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ETEENPÄIN 
Rannikkotykistön Upseeri-yhdistys on 25-vuotisen toimintansa aikana 

kamppaillut erään aselajin luonteesta johtuvan vaikeuden kanssa. Yhdistyk-
semme jäsenten keskinäinen kanssakäyminen on ollut vaikeasti järjestettävissä 
heidän asuessaan hajallaan Suomenlahden rantamilla. Siksipä on vuosikokous 
jäänyt jäsenten ainoaksi yhteiseksi tilaisuudeksi. Huomattava osa kokouspaik-
kakunnalta k ia asuvista ei silloinkaan palvelus- tai taloudellisten esteiden 
takia ole . it osallistua kokoukseen. Yhdistyksen toiminta on siten jäänyt 
lähinm . .tokunnan asiaksi, joka yhteysupseereille lähettämillään kiertokir-
jeillä on tiedoittanut yhdistyksen toiminnasta. Tunnustettu tosiasia on, että 
moni jäsen on yhdistyksen olemassaolon ja siihen kuulumisensa todennut vain 
vuosittain kannetun jäsenmaksun yhteydessä. 

Poistaakseen tämän epäkohdan on johtokunnassa perusteellisesti poh-
dittu nyt käsissämme olevan lehtisen julkaisemista. Sen tarkoituksena on olla 
nykyisten ja entisten jäsentensä samoin kuin muittenkin rannikkotykistössä 
palvelevien tai palvelleitten niin reservin upseereiden kuin kanta-aliupsee-
reittenkin yhdyssiteenä. Lehden tilaaja- ja lukijapiirin toivotaan siis mah-
dollisimman laajaksi siinä uskossa, että vakinaisessa palveluksessa olevien li-
säksi nimenomaan vanhempi polvi haluaa jatkuvastikin seurata vanhan ase-
lajinsa oloja ja kehitystä sekä ainakin tätä lehtistä tilaamalla tukea riento-
jamme. 

Vaikka lehtisemme ei aluksi olekaan näitä painosivuja suurempi on pyr-
kimyksemme saada sen sisältö sellaiseksi, että se kiinnostaa kaikkia nykyisiä 
ja entisiä rt:n "tykkimiehiä". Se tulisi olemaan rt:n toimintaa seuraava uutis-
lehti, josta lukijat saisivat tietää tapahtumista oman saarensa tai toimipaik-
kansa ulkopuolelta. Ammattia koskevat kirjoitukset ovat tietysti aina terve-
tulleita lehden toimitukseen. Lisäksi toivotaan elonmerkkejä myös siviiliin 
siirtyneiltä jäseniltä. Heidän tukeensahan lehden tulevaisuus suurelta osalta 
perustuu. 

Lehtisen tarkoituksena on lähteä rakentamaan kiinteämpää kosketusta ja 
yhteyttä rannikkotykistössä palvelevien ja palvelleitten kanssa ja tässä mie-
lessä toivomme yrityksellemme myötätuulta ja lukijoiden piirissä myönteistä 
suhtautumista. 

1957-2007 
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... ilmestyy viikolla 11. 
Pääteemana on Rakennemuutos päätöksessään. 
Lehden aineistopäivä on 14.1.2008 mennessä. Tekstit 
sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina 
(muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. 
Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (diaikuvat tiff-, 
eps- tai jpg). Digikuvien minimiresoluutio on 300 dpi 
käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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PÄÄKIRJOITUS 4/2007 
n i H l H H 

Rannikon Puolustaja 
5 0 vuotta 
Kokemusta ja näkemystä 
vuosien va rrelta 

Rannikon Puolustajan puolivuosisataa 
on nähnyt rannikkotykistöaselajin tie-
dotuslehden kasvun muutaman sivun 
lehtisestä palkituksi ja arvostetuksi me-

rellisen puolustushaaramme ammatilliseksi 
julkaisuksi. Lehti yhdistää ammatillisen infor-
maation ja tiedontarpeen sekä laajan Sinisen 
Reservin yhdistysten ja kiltojen uutisten jake-
lun. Näyttävä ulkoasu ja painava sisältö ovat 
tuoneet lehdellemme useita palkintoja ja kiitos-
mainintoja. Toimitusneuvosto, päätoimittaja ja 
avustajakunta voivat ylpeydellä viettää Ranni-
kon Puolustajan 50-vuotispäivää ja merellistä 
juhlaseminaaria. 

Aina ei aurinko ole vuosikymmenien saa-
tossa paistanut lehtemme toimituksen ja pää-
toimittajien ylle. Ottaessani vastaan päätoimit-
tajan luottamustehtävän vuonna 1976 eversti 
Matti Lappalaiselta kuulin huhuja rimaa hipo-
vasta julkaisijan, Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen, taloudesta ja sen tulevaisuuden 
näkymistä. Lehti oli kuitenkin tukevasti jaloil-
laan. Eli jopa pari numeroa kerrallaan eteen-
päin. Ansio lankeaa tehokkaalle ja diplomaatti-
sia menetelmiä kaihtaneelle mainoshankkijalle. 
"Raha ei haise" periaatteella hankitut mainok-
set veivät päätoimittajan, silloisen nuoren ma-
jurin seisomaan asennossa milloin YE-päälli-
kön milloin aselajimme tarkastajan virkahuo-
neeseen. Tämä osoitti, että lehti luettiin tark-
kaan myös ylemmissä johtoportaissa. Artikke-
leiden sisältö ei aiheuttanut vastaavia sulkeis-
harjoituksia. Eipä kiitoksiakaan paljon herunut. 

Eli kaikki meni periaatteessa hyvin. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys oli ja on 

edelleen tunnettu korkeatasoisesta julkaisutoi-
minnastaan. Yhdistyksen vuosikirjat, aselajin 
historiaan liittyvät kirjat ja kokonainen joukko-
osastohistorioiden sarja ovat tästä esimerkkei-
nä. Maantieteellisesti hajallaan toimiva aselaji 
pystyi tarvittaessa kokoamaan sekä kirjoittajat 
että taloudelliset edellytykset julkaisutoimin-
nalleen. Lehtemme oli ja on tänään tärkeä, liki 
kantava osa tätä toimintaa. Julkaisutoiminta 
ja Rannikon Puolustaja kytkettiin osaksi ase-
lajin rekrytointitoimintaa suuren upseeripu-
lan kouristaessa linnakkeiden ketjua. Aselajin 
juuri nuppuunsa puhkeava mittava teknillinen 
kehitys kytkettiin agressiivisesti palvelemaan 
rannikkotykistön henkilöstön hankintaa. 1970-
luvun lopussa koottiin erillinen "Rekrytointi-
projekti" pääosin siviilimaailman mainonnan 
ammattilaisista. Idean isä oli Heikki Tiilikainen 
ja yhdysmiehenä mainosmaailman Martti Kos-
ki. Tulosta syntyi. Kolme erillistä rekrytointi-
numeroa ja mittava määrä julisteita, tarroja ja 
postikortteja. "RT ON TERÄSTÄ" levisi koulu-
jen lukioluokkiin, ammattikouluihin ja joukko-
osastoihin, mutta myös työvoimatoimistojen 
miesten vessojen seinille. Viimeinen rekrytoin-
tinumero palkittiin vuoden parhaana "aselaji-
lehtenä". Hyvä menestys rekrytoinnissa toi mi-
nulle, eli päätoimittajalle porttikiellon Kadetti-
koulun aselajivalinnan tunneille. 

jatkuu sivulla 
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illut erään aselajin luonteesta 
jäsenten keskinäinen 
asuessaan hajallaan 
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PÄÄKIRJOITUS ja tkuu 

Päätoimittaja joutui tiedon ja taidon kart-
tuessa tiivisti mukaan aselajin muuhun julkai-
sutoimintaan. "Tuhantein rantain partahilta", 
"Rannikkotykkimiehen" eri painokset ja rekry-
tointiprojektiin liittyen kirjoitukset valtakun-
nallisiin viikkolehtiin. Taitto tehtiin tuolloin 
saksi ja liima periaatteella. Yleensä ilta- ja jos-
kus aamuyön hiljaisina hetkinä. Olihan dead 
line aina seuraavana aamuna. Onneksi faktori 
Sohkanen Sahalan kirjapainossa tarkasti yön 
tuherruksen tulokset ja oikaisi suurimmat vää-
rin liimatut palstat. Vaimoni sekä teini-ikään 
ehtinyt tyttäreni toimivat taittovedosten "va-
paaehtoisina" oikolukijoina. Ensimmäiset väri-
sivut laittoivat laskutaidon ja hahmottamisky-
vyn koetukselle, kun piti laskea mille aukeamil-
le arkin värisivut osuivat. Päätoimittajan on-
neksi lehden talous ei kestänyt kovin runsasta 
väreillä pröystäilyä. 

Luovutin päätoimittajan tehtävät eversti-
luutnantti Timo Sariolle siirtyessäni Hangon 
Rannikkopatteriston komentajaksi talvella 
1984. Kahdeksan mielenkiintoista vuotta ja 
32 numeroa olivat jääneet taakse. Kahdeksan 
vuotta, jotka opettivat arvostamaan aselajimme 
johdon aktiivista pyrkimystä korkeatasoiseen 
julkaisutoimintaan. Rannikon Puolustaja oli 
yhdysside hajallaan olevaan aselajin henkilö-
kuntaan. Päätoimittajan pääkirjoitus heijasti 
nuoren ye-upseerin näkemyksiä rannikkotykis-
tön tilasta tai tulevaisuuden näkymistä. Taus-

talla oli usein luottamuksellinen keskustelu 
aselajin tarkastajan tai operatiivisella osastolla 
oman esimiehen kanssa. Pääkirjoitus tai mui-
ta artikkeleita ei sensuroitu. Päinvastoin pää-
toimittaja joutui välillä käyttämään punaky-
nää. Poistettuani suuresti arvostamani eversti 
Veikko Vuorelan erinomaisesta kirjoituksesta 
muutaman "rautaa rajalle" lauseen, sain kutsun 
eversti Alpo Kantolan huoneeseen. Aselajitar-
kastaja kysyi vakavalla äänellä: "Onko majuri 
se sama mies, jonka kanssa eversti Vuorelalla 
oli vaikeuksia jo 1960-luvulla?" Kysymyksen 
tausta on oman messunsa väärtti. Eversti Vuo-
relan palaute oli tullut nopeasti. 

Toivotan 50-vuotiaalle Rannikon Puolusta-
jalle ammatillista kunnianhimoa ja pyrkimystä 
jo viitoitettuun päämäärään, korkeatasoiseksi 
puolustushaaralehdeksi. Säilyköön lehden va-
paus itse päättää ja julkaista saatua ja hankittua 
aineistoa. Kirjoittaja on vastuussa artikkelinsa 
sisällöstä ja tasosta, mutta päätoimittaja kan-
taa vastuun lehtensä asiallisesta sisällöstä ja 
kokonaisuudesta - "sama mies, jonka kanssa 
minulla on ollut jo aiemmin vaikeuksia" peri-
aatteella! Kiitos nykyiselle päätoimittajalle ja 
kirjoittajille korkeatasoisesta lehdestä! Lehdel-
lemme, Rannikon Puolustajalle myötätuulta 
toivottaen! 

Asko Kilpinen 
Päätoimittaja vuosina 1976-1984 

1.10. valkoiset 
kaappiin vap-
puun asti. 

RUOTUVÄELTÄ LAINATTUA 
Ohjeet merivoimien asuvalikoimaan kuulu-
van m/30-lippalakin päällisen käyttämisestä 
ovat muuttuneet . Lokakuun ensimmäisestä 
päivästä alkaen lakin kanssa käytetään tum-
mansinistä lakinpäällistä aina huhtikuun lop-
puun saakka. Tähän asti valkoista päällistä on 
käytetty vuoden ympäri. 

Lippalakkia m/30 käytetään merivoimien 
kantahenkilökunnan palveluspuvussa, vie-
railupuvussa, pienessä juhlapuvussa, juhla-
puvussa sekä paraatipuvussa. Esikuntapalve-
lukseen liittyen lakin käyttö on mahdollista 
myös merivoimien keyessä palveluspuvussa. 
(Ruotuväki, Jussi Latvala) 

| OIKAISU 
Rannikon Puolustajan edel-
lisessä numerossa 3/2007 
sivulla 44 nimitysuutiseen 
oli pujahtanut painovirhe. 
Suomenlinnan Ranikkoryk-
mentin komentajan, komen-
taja Juhani Karjomaan nimi 
oli kirjoitettu virheellisesti 
muotoon Varjomaa. 

Toimitus pahoittelee ja pa-
rantaa kaikki tapansa seu-
raavasta numerosta alkaen. 

1 io 
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Hyvä meripuolustusväki, 

arvoisat Rannikon Puolustajan lukijat 

Rannikon Puolustaja on ilmestynyt yhtäjaksoi-
sesti samalla nimellä vuodesta 1957 alkaen. 

Lehteä on julkaistu neljästi vuodessa ja sen lisäk-
si juhlanumerolta eri teemoilla. Lehden kustantaja 
on alusta alkaen ollut Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys. Toimituskunnassa ovat olleet edustettui-
na kaikki ne tahot, joiden tiedon välittämistä lehti 
kulloinkin on palvellut. Päävastuun lehden toimit-
tamisesta ovat kantaneet vapaaehtoiset päätoimit-
taja ja toimituspäällikkö. Vapaaehtoistyön mer-
kitys on korostunut taloudellisesti epävakaina ai-
koina, jolloin lehden talous, monen muun maan-
puolustuslehden tavoin, on ollut vaakalaudalla. 
Lehden ansaitsema laaja arvostus onkin pitkälti 
lehden julkaisemiseksi tehdyn vapaaehtoistyön an-
siota. Tämä arvostus on useaan kertaan asianmu-
kaisesti tunnustettu muun muassa Vuoden Kilta-
lehti -palkinnolla. 

Rannikon Puolustajan pääteemat painottuivat 
lehden alkuaikoina 1950- ja 1960 -luvuilla rannik-
kotykistön joukko-osastojen ajankohtaisasioihin 
sekä aselajin aktiivisen järjestökentän kuulumi-
siin. Rannikkotykistön voimakas teknistyminen 
ja samalla koulutusjärjestelmän kehittyminen nä-
kyivät selvästi lehden pääteemoissa 1970-luvulta 
alkaen ajankohtaiskuulumisten säilyessä silti sisäl-
lössä keskeisinä. Merkittävä käännekohta lehden 

kehityksessä tapahtui vuonna 1998, jolloin nykyi-
set merivoimat muodostettiin. Rannikon Puolus-
tajan sidosryhmäkenttä laajeni oleellisesti ja leh-
destä tuli merkittävä merivoimien viestintäkanava. 
Lehden sisältö on sittemmin kehittynyt monipuo-
lisesti maanpuolustusta ja erityisesti meripuolus-
tusta käsitteleväksi kokonaisuudeksi, historiaa ja 
perinteitä unohtamatta. Rannikon Puolustaja tar-
joaa lukijoilleen mielenkiintoisen ja ajankohtaisen 
lukunautinnon aina ilmestyessään. 

Yhteenkuuluvuuden vaaliminen on ollut se pe-
rusta, jolle Rannikon Puolustajan sisältö on alusta 
lähtien rakennettu. Rannikon Puolustaja - yhtei-
nen julkaisumme - on merkittävällä tavalla vaikut-
tanut siihen yhteishenkeen, jolla meripuolustusta 
rakennetaan ja jonka puolustusvoimain komenta-
jana olen voinut konkreettisesti havaita. 

Onnittelen 50 vuotta täyttävää Rannikon Puo-
lustajaa ja kiitän puolustusvoimien puolesta kaik-
kia osallisia ansiokkaasta vapaaehtoisesta maan-
puolustustyöstä. 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen, 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali Juhani Kaskeala 
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Varmistamme 
ennakointi- ja suorituskyvyn 
TietoSaab Systems tarjoaa edelläkävijäratkaisnjaja -palveluja maanpuolustukseen ja 
siviiliturvallisuuteen. Niiden avulla luodaan ja ylläpidetään tilanteen vaatima ennakointi-
ja suorituskyky. 

Olemme tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien sekä valikoitiyen tuote-
ratkaisujen merkittävä toimittaja kotimarkkinoillamme, osaamistamme arvostetaan 
myös kansainvälisesti. Aktiivinen osallistumisemme koko toimialan kehitykseen varmistaa, 
että pystymme ennakoimaan ja ratkaisemaan asiakkaittemme haasteita. 

T i o t n P n a t n r TietoSaab Systems Oy 
• I v i u t l I d W I Tietot ie 6, PL 403, 02101 Espoo 

Building the Information Society Puh. +358 20 7252 000 • www.t ie tosaab.com 
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Hyvät lehden tekijät ja lukijat 

Merivoimat on ylpeä Rannikon Puolustaja -
lehdestä. Lehti on vakiinnuttanut asemansa 

koko meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehtenä. 
Merivoimissa palvelevalla henkilöstöllä on ollut 
viime vuosina yhä suurempi merkitys sisällöntuot-
tajana lehden sivuilla. Asiantuntijoiden kirjoituk-
set omilta aloiltaan ovat korostaneet lehteä meri-
puolustuksen ammattilehtenä. Merivoimat on li-
säämässä myös toimituksellista vastuutaan lehden 
tekemisessä. Kuitenkin selkeän vastuun lehden jul-
kaisemisesta on kantanut Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys. Esitänkin parhaan kiitokset lehden 
julkaisijalle 50 vuoden työstä sekä ennakkoluulot-
tomasta ja avarakatseisesta lehden kehittämisestä 
viimeisen vuosikymmenen ajalta koko meripuo-
lustuksen yhteiseksi julkaisuksi. 

Lehden sisällöstä ja toimittamisesta vastaa pää-
toimittaja, joka yhdessä avustajiensa kanssa saattaa 
materiaalin painokelpoiseen kuntoon kirjapainoon 
toimitettavaksi. Neljästi vuodessa olemme saaneet 
luettavaksemme monipuolisen ja kiinnostavan lu-
kuelämyksen, jonka tekeminen perustuu suurelta 

osin vapaaehtoistyöhön. Kiitos lehden nykyiselle ja 
edellisille päätoimittajille merkittävästä maanpuo-
lustustyöstä. 

Koko meripuolustuksen kenttä järjestöineen ja 
yhdistyksineen osallistuu aineiston tuottamiseen, 
lehti on merkittävä t iedotuskanava tilaajilleen. 
Rannikon Puolustaja yhdistää näin lukijoitaan ja 
lisää yhteenkuuluvuutta merivoimissa ja sen sidos-
ryhmissä. Merivoimien komentajana olen erittäin 
tyytyväinen siihen yhteistyöhön, jolla lehteä teh-
dään sekä korkeatasoisen julkaisun myönteisestä 
vaikutuksesta merivoimahenkeen ja Merivoimien 
julkisuuskuvaan. 

