWE 06 oli ensimmäi-
nen vaihe Suomen ATU-yksikön 
NATO-standardien mukaisessa 
arvioinnissa, joka etenee itsear-

tä valitaan 40-50 vapaaehtoista, 
kansainvälisistä tehtävistä kiin-
nostunut ta varusmiestä tähän 
Tammisaaren Rannikkojääkäri-
patalj oonan toteuttamaan amfi-
biokoulutukseen. 

Yhteensä 17 viikon koulutus-
jaksosta 10 viikkoa sisältää kan-
sainvälistä kriisinhallintaa. Kou-
lutuskielenä on ruotsin ohella 

Seilin satama suljettiin lieriöes-
teillä. 

vioinnista neliportaisesti kohti 
täyttä soveltuvuutta kansainväli-
siin joukkoihin. Ruotsalaiset ei-
vät ole vielä toistaiseksi mukana 
arviointityössä. 

Suomen ja Ruotsin merivoi-
mat ovat harjoitelleet yhdessä 
vuodesta 2001 alkaen, ja nykyi-
set, kansainvälisiin kriisinhallin-
tatehtäviin tähtäävät tavoitteensa 
harjoitus sai viime vuonna. 

FINSWE 06:n päättäjäisti-
laisuudessa 23.10.2006 harjoi-
tuksen johtaja, Uudenmaan Pri-
kaatin komentaja, kommodori 
Henrik Nysten arvioi kahden eri 
maan joukkojen toiminnan yh-
teensovittamisessa vielä riittävän 
työtä. 

- T ä m ä harjoitus oli jälleen 
yksi askel matkalla kohti toimi-
vaa kokonaisuutta. Harjoitelta-
vaa riittää vielä, mutta joukkojen 
pääosa tulee olemaan valmiina 
vuoden 2007 loppuun mennes-
sä kuten on sovittu, Nysten sum-
masi. 

Suomalaisen ATU-yksikön 
seuraava kansainvälinen harjoi-
tus on Ruotsissa ja Puolassa ensi 
vuoden toukokuussa järjestettä-
vä Noble Mariner -harjoitus. 
Teksti ja kuvat Nina Soini 

G-veneet kuuluvat rannikko-
jääkäreiden kulkuvälineisiin. 
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Merisotakoulun koulutusalus Fabian Wrede vuosipäivän juhlaliputuksessa. 

"Kunnioitamme perinteitä, mutta katsomme tulevaisuuteen" 
Merisotakoulu vietti lokakuista 
vuosipäiväänsä katselmuksin 
ja vastaanotoin. Päivän aikana 
elvytettiin yhteisessä Meriso-
takoulussamme Rannikkoty-
kistökoulun perinne: Meriso-
takoulun parhaan kouluttajan 
kivääri jaettiin ensimmäistä 
kertaa sitten vuoden 1997. 

• Merisotakoulun 76. vuosipäivää 
vietettiin Suomenlinnan Pikku Mus-
tasaarella perinteiseen tapaan Saaris-
tolaivaston Viaporin eskaaderin pe-
rustamispäivänä 18. lokakuuta. Vuo-
sipäivän vietto aloitettiin paraatikat-
selmuksella tykistöpihalla. 

Paraatikatselmuksen suorit-
ti Merisotakoulun johtaja, kommo-
dori Kimmo Kotilainen. Kotilainen 
korosti puheessaan opetuslaitoksen 
tärkeyttä: "Merisotakoulu on puo-
lustusvoimien ainoa puolustushaara-
, aselaji- ja toimialakoulu, joka kou-
luttaa merivoimien upseerit, vastaa 
merivoimien täydennyskoulutukses-
ta sekä merivoimien reserviupseeri-
koulutuksesta". 

Merisotakoulussa on kohtuulli-
sen pieni, mutta laadukas henkilöstö 

sekä tiheän valintaseulan läpikäyneet 
ja motivoituneet opiskelijat. Kom-
modori Kotilainen edellytti yhteistä 
työpanosta laajan peruskorjauksen, 
uusimuotoisen upseerikoulutuksen, 
lähitulevaisuudessa alkavan aliupsee-
rikoulutuksen ja uuden koulutuska-
luston käyttöönoton osalta. "Kunni-
oitamme perinteitä, mutta katsomme 
tulevaisuuteen", painotti kommodori 
Kotilainen. 

Katselmuksen yhteydessä palkit-
tiin Merisotakoulun henkilöstöä ja 
ylennettiin merikadetteja. Merivoi-
mien Mannerheim-ristin ritareiden 
lahjoittama, vuosittain kiertopalkin-
tona jaettava Ritarimalja luovutettiin 
tänä vuonna kapteeniluutnantti Mika 
K. Salmille. Hän toimi ansiokkaasti 
keväällä valmistuneen merikadetti-
kurssin johtajana sekä Oulussa järjes-
tettyjen pohjoismaisten merikadetti-
päivien projektiupseerina. 

Merisotakoulun parhaan kou-
luttajan kivääri jaettiin ensimmäistä 
kertaa rannikkotykistön ja merivoi-
mien yhdistymisen jälkeen. Edellisen 
kerran palkinto oli luovutettu Ran-
nikkotykistökoululla vuonna 1997. 
Tänä vuonna palkinnon ansaitsi Me-

risotakoulun täydennyskoulutusosas-
ton kurssinjohtaja, kapteeniluutnant-
ti Matti Linteri, joka aiemmin luotsa-
si merivoimien reserviupseerikurssia. 
Linteri on ansioitunut muun muassa 
rannikkotutkan vastaanotossa ja kou-
lutuksessa. 

Kenttähartauden piti tuttuun ta-
paan sotilaspastori Tapani Selin ja mu-
siikista vastasi Kaartin Soittokunta. 

Puolilta päivin merisotakoululai-
sille tarjottiin juhlalounas maittavine 
kakkukahveineen muonituskeskus 
Hilmassa. Tilaisuuteen osallistuivat 
palkatun henkilöstön lisäksi kadetit, 
täydennyskoulutusosaston kurssilai-
set sekä esikuntajoukkue. 

Illan vastaanotolla palkittiin vuo-
den aikana Merisotakoulusta pois-
lähteneitä. Lisäksi vastaanotolla pal-
jastettiin Alpo Tuurnalan maalaama 
ja Merisotakoululle lahjoittama me-
riaiheinen taulu, joka koristaa nyt 
Suomen Joutsenen aulaa. Taulussa 
miinalaiva Pohjanmaa lipuu jäisessä 
meressä jykevän harmaana - juuri 
sellaisena kuin se muistetaan Meriso-
takoulun ajoilta. 

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

Patria 
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OVE ENQVIST 

120/41 A 
120 m m : n (4.7 t u u m a n ) 
Armstrong-tykit olivat alun 

perin laivatykkejä, joita myöhem-
min kadettiin rannikkotykkeinä. 
Malli 4 (Mk 4) otettiin käyttöön 
vuonna 1892. Viimeiset tykit hy-
lättiin Englannissa vuonna 1959 
sen jälkeen kun sikäläinen ran-
nikkotykistö oli lopetettu. 

Suomessa on ollut kahdek-
san 120/41 A-tykkiä, jotka jäivät 
Suomeen vuonna 1918. Näistä 
kahdeksasta tykistä neljä oli ran-
nikkotykistöllä, kaksi laivastolla 
ja kaksi asevarikolla 1920-luvun 
lopussa. 

Suurin piirtein ensimmäiseen 
maailmansotaan mennessä Japa-
ni oli oppinut itse valmistamaan 
tykistöä. Venäjän rakennettaes-
sa Pietari Suuren merilinnoitus-
ta tiukka aikataulu pakotti osta-
maan mm. 120/41 A-tykkejä Ja-
panista. Ainakin viisi Suomeen 
jääneistä tykeistä oli tehty Japa-

nissa. Ennen talvisotaa 120/41 A-
tykkejä korjattiin mm. uusimalla 
ja korjaamalla niiden osia. 

Laatokan länsirannalla sijain-
nut Järisevän linnake oli raken-
nettu 1920-luvulla. Linnakkeella 
oli kaksitykkinen 120/41 A pat-
teri. Helmikuussa 1940 käydyssä 
taistelussa Järisevän ainoaan jäl-
jellä olevaan tykkiin tuli osuma 
ja kilpi sekä tähtäyslaitteet murs-
kaantuivat. Lukkoa oli korjatta-
va. Lukko saatiin hädin tuskin 
paikalle ja tykki alkeellisesti am-
pumakuntoon, kun jäätä pitkin 
19.2.1940 lähestyi noin pataljoo-
nan kokoinen vihollisosasto. Tyk-
kiä suunnattiin silmämääräisesti 
kolhiintunutta putkea pitkin vi-
hollisen hyökkäysvaunuun. Isku-
ria lyötiin vasaralla. Ensimmäiset 
laukaukset menivät ohi, ja todet-
tiin putken olevan pahasti hal-
jennut. Ammuntaa jatkettiin siitä 
huolimatta. Kuudennella lauka-

uksella tuli täysosuma hyökkäys-
vaunuun, joka syttyi tuleen. Muut 
hyökkääjät perääntyivät. Rauhan 
tultua kuuluisaksi tullut tykki 
evakuoitiin Järisevästä, ja säily-
tyspaikaksi tuli Rannikkotykistö-
museo Suomenlinnassa. 

Muut 120/41 A-tykit olivat 
sotiemme aikana Saaristomeren 
ja Ahvenanmaan eri linnakkeil-
la. Esimerkiksi Reposaareen oli 
vuonna 1936 valmistunut kaksi-
tykkinen patteri, jonka rakennut-
ti Reposaaren merisuojeluskunta. 
Tykit siirrettiin jatkosodan alettua 
Tellholmeniin Ahvenanmaalle. 

Keväällä 1945 tykit evaku-
oitiin varikolle Parolaan. Erään 
lähteen mukaan jäljellä olevat 
120/41 A-tykit romutettiin 1950-
luvun alussa. Suomessa ainoa säi-
lynyt 120/41 A-tykki on Rannik-
kotykistömuseon edessä, kuvassa 
oleva Järisevän tykki. 
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• • • Marja-Leena Iivari 
Mennyt Maailma, Elämää Ky-
minlinnan Vallirannassa 1950-
luvulla 
Omakus tanne Pyhtää 2005, 69 
sivua, 25 € 

• Silloin tällöin julkaistaan pie-
niä omakustanteita rannikkoty-
kistön paikallishistoriasta. Teok-
set ovat sekä sisäl löl tään että 
painoasui l taan hyvin erilaisia. 
Marja-Leena Iivarin kirja Men-
nyt Maailma kertoo varuskun-
taelämästä Kyminlinnassa 1950-
luvulla. Teoksessa kuvataan mm. 
lasten elämää, koulunkäynt iä , 
työelämää ja vapaa-aikaa, lomia 
ja matkoja sekä tärkeitä tapahtu-
mia. Omat lukunsa ovat saaneet 
myös linnoituksen historia, asu-
tus ja ympäristö. Lopuksi kuva-
taan lyhyesti linnoituksen nyky-
tilannetta ja mahdollista tulevai-
suutta. 

Kirjan liitteenä on muutama 
värivalokuva linnoituksen nyky-
tilanteesta sekä useita hyvin va-
littuja karttoja linnoituksesta ja 
sen ympäristöstä eri aikakausina. 
Kirjassa on myös yksinkertainen 
lähdeluettelo, mikä on ilahdutta-

vaa mutta harvinaista tällaisessa 
teoksessa. 

Omakustanteet on usein teh-
ty halvalla, mikä usein tarkoittaa 
myös huonoa painojälkeä. Men-
nyt Maailma poikkeaa edukseen 
tästä valtavirrasta, sillä k i r jan 
painojälki on todella hyvä. Hyvä 
kirjapaino saa harrastelija-kuvis-
takin hyviä, kun taas huono pai-
no pilaa hyvätkin kuvat. Iivarin 
kirjan painopaikkaa on onnitel-
tava harvinaisen hyvästä jäljestä. 
Kirjassa on yhteensä yli 50 mus-
ta-valkoista valokuvaa. 

Kirjoittaja toteaa, ettei hän 
ole yrittänyt saada aikaan mitään 
yleispätevää historiikkia, vaan 
palaut taa mieleen sen aikais-
ta elämää ja aikakautta sellaise-
na kuin hän sen koki ja muistaa. 
Tässä kirjoittaja on onnistunut 
mainiosti. Kirja on hyvä kuvaus 
jo katoamassa olevasta rannik-
kotykistön varuskuntaperintees-
tä, ja voin suositella kirjaa kaikil-
le asiasta kiinnostuneille. 

Kirjan voin tilata sen tekijäl-
tä, osoite Suolinnantie 35, 49200 
Heinlahti, puhelin 050 5366043. 
Hinta on 25 €, joka sisältää pos-
timaksun. 
Ove Enqvist 
• • • 

Valoa Merellä - Ljus over Havet 
- Casting Light on the Waves 
DVD Suomen majakkasaarista 
Bellvidor Oy, Helsinki 2006 

• Meri- ja rannikkopuolustus 
liittyy kiinteästi saaristossa toi-
miviin muihin viranomaisiin ja 
heidän toimipisteisiin sekä ra-
kennelmiin. Suomen majakoista 
on jo vuosia ollut olemassa mm. 
Seppo Laurel l in hyvät k i r ja t . 
Nyt Bellvidor Oy on julkaissut 

DVD:n Suomen majakkasaaris-
ta. Tuotteen kannessa todetaan 
DVD:n sisältävän kaikki majak-
kasaaret. Ihan kaikkia ei sentään 
ole saatu mukaan, mut ta lähes 
kaikki. 

DVD kertoo, miksi Suomen 
majakat rakennetti in, millaista 
oli elämä kaukaisilla saarilla ja 
majakoiden merkityksestä Suo-
men hyvinvoinnille. DVD jul-
kaistiin sopivasti Bengtskärin 
majakan 100-vuotisjuhlien ai-
kaan. Kannessa todetaankin, että 
DVD on omiste t tu Bengtskä-
rin sankarimajakalle. Se sisältää 
myös saaren puolustusta vuonna 
1941 johtaneen luutnantti Fred 
Lutherin haastattelun. 

Video on kooste vuonna 2000 
toteutetusta laajemmasta materi-
aalista. DVD:n kielivalikoimat 
ovat suomi, ruotsi ja englanti. 
Muita valikoita ei sitten olekaan, 
mikä tekee yksittäisten majakoi-
den löytämisen DVD:ltä muuta 
kuin pikakelauksella mahdotto-
maksi. Kelausmahdollisuus riip-
puu toistamiseen käytetystä lait-
teesta. Muuten DVD on mukava 
lisäys jokaisen meri- ja rannikko-
puolustajan kirjastoon. 

HENNTT MAAILMA 
OAxAA KTKlXUXHAX VALUSAltKASSA 

19so-Lvmu, 
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D V D on tu lossa myyn t i i n 
kauppoihin ainakin pääkaupun-
kiseudulla. Lisäksi sitä voi tiedus-
tella tekijältä, Ilmo v. Bell, Bellvi-
dor Oy, bellvidor@kolumbus.fi  
Rannikkopuolustaj i l le h inta on 
20€ + 1€ postikuluja. Kaupoissa 
hinta tulee olemaan noin 25 €. 

Yhteystiedot: Bellvidor Oy, 
Kinnarinkuja 4, 00370 HELSIN-
KI. Puhelin: 050 330 9492, myös 
numeroon (09)551 655 voi jättää 
sanan. 
Ove Enqvist 

• • • Visa Auvinen 
Vain merimies voi tietää -
Elämää Suomen Joutsenella 
TS-Yhtymä Oy, Digipaino 2006 
Julkais i ja : S u o m e n J o u t s e n e n 
V a l t a m e r i p u r j e h t i j a i n p e r i n -
neyhdistys ry 

• Fregat t i S u o m e n Joutsenes-
ta on k i r jo i te t tu usei ta k i r jo ja . 
Myös Suomen Joutsenen Valta-
meripurjehtijain perinneyhdistys 
ry liittyi joukkoon julkaisemalla 
n imikkoa luksensa 100-vuotis-
juhlavuonna 2002 purjehduksil-
la m u k a n a ol leiden ke r tomuk-
sista koo tun laa jahkon teoksen 
"Suomen Joutsen - onnekas sa-
tavuotias". Nyt tar inat ovat saa-
neet jatkoa. 

Visa Auvinen on tunne tu l -
la taidollaan kir joi t tanut per in-
neyhdistyksen "Joutsenesta" ke-
räämästä uudestakin aineistosta 
116-sivuisen kirjan. Siinä on tot-
ta ja tarua laivan vaiheista myös 
ennen koulu la ivaksemme pää-
tymistä. Mukana on m u u n mu-
assa päällikkö Otto Lehmbergin 
selvityksiä t apah tumis ta saksa-
laiskauden viimeiseltä matkalta, 
jolloin "Oldenburg" oli kahdes-
ti vaarassa tuhoutua . Jo neitsyt-

matkal laan v u o n n a 1902 alku-
jaan ranskatar trois mâts carré 
"Laënnec" oli lähellä tuhoa. 

Suomen Joutsenen matkojen 
laivapäiväkirjat ovat kadonneet . 
P u u t t e i t a o n n e k s i k o r v a a v a t 
matkoilla mukana olleiden päi-
väkirjat. Niistä kirjaan on valittu 
kiinnostavia kertomuksia alusta 
kohdanneis ta onne t tomuuks is -
ta, työstä aluksella, mer imies -
kasteesta, merellä nähdyistä ih-
meell isistä eläimistä ja muis ta 
oudoista ilmiöistä. Juttuja lukee 
ahnaasti. 

E r i t y i s en a r v o k k a i t a ovat 
luutnantti Emil Ovaskan ja pur-
simies Matti Railon yksityiskoh-
taiset muist i inpanot viidenneltä 
matkalta. Ovaska on tunnontar-
kasti lähes päivittäin merkinnyt 
a luksen pa ikkat iedot ja yleiset 
t apahtumat v ihkoon karttapiir-
roks in t ä y d e n n e t t y i n ä . Myös 
Railon tekstit ovat ainutlaatui-
sia. H ä n ke r too k o n e h u o n e e n 
kannal ta matkan edistymisestä. 
Päällikön veneen jatkuvat kone-
ongelmatkin saavat valaistusta. 
Näistä ja muidenkin muistiinpa-
noista toisilta matkoilta huokuu 

myös koti-ikävä ja läheisten kai-
paus. Kirjassa on runsaasti kopi-
oita a iemmin julkaisemattomis-
ta omakätisistä muist i inpanois-
ta. Monet valokuvat täydentävät 
kertomuksia. 

Suomen Joutsen on myös ol-
lut lauluntekijöiden aiheena. Jori 
Ma lms ten in Mikki Hiiri meri-
hädässä lienee tunnetuin, mutta 
kirjassa on monta muutakin lau-
lua sanoineen ja nuotteineen. 

Kirjassa kerrotaan myös jul-
kaisijayhdistyksestä (www.suo-
menjoutsenenperinneyhdistys. 
fi), sekä laivan nykyisestä isän-
näs tä Mer ikeskus F o r u m Ma-
r inumis ta . Kir jan lopussa ovat 
lyhyet yhdis te lmät ruots iksi ja 
e n g l a n n i k s i sekä t i iv i s t e lmä t 
kaunottaren elinkaaresta ja pääl-
liköistä sekä matkoista vuosina 
1902-51. 

Kirja on he lppo luku inen ja 
mukanaan vievä. A5-kokoisena 
se mahtuu vaikka Suomen Jout-
senella vierai levien ja m u i d e n 
uljaasta fregat is tamme kiinnos-
tuneiden taskuun. Liimasidonta 
vaatii hellää käsittelyä. 

K i r j a a saa Visa Auv i se l -
ta 0400 953511 tai visa.auvinen 
@luukku .com sekä Jukka Pa-
jalalta 040 5648960 tai jukka . 
pajala@kolumbus.fi. Hinta on 12 
euroa + postikulut. 
Jukka K Pajala 

OSTETAAN 
RtUy:n julkaiseman histo-
riikkisarjan 2. osa: "Pekka 
Kurvinen: Vaasan Rannikko-
patteristo 1952-1994" 
Arno Hakkarainen / arno. 
hakkarainen@tieturi.fi, GSM 
050 3835486 
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SAARENPÄÄN 
LINNAKKEEN 
RAUNIOILLA 

kesällä 2006 

Vanha tulenjohtotorni. 
Kartalla Saarenpään kylä sijoittuu Koiviston saaren kaakkoisosaan. 

Sunnun ta i aamuna 11.6.2006 
kokoontui 14 hengen ryhmä, 

pääasiassa entisiä saarenpääläi-
siä tai heidän jälkeläisiään, Hel-
singin Rautatientorin tilausajo-
pysäkille. Täältä lähdettiin kohti 
Koivistoa ja Saarenpäätä. Rajan 
ylitys sujui melkoisen joustavas-
ti. Saarenpäähän pääsy edellyt-
ti erityistä kutsuviisumia majoi-
tuspaikan pietarilaiselta omista-
jayhtiöltä (Gidropribor). Ranni-
kon puolustajat voivat helposti 
Googlella katsoa yhtiön toimi-
alan. Nimellä löytyy myös saa-
ren valokuvia. 