Rannikon Puolustajalle, yhteiselle julkaisul-
lemme, parhaat onnentoivotukset 50-vuotisen tai-
paleen johdosta. 

Myötäisiä tuulia ja seesteisiä lukuhetkiä toivotta-
en, 

Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali Hans Holmström 
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Kun se 
on ollut 

parasta 

Rannikon Puolustajan juhlavuosi on päät-
tymäisillään. Paljon suurempana juhlana 

itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlavuotemme, 
joka ei nyt niin kauhean paljon ole vuoden 
mittaan näkynyt. Vaaleja on pidetty, lakkoi-
luja harrastettu ja inflaatiolle on annettu jäl-
leen kunnon sysäyksiä. Turpiin vaan ja on-
nea itsenäisyyden uudelle vuosikymmenelle! 

Mutta on jotain uuttakin ja ilahduttavaa 
ilmennyt. Maamme uiko- ja turvallisuuspo-
litiikasta on yritetty aloittaa ihan uudennä-
köistä keskustelua. Perinteiset keskustelijat 
ovat kyllä parhaansa mukaan yrittäneet sitä 
kahlita. Ja valtansa menettäneet ovat tuskis-
saan blogeja kirjoitelleet. Presidenttimme on 
jopa ryhtynyt luokittelemaan valtioneuvos-
ton jäseniä puhevaltaisiin ja muihin. 

Murrostilanteet voivat olla vaikeita! 
Tieto on valtaa ia tiedottomia on hel-

pompi hallita. Siksi diktatuureissa valvotaan 
tiedonvälitystä ja mielipiteistä rangaistaan. 
Uskollisia vallan kannattajia tietysti vastaa-
vasti palkitaan. Me olemme usein valmiita 
taivastelemaan ja tuomitsemaan erityises-
ti kaukana olevien menettelyjä, varsinkin, 
jos ne eivät ole isoja kauppakumppaneita. 
Kotona emme aina edes huomaa vallanpi-
täjien hienostuneempia sensuurin muotoja. 
On monta tapaa vaientaa keskustelu ja mah-
dollinen kritiikki. Vaikka vain epäsuosiolla 
tai vaientamalla asia kuoliaaksi. Näinhän se 
ihminen toimii, la vallan ytimessä erityisesti. 
Pääministeriä on onniteltava rehellisyydestä, 
kun hän julkisesti kieltää ministereiltä yh-
teiskunnan kansalaisiin vaikuttavista asioista 
keskustelun. Valmistelun verukkeella. 

Armeijat ovat kaikissa maissa mieltäneet 
hyvin tiedonvälityksen merkityksen. 

Tiedotus on ase, jonka merkitys korostuu 
sodissa ja kriiseissä. Siksi sen sisältöä on 

aina rajoitettu ja sensuroitu. Kriisitilanteissa 
se onkin välttämätöntä. Mutta tiedotus on 
myös vaikuttava väline rauhan oloissa. Vaa-
leissa voitetaan, kun asiat on oikein manipu-
loitu, ja vaaleissa hävitään, kun propaganda-
osasto on osaamaton. 

Oma Puolustusvoimamme on panosta-
nut ja panostaa tiedotukseen merkittävästi. 
Maanpuolustuskurssit lienee sen pisimmälle 
kehitetty muoto. Kurssille pääsy on monen 
haaveena ja yhdistyksen merkkiä kannetaan 
ylpeydellä. "On hienoa olla kultapossuker-
hon jäsen". Tuotteena kurssi on todella ar-
vostettu. Ja täydellä oikeutuksella. 

Oma puolustushaaramme, merivoimat, 
ei aina välttämättä ole ollut avoimelta vaikut-
tavan tiedotuksen eturintamassa. Kun otin 
vuonna 2002 vastaan Rannikon Puolustajan 
päätoimittajan tehtävät, sain toimitettavakse-
ni lehden, jolle oli luotu sekä taloudellinen, 
että toiminnallinen perusta, jolta oli hyvä 
lähteä liikkeelle. Kun lehden laajennus "tyk-
kimiesten" lehdestä "venemiestenkin" leh-
deksi oli vielä murrosvaiheessa, ja kun mur-
rokseen liittyi myös koko Sinisen Reservin 
kasvukipuja, oli merivoimien henkinen tuki 
todella tarpeen. Toiminnallinen tuki oli sil-
loin vielä hakusessa. 

Oman päätoimitta)akauteni tavoitteena 
on ollut Rannikon Puolustajan muuttaminen 
meripuolustuksen tiedotus- ja jäsenlehdes-
tä puolustushaaran AMMATTI- ja jäsen-
lehdeksi. Muutos ei ole ollut kivuton, eikä 
ole syntynyt ponnisteluitta. Kun lehdellä ei 
vuosiin ole ollut toimituspäällikköäkään, on 
lehden teosta syntynyt turhankin kokonais-
valtainen harrastus. 

Aikanaan muutaman numeron lehteä 
tehtyäni, pyysin ja sain audienssin silloisel-
ta merivoimien esikuntapäälliköltä. Kysyin 
hänen/merivoimien näkemystä lehden luon-
teesta. "Se on tiedotusväline reserviläisille ja 
kiltojen jäsenille". Merivoimien komentaja 
puolestaan katsoi, ettei merivoimat voi vel-
voittaa henkilöstöään kirjoittamaan lehteen, 
vaan se on (vain) mahdollisuus. 

Ajat ja ajatukset ovat muuttuneet!. Olen 
svvästi kiitollinen merivoimille sen nvkvises-
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"Väsynyt, mutta onnellinen" 

tä tuesta. Parina viime vuonna lehti on voinut 
julkaista erinomaisia, "käskettyjä", artikkelei-
ta ja teemakokonaisuuksia. Tänä vuonna on 
päätetty lehden kannalta erittäin merkittäväs-
tä konkreettisesta merivoimien tuesta. Ja lehti 
on saanut julkaistavaksi erinomaisia, ammat-
tilaisten artikkeleita, pyytämättä! Ja ensi yön 
oikeudella! 

Ensi vuosi tuo lehteen paljon muutoksia. 
Uuden päätoimittajan, toimituspäällikön ja 
uuden taittajan. 

Uusi päätoimittaja luo jälleen lehdelle 
oman linjansa, nyt toimituspäällikön avus-
tamana. Varmasti myös kehittyvää kumppa-
nuutta merivoimien kanssa. Lehti tavoittaa 
noin 5000 meripuolustuksen toimijaa ja kiin-
nostunutta. Se on mahdollisuus, jota kannat-
taa käyttää. 

Olen kirjoittanut näitä kohunneitani pää-
toimittajakauteni alusta asti. Olen havainnut 
niitä luetun. Ne ovat herättäneet ihastusta ja 
vihastusta. Keskustelua lehden palstoilla ei 
koskaan. Olen kokenut päätoimittajan teh-
täväkseni myös ongelmallisiksi tai vaikeiksi 
koettujen asioiden pohdiskelun. "Kurapor-

taan" tuntojen ja huolenaiheiden välittämisen. 
Sieltä ne oikean työn tekijät löytyvät. Harvoin 
parketeilta. Joilla "maanpuolustushenki" usein 
tuoksuu, jopa väkevästi. Mutta tällainen on 
ihmisten maailma. Mukavaa parketeillakin on 
ollut. Usein oikein mukavaa. 

* 

Kiitos lukijani, kiitos tukijani, kiitos Kari, 
taistelutoverini ja ystäväni, joka ei jät-

tänyt koskaan pulaan. Kari Merilä, lehden 
taittaja 15 vuoden ajan, jonka sydän ja taito 
ovat lehdessä näkyneet, [a palkintoja tuoneet. 
Kiitos muut työtoverini lehden, RtUY:n ja 
Sinisen Reservin piirissä. Kiitos lehden talou-
delliset tukijat. Kiitos lehden vakio- ja muut 
ilmoittajat. 

Uskon, että lehti jatkaa vielä seuraavat 50 
vuotta kehittyen ja kukoistaen. Toivon, ettei 
siitä koskaan tulisi vain puolustushaaran pro-
pagandajulkaisua, vaan se säilyttäisi itsenäi-
syytensä ja ripauksen kriittisyyttäkin. Jos lehti 
menettää uskottavuutensa ja tuoreutensa, se 
menettää myös lukijansa. Siinä eivät lehden 
ulkoiset avut yksin auta. Siksi lehden toimi-
tuksellinen ja taloudellinen itsenäisyys on pi-
dettävä kunniassaan. 

Jätän taakseni hienon lehden, hienoja ys-
täviä ja paljon sitä merellistä maailmaa, jota 
olen rakastanut. Jätän sen haikeana mutta hy-
villä mielin. Saattaa joku lukijakin olla hyvillä 
mielin. Vihdoinkin! 

" "TV'un se parasta on ollut, se vaivaa ja tus-
X \ - k a a on ollut". Kiitos kumppanit. Enpä 

vaihtaisi pois. 

Päätoimittaja 
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Tisüotusvälmeiüen 
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«kutus Suomen 
ajankohtaisiin 

puolustusratkaisuihin 
ja -keskusteluihin 

1 V A 
MERIPUOLUSTUSPÄIVÄ 
27.10.2007 

Olli Kivinen on Hel-
singin Sanomien pit-
käaikainen toimitta-
ja, ulkomaanosaston 
päällikkö ja pääkirjoi-
tustoimittaja, nykyisin 
riippumaton kolum-
nisti. Suomen Kuva-
lehden Tuomo Lappa-
lainen lukee lehdessä 
37/2007 Olli Kivisen 
Suomen ulkopolitiikan 
asiantuntijoiden terä-
vimpään joukkoon, 
yhdessä mm. Max Ja-
kobsonin, Martti Ah-
tisaaren, Paavo Lippo-
sen ja Jaakko Ilonie-
men kanssa. Kirjoitus 
on kooste Meripuolus-
tuspäivän esityksestä. 

"Tämän hetken 
kuume perune on 
suhteemme Natoon" 
OLLI K I V I N E N 

Suomalaisia tiedotusvälineitä 
arvioitaessa on aina ensim-

mäisenä muistettava, että suo-
malaiset ovat erittäin innokkaita 
lehtien lukijoita, Unescon tilas-
tojen mukaan jatkuvasti kolmen 
kärjessä olevan maan joukossa. 
Tavallaan tilanne on vielä kirk-
kaampi, koska meillä valtaosa 
lehdistä - mukaan luettuna suu-
rin lehti - ovat vakaviksi luetta-
via lehtiä, kun taas muissa kär-
kimaissa lukijamäärät johtuvat 
osaksi varsin keveistä ja skan-
daalihakuisista lehdistä. Meillä 
voi myös sanoa, että iltapäivä-
lehtemme ovat paljon asiallisem-
pia kuin vastaavat julkaisut käy-
tännöllisesti katsoen kaikkialla 
maailmassa. 

Tästä p e r u s l ä h t ö k o h d a s -
ta juontuu toinen todellisuus: 
suomalaiset ovat myös erittäin 
kriittisiä ja valistuneita. Näin ol-
len he eivät suinkaan muodosta 
mielipiteitään sen mukaan, mitä 
lehdet tai muut tietousvälineet 
sanovat mielipidekirjoituksis-
saan. Ne ovat osa siitä tietopake-
tista, jonka perusteella kansalai-
set muodostavat oman kantansa. 
Tämä näkyy varsin selvänä vaik-

kapa Euroopan unionin tai puo-
lustusliitto Naton kohdalla. Tie-
dotusvälineet suhtautuvat niihin 
selvästi kansaa myönteisemmin, 
mutta se ei ole poistanut kansa-
laisten epäilyjä. 

Tiedonvälitys on 
keskeinen tehtävä 
Kansalais ten oman a ja t te lun 
vahvuudesta johtuu, että tiedo-
tusvälineiden täytyy muistaa toi-
mintansa perusta, tiedonvälitys. 
Se on keskeinen ja pysyvä pohja, 
johon muun toiminnan täytyy 
perustua. Puhun tässä lähinnä 
lehdistä, mutta samat perusasiat 
pätevät myös sähköisissä tiedo-
tusvälineissä. Lisätäsmennykse-
nä täytyy vielä sanoa, että puhun 
sitoutumattomista tiedotusvä-
lineistä, joiden asema on vuosi 
vuodelta vahvistunut. Puolue-
lehdet kokevat tehtävänsä erilai-
sena. Sitoutumattomien ja vapai-
den tiedotusvälineiden tehtävä 
on tarjota ihmisille tietoa ja eri-
laisia näkökantoja, joiden perus-
teella he voivat täsmentää omaa 
ajatteluaan. 

Jokaisen t iedotusväl ineen 
tarjonta on kokonaisuus, johon 
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kuuluu uutisia, viihdettä, luki-
jain palvelua, kamppailua ka-
dunmiehen oikeuksista suhtees-
sa virkavaltaan, virikkeiden tar-
jontaa, lehden ja sen toimittajien 
mielipiteitä, kansan äänen kuu-
leminen mielipidesivuilla ja niin 
edespäin, aina sarjakuviin saak-
ka. Tässä paketissa mielipide-
kirjoitukset, pääkirjoitukset, ko-
lumnit, kantaa ottavat taustat tai 
jopa "tyhmät kysymykset" -tyyp-
piset osiot ovat yksi palikka, jon-
ka merkitystä ei pidä yliarvioida, 
mutta ei myöskään aliarvioida. 
Tulos riippuu laadusta ja osaa-
misesta; jotkut saavat sanoman-
sa perille paremmin kuin jotkut 
toiset. 

Oikea tieto 
on välttämättömyys 
Kuten sanottu, avainsana on tie-

donvälitys. Sitä hallitsee selkeä 
lainalaisuus. Pystyäksesi välittä-
mään tietoa, sinun täytyy ensin 
se tieto hankkia. Se on vakavan 
journalistisen työn suurin haas-
te, mutta samalla paras suola. 
Vaatimus koskee tietenkin erityi-
sen selvästi turvallisuuspolitiik-
kaa, koska sen merkitys kansa-
kunnalle on merkittävämpi kuin 
monet muut yhteiskuntaelämän 
osa-alueet. 

Kokemukseni on osoittanut, 
että suomalaisessa turvallisuus-
poliittisessa keskustelussa tär-
kein tehtävä on oikean tiedon 
kertominen - vain sitä tietä voi 
vaikuttaa ihmisten ajatteluun. 
Lisäksi oikea tieto on äärimäisen 
tärkeä päätöksen teon pohja. 

Tiedon hankinta ei aina ole 
niin yksinkertaista kuin pääl-
tä päin saattaa uskoa, perusteel-
lisella työskentelyllä, lähteiden 
käytöllä ja verkostoitumisella saa 
paljon aikaan, mutta samalla on 
muistettava myös omat rajoituk-

sensa. Annan tästä esimerkiksi 
meille läheiseltä alueelta, puo-
lustusasioista. 

Hornet-kauppojen edellä mi-
nuunkin otti yhteyttä useiden 
maiden teollisuuden edustajia, 
jotka yrittivät saada minut kir-
joittamaan milloin ruotsalaisen, 
milloin ranskalaisen, milloin 
jonkin amerikkalaisen koneen 
ylivertaisuudesta. Minulla niin 
kuin varmasti monella kollegal-
lakin oli vaikea saada yhteyden 
ottajat uskomaan, että kirjoi-
tus aiheesta on 
mahdoton . Mi-
ten ihmeessä yk-
sittäiselle kolum-
nistille lankeai-
si taivaasta tai 
muualta kompe-
tenssi arvioida ja 
vertailla moni-
mutkaisia asejär-
jestelmiä, joiden 
kanssa kymme-
net ilmavoimien 
asiantuntijat 
pähkäilivät täys-
päiväisesti vuo-
sikausia? 

Samanta-
pa inen t i lanne 
nähtiin, kun merivoimat harkit-
si ilmatyynyalusten hankkimis-
ta. Useat kokeneet asiantuntijat 
soittelivat ja kertoivat epäilevän-
sä, ettei hanke ole järkevä. Mut-
ta miten yleislehden toimittaja 
voisi ryhtyä tuomariksi näin vai-
keassa asiassa? 

Kaikkea vierasta epäillään 
Oikean tiedon välittämistä han-

kaloittaa maamme erikoinen ti-
lanne, kun puhutaan uiko- ja 
turvallisuuspolitiikasta. Suoma-
laisten pitkään jatkunut suhteel-
lisen tiukka eristyminen maa-
ilman valtavirrasta on johtanut 

kaiken vierasmaalaisen epäilyyn. 
Aivan erityisesti tämä näkyy 
suhteessa Euroopan unioniin ja 
Natoon. Kansalaisilla tuntuu ole-
van erittäin herkkä halu uskoa 
mitä kummallisinta harhatietoa 
näistä läntisten demokrat ioi -
den yhteistyöjärjestöistä, vaikka 
koulutus- ja valistustasomme on 
yleisesti ottaen maailman kor-
keimpia. Harhatietoa on ilma 
sakeana. Osa siitä on harmiton-
ta kurkkudirektiivin taivastelua, 
osa taas järkevää päätöksentekoa 

h a i t t a a v a a pe-
rusteiden väärin 
ymmärtämistä. 
Osa väärästä tie-
dota syntyy vää-
rinkäsityksistä, 
mut ta sitä levi-
tetään myös tar-
koitushakuises-
ti. Joskus ei voi 
olla hämmäste-
l e m ä t t ä , k u i n -
ka jopa keskeiset 
poliittiset toimi-
jat voivat pääs-
tää suustaan sen 
suuruusluokan 
sammakoita, että 
vastaavien esittä-

minen joistakin kotimaan asiois-
ta veisi edustajanpaikan nopeasti 
ja uskottavuuden kokonaan. 

E lämme kansanval ta ises-
sa maassa, jossa kansa päättää 
edustajiensa kautta maan suun-
nasta. Oikea tieto on tämän joh-
dosta eritäin tärkeätä: olenkin 
usein painottanut, että demo-
kraattisessa maassa kansa päät-
tää, mutta saman hengenvetoon 
voi vaatia, että päätöksen täytyy 
perustua oikeaan tietoon. 

Harhakuvia on 
pyrittävä oikomaan 
Tämän hetken kuuma peruna 

Harhatietoa on ilma sa-
keana. Osa siitä on har-

mitonta kurkkudirektiivin 
taivastelua, osa taas 

järkevää päätöksentekoa 
haittaavaa perusteiden 
väärinymmärtämistä. 
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on suhteemme Natoon. Olemme 
rauhankumppanuusmaa , mut-
ta monessa mielessä lähempänä 
puolustusliiton ydintä kuin mo-
net sen jäsenmaat. Natoon koh-
distuu erityisen selvänä edellä 
maini t tu halu uskoa harhat ie-
toa, joka johtuu ainakin osak-
si menneiden vuosikymmenten 
yrityksistä kuvata sekä Nato että 
Varsovan liitto järjestöiksi, joita 
puolueettoman maan täytyy ka-
vahtaa kuin ruttoa. Harhatiedon 
korjaaminen on kaikkien yhtei-
nen tehtävä, koska suhteemme 
Natoon syventyy koko ajan. 

Tämän lehden tarjoama tila 
ei riitä osoittamaan vääriksi lu-
kemattomia suomalaisten kes-
kuudessa viliseviä Natoa koske-
via vääriä mielikuvia ja tietoja. 
Varsovan liiton todellisuus on 
sentään valjennut kansan pää-

Nykytilanteessa 
tärkeintä on kysyä 

itseltään, haluamme-
ko kuulua läntisten 
demokratioiden jär-

jestöjen piiriin 
osalle. Joskus tun tuu turhaut-
tavalta, kun suuri osa ihmisistä 
uskoo edelleen, että Nato sotii 
Irakissa, Yhdysvallat pakottaa 
liittolaisensa lähettämään soti-
laitaan kuolemaan erilaisiin so-
tiin maailman eri puolilla ja niin 
edespäin. Joudunkin tässä viit-

taamaan kahteen nettijulkaisuun 
osoitteessa www.atlanttiseura. 
fi. Siellä on kaksi kirjasta, joiden 
painettu painos on lopussa: Nato 
ilman tunteilua ja Kysymyksiä ja 
vastauksia Natosta. Niissä yrite-
tään noin sadan kirjasivun ver-
ran oikoa pahimpia väärinkäsi-
tyksiä Natosta. Lähtökohtana on, 
ettei Nato ole mikään pyhimys-
kerho, mutta ei myöskään ilmes-
tyskirjan peto. 

Kaiken sekavan tiedon kuri-
muksessa täytyy kuitenkin aja-
tella myös syntyjä syviä. Nyky-
tilanteessa tärkeintä on kysyä 
itseltään, ha luammeko kuulua 
läntisten demokratioiden järjes-
töjen piiriin ja vaikuttaa niiden 
kehitykseen täysvaltaisina jäse-
ninä. Sitä kautta löytyy vastaus 
olennaisimpiin kysymyksiin. 
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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 

Ä 
EEnena<?nmE3CD 

T A R K I A I N E N 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

http://www.atlanttiseura


Patria 

Kaivokatu 4 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691. Fax 020 469 2022, info@patria.fi 

Patrian Systems and Services 
-liiketoiminta-alue tuottaa sotilas-
lentokoneiden ja helikopterien 
huolto-, korjaus- ja modifiointi-
palveluja, lentäjäkoulutusta sekä 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmiä ja niiden integrointia. 

www.patria.fi 
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I 

Ilmari Susiluoto on 
valtiotieteen tohtori, 
kirjailija, tutkija ja Ve-
näj ä-asiantuntij a. 

Susiluoto on työs-
kennellyt vuodesta 
1982 alkaen ulkominis-
teriön erikoistutkijana, 
etenkin Neuvostoliittoa 
ja Venäjää koskevissa 
asioissa. Vuonna 1984 
hän toimi vt. apulais-
professorina Helsingin 
yliopistossa. 1990-lu-
vulla Susiluoto on toi-
minut mm. Venäjän 
ja Itä-Euroopan tutki-
muksen seurassa sekä 
instituutin neuvottelu-
kunnassa. Kirjailijana 
hän on julkaissut 11 
kirjaa sekä lukuisia tut-
kimuksia, artikkeleita ja 
kirja-arvosteluja. 

Rannikkopuolustus on se so-
t a l a i t o k s e m m e o s a , j o k a 

ehkä kaikkein konkreettisimmin 
on liittynyt suurvaltahistoriaan, 
mutta jota myös itsenäisen Suo-
men on k i i t t äminen pal jos ta . 
Suomenlinna, Sveaborg, Pohjo-
lan Gibraltar, rakennettiin Ruot-
sin etuvartioksi Venäjää vastaan, 
joka oli vallannut Nevan suun ja 
rakensi uutta pääkaupunkiaan 
Suomenlahden pohjukkaan. Ve-
näläisen tarinan mukaan Pietari 
Suuri olisi kysynyt paikallisilta 
"tsuhnilta" (inkeriläisiltä), minne 
täällä kannattaisi rakentaa kau-
punki ja nämä olisivat vastan-
neet: tuonne, viitaten suolle... 

Se, että kaupungin rakenta-
minen tulvien uhkaamalle maal-
le oli mitä uhkarohkein teko, on 
kuvattu Venäjän kenties kuului-
simmassa runossa "Vaskiratsas-
taja", jonka jopa neuvostoaikana 
kaikki koululaiset osasivat ul-
koa: 

".. Se (meri) niin kuin peto rai-
voissaan 
Päin kaupunkia ryntäs. 
Ja kaikki kauhun eestä sen 
pois pakenivat, pauhaten 
veen syöksy kellareissa, 
löi portit rikki kanaaleissa." 

A.S. Pushkin: Vaskiratsastaja 

"On äärimmäisen vaarallista 
sijoittaa sydän sormenpäähän", 
totesi val istusfi losofi Diderot 
kuultuaan, että Venäjän pääkau-
punki oli päätetty siirtää Mosko-
vasta Pietariin. 

Kaikista vas to inkäymis is -
tä huolimatta Pietarin kaupunki 
rakennettiin ja sen etuvartioksi 
alettiin varustaa rannikkolinnoi-
tuksia, jotka ulottuivat aikoinaan 
Krons tad t i s t a B o m a r s u n d i i n 
Ahvenanmaalle saakka. Jättiläis-
mäinen rakennusurakka, "Pieta-
ri Suuren merilinnoitus" saatiin 
eri vaiheiden jälkeen valmiiksi 
vasta 1. maailmansodan aikana. 
Suomenlahti katkaistiin kolmes-
ta kohtaan linnoituksin ja ran-
nikko tykein. Pääkaupungin aja-
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teltiin olevan suojassa. 
Toisin kävi. 
Tärkein syy lienee bolshe-

vikkien ja Saksan keisarikunnan 
Brest-Litovskissa maaliskuussa 
1918 solmima rauhansopimus, 
joka sisälsi Suomea koskevan "li-
säpöytäkirjan": Venäjän (puna) 
armeija vetäytyisi Suomesta. 
Seurauksena saksalaiset laivat 
saattoivat myöhemmin keväällä 
purjehtia venäläisten rannikko-
patterien editse ja joukot nous-
ta maihin Hangossa ja Loviisas-
sa. Brest-Litovskin rauhalla ja 
saksalaisten toimilla oli tärkeä 
merkitys paitsi Suomen itsenäis-
tymiselle myös sille strategisel-
le päätökselle, että Venäjän pää-
kaupunki siirrettiin Moskovaan. 

Pieni Suomi peri suurvallan 
rannikkotykistön. Tämän asela-
jin merkitys tuli ilmeiseksi pari-
kymmentä vuotta myöhemmin, 
kun Saksa hyökkäsi Tanskaan 
ja Norjaan. Tykkejä ei taidettu 
edes ehtiä ladata, kun saksalaiset 
jo olivat maissa. Suomessa pelk-
kä tietoisuus siitä, minkälaiset 
aseet olisivat vastassa, riitti es-
tämään potentiaalisen maihin-
nousijan aikeet. Ja käytettiinhän 
rannikkotykkejä menestykselli-
sesti puolustustaisteluun itärajan 
tuntumassa. 

Putkivaltio 
Näistä historiallisista havain-
nosta saamme sillan nykypäi-
vän keskusteluun. Venäjälle pää-
kaupungin Pietarin perustami-
nen meren äärelle oli aikanaan 
eräänla inen pakkomiel le : oli 
hakattava aukko Eurooppaan, 
kuten Pietari Suuren iskulau-
se kuului. Stalin haaveili Neu-
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vostoliitosta suurta merivaltaa 
ja Brezhnev rakennutti valtavan 
sukellusvenelaivaston, joka nyt 
on ehtinyt jo ruostua liki käyttö-
kelvottomaksi. 

Pietari on kautta historiansa 
ollut Suomen kohtalonkysymys 
ja on sitä edelleen. Tärkein maa-
tamme koskeva muutos liittyy 
siihen, että Suomenlahden pe-
rukasta on tullut Venäjän uuden 
"putkivaltion", siis energiasuur-
vallan tärkein vienti- ja tuonti-
reitti sekä strateginen raja. Geo-
politi ikan tarkastelukulmasta 
Pietari ei ole koskaan ollut yhtä 
suojaton kuin nykyään. 

Kun Venäjä on alkanut uu-
delleen varustautua ja kansal-
lismieliset tunteet voimistua, on 
myös Itämeri ja Suomenlahti 
noussut sikäläisen keskustelun 
keskiöön. 

Tätä ei vain Suomessa ole 
huomattu tai ole haluttu huoma-
ta. 

Itämeren kaasuputki liittyy 
olennaisesti Venäjän uusiin stra-
tegisiin pyrkimyksiin. Viron ja 
Ruotsin lehdistössä on jo pitkään 
keskusteltu putkilinjauksien po-
liittisesta merkityksestä. 

Pohdintaan ovat liittyneet 
muut Baltian maat ja Puola, mut-
ta Suomessa on vallinnut toistai-
seksi pidättyväinen linja. 

Suomen (edellisen hallituk-
sen) ja Ruotsin ulkoministerit to-
tesivat asiasta käydyssä yhteisen 
keskustelun päätteeksi, että kysy-
mys putkien linjauksesta on lä-
hinnä ekologinen ongelma. Mut-
ta venäläiset lehdet kirjoittivat 
jo tuolloin vallan toisin. Otetaan 
esimerkiksi Viktor Mjasnikovin 
ja Vladimir Muhinin artikkeli 
"Nezavisimaja gazeta" -lehdestä 
marraskuulta 2006 "Puolustus-
ministeri turvaa Euroopalle kaa-
sun". Artikkeli arveli, että "Venä-
jä on muuttunut viime vuosina, 
tullut vahvemmaksi, riippumat-
tomaksi ja päättäväiseksi". Ve-
näjän merivoimat ei ainoastaan 
tule osallistumaan kaasuputken 
rakentamiseen, vaan myös "tulee 
kaasuputken rakentamisen jäl-
keen jatkamaan sen kontrolloin-
tia ja suojelua." 

Ja edelleen: 
"Täsmälleen kuten Washing-

ton pyrkii ottamaan sotilaallisen 
kontrolliin tärkeimmät öljyläh-
teet ja öljyn kuljetusreitin USA: 
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han Persianlahdelta ja Kaspian 
suunnalta - myös Moskova alkaa 
turvata strategisia öljy- ja kaasu-
johtoja, tosin vain vientij ohtoja. 
Pohjois-Euroopan kaasujohdos-
ta, joka kiertää kolme Baltian 
maata ja Puolan tulee pääele-
mentti Venäjän aseman vahvis-
tamiseksi Euroopassa. Vain se 
(Moskova) voi säädellä kaasu-
hanaa. Kun puolustusministeri 
käsittelee yhdessä sotilaallisia ja 
taloudellisia kysymyksiä, on se 
kaksimielisyydestä vapaa signaa-
li: olemme valmiita käyttämään 
voimaa intressiemme puolusta-
miseen." 

Se, että Venäjä on täysin va-
kavissaan, käy ilmi maan varus-
teluohjelmasta vuosille 2007-
2015. Siihenhän kuuluu myös 
laivaston vahvistaminen uusilla 
sukellusveneillä ja pinta-aluksil-
la. Puolustuksen vahvistamiseen 
kuuluu myös strategisen Pohjois-
Afrikkaan ja Grönlanti in asti 
"näkevän" tutka-aseman raken-
taminen Suomen rajan taakse 
(Lehtusiin, Karjalan kannaksel-
la) ja äskettäinen ilmoitus Suur-
saareen sijoitettavasta tutka-ase-
masta. Asiantuntijoiden mukaan 
tuo jälkimmäinenkin 200 metrin 

korkeuteen kurottuva tutka-ase-
ma "näkee" pitkälle, keski-Suo-
meen asti. 

Viimeistään nyt Suomessa 
pitäisi aloittaa avoin keskustelu 
muustakin kuin Itämeren kaa-
suputken "ekologiasta", sillä ky-
symyshän on, kuten venäläiset 
itse myöntävät, "pääelementistä 
Venäjän aseman vahvistamiseksi 
Euroopassa". 

Tuntematon Venäjä 
Venäjä osaa yllättää. Juuri kun 
luulimme, että kremlologia on 
tullut t a rpee t tomaks i ja maa 
avautunut, o lemmekin joutu-
neet tunnus tamaan , e t temme 
enää tunnekaan maan johtajia. 
Pikaisen tutkimuksen jälkeen 
toki huomaamme, että useim-
mat "uusista tähdistä" ovat ko-
toisin Pietarista, palvelleet FSB: 
ssä ja tunteneet jossain uransa 
vaiheessa Venäjän nykyisen pre-
sidentin Vladimir Putinin. Myös 
Vladimir Putin oli aikanaan yllä-
tys, entinen KGB:n everstiluut-
nantti, jonka Boris Jeltin nosti 
vallan huipulle. Tämän Venäjän 
uuden arvaamattomuuden taus-
talla on se yksinkertainen ha-
vainto, että Venäjä ei ole parla-
mentaarinen, vaan presidentti-
vahainen maa. Ja kun presidentti 
ei yksin voi hoitaa laajan maan 
asioita, on perustettu presiden-
tin hallinto, jossa NKP:n vanhan 
Keskuskomitean tapaan on osas-
tot kaikille hallinnon aloille. Ja 
jokainen osastopäällikkö menee 
valtahierarkiassa asioita vastuul-
lisesti hoitavan ministerin ohitse. 
Erikoista on se, että maan perus-
tuslaissa ei ole mitään maininto-

ja tämän Venäjää todellisuudes-
sa hallitsevan organisaation oi-
keuksista, tehtävistä ja vastuusta. 

Toimittajille ja maassa vie-
railijoille on ilmoitettu, että pe-
rusteeton Venäjän ja sen johta-
jan arvostelu on paitsi epäsuota-
vaa myös rangaistavaa. Äskettäin 
Venäjän entinen suurlähettiläs 
Juri Derjabin kirjoitti eräässä or-
todoksilehdessä, että "Suomella 
on oikeus rakentavaan, objek-
tiiviseen ja hyväntahtoiseen kri-
tiikkiin Venäjän suhteen". 

Kuulostako tutulta? Ongel-
mana vain on, kuka määrittelee, 
milloin kritiikki on "hyväntah-
toista". 

Venäjän uusi suhtautumis-
tapa ei juuri innosta ulkomaisia 
kirjeenvaihtajia tutkivaan jour-
nalismiin vallan vaiheilta. Eipä 
silti, esim. Helsingin Sanomien 
toimittajien maaseutukierrokset 
ovat mitä antoisinta luettavaa ja 
valottavat hyvin Venäjän elämää 
valtavan maan eri puolilta. Koko 

Moskova onkin 

saari, jonne kulkee 

nimittäin Pietarista. 
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Venäjän mittakaavassa Mosko-
va onkin eräänlainen hyvinvoiva 
saari, jonne kulkee maantie ja 
rautatie toisesta "saaresta", ni-
mittäin Pietarista. Äskettäinen 
junaonne t tomuus Moskovan-
Pietarin radalla osoitti, kuinka 
haavoittuva ja "kapea" tämä Ve-
näjän valtaväylä on. Venäjä on 
jättiläismäisen laaja, sen kontrol-
lointi vaikeaa ja monet vaikeudet 
johtuvat tästä. Valitettavan usein 
läntiset toimittajat kirjoittavat 
koko Venäjästä ainoastaan Mos-
kovan kokemuksensa perustella. 

Maantieteelle emme 
voi mitään 
Tämä kirjoi tus lähti liikkeelle 
Suomenlahdesta, Pietarin kau-

pungista ja Venäjän perintees-
tä, jossa hallitsija on johtanut 
maan mobilisaatiota Pietari Suu-
resta lähtien. Stalinin ja asevoi-
mien maine on liberaalien länsi-
maiden kauhuksi taas nousussa 
Venäjällä. Koska koko yhteis-
kunnan modernisaatio on toi-
vottoman suuri ja aikaa vaativa 
tehtävä, johto tuntuu valinneen 
(kuten aina ennenkin) nopean 
tien. Se merkitsee Venäjän kes-
kittymistä strategisille aloille, 
aseisiin, satamiin, kuljetusreit-
teihin. On pidettävä yllä uskotta-
va puolustus. Massa-armeijan si-
jaan, jonka varastoja on edelleen 
runsaasti käytössä, on moderni-
soitava ydinasepelote ja toisaalta 
kehitettävä nopeasti liikuteltavia 

pienempiä joukkoja rauhoitta-
mistehtäviin. Taloudessa on tur-
vattava tärkeimpien raaka-ainei-
den saatavuus ja kuljetusreitit 
maai lmanmarkkinoi l le . Vaik-
ka Venäjä pyrkii hajauttamaan 
kuljetusjärjestelmiään (Mustalle 
merelle, Itämerelle, Jäämerelle, 
Kiinan, Intian ja Japanin suun-
tiin) on se tavattoman riippu-
vainen harvoista satamistaan ja 
niihin johtavista putkistaan. Ja 
Suomi sijaitsee näiden putkien ja 
satamien vieressä. 

Taitaa olla aika kaivaa esiin 
jo pölyttymään päässeet Paasi-
kiven kirjat ja ottaa vakavasti to-
teamus "maantieteelle emme voi 
mitään". 

d j Rolls-Royce 

alamarlnrje f 

Mobil 

(VKstercot 

M A R I N E A L U T E C H 

SERVICE 
/7 

! 1 
MOOTTORIT I 

JA I  
VARAOSAT I 

MOOTTORIT I VETOUUTTEET 
JA I JA 

VARAOSAT I VARAOSAT 

f 
LAIVASÄHKÖTYÖT 

JA METALLITYÖT LAITE ASENNUK- METALLITYÖT 

SET 

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

^ E N C E N T R A 
VOLVO FÜNTA 

Lauttasaaren Marinal tamme: 

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

www.pencentra.fi 

19 

http://www.pencentra.fi


« f 
i . d i 
N 

r 
K 

<J%J 
vuotta 

• Kutsuvieraat odottelevat 
seminaarin alkua. 