Saarenpään linnake oli suo-
malaisten rakentama. Työt aloi-
tettiin keväällä 1921. Kiilinnie-
meen rakennet t i in 4-tykkinen 
10"-Durlacher patteri avorinta-
maan Tarton rauhansopimuksen 
kieltämistä, Pietarin linnoitus-

ketjuun kuuluneista Lavansaaren 
tykeistä. Kesällä 1937 aloitettiin 
patterin hajasijoittaminen katet-
tuihin asemiin kasarmin kohdal-
ta länteen olevaan metsikköön. 
Tykkien lukumäärä lisättiin kuu-
teen. Vanhoihin asemiin siirret-
tiin kaksi 6 tuuman Canet-tyk-
kiä Humaljoen linnakkeelta. Tii-
likasarmi valmistui 1937. 

Talvisodassa linnake kävi ty-
kistötaisteluita Oktjabrskaja Re-
volutsija- sekä Marat-taistelu-
laivojen kanssa. Linnake antoi 
myös tuli tukea maar in tamal le 
helmi- maaliskuussa 1940. Lin-
nake tyhjennettiin hiihtomars-
sina jäitse Säkkijärvelle vasta, 
kun venäläiset olivat jo Viipurin 
esikaupungeissa ja maayhteys 
oli poikki. Tykit tuhottiin ennen 
lähtöä. 

Jatkosodan alettua venäläi-

set poistuivat Koiviston saarilta 
marraskuussa 1941. Jatkosodas-
sa oli kolme Durlacheria entisis-
sä asemissa. Kaksi tykkiä tuli Ka-
tajaluodosta ja yksi tykki Kuiva-
saaresta. Rakennustyöt alkoivat 
heinäkuussa 1942 ja patteri val-
mistui keväällä 1943. Suomalai-
set poistuivat Koiviston saarilta 
Tiurinsaaresta kesäkuussa 1944 
22.-23. päivien välisenä valoisa-
na yönä saksalaisten avustamina 
Klamilaan ja Haminaan, kun ve-
näläiset olivat taas jo Viipurissa. 
Isäni oli mukana tässä evakuoin-
nissa ja siirtyi sitten jatkosodan 
loppuajaksi Ristiniemen linnak-
keelle. Koiviston alueella oli mo-
nia muita linnakkeita ja kevyem-
piä pattereita, joita en ole luetel-
lut. 

Kesällä 2006 kuljetus saareen 
tapahtui hinaajan/ troolar in ta-
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paisella rauta-aluksella nimel-
tään Ravitsa Koiviston salmen 
pienen majakkasaaren mukaan. 
Öljysatama näkyi salmen ran-
nalla laiturissa Nesteen alus. 

Saaressa on laiturien kanssa 
ongelmia. Jäät ovat talvella sär-
keneet useita aikaisempia lai-
tureita. Majoitus tapahtui kah-
dessa suomalaisalkuperäisessä 
huvilassa, toinen alkuperäinen 
ja toinen sodan jälkeen Patalan 
kylästä saarella toimineen kalas-
tuskolhoosin tarpeisiin siirretty. 
Matkapuhelin toimii mainiosti; 
Koivistolla on tukiasema. Joutse-
non ULA kuuluu hyvin; samoin 
tietysti Pietarin ULA-lähetykset 
(etäisyys 130 km). Sähköä kehi-
tetään polttomoottoreilla. Suo-
malaiset saivat sähköt saareen 
1939. En tiedä, mitä on tapah-
tunut. Majatalon katolla oli TV-
antenni. En tiedä oliko mainio-
ta ruokaa laittaneella emännällä 
huoneessaan TV. 

Tulopäivän iltana sain jo jon-
kunlaisen käsityksen saaresta. 
Ajoin paikallisen Valerin trakto-
rin etulavalla linnakkeelle, noin 
5 km etelään. Puolivälissä mat-
kaa on venäläinen hautausmaa. 
Kasarmin rauniot ja 1920-luvun 
l innakkeen be tonivarus tukse t 
ovat jäljellä. Paluumatka ajet-
tiin puretun l innakkeen rauta-
tien paikalla olevaa polkua pit-
kin Saarenpään kylään. "Rauta-
tien" varrella on vanha linnak-
keen varaputkivarasto jäljellä. 
Osoitteessa www.maps.google, 
com voi katsoa aluetta 50 met-
rin tarkkuudella satelliittikuvas-
ta. Vanha patterialue ja kasarmi 
on nähtävissä. Saarta on käytetty 
sotaharjoitusalueena. Eteläosan 
niemessä on ollut nyt purettu ra-
javartioiden tutka-asema ja ra-
kennuksia. 

Seuraavana päivänä lähdin 

linnakealueelle kävelemällä. Päi-
vä 12.6. on muuten nykyisen Ve-
näjän itsenäisyyspäivä. Nyt oli 
aikaa paremmin tehdä havain-
toja. Kävin vanhoissa tykkiase-
missa, jotka olivat pensastuneet 
ja muutenkin ympäristö oli mel-
ko tiivistä "pusikkoa" ja täynnä 
hyttysiä. Tykkien betonialustat 
pultteineen olivat tallella. Yhdes-
sä tuliasemassa on kaksikielinen 
Keltaisen Rykment in (RTR2) 
muistolaatta. Laatta oli pienem-
pi kuin olin kuvitellut. Betoniva-
rustuksen länsipäässä on pieni 
betoninen tulenjohtotorni. RTR 
2:n esikunta lienee ollut Viipurin 
Sorvalissa tien varrella olevassa 
punaisessa rakennuksessa. Oles-
keltuani muun ryhmän kanssa 
tovin Kiilin hienolla hiekkaran-
nalla (vedessä viherlevää) lähdin 
yksinäni kasarmialueelle ja kur-
kistelin kasarmin sisälle. 

Muiden alueen rakennusten 
kivijalat ovat tallella. Lähdin et-
simään uusia 1937 rakennettuja 
10-tuuman Durlacherien haja-
sijoitettuja asemia (6 kpl), mut-
ta valtavassa pommikuopp ien 
ja kaatuneiden puiden ryteikös-
sä oli jopa vähällä eksyä kartan, 
kellon ja auringon kanssa suun-
nistaessani. Onneksi löysin ta-
kaisin kasarmin kulmalle. Kasar-
mi tuli näkyviin vasta noin 40 m 
etäisyydeltä. Alueella on useita 
"kummallisia" mutkallisia män-
tyjä, joissa on mutka rungossa 
metrin parin korkeudessa. Lie-
nevät olleet niitä poikkiammut-
tuja, jotka ovat jatkaneet sitten 
kasvuaan jostakin oksasta. Läm-
pötila oli yli 25 astetta. Palattu-
ani kylän kaupasta ostettu olut 
maistui todella hyvältä. 

Kuulin illalla vanhemmalta 
retkeläiseltä, että kasarmin poh-
joispuolelta lähteneen kenttära-
dan pohjaa seuraten tykkiase-

mille olisi voinut päästä. Teuvo 
Rönkkösen Rannikon Puolusta-
jaan 3/1995 kirjoit taman jutun 
mukaan tasaiseen maastoon ra-
kennetut asemat kohoavat koste-
asta ympäristöstään pari metriä 
korkeina kumpareina. No ensi 
kerralla... 

Seuraava päivänä oli ohjel-
massa käynti Huosiusmäen ison 
1937 rakennetun tulenjohto tor-
nin raunioilla. Tornilla aiemmin 
käynyt henkilö oli oppaana saa-
ren keskiosassa olevalle järvelle 
asti, mutta sitten jouduin jatka-
maan yksin. Kartan avulla po-
lunristeykset löytyivät helposti 
ja samoin Huosiusmäki; saaren 
korkein kohta on 43.7 m. Mäki 
oli myös niin tiheää männikköä, 
että en löytänyt tornia; en men-
nyt kuulemma tarpeeksi pitkälle. 
31.10.1941 räjäytetty torni ma-
kaa kuulemma ylösalaisin mäen 
jyrkimmässä rinteessä. Räjäytys-
ryhmäkin tuhoutui tornin mu-
kana T. Rönkkösen artikkelin 
mukaan. Kalusteita on vielä si-
sällä. Torni oli samantapainen 
4-kulmainen betoni torni kuin 
esim. Eestiluodossa ja Kuivasaa-
ressa. 

Pa luumatka keskivi ikkona 
14.6. sujui myös jouhevasti il-
man viivytyksiä rajalla. Viipu-
rissa Kauppatorilla kuuntelin ly-
hyillä aalloilla (49 m) Porin lähe-
tystä. Nyt bussi oli ilmajousitettu 
ja uudempaa mallia. Menomat-
kan bussi tärisi kovasti epätasai-
sella Viipuri-Koivisto-osuudel-
la ja sen ohjaus hajosikin sitten 
seuraavana lauantaina Vantaan 
Mart inlaaksossa ja bussi kaa-
tui ojaan (TV:n pääuutinen; 19 
loukkaantunutta). 

Juha Jukanen 
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Meriupseeriyhdistyksen matka Riikaan 8.-10.9.2006 

Ryhmäkuva Viron ensim-
mäisen presidentin, Kons-
tantin Pätsin muistomerkillä El 

eriupseeriyhdis-
tyksen syysmatko-
jen viehätys piilee 
siinä, että eri-ikäi-

set niin miehet, kuin yhä enene-
vässä määrin myös naiset, jotka 
ovat saaneet meriupseerin kou-
lutuksen tai ovat vasta meriup-
seereiksi opiskelemassa, voivat 
kerran vuodessa saada vaikuttei-
ta toisiltaan vapaa-aikaa viettäes-
sään. Ihminen ei elä pelkästään 
leivästä. Niillä uusilla tiedoilla ja 
kokemuksilla, joita syysmatkoil-
la itse kullekin kertyy, selviää ar-
jen aherruksessa niin työssään, 
opinnoissaan kuin viettäessään 
eläkepäiviään. Mukana olleet se-
nioriupseerit, erityisesti sotiem-
me veteraanit, osoittivat omalla 
esimerkillään, että vierivä kivi ei 
sammaloidu. 

Kohti etelää 
Tämän syksyn matkakohteena 

oli Baltian suurin kaupunki, lä-
hes 800 000 asukkaan Riika. Tie-
dämmehän hyvinkin, että seu-
raava Baltian maa Virosta ete-
lään on Latvia ja eteläisin Keski-
Eurooppaan vahvasti suuntautu-
va Liettua. Baltiaan suunnatessa 
jäi viimeksi mainittu meille yhä 
potentiaaliseksi matkakohteek-
si. Virossa ja Latviassa on jo niin 
paljon nähtävää, ettei edes taita-
va ja kokenut matkanjohtajam-
me, kenraa l i luutnant t i Pentt i 
Lehtimäki voinut tällä matkalla 
kuin raapaista hiukan pintaa. 

Matkamme alkoi kohoavan 
tunnelman vallitessa Jätkäsaaren 
Länsiterminaalista laivalla, jolla 
matkust imme Tallinnaan mel-
koisessa "hiivarissa" (matkaseu-

Matka on julistettu alkaneek-
si, puheenjohtaja kommodori 
Jaakko Savisaari ja matkanjoh-
taja, kenraaliluutnantti Pentti 
Lehtimäki. Kommodori Robert 
Gentz varmistaa selustaa. 
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rue korkeintaan hyvin pienessä). 
Tallinnaan edelleen bussilla 310 
kilometriä kohti Latvian pääkau-
punkia. Matkalla pysähdyimme 
kuitenkin muutaman kerran Vi-
rossa. 

Ensimmäinen pysähdys oli 
Märjamaan kirkon edessä, missä 
matkanjohtaja kohotti kuohuvii-
nilasin ja ilmoitti matkan viralli-
sesti alkaneeksi. 

Kirkon portilla ja sen muu-
ratun aidan sisäpuolella kävi 
ilmi, kuinka suuren uhrin pieni 
Märjamaan kunta on joutunut 
antamaan Viron vapauden puo-
lesta niin vapaussodassa vuosina 
1918-1920 kuin myös vielä vuo-
den 1924 kommunistien vallan-
kaappausyrityksessä. Vapausso-
dan tunnusten alle ovat sankarit 
saaneet nimensä marmori tau-
luihin, jotka on asetettu entisille 
paikoille neuvostoaikana tuhot-
tujen tilalle. 

Seuraavaksi ol immekin jo 
Pärnussa, missä nautimme lou-

naan Ammenden Villassa. Sen 
rakennutti vuosina 1904-1905 
eräs Pärnun rikkaimmista kaup-
piaista saksalaissyntyinen Her-
mann Leopold Ammende tyt-
tärellensä häähuoneeksi ja per-
heellensä kesäasunnoksi . Tä-
män upean täysin restauroidun 
jugendrakennuksen piirustuk-
set laati pietarilainen arkkitehti-
toimisto Mieritz & Gerassimov. 
Nautimme tässä loisteliaassa ar-
vorakennuksessa lounaan, jon-
ka puitteet olivat huippuluokkaa. 
Ero tavanomaisiin tusinabaa-
reihin ja ravintoloihin oli hui-
kaiseva. Syödessään ikään kuin 
ryhdistäytyi, sillä sielun silmil-
lä saattoi nähdä, millaisia juhla-
aterioita tässä miljöössä joskus 
viime vuosisadan alkupuolella 
oli järjestetty. Olisipa aikanaan 
saanut olla Ammenden loisto-
huvilassa hänen Ellen-tyttärensä 
häävieraana. 

Lounaalta jatkoimme mat-
kaa Viron ensimmäisen presi-

dentin Konstantin Pätsin muis-
tomerkille Pärnun maakunnan 
Tahkurantaan. Monumentti on 
pystytetty hänen lapsuudenko-
tinsa paikalle, missä Viron tu-
levan valtionpäämies syntyi ra-
kennusmestari Jakob Pätsin ja 
hänen venäläistä syntyperää ole-
van vaimonsa Olgan (os. Tuma-
nova) sittemmin viisilapsiseen 
perheeseen sen toiseksi pojaksi 
23. helmikuuta 1874. Lisätieto-
ja Konstantin Pätsin elämästä ja 
urasta saa mm. Martti Turtolan 
kirjasta. 

J a t k o i m m e m a t k a a m m e 
kohti Viron (Ikla) ja Latvian 
(Ainazi) rajaa, jonka ylitykses-
sä, kummankin maan tultua EU: 
n jäseniksi, ei enää ole neuvosto-
aikojen dramatiikkaa ja latvialai-
nen rajavartija hymyili meille ys-
tävällisesti. 

Latvia 
Latvia oli toiseen maailmanso-
taan saakka itsenäinen tasavalta 

Lounashetki Tartossa, Villa Ammenden upeassa jugendmiljöössä 



ja myös latvialaiset joutuivat ko-
kemaan pääministerinsä Karlis 
Ulmanisin autoritaarisen hallin-
tokauden. Puna-armeija valloit-
ti maan 17.6.1940. Samanlaisten 
"vapaiden" vaalien savuverhon 
suojassa kuin Virossa maa no-
peasti sovjetoisoitiin. Se liitet-
tiin Neuvostoliittoon 5.8.1940. 
Saksalaismiehitys alkoi 1.7.1941, 
mutta päättyi puna-armeijan pa-
latessa 13.10.1944, jolloin neu-
vostovalta palautettiin. Ensim-
mäiset itsenäisyyden palauttami-
seen tähtäävät protestit järjestet-
tiin 1987 vuoden 1941 Siperiaan 
tehtyjen karkotusten vuosipäi-
vänä. Molotov-Ribbentrop-so-
pimuksen salaisen lisäpöytäkir-
jan 50-vuotispäivänä 23.8.1990 
baltit muodostivat ihmisketjun, 
joka ulottui 650 km pituisena 
Tallinnasta Riian kautta Vilnaan. 
Vuonna 1991 panti in toimeen 
kansanäänestys, johon osallistui 
87,6 % Latvian äänioikeutetuis-
ta. Heistä ml. venäläisväestö 73,7 
% äänesti itsenäisyyden puolesta. 
Vallankaappausyrityksen epäon-
nistuttua Moskovassa Neuvosto-
liitto tunnusti Latvian itsenäisyy-
den 6.9.1991. 

Kävin ensimmäisen kerran 
Riiasssa syyskuun loppupuolella 
samana vuonna. Olin tuolloin 15 
vuotta sitten silloisen ulkomaan-
kauppaministerimme Pertti Sa-
lolaisen johtaman valtuuskun-
nan jäsenenä. Lainaan Umiiri-
lehdessä viisi vuotta sitten ollutta 
kirjoitustani hieman mukaillen: 

"Hienon majoitushotellimme 
Ridzenen lasiovessa ja eteisaulas-
sa oli vielä jäljellä sellainen luo-
dinreikä, joka syntyy, kun am-
mutaan Kalashnikovilla. Kaikki-
han ei Latviassa eikä Liettuassa 
sujunut ilman pyssyn pauketta 
ja tullessamme niihin oli vielä 
nähtävissä mm. keskikaupungin 

Puistonäkymää Riian keskustasta 

barrikadit Riian vanhassa kau-
pungissa (kuten myös Tallinnas-
sa Toompealla). Vilnassa puo-
lestaan oli lähinnä parlamentin 
seutuvilla vielä tuoreina nähtä-
vissä vapauteen pyrkimisestä ai-
heutuneiden haavojen arvet. Le-
ninin patsaat olivat toki saaneet 
jo väistyä. Tämän neuvostoim-
periumin perustajan nimeä kan-
taneet kadut (yleensä kaupungin 
pääkadut ja -aukiot) olivat saa-
neet takaisin vanhat historialliset 
nimensä." 

Matka Riikaan on minulle 
henkilökohtaisesti paluu men-
neeseen, mutta hyvillä mielin, 
sillä Baltian maat eivät ole pol-
keneet suinkaan paikallaan, vaan 
kehittyneet voimakkaasti. 

Riika 
Saavuimme näyt tävään suur-
kaupunkiin, majoituimme neu-
vostonostalgiaa huokuvaan ho-
telli (viesnlca) Rigaan ja nau-
t imme vielä päivällisen lähei-
sessä ravintola (restoräns) Cau 
Rasmassa. Muutamassa tunnis-
sa olimme siirtyneet Itämeren 
maahan, joka poikkeaa jo ha-
vaittavasti omastamme, vaikkei 

mistään kul t tuurishokis ta ole 
puhettakaan. Olimme kuitenkin 
selvästi ulkomailla. 

Toinen matkapäivämme oli 
kokonaan omistettu Riian nähtä-
vyyksille. Nautittuamme hyvän 
aamiaisen lähdimme kävellen 
tutustumaan hotellimme vieres-
sä sijaitsevaan vanhaan kaupun-
kiin. Riika, jota myös Pohjolan 
Pariisiksi tai Baltian Prahaksi 
kutsutaan, sijaitsee molemmin 
puolin Daugava- eli Väinänjo-
kea noin seitsemän kilometriä 
merestä. Jo vuosisatoja Riika on 
ollut strategisesti tärkeä kaupun-
ki Itämeren äärellä ja se on ol-
lut siltana idän ja lännen välillä. 
Tästä syystä naapurivaltiot ovat 
kilpailleet sen omistuksesta mm. 
sotaretkillään. 

Vuotta 1201 pidetään kau-
pungin perustamisvuotena, mut-
ta mainitusta kaupungin herättä-
mästä sotilaallisesta mielenkiin-
nosta johtuen sen ensimmäinen 
kaupunginmuuri mainitaan kro-
nikoissa jo vuonna 1207. Kau-
punki liittyi Hansaliittoon vuon-
na 1282, vuonna 1297 alkoi 33 
vuotta kestänyt sotatila kaupun-
gin ja liiviläisritarikunnan välil-
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lä, jonka lopputuloksena sovit-
tiin Riian arkkipiispan ja liivi-
läisten yhteishallinnosta. Vuosi-
na 1481-1491 tilanne toistui ja 
maaliskuussa viimeksi mainit-
tuna vuonna kaupunki antau-
tui. Liiviläissodan (1558-1583) 
aikana Euroopan viimeinen so-
tilaallinen ritarikunta tuhottiin. 
Riika antoi uskollisuudenvalan 
Puolan kuninkaal le . Vuosina 
1600-1629 käydyn Puola-Ruot-
sin sodan aikaan kaupunki an-
tautui Ruotsin kuninkaalle, jon-
ka valtakausi muistetaan vieläkin 
"hyvinä ruotsalaisaikoina". Tuol-
loin 1600-luvulla Riika oli Ruot-
sin valtakunnan suurin kaupun-
ki. Pohjan sodan aikana (1700-
1721) vuonna 1710 piiritetty Rii-
ka antautui venäläisille. Riiasta 
tuli Venäjän valtion kolmanneksi 
suurin teollisuuskeskus 1800-lu-
vulla. Ko. vuosisata oli latvialais-
ten kansallisen heräämisen aikaa 
keskuspaikkanaan Riika. Vuon-
na 1868 perustettiin Riian Lat-
via-yhteisö, vuonna 1870 avat-
tiin Latvialainen teatteri, vuonna 
1873 alkoi laulujuhlien perinne, 
Rautatie Riiasta otettiin käyt-
töön 1861, puhelin saatiin vuon-

na 1882 ja rait iovanuliikenne 
alkoi 1901. Latvian kansanneu-
vosto julisti Latvian itsenäiseksi 
18.11.1918 ja Riian sen pääkau-
pungiksi. 