Tänä vuonna, 27. lokakuuta 
vietettiin seitsemättä Meri-
puolustuspäivää. Tilaisuus 
pidett i in Santahaminassa 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
tiloissa. Päivän järjestivät tänä 
vuonna yhteistyössä Merivoimat, 
kymmenettä toimintavuottaan 
työn merkeissä juhliva Sininen 
Reservi ry ja 50-vuotias Ranni-
kon Puolustaja-lehti. Aamupäi-
vän luentoihin osallistuivat jä-
senyhdistysten edustajat ympäri 
maan sekä Meripuolustuspiirin 
suunnitteluharjoituksessa mu-
kana olleet. Iltapäivän juhlase-
minaariin liittyi mukaan kutsu-
vieraiden arvovaltainen joukko. 
Seminaarin päätyttyä osallistujat 
tekivät virkistävän kävelyn audi-

toriolta juhlasalille verkostoitu-
maan Meripuolustuspäivän vas-
taanotolle. 

Parhaat kiitokset hyvästä yh-
teistyöstä ja toimivista tiloista 
Maanpuolustuskorkeakoululle! 

Aamunavaus -
Sininen Reservi ry:n 
työseminaari 
Kosteahko lokakuinen aamu 
aloitettiin aamukahvilla Sotilas-
kodissa jonka jälkeen siirryttiin 
työn ääreen auditorioon. Sininen 
Reservi ry:n puheenjohtaja Arno 
Hakkarainen avasi jäsenyhdis-
tyksien työseminaarin ja toivotti 
avaussanoissaan jäsenyhdistys-
ten, hallituksen ja Meripuolus-
tuspiirin edustajat tervetulleiksi. 
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• Meripuolustuspiirin piiri-
päällikkö Matti Mäkinen kertoi 
MPK:sta ilman ry:tä. 

Maanpuolustuskoulutus ry: n 
Meripuolustuspiir in piiripääl-
likkö Matti Mäkinen kertoi kat-
sauksessaan tuoreimmat uutiset 
Maanpuolustuskoulutuksesta. 
Ytimekkäästi MPK jatkaa jul-
kishallinnollisena toimijana il-
man ry-liitettä, ja näin myös ero 

muun maanpuolustuksen välil-
lä tulee selväksi. Aivan uutta on 
puolus tusvoimien strateginen 
kumppanuus. Mäkisen mukaan 
myös reserviläisiä kiinnostavat, 
ampumatoimintaan liittyvät oi-
keudet, selkeytyvät tulevan ase-
tuksen myötä. 

Meripuolustuspiirin toimin-
not muuttavat Merivoimien Esi-
kunnan mukana Helsingistä Tur-
kuun. MPK:n uuden koulutus- ja 
tukiyksikön (KOTU) toiminnat 
ovat olleet olemassa aikaisem-
minkin, myös Meripuolustus-
piirissä. Uutta on kuitenkin se, 
että KOTU jatkaa toimintaan-
sa myös poikkeusolojen aikana. 
Piiripäällikön mukaan nykyiset 
Suomenlahden ja Saaristome-
ren Meripuolustusosastot muo-
dostavat tulevat koulutus- ja tu-
kiyksiköt vuoden 2009 loppuun 
mennessä. 

Piiripäällikön mukaan me-
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• Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Arno Hakkarainen 
kertoi jäsenyhdistyksille lähete-
tyn kyselyn tuloksista. 

rellistä koulutusta varten MPK 
ei hanki omia aluksia, vaan pyr-
kii tarpeen mukaan käyttämään 
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdis-
tysten tai merellisten toimijoiden 
omistamia veneitä. 

In ternet in hyödyntäminen 
järjestötyössä oli Sininen Reser-
vi ry:n tiedottajan, Mika Kuutin 
esityksen aiheena. Aluksi Kuutti 
kuvasi www.sininenreservi.fi -si-
vuston nykyisen kokoonpanon. 
Merkittävimmät haasteet liitty-
vät tehokkaaseen tiedon välittä-
miseen, ostettavien tuotteiden/ 
palveluiden hankintahintaan ja 
sisällön he lppoon päivit tämi-
seen. Internetin eduiksi voidaan 
puolestaan laskea tiedon helppo 
saatavuus, nopeus, rekrytointi-

kanava sekä oma sivu jäsenyh-
distykselle. Tiedottaja kannusti 
jäsenyhdistyksiä käyttämään Si-
nisen Reservin tapahtumakalen-
teria. Sen avulla voi helposti hal-
lita ja julkaista oman yhdistyk-
sen tapahtumia internetissä. 

Tuleva isuuden ra tka i suna 
voisi olla portaali, joka on ovi tai 
luukku yhden tai usean organi-
saation sähköisiin palveluihin. 
Portaalin tuomia toiminnall i -
suuksia voisivat olla mm. sisäl-
lön nopea ja helppo päivittämi-
nen sekä yhdistyksen sähköisen 
materiaalin hallitseminen. 

28 jäsenyhdistykselle oli lä-
hetetty kysely Sininen Reservi 
ry:n nettisivustoa koskien. Pu-
heenjohtaja Arno Hakkarainen 
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kävi läpi kyselyn tulokset. Vas-
tausprosentiksi muodostui 48 %, 
yhdistyksien 13 palautetulla vas-
tauksella. Omat sivut löytyivät 
2/3:lla vastaajista. Omia sivuja 
käytetään yhdistyksen esittelyyn, 
tapahtumakalenterina sekä ku-
vagalleriana. Osalla omista si-
vuista oli myös tietoa kursseis-
ta, keskustelupalsta ja jaettavia 
dokumentteja. Ajankohtaisuutta 
pidettiin tärkeänä kehittämis-
kohteena. Hakkarainen kertoi 
www.sininenreservi.fi -sivus-
toon liittyvistä kyselyn tuloksis-
ta. Tapahtumakalenteria oli hyö-
dyntänyt kuusi jäsenyhdistystä. 
Kehityskohteiksi koettiin ajan-
tasaisuus ja sisällön (esim. ku-
vien) nopeampi esille saaminen. 
Lopuksi puheenjohtaja tiivisti 
jäsenyhdistyksien näkemyksiä 
tulevaisuuden hankkeesta. In-
ternetin hyödyntäminen ja yh-
teinen kokonaisuus kiinnostavat. 
Ajantasaisuuden toteutuminen 
on erittäin tärkeää. Selvitystyö 
jatkuu eteenpäin Sininen Reser-
vi ry:n sidosryhmien kanssa. Lo-

puksi Hakkarainen esitteli vuo-
den 2008 tavoitteen työnimellä 
"www.meripuolustus.fi". 

Aamupäivän ohjelman päät-
teeksi oli varattu aikaa hallituk-
selle esitettäville kysymyksille. 
Puheenjohta jan johtama kes-
kustelu virisikin nopeasti vauh-
tiin. Kahden edellisen esityksen 
pohjalta esitettiin kysymyksiä ja 
annettiin hyviä esityksiä uusista 
toiminnallisuuksista. Keskus-
telussa käsiteltiin myös erilaisia 
viest intämuotoja puhumat ta -
kaan aina yhtä tärkeästä tieto-
turvasta. 

Yhteistyökumppaneiden 
palkitseminen 
Merivoimien esikunnan alueup-
seerin tehtävästä eläkkeelle jää-
vä komen ta j akap teen i Pekka 
Ek palkit t i in Sininen Reservi 
ry:n suurella plaketilla ja MPK 
ry: n plaketilla. Merisotakoulun 
alueupseerin tehtävästä Meri-
voimien Esikuntaan siirtyvä ko-
mentajakapteeni Risto Auvinen 
vastaanotti Meripuolustuspiiriltä 
kirjan kiitoksena hyvästä yhteis-
työstä. 

Meripuolustuspäivän 
kutsuseminaari 
Iltapäivän osuuteen saapuneet 
kutsuvieraat ja jo aamun paikal-

• Merivoimien esikunnan alueupseerin tehtävästä eläk-
keelle jäävä komentajakapteeni Pekka Ek (vasemmalla) 
ja hänen seuraajansa komentajakapteeni Risto Auvinen. 

• RT-kerho Johtorengas ry:n 
Kare Vartiainen ja Jukka Touk-
kari mietteliäinä. 
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la olleet jäsenjärjestöjen edusta-
jat nauttivat lounaasta perinteitä 
huokuvassa Maanpuolustuskor-
keakoulun ruokasalissa. Semi-
naari-iltapäivä oli kerännyt pai-
kalle puolitoista sataa osallistu-
jaa sidosryhmistä ja jäsenyhdis-
tyksistä. 

Puheenjohtaja Hakkarainen 
toivotti i l tapäivän seminaar i -
osuuteen saapuneet tervetulleik-
si Maanpuolustuskorkeakoulun 
t i loihin. Avauspuheenvuoros-
saan hän kävi läpi Sininen Re-
servi ry:n kymmentä vuotta työn 
merkeissä. 

Esikuntapääll ikkö, l ippue-
amiraali Veli-Jukka Pennala Me-
rivoimien Esikunnasta, kertoi 
merivoimien kehitysnäkymistä. 

• Rannikkotykistösäätiön pu-
heenjohtaja, kommodori Timo 
Junttila kirjaostoksilla. 

• Kommodorit Jaakko Tikka, 
Jaakko Savisaari ja komentaja 
evp Jyrki Berner. 
• Lippueamiraali Veli-Jukka 
Pennala piti mielenkiintoisen 
luennon merivoimien kehitys-
näkymistä. 
• Kolumnisti Olli Kivisen 
esitys avasi kutsuvieraille tie-
dotusvälineiden ja lukijoiden 
suhdetta. 

Esityksensä aluksi hän mainit-
si t iedotusasiana käyttöön pa-
lanneen tumman lakinpäällisen, 
joka koskee kaikkia merivoimien 
asun käyttäjiä. Merivoimien hen-
kilöstö j akau tuminen vuoden 
2008 alusta Suomenlahden noin 
1000 henkilöön ja Turun noin 
1000 henkilöön luo kaksi selkeää 
painopistettä. Seuraavat vuosi-
kymmenet eletään varmasti täs-
sä jaossa. Merivoimien Esikun-
nan uudet tilat Turussa Heikki-
län kasarmilla ovat loppusuoral-
la ja muutto tapahtuu joulukuun 
2007 aikana. 

Kehit tämishankkeista Pen-
nala mainitsi Hamina- luokan 
kaikki neljä operatiiviseen käyt-
töön otettavaa alusta; miinalai-
vat Hämeenmaa ja Uusimaa on 
modernisoitu sekä suurin hanke 
on miinantorjuntalaivue, jonka 
ensimmäistä alusta parhaillaan 
rakennetaan Intermarine S.p.A -
telakalla Italiassa. 

Hels inki- luokan kaksi vii-
meistäkin alusta poistuvat käy-
töstä. Rauma-luokka (1990-lu-
vulta) odottelee peruskorjausta, 
toivottavasti 2010-luvulla. Suu-
rin osa li ikkuvasta rannikko-
tykistökalustosta on poistunut 
käytöstä. 

Lopuksi Pennala kertoi kiin-
nostusta herättäneiden maakun-
tajoukkojen koulutuksen käyn-
nistyvän täydessä mitassa ja niil-
le laaditaan koulutusohjeet ja 
suorituskykymittarit ensi vuon-
na. Mer ivo imien E s i k u n n a n 
maakuntajoukkoihin kohdistuva 
kehitystyö jatkuu edelleen. 

Rannikon Puolustaja-lehden 
päätoimittaja Kai Masalin kiitti 
puheenvuorossaan merivoimia 
hyvästä yhteistyöstä ja toivotti 
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Kiitoksena mielenkiintoisista 
ja ajankohtaisista esityksistä pu-
heenjohtaja Arno Hakkarainen 
luovutti Olli Kiviselle ja Ilma-
ri Susiluodolle Sinisen Reservin 
pienet plaketit. 

Päätoimittaja Masalin ker-
toi käyneensä autotallissaan läpi 
vanhoja lehtiä vuosien takaa. 

Lehden ens immäinen pai-
nos, 400 kpl, jaettiin Suomenlin-
nan upseerikerholla joulukuus-
sa 1957. Masalin kiitti hyvästä 
yhteistyöstä ja kertoi jättävänsä 
päätoimittajan tehtävät numeron 
4/2007 jälkeen. 

Rannikon Puolustajan kus-
tantaja, Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen puheenjohtaja, 
kommodori Tapio Maijala pyysi 
toimitusneuvoston puheenjohta-
ja kommodor i Aulis Minkkistä 
julkistamaan tällä kertaa palkit-
tavat kirjoittajat. Erikoispalkin-
nolla toimitusneuvosto kannus-
taa komentaja evp Ove Enqvistiä 
entistä vaativampiin tehtäviin. 
K i r jo i t t a j apa lk inno t menivät 
täälä kertaa Johanna Lahtiselle, 
merimiehen muijalle ja äidille; 
komentaja Reijo Kuutille ja ko-
mentaja Raimo Pyysalolle sekä 
yliluutnantti Erkki Lustolle. 

Rannikkotykistö Upseeriyh-
distyksen puheenjohtaja Maija-

tervetulleeksi Suomen arvoste-
tuimpiin Nato-asiantuntijoihin 
kuuluvan kolumnisti Olli Kivi-
sen. 

Kivisen mie l enk i in to inen 
esitys käsitteli tiedotusvälinei-
den vaikutusta Suomen ajankoh-
taisiin puolustusratkaisuihin ja 
-keskusteluihin. Aluksi Kivinen 
onnitteli 50-vuotiasta lehteä ja 
10-vuotiasta Sininen Reservi ry: 
tä. 

Hänen mukaansa suomalai-
set ovat tutkitusti kolmen eniten 
lehtiä lukevan kansan joukossa 
ja ovat myös hyvin valistunei-
ta sekä kriittisiä lukijoita. Esi-
tyksensä lopuksi Kivinen haastoi 
yleisön aktiiviseen keskusteluun. 
Olli Kivisen esitys on julkaistu 
edellä sivuilla XX-YY. 

Masalin viittasi viimeaikoina 
käytyyn aktiiviseen venäjäkes-
kusteluun ja esitteli seuraavan 
luennoitsijan tohtori ja Venäjän-
tuntija Ilmari Susiluodon. 

Tohtori Susiluodon mukaan 
Rannikkopuolustus on se sota-
laitoksen osa joka kaikista konk-
reettisimmin kytkeytyy suurval-
tahistoriaan mutta jota myös it-
senäisen Suomen on kiittäminen 
paljosta. Olihan Suomenlinna, 
Sveaborg, Ruotsin etuvartio Ve-
näjää vastaan. Ajan myötä Pieta-
ri sai etuvartiokseen rannikko-
linnoituksia aina Ahvenanmaata 
myöten. 

Tohtori Susi luodon esitys, 
joka on julkaistu tässä lehdessä 
sivuilla ZZ-AA, kirvoitti yleisös-
tä kysymyksiä. 

• Olli Kivisen 
ja Ilmari Susi-
luodon esitykset 
saivat kuulijat 
hymyilemään. 
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Puheenjohtaja 
Arno Hakka-

rainen ja vara-
amiraali Hans 

Holmström luo-
vuttavat ansioris-

tit Tapio Björk-
lundille, Pekka 

Niemelle, Kai 
Hjortille ja Iiro 

Tuomiselle. 

Vara-amiraali Hans Holm-
ström luovuttaa ansiomita-
lit Taina Sarvikkaalle ja Timo 
Puumalaiselle. 

la luovutti kirjapalkinnot Arno 
Hakkaraiselle ja Kai Masalinille. 

Sininen Reservi ry:n 
huomionosoitukset 
Perinteeksi muodostuneella ta-

valla palkittiin myös tänä vuon-
na aktiivisia ja pitkään toimin-
nassa mukana olleita jäseniä. 
M e r i v o i m i e n k o m e n t a j a on 
myöntänyt Sinisen Reservin an-
sioristit hallituksen esitykses-
tä Tapio Björklundille (nro 22), 
Pekka Niemelle (nro 23), Kai 
Hjortille (nro 24) ja Iiro Tuomi-
selle (nro 25). 

Sinisen Reservin ansiomitalit 
myönnettiin Taina Sarvikkaalle, 
Seppo Järveläiselle, Jorma Kello-
mäelle, Timo Puumalaiselle, Jan 
Wahlsteinille ja Timo Airaksisel-
le sekä Sinisen Reservin ansio-
merkki Kalle Strömille. 

Journalismi on vakava asia... 
Ennen päätössanoja vara-ami-
raali Holmström onnitteli Ran-
nikon Puolustajaa 50-vuodesta. 
Hän on tyytyväinen kuullessaan 
lehdestä kiitoksia esimieheltään. 
Puolustusvoimain komentaja on 
käyttänyt lehteä paljon sidosryh-
mille tiedottamisessa. Rannikon 
Puolustaja-lehdelle on myönnet-
ty tällä päivämäärällä, Merivoi-
mien esityksestä, Puolustusvoi-
mien kultainen ansiomitali. 

Kiitos läsnäolijoille - mää-
rällisesti ja laadullisesti jouk-
ko osoittaa että on tehty hyvää 
työtä, vara-amiraali Holmström 
kiitti. 

Hän lausui voivansa taata 
että ensi vuonna järjestetään sa-
manlaiset päivät. Päivän esityk-
set osoittivat, että journalismi on 
vakava asia mutta sitä voidaan 
myös höystää huumorilla. 

Meripuolustuspäivän 
vastaanotto 
Juhlasalin aulassa kutsuvieraat 
ottivat vastaan Merivoimien ko-
menta ja , vara-amiraal i , Hans 
Holmström ja Sininen Reservi 
ry:n puheenjohtaja Arno Hak-
karainen. Tämän jälkeen vieraat 
onnittelivat 50-vuotiasta Ranni-
kon Puolustajaa ja siirtyivät ver-
kostoitumaan pikkusuolaisen ja 
juomien ääreen. 

Teksti: Mika Kuutti 
Kuvat: Mika Kuutti ja Puolus-
tusvoimat/Antti Rantanen 
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TUNNlJSTUKSENA PUOLUSTUSVOIMIEN 
JA MAANPUOLUSTUKSEN HYVÄKSI 

TEHDYSTÄ ERITTÄIN ARVOKKAASTA 
TYÖSTÄ OLEN MYÖNTÄNYT 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
KULTAISEN 

ANSIOMITALIN 

LUI STI HVOIMAtN KOMENTAJA 
AMIRAALI 

Rannikon Puolustajan tähtihetki. Päätoimittaja saa vastaanottaa merivoimien komentajan, vara-
amiraali Hans Holmströmin esittämän ja puolustusvoimain komentajan, amiraali Juhani Kaskealan 
Rannikon Puolustajalle myöntämän Puolustusvoimien Kultaisen ansiomitalin. 
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Juhlavuoden 
kirjoittajapalkinnot 

Lehden kustantaja, Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistys on 

perus tanut vuonna 2004 Vuo-
den Kirjoittaja -palkinnon, jolla 
pyritään kannustamaan poten-
tiaaleja kirjoittajia. Tänä lehden 
juhlavuonna päätettiin kannus-
taa ja palkita kirjoittajia laajem-
minkin. 

Toimitusneuvoston asettama 
valintalautakunta, puheenjohtaja-
na toimitusneuvoston puheenjoh-
taja Aulis Minkkinen, jäseninä tie-
dotuspäällikkö Annele Apajakari 
ja kommodori Tapio Maijala, teki 
päätösehdotuksensa palkittavista 
yksimielisesti. 

Palkinnot luovutettiin Meri-
puolustuspäivänä Maanpuolustus-
korkeakoulussa, "kokoontuneen 
joukon läsnäollessa". 

Alla lautakunnan puheenjoh-
tajan, kommodori Aulis Minkki-
sen palkitsemispuhe. 

Juhlavuoden 2007 
erikoispalkinto 
Ove on kautta vuosien ollut Ran-
nikonpuolustaja -lehden luotto-
pakki. Kun selasin päätoimitta-
jan minulle ystävällisesti antamat 
vuosikerrat vuodesta 2002 erikois-
palkinnon saajan määrittämisek-
si, en löytänyt jaksolta yhtään nu-
meroa ilman vähintään yhtä Oven 
artikkelia. 

Valintalautakunta katsoo, että 
Ovea tulee tässä vaiheessa kan-
nustaa entistä vaativampiin suo-
rituksiin, sillä upseerin virasta 
eläköityneenä ja vastikään tohto-
roituneena voidaan arvioida sekä 

kirjallisiin töihin käytettävissä ole-
van vapaa-ajan lisääntyneen, että 
tuotannollisen laadun teoriataus-
tan edelleen vahventuneen. 

Vuoden 2007 erikoispalkin-
to: komentaja (evp) Ove Enqvist! 
Entinen päätoimittaja, ikiaikainen 
aktiivinen kirjoittaja jo 1970-lu-
vulta alkaen varsinkin historiaan 
ja asehistoriaan liittyvien artikke-
lien uupumaton tuottaja. 

Juhlavuoden 2007 
kirjoittajapalkinto 
Johanna piipahti jokin aika sitten 
lähellä lehteä toimiessaan tiedo-
tustehtävissä Merivoimien esikun-
nassa. Tästä kokemuksesta taisi 
jäädä päälle into tuottaa ajankoh-
taan sovitettuja, lämminhenkisiä 
tuntemuksia merivaruskunnasta. 

Valintalautakunnan mielestä 
Johannan humoristiset kirjoitukset 
ovat oivallinen lisä ja uusi alueval-
taus muutoin hyvin ammatillisesti 
ja maanpuolustusharrastukselli-
sesti painottuvassa lehdessämme. 
Sitä paitsi: Johannan pakinoista 

Valintalautakunnan puheenjohta-
ja, toimitusneuvoston puheenjoh-
taja kommodori Aulis Minkkinen 

löytyy jokaiselle merivoimaupsee-
rille arvokkaita parisuhteen vaa-
limisen neuvoja. Johanna kumo-
si esimerkiksi numerossa 2/2007 
vanhan akkain juorun, jonka mu-
kaan merimiehellä olisi muija joka 
satamassa: eihän näin kerrassaan 
voi olla, kun merimies ei ole edes 
käynyt joka satamassa! 

Vuoden 2007 kirjoittajapalkin-
to: Johanna Lahtinen. Merimie-
hen muija, merivaruskuntalainen 
ja äiti. 

Juhlavuoden 2007 
kirjoittajapalkinto 
Päätoimittajien tapana on väit-
tää, että lehden tuottaminen olisi 
jotenkin tuskallista ja siihen liit-
tyy lähes poikkeuksetta luomisen 
tuskaa ja kirjoittajien maanittelua. 
Kirjoittajille annetut määräajat 
tulkitaan viitteellisen takapainoi-
sesti ja likipitäen jokaista kirjoitta-
jaa pitää sotilasjohtamisen keinoin 
- uhkailu, vittuilu ja katteetto-
mat lupaukset- patistaa deadlinen 
muututtua jo punaisesta violetiksi. 

Erikoispalkinto, Ove Enqvist Kirjoittajapalkinto, Johanna 
Lahtinen 
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Reijo teki tässä mielessä todel-
lisen äijän työn tuottaessaan itse 
lehteen 4/2006 kokoavan ja asian-
tuntevan artikkelin merivoimien 
ilmapuolustuksesta sen lisäksi, 
että hän koordinoi saman lehden 
muut kuusi ilmapuolustusta kä-
sittelevää artikkelia. Tällä suori-
tuksella irtoaa kirjoittajapalkinto 
keveästi ja päätoimittajan hurraa-
huudoin lisättynä. 

Vuoden 2007 kirjoittajapalkin-
to: komentaja Reijo Kuutti! 

Juhlavuoden 2007 
kirjoittajapalkinto 
Päätoimittajien tapana on väit-
tää, että lehden tuottaminen olisi 
jotenkin tuskallista ja siihen liit-
tyy lähes poikkeuksetta luomisen 
tuskaa ja kirjoittajien maanittelua. 
Kirjoittajille annetut määräajat 
tulkitaan viitteellisen takapainoi-
sesti ja likipitäen jokaista kirjoitta-
jaa pitää sotilasjohtamisen keinoin 
- uhkailu, vittuilu ja katteetto-
mat lupaukset- patistaa deadlinen 
muututtua jo punaisesta violetiksi. 

Hyvät kuulijat: älkää luulko, 
että nyt meni selittäjältä liuskat 
sekaisin ja hän lukee uudestaan 
Reijo Kuutille kirjoitettuja sanoja. 
Toistaminen on kuulkaas sotilas-
toimintaan liittyvä tehokeino, ja se 
pätee myös lehtityössä. 

Raimo Pyysalon artikkelilla on 

Kirjoittajapalkinto, komentaja 
Reijo Kuutti 

viisi erityistä ansiota: se on amma-
tillisesti antava, se on hyvin laadit-
tu ja se tuli... pyytämättä, yllätyk-
senä ja täydellisenä otsikoineen, 
kuvineen ja ingresseineen, vieläpä 
ensiyön oikeudella. - Siis jokaisen 
päätoimittajan toiveuni! 

Vuoden 2007 kirjoittajapalkin-
to: komentaja Raimo Pyysalo! 

Ja sitten: 

Rannikon Puolustaja -lehden 
Vuoden 2007 Kirjoittaja, 
artikkelista: "Piip, fiu pof ja tsuuh", 
kirjoittajana yliluutnantti Erkki 
Lusto 

Erkki Luston kirjoitus oli yksi 
Reijo Kuutin koordinoiman ilma-
puolustusteeman artikkeleista. Se 
kertoo vähemmän tunnetusta il-
matorjunnan osa-alueesta, eli ol-
kapääohjuksista merellä. 

Artikkeli kuvaa oivallisella ta-
valla niitä yrityksen, erehdyksen, 
toivon, epätoivon ja onnistumisen 
elämyksiä, joita likipitäen jokai-
seen uudishankkeeseen kuuluu. Se 
on myös erinomaisen hyvä kuva-
us siitä, mihin kaikkensa yrittävä 
perisuomalainen kehittäjäjoukko 
ajautuu etsiessään vähin tai lähin-
nä olemattomin resurssein ratkai-
sua asioihin, jotka suurvalta rat-
kaisee insinööriprikaatilla ja muu-
tamalla paalillisella rahaa. - Kai 

Kirjoittajapalkinto, komentaja 
Raimo Pyysalo 

Vuoden 2007 
Kirjoittaja, 
yliluutnantti 
Erkki Lusto 

se on niin, että vain suomalainen 
itseoppinut kehittäjäsotilas voi in-
novoida esimerkiksi valojuovala-
dan testatakseen tähtisadetikkujen 
toimivuutta lämpömaalin korvik-
keena. - Hyvä, etteivät innovaat-
torit pyyhkäisseet ruplahymyllään 
mereen! 

Arvoisat kuulijat! Rannikon 
Puolustaja -lehdessä on hyviä ar-
tikkeleita. Hyvyys lähtee useim-
miten joko asiantuntevuudesta tai 
kiinnostavuudesta; optimitilan-
teessa molemmista. Parasta herk-
kua on kuitenkin hengentuote, 
joka on edellisten lisäksi persoo-
nallinen ja kirvoittaa hymyn luki-
jan huulille. 

Vuoden 2007 valintalautakun-
ta oli hyvin yksimielinen siitä, että 
Erkki Luston artikkeli täytti kaik-
ki edellä toteamani kolme kohtaa: 
se oli asiantunteva, kiinnostava, ja 
samalla... poikkeuksellisen hersy-
vän hauska. 

Hyvät naiset ja herrat: Tämän 
lehden juhlavuoden Vuoden Kir-
joittaja Erkki Lusto on tänään 
saamani tiedon mukaan virka-
tehtävissä merellä, joten annam-
me hänelle palkinnon poissaole-
vana. Mainilaa muistaen ja yleis-
tä maailmanrauhaa kunnioittaen 
toivomme kuitenkin, että hän ei 
ole uuden ilmatorjuntaohjusten 
kokeiluprojektin kanssa Porvoon 
edustalla kovissa aluevalvontateh-
tävissä. 

Annamme poissaolevalle vuo-
den kirjoittajalle raikuvat aplodit! 
Erkki Lusto on ne ansainnut. 
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R A N N J K O N P U O L U S T A J A 
RtUY:n t i e d o n a n t o l e h t i Jou lukuu 1957 

ETEENPÄIN 
Raniul^Nty kistön Upseeriyhdistys on 25-vuotisen toimintansa aikana 

kamppaillut erään aselajin luonteesta johtuvan vaikeuden kanssa. Yhdistyk-
semme jäsenten keskinäinen kanssakäyminen on ollut vaikeasti järjestettävissä 
heidän asuessaan hajallaan Suomenlahden rantamilla. Siksipä on vuosikokous 

yhteiseksi tilaisuudeksi. Huomattava osa kokouspaik-jai m y 'HCMCJVOI HUUIIbULVUUU UöU, KUKUUSpaiK-

r * Rannikon Puolustajan 50 vuotta 

Rannikon Puolustaja 
-lehden ensimmäinen 
päätoimittaja eversti 
Reino Aaltonen. 

N : o 4 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

1962 

N 
1967 

1957-1959 Päätoimittaja eversti Reino Aaltonen 
Joulukuu 1957. Lehden ensimmäinen numero, 8 si-
vua, painos 400 kpl, jakelu käteen RtUY:n kokoukses-
sa 9.12. 1957 Suomenlinnan Upseerikerholla. Lehti 
tehtiin puheenjohtaja Reino Aaltosen henkilökohtai-
sella taloudellisella vastuulla. Yhdistys kuitenkin hy-
väksyi hankkeen. Lehden toimitukseen kuului myös 
kapteeni Pentti Silvast Merisotakoulusta. 
Meriupseeriyhdistykselle oli tehty yhteistyötarjous. 
Koska MY:llä oli Suomi Merellä -lehti. My kieltäytyi 
kohteliaasti. 

1959-1 PäätoimittajaeverstiluutnanttiVeikkoVuorela 
Lehti julkaisi ensimmäiset valokuvat 
Lehti laajensi toimintaansa reserviläis- ja kiltakent-
tään. 16.4.1962 perustetusta Rannikon Puolustajain 
killasta tuli tärkeä yhteistyökumppani ja lehden jul-
kaisijayhteisö. 

1966 Päätoimittaja majuri Aimo Pajunen 
Lehti sai ensimmäiset maksulliset ilmoitukset 

1967-1968 Päätoimittaja 
everstiluutnantti Veikko Lappinen 

Lehti ilmestyi suurimmillaan jo 28-sivuisena 
Lehti 10 vuotta. Ei huomioitu lehdessä. 
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1969-1971 Päätoimittaja majuri Torsti Lahti 
Painos 1500-2000 kpl, josta 2/3 maksamattomia ! 
Päätoimittaja ryhtyi panemaan taloutta kuntoon 
mm. poistamalla vapaamatkustajat. Sivumäärä kas-
voi suurimmillaan 32:een. 

1971 Lehti sai toimitusneuvoston. 

1971-1976 Päätoimittaja 
everstiluutnantti Matti Lappalainen 

1974 Ensimmäinen värillinen kansi (4/74) Päätoimitta-
ja ryhtyi kehittämään lehteä yhä ammatillisempaan 
suuntaan. Paksuin numero ylsi jo 60:een sivuun. Ta-
lous vakaa, sivuista jopa puolet mainoksia. 

1976-1984 Päätoimittaja majuri Asko Kilpinen 
Panosti erityisesti teemanumeroiden käyttöön. Li-
sävärejä sisäsivuillekin. Varjeli lehden itsenäisyyttä. 
Painos ylsi 2500 kphseen. 

1977 Lehti 20 vuotta 

W i 
V . 

Asko Kilpinen toimitti Ranni-
kon puolustajaa siihen mennes-
sä ennätykselliset kahdeksan 
vuotta. 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 
20. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1977 N:o 1 

Maihinnoususotatoimi — maihinnousun torjunta 

^ g , 

fe 
HÄIRITSEE! 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 2» VUOTTA • MAJMJMNOUSUSOTATO 
Mi •"'«.'NOUSUN TORJUNTA • EVERSTI Y fOHMNViRTA « ASFU 
PROFIILI • JOUKKO-OSASTOT * 

Juhlavuoden ensimmäisen numeron 
kannessa ja pääkirjoituksessa huomi-
oidaan 20. ilmestymisvuosi. Lehden 
36 sivusta kolmannes oli ilmoituksia. 
Teemana oli näkyvästi maihinnousu 
ja sen torjunta. 

R A N N I K O N 
P U O L U S T A J A 
N:o 1 - 1977 

20. vuosikerta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, 
Rannikon Puolustajain Killan ia 
Rannikkotykhtökoulun tiedotuslehti. 

Päätoimittaja 
Mai A Kilpinen 

TolmiHa|at 
Kapi M Suominen 
Pääloim R Telaranta 

Taloudenhoito 
Viii V Markkanen SIRIR 
puh. 6a 60i 

Osoiteaslat 
Nti M Korhonen PE 
puh 625 B01 

Ilmoitukset 
Mainosmerkki, Meritullinkatu 6 
00170 Helsinki 17, puh 635 211 

Kirfapaino 
T A Sahalan Kirjapaino Oy 
Helsinki 1977 

R A N N I K O N 

P U O L U S T A J A 

20 vuotta 

Vuosi 1977 aloitti Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen, Rannikonpuolustajain 
Killan ja Rannikkotykistökoulun yhteisen 
tiedotuslehden kahdennenkymmenennen 
ilmestymisvuoden. Alunperin vain Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksen julkaisema 
aselajilehtemme on vakinaistuttanut ase-
mansa puolustusvoimiemme aselajeja 
edustavien julkaisujen joukossa. Lehtem-
me onnittelee tänä omana juhlavuotenaan 
jo 40 vuotta täyttävää Johtorengasta -
rannikkotykistön reserviupseeriyhdistystä 
- sekä 15 vuotta täyttävää Rannikon Puo-
lustajain Kiltaa ja toivoo rannikkopuolus-
tuksen hyväksi tehtävälle yhteiselle jul-
kaisutoiminnalle menestyksellistä tulevai-
suutta. 
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Everstiluutnantti Timo 
Sario oli pitkäaikainen 
päätoimittaja, jolla oli 
sana hallussaan. 

30-vuotinen taival näkyy 
kannessa ja pääkirjoituksessa 

1987 

1984-1991 Päätoimittaja 
everstiluutnantti Timo Sario 
Sivumäärä säännöllisesti 40 sivua. Painosmäärä edel-
leen 2500. 
Lehti 30 vuotta 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

N:o 4 — 1987 

30. vuosikerta 

Rann ikko tyk i s tön Upseer iyhdis tyksen , 
R a n n i k o n P u o i u s t a j a i n Killan j a 
Rann ikko tyk i s tökou lun t iedotus leht i . 

To imi tusneuvos to 
Ev J Karvinen 
Ev T Lah t i 
Ev M Lappa la inen 
Ev V P o h j a n v i r t a 
Rva E Walden 
P r o f P Vähäka i l io 
P ä ä t o i m R Te la ran ta 

P ä ä t o i m i t t a j a 
Evl T Sar io 

T a l o u d e n h o i t o 
Ylil V M a r k k a n e n 
p u h . 309 501 

Osoi teasiat 
Rann ikko tyk i s tökou lu 
p u h . 686 01 

I lmoi tukse t 
P S - M a i n o s 
Mannerhe imin t i e 88 
00250 Helsinki 
p u h . 446 961 

Ki r j apa ino 
T A Saha lan K i r j a p a i n o Oy 
Helsinki 1987 

Yhtä juhlaa 
Päättyvää vuotta on juhlittu itsenäisyytemme 70-
vuotisjuhlavuotena. Koruttomin menoin, elämöimät-
tä, kuitenkin kiitollisina ja ylpeinä. Kiitollisuudella 
on muistettu myös Jääkäriliikettä, Suojeluskuntajär-
jestöä ja lottia. Heidän osuutensa itsenäisyyden saa-
vuttamisessa ja turvaamisessa oli kiistämättömästi 
ratkaisevan tärkeä. Ylpeyttä tunnemme ulkoisesti tur-
vallisesta ja sisäisesti vakaasta maasta jossa on hyvä 
elää ja sitä palvella. 

Useat rannikkotykistön piirissä yhteisen asian 
eduksi toimineet järjestöt ovat täyttäneet tasavuosia. 
Johtorengas 50, Rannikon Puoiustajain Kilta 25. Nii-
den välimaastoon asettuu 30 vuodellaan yhteinen leh-
temme Rannikon Puolustaja. Sen ensimmäinen nu-
mero jaettiin 9.12.1957 Suomenlinnan Upseerikerhol-
le kokoontuneelle RtUY:n vuosikokoukselle. Siitä 
lähtien on lehti ilmestynyt keskeytyksettä, laajeten ja 
kehittyen siten, että sitä voidaan pitää näkyvimpänä 
merkkinä yhdistyksen jatkuvasta toiminnasta. Lehti 
on ensisijaisesti tiedotusväline joka välittää tietoa tu-
levasta ja tapahtuneista rannikolla sekä kertoo asela-
jin kehityksestä. Se pyrkii kuitenkin myös julkaise-
maan aselajin historiasta yleisesti vähemmän tunnet-
tuja osia. Tallentamatta historia vähitellen unohtuu 
ja häviää. Olisikin erittäin suotavaa saada aikaan 
rannikkotykistöjoukko-osastojen ja linnakkeiden his-
toriikit. Etsikkoaika niiden teolle alkaa olla loppu-
massa. Tuleva vuosi on Puolustusvoimain ja Rannik-
kotykistöaselajin juhlavuosi. Olisi aihetta tempaista. 
Rannikkotykistösäätiöllä on halua ja kykyä tämän tu-
kemiseen. 