Meitä suomalaisia meriso-
tilaita kiinnostanee eräs mait-
temme välinen yhdysside. Lat-
vian puolustusvoimain komen-
taja kenraali Krisjanis Berkis 
(1884-1942) oli vuonna 1909 
avioitunut, keisarillisen Venä-
jän Hämeenlinnaan sijoitetussa 
joukko-osastossa palvellessaan, 
suomalaisen Hilma Lehtosen 
kanssa. Kenraalin itse puhui pe-
rimätiedon mukaan varsin hyvin 
suomea, millä hän yllätti isän-
tänsä vieraillessaan myöhemmin 
Suomessa maansa puolustusvoi-
mien komentajana. 

Ammatillistakin antia ja 
vieraanvaraisuutta 
Päivän ohjelma jatkui kierto-
ajelulla kaupungissa ja ajamal-
la satamaan tu tus tumaan Lat-
vian merivoimien alaisen me-
rivartioston komentopaikkaan 
(MRCC), jonka meille esitteli 
kommodori Hermanis Cernovs 
(Herman Tshernov). Vierailui-

säntämme on itse aikanaan pal-
vellut Neuvostoliiton laivastossa 
mm. ohjusristeilijällä, joten hä-
nellä oli takanaan kattava me-
riupseerin koulutus ja palvelus-
ura ennen astumistaan uudel-
leen itsenäistyneen maansa pal-
velukseen. Saimme monipuoli-
sen kuvan hänen johtamastaan 
toimialasta ja muistoksi käyn-
nistämme Juri Melnikovin kir-
joittaman kirjan "Kuurinmaan 
rannikkotykit", jossa on varsin 
paljon meille tuttuja paikkoja ja 
henkilöitä. Puheenjohtajamme 
luovutti kiitoksena esityksestä ja 
vieraanvaraisuudesta kommo-
dori Cernovsille yhdistyksemme 
pöytäviirin. Mainittakoon, että 

Kommodori Hermanis Cernovs 
vastaanottaa MY-standaarin. 
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tähän käyntiin osallistui myös 
Latvian suurlähettiläämme (ylil. 
res.) Pekka Wuoristo. 

Seuraavaksi pistäydyimme 
Latvian moottorimuseoon (Rigas 
motormuzeijs) , jonka kokoel-
mista osa perustuu siihen kalus-
toon, jonka saksalaiset joutuivat 
jättämään jälkeensä vetäytyes-
sään Baltiasta. Mielenkiintoista 
nähtävää oli paljon ja asiantunti-
jat ymmärtänevät, millaista näh-
tävää sellaiset automerkit, kuten 
Horch, Auto-Unionin Tyypit "C/ 
D" ja Wanderer, latvialaisvalmis-
teiset Russo-Balt ja Ford-Vairogs 
jne. tarjoavat museossa kävijöil-
le. 

Tuhdin henkisen evästyksen 
jälkeen oli aika siirtyä lounaal-
le Länsi-Euroopan suurimpaan 
hirsirakennukseen ravintola Li-
doon, missä jokainen sai itse 
rakentaa tarjolla olevista ruois-
ta mieleisensä aterian ja maksaa 
kassalla. Latvialainen ruoka on 
hyvää, kuten juomakin. Olut on 
oivallista ja erikseen on mainit-
tava musta pikemminkin yrtti-
viina kuin -likööri "Riian mus-
ta balsami (Rigas Melnais Bal-
zams)", jossa on 26 ainesosaa. 
Tätä eliksiiriä on valmistettu 
vuodesta 1752 alkaen riikalaisen 
apteekkarin Abrahan Kunzen re-

septin mukaan . 
Maistoin sitä yh-
den pikarillisen 
ja voi olla, että 
uskaltaudun nyt 
avaamaan kaapis-
sani olevan neu-
vostoajalta peräi-
sin olevan savi-

Riiassa on yöelä-
mää, sillä Kis-
sa nukkuu vain 
tunnin. 

pullon. Yli 20 vuotta tuo puteli 
on odottanut avaajaansa, mutta 
aine tuskin on siitä haihtunut, 
sillä sen suuta suojaamassa on 
ollut peittävä lakkasinetti. 

Ajaessamme bussilla kohti 
hotellia saimme oivallisen kuvan 
itse Riiasta sen Jugend-arkkiteh-
tuurista ja kaupungin koosta. 
Olimme todellakin Baltian met-
ropolissa. 

Illaksi olimme saaneet kut-
sun Suomen suurlähetystöön, 
missä suurlähettiläs Pekka Wuo-
risto antoi meille yleiskuvan ase-
mamaastaan ja hänen esityksen-
sä jatkona saimme kuulla so-
tilasasiamiehemme komentaja 
Risto Haimilan katsauksen hä-
nen toimialaansa kuuluvista asi-
oista. Päivän päätökseksi suurlä-
hettiläs Pekka Wuoristo ja hänen 
puolisonsa Ritva olivat järjes-
täneet seurueellemme vastaan-
oton. Sekä suurlähettiläälle, että 
sotilasasiamiehelle ojensi yhdis-
tyksemme puheenjohtaja kom-
modori Jaakko Savisaari kunnia-
jäsenemme komentaja Arvo Ko-
mulaisen teoksen "Taistelu Ah-
venanmaasta", jonka kirjoittaja 
itse signeerasi. 

Totta ja tarua 
Kolmas eli v i imeinen matka-
päivämme valkeni jäähyväisten 
merkeissä Riialle, sillä lähdim-
me kaupungista kotimatkalle. 
Ajoimme Siguldan luonnonsuo-
jelualueen kautta, missä pysäh-
dyimme tu tus tumaan Gutma-
nin luolaan (Gutmana ala), joka 
on Latvian suurin. Luola on ti-
lavuudeltaan 500 m3, pi tuut-
ta sillä on 18,8 m, leveyttä 12 m 
ja sen suurin korkeus on 10 m. 
Siitä on paljon tarinoita, joista 
seuraavassa kerrottakoon pari: 
Eräällä liiviläisellä päälliköllä 
oli uskoton vaimo, jonka tämä 

hautasi Gauja-joen rantatöyrää-
seen. Naisen kyynelistä muodos-
tui puro. Myöhemmin parantaja, 
jota kansa kutsui "hyväksi mie-
heksi" (guter Mann), otti puros-
ta vettä ja antoi sairaiden juoda 
sitä, jolloin he tervehtyivät. 

Toinen l egenda on, e t tä 
Gutmanin luolassa sai Puolan 
armeijasta karanneen aatelismie-
hen Adam Jakubovskin miekas-
ta surmansa Turaidan Ruusu -
Maija. Hän väitti liinansa, jonka 
kietoi kaulansa ympärille olevan 
taiotun ja tekevän käyttäjästään 
haavoittumattoman. Jakubovs-
kin kokeillessa taian pätevyyttä 
hän surmasikin tytön, joka si-
ten pelasti kunniansa ja välttyi 
joutumasta sotilaan vaimoksi. 
Tarina on osoittautunut todek-
si ja siitä on aikanaan langetettu 
asianmukaiset tuomiot. 

Pohjan pojat ja Suomi-pojat 
Jatkoimme matkaa kohti etelää 
ja yl i t imme Viron Rajan kak-
soiskaupunki Valka-Valgassa. 
Pysähdyimme hetkeksi Valgan 
kirkon kohdalla, jonka seinustal-
la on Pohjan-poikien uudelleen 
pystytetty marmorinen muisto-
taulu, jossa on Pajun taistelus-
sa kaatuneiden suomalaisvapaa-
ehtoisten nimet . Eversti Hans 
Kalmin komentama nk. Pohjan 
Poikien rykmentt i saapui Tal-
linnasta junakuljetuksella Tart-
toon 27.1.1919 mennessä, mistä 
lähdettiin etenemään kohti ete-
lää tavoitteena Valga. Sitä edelsi 
31.1. käyty Pajun taistelu, jossa 
tunnettu sissiupseeri luutnantti 
Julius Kuperjanov ja kymmenen 
hänen miehistään kaatui. Pajun 
taistelussa suomalaisia kaatui 27 
ja haavoittui 39, joten taistelus-
sa saadusta tulikasteesta mak-
settiin korkea hinta. Valga joutui 
virolais-suomalaisten joulckojen 
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Komentaja Jouko Kuukka isänsä jalan jäljillä Pajun taistelun muistomerkillä 

haltuun 1.2.1919. Viron vapaus-
sotaan osallistui yli 3700 suoma-
laista, joista 150 antoi henkensä 
vel jesmaamme vapauden puo-
lesta. 

Viron eteläisimmästä kau-
pungista ja tkoimme matkaam-
me Tart toon ja pysähdyimme 
matkan varrella Pajun taistelun 
muistomerkillä, joka muhkeas-
sa koruttomuudessaan tekee kä-
vijään vaikutuksen. Tartossa ra-
vintola Big Benin edustalla mei-
tä odotti everstiluutnantti Sven 
Ise, joka Tallinnasta varta vasten 
paikalle saapuneena nautti lou-
naan yhdistyksemme vieraana ja 
liittyi seuraamme bussimatkalle 
kohti Tallinnaa. 

Kunnioituksesta niitä virolai-
sia kohtaan, jotka edustaen seu-
raavaa sukupolvea, tulivat maa-
hamme taistelemaan "Suomen 
vapauden ja Viron kunnian puo-
lesta", oli yhdeksi matkakohteek-
semme valittu viime sodissamme 
taistelleiden virolaisvapaaehtois-
ten so. Suomen-poikien Tarton 
maakunnan Äksin kylässä sijait-
sevaan talomuseo. Museotiloissa 
päähuomion kerää maastopohja 

vuoden 1944 eteläisen (Tarton) 
rintaman taistelupaikoista. 

Saavuttuamme Äksiin saim-
me maastolaatikon äärellä kuul-
la erittäin mielenkiintoisen, mo-
nia yksityiskohtia sisältäneen 
esityksen eteläisen rintaman ta-
pahtumista, erityisesti Pupastve-
ren kylän maastossa käydyistä 
raskaista taisteluista. Järkyttä-
vintä oli esityksen loppu, missä 
Ise kertoi vetäytyvien virolais-
ten saavuttua Latvian rajalle ko-
mentajana toimineen luutnantti 
Karl Pärnojan kertoneen patal-
joonansa rippeille, että yhteinen 
tehtävä sotilaina on päättynyt. Ei 
ole enää mitään puolustettavaa 
ja että miehet ovat vapaita valit-
semaan kukin oman tiensä. Hän 
itse pääsi lopulta Kanadaan, mis-
sä kuoli vuonna 1985. 

Koko hienon museon esit-
telyn suoritti siis aito Suomen-
poika, Sven Aleksander Ise (s. 
24.8.1923). Palveltuaan vuosina 
1941-43 erilaisissa virolaisissa 
ja saksalaisissa joukko-osastois-
sa, hän siirtyi 1943 soutuveneel-
lä Suomeen ja liittyi ns. Vallilan 
rykment in , JR 47 III pataljoo-

naan. Saadun koulutuksen jäl-
keen ko. pataljoona taisteli syk-
systä 1943 etulinjassa Rajajoella. 
Virolaisrykmentti JR 200 perus-
tamisen jälkeen Ise komennettiin 
Reserviupseerikouluun Niinisa-
loon kevättalvella 1944. Hänet 
ylennettiin vänrikiksi 31.7.1944. 
Sodan jälkeen Suomeen sairau-
den vuoksi jäänyt Ise pidätettiin 
Valpon toimesta ja luovutettiin 
Neuvostoliittoon. Hän vapautui 
Moskovan Vladimirin vankilas-
ta vuonna 1959, missä niin ikään 
vangittuna ollut Viron puolus-
tusvoimien komentajaa kenraa-
li Johan Laidoner kuoli vuonna 
1953. 

Viime sotiimme osallistui yh-
teensä 3355 virolaisvapaaehtois-
ta eli Suomen-poikaa, joista 178 
antoi henkensä Suomen vapau-
den puolesta. Suurin osa palveli 
jo mainitussa virolaisrykmentis-
sä JR 200:ssa ja n. 400 heistä me-
rivoimissamme, jonka laivasto-
osan 4000-4500 miehen koko-
naisvahvuudesta heitä oli lähes 
10 %. Merivoimien Suomen-po-
jista kaatui yhteensä 16 miestä, 
joista nuorin, ikänsä väärentä-
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nyt, Janne Väinsalu oli Viipurin-
lahdella kesäkuussa 1944 kaatu-
essaan ainoastaan 16-vuotias. 

Saavut tuamme Tall innaan 
hyväste l imme meitä Äksissä 
isännöineen everst i luutnantt i 
Sven Isen. Uskon, että erityises-
ti matkaseurueeseemme kuulu-
neet kolme tammenlehvän kan-
tajaa, joita olivat kunniajäse-
nemme komentaja Arvo Komu-
lainen, komentaja Yrjö Halonen 
ja komentajakapteeni Eino Asp, 
antoivat arvoa sille, että heillä 
oli tilaisuus tavata aseveli vuo-
sikymmenten takaa. Meille nuo-
remmille tilaisuus oli ainutlaa-
tuinen ja olin kuulevinani histo-
rian siipien havinaa. 

Vuoden 2007 matkaa jo odo-
tellen... 
Mitä tulee nuoriin upseereihin ja 
kadetteihin, on ilahduttavaa, että 
heidän osuutensa yhdistyksem-
me syysmatkoilla on kasvamas-

sa. Meriupseerin ammattiin liit-
tyvät arvot ja perinteet siirtyvät 
eteenpäin ainoastaan nuor ten 
kautta, joten tervetuloa vastakin 
mukaan. Perinteen siirtämistä 
konkreettisesti suoritti komen-
taja Yrjö Halonen, joka kävi, lä-
h innä nuor ten miehit tämässä 
pikkubussissa, kertomassa omis-
ta sodanaikaisista kokemuksis-
taan ja upseerin urastaan. Hänen 
miellyttävä tapansa esittää asioi-
ta sai kaikesta päätellen myöntei-
sen vastaanoton. 

Kiitos jälleen hienosta mat-
kasta yhdistyksemme puheen-
johtajalle kommodor i Jaakko 
Savisaarelle, sihteerillemme kap-
teeniluutnantti Jyrki Myllyperki-
ölle, matkanjohtajallemme ken-
raaliluutnantti Pentti Lehtimäelle 
ja ennen kaikkea sille loistavalle, 
etten sanoisi räiskyvälle mat-
kaseurueellemme, joka hakee 
vertaistaan. Kun on MY:n syys-
matkoista kysymys, niin purjeet 

vetävät aina täysillä, jokaisel-
ta matkalta saa uusia rakennus-
puita elämälleen ja osallistujilla 
on yleensä hauskaa. Monta ko-
kemusta rikkaimpina astuimme 
laivasta tutulle kotimaan kama-
ralle lämpimänä syyskuisena 
sunnuntai-iltana. 

Vuoden 2007 matkaa jo odo-
tellen... 

Nyyrikki Kurkivuori 

Kirjallisuutta: 

Niitemaa & Hovi: Baltian historia, 
Anna Zigure: Kuitenkin niin lähellä, 
Anna Zigure: Latvian maa ja taivas, 
Jukka Rislakki: Latvian kohtalon-
vuodet, 
Ants Oras: Viron kohtalonvuodet, 
Anne-Riitta Isohella: Suomen-pojat, 
Raul Kuutma: Suomen-poikien tie, 
Martti Turtola: Presidentti Konstan-
tin Päts 

Oppaamme Äksin museossa, Suomen-Poika Sven Ise 
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teet. Teksti on sujuvaa ja helposti luettavaa. Lau-
seiden ja virkkeiden pituudet ovat riittävän lyhyitä, 
kielioppi on kirjoittajalla hallussa. 

Sun Tsun oppien käyttäminen elävöittäjänä on 
toimivaa. 

\ 
HAVAITSEMINEN 

Kirjoittaja on komentajakapteeni ja 
toimii Saaristomeren Meripuolustus-
alueen valmiuspäällikkönä. 

KUNNIAMAININTA: 
Komentaja Lauri Helaniemi, MERIVE 
Lauri Helaniemi on ollut usein lehden vieraileva-
na kirjoittajana. Hänellä on kyky kirjoittaa hyvin 
ja käyttää toimivia väliotsikointeja, jotka houkutte-
levat myös lehteä selailevaa lukemaan. Kansainvä-
liset aiheet ovat myös tavalliselle lukijalle kiinnos-
tavia asioita. Erityisen mielenkiintoinen ja hyvin 
taitettu (kiitos suunnittelun ja taittajan) juttu oli 
artikkeli Trafalgarin taistelusta. Siinä oli erinomai-
sella tavalla yhdistetty historiaa ja nykypäivää. 

ROHKAISEVAT SANAT: 
Patrik Lillqvist, MERIVE 
Juttu sukellusveneistä oli mielenkiintoisella tavalla 
kirjoitettu. Populistista aihetta oli käsitelty asian-
tuntevalla tavalla, lukija sai faktisia vastauksia ky-
symyksiinsä. 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys Haminassa 
• RtUY piti vuosikokouksensa tänä vuonna Ha- la. Mielenkiintoisen esityksen jälkeen tehtiin illan 
minassa keskiviikkona 1.11.2006. Osallistujia oli tummetessa ja talven ensimmäisen lumimyrskyn 
ilahduttavasti melkein 40. yltyessä kierros satama-alueella. 

Kokous aloitettiin tutustumalla Haminan sa- Varsinainen vuosikokous pidet t i in Kotkan 
tamaan toimitusjohtaja Seppo Herra lan johdol- Rannikkoalueen esikunnan tiloissa. Ennen ko-

RtUY:n jäsenet Haminan sataman kahvipöydässä 
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RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS RY:n 
HALLITUS vuonna 2007 

Puheenjohtaja komdri Tapio Maijala, MERIVE 

Jäsenet 
- kom Erkki Marttila, EVP-jäsenet 
- kom Jarmo Valtimo, PE 
- kom Auvo Viita-aho, PE 
- komkapt Sami Iso-Lauri, PE 
- komkapt Kari Salin, SLMEPA sihteeri (09 

181 67115, kari.salin@mil.fi) 
- kaptl Heikki Mattila, SLMEPA 
- kaptl Jussi Rodriguez, MERITL 
- kaptl Jukka Kiuru, MERISK 
- kapt res Kare Vartiainen, RT-Johtorengas 
- ylil Eero Kallio, VAARANJP (UUDPR) 
- ylil Saima Ratasvuori, KOTRP 
- ylil Heikki-Ilari Hirvonen, TURRP (SM-

MEPA) 

Osallistujia ihailemassa valtuustosalia. Keskellä lo 

kousta tutustuttiin esikunnan tiloihin. Kokoukses-
sa käsiteltiin komentaja Veijo Taipaluksen johdol-
la yhdistyksen sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi 
muutamia muita ajankohtaisia asioita. Yhdistyksen 
puheenjohtaja jatkaa kommodori Tapio Maijala. 

Vuosikokouksen jälkeen kokousväki siirtyi Ha-
minan raatihuoneelle kaupunginjohtaja Hannu 
Muhosen isännöimälle vastaanotolle. Komeassa 
valtuustosalissa julkistettiin myös vuoden kirjoit-
taja, komentajakapteeni Tuomas Tiilikainen. Va-
lintaan osallistunut Merivoimien esikunnan enti-
nen tiedottaja Ulla Parviainen kehui Tiilikaisen 
kirjoitusta passiivisesta suojausjärjestelmästä kai-
kin tavoin erittäin hyvin kirjoitetuksi. 

punginjohtaja Hannu Muhonen. 

Raatihuoneelta siirryttiin vielä 1700-luvulla 
Haminan puolustusta suunnitelleen Axel Löwenin 
mukaan nimensä saaneeseen Axels -ravintolaan il-
lalliselle, jonka aikana kuultiin selostus ravintolan 
historiasta ja Mannerheimin ajasta Haminassa. Lu-
mimyrskystä huolimatta pääkaupunkilaiset pääsi-
vät onnistuneen kokouksen jälkeen kotiin puolen-
yön aikaan. 

Ove Enqvist 

Yhdistyksen puheenjohtaja kiittää kaupungin-
johtaja Muhosta. 
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Osallistujia yhteiskuvassa 

•I O RT-golf pelattiin lauantaina 9.9.2006 syksyi-
I im s sen kauniilla Isosaaren valmiuslinnakkeella 

Tomas Salosen isännöimänä ja Sauli Ketosen joh-
tamana. Kilpailuun osallistui merivoimien palkat-
tua henkilöstöä ja reserviläisiä vahvuuden ollen 10 
henkilöä. 

Kilpailu pelattiin tänä vuonna tasoituksellise-
na lyöntipelinä ^-tasoituksin. Kenttä oli tut tuun 
tapaan haastava ja upeassa kunnossa. Kilpailun 
voitti Risto Pakarinen, toiseksi tuli Olli Linermo 
ja kolmanneksi Sauli Ketonen. Lähimmäksi lip-
pua kilpailun voitti Kimmo Saravuo. Kilpailun pal-
kintovalikoima oli laaja kiitos sponsoreiden, joita 
olivat mm. Merivoimien Esikunta, Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti ja Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys. Myös oman lisänsä palkintopöytään toi-
vat kilpailun osallistujat. 