Viimeisimpienkin tutkimusten mukaan me suoma-
laiset olemme maailman puolustustahtoisinta kansaa. 
Meillä on maanpuolustusperinne. Kun tämä ei aina 
näy taloudellisiin tekijöihin liittyvissä konkreettisissa 
kysymyksissä kuten määrärahoissa ja kertausharjoi-
tushaiukkuudessa lienee syy vakaissa rauhan oloissa 
ja pirujen seinälle maalaamisen välttämisessä. Itsenäi-
syyden hankintahinta, ylläpitokustannukset ja reaali-
arvo ovat kuitenkin niin korkeat, että vakuutusmak-
sut turvallisuudestakin kannattaa varmasti aina mak-
saa. 

Rannikkotykistöllä on uusi tarkastaja. Luotsit ovat 
vaihtaneet tehtäviä. Rannikkotykkimiehiä molemmat 
— henkeen ja vereen. Aselajilla ei varmasti ole edes-
sään yhtä juhlaa, vaan haasteiset, tuskin seesteiset 
ajat. Kehitys ei voi eikä saa olla ympyrä vaan nouseva 
murtoviivakäyrä. Rannikkotykistö on aina ollut en-
nakkoluuloton, tulevaisuuteen tähtäävä, ei taantuva 
aselaji. Takuulla on vieläkin. Timo Sario 

Kansikuva: Kenraali Valveen katse ja lasersuunnin. Molemmilla tarkat havainnot. 
(SA-kuva 14.10.1987) 

1991-1992 Päätoimittaja 
everstiluutnantti Heikki Niska 
Yhteistyötä Kustannus Oy Suomen Miehen kanssa. 

32 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 0 7 



...kuin silloin ennen... 
(toim. huomautus) 

Qkmnifon tPuoCustaja 35-vuotias 

MITEN RANNIKON PUOLUSTAJAN 
NUMERO SYNTYY - YHTEISTOIMIN 

avusteinen ladonta ja taitto, josta 
lukijoilta saadut palautteet ovat 
lehden painoasua koskien olleet 
positiivisia. 

Hajakuvia lehden teosta 

Koska tämän kirjoittajan omat 
kokemukset Rannikon Puolusta-
jan teosta ovat vaatimattomat, 
pyysin parissa edellisessä nume-
rossa "vanhoja tekijöitä" kertoi-
lemaan tämän päivän lukijalle 
kokemuksiaan. Tulos oli vaati-
maton! Siksipä vain hajakuvia... 

Lehden teko lienee kautta aiko-
jen ollut yksinäisen "suden" uu-
rastusta. Eräät alkuvuosien leh-
dentekijät ovat jopa vihjaisseet, 
että varsinainen päätoimittaja ei 
välttämättä ollut tuo "yksinäinen 
susi"... 

Toimituksena on paremmalla 
tai huonommalla menestyksellä 
käytetty Pääesikunnan rannikko-
tykistötoimiston j a Rannikkoty-
kistökoulun henkilöstöä. Joskus 
on apua annettu jopa pyytämättä-
kin - yleensä "pientä ylipuhumis-
takin" on tarvittu. 

Rannikon Puolustajan taloudel-
linen tilaei missään vaiheessa lie-
ne ollut hyvä, useimmiten on 
kuljettu kriisistä toiseen tai aina-
kin on jouduttu elämään kädestä 
suuhun. Ilmoitushankkijat ovat 
olleet laadultaan ja tuloksiltaan 
vaihtelevia. Lehden talouden 
säntillisestä käytännön hoidosta 
on tässä mainittava nimet Toivo 
Linna j a Vil jo Markkanen. 

Kirjoituspalkkioita ei perusta-
misvuoden jälkeen liene makset-
tu juuri koskaan...(?) No, eipä 
liene pää- tai muitakaan toimitta-
j ia edes symbolisesti palkittu 
heitäkään. Ehkäpä myös tästä 
syystä päätoimittajuus alkuvuo-
sina lankesikin RtUY:n puheen-
johtajalle. 

Lehden aineiston saamisessa on 
vain harvoin eletty aikoja, jolloin 

ärtynyttä aineistoaolisi jouduttu 
lakuuttamaan seuraavaan nume-

roon. Pääsääntöisesti lienee pää-
toimittajan tehtävänä ollut suos-
tutella (tai "suostutella") potenti-
aalisia kir joi t taj ia tuot tamaan 
aineistoa. Suostumus kirjoittajak-
si ei välttämättä ole merkinnyt 
aineiston tuloa sovittuun määrä-
päivään mennessä, tai sitten lain-
kaan. 

Niinpä päätoimittaja on sitten 
ahertanut kokoon lehden täyttäen 
aukot - kyvyistään ja taipumuk-
sistaan riippuen - omilla kirjoi-
telmillaan, muista julkaisuista 
"lainaillen" tai uudelleenkirjoit-
taen sopivia juttuja muualla jul-
kaistusta. Käännöksiä ulkolaisis-
ta julkaisuista on myös käytetty. 

Päätoimittajaa kiitetään tieten-
kin harvoin. Eikä hän sitä juuri 
kaipaakaan. Moitteita on tullut sel-
västi herkemmin. Rohkeammat 
kannanotot saattavat, entisaiko-
jenkin malliin, vielä nykyäänkin 
närkästyttää " isokenkäis iä" -
vallankin jos tuo "sopimaton" 
kirjoittelu on perustunut moitti-
jalle kiusallisiin tosiasioihin. 

Ikävimpänä lienevät lehdente-
kijät kokeneet paatoksella j a suu-
rella närkästyksellä lausut tua 
arvostelua muutamasta paino-/ 
oikolukuvirheestä, lukukelvotto-
mana toimitetun aineiston vää-
rinymmärtämisestä sitä painokun-
toon saatettaessa taikka siitä, ettei 
lehti ole kirjoittanut riviäkään 
" t ä r k e ä s t ä t a p a h t u m a s t a " . 
V.m:ssa ei ole lieventävä asian-
haara sekään, että päätoimittaja 
kuulee asiasta vasta 1-3 numeroa 
myöhemmin... 

Pääosa lehdentekijöistä muis-
televat sentään jälkeenpäin koke-
mustaan päätoimittajana tai vas-
taavana mielihyvällä-tai ainakin 
mielenkiintoisena kokemuksena. 

Kaiken kaikkiaan lukijakunnal-
la on aihetta kiitollisena muistaa 
niitätovereitamme, jotka vuosien 
varrella ovat tehneet epäitsekästä 
työtään lehtemme hyväksi. 

(HN) 

Heikki Niskan aikaan saattoi 
lehdenteko saada huvittaviakin 
piirteitä meidän kaikkien al-
kaessa totutella elämää vääjää-
mättä yhä lähemmäksi tule-
vassa tieto (koneistetussa) yh-
teiskunnassa. Toisilta se sujui 
mutkattomasti, kuten Hannu 
Keppolan ajan hermoon osuva 
kuvitus välijuhlavuotisnume-
rossa kertoo. 

Saman numeron sivuilla pää-
toimittaja on purkanut pape-
rille mietteitään ja tuntojaan 
lehdenteon ihanuuksista. Siitä 
katkelma oheisena. 

Nyt noteerataan jo välivuodet. 

'Rannikon 'Puolustaja 35-vuotias 

6 33 



Eero Sivusen pää-
toimittajakausi toi 
ennätyksiä muussa-
kin kuin kestossaan. 

«ANNXKOfUOtUSTUKSEN ASEIAJILEHTI • 40 VUOSIKERTA • 

R A N N I K O N 
P U O - t - S T A J A 

S U O M I 8 0 , LEHTI 4 0 V U O T T A 
N Ä I N LEHTI S Y N T Y Y 
M Y R S K Y M E N I H Y V I N 
U U T T A T E K N I I K K A A ESILLÄ 

40 vuotiaan lehden 
pääkirjoituksen kir-
joitti Vaasan Sotilas-
läänin komentaja, 
silloin viimeinen 
palveluksessa oleva 
Merisotakoulusta 
valmistunut ran-
nikkotykistöupsee-
ri, prikaatikenraali 
Asko Kilpinen. 

Juhlavuonna toimi-
tussihteeri loi katsa-
uksen menneeseen. 

1997 

1993-1994 Päätoimittaja majuri Ove Enqvist 
Kamppailu laman seurauksien kanssa. Mutta tason ja 
sivumäärän säilyttäen. 

1994-2002 Päätoimittaja 
majuri (res) Eero Sivunen 
Ensimmäinen reserviläinen. Lehdestä selkeästi tilaus-
lehti, talous kuntoon. Painotusta kil ta/perhelehden 
suuntaan, ja kasvaminen yhdistyneen meripuolustuk-
sen tiedotus- ja jäsenlehdeksi. Ylimääräiset erikoisnu-
merot. Lehti kolmasti palkittu. Lehdestä keskimäärin 64 
sivuinen. Painos yli 4500. Lehdelle toimitussihteeri/toi-
mituspäällikkö (Timo Kaukoranta, Jussi Voutilainen). 
Lehti 40 vuotta. 10 tilaajayhdistystä. 

NIKON 
LUSTAJA 

RANNIHl 
PUOLUSTI 

T I M O K A U K O R A N T A 

Hyvä lukija, kädessäsi on 

nyt 161. Rannikon Puolus-

taja -lehti ja olet kautta 

historian sen 4934:llä 

painetulla sivulla. 

Käytännössä t ä m ä tar-

koittaa sitä, että lehti on 

i lmestynyt säännöllisesti 

neljä kertaa jokaisena 

vuotena ja keskimäärin 

jokaisessa lehdessä on 

ollut 30,8 sivua. Tällä 

sivulla on 3606. lehdes-

s ä m m e julkaistu kuva. 

Keskimäärin kuvia on 

ollut 19,7 kappaletta 

jokaisessa lehdessä ja 0,7 

jokaisella tekstisivulla. 

Ensimmäinen värillinen 
kansikuva ilmestyi 

lehdessämme syksyllä 
1970. Kuva-aiheena oli 

juuri vihitty Rannikkoty-
kistökoulun lippu. 

A jalus rannikkotykistön yhtei-
sen aselajilehden luomisesta 
esiteltiin jo Rannikkotykis-

n tön Upseeriyhdistyksen pc-
rus tamisvaihccssa . Vas la 

neljännesvuosisata myöhemmin 
ryhdyttiin tuumasta loimeen yh-
distyksen silloisen puheenjohta-
jan. eversti Reino Aaltosen joh-
dolla. Yhdistyksen johtokunta 
piiiilti lehden perustamisesta vuo-
den I957 alkupuolella. 

Suunnittelun alkuvaiheessa 
oteltiin yhteyttä Meriupseeriyh-
distykseen ja esitettiin yhteistyötä 
Suomi Merellä -lehden kanssa. 
Koska tämä ehdotus torjuttiin, 
päätettiin perustaa oma lehti. Uu-
den lehden nimi. Rannikon Puo-
lustaja. syntyi Norman Simosen 
ehdotuksesta. 

Lehden ensimmäisen nume-
ron laatimisesta joutui käytännön 
vastuuseen kapteeni Pentti Sil-
vasi. joka toimi tuolloin Reino 
Aaltosen alaisena Merisotakou-
lussa. Pentti Silvasi kertoo, että 
hän oli elokuussa 1957 kadettien 
kanssa Pirttisaaressa ampumas-
sa. kun Reino Aaltonen antoi hä-
nelle käskyn. "Teette nyt täällä 
luonnoksen ensimmäisen nume-

ron sisällöksi ja esitlelcttc sen 
minulle heti syyskuun alussa kun 
palaatte koululle". 

Tästii se alkoi. Päätoimittaja 
tuiki ja korjaili ensimmäisen Ran-
nikon Puolustaja -lehden sisällön 
ja sanamuodot hyvin huolellises-
ti. Rahoituskysymysten ollessa 
vielä avoinna, lehtiä painatettiin 
Maalaiskuntien Kirjapainossa 400 
kappaletta. Tässä vaiheessa pää-
toimittajan ohje oli "maksetaan 
itse. ellei johtokunta siunaa". Joh-
tokunta kuitenkin hyväksyi mak-
sun ja niin oli luotu pohja yhtei-
selle julkaisullemme. 

S u u n t a v i i t a t 
t u l e v a i s u u t e e n 

Lehden ensimmäinen, kahdeksan 
sivuinen numero jaettiin Suomen-
linnan Upseerikerholle kokoon-
tuneelle Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistyksen vuosikokoukselle 
9.12.1957. Lehden sisältönä oli 
pääkirjoitus, kertomus hautaus-
apurenkaasta ja viisivuotiaasta 
Vaasan Rannikkopat ter is tosta 
sekii ajankohtaiset kuulumiset jo-
kaisesta rannikkotykistön jouk-
ko-osastosta. 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A 4 / 9 7 
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Rannikon Puolustaja -
lehden ta i t taa Kari 

Meri lä. Hän on komenta-
ja evp ja s i i r ty i Mer ivoi-

mien esikunnan ye-
osaston pääl l ikön tehtä-

vistä reservi in vuonna 
1990. Meidän leh temme 
lisäksi Kari ta i t taa joi ta-

kin mu i tak in lehtiä, 
m u u n muassa osia 

Suomen Soti laasta sekä 
kir joja. Rannikkotyk is tön 

joukko-osasto jen histo-
r iasarjan k i r ja t ovat 
hänen ta i t tamiaan. 

Taiuajan uransa alussa Kari kertoo 
menneensä reserviin siirtymisen 
jälkeen töihin Kustannusosakeyh-

tiö Suomen Mieheen, missä hiin oli 
mukana monenlaisissa lehden kchit-

Varsinainen laitto tapahtuu PageMa-
ker-taitto-ohjelmalla. Tämän lisäksi 
työssä tarvitaan tekstinkäsittely- j a 
grafiikkaohjelmia. 

Jotta työ olisi joustavaa, täytyy 
kaikkien naiden ohjelmien olla koko 
ajan koneella käynnissä. Tietoko-
neen lisäksi Kari kertoo tarvitsevan-
sa työssään kuvanlukulaitetta, mo-
deemia. tulostinta, kopiokoneita j a 
faksia. 

Rannikon Puolus ta ja - lehden 
laittamisia Kari pitää poikkeuksel-
lisen miellyttävänä työnä. Tätä hän 
perustelee sillä, että hän saa lehteen 
tulevan aineiston hyvin järjestelty-
nä ja selkeässä muodossa. Sellai-
siakin töitä on joskus ollut, että tait-
taja saa käsiinsä nipun epämääräi-
siä papereita j a toivomuksen, eitä 
niistä pitäisi tehdä lehti. 

Kun laittaja saa Rannikon Puo-

Timo Kaukorannan kirjoittamassa artikkelissa aukenivat tait-
totyön salat. 15 vuoden rupeaman jälkeen taittaja on tullut 
siihen tulokseen, että suomalaisen miehen elinajan ennuste ei 
suosi uuden jakson aloittamista. 

40-vuotisnumerosta löytyy toimi-
tuksen tilasto koko ilmestymisjak-
solta. Heikki Niskan jaksolle sattui 
"joulukortiksikin" kutsuttu ultra-
ohut numero, josta on juttua riittä-
nyt. Lehden koko johtui yksinker-
taisesti syystä, että toimitus oli aja-
tellut säästää jättämällä neljännen 
numeron julkaisematta. Säästön 
olisi syönyt - ja vähän muutakin 
- liikevaihtoverovapauden mene-
tys koko vuodelta, yksi edellytys 
oli neljän numeron julkaiseminen, 
mitä seikkaa kustantaja ei tuntenut. 

Toimituspäällikkö Jussi Vouti-
lainen Rannikon Puolustajan 
painotyöhön tutustumassa Huit-
tisissa Lauttapainon tiloissa, 
missä Veikko Ala-Hongisto esit-
telee painokoneen säätömah-
dollisuuksia. Lukijoille esiteltiin 
koko lehdenteon prosessi aineis-
ton hankkimisesta postilaatik-
koon kolahtamiseen. 

Käsikirjoitukset ovat 
paitsi mielenkiintoi-
sia, usein hauskoja-
kin. Etuoikeus on 
saada lukea ne 
ensimmäisenä. 
Tärkeimmät työväli-
neet ovat suuri ja 
selkeä kuvaputki 
sekä riittävän 
väännön omaava 
keskusyksikkö. 

doilisimman edustavia värikuvia. 
Taittajan ikuinen huolenaihe on 

se. että juttujen, valokuvien j a il-
moitusten määrä osuu yksiin suun-
nitellun sivumäärän kanssa. Jossain 
määr in tähän voidaan va ikut taa 
tekstin ja otsikoiden kiijasinten sekä 
kuvien koolla, mutta aina väijyy 
kauhukuva siitä, että lehden lop-
puun jäisi tyhjiä sivuja. 

Kun tekstit on sijoiteltu omille 
palstoilleen, rakennettu otsikoilla 
sopivasti näyttävyyttä, väliotsikot 
lihavoitu j a kuvat, mainokset, logot 
j a eri juttuaiheiden yliöt sijoitettu 
kaikki paikoilleen, ottaa Kari leh-
destä paperitulosteen, jonka hän lä-
hettää toimitussihteerille oikoluet-
tavaksi. 

Vi imeis tenkin kor jaus ten jä l -
keen taittaja tallettaa työnsä l(X) me-
gatavun levykkeelle j a toimittaa sen 

Yllä postin palvelusuunnittelija 
Aimo Väänänen, joka 10 vuotta 
sitten ja edelleen huolehtii siitä, 
että lehti tulee lukijoilleen laadi-
tun sopimuksen mukaisessa aika-
taulussa. 

Päätoimittaja Kauden lehdet Lehtien Keskimäärin/lehti Keskim. 
lkm sivuja mainoksia 

(sivua) 
kuvia/ 

tekstisivu 
Reino Aaltonen 1/57-3/59 8 5,0 
Veikko Vuorela 4/59-4/65 25 9,1 - 0,2 
Aimo Pajunen 1/66-4/66 4 11,0 2,1 0,2 
Veikko Lappinen 1/67-4/68 8 19,5 4,8 0,8 
Torsti Lahti 1/69-2/71 10 24,0 4,5 0,7 
Matti Lappalainen 3/71-2/76 20 38,4 13,9 0,7 
Asko Kilpinen 3/76-2/84 32 37,4 13,8 1.0 
Timo Sario 3/84-1/91 27 39,4 11,1 1,1 
Heikki Niska 2/91-4/92 7 36,6 10,8 1,2 
Ove Enqvist 1/93-3/94 7 40,6 7,9 1.2 
Eero Sivunen 4/94- 12 54,3 11,7 1,1 

Lehden kehittyminen päätoimittajakausittain 
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2002-2007 Päätoimittaja 
komentajakapteeni (res) 
Kai Masalin 
Ensimmäinen merivoima- (laivasto-) taustainen. Leh-
destä ammatti- ja jäsenlehti ja kasvu koko Sinisen Re-
servin äänenkannattajaksi. Vuotuinen erikoisnumero 
Meripuolustuksen Kenttä, painos 10 000-13 000. (Kus-
tantaja Sinisen Reservin Säätiö). Merivoimien tiedotta-
jista lehden kirjeenvaihtajia. Merkittävimmistä tausta-
yhteisöistä ja tukijoista lehdelle kutsuttu "talouden neu-
vottelukunta". Lehti kolmasti palkittu. 

2007 Lehti 50 vuotta. Sivumäärä yli 100. Painos 5000. 22 ti-
laajayhdistystä. 
Puolustusvoimain kultainen ansiomitali. 

2008- Paluuta juurille. Päätoimittajaksi palveluksessa oleva rt-
upseeri. 

Päätoimittaja Kai Ma-
salin ja totuuden hetki. 
Kultainen ansiomitali 
hiljensi. 

Rannikkotykistön opistoupseerien puheenjohtaja Markku Entinen toimitusneuvoston puheenjoh-
Kaukoranta ja toimitusneuvoston jäsen Tatu Vartiainen. taja, lippueamiraali Hanno Strang ja 
Onnitteluja vastaanottavat päätoimittaja Kai Masalin ja ex-päätoimittaja Eero Sivunen onnitte-
kustantajan puheenjohtaja Tapio Maijala. lemassa 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

Rannikon Puolustaja -lehden päätoimittaja 3/2002-
4/2007 Kai Masalin (vasemmalla). Edellisillä sivuilla 
kuvattu tähtihetki on takana ja sellaiseksi voinee ansioi-
tuneen reserviläisen elämässä laskea tämänkin tuokion 
merivoimien komentajan rinnalla. (Kuvatekstit toimituk-
sen -päätoimittajan tietämättä) 

MINUN LEHTENI 
Juhlavuoden sarjassa 
entiset päätoimittajat 
ja lehden vaikuttajat 
muistelevat 

> 5 O Ien hyväksy-
nyt täydellise-
nä yllätyksenä 
tulleen kutsun 

ottaa vastaan Rannikonpuolus-
tajan päätoimittajan tehtävät 
tästä lehdestä alkaen. Sitä sopii 
kyllä epäillä, onko harkinnan 
jälkeenkään tekemäni päätös 
tapahtunut täysissä sielun ja 
ruumiin voimissa. Myös kutsu-
jien harkintakykyä voisi epäillä. 
Ovat ainakin osoittaneet soti-
laalta vaadittavaa valmiutta 
riskinottoon. 

Oma maanpuolustustausta-
ni on reservin meriupseerin taus-
ta Merisotakoulun viestilinjalta. 
Edellisen ru-kurssin tunnistaa 
mm. vara-amiraali Esko Illistä, 
seuraavan amiraali Juhani Kas-
kealasta. Itse olen siinä välissä 
väliinputoajana. Ammatinvalin-
takysymys, kuten ystäväni tokai-
si. Isäni on kenttätykistön evers-
ti, poikani rannikkotykistön re-
servin ylikersantti, minä "sillinä" 
siinä välissä. Ja me kaikki ylpeitä 
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omasta taustastamme. Siksi tun-
nen oloni hyvin kotoisaksi ny-
kyisissä merivoimissa. Viimeisen 
kymmenen vuoden kattavin har-
rastus ja kiinnekohta on ollut ja 
on vapaaehtoinen maanpuolus-
tus, kiinnekohtina Sininen Reser-
vi, Suomenlahden Laivue, Ran-
nikon Paikallisosasto ja kahden 
viimemainitun avioliitosta syn-
tynyt Suomenlahden Meripuo-
lustusosasto sekä hienona yhteis-
työkumppanina Suomenlahden 
Meripuolustusalue. Journalistise-
na taustana on uran varrelta toi-
minta 14 vuotta Suomen Ham-
tnaslääkärilehden toimittajana. 
Nykyinen siviilitehtäväni on vas-
taaminen suuren terveyspalvelu-
konsernin lääketieteellisistä hal-
lintotehtävistä, joille meripuo-
lustus antaa hyvän vastapainon. 
Toivoakseni riittää esittelyksi. 

Rannikonpuolustajan kasva-
minen koko meripuolustuksen 
yhteiseksi lehdeksi on ollut viime 
vuosien johdonmukaisen yhdisty-
miskehityksen hieno tulos. Yhtei-
sen lehden idean markkinoinnin 
on tehnyt helpoksi lehden tekijöi-
den ylittämätön panos sen tuot-
taessa omalla ajallaan ja ilman 
korvausta palkitun huippuluokan 
maanpuolustuslehden. Eeron, 
Jussin, Karin ja aktiivien avusta-
jien panos ja sitoutuminen ovat 
ylittämättömiä. Samanlainen ei 
enää tulevaisuudessa ole samassa 
määrin mahdollista! 

Oma toiveeni ja tavoittee-
ni on, että lehti tulevaisuudessa 
pystyisi lunastamaan pysyvän si-
jan kaikkien lukijoidensa ja hei-
dän taustayhteisöidensä omana 
äänenkannattajana. Se edellyt-
tää lehden ottamista "omaksi" 
sekä henkisesti, että voimavaro-
jen osoittamisen osalta. Se vaatii 
yhteishenkeä, vastuullista avus-

tajakuntaa ja myös taloudellista 
panostusta. Tämän vuoden "ku-
herruskuukausi" erikoistarjous-
hinnoin on yhden numeron pääs-
sä. Haluan uskoa, että lehti on 
paikkansa lunastanut yhdistysten 
vastuullisessa päätöksenteossa. 
Lehtemme on meille sekä näyt-
tävä mahdollisuus, että haaste 
isänmaan ja meripuolustuksen 
palveluksessa. 

Käyttäkäämme mahdollisuus, 
vastatkaamme haasteeseen, ol-
kaamme yhtenäisiä!" 
(Päätoimittaja RP 3/2002) 

Mutta miten nyt 
tähänkin jouduin? 
Sininen Reservi oli käsitteenä 
synnytetty viitisen vuotta aikai-
semmin, merivoimat jälleen yh-
distyneet, kun rannikkotykistö 
ja laivasto (merivoimat) liitettiin 
toisiinsa, MPK ry:n Meripuolus-
tuspiiri päässyt vauhtiin ja tai-
vas edessämme ruusunpunai -
nen! Johdonmukaisesti ja meri-
voimien komentajan, Esko Illin 
kaukonäköisellä tuella oli läh-
detty kokoamaan voimia myös 
tiedotuksen alueella. Tavoittee-
na oli edustava, laajalevikkinen 
meripuolustuksen julkaisu, joksi 
valikoitui jo kyntensä näyttänyt 
Rannikon Puolustaja, kustanta-
janaan Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys. Lehdellä oli tuolloin 
kustantajan lisäksi 10 tilaajayh-
distystä. 

Lehdellä on ja oli silloinkin 
toimitusneuvosto. Kun tavoit-
teena oli Rt- ja rannikkojouk-
koyhdistysten mukaantulon jäl-
keen syntyneen yhteisen Sini-
sen Reservin "äänenkannattajan" 
aikaansaaminen, sain keväällä 
2000 kutsun toimitusneuvoston 
jäseneksi. 

Mulle sopii kaikki! 
Osal l i s tu in uudessa rool issa 
tuolloin lehden lukijamatkaan 
Helsingin maanalaiseen johto-
keskukseen. Tilaisuuden alus-
sa kustantavan yhdistyksen pu-
heenjohtaja eritteli merivoimien 
yhdistymisen hölmöyttä ja tar-
peettomuutta, toivottaen lopuk-
si minut tervetulleeksi mukaan 
toimintaan. Josta toivotuksesta 
ilahtuneena lausuin sittemmin 
alussa olevaan ensimmäiseen 
kolumniini sisällyttämät sanat: 
"isäni on tykkimies, poikani rt: 
ssä palvellut. Minä silli siinä vä-
lissä". Mulle sopii kaikki! 

Mutta oli niitä tunteita "vene"-
puolellakin. Kun merivoimat lo-
petti tukensa Laivaston Killan 
Ankkurilta, vaikutti se voimak-
kaasti lehden lopettamiseen. Ja 
kun Rannikon Puolustajasta ei 
haluttu tehdä Meripuolustajaa, 
niin ei se ainakaan tuskaa hel-
pottanut. 

Varsin monissa laivastopuo-
len yhdistyksissä käytiin kovia 
yhteenottoja lehden tilaamisen 
tarpeellisuudesta. Siinä pahim-
millaan hallituksiakin vaihdel-
tiin. Päätoimittajanakin toivoin 
yhtenäisyyttä ja voimien kokoa-
mista. Mutta välillä tuli turpiin. 

Tällä hetkellä 22 yhdistystä 
tilaa lehteä jäsenilleen, Rannik-
kosotilaskotiyhdistys toki vain 
osalle. (Naiset ovat erilaisia!) 
No, onhan siihen muitakin syitä. 

Tilaajayhdistysten määrä on 
enemmän kuin kaksinkertaistu-
nut. Erittäin tärkeää oli aikaani 
edeltänyt päätös, jolla Meriup-
seeriyhdistys liittyi lehden tilaa-
jiin. Sininen Reservi ry:n jäsen-
yhdistyksistä mukana ovat kaik-
ki merkittävimmät, Uudenmaan 
Prikaatin Kilta pois luettuna. Ja 
siihen on luonnolliset kielisyyt ja 
killan oma lehti. Lehden ystävät 
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ovat tämänkin lehden lopussa. 
Uskoisin, että p a h i m m a t 

melskeet ovat takanapäin, vaik-
ka vieläkin joskus neulanpistoja 
ilmenee. Mutta vanhan totuuden 
mukaan, aina löytyy änkyröiden 
viidennes, joka on valmis kaik-
kea vastustamaan, valitettavasti 
se vain usein on se äänekkäin. 

Nostan hattua niille monille 
puheenjohtajille ja vastuunkan-
tajille, jotka ovat panneet itsensä 
likoon myös lehden puolesta. Ei 
se ole aina ollut kovin helppoa. 

Päätoimittajaksi 
Kunnioitettu edeltäjäni, rannik-
kotykistön reservin majuri, Eero 
Sivunen, päätoimittaja kahdek-
san vuotta, päätti siirtyä enem-
män muihin, vähemmän sitoviin 
harrastuksiin ja kustantaja asetti 
ryhmän seuraavaa "uhria" hake-
maan. Eeron vakuuttavat näy-
töt reserviläisen kyvystä hoitaa 
vaativaa tehtävää taisivat vaikut-
taa taustalla, kun jossakin haun 
vaiheessa sain kutsun lounaalle. 
Viisaammat oli jo varmaan käy-
ty läpi. 

"Kun sinun nimesi otettiin 
esille, niin minun on myönnettä-
vä, että et sinä kyllä ihan ensim-
mäiseksi olisi tullut mieleeni" to-
tesi toimitusneuvoston puheen-
johtaja, kommodori (rt) Hanno 
Strang ystävälliseen tyyliinsä. 
Rehellisesti sanottuna, ei minul-
lakaan. Kaksi vuotta toimitus-
neuvostossa oli opettanut lehti-
problematiikan lisäksi rannikko-
tykistön aselaji- ja perinneylpe-
yttä. Mutta ei vaadittavan työn ja 
vastuun määrää. Niinpä vastasin 
kosintaan kyllä. Ja minusta tuli 
päätoimittaja, ensimmäinen lai-
vastotaustalla ja toinen reservi-
läinen. Sovittiin, että aloitan nu-
merosta 3/2002. 

"Ja alussa oli.... ja Herran 
henki leijaili vetten yllä" 
Kevään lopulla Eero perehdyt-
ti minua parin tunnin ajan. 
Fiksuthan omaksuvat no-
peasti. Tämä Eeron oletus 
ilahdutti minua kovin. Sel-
visi myös, että päätoimittaja 
on sisällön lisäksi vastuussa 
lehden taloudesta. Joka 
on leijonan osa kustan-
tajan taloudesta. Ei se 
tulojen määrä, vaan 
taloudellisen riskin 
määrä . Puskur iak in 
oli jopa yli yhden lehden 
kulujen verran. Oli tiettävästi 
lehden historiassa huonompia-
kin aikoja eletty. Löysinkin tänä 
syksynä arkistosta vanhan RP: 
n, jonka numero 4 oli äkillisesti 
kutistettu kahdeksansivuiseksi. 

Kun ensimmäiseksi sitten il-
moitushankkija ilmoitti lopetta-
vansa ja heti perään viisi vuot-
ta toimituspäällikkönä hienosti 
lehteä hoitanut Jussi Voutilainen 
päätti tehdä samoin, ei auttanut 
harkita perspirantin vaihtoa. Hip 
hei ja hurraa, tästä oli hyvä aloit-
taa. 

Mikään ei toimi, mutta kaikki 
järjestyy (venäl. sanonta) 
Ja järjestyihän se. Veljeä ei jätet-
ty. Eero ryntäsi hätiin. Saatiin 
aikaan uusi sopimus, entisen il-
moitushankkijan kanssa. Ja suhe 
jatkuu. Ihan kiitettävästi. Ja se on 
varsin tärkeä suhde. 

Voutilaisen Jussikin ylipuhui 
Sadri Wirzeniuksen, merivoi-
mien tiedottajan, uudeksi toimi-
tuspäälliköksi. Eikä Sadrikaan 
tiennyt, mitä lupasi. Sai luvan 
auttaa lehteä työaikana, kunhan 
virkatyöt eivät kärsi. Eivät kärsi-
neet. Mutta Sadri kärsi. Ainakin 
pilalle menneitä viikonloppuja ja 
iltoja. Ihan vaan meripuolustuk-

sen 
hyväk-
si. Ilman 

Yksin ei ole hyvä olla 
Ja sehän on nähty. Miehet mene-
vät naimisiin, monet jopa useas-
ti, ja varttuneet eronneet sink-
kumiehet juhlivat Joulua reip-

korvaus-
ta. Mikä ei 
ollut oikein. 
Kun Sadri sit-
ten siirtyi pois merivoimista, 
lähti myös lehden historian tois-
taiseksi viimeinen toimituspääl-
likkö. 

Ja päätoimittajan työhön as-
tui ikävä. Ikävä toimituspäällik-
köä. 

Mutta nyt maailma hymyilee. 
Uudelle päätoimittajalle. Hän saa 
palkattua toimituspäällikköapua. 
Mikä on ihan oikein, ainakin toi-
mituspäällikölle! 
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Ei pakka suurelta tässä näytä, 
mutta tuon sivumäärän täyttä-
minen yksittäisillä kirjaimilla 
ja kuvilla on aika monen tun-
nin urakka monelta. 

pailla itsemurhaluvuilla. Muun 
muassa. 

Ei lehdenkään teko yksin ole 
kivaa, eikä edes mahdollista. Mi-
nut, ja lehden, pelasti Merilän 
Kari. Lehtemme taittaja, hieno 
ihminen ja upseeri, päätoimit-
tajan sparrari. Suuri syyllinen 
päätoimittajakaudellani lehteen 
kohdis tuneiden tunnus tus ten 
määrään. Kolme kappaletta vii-

dessä vuodessa. Tuntuu ihan 
mukavalta. Vaikka yhteen dip-
lomiin oli lehden nimi printattu 
väärin! Mutta vain vähän. Kyllä 
se oli lehdelle tarkoitettu. 

Ja olihan päätoimittajal-
la toinenkin kaveri, Ove En-

qvist. Samanlainen epäitse-
käs herrasmies, joka ei kos-
kaan kieltänyt apuaan. Ja 
kirjoittaa jokaiseen nume-
roon. Aineistot aina ajoissa. 
Ottaa erinomaisia valoku-
via. Ja on vanhoja lehtiä tut-
kittuani osoittautunut Mr. 

Rann ikon Puolus-
tajaksi. Onnea vaan 
väitelleelle! Ja ter-
vetuloa tohtoreiden 
joukkoon. 

Kilta-ja reserviläis-
lehti 
Lehden h i s to r ia re-
serviläis- ja kiltaleh-
tenä on pitkä. Paljon 
pitempi, kuin tiesin ja 
t iedämme. Rannikko-

tykistöläiset yhdistykset ovat ol-
leet vahvasti mukana ja näky-
västi esille jo alkuajoista alkaen. 
Kun Rt-kerho Johtorengas vietti 
tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan, 
sain olla mukana. Vanhoja leh-
tiä tutkiessani löysin kertomuk-
sia edellisistä tasavuosijuhlista. 
Perinne jatkuu tässäkin nume-
rossa. 

Meripuolustuksen killat ja 
kerhot ovat lehden levikin selkä-
ranka, ja meripuolustushengen 
ylläpidon tärkein kanava. Lehti 
tavoittaa jokaisen tilaajayhdis-
tyksen jäsenen ja on usein myös 
ainut jäsenpalvelu, jota jäsen 
hyödyntää. Jäsenistään huoleh-
tivat yhdistykset ovat tämän oi-
kein oivaltaneet. Ja lehden teh-
tävä on tilaajayhteisöjensä tuke-
minen. 

Niinpä Rannikon Puolusta-
ja on viime vuosina toimittanut 
Sinisen Reservin ja sen valtuus-
kunnan jäsenten tuella tilaajayh-
distysten ja merivoimien käyt-
töön näyttävän A4-kokoisen jul-
kaisun Meripuolustuksen Kent-
tä, jonka tuotoilla on voitu tukea 
Sinisen Reservin ja sen jäsenjär-
jestöjen työtä. Jopa niidenkin, 
jotka eivät ole halunneet lehteä 
tilata tai tukea. Ovatpa parhaat 
valittaneet vääryyttä kokevansa, 
kun eivät ole tähän tilaajien bo-
nusjulkaisuun vapaamatkustaji-
na päässeet. 