Suuret kiitokset Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentille, Isosaaren valmiuslinnakkeelle ja kilpailua 
tukeneille sponsoreille onnistuneista järjestelyistä. 
Petri Parviainen Voittajan on helppo hymyillä! 
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c p 
f rk Meriupseeriyhdistyksen 

jäsentiedote 7 / 2006 

• Vuoden 2006 teema "Itämeri - kansainvälinen 
toimintaympäristömme" oli onnistunut, sillä saim-
me järjestettyä monta mielenkiintoista vierailua ja 
esitelmätilaisuutta. Yhdistyksen perinteisen syys-
matkan kohteena oli Riika. Matkalta saadun pa-
lautteen perusteella se oli erittäin onnistunut vii-
konloppu. 

Lisää tunnelmia tässä lehdessä Nyyrikki Kur-
kivuoren matkakertomuksesta. Kuluneen vuoden 
vierailukohteista ja vuoden teemasta Suomi Me-
rellä -julkaisussa, joka postitetaan jäsenistölle vielä 
ennen joulua. 

Yhdistyksen hallitus on jo hahmotellut ensi 
vuoden teemaa ja ohjelmaa. Hallituksen esitys 
vuoden 2006 teemaksi tullee olemaan " Meriup-
seeri - johtaja ja merimies ". Tämän teeman puit-
teissa on myös suunniteltu alkuvuoden ohjelmaa, 
josta tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa tule-
vaa jäsentoimintaa sekä alkuvuodesta lähetettäväs-
tä jäsentiedotteesta. Merkitkää vierailut kalente-
riinne hyvissä ajoin. 

VUODEN 2007 
TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
TAMMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 18.1. 
• Vuoden ensimmäinen kuukausikokous järjeste-
tään tiistaina 16.1. Paikka on Suomalainen Klubi 
ja isäntänä komentaja Jyrki Berner, ja tarkennetut 
esitelmien aiheet ilmoitetaan myöhemmin. Suun-
nitelmissa on alustaa vuoden teemaa, joten esitel-
mät käsittelevät kansainvälistä toimintaympäristö-
ämme. Ilmoittautumiset kokoukseen sihteerille ke 
11.1. mennessä. 

HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
• Ajankohta ja paikka avoinna. 

KUUKAUSIKOKOUS TURUSSA 
• Maaliskuun kuukausikokous on perinteises-
ti järjestetty Turussa. Kokoonnumme Turun Me-
riupseerikerholla, mutta ajankohta on vielä avoin. 

VUOSIKOKOUS 18.4. 
• Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla keskiviik-
kona 18.4.2006 klo 18.15 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
12 §:n mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asi-
at. Hallitus haluaa muistuttaa jäseniään siitä, että 
sääntöjemme 10 §:n mukaan vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on lähetettävä yh-
distyksen hallitukselle ennen helmikuun 15. päi-
vää. 

AMPUMAJAOSTO TIEDOTTAA 
• Tourin Tussarista ja "sisäisestä villapaidasta" 
ammutt i in Upinniemen rk-radalla 6.10. Paikalla 
oli ainoastaan kaksi jäsentä. 

Tourin Tussari 
Kiertävän luodikon ampui itselleen vuodeksi hal-
tuunsa teknikkokapteeniluutnantti Torsti Annala. 
Tässä vielä tulokset: 
1) teknikkokapteeniluutnantti Torsti Annala 

15 osumaa 
2) komentaja Vesa Ennevaara 13 osumaa 

Samassa yhteydessä ammutt i in myös "Sisäi-
sestä villapaidasta", jossa laskettiin mukaan kaikki 
tauluun osuneiden laukausten pistemäärä: 
1) teknikkokapteeniluutnantti Torsti Annala 

133 pistettä 
2) komentaja Vesa Ennevaara 121 pistettä 

Onnittelut Torsti Annalalle, joka tällä kertaa 
korjasi koko potin! 

KURSSIEN PALKITSEMISIA 
YE-KURSSI 
• Esiupseerikurssi 58:n päätöstilaisuus pidettiin 
Maanpuolustuskorkeakoululla 30.6., jossa yhdis-
tys palkitsi merivoimalinjan nro 28 parhainten 
opinnoissa menestyneen laivastoupseerin. Kippa-
rin Kellon saaja oli tänä vuonna kapteeniluutnantti 
Kaarle Wikström. 
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YHDISTYKSEN JOULUKORTIT 
• Joulunaika lähestyy ja on taas aika muistaa su-
kulaisia, ystäviä, tuttuja ja yhteistyökumppaneita 
joulukortin muodossa. Meriupseeriyhdistyksellä 
on omia joulukortteja, joita voit tilata sihteeriltä. 

Korttien tervehdystekstin voit valita joko suo-
men-, ruotsin-, englannin- tai saksankielisenä. Va-
littavana on myös kortti ilman mitään tervehdys-
tekstiä. 
Hinnat seuraavasti: 
suomenkielinen (uusi painos) 1,00 euro/kpl 
ruotsin- englannin- ja saksankielinen 50 snt/kpl 
sekä blanco. 

Jokaisen kortin mukaan tulee pieni kirjekuori. 
Tee tilauksesi hyvissä ajoin, jotta saat lähetettyä 
korttisi 2-luokan hinnalla. Tilaukseen lisätään 
mahdolliset postituskulut. 

MAJA-ASIAA 
• Talvi- ja kevätkauden varauksia otetaan jo vas-
taan. Vuorot jaetaan varausjärjestyksessä, joten jos 
haluat jonkin tietyn viikon tai viikonlopun, niin 
ota yhteyttä sihteeriin heti, kun tiedät lomajär-
jestelysi. Varsinkin kevään viikonloput ovat olleet 
suosittuja. 

Kesäkauden 2006 (viikot 22-39) majavuorojen 
varaukset tulee tehdä sihteerille 30.3.2007 mennes-
sä. Hallitus jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden 
kesken huhtikuun alussa. 

MERISOTILAS-TEOS 
• Edesmenneen yhdistyksemme jäsenen kommo-
dori Eino Pukkilan (1905-1989) jäämistöstä löyty-
neen käsikirjoituksen pohjalta ovat hänen poikan-
sa Olavi Pukkila ja tyttärensä Eija Iirola (os. Puk-
kila) julkaisseet Merisotilas-kirjan. Teos on mu-
kaansatempaava kuvaus laivastoelämästä vuosina 
1925-36. Siinä on ainutlaatuisia tuokiokuvauksia, 
jotka eivät tuolloin kestäneet julkisutta tai ovat ar-
kaluontoisina asioina muusta syystä jääneet doku-
mentoimatta. 

Yhdistyksellä on teosta myynnissä, 20 euron 
hintaan (ovh. 25,90) + postimaksu 1,40. Kirjaa voi 
tilata sihteeriltä. 

JÄSENTUOTTEITA 
• Kirjat: 

Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-
mian aikana, 20 € 

- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 

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

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
• Muut tuotteet, kankaat brodeeratulla 

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

- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 

klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 
- jäsenmerkki, 5 €, kullattu 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
KIRJAT JA VIDEOT MYÖS YHDISTYKSEEN 
KUULUMATTOMIEN OSTETTAVISSA! 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen leppoisaa joulun odotusta ja 
uutta vuotta 2007! 

YHTEYSHENKILÖT 
• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri, kapteeniluutnantti Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 
• Turku: 
Yliluutnantti Henri Kummala 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, gsm 0400-416 769 
sähköposti: henri.kummala@mil.fi 
• Majajaosto: 
Kapteeniluutnantti Pasi Puoskari, 
majan kehitysesitukset jne. 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@ppl.inet.fi tai 
pasi.puoskari@mil.fi  
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
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RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

]Vihdoin tämä syksy - pitkän leppeän ja läm-
pimän poutajatkumon jälkeen - alkoi noudat-

taa perinteitä: lokakuun kolmanneksen alku antoi 
esimakua tulevasta. Ruskan värittämät lehdet sai-
vat kyytiä itätuulessa. Samalla Euroopan Unionin 
napamiehet saivat tuta pohjoisen asemamme "rt-
miehen säätä". 

Saaristomeren alueella pidetty ATU (Amphi-
bious Task Unit) -harjoitus yhdessä ruotsalaisten 
kanssa antoi varmaan molemmille osapuolille jat-
kossa hyödynnettäviä havaintoja, miten parantaa 
suoritustasoja. Yhdistyneenä aloitettuun yhteistyö-
hön merivalvonnan alalla harjoitus oli oiva keino 
yhdistää molempien osapuolien saamia kokemuk-
sia ja tieto/taitoja mm. alueellisen koskemattomuu-
den varjelemisessa osapuolten suureksi hyödyksi. 

Oman pienen pippurisen mausteensa harjoi-
tusta tarkasteltaessa antaa lyhyt lainaus everstiluut-
nantti Hans Granlundin artikkelista "Kustjägare 
då, nu och i framtiden" (sivu 6 "TifA, tidskrift för 
AMFIBIEKÅREN" 2/2006, ISSN 0040-683x), jossa 
tarkastellaan 50-vuotista historiaansa viettänyttä 
ruotsalaista rannikkojääkärijärjestelmää ja siihen 
liittyvää suunnittelutyötä. Lainaus kuuluu sanatar-
kasti näin: 

"Förbandet (siis rannikkojääkäriyksikkö) kun-
de också ges begränsade offensiva uppgifter och 
forskning i arkiven får ge svar på hur omfattan-
de planläggningen varför strid i Ålands och Åbo 
skärgårdar." 

Tämä vaihe liittyi viisi- ja kuusikymmentälu-
vulta peräisin oleviin kylmän sodan uhkakuviin, 
mutta osoittaa Ruotsin valmiutta ulottaa tarpeen 
niin vaatiessa puolustuksensa oman alueensa ul-
kopuolelle. Nyt amfibiojoukot voivat harjoitella 
yhteisymmärryksessä suomalaisten kanssa lounai-

Rannikkotykistön peninnelaatat 
• Rannikkotykistön per inneyhdis tyksen alulle 
panema perinnelaatta-hanke jatkui kesällä 2006, 
jolloin paljastettiin laatat Hangossa, Bolaxissa ja 
Krokössä. Hanke jatkuu kesällä 2007, jolloin on 
suunnitteilla laattoja useaan paikkaan. Rannikko-
tykistön perinneyhdistys ottaa edelleen mielellään 
vastaan esityksiä uusista paikoista, ja Rannikkoty-

sessa saaristossamme, mikä vastannee molempien 
osapuolten etuja. Se kävi osaltaan ilmi myös Meri-
voimien ja Sininen Reservi ry:n isännöimän loka-
kuun seminaarin esityksissä. 

Muistolaattojen kiinnittämisissä on HanRPston 
laatan jälkeen luova tauko. Toiminta jatkuu ensi 
vuonna, jolloin mm. "kaakon kulmalla" tapahtuu. 

Viimeiset puoltavat kannan-
o to t " R a n n i k k o p u o l u s t u k s e n 
Kompetenssimerkkiin" liittyen on 
saatu. Heti, kun syksyn kiireissä saadaan sopivaa 
aikaa, yhdistyksemme hallitus kokoontuu päättä-
mään jatkotoimenpiteistä. Merkille näyttää olevan 
ilmeisen selkeä sosiaalinen tilaus. Asepuvun oike-
alle rinnukselle kiinnitettynä se tyylikkäästi julis-
taisi kantajansa olevan tehtävästään ylpeä Meri-
voimien rannikkopuolustuksen erityistaitaja. Ku-
ten olen aikaisemmin todennut, niin rannikolta 
ja saaristosta toimivien, suhteellisesti varsin halpo-
jen järjestelmien suorituskyvyn jatkuva kasvu tu-
lee väistämättä merkitsemään kustannuspaineiden 
kanssa kamppailtaessa ja realistisesti toimittaessa 
rannikkopuolustuksen renesanssia. 

Lopetan toteamalla, että maksamalla kulu-
van vuoden 10 euron jäsen- eli tukimaksun yh-
distyksemme tilille 157230-379024 saatte niin ta-
loudenhoitajamme ja sihteerimme Anu Vuorisen 
kuin itsenne tyytyväisiksi kahdesta syystä: tuette 
toimintaedellytyksiämme ja samalla omatuntokin 
rauhoittuu! Muistakaa toki merkitä lomakkeen tie-
dotusosaan Anun ystävällisesti toivomat nimenne, 
osoitteenne, e-mail osoite ja puhelinnumero, kii-
tos! 

Oikein hyvää syksyä ja alkutalvea! 

Juhani A. Niska 

kistösäätiö on luvannut ne maksaa. Esitykset voi 
lähettää allekirjoittaneelle joko sähköpostilla etu-
nimi.sukunimi@oktanet.fi tai postiosoitteella He-
voshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa. Seuraavalla sivulla 
laattojen säännöt. 

Ove Enqvist 
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Perinnelaatan säännöt 
: : Laatta informoi alueella liikkuvia itsenäisen 

Suomen rannikkotykistö toiminnasta alueella 
tai paikalla, sekä kunnioittaa siellä toimineita 
miehiä ja naisia. 
Laatta kiinnitetään paikkaan tai alueelle, jos-
sa on toiminut itsenäisen Suomen rannikkoty-
kistön joukkoja. Toiminta on voinut alkaa en-
nen Suomen itsenäisyyttä, mutta sen on oltava 
päättynyt itsenäisyyden aikana. 
Rannikkotykistön toiminnan on oltava koko-
naan päättynyt alueella ja alue selvästi luovu-
tettu m u u h u n tarkoitukseen kuin rannikko-
puolustukseen. 

H Toiminta alueella tai paikassa on ollut tyypillis-
tä rannikkotykistölle, eli alueella on toiminut 
rannikkotykistön joukko-osasto, linnake, pat-
teri, tulenjohtoasema tms. joukko, ja rannikko-
tykistön toiminnan on oltava selvästi historial-
lisesti todennettavissa. 

• Paikkojen valinnassa paikat priorisoidaan pai-
kan merkittävyyden, näyttävyyden, edustavuu-
den, laajuuden, käytön pitkäaikaisuuden ja kä-
vijöiden määrän mukaan 

! Laatta kiinnitetään näkyvään, mutta suojaiseen 
paikkaan. Jos mahdollista, kiinnitystilaisuus 
yhdistetään johonkin paikkakunnalla/alueella 
olevaan tapahtumaan. 

• Laattaesitykset lähetetään Rannikkotykistön 
perinneyhdistys ry:lle, joka hyväksyy tai hylkää 
ne. 
Esittäjä vastaa kirjallisen kiinnitysluvan hank-
kimisesta alueen nykyiseltä haltijalta ennen 
laatan anomista (mikäli se on mahdollista, vrt. 
rajan taakse jääneet kohteet) 

• Esitykset lähetetään joko Rannikkotykistön pe-
rinneyhdistyksen pyynnöstä tai oma-aloittei-
sesti noin kerran vuodessa tai erityisestä syystä 
Rannikkotykistön perinneyhdistykselle ja tie-
doksi Rt-säätiölle 

• Rt-säätiö maksaa Rt:n Perinneyhdistyksen hy-
väksymät ja koordinoimat perinnelaatat. 

! Laatoista aiheutuvien kulujen saattamiseksi 
asianmukaisen päätöksenteon piiriin käsittelee 
Rt-säätiön hallitus jokaisen Rt:n Perinneyhdis-
tyksen hyväksymän laattahankkeen maksami-
sen erikseen kokouksissaan. Rt-säätiön hallitus 
kokoontuu riittävän usein, jotta sille esitetyt 

laattahankkeet saadaan kohtuullisessa ajassa 
ratkaistuksi. 
Paikalliset Rt-perinneyhdistykset (laattojen 
esittäjät vast) hoitavat kaikki käytännön toi-
menpiteet (laattojen tilaaminen, paljastustilai-
suuden järjestelyt ml kutsut, lupien sopiminen, 
paljastustilaisuuden valokuvaaminen, jne.). 
Rannikkotykis tön per inneyhdistys ry. pitää 
kirjaa kiinnityspaikoista ja -ajoista sekä laatii 
vuosisuunnitelman Rt-säätiölle laatoista 

Laatta on messinkiä ja kooltaan noin 23 x 28 cm. 
Kiinnitysreiät ovat kulmissa. Laattaan kaiverrettu 
teksti on esim. seuraava: 

Suomen rannikkotykistö 
toimi tällä saarella (tai paikalla, alueella) 

vuosina 19xx-xxx 
Kiinnityspvm Rannikkotykistösäätiö rs. 

Erikseen sovittaessa Rt:n Perinneyhdistyksen 
kanssa laatat voivat poiketa em:sta, esimerkiksi 
olla isompia, kaksikielisiä tai kaksi laattaa voidaan 
laittaa vierekkäin tai allekkain. 

i 
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ARKIST0LAATIK01TA JA B l T M r i l . n 
NÄYTTELYTAULUJA - E U TUELLA? 
m:n on todettu usein olevan Suomelle kal-

lis ja etäinen organisaatio. Mutta onhan 
asiassa aina se toinenkin puoli! Varsinais-Suomen 
katsotaan olevan, etenkin sieltä itäisemmästä Suo-
mesta kuten Helsingistä katsottuna, maaseutua. 
Niinpä täällä maaseudulla toimiva Turun Rannik-
kopatteriston Perinneyhdistys ry haki ja sai toi-
minnalleen tuota paljon puhuttua maaseudun ke-
hittämisrahaa, oikealta nimeltään Leader+-rahaa. 
Juhlavaan hankesuunnitelmaan kir jasimme ta-
voitteiksi perinnemateriaalin luetteloinnin ja tästä 
koottavan pienimuotoisen, suppean näyttelyn to-
teuttamisen. Näyttelyn sijoituspaikaksi mietimme 
alustavasti esim. jotakuta saariston kunnantaloa 
tai muuta vastaavaa paikkaa, jossa ainakin joku-
nen sata ihmistä voisi siihen tutustua. 

Suljettujen saarten nyssäkät 
Hankkeen nimeksi tuli Suljetut Saaret, tuo nimi-
hän pitkälti kuvastaa tänä päivänä suurimmaksi 
osaksi haudatun rannikkotykistön toimintakentän 
nykytilaa. Hankkeeseen palkattiin allekirjoittanut 
henkilö ja aiemmin Gyltössä olleet epämääräiset 
- usein perinnemateriaaliksikin kutsutut laatik-
koröykkiöt ym. nyssäkät - siirrettiin työhuonee-
seeni. Hankesuunnitelmaa laadittaessa ei perinne-
materiaalin määrää osattu arvioida ihan oikein, ja 
niinpä luetteloinnista ja arkistoinnis-
ta tehtiin ikään kuin urakkasopimus. 
Tässä tapauksessa siis kyseessä oli se 
"nurkissa pyörivä" materiaali, jota ei 
oltu jo arkistoitu esim. Sota-arkis-
toon, eli nk. vähempiarvoinen mate-
riaali. Eli mitä sisällöksi sitten paljas-
tuukaan, niin kaikki luetteloidaan. Ja 
kuinkas sitten kävikään... 

Laatikko- ja nyssäkkäröykkiö piti 
sisällään mittavan määrän perinne-
materiaalia. Sisällöksi paljastui mm. 
valokuvia, asiakirjoja, luonnoksia, 
suunnitelmia, rakennuspiirustuksia, 
päiväkirjoja, videoita (ihan asiallisia 
siis...), kirjoja ja diakuvia. Sekä yksi 

hilpeyttä herättänyt seuranhakuilmoitus jossa kol-
me reipasta miestä etsii matkaseuralaista. Myös se 
arkistoitiin, sopimus on sopimus. 

Nyssäkät arkistoksi 
Perinnemateriaali läpikäytiin hankkeen aikana, 
asiakirjat luetteloitiin ja arkistoitiin arkistokelpoi-
siin mappeihin, saman kohtalon kokivat kaikki 
muutkin kirjalliset tuotokset. Osalle etsittiin väes-
törekisterikeskuksen ja seurakuntien kautta jälki-
polvia, jotta omistussuhteet saatiin selkeiksi. Tätä 
kautta perinnemateriaalin määrä entisestään yllä-
tykseksemme myös lisääntyi. Valokuvat numeroi-
tiin ja säilöttiin happovapaisiin kuoriin, osa myös 
skannattiin. 

Hankkeen hallinnointi on ihan oma lukun-
sa, mutta kuten mainoksetkin toisinaan kertovat, 
niin kokemus tuo varmuutta. Olen jo jokusen vuo-
den työskennellyt hankemaailmassa, ja sen salat 
ja sudenkuopat ovat aika tuttuja ja tämä helpotti 
kohdallamme hankkeen hallinnointia melkoisesti. 
Vastaavasti tietyt asiat eivät ole vieläkään avautu-
neet minulle. Esim. se, että miksi ihmeessä yleen-
sä niin järkevässä maassamme voidaan jokin asia 
toteuttaa edelleen niin vaikeasti ja hitaasti? Tämän 
lauseen sisältö aukeaa vain hanketta toteuttaville 
tahoille. 

Miinaa tehdään vaarattomaksi. 
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Tyrskyjä pakoon 

Vekselivetoista perinnetyötä 

Kokemukseen perustuvana suosituksenani on, että 
hankkeita suunnittelevien yhdistysten tulisi oma-
ta koko budjetin rahoitus jo ennen hanketta, sillä 
kaikki maksatukset toteutetaan vasta jälkikäteen 
kuitteja vastaan. Eikä ihan ripeällä aikataululla. 
Kaikki yhdistykset tuskin ovat suostuvaisia sa-
maan kuin täällä villissä lännessä. Eli että se mihin 
tilillä olevat rahat eivät riittäneet, katettiin vekselil-
lä. Muualla tiedän, että on mm. turvauduttu suku-
laisten rahoihin, luotolliseen tiliin tai yhdistyksen 
omaisuuden realisointiin. Ja yksi tapa rahojen lop-
puessa on jokusen kerran ollut niinkin omaleimai-
nen tapa kuin lyödä hanskat tiskiin. Nyt odotam-

mekin yhteisesti viimeisten maksatusten toteutu-
mista, eli saadaanko vekseli kuitatuksi vai alam-
meko kehitellä pikaisesti uusia rahavirtoja yhdis-
tyksen toiminnan turvaamiseksi. 

Materiaalia oli lopulta huomattavasti enemmän 
kuin meistä kukaan ennalta aavisti. Ja sopimushan 
on sopimus, eli kohdallani urakka jatkuu nyt työ-
sopimuksen päättymisen jälkeen toisinaan talkoo-
työnäkin tunnettavana toteutuksena. Eli niitä valo-
kuvia on tullut luetteloitua koko syksy kotisohvalla 
työhuoneen luovuttamisen jälkeen, urakka alkaa 
lopultakin olla voiton puolella. 

Arkistot näyttelyksi 

Oikeasti urakka toki olisi voinut loppua työsuh-
teen päättymisen yhteydessä, mutta rehellisesti 
tunnustaen en malttanut jättää luettelointia kes-
ken! Ja mitä sitten löytyi perinnemateriaalin jou-
kosta? Diakuvia on kaikkiaan 1412 kpl, pulliste-
levia arkistomappeja on hyllyssä noin kaksikym-
mentä ja niitä usein mainittuja valokuvia tällä het-
kellä kovin monta tuhatta (lopullinen luku lienee 
kuuden ja kahdeksan tuhannen välillä)! Huoneka-
lut ovat juuri muuttaneet linnakesaarilta lähem-
mäs mannermaata, ja ollessaan sotaväen erittäin 
hyvän pakkaamisen mestarinäyte päätimme antaa 
niiden vielä olla ihan niillä sijoillaan. Mutta niitä-
kin siis löytyy melkoisesti ja kuvien kera laaditta-
va luettelo toteutetaan myös perinnehuonekalujen 
osalta lähiaikoina. 

Ja entä sitten se näyttely? Siis se pienimuotoi-
nen? Se avataan tammikuun 24. päivä, ja paikkana 
on Forum Marinum. Nyt lienee pienoisen tunnus-
tuksen aika, eli näyttely ei olekaan lupauksien mu-
kaisesti ihan pienimuotoinen. Siihen voi tutustua 
huhtikuun loppupuolelle asti, tietenkin täällä Suo-
men Turussa. 
Johanna Pakola 

AUTROSAFE OY 
DET NORSKE VERITAS OY/AB 
Keilasatama 5, 02150 Espoo 
Aurakatu 18, 20100 Turku 

Puh: 09 681 691 
www.dnv.fi 

MANAGING RISK £ 3 3 
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Merivoimien esikunnassa 

Kadettikurssi 48:n ]a M e r i k a d e t t i i n i 33:n 
RANNIKONPUOLUSTAJIEN TAPAAMINEN 

Toinen rannikonpuolustajien tapaaminen jär-
jestettiin Helsingissä 12.-13.9. Ensimmäises-

tä tämänlaatuisesta tapaamisesta ehti kulua tasan 
vuosi. 

Näinkin nopeaan aikatauluun päädyttiin Ah-
venmaalla, koska näytti siltä, että merivoimien esi-
kunta siirtyisi Turkuun vuonna 2007. Aikataulu on 
kai siirtynyt vuodella. 

Suomenlinnan nähtävyyksiä tutkailemassa 
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Seuraava kokous on joka tapauksessa Turussa 
vuoden kuluttua. 

Osanottajia oli tällä kertaa 17-19, daamit mu-
kaan lukien. Yhdessäolo alkoi Kauppatorin rannal-
ta, josta jatkettiin lautalla Suomenlinnaan - ilman 
haavereita. Merisotakoulun apulaisjohtaja, komen-
taja Jukka Viitanen otti seurueen vastaan pihal-
la toivottaen kaikki tervetulleeksi. Tämän jälkeen 
hän esitteli rakennuksen nykyistä käyttöä. 

Hyvän sotilasperinteen mukaisesti seuraavaksi 
oli vuorossa ruokailu, jonka jälkeen tutustuimme 
tarkemmin koulun tiloihin. Perinnetilat kiinnos-
tivat kaikkia samoin kuin planetaario ja erityisesti 
maailman suurin sisältä lämmitettävä puusauna. 

Ilman ollessa kuin morsian naut imme käve-
lystä Suomenlinnan valleilla sekä telakkakahvilan 
antimista. Ohjelmaan sisältyi myös elokuvaesitys; 
Suomenlinnan historia. 

Päivä päättyi pieneen iltapalaan upseerikerhol-
la ja perinnetiloihin tutustumisella. 

Vara-amiraali Hans Holmström toivotti mei-
dät tervetulleiksi esikuntaan ja valoitti nykyista ti-

lannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Kommodori 
Tapio Maijalan mielenkiintoinen esitys rannikon 
puolustuksen tilasta ja kehittämisohjelmasta aihe-
utti keskustelua, mikä osoittaa jatkuvaa kiinnos-
tusta asioihin, vaikka päät ovat harmaantuneet tai 
kaljuuntuneet. 

Lopussa pidetyssä kokouksessa seuraavaksi ta-
paamispaikaksi valittiin Turku ja järjestäjiksi veljet 
Jukka Airikkala ja Thomas Blom. Kiitos komenta-
jakapteeni Hannu Rantalalle esikunnasta järjeste-
lyistä. 

Ohjelman Helsingissä oli suunnitellut veli Ris-
to Sinkkkonen, joka lähetti myös kuvat. Suuret kii-
tokset. 

Ilman rouvien ja daamien muotavaikutusta ei 
tämä yhdessäolo onnistuisi. Toivottavasti jaksatte 
jatkossakin. 

33.+48. rannikonpuolustajien puolesta 
Erkki Karlsson 
33. Merikadettikurssin kadettipursimies 

Hyvää Jatkoa! Nähdään Turussa! 
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Meripuolustuspäivän kutsuvierasseminaarin osallistujia. 

eripuolustusp äivää 
järjestettiin lokakuun 
14.päivä jo kuude t ta 

I kertaa. Tänä vuonna 
tilaisuus pidettiin Turussa Heik-
kilän kasarmialueen nykyaikai-
sessa auditoriossa. Osallistujilla 
oli samalla kertaa mainio tilai-
suus nähdä alue jossa Merivoi-
mien Esikunta tulee toimimaan 
1.1.2008 alkaen. Päivän järjesti-
vät tänäkin vuonna yhteistyös-
sä Sininen Reservi ry ja meri-
voimat. Aamupäivän luentoihin 
osallistuivat jäsenyhdistysten ja 
Meripuolustuspiir in edustajat 
ja iltapäivällä seminaariväkeen 
liittyivät mukaan kutsuvieraat. 
Seminaarin jälkeen osallistujat 
verkostoituivat mukavasti Sini-
nen Reservi ry:n vastaanotolla. 
Lisäksi kaikille osallistujille tar-
jottiin opastettu tutustumiskäyn-

ti Forum Marinumiin, joka on 
valtakunnallinen merenkulun ja 
merivoimien historian erikois-
museo sekä toiminnallinen me-
rikeskus. 

Sininen Reservi ry:n 
työseminaari 
Järjestöosuuden työseminaarin 
osallistujat aloittivat päivän aa-
mukahvilla Sotilaskodissa, min-
kä jälkeen siirryttiin auditori-
oon. Ensimmäistä kertaa Meri-
puolustuspäivää isännöinyt, Si-
ninen Reservi ry:n puheenjohta-
ja Arno Hakkarainen avasi tilai-
suuden ja toivotti avaussanois-
saan jäsenyhdistysten edustajat 
tervetulleiksi. 

Maanpuolustuskoulutus ry: 
n Meripuolustuspiirin piiripääl-
likkö Matti Mäkinen kertoi kat-

sauksessaan piirin toiminnasta. 
Meripuolustuspiirin itäinen ja 
läntinen koulutusalue järjestä-
vät vuosittain yhteensä noin 120 
kurssia, joista % on sotilaallisia. 
Osa kursseista on avoimia kai-
kille Suomen kansalaisille. Osal-
listujien kirjosta kertonee se, että 
kurssilaisten joukosta löytyy esi-
merkiksi siviipalvelveluksen suo-
rittanut henkilö. MPK ry kehit-
tää jatkuvasti kurssitarjontaansa, 
ja mm. Meripuolustuspiirissä on 
pilotoitu uusimuotoista merivoi-
mien valmiuskurssia, joka koos-
tuu jatkossa meripuolustuksen 
perus- ja jatkokurssista. 

Puheenjohtaja Hakkaraisen 
kysymykseen, mikä Meripuolus-
tuspiirin rooli on tulevissa maa-
kuntajoukoissa' Mäkinen vastasi, 
että merivoimat perustaa joukot 
omiin joukko-osastoihinsa. Osa 
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Kuvassa etu-
alalla luennoit-
sijat dosentti 
Alpo Juntunen 
ja tohtori, ko-
mentaja evp 
Aarni Lehti. 

koulutuksesta toteutetaan meri-
voimien toimesta ja osa MPK ry: 
n Meripuolustuspiirin kursseina. 

Vapaaehtoista maanpuolus-
tusta koskevasta lainsäädännös-
tä kertoi Kristiina Slotte, Sini-
nen Reservi ry:n sihteeri, sekä 
lainsäädäntötyöryhmän jäsen. 
Tasavallan presidentti on anta-
nut 6.10.2006 eduskunnalle hal-
lituksen esityksen laiksi vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeik-
si. Tämän esityksen taustana on 
lainsäädäntötyöryhmän tekemä 
laaja selvitystyö. Lakiin ehdote-
taan otettavaksi säännökset va-
paaehtoistoiminnan johtamises-
ta ja valvonnasta sekä toimijoi-
den yhteistyöstä. Lisäksi siinä 
korostetaan puolustushallinnon 
viranomaisten tehtäviä ja va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunnan asemaa. 

Esityksen mukaan nykyises-
tä Maanpuolustuskoulutus ry: 
stä tulisi julkisoikeudellinen yh-
distys, Maanpuolus tuskoulu-
tusyhdistys. Moni aktiivista re-
serviläistä mietityttänyt asia on 
saamassa selvemmän suunnan. 

Lisäksi naisten, jotka eivät ole 
asevelvollisia (tai jotka eivät ole 
suorittaneet varusmiespalvelus-
ta) asemaan on tulossa merkittä-
viä muutoksia. 

Esitys herätti paljon keskus-
telua liittyen mm. henkilörekis-
teriin, kenttäkelpoisuuteen ja 
kertausharj oitusvuorokausien 
ylärajaan. 

Lakiesitys on kokonaisuu-
dessaan luettavissa osoitteessa: 
http://www.defmin.fi/files/733/  
Suomenkielinen_esitysehdotus. 
doc. 

Alustyöryhmä ei näe 
ratkaisua lyhyellä aikavälillä 
Koululaiva Röytän poistuminen 
riveistä jätti aukon jäsenyhdis-
tysten ja MPK ry:n merenkul-
kuun liittyvään koulutukseen. 
Sininen Reservi ry:n hal l i tus 
asetti syksyllä alustyöryhmän, 
jonka tehtävänä on selvittää tu-
levaisuuden toimintamallit. Toi-
mintamallien selvityksellä ha-
lutaan turvata jäsenyhdistyksien 
mahdoll isuudet omaan merel-
liseen harjoitteluun. Tämän li-
säksi halutaan kehittää niitä toi-

mintaedellytyksiä joiden avulla 
yhdistykset voivat osallistua ja 
osaltaan tukea MPK ry:n Meri-
puolustuspiirin merenkulku- ja 
merimiestaitokoulutusta. 

Alustyöryhmän puheenjoh-

Kommodori Tapio Maijala 
ihastelee ketsi Daphnea, joka 
tuskin on tuleva Sinisen Reser-
vin koulutusalus. 

61 

http://www.defmin.fi/files/733/


Vara-amiraali Hans Holm-
ström ja puheenjohtaja 

Arno Hakkarainen keskus-
televat hyvästä yhteistyöstä. 

taja, Sininen Reservi ry:n halli-
tuksen jäsen Antti Jäntti kertoi 
kuulumiset aloitetusta selvitys-
työstä. Työryhmään kuuluvat 
Antti Jäntti (Helsingin Reservi-
meriupseerit ry), Matti Hiltunen 
(Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry), Jarmo Holm (Naan-
talin Reservialiupseerit ry), Esa 
Terviö (Kymenlaakson Ranni-
konpuolustajainki l ta ry), Ilk-
ka Tiihonen (Merireserviläiset 
ry), Hannu Wallius (Pohjanlah-
den Merivartiokilta ry) ja asian-
tuntijajäsen komentaja evp Paul 
Nordström. 

Lyhyellä aikavälillä ei ole nä-
kyvissä uutta koulutusalusta/-
aluksia paikkaamaan Sinisen Re-
servin säätiön omistuksessa ol-
leen Koululaiva Röytän jättämää 
aukkoa. Suunnittelu ja kartoi-
tustyö ovat siitä syystä tärkeässä 
asemassa. Merivoimilta poistu-
valla pienemmällä kalustolla voi-
daan kilta-/yhdistysalusten kaut-
ta helpottaa tilannetta. Koulu-
tustarpeet ja niihin liittyvät vaa-
timukset on selvitettävä yhdessä 
MPK ry:n Meripuolustuspiirin 
ja merivoimien kanssa. Suurim-
mat haasteet ovat taloudellisten 
resurssien alueelliset erot. 

Komentaja Taisto Vanhamä-
ki käytti puheenvuoron myyn-
tiin tulevista aluksista. Meri-
voimien Materiaalilaitos on nyt 
huomioinut hinnoittelussa alus-
ten tulevan käytön merellisessä 
vapaaehtoisessa maanpuolustuk-
sessa. Vanhamäki antoi Merivoi-
mien Esikunnan materiaaliosas-
ton ilmoituksen toimitettavaksi 
j äsenyhdistyksille. 

Merivoimien ja 
Sininen Reservi ry:n 
kutsuvierasseminaari 

Iltapäivän aluksi kutsuvieraat 
ja järjestöjen edustajat nautti-
vat maistuvan lounaan sotilas-
kodissa . Seminaar i - i l t apä ivä 
oli kerännyt paikalle lähes 100 
osallistujaa sidosryhmistä ja jä-
senyhdistyksistä. Puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen toivotti ilta-
päivän seminaariosuuteen saa-
puneet tervetulleiksi Heikkilän 
kasarmialueelle Turkuun, Meri-
voimien Esikunnan tuleviin ti-
loihin. Avauspuheenvuorossaan 
hän kävi läpi Sininen Reservi ry: 
n mennyttä ja tulevaa toimintaa. 

M e r i v o i m i e n k o m e n t a j a , 
vara-amiraali Hans Holmström 
piti merivoimien tervetuliais-
puheenvuoron, jonka jälkeen 
esikuntapäällikkö, lippue-ami-
raali, Veli-Jukka Pennala jatkoi 
merivoimien kehitysnäkymistä. 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon 
2004 pohjalta merivoimien tär-
keimmät yksiköt vuonna 2008 
ovat laivastojoukot: 8 ohjusve-
nettä, 6 miinanraivaajaa, 3 mii-
nalaivaa, 3 miinalauttaa ja 2 var-
tiovenettä sekä rannikkojoukot: 
rannikkojääkäripataljoonat, ran-
nikkojääkärikomppaniat, ran-
nikko-ohjuskomppaniat, meri-
torjuntaohjuspatterit sekä liik-
kuva ja kiinteä rannikkotykistö. 
Pennalan kertoman mukaan Me-
rivalvonnassa käytetty tähystys 
vähenee ja monisensorien käyttö 
lisääntyy. Maakuntajoukot ovat 
herättäneet paljon keskustelua 
ja Merivoimien Esikunta tiedot-
taa asiasta tarkemmin kevääseen 
2007 mennessä. 

Monipuolinen Itämeri 
Komentaja evp Aarni Lehti on 
ensimmäinen Maanpuolustus-
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korkeakoulussa sotat ie te iden 
tohtoriksi väitellyt vuonna 2003. 
Aiheeseen liittyvä artikkeli on 
julkaistu Rannikonpuolustajan 
numerossa 3/2003. 

Tohtori Lehden seikkape-
räinen esitys käsitteli Suomen-
lahden ulkosaarten merkitystä 
toisessa maailmansodassa. Hän 
taustoitti asiaa erinomaisesti aina 
Pähkinäsaaren rauhasta alkaen. 
Suomenlahden ulkosaarilla ym-
märretään yleisesti sen itäosan 
vakinaisen omavaraisen asutuk-
sen omanneita Suursaarta (21 
km2), Lavansaarta (16 km2), Ty-
tärsaaria (8 km2) ja Seiskaria (4 
km2). Lisäksi esityksessä mainit-
tiin kallioluodot Someri ja Narvi 
sekä sorasärkät Ruuskeri ja Pieni 
Tytärsaari, joista kolme ensiksi-
mainittua olivat majakkaluotoja 
pysyvine henkilökuntineen. 

Dosen t t i Alpo Juntunen 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Strategian laitokselta käsitteli yk-
sityiskohtaisessa esityksessään 
Suomenlahden strategista merki-
tystä alueen maille nykypäivänä. 
Vuoden 2004 selonteon mukaan 
Itämeren alueen merkitys ja yli-
päänsä Suomen lähialueiden va-
kaus on vahvistunut EU:n ja Na-
ton laajentumisen myötä. Itäme-
restä on tullut EU:n ja Venäjän 
yhteinen sisämeri ja tärkein mai-
ta yhdistävä liikenneväylä. 

Merikokoukset jatkuvat 
Itämeri säilyttää asemansa Ve-
nä jän tä rke impänä mer i t ienä 
Euroopan markkinoille. Meren-
kulkua kehitetään yhteistyössä 
alueen muiden valtioiden kans-
sa. Itämeren laivaston rooli heik-
kenee, mutta Venäjä jatkaa soti-
laallista läsnäoloaan. Kehitys on 
sopusoinnussa koko Luoteis-Ve-
näjän turvallisuuspoliittisen ase-
man muutoksen kanssa. 

MPK ry:n Meripuolustuspii-
ri piiripäällikkö, kommodori evp 
Matti Mäkinen kertoi Pietarissa 
toimivasta, arvovaltaisesta, Me-
rikokous-nimisestä foorumista, 
jossa on mukana merellisiä toi-
mijoita. Sen tehtävänä on kes-
kittyä Suomenlahtea koskeviin 
asioihin. Yhteiskumppanina toi-
mii yrityskontaktikeskus Biscon 
Pietarissa. Käsitellyt kysymykset 
ovat olleet kaupallisia tai meri-
pelastukseen liittyviä. Vuonna 
2004 toiminta laajennettiin ve-
teraaneihin (vähintään 20 vuot-
ta merellisessä ammatissa toi-
mineet). Kaikkien osapuolten 
toimintaan kuuluu merihistoria. 
MPK ry:n Meripuolustuspiiri on 
valmis toimintaan, jossa on kou-
lutuksellinen aspekti. 

V i ime i s immän Suomessa 
pidetyn merikokouksen toteu-
tuksessa olivat mukana Sininen 
Reservi ry, Meripuolustuspiiri 
ja Kotkan Rannikkoalue yhteis-
työssä venäläisten kanssa. Me-
ripuolustuspiirin piiripäällikkö 
toimi puheenjohtajana. Helsin-
gin Miinaraivaajakilta on ollut 
mukana 20 henki lön voimin, 
puheenjohta ja Erik Erweksen 
johdolla. 

Vuonna 2007 Merikokous 
järjestetään Kotkassa ja alustavi-
en suunnitelmien mukaan vuon-
na 2008 Turussa. 

Huomionosoitukset 
Sininen Reservi ry on per in-
teisesti luovut tanut korkeim-
man huomionosoituksensa, an-
sioristin, Meripuolustuspäivä-
nä. Arno Hakkarainen yhdessä 
Hans Holmströmin kanssa luo-
vuttivat Sinisen Reservin ansio-
ristin merivar t ioluutnat t i evp 
Hannu Walliukselle sekä ansio-
mitalit varapuheenjohtaja Jarmo 
Holmille ja puheenjohtaja Jorma 

Kuntsille. Lisäksi Sinisen Reser-
vin ansiomerkki on myönnetty 
puheenjohtaja Arto Tarvoselle. 

Seminaarin päätössanoissaan 
vara-amiraali Holmström kiit-
ti kaikkia luennoitsijoita ja tote-
si, että on tärkeää tuntea historia 
ja kuulla asiantuntijoiden näke-
myksiä tulevaisuudesta. 

Hän arveli uuden selonteon 
ottavan kantaa mm. Itämeren ti-
lanteeseen. Holmström mainitsi 
myös että tietyn alan erityiosaa-
jat, ammattialiupseerit palaavat. 

Holmströmin mukaan meri-
voimat pitää maakuntajoukkoja 
tärkeänä ja pyrkii panostamaan 
niiden kehittämiseen. Se ei kui-
tenkaan ole ainoa toiminta, vaan 
vapaaehtoistoiminnan merkitys 
säilyy. Maakuntajoukot vaativat 
reservin sitoutumista - järjestel-
mä luodaan yhteistyöllä. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentaja kommo-
dori Antero Karumaa muistutti 
lopuksi 44. Sotilaiden Meri-5-
ottelun maailmanmestaruuskil-
pailusta, joka järjestetään Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
eella, Upinniemessä 18.-24. elo-
kuuta 2007. Kyseessä on Suomen 
suurin sotilasurheilutapahtuma 
vuonna 2007. 
Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 
(Toimitus lisännyt väliotsikoita) 

Turun lipusta taistelemassa 
Pekka Raunio, Jarmo Holm ja 
Tiina Slotte. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry t X & c l ö t t c u } v 

KILLAN JOULUGLÖGIT 1 3 . 1 2 . 
Killan perinteiset jouluglögit nautitaan tänä vuon-
na keskiviikkona 13.12. Erottajan Adams-salissa. 
Adams-sali sijaitsee osoitteessa: Erottajankatu 15-
17, 00130 Helsinki. Tarjolla on pientä suuhunpan-
tavaa glögin kanssa ja ohjelmassa mm. MPK ry: 
n toiminnanjohtaja Pekka Majurin puheenvuoro 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettavasta 
laista, palkitsemiset ja vuoden kiltalaisen valinta. 
Tiedustelut: Tapio Rannisto, puh: 044-351 3663. 

JÄRVÖ 
Päivystysvuorot Järvössä 
Hyvät Kiltalaiset, miettikää ensi kesälomia suun-
niteltaessa mikä olisi hyvä viikko viettää Järvössä 
unohtumaton päivystysviikko. Päivystysviikot al-
kavat toukokuun alusta ja kestävät syyskuun lop-
puun. Ota yhteyttä saaren emäntään tai isäntään, 
he kertovat mitä päivystys saaressa tarkoittaa. Voit 
asua omassa veneessä tai killan majassa ja käytös-
säsi on killan peltivene. Päivystys edellyttää jäse-
nyyden lisäksi Järvön käyttömaksun maksamista 
joka on 20 euroa ja kattaa koko kesän käynnit ve-
neettömille jäsenille. 

KILTALAISILLE KOLMOISVOITTO 
val takunnal l isessa " K ö y d e t irt i" 
-merenkulkuta i toki lpa i lussa 
Valtakunnallinen "Köydet irti" -merenkulkutaito-
kilpailu pidettiin 12.8.2006 kolmellatoista eri paik-
kakunnalla, joista yksi eteläisellä merialueella. Kil-
pailuun osallistui 3 venekuntaa Järvön kiltalaisista 
napaten komeasti kolmoisvoiton. 

Kilpailutehtäviin kuului mm. navigointia ja 
tunnistustehtäviä, solmujentekoa, kirjallisia tehtä-
viä sekä heittoliinan heittoa. 

Kultamitalin nappasi Ketaleen venekunta Juk-
ka ja Arja Heikkinen, hopeaa Lady Jane eli Jarmo 
ja Jaana Kiverä sekä pronssia Nakupimu eli Jukka 
ja Tuija Tienhaara. 

KUIVASAAREN YLEISÖMÄÄRÄT 
KASVUSSA 
Kuivasaaren yleisöretket vetivät kuluneena kesä-
nä suuren määrän yleisöä kaikkina neljänä viikon-
loppuna. Hellepäivät paahtoivat niin yleisöä kuin 

opastajiakin ja sadeviitat saivat jäädä varastoon. 
Yleisön lisäksi myös lehdistön edustajat kiinnos-
tuivat saaren historiasta ja mm. pääkaupunkiseu-
dun paikallislehdissä, ilmaisjakelulehti Vartissa 
sekä Ilta-Sanomissa oli komeat jutut Kuivasaares-
ta. 

Ennätyksellisen kuiva kesä poltti koko saaren 
karrelle jo heinäkuun lopulla, joten varsinkin kil-
lan luonto-oppaalla, biologi Kirsi Kostamuksella, 
riitti työtä saaren upean luonnon esittelyssä loppu-
kesästä koska maasto muistutti lähinnä aroa eikä 
saariston vehreästä rehevyydestä ollut tietoakaan. 
Kuivasaaren linnusto pesi jälleen menestyksek-
käästi kyhmyjoutsenpariskuntaa lukuunottamat-
ta. Joutsenten pesintä oli useita viikkoja myöhäs-
sä ja pesästä kuoriutui vain yksi poikanen. Sen 
sijaan valkoposkihanhet ja muuttojen aikoihin 
varsinkin merimetsot olivat edustettuina ennätys-
määrin. Merimetsot kerääntyivät sankoin joukoin 
Isosaaren ja Kuivasaaren välisille luodoille. Kesän 
kuivuudesta johtuen myös metsäpalovaara väijyi 
taustalla ja erityisesti tupakoitsijoita paimennettiin 
urakalla sauhuttelemaan oikealla paikalla. 

Kuivasaaren 12" tykkitorni ampui 9.7. meri-
voimien vuosipäivän kunniaksi kunnialaukauk-
sen. Merivoimien vuosipäivää vietettiin tänä kesä-
nä Suomenlinnassa ja ammuntaa oli seuraamassa 
varsin korkea-arvoista yleisöä niin saaressa kuin 
mereltä. 

Yleisöviilconloput vetivät neljänä viikonloppu-
na Kuivasaareen yhteensä 1000 kävijää, joka on 
367 maksanutta asiakasta enemmän kuin edellise-
nä kesänä. Yleisöviikonloppujen tuotto käytetään 
lyhentämättömänä Kuivasaaren tykkimuseon kun-
nostustöihin. Kiitos kaikille talkoolaisille ja yleisö-
viikonloppujen tehtäviin osallistuneille! 

ITÄ-VILLINGIN RETKI 
Suomenlinnan RT-Killan kesäretki suoritettiin 
tänä kesänä 19. elokuuta Itä-Villinkiin, jonne saa-
pui lähes 30 kiltasisarta- ja veljeä erilaisilla meri-
kuljetuksilla Jurmosta Harakkaan. Kesäretkeämme 
suosi auringonpaisteinen keli ja saaressa tehtiinkin 
noin kaksituntinen kierros tykkiasemissa ja kase-
mateissa. Opastuksesta retkellä vastasi Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin komentaja Heikki Rau-
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hala, joka varsin tyhjentävästi kertoi Itä-Villingin 
linnoitustöistä ja rakennuksista. Myös komentaja 
Ove Enqvist vastaili ja opasti kiltalaisia heidän ky-
symyksissään Itä-Villingin historiasta. 

Kiitokset Timo Elolähteelle, oppaille ja kiltalai-
sille mukavan retken suunnittelusta ja toteutukses-
ta! 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet per-
heineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 eu-
ron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jättää 
paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat en-
nen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin pi-
tää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 

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

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anotta-
va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta vara-
taan kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

Kajanuksen saunan löylyihin pääsee 
myös talvisin. Kuva SLRT-kilta ry 

Rann i kkotykistövi deo 
Hanki nyt! 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuot-
tama itsenäisen Suomen rannikkotykistöä 
esittävä noin 36 minuuttia pitkä video. 

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

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Sil-
vast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 

Myynnistä vastaa Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan m yyntisihteefj {Kristiina Slotte. 
Merivirta 
pk 
gsm 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Rauman vesitornin juurella etsitään raumalaisille soveliainta tietä naapurikaupunkiin 
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Turun Rannikkotykistökilta ry tutustui 7.10.2006 
UPM-Kymmenen Rauman paperitehtaaseen. Sää 
ei suosinut ulkona liikkumista, koska välillä satoi 
kuin saavista kaataen. 

Turkulaisten saavuttua Raumalle oli lounas ka-
tettu Ravintola Sataman Porttiin. Ohjelmassa piti 
eri sattumuksista olla pienimuotoinen satamakier-
ros, jota ei voitu kuitenkaan toteuttaa. Tästä seu-
rasi 1,5 h "luppoaika" ja varapuheenjohtaja päätti 
ajeluttaa ex-tempore-kaupunkikierroksen hieman 
tavallisesta poikkeaviin kohteisiinkin. 

Ensimmäinen seisahduspaikka oli RMJ:n (Rau-
manmeren Juhannus) pito- ja majoitustantereet 
( tapahtuma-aikanahan väkeä on n. 30 000 / vrk, 
nyt ei sateessa juuri ristinsielua näkynyt). Matkaa 
jatkettiin Näköalatietä Oras Oy:n tehtaiden edus-
talle, jossa vpj kertoi muutaman sanan yrityksestä 

sekä teollisuusneuvos Erkki Paasikiven taiteellises-
ta työstäkin. 

Matka jatkui vesitorniin juureen, jossa väki 
käskettiin ulos etsimään kummallisuutta mäellä 
olevasta opasviittakokonaisuudesta. Niin, löytyi-
hän sieltä viitta Poriinkin - muttei tietenkään ihan 
lyhimmän kautta! Seuraava kohde oli Metsä Botni-
an sellutehdas, jonka tontti on varsin mittavan ko-
koinen. Sellutehtaan vieressä seisoo Forchem Oy: 
n mäntyöljytislaamo. Täältä ajettiin sataman etelä-
laidan kautta paperitehtaalle. 

Paperitehtaan esitteli meille työvoimapäällik-
kö Raimo Vahanto leppoisaan ja useita yksityis-
kohtia sisältäneessä osuudessaan ensin konttorira-
kennuksessa makoisten pullakahvien kera ja sitten 
itse tehdassalissa. Tai eihän siellä salissa mitään voi 
esitellä muuta kuin käsiä heiluttamalla. Paperiko-



Matkalaiset kuulemassa työvoimapäällikkö Rai-
mo Vahannon (oikealla) esitystä paperitehtaan 
historiasta ja nykyisyydestä. 

ne pitää kyllä ääniefekteistä huolen! Kahvitilaisuu-
dessa käytiin läpi firman historiaa, ketkä sen ovat 
perustaneet, miksi Raumalle Samppustenlahden 
äärelle, mistä puita tuotiin ja mitä eri teollisuusyk-
siköitä paikalle kaiken kaikkiaan perustettiin. Niin 
- Rauman Lukko perustettiin aikoinaan samaises-
sa konttorirakennuksessa, kuin me vierailimme! 
Mielenkiintoinen tieto oli myös, että Rauma-Re-
pola Oy:n ensimmäisen pääjohtajan, Paavo Hon-
kajuuren, diplomityössään suunnitteleman sellun 
valmistuksen "Rauma-menetelmällä" on tarkoitus 
olla myös menetelmänä kiistellyssä Uruguayn sel-
lutehtaalla. 

Saimme nähdä, että PK4 tuuppaa paperia maa-
ilmalle n. 9 m levyisenä n. 100 km 50 minuutissa. 
Jos turkulaisten kotimatkalla paperi levitettäisiin 
valtatielle, niin ei linja-auton kuski kerkeä "kepit-
tämään" alta pois liikennerajoitusten mukaan ajet-
taessa 

Jäimme muistelemaan kiitollisina vierailuam-
me paperitehtaalle! 

* * * 

Killan per inte inen syysjuhla pidett i in Ravinto-
la Suomalaisessa Pohjassa Turussa. Tarjolla oli 
seisova joulupöytä ja "kinkunsulatusta" orkesterin 
tahdittamana. 

me viikonloppuna Tallinnaan ja sisältäen mahdol-
lisuuden nauttia myös oopperasta. 

Turun Rannikkotykistökilta ry:n vuosikoko-
us pidetään 17.2.2007 Ravintola Turun Kasarmilla 
klo 14 alkaen. Jäsenistöä kehotetaan osallistumaan 
runsain joukoin! 

Kilta toivottaa Rannikon Puolustaja -lehden 
lukijoille Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta 
Vuotta! 

Killan perinteinen ostosmatka suuntautui vii- Varapuheenjohtaja/tiedottaja Mikael Kaskelo 
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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 » n m <5 nrncam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 

X International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 
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Talvi on taas "yllättänyt" 

R A N N I K K O -
J Ä Ä K Ä R I K I L T A r.y. 

Kun tämä lehti ilmestyy voimme 
varmaankin todeta, että, talvi on 
tullut taas ja mahdollisesti jällen 
kerran "yllättänyt" näillä leveys-
asteilla elävät suomalaiset, kuten 
joka vuosi. Nyt kun tätä kirjoit-
telen on vielä syksyjä killankin 
tulevaa vuotta ohjaava syysko-
kous on pitämättä. 

Ennen kuin menen tarkem-
min tulevaan, niin muu tama 
sana menneestä kesästä ja alku-
syksystä. 

Kesällä saimme jälleen suru-
viestin, sillä kiltamme kantaviin 
veteraanijäseniimme lukeutu-
nut Vantaan kaupungin entinen 
apulaiskaupunginjohtaja, kau-
punkineuvos Sven-Erik Järvinen 
kuoli Vantaalla 5.6.2006. Hän oli 
Teikarin taistelujen veteraani ja 
hän haavoittui vaikeasti Teika-
rin taisteluissa kesällä 1944. Hän oli aktii-
vinen osallistuja kiltamme tilaisuuksissa. 
Hänen puhujanlahjansa olivat vertaansa 
vailla ja monet olivat ne puheet, jotka hän 
piti kiltamme tilaisuuksissa. - Rannikko-
jääkärikilta muistaa jäsentään osaa otta-
en. 

Teikarin päivää vietimme 5.7.2006, 
niin Upinniemellä kuin Dragsvikissä hie-
nossa kesäsäässä. Koska tilaisuudesta oli 
tarkka selostus edellisessä Rannikon Puo-
lustajassa, niin ei siitä tällä erää enää sen 
enempää. 

Syyskuussa oli "rannareiden" organi-
soima kanoottivaellus, joka tällä kertaa 
toteutettiin MPK ry:n kurssina. Tapah-
tumaan osallistui kiitettävät 18 henkilöä. 
Tapahtumasta on luvassa kuvaus seuraa-

vassa Rannikon Puolustaja-leh-
dessä. Näin ainakin vaelluksen 
vetäjät lupasivat. - Toivottavasti 
lupaus pitää. 

Ja sitten hiukan tulevaa. -
Marraskuun lopulla, 27. marras-
kuuta on syyskokous, joka sine-
töi tulevan vuoden. Mitä siellä 
tulee päätetyksi, selviää seuraa-
vassa Rannikon Puolustaja-leh-
dessä. 

Joulukuun alussa on perin-
teinen Teikarin muistojen ilta-
päivä Turussa. Tämänhetkisten 
tietojen mukaan tapahtuma on-
kin viimeinen lajissaan. Tapah-
tuman toteuttajat alkavat näet 
käydä vähiin. Tapahtuman yksi 
puuhamies, Antti Laitakari kuoli 
vuosi sitten ja toinen puuhamies 
Martti Kuivalakin aikoo vetäy-
tyä eläkkeelle. Saammeko aikaan 

Teikarin muistojen iltapäivän korvaavan 
tapahtuman, jää tulevien pohdintojen va-
raan. 

Sen verran tässä tulevan vuoden suun-
nitelmista, että harkittavana on multime-
diaesitys Viipurinlahden taisteluista ja eri-
tyisesti Teikarin taisteluista, ehkä samaan 
tapaan kuin on olemassa muiden muassa 
Talin Ihantalan-taisteluista. Jääköön tämä 
tieto nyt kuitenkin tähän lukijan ja allekir-
joittaneen väliseksi salaisuudeksi. Kerro-
taan asiasta tarkemmin sitten, kun asiasta 
on jotain uutta kerrottavana. Nyt kaikki on 
vasta alkuasteella. 

Toivotan kaikille lukijoille ja erityises-
ti kiltalaisille hyvää syksyn jatkoa, hyvää 
Joulua ja tulevaa vuotta. 
Aarne Krogerus 
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Suomalaisten Jurmojen hyökkäykseenlähtö nähtynä ruotsalaisen Stridsbätin kannelta. 

Rannikkojääkäril sotaharjoitusta seuraamassa 
Uudenmaan Prikaatin komenta ja ja 
FinSwe 06 harjoituksen johtaja, kom-
modor i Henrik Nysten oli kutsunut 
Rannikkojääkärikillan edustajat seu-

raamaan FinSwe 06 harjoitusta Turun saaristoon 
lauantaina 21.lokakuuta 2006. 

Kaikkiaan viikon kestävään suomalais-ruotsa-
laisen taisteluosaston (ATU) yhteistoimintaharjoi-
tukseen Saaristomerellä osallistuivat UudPrrn kan-
sainvälinen rannikkojääkäriyksikkö sekä amfibio-
eli rannikkojääkärirykmentin joukkoja Ruotsista. 
Harjoitukseen osallistui yhteensä noin tuhat soti-
lasta ja 70 alusta. 

Killan edustajat saivat kyydin Turun satamas-
ta Korppooseen ruotsalaisten varusmiesten ohjaa-
malla Ruotsin merivoimien StridsbätiUa. Runsaan 
tunnin merimatkan aikana VaaRaanJPm komen-
taja Juha Vauhkonen kertoi harjoituksen kulusta 
sekä antoi taistelutilanneselostuksen. 

Perillä Korppoossa pääs imme aitiopaikoilta 
seuraamaan suomalaisen rannikkojääkärikomp-
panian maihinnousua Korppoon vanhan radio-
maston maastoon. Komppanian tehtävänä oli ra-
diomaston ja sen alla sijaitsevan tunnelin valta-
us sekä tunneliin piiloutuneen "puolisotilaallisen 

terroristijoukon" tuhoaminen. Todettava on, että 
komppanian toiminta onnistui hyvin. Vastuksena 
olleiden "terroristien" elikkä todellisuudessa Uu-
dPrrn varusmiesten vastarintakin oli todentuntuis-
ta ja "kuolleet" ja "vangiksi joutuneet" saivat "ko-
van kohtalon". NATOn tarkkailijatkin olivat pai-
kalla, mutta heidän arvionsa taistelusta saadaan 
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myöhemmin. 
Paluu Turkuun tapahtui sekin Stridsbäti\\a 

vauhdikkaasti, välillä 38 solmunkin nopeudella ja 
vastaan tulleiden alusten aaltojen lentoon siivittä-
minä. Kiitokset Uudenmaan Prikaatille mahdolli-
suudesta päästä seuraamaan tämän päivän todel-
listen rannikkojääkärien harjoittelua. 
Teksti ja kuvat: Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärit sotaharjoitusta seuraamas-
sa vasemmalta oikealle: Sininen Reservi ry:n ja 
Rannikkojääkärikillan entinen puheenjohtaja 
Matti Kaskeala, MPKL:n nykyinen ja Rannik-
kojääkärikillan entinen puheenjohtaja Erkko 
Kajander, Rannikkojääkärikillan varapuheen-
johtaja Viljo Lehtonen, Rannikkojääkärikillan 
hallituksen jäsen Juha Karvonen, Rannikkojää-
kärikillan puheenjohtaja Aarne Krogerus, Vaa-
RannJP:n komentaja, komentaja Juha Vauhko-
nen, UudPr:n esikuntapäällikkö, komentaja Har-
ri Niskanen sekä Teikarin Taistelijoiden puheen-
johtaja Paavo Teikari (kuva alla). 
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Kilpailun maastotesteihin kuului mm. köyden sitominen kahden kohteen välille käskyssä mainituilla 
solmuilla. Solmujen tuli myös pitää koska kilpailijat siirtyivät köyttä myöden "laiturilta alukseen". 

TURUN 
LAIVASTOKILTA RY Reserviläisurheiluliiton 

SM-Merimestaruuskilpailut 2006 

Syyskuun toisena viikonloppuna miteltiin Suo-
men mestaruudesta meritaidoissa Airistolla. 
Kilpailu oli samalla karsintakisa pohjoismaisil-
le merimestaruuskilpailuille. Reserviläisurhei-

luliiton alaisen kilpailun järjestelyvastuu myönnet-
tiin viime vuonna Turun Laivastokillalle, joka otti 
tehtäväkseen kilpailun järjestämisen. Kilta organisoi 
tapahtuman ja mobilisoi sen toteuttamiseksi melko 
ison joukon vapaaehtoisia. Tämä osaava ja kokenut 
joukko on toiminnan kannalta eli äärimmäisen tär-
keä. Ilman tämän kaltaista resurssia ei kilpailutoi-
minta olisi edes mahdollista. 

Kilpailualue merellä oli pohjoinen Airisto ja 
maastokilpailuosuus käytiin Pansiossa SmMepam 
sotasataman alueella, eli merivoimien tuki oli täysin 
välttämätön. 

Kilpailujoukkueiden ilmoittautuminen määrät-

tiin perjantai-illaksi, 8. syyskuuta klo 17:00 sotasa-
taman portille, johon joukkueet saapuivat omilta 
tahoiltaan. Joukkueet majoittuivat välittömästi tä-
män jälkeen sotasataman alueella sijaitsevaan ran-
takasarmiin, jonne myös kilpailutoimisto oli perus-
tettu. Kilpailuveneet lipuivat omistajiensa ohjaami-
na samoihin aikoihin meren puolelta sotasatamasta 
niille valittuun laituriin. Kilpailualuksina toimineet 
siviilimoottoriveneet omistajavalvojineen saatiin lä-
hivesien pursiseuroista ja mukana oli myös yksi kil-
tavene Saaristomeren Merivartiokillasta. Veneitä ei 
aina ole helppo saada kilpailukäyttöön. Hommassa 
menee purjehduskauden viimeisistä hetkistä lähes 
koko viikonloppu. Ei voi muuta kuin kiittää näitä 
upeita ihmisiä tästä suurenmoisesta panoksesta. 

Säätiedotus lupaili alueelle sateen ryydittämää 
pohjoismyrskyä perjantaiksi, jolloin yökilpailu oli 
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tarkoitus startata. Ennen iltakuutta taivas peittyi-
kin uhkaaviin mustiin pilviin joiden lomassa komea 
sateenkari piristi väreillään synkkää taivaankantta. 
Sen suurempaa myräkkää ei kuitenkaan luonto kil-
pailun vaikeusasteeksi tehnyt, vaan merikeli osoit-
tautui loppuillasta suhteellisen normaaliksi alkusyk-
syn purjehdusilmaksi. 

Kilpailujoukkueet ja runsaslukuinen toimitsijoi-
den joukko, sekä tuomarit asettuivat rantakasarmin 
eteen avajaistilaisuutta varten sotilaallisen tuntui-
sesti kolmiriviin. Väkeä kertyikin kaikkiaan keven-
netyn komppanian verran. Järjestävän yhdistyk-
sen, Turun Laivastokillan puheenjohtaja ja samalla 
kilpailun johtaja Reino Varinowski ilmoitti joukot 
SmMepam komentajalle kommodori Kari Takasel-
le. Kommodori Takanen toivotti kilpailijat tervetul-
leiksi reviirilleen ja toivotti tasapuolisesti joukkueil-
le hyvää kilpailumenestystä. Kommodori Takanen 
kertoili samalla lyhyesti joukko-osastonsa kuulumi-
sia, kuten linnakkeiden hiljenemisestä ja varusmies-
koulutuksen tulevista haasteista. Säpinä Pansiossa 
näyttäisi jatkuvan vähintään nykyisessä laajuudes-
sa. MPK ry:n meripuolustuspiirin läntisen koulu-
tusalueen koulutuspäällikkö Matti Ketola piti oman 
tervehdyksensä jonka jälkeen kilpailuveneet arvot-
tiin Jarmo Holmin johdolla. 

Kilpailujoukkueita oli ilmoittautunut alun pe-
rin kuusi, mutta yksi ilmoittautuneista joukkueista 
joutui luopumaan "menetettyään" navigaattorinsa ja 
varanavigaattorinsa. Motivoituneen tuntuisia jouk-

kueita Pansioon saapui viisi. Raumalta kaksi, Hel-
singistä yksi ja Turusta kaksi. 

Kilpailujoukkueiden kokoonpanot olivat seuraa-
vat: 

Joukkue 1: Turun ResMeriupseerit II. Pääll. ltn 
Juhani Kuisma, ruorim. ltn Teppo Jokinen, navig. 
ltn Erkka Halme ja viestim. ltn Juha Tomberg. 

Joukkue 2: Turun ResMeriupseerit I. Pääl. alil 
Timo Toimi, ruorim. ltn Juha Ollila, navig. ltn Os-
kari Huiskala ja viestim ltn Essi Tarvainen. 

Joukkue 3: Merireserviläiset. Pääll. Seppo Viher-
saari, navig. Martti Helamaa, viestim. Juha Wallius, 
ruorim. Timo Arkiomaa. 

Joukkue 4: Rauman ResUps IV: Päällikkö: alil. 
Leo Bernoulli, navig. alil. Aki Laiho, viestim. alil. 
Petri Väisänen, ruorim. alil. Vesa Tuuli. 

Joukkue 5: Rauman ResUps II. Pääll. Komkapt. 
Antti Kokkala, navig. alil. Kari Pietilä, viestim. ylil. 
Markku Tamminen, ruorim. ylil. Juha Reivolahti. 

Yökilpailun startti oli klo 22:00, jolloin ensim-
mäinen joukkue ylitti lähtöviivan, lähti reitille ja ka-
tosi vähitellen yön pimeyteen. Kymmenen minuutin 
välein tapahtuneiden lähtöjen jälkeen olivat kaik-
ki joukkueet merellä. Yöllä yhden ja kahden välillä 
joukkueiden laskettiin saapuvan maalialueelle. Ve-
neitä saapuikin aika tarkasti arvioidun ajan puitteis-
sa. Tarkimmin ihanneaikaan nähden maaliin saapui 
Rauman ResUps. II -joukkue. Rauman Il-joukkue 
teki yöllä muutenkin todella tarkkaa työtä. Virhe-
pisteitä vain 22 maksimin ollessa yökilpailuosuu-

Kilpailun järjestelyorganisaatiota ja kilpailijoita järjestäytyneenä kommodor i Kari Takaselle ilmoit-
tamista varten. Vas. edessä kom. evp Matti Ketola, Ulpu Honkasalo, Helena Korpi ja Jarno Holm. Ta-
kana vas, ylil. Harri Kulju, Jouko Andsröm, Eino Kostian, Juha Reivolahti ja Kari Pietilä. 
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Helppo on esiintyä suut messingillä kun joukkue on kahminut lähes kaikki kilpailussa jaossa olleet 
palkinnot syliinsä. Rauman Reserviupseerien II-joukkue on vuoden 2006 SM-merimestari. Rauma-
laisten voittoisa joukkue vasemmalta oikealle: Juha Reivolahti, Kari Pietilä, Antti Kokkala, Markku 
Tamminen. 

dessa 220 vpistettä. Toiseksi yökilpailussa sijoittui 
Rauman ResUps. IV -joulckue 34 vpist. Seuraavat 
järjestyksessä olivat Turun ResMeriups II -joukkue 
35 vpist, Turun ResMeriups I -joukkue 57 vpist ja 
Merireserviläiset 123 vpist. Yökilpailussa mitattiin 
joukkueiden taitoja ihanneajan lisäksi paikanmääri-
tyksessä, luotauksessa ja viestityksessä. 

Pitkää unia ei kilpailijoiden annettu nukkua 
vaan ylös noustiin kukon laulun aikoihin, nautit-
tiin Pansion muonituskeskuksesta saatu aamiainen 
ja aloitettiin päiväkilpailu klo 08:00. Päiväkilpailun 
reitti oli yöreittiä ihanneajallisesti hieman pidem-
pi. Annetulla reitillä pysymisen lisäksi tehtävinä oli 
paikanmääritys, viestitys, luotaus, poijujen etsintää 
ja lisäksi kirjallisia tehtäviä. Parhaiten ihanneajassa 
pysyi Turun ResMeriups II -joukkue. Tämä ei mil-
lään meriosuuden voittoon päiväkilpailussa riittä-
nyt, vaan reitin tehtävien paremmat suoritukset vei-
vät tällä osuudella Rauma II ykköseksi ja Rauma IV 
kakkoseksi Turun ResMeriups II -joukkueen tulles-
sa kolmanneksi. 

Välittömästi joukkueiden rantauduttua päivän 
meriosuudesta oli vuorossa maastorastit. Joukku-
een johtajan tuli jakaa joukkue kahtia. Toisen parin 
tuli solmia köysi kahden kohteen välille määrätyillä 
solmuilla. Tämän jälkeen pari siirtyi köyden varas-
sa kohteesta toiseen menettämättä otettaan matkan 
aikana. Toinen joukkueen pareista souti tällä välin 
jollalla poijun kierron. Pienen maastosiirtymän jäl-

keen kukin joukkueen jäsenistä heittivät kastliinan 
kuviteltuun alukseen ja välittömästi perään oli osut-
tava "kasapanoksen" heitolla sisään poteroon. Siir-
tyminen ea-rastiin jossa joukkueen päällikön oli va-
littava itselleen pari. Maassa odotti tajuton "potilas" 
tämän ryhmän ensiaputoimenpiteitä. Saman aikai-
sesti toinen puolijoukkue pinnisteli kirjallisten kysy-
mysten parissa. Vuorossa oli siirtyminen viimeisel-
le maastorastille ampumaradalle jossa oli ammunta 
9 m m FN-pistoolilla. Rauman ResUps. II -joukkue 
osoitti tässä taitonsa ampumalla parhaan tuloksen 
33,0 vpistettä 50 vpisteen maksimista. Toiseksi par-
haiten osui Merireserviläiset 35,13. Sitten tulivat Tu-
run ResMeriups II 35,38, Rauman ResUps. IV 36,25, 
ja Turun ResMeriups I 43,38 virhepistettä. 

Raumalaiset on tunnettu jo kautta aikojen taita-
vina merenkävijöinä. Se tuli aivan selvästi osoitetuk-
si tässäkin kilpailussa. Yökilpailun osuuden voittaja-
joukkue oli Rauman ResUps. II-joukkue ja päiväkil-
pailuosuuden voitti Rauman ResUps. IV-joukkue. 
Kokonaispistemäärä ratkaisi koko kilpailun voit-
tajan joka oli Rauman ResUps. II-joukkue 111,00 
virhepistettä. Toiseksi tuli siis Rauman ResUps. IV 
113,00 vpist, 3. oli Turun ResMeriups II 139,63, 4. 
Turun ResMeriups I 188,13 ja 5. Merireserviläiset 
288,63 virhepistettä. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila, Turun Laivastokilta, 
tiedottaja 
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TURUN 
LAIVASTOKILTA RY 

Sinisen Reservin 
rynnäkkökiväärin 
mestaruuskilpailu 

Turun Laivastokillan I-joukkueen sihti oli erin-
omaisessa kunnossa Raasissa syyskuun viimei-

senä päivänä. Rynnäkkökivääriammunnan mesta-
ruus irtosi yhteispistemäärällä 660. Toiseksi sijoit-
tunut Helsingin Merireserviläisten joukkue reijitti 
tauluihin pisteet 650. Kolmanneksi laukoi Laivas-
ton Sukeltajakilta pistein 625. Neljäs oli Helsingin 
Laivastokilta, 567 p. ja viides Turun Laivastokillan 
II-joukkue 558 pistettä. 

Sinisen Reservin Rynnäkkökiväärikilpailu suo-
ritettiin kolmiosaisena ammuntana . Ensin am-
muimme makuulta, sitten polvelta ja viimeinen 
kymmenen laukauksen sarja pystyasennosta. Sää 
suosi kilpailuja, ollen viileähkö, ei kuitenkaan kyl-
mä, pilvinen ja mukavan tyyni. 

Henkilökohtaisen mestaruuden, selkeällä erol-
la seuraaviin, ampui rynnäkkökiväärillä Laivaston 
Sukeltajakillan Risto Laitinen pistemäärällä 249. 
Riston voittoisa sarja oli melko tasainen, 92 - 80 -
77. Toiseksi tuli Helsingin Merireserviläisten Jukka 
Soini pistemäärän ollessa hänellä 241. Pronssisijan 
saavutti pisteillä 235 Turun Laivastokillan Raimo 
Novari. 

Tuoreet Sinisen Reservin Rynnäk-
kökivääriammunnan mestarit, Tu-
run Laivastokillan I-joukkue Raasin 
maastossa juuri annetut mitalit kou-
rissaan. Vasemmalta Raimo Novari, 
Hannu Risteli ja Jukka Harjamäki. 

Ampumakatoksessa ottavat aseeseen tun-
tumaa vas. Tatu Korhonen ja Jukka Harja-
mäki. Oikealla ylil. Paavo Lammes. 
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Sinisen Reser-
vin Rynnäk-

kökivääriam-
munnan hen-
kilökohtaisen 
mestaruuden 

komeasti itsel-
leen ampunut 
Laivaston Su-

keltajakillan 
Risto Laitinen. 

Muut sijat olivat: 4. Veli-Matti Santala 232. 5. 
Jari Luostarinen 223. 6. Hannu Risteli 217. 7. Rai-
mo Häyrinen 209. 8. Jukka Harjamäki 208. 9. Sep-
po Kaila 207. 10. Joonas Kuokkanen 197. 11. Tatu 
Korhonen 186. 12. Antti Naukkarinen 182. 13. Ari 
Niskanen 180. 14. Johan Andström 169. 15. Hari 
Hiipakka 167. 16. Jyrki Hurme 163. 17. Tero Palo-
kuja 138 pistettä. 

A m m u n t a toteutet t i in Mpkry:n kurssina ja 
tärkeä tuki kilpailulle saatiin Saaristomeren Meri-
puolustusalueelta. Ammuttajana toimi Meripatal-
joonasta ylil. Paavo Lammes, joka myös ennen kil-
pailua kertasi osallistujille turvallisuusmääräykset, 
aseen toiminnan ja tässä kilpailussa käytettävien 
ampuma-asentojen tärkeät pointit. Kilpailun käy-
tännön järjestelyt suoritti Turun Laivastokilta. 

Kilpailijoiden keskinäinen suhde oli koko päi-
vän varsin mutkaton, viljellen aiheeseen istuvaa ja 
kanssakilpailijoiden suorituksia tukevaa reilua ja 
hurttia huumoria. Kiitokset kaikille niille monille 
henkilöille jotka olivat mukana järjestelyissä, tu-
loslaskennassa, muonituksessa ja kilpailun muu-
tenkin onnistuneessa läpiviennissä. Erityiskiitos 
kenttä-cafen hengettärelle Anneli Varinowskille. 

Turun Laivas-
tokillan pis-
tooliammun-
nan mestari 
mallia 2006. 
Sylissä kil-
pailun komea 
kiertopalkinto. 

Turun Laivastokillan pistooliammunnan mes-
taruuskilpailu käytiin 30.9. Raasissa, heti Si-

nisen Reservin rynnäkkökiväärikilpailun perään. 
Aseena käytimme Puolustusvoimien 9 m m FN-
pistoolia. Kilpailijoita kivääriradan viereiselle pis-
tooliradalle ryhmittyi kymmenen Turun Laivasto-
killan jäsentä. 

Kilpailu ammutti in kymmenellä laukauksella 
kääntyviin tauluihin. Ampumamatka 50 metriä. 
Pysty ampuma-asento ja aloitus käsien lepoasen-
nosta. Käännettyyn tauluun 3 sekunnin aikana 
kaksi laukausta, jonka jälkeen taulu kääntyy pois. 
Käsien paluu lepoasentoon etu-alaviistoon. Uusi 
taulujen kääntö ja kaksi laukausta samalla periaat-
teella kunnes kaikki kymmenen laukausta on am-
muttu. 

Kiertopalkinnon haltija vaihtui tässä kilpailus-
sa. Tykin hylsy lähti Raasista tällä kerralla Raimo 
Novarin mukaan pistemäärällä 75. Pysti oli ilmei-
sesti koristanut riittävän monta vuotta Eino Kos-
tianin kirjahyllyä. Hopealle ampui Antti Naukka-
rinen pisteillä 69 ja pronssille Jukka Harjamäki 61 
pisteellä. Onnea voittajille! 

Ammuttajana tässäkin kilpailussa toimi Meri-
pataljoonasta ylil. Paavo Lammes. 

Tekstit ja kuvat Seppo Kaila, tiedottaja Turun 
Laivastokilta. 
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www.navielektro.fi 

i 
Nävi elektro 

Turun Satama tekee tiivistä yhteistyötä tullin, 
merivartioston, poliisin, palokunnan ja ympäristö-
viranomaisten kanssa. Kattavaa turvallisuutta 
tehostavat VTS-tutkavalvontajärjestelmä ja 
satama-alueella toimiva ympärivuorokautinen 
tallentava videokameravalvonta. 

P O R T T U R K U 

www.portof turku.f i 

Saab International 
Finland Oy 

www.saabgroup.com 
09-4391210 

yhteistyökumppani 
kaiken aikaa 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

OULUN OSASTON TOIMINTAA 
KULUNEELTA KAUDELTA 

Aleksinkulma, joka on Oulun 
kaupungin eri yhdistyksil-

leen kunnostama vanha klubi-
talo, on meidänkin kokoontu-
mispa ikkamme jokaisen kuu-
kauden 1. torstai. Tämä palvelu 
on erittäin merkittävä. Talossa 
käy kymmeniä eri yhdistyksiä 
keskustelemassa ja harrastamas-
sa. Siellä pohdimme mekin mi-
ten asiat menevät maailmalla ja 
kuunte lemme alustuksia joko 
ulkopuolisten tai kiltaveljien pi-
täminä. Oheinen kuva on tou-
kokuun tilaisuudesta, jossa toi-
minnanjohtaja Pentti Sankilam-
pi kertoi Rehapoliksesta, joka on 
ihmisen kokonaisvaltaisesta hy-
vinvoinnista huolehtiva laitos. 

Toinen merkittävä tapahtu-
ma oli alkukesästä pidetty Ou-
lun läänin kiltapiirin järjestä-
mä kiltakilpailu, jonka voittanut 
joukkue aina joutuu seuraavana 
kesänä järjestämään. Kiltamme 
on järjestänyt tämän kilpailun 
kerran Virpiniemen merivartio-
asemalla. Saimme silloin paljon 
kiitoksia hyvästä kisasta. Kilpai-
lussa on rasteja, joissa ratkotaan 
erilaisia tehtäviä kolmimiehisin 
joukkuein. Tänä kesänä tehtä-
vät olivat ihan hyvin laadittuja: 
arvioimme ammusten kalibere-
jä, järven leveyttä ja puun kor-
keutta, ammuimme ilmakivää-
rillä, heitimme käsikranaatteja ja 
niin edelleen. Oheisessa kuvassa 
ovat joukkueemme jäsenet. Ta-
vallisesti osallistumme kahdella 
joukkueella. Sijoituksemme on 

ollut yleensä puolivälin parem-
malla puolella. 

Kesän kohokohta tietenkin 
oli osallistuminen Vaasassa hy-
vin järjestetyille kiltapäiville. 
Alkutalven ohjelmassa on jou-
lusauna Merikillassa 4. joulu-
kuuta ja tammikuussa perintei-

set Jäänsärkijäiset. Lähiaikoina 
on tarkoitus käydä tutustumassa 
Oulun sataman uudistettuun las-
tausjärjestelmään. 

Osaston puolesta 
Esko Pekama 

iS^Of» 
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MIL POHJANMAA 
JÄLLEEN VAASASSA 

Urheiluasuun sonnustautunut Pohjanmaan joukkueen 
jäsen keskittyy miehistön kannustaessa. Kiltaveli Tapio 
Porentola (edessä) valvoo tilannetta. 

Miinalaiva Pohjanmaa saapui perinteiselle syys-
vierailulle kummikaupunkiinsa Vaasaan per-

jantaina 29.9. Alus lipui Vaasan sisäsatamaan Pohjan-
maan Sotilassoittokunnan sävelten tahdittamana. 

Ilmeisesti Pohjanmaan vierailut ovat jo niin rutii-
nia, että vain kourallinen kaupunkilaisia Pohjanmaan 
Laivastokillan jäsenten, sotilasläänin ja kaupungin 
edustajien lisäksi oli vastaanottamassa alusta. Vai oli-
vatko Vaasan kaupungin monet 400-vuotisjuhlalli-
suudet jo tylsistäneet kaupunkilaiset? 

Aluksen kiinnityttyä laituriin, kaupungin ja so-
tilasläänin edustajat nousivat kommodori Hannu 
Luukkosen johdolla alukseen tervetuliaiskahvil-
le. Pohjanlahden Laivastokiltaa tilaisuudessa edusti 
kunniapuheenjohtaja Tauno Rewell, joka kutsui lai-
van päällikön, komentajakapteeni Simo Laineen sekä 
laivan upseerit saman päivän iltana kotiinsa iltapalal-
le. Myös allekirjoittanut oli mukana em. tilaisuudessa 
laivastokillan puheenjohtajan ominaisuudessa. 

Seuraavana päivänä laivaväki osallistui perintei-
seen kilpailuun Pohjanlahden Laivastokiltaa vastaan. 
Järjestelyvuoro oli killalla, ja lajiksi oli valittu vaativa 
minigolf. Nelimiehiset joukkueet kiersivät kaikki-
aan 25 rataa kohtuullisessa syyssäässä. Ja jälleen kävi 
niin, että killan edustusjoukkue peittosi merisotilaat 
pistein 240-220. Ei auttanut sekään, että sotilailla oli 
huomattavasti suurempi huutosakki. Kiltalaisia oli 
paikalla vain kymmenkunta erilaisten yhteensattu-
mien vuoksi. 

Tuloksen julistamisen jälkeen ilmoitti laivan pääl-
likkö Laine, että Pohjanmaa oli jälleen osoittanut 
kohteliaisuuttaan kummikaupunkinsa kiltaa koh-

taan. Tosin tätä kohteliaisuutta on jatkunut koko sen 
ajan, kun tykinhylsy on ollut kiertopalkintona. Sa-
maan henkäykseen hän kylläkin kertoi, että kun oli 
saatu kutsu kokoontua pesäpallostadionille eikä kil-
pailutapaa ilmoitettu. Hän tietysti määräsi parhaat 
pesäpallon pelaajat joukkueeseen - joka sitten pelasi 
minigolfia. 

"Ensi vuonna on Pohjanmaan vuoro valita kilpai-
lulaji, ja silloin valitaan merisotilaiden hallitsema laji, 
esim. miinojen kanto". Hyvä kun ilmoitettiin etukä-
teen, totesivat kiltalaiset. Ryhdytään treenaamaan. 

Kisan lopuksi kaikki kilpailijat palkittiin Vaasan 
kaupungin logolla varustetuilla tasokkailla kynillä 
sekä Vaasan Mailan lahjoittamilla pelikorteilla, jot-
ka olivat tietysti merimiehille tervetullut lahja, kun 
suuntana on pian koulutuspurjehdus Atlantilla. Kor-
tit auttanevat ajan kulumisessa. 

Leikkimielisen kisan jälkeen ottelijoilla ja muilla-
kin oli mahdollisuus saunoa ja uida Vaasan uudessa 
uimahallissa. Kiltalaisille oli lisäksi järjestetty mah-
dollisuus tutustua miinalaiva Pohjanmaahan myös-
kin virallisen vierailuajan ulkopuolella. 

Pohjanmaa nosti ankkurit poikkeuksellisesti jo 
klo 16.00 sunnuntaina ehtiäkseen telakalle Turkuun 
eikä laivaväki päässyt perinteiseen Vaasan Sotilasko-
tisisarten sävelhartauteen Vaasan kirkkoon. Pohjan-
maan päällikön tervehdyksen konserttiin toi yksi lai-
van upseereista. 

Teksti ja kuvat: Teuvo Roden 



T U L O S T I I V 1 E T 
K O P I O K O N E E T 
MONITOIMILAITTEET 
T E L E F A K S I T 
DATAPROJ EKTORIT 

TOSHIBA 
www.toshiba-doc.com 

M E R E N K U L U N K O U L U T U S O H J E L M A 

S u u n t a u t u m i s v a i h t o e h d o t : 
* m e r i k a p t e e n i A M K (270 o p ) 
* m e r e n k u l k u a l a n i n s i n ö ö r i (270 o p ) 
* a i k u i s k o u l u t u k s e n a v a h t i k o n e m e s t a r i s t a 

m e r e n k u l k u a l a n i n s i n ö ö r i k s i (153 o p ) 

T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S 

I S P S - t u r v a p ä ä l l i k k ö k o u l u t u s 3 p v 
V a r u s t a m o i d e n , s a t a m i e n ja a l u s t e n t u r v a j ä r j e s t e l -
m ä n s u u n n i t t e l i j o i l l e ja j ä r j e s t e l m ä n t o i m i n n a s t a 
vas taav i l l e . T ä y t t ä ä I M O : n I S P S m a l l i k u r s s i e n vaa t i -
m u k s e t U S C o a s t G u a r d i n e d e l l y t t ä m ä l l ä taval la . 

L i s ä t i e d o t k o u l u t u s o h j e l m a s t a S A M K / M e r e n k u l k u 
R a u m a p u h . (02) 620 3670 ja t ä y d e n n y s k o u l u t u k s e s t a 
S A M K / T ä y d e n n y s k o u l u t u s k e s k u s p . (02) 620 3141 

www.samk. f i 

E D I T H 
Suomen monipuolisin 

graafisen viestinnän palvelutalo. 

• Graaf inen suunni t te lu 

• PrePress -pa lve lu t 

• Sähköinen aineistonhall inta 

• Kaikki painopalvelut 

• Digitaaliset ratkaisut 

• Personoidut suoramarkk ino int i ra tka isut 

• Rekisteripalvelut 

• Logistiset palvelut 

Lisäksi käytettävissäsi ovat 
Editan kustantamon 

ja viestintätoimiston palvelut. 

Soita ja kysy lisää: 
puh. 020 450 2575 

www.edita.fi 
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Kortikin asetorni ilman 
ohjuskasetteja 

(SA-19 GRISOIU) 
MERIVOIMIEN HEITTEIDEIUTORJUNTAJÄRJESTELMÄ 

Venälä ise t ova t v a l m i s t a n e e t vuos ien 
saatossa vars in v a a t i m a t t o m a a n t a h t i i n 
uusia m e r i v o i m i e n i lma tor jun ta -ase jä r -
j e s t e l m i ä . Perus ideana o n o l lu t raken-
t a a ensin uusi j ä r j e s t e l m ä m a a - t a i il-
m a v o i m i l l e j a sen j ä l k e e n t e h d ä aseesta 
m e r i v o i m i e n versio. Eräs uus impia m e -
r ivo imien i l m a t o r j u n t a - a s e j ä r j e s t e l m i ä 
o n Kor t ik . Kyseessä o n er i ty isest i hei t -
t e i d e n t o r j u n t a a n t a r k o i t e t t u e r i t t ä in 
lyhyen k a n t a m a n oh jus jä r j es te lmä . 

Q IV /1 Q ^ Kortik -järjestelmä on suunni-
. 3 I V I O / teltu heitteiden torjuntaan me-
rimaaliohjuksia ja ohjattuja heitteitä vastaan. 
Maaleja voidaan torjua ohjuksilla 8 kilometrin 
etäisyydelle ja 15-3500 m korkeuteen sekä ty-
keillä 500 m-1500 m:n etäisyydelle. Kortik koos-
tuu kannen yläpuolisesta asetornista ja kannen 
alla sijaitsevasta ammunnanhallintapaikasta. 

Venäjän armeija on luottanut 1960-luvun 
alusta ilmapuolustuksessaan moottorilavetti-
seen erittäin lyhyen kantaman tutkaohjattuun 
ZSU-23-4 Shilka ilmatorjuntatykkiin. Järjestel-
män rajoitukset tulivat esille vuoden 1973 sodan 

aikana. 1975-1980 ryhdytti in suunnittelemaan 
korvaavaa järjestelmää. 

Ensimmäinen hybridi 

Uusi järjestelmä 2S6M Tunguska otetti in käyt-
töön vuonna 1986,2S6M oli aikanaan maailman 
ensimmäinen "hybridiasejärjestelmä".Tunguska 
koostuu kahdesta tutkaohjatusta 2A38M 30 mm 
tykistä ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmästä (9M311) Myöhemmin 2S6M 
sai lännessä nimen SA-19'Grison'. 

Venäläiset havaitsivat Tunguskan potenti-
aalin järjestelmänä, jolla voitaisiin korvata AK-
630 tykkijärjestelmä tärkeimmillä sota-aluksilla. 
Maan puolustusteollisuudessa kuitenkin huo-
mattiin, että 2S6M järjestelmään jouduttaisiin 
tekemään suuria muutoksia, jotta se sopisi me-
rivoimien tarpeisiin. 9M311 ohjus säilytettiin, 

MARTTI TUIKKA 
Kirjoittaja on majuri. Artikkeli on julkaistu 
SOTILASAIKAKAUSLEHDEN numerossa 
10/2006, väliotsikot RP-lehden toimituksen. 
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mutta Tunguskan tykki ei ol lut riittävän tulivoi-
mainen. Tykkien tilalle vaihdetti in AK-630:ssa 
käytetty Gatling -tyyppinen kuusiputkinen AO-
18 tykki. Vaikeammat merelliset olosuhteet vaa-
tivat järjestelmälle paremmat sensorit ja täysin 
uuden tulenjohtojärjestelmän. 

Prototyyppi 3M87 Kortik valmistui vuonna 
1983. Se asennettiin Tarantul II luokan ohjuskor-
vetti in (yhteen alukseen testiasennus). Yhteen-
sopivuusongelmat aiheuttivat sen, että järjestel-
mä otett i in käyttöön vasta vuonna 1989. 

Kortikin vientiin tarkoitettu versio Kashtan 
havaittiin ensimmäisen kerran ydinkäyttöisen 
ohjusristeilijän Kirovin (nyk. Admiral Ushakov) 
paljastamistilaisuudessa lokakuussa 1988. Se 
nimett i in lännessä CADS-N-1 (Close Air Defence 
System-Naval-1), mutta ohjusjärjestelmä sai ni-
mekseen SA-N-11 Grison. 

Venäjän laivasto ei Kortikin monimutkaisuu-
desta johtuen asentanut järjestelmää muihin 
Kirov-luokan aluksiin. Se asennettiin kuitenkin 
uusiin sukellusveneentorjunta-aluksiin, Kuznet-
sov -luokan lentotukialuksiin (8 kpl/alus), Uda-
loy II -luokan hävittäjiin (2 kpl) ja Neustrashimy 
-luokan fregatteihin (2 kpl). Venäjän laivastolle 
lienee valmistettu vain n. 30 Kortik -järjestelmää. 
Kortikin tuotanto päättyi 1994, mutta vientimal-
li Kashtan on edelleen myytävänä. Järjestelmän 
ensimmäiset ulkomaiset kaupat tehti in vuoden 
2001 keväällä, kun Intia i lmoitt i ostavansa muu-
taman järjestelmän. 

Nopeat tykit ja osaavat ohjukset 
Kortikin 2,25 m korkea asetorni voi kääntyä si-
vusuunnassa 360 sen molemmin puolin on 
6-putkinen 30 mm vesijäähdytetty gatl ingtykki, 
jota voidaan suunnata vain korkeussuunnassa. 
Kortikissa käytetään AO-18 Gatling -tykkiä, kun 
taas vienti in tarkoitetussa Kashtanissa alkupe-
räistä Tunguskan 2A38M, GSh-30K tai AO-18 tyk-
kiä. AO-18:an tul inopeus on 4000-5000 Is/min ja 
ammuksen lähtönopeus on 900 m/s. 2A38M on 
vesijäähdytteinen ase, jonka aseen tul inopeus 
on 1950-2500 Is/min, ja ammuksen lähtönope-
us on 960 m/s. Se pystyy tul i t tamaan kohteita 
4000 m etäisyydelle ja 200-2000 m korkeuteen. 
Asetornissa on esiladattuja ammuslaatikolta, 
joissa jokaisessa on 1000 kranaattia. 

Molempien tykkien yläpuolella on kiinnitys-
kohta neljän ohjuksen laukaisuputkikaseteille. 

Ohjus on kiinteäpolttoaineinen kaksivaiheinen. 
Yhdeksän ki logramman painoinen taistelukärki 
koostuu halkaisijaltaan 4 -9 mm ja 60 cm pitkäs-
tä tangosta, joka hajoaa 2-3 gramman paloiksi. 
Lähisytytin aktivoituu viiden metrin etäisyydel-
lä kohteestaan.Taistelukärki muodostaa räjäh-
täessään viiden metrin säteisen sirpalekiekon. 
Ohjuksen parannettu versio 9M311-1E voi torjua 
maaleja 6000 metrin korkeuteen. 

Ammuntaa hallitaan 
Aseen sensorijärjestelmään kuuluvat kahdesta 
paraboloiditutkasta koostuva Hot Shot -tutka. 
Keskimmäinen on todennäköisesti etsintätutka, 
jolla havaitaan ja seurataan pinnassa lentäviä 
meritorjuntaohjuksia. Oikeanpuoleinen lienee 
ohjusten ohjaustutka. Keskimmäisen tutka-an-
tennin vasemmalla puolella on infrapunaseu-
rain/-sieppain jaTV-kamera. Lähetys-ja vas-
taanottoelektroniikka on asennettu tornin taka-
osaan. 

Ammunnanhall intapaikasta voidaan ohjata 
aluksen kaikkia asetornia (max 6 kpl).Torneilla 
voidaan tarvittaessa tulittaa 30 kohdetta. Venä-
läisten lähteiden mukaan pitkälle automatisoi-
tu järjestelmä pystyy tul i t tamaan jopa kuutta 
kohdetta minuutissa. Ammunnanhallinnassa on 
kolme operaattoripaikkaa: 1) komentaja 2) tut-
kaoperaattori ja 3) järjestelmäoperaattori. 

Kortik -järjestelmä on li itetty aluksen omaan 
tutkajärjestelmään. Kohteet määritetään aluk-
sen valvontatutkalla, minkä jälkeen ne osoite-
taan SA-N-11 asejärjestelmien etsintätutkille. 
Jokainen asetorni valitsee automaattisesti par-
haimman torjuntasektorin. Meritorjuntaohjuk-
sen tor junta edellyttää halutun asetornin valin-
nan, valmistelun ja laukaisun. Elektro-optiikka 
sieppaa maalin ja jäljittää kohteen moottor in 
kuumat pakokaasut. Ohjus ohjataan maaliinsa 
tutkaohjattuna (ACLOS). 
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Forssan 
LVI-VALMISTE OY 

Perkiöntie 5, 30300 Forssa 
puh. 03-424 69000, telefax 03-422 4551 

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02 -438 1141 

t -

TURKU REPAIR YARD LTD 
W W W . T U R K U R E P A l R Y A R D . C O M 

Kaarina 
N N O L L I S T A V E T O V O I M A A 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24h /v rk 
Puh. 0 2 - 4 8 6 0833, 0400 -740 262 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

MAXMO KOMMUN 
6 6 6 4 0 M A X M O 
Puh . (06) 3 4 5 1520, fax (06) 3 4 5 0 2 2 7 
w w w . m a x m o . f i 

Rauman kaupunki 
PL 41, 26101 Rauma 
Puh. 02-834 111 

UNIFERM OY 
Temppelikatu 19 D 50, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uniferm.fi 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

T> j metso 
minerals Finland oy 

Kärkikuja 2, 01740 Vantaa, Puh. 020-484 5300 
www.metsominerals.com 

UUDENMAAN MESTARI-RAKENTAJAT OY 

www.umr.fi 

Raepuha l luskaap i t ja - la i t teet , singot s e k ä r a k e e t 

ROWEMA OY 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

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

NOORMARKUN KUNTA 
2 9 6 0 0 N o o r m a r k k u 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku . f i 
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RANNIKKOTYKISTÖN RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS KYMENLAAKSON 
UPSEERIYHDISTYS • Puheenjohtaja Eija Paananen RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

PL 160 Tehtaankatu 8 C 54 • Puheenjohtaja Esa Terviö 
00131 HELSINKI 00140 HELSINKI Kotilotie 6,48310 KOTKA 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala GSM 050 300 9819 GSM 0440 837 846 
Merivoimien Esikunta e-mail : eija.paananen@taloverkot.fi e-mail: esa.tervio@luukku.com 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: tapio.maijala@mil.fi RT-KERHOJOHTORENGAS MERENKURKUN KILTA 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Puheenjohtaja Kare Vartiainen • Puheenjohtaja Timo Koukku 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ Mannerheimintie 128 A 29 Hietalahdenkatu 29 as 15,65100 VAASA 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 00270 HELSINKI GSM 050 558 5987 
Keijo Tapiovaara GSM 0400 694 538 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA GSM 0400 412 600 e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Hallituksen puheenjohtaja 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 

Timo Junttila SININEN RESERVI Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 040 750 2348 • Puheenjohtaja Arno Hakkarainen GSM 0405105547 
e-mail: t imo.juntt i la@mil. f i Helenankuja 4,01400 Vantaa e-mail : tauno.setala@kolumbus.fi 
• Asiamies Jukka Leikos GSM 050 383 5486 
Merivoimien Esikunta e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi SUOMENLINNAN 
PL 105,00201 HELSINKI 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

GSM 0408280384 SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ • Puheenjohtaja Mart t i Holma 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi • Asiamies Aslak Saviranta Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 

Saunakuja 4,00730 HELSINKI GSM 040 755 4261 
MERIVOIMAT GSM 040503 0875 e-mail: martt i .holma@welho.com 

• Komentaja Pentti Villanen e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 
Merivoimien Esikunta TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
PL105,00201 HELSINKI RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA • Puheenjohtaja Heikki Arasto 
(09)181 24213 • Puheenjohtaja Aarne Krogerus Santtionranta 5,23960 SANTTIO 
e-mail: pentti.vil lanen@mil.fi Ukonhaueritie 2 D 36,02170 ESPOO GSM 041 4720602 

GSM 040545 1426 e-mail heikki@arasto.fi 
MERIUPSEERIYHDISTYS e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN • Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
Merivoimien Esikunta RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN PERINNEYHDISTYS 
PL 105,00201 HELSINKI PERINNEYHDISTYS • Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Puh (09) 181 24430 • Puheenjohtaja Aimo Laaksonen Keijukaistenpolku 3 A, 00820 HELSINKI 
Pääesikunta (1.1.2007) Leppäkuja l , 02460 KANTVIK GSM 050 563 6124 
e-mail : jaakko.savisaari@mil.fi GSM 0400 813603 e-mail : jaakko.savisaari@mil.fi 

e-mail : aimo.laaksonen@kolumbus.fi HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
RANNIKKOTYKISTÖN 

e-mail : aimo.laaksonen@kolumbus.fi 
PERINNEYHDISTYS 

OPISTOUPSEERIT RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA • Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
• Puheenjohtaja Markku Kaukoranta • Puheenjohtaja Esa Terviö Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
Riukutie 10 M42 Kotilotie 6,48310 KOTKA GSM 040 824 8679 
00390 HELSINKI GSM 0440 837 846 Puh (019) 2481163 
Puh 040-5509707 e-mail : esa.tervio@luukku.com 

LAIVASTON KILTA 
HANKONIEMEN KILTA • Puheenjohtaja Arto Tarvonen 

• Puheenjohtaja Aimo Forss Sallatunturinne 2 C19,00970 Helsinki 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO GSM 050 328 6134 
GSM 040 557 8326 arto.tarvonen@luukku.com 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 0505405417 
e-mai l : tapiori ikonen@surfeu.f i 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpel lont ie 10 B 17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-mail : lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Reino Varinovvski 
Nuppulant ie 10 E, 20320 TURKU 
Puh (02)239 4491,0400 559 828 
e-mai l : reino.varinowski@pp.inet.f i 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500665413 
teuvo.roden@ 

pohjanmaansyopayhdistys.f i 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 

www.h rmu . f i 
• Puheenjohtaja Erik VVesterinen 
Lappomint ie 446 ,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
er ik.wester inen@hrmu.f i 

HELSINGIN 
MIINANRAIVAAJAKILTA 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimint ie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400 503 099 
e-mai l : erwes@erwes.com 

LAIVASTON SUKELTAMILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mai l : keijokar@saunalahti.f i 

2007 

18.01. 

17.02. 

29.03. 

18.04 

MY:n t ammikuun kuukausikokous Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla (sivu 52) 
Turun Rannikkotykistöki l lan vuosikokous Turun Kasarmil-
la (sivu 67) 

RTUY:n ja MY:n jär jestämä KYLMÄN SODAN seminaari 
Suomenl innan Upseerikerholla (sivu 48) 
MY:n vuosikokous Suomenl innan Upseerikerholla (sivu 
52) 

Helsingin Mi inanraivaajakaan kokous joka kuukauden 
to inen t i istai klo 13.00 ravintola Whi te Ladyssa 

Seuraa lehtemme kotisivui l ta mer ivo imien 
ja eri yhdistysten t iedot te i ta : 

www.rannikonpuolustaja.f i 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
teemat 2007 

1/2007 Meriyhteyksien turvaaminen 
- mi tä tarkoi t taa nyt ja tulevaisuudessa - meri l i ikenne 
poikkeusoloissa - huol tovarmuus - satamat - mi inantor-
j u n t a - L a i v u e 2000 

Esittelyssä: Kotkan Rannikkopatal joona 
I lmestyy viikolla 11. 

Kylmän sodan seminaari, h istor ianumero 
I lmestyy viikolla 23. 

Mer ivoimien kansainvälinen rooli 
I lmestyy vi ikolla 40. 

Rannikon Puolustaja, 50 vuot ta Suomen rannikoiden 
puolesta 
I lmestyy viikolla 50. 

Sininen Reservi ry:n perinteinen Joululounas Sininen Reservi ry:n, Meri-
puolustuspiirin ja meripuolustuksen toimijoille lauantaina 16.12.2005 klo 
1200 Opetusravintola Perhon kabinetissa. 

I Hinta on 26 euroa, sisältäen punaviini glögin ja jouluisen noutopöydän 
sekä ruokajuomat (kotikalja, vesi, maito) ja kahvin. Lapset 4-12 v 17 € ja 
alle4 v 0 €. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Viimeistään 7.12.2005 mennessä Kimmo 
Kinos ilmoittajtuminen@sininenreservi.fi tai 050 388 0282 (iltaisin). 
Lisätiedot myös www.sininenreservi.fi tapahtumakalenterissa. 

R A N N I K O N 
P U O L U S J A J A n 

fc^ii/ihimrtkrtle/ihri 
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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. ins ta . f i 

M E R H l ! L E 
Lauttasaaren Mar ina l tamme: 

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

PENCENTRA 
M A R I N C E N T E R 
V O L V O P E N T A 

Veneentekijäntie 9, OQ210 Helsinki 
Puh. 0 2 0 7 3 1 4 042 , fax 0 2 0 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.fi 
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Closer cooperation 

Ensuring the safety of citizens means having the right information at the right time, 
in the right place. That's why so many public safety and defence organisations trust 
EADS to deliver their communication solutions. These interoperable, easy-to-use 
solutions ensure reliable command and field communication. They make sharing 
information simple, flexible and easy to control, internally and between different 
agencies. 

We're reaching for new heights - and listening to the best in public safety. You. 

For t he secur i ty of all 

www.eads.com/pmr 

EADS 
DEFENCE 
& SECURITY 

http://www.eads.com/pmr


F I N N E T O N S U O M A L A I N E N T l E T O L i I K E N N ERYH M Ä , J O K A T A R J O A A 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 - , D A T A - , I N T E R N E T - JA D I G I - T V - R A T K A I S U T . 

Kysy lisää valtakunnallisesta palvelunumerostamme 0800 30109. 

FINNET 
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