"Tulis talvi ja tappais pum-
mit" sanoi tuskastunut sosiaali-
työntekijä väsymyksen hetkellä. 

Mutta lehden tilaajat ovat te-
rästä! 

Toimituskunta, 
paikallisagenttini 
Paljon on yhdessä saatu aikaan. 
Paljon jää edelleen tehtävää. 
Lehti on vähitellen vakiinnutta-
massa asemaansa yhä enemmän 
myös merivoimien julkaisufoo-
rumina, samalla kun se on kes-
keinen linkki puolustushaaran 
ja meripuolustusyhteisöiden ja 
ihmisten välillä. Jos niin tahdo-
taan. 

Kun j o u k k o - o s a s t o a ina 
muisti kutsua "Kirkkonummen 
Sanomat" eri tilaisuuksiin, ei 
Rannikon Puolustajan kutsumi-
nen aina välttämättä tullut mie-
leen. Paljon on edistytty, mutta 
vieläkin viikoittain päätoimit-
taja saa tiedon merivoimien ta-
pahtumista usein vain yleisistä 
puolustusvoimien tiedotteista 
tai Ruotuväestä. Lehdellä on leh-
den kutsuma toimituskunta (oi-
keammin kirjeenvaihtajat), joka 
koostuu joukko-osastojen ja -yk-
siköiden palkatuista tiedottajis-
ta. Monet heistä ovat auttaneet 
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lyyn. Jopa kestänyt sivii-
lin asioihinsa sekaantu-
mista. Ja puheenjohtajat 
lienevät joutuneet joskus 
kantapäät yhdessä sei-
somaan. Mutta päätoi-
mittajan itsenäisyyttä on 
aina kunnioitettu. Ja niin 
sen tuleekin olla. Kiitos 
siitä. "Rt on terästä". 

Onnea matkalle, 
Pikkuinen! 
Minun lehteni, meripuo-
lustuksen ammatti- ja jä-
senlehti Rannikon Puo-
lustaja 

Kun annat pikkusor-
men, se vie koko käden. 
Ja sielun. 

Ja silti on aika ero-
ta. Onnea matkalle, Pik-
kuinen 50-vuotias. Myös 
minun lapseni. 

Sinun matkas i jat-
kuu. Minut on aika lop-
pusijoittaa. Ongelmajät-
teenä ? 

Päätoimittaja 2002-2007 
25 lehteä, 2660 sivua. 

paljonkin. Mutta ei ko-
vin usein pyytämättä. 
"Poissa silmistä, poissa 
sydämestä" sanoo rans-
kala inen. Asiaan on 
varmaan vaikut tanut 
lehden varsin satun-
nainen kutsuminen tie-
dottajien tapaamisiin. 
Varsinkin viime vuo-
sina. Mutta ehkä uu-
della päätoimittajalla, 
ilman reserviläisyyden 
(?) ja muita rasitteita 
on mahdollista aloittaa 
uusi suhde. 

Haluan kui tenkin 
k i i t t ää s y d ä m e s t ä n i 
toimituskuntaamme. 
Olette hienoja ihmisiä, 
hyviä kollegoja, ette ole 
koskaan apuaan kieltä-
neet tai minua pulaan 
jättäneet. Jään kaipaa-
maan teitä! 

Kustantajalle 
RtUY on hieno yhdis-
tys. Se on antanut pää-
toimit tajan osallistua 
hallituksen työskente-

h U.l.l 
- ituus 65.0 m 
- m->n 2:1.4 m 

Mkeus 10.8 m 
L t ia taso m.trnpir 

Ex-päätoimittaja in spe loppusijoituspaikassa, 
Olkiluodon ydinjäteluolassa 

AUTROSAFE OY 
www.autrosafe.fi 

ASEIDEN HUOLLOT 

AMPUMARATALAITTEET 

O m c o p n Q y 
Or ives i 

w w w . o r i c o p a . f i 040-715 0459 
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f j j r ^ p S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö 

OLETKO KIINNOSTUNUT SIVIILIKRIISINHALLINNAN 
TEHTÄVISTÄ ULKOMAILLA? 

Sisäasiainministeriö rekrytoi Suomesta kansainvälisiin siviilikri-
isinhallintatehtäviin lähteviä asiantuntijoita. Rekrytoinnin 
apuvälineenä käytetään ministeriön asiantuntijarekisteriä. 
Rekisteriin voivat tallentaa tietonsa kaikki ulkomaan tehtäviin 
halukkaat henkilöt, joilla on siviilikriisinhallinnan edellyttämä 
ammatillinen pätevyys, kokemus, kielitaito ja fyysinen kunto. 
Tietojen tallentaminen rekisteriin ei takaa valituksi tulemista, 
mutta tehtävien avautuessa suomalaisia ehdokkaita etsitään 
rekisterin avulla. 

Suomella on noin 100 asiantuntijaa siviilikriisinhallinnan eri 
tehtävissä ulkomailla, pääosin EU:n operaatioissa. Tehtävien 
palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen; palkkataso vaihtelee 
noin 4000 eurosta yli 7000 euroon. Palkan lisäksi maksetaan 
jokaiselta palvelussuhteen päivältä verotonta olosuhdekor-
vausta. Sen taso on 60-180 euroa vuorokaudessa operaatiosta 
ja olosuhteista riippuen. Komennukset kestävät yleensä 
puolesta vuodesta enintään kahteen vuoteen. 

Tällä hetkellä sisäasiainministeriö on kiinnostunut saamaan 
rekisteriinsä lisää asiantuntijoita erityisesti vankeinhoidon, 
rajaturvallisuuden ja tullaustoiminnan alueilta. Valtion viroissa 
olevia asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan 
myös omalle organisaatiolleen 

Asiantuntijarekisterin sekä lisätietoja löydät osoitteesta 
www.intermin.fi/siviilikriisinhallinta. Siviilikriisinhallinnan 
koulutuksesta saat lisätietoja osoitteesta www.cmcfinland.fi . 
Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä Eija-Liisa Borgenströmiin 
(eija-liisa.borgenstrom@intermin.fi) puh. (09) 160 42341 

International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 

43 

http://www.intermin.fi/siviilikriisinhallinta
http://www.cmcfinland.fi
mailto:eija-liisa.borgenstrom@intermin.fi
http://www.international-marine.com


"Merivoimien näkökulmasta oli alusta alkaen tärkeää, että vapaaehtoinen kou-

lutus kehitetään palvelemaan sodan ajan joukkoja. Kuluneet kymmenen vuotta 

ovat olleet tässä suhteessa loogisia kehityksen vuosia. Maakuntajoukot ovat 

tämän kehityskaaren erinomainen lopputulos," arvioi reserviin 2004 siirtynyt 

vara-amiraali Esko llli kuluneita vuosia. 

Esko llli oli merivoimien komentajana sekä tekijänä että näkijänä murrosvaihees-

sa, jossa monet asiat muotoiltiin uusiksi. Rannikkotykistö ja laivastojoukot yhdis-

tettiin uusiksi merivoimiksi ja vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus eli rannikol-

la väkevää kasvun ja laajenemisen aikaa. 

erivoimis-
sa on tehty 
määrä-
tietoista 

kehitystyötä niillä resursseilla, 
jotka ovat olleet käytettävissä. 
Resurssien määrä on pakottanut 
panostamaan laatuun määrän 
kustannuksella. Eräs keino pai-
kata reservin vajetta ovat maa-
kuntajoukot," Esko llli arvioi. 

"Kehityksen askeleet mää-
räytyvät usein muutoin kuin 
strategisten seikkojen perusteel-
la. Rahatilanne ja telakoiden työ-
tilanne ovat hyviä esimerkkejä 
tällaisesta - taustalla on mukana 
käytännön realiteetteja, jotka on 
pakko ottaa huomioon. 

Esko Illistä tuli vuoden 1997 
alussa merivoimien komentaja. 
Saman vuonna annetussa puo-
lustuspoliittisessa selonteossa 
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rannikkotykistön ja laivastojouk-
kojen tie linjattiin yhteiseksi. Jo 
seuraavana vuonna 1.7.1998 nuo 
suunnitelmat piti toteuttaa. Tu-
loksena oli uudenlaiset merivoi-
mat. 

"Kyseessä oli iso muutos. 
Myös vapaaehtoista toimintaa 
piti organisaatiouudistuksen to-
teutuessa tarkastella tästä näkö-
kulmasta. Silläkin sektorilla toi-
mijat oli saatava yhteen," Esko Iiii 
muistelee. 

"Uudistuksen myötä synty-
neiden merivoimien piirissä toi-
miva järjestökenttä oli kirjava ja 
on sitä edelleen. Tämä kuuluu 
elämän menoon ja vapaaseen 
yhdistystoimintaan, jota ei edes 
kannata yrittää liikaa ohjailla." 

Yhteinen lehti on tärkeä asia 
"Yhteinen lehti oli tässä tilantees-
sa tärkeä asia. Rannikon puolus-
taja oli hyvä lehti, useampaankin 
kertaan palkittu ja hyvin toimi-
tettu. Siksi sen muotoutuminen 
yhteiseksi lehdeksi oli luontevaa, 
joskaan ei heti ihan helppoa. Rat-
kaisu oli nähdäkseni ainoa oikea. 
Lehdessä on ollut koko ajan hyviä 
ja kokonaisuuden tasapuolisesti 
huomioon ottavia juttuja," Esko 
Iiii kiittelee. Hänen mielestään 
myös lehden nimi on hyvä, vaik-
ka toisenlaisiakin ääniä oli muu-
tosvaiheessa kuulunut. Niitä Esko 
Iiii kertoo joutuneensa jopa top-
puuttelemaan. 

"Vapaaehtoinen sotilaskou-
lutus oli käynnistynyt jo aiem-
min järjestövetoisesti. Sen yhdis-
tyminen loi edellytykset toimin-
nan kehittämiselle ja linjaamisel-
le yhdessä merivoimien kanssa. 
Otettuani komentajan tehtävät 
vastaan kävin useissa koulutus-
tilaisuuksissa ja vapaaehtoisissa 
harjoituksissa tutustumassa ti-
lanteeseen. Toiminnan tukemi-

selle ja kehittämiselle oli hyvät 
perusteet. Innostuksen ja tuen 
lisäksi vapaaehtoinen koulutus 
tarvitsi tietysti myös aikaa voi-
dakseen rauhassa kehittyä." 

Toiminta kentällä sujui Esko 
Illin arvion mukaan hyvin ja hy-
vässä hengessä. Ne, jotka olivat 
merivoimissa ja vapaaehtoisen 
koulutuksen piirissä organisaa-
tiouudistusta toteuttamassa, ym-
märsivät, mihin pyrittiin ja to-
teuttivat sitä lojaalisti. Murinoita 
kuului etupäässä toimivien jouk-
kojen ulkopuolelta. 

Vapaaehtoisuuden luonne tuli 
alusta alkaen parhaalla tavalla 
esille. Ketään ei tarvinnut patis-
tella töihin. Intoa oli valtavasti. 

Selonteon julkistamisen ja 
organisaatiouudistuksen toteut-
tamisen väliin jääneenä suhteel-
lisen lyhyenä aikana tapahtui 
paljon sellaista, mikä ei näky-
nyt ulospäin. Esimerkiksi Uu-
denmaan prikaatin liittäminen 
mukaan tapahtui merivoimien 
aloitteesta. Päästessään mukaan 
osaksi uudistuneita merivoimia 
prikaatille tarjoutui erinomainen 
tilaisuus kehittää itseään ja väli-
neistöään. Maavoimissa kehitys-
työn painopiste oli ollut jääkäri-
prikaateissa. 

Mikä tässä kaikessa oli vai-
keinta ja mikä palkitsevinta? 
"Suurin haaste oli organisaatio-
uudistuksen vieminen läpi. Pal-
kitsevaa oli se, että iso muutos 
saatiin hyvin toteutettua," Esko 
Iiii vastaa. "Surutyötä tekivät lä-
hinnä ne, jotka eivät enää olleet 
mukana organisaatiossa. Heitä-
kin yritimme hoitaa. Komenta-
jan oli pantava itsensä likoon ja 
omaksuttava eräänlainen matka-
saarnaajan rooli." 

"Vapaaehtoisen koulutuksen 
ripeästi tapahtunut liikkeelleläh-

tö ja reserviläisten valtava innos-
tus olivat nekin erittäin palkit-
sevia asioita. Koululaiva Röytäl-
lä oli tässä kaikessa oma tärkeä 
merkityksensä vapaaehtoisen 
koulutuksen välineenä ja erään-
laisena lippulaivana, joka näkyi 
ja jota oli hyvä näyttää." 

"Suuri huolen aihe oli pelko 
siitä, että uudet merivoimat jäi-
sivät puolustusvoimien resurssi-
en jaossa muiden jalkoihin. Sekä 
rannikkotykistön että laivaston 
puolella oli omat tehtävät ja ta-
voitteet, jotka piti yrittää yhdessä 
saavuttaa - oli pidettävä puolen-
sa. Koko komentajakauttani sä-
vyttikin tulossa olleiden hankin-
tojen valmistelu. Vuonna 2001 
saadut 2,4 mrd rnlcn tilausval-
tuudet olivat merivoimien ensim-
mäinen suuri ja kokonaisuutta 
rakentanut hankintakokonaisuus. 
Sitä ennen olimme joutuneet tyy-
tymään erilaisiin yhden hankkeen 
tilausvaltuuksiin, osaratkaisuihin 
tai akuuttien tarpeiden täyttämi-
seen," Esko Iiii kertoo. 

Esko Illin komenta jakau-
si päättyi samana vuonna kun 
merivoimat sai edellä mainitut 
suuret tilausvaltuudet. Iso urak-
ka organisaatiouudistuksen läpi-
viemisessä, vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen rakenta-
misessa ja hankintojen valmis-
telussa oli saatettu menestyksel-
lisesti päätökseen. Asiat etenivät 
suunnitellulla tavalla yhtenäisten 
ja vahvojen merivoimien raken-
tamiseksi yhä nykyaikaisemmik-
si ja vahvemmiksi. 

Kuva ja teksti: 
Reijo Telaranta 
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© PUOLUSTUSSVOIMAT 

Leijonalippu liehuu Heikkilän kasarmin k 
Heikkilään joulukuussa. 

Aamu valkeni sadekuuroisen raikkaa-
na elokuun viimeisenä päivänä, kun 

Turun Heikkilässä juhlittiin tulevan Me-
rivoimien esikunnan rakennuksen perus-
korjauksen harjannostajaisia. Leijonalippu 
päärakennuksen katolla kertoi kaikille ra-
kennuksen saavan suojiinsa jälleen puo-
lustusvoimien väkeä muutaman vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Koolle oli sotilaskodin 
tiloihin saapunut noin 200 vierasta, joille 
Senaattikiinteistö oli järjestänyt perintei-
sen harjannostajaistilaisuuden. 

Harjannostajaisten aluksi kutsuvierail-
la oli mahdollisuus tutustua meneillään 
olevan peruskorjaushankkeen tilanteeseen 
paikan päällä. Tiloissa oli jo nähtävillä, että 
valmistuminen alkaa lähestyä. Lähes val-
miita huonetilojakin oli havaittavissa. 

Peruskorjauksen aikana on käynyt sel-
ville, että rakennushistoriallisesti arvokas 
ja näyttävä rakennus on aikanaan hyvin 
ja tukevasti rakennettu. Perusrakenteiden 
osalta asiat ovat hyvässä kunnossa. 

Hankkeen aikataulu näyttää myös pi-
tävän. Tilojen luovutus käyttäjälleen Meri-

taas. Merivoimien esikunta muuttaa 

voimien esikunnalle tapahtuu tulevan jou-
lukuun alussa. 

Varsinaisen ohjelman aloitti Merivoi-
mien kunniamarssi, jonka Laivaston Vas-
kikvintetti (res) kajautti ilmoille johtaja-
naan Jari Virta. Tilaisuuden juontajana toi-
mi turkulaisittain tuttu radioääni Turkka 
Talonen. 

Perinteiset puheenvuorot pitivät raken-
nuttajan edustaja, Senaattikiinteistöjen toi-
mitusjohtaja Aulis Kohvakka, urakoitsijoi-
den edustajana Rakennustoimisto Laamon 
toimitusjohtaja Markku J. Auranen, käyt-
täjän edustajana merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Hans Holmström ja työnte-
kijöiden edustajana Sakari Rossi. 

Tilaisuuden lounaan koos tumus oli 
myös perinteinen - hernekeittoa ja räiskä-
leitä - ja kun nyt Turun Sotilaskodin suo-
jissa oltiin, ei jääty ilman kahvia ja munk-
kiakaan. Päivystäjän kommentteja käyttä-
en: hyvää ja riittävästi. 

Tilaisuus päättyi vaskikvintetin puhal-
tamaan Ankkurit ylös -marssiin, jonka jäl-
keen tilaisuuden osanottajat poistuivat kyl-
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(Kuva toimituksen lisäämä) 

Heikkilän harjannostajaisia juhlittiin perinteisin menoin ja herkuin. 

Iäisinä ja tyytyväisinä tahoilleen. 
Heikkilän kasarmin arvokas pääraken-

nus, joka aikoinaan valmistui Keisarillisen 
Venäjän Itämeren Laivaston sairaalaksi on 
saanut arvoisensa käyttäjän - itsenäisen 
Suomen Merivoimien esikunnan - ja toi-
saalta puolustushaaraesikunta on saanut 

arvoisensa toimitilat. Ympyrä on lähes sa-
dan vuoden jälkeen sulkeutunut. 

Aimo Jokela 
Komentaja 
Merivoimien esikunta 
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U I 
Heikkilän kasarmi henkii historiaa 
Turun Pihlajaniemessä sijaitsevan Heikkilän kasar-

min maa-alueet kuuluivat aikoinaan Vähä-Heik-
kilän kartanoon, jonka Kustaa Vaasa perusti vuonna 
1557 Turun linnan huoltoa varten. 

Venäläiset aloittivat Heikkilän kasarmin raken-
tamisen vuonna 1907. Alueella toimi ensimmäisen 
maailmansodan aikana Venäjän Itämeren laivaston 
vesilentoasema. Laivaston sotasairaalaksi suunniteltu 
kasarmin päärakennus valmistui vuonna 1917. 

Suomen itsenäistyttyä kasarmialueelle perustettiin 
Lento-osasto 5 ja Lentokoulu; näin sai alkunsa Suo-
men ilmavoimien lentävän ja teknisen henkilöstön 
koulutus. Toiminta siirrettiin Helsinkiin jo vuonna 
1919, mutta viimeinen kasarmialueen lentokonehan -
gaareista purettiin vasta vuonna 1976. 

Vuonna 1919 kasarmi siirtyi Porin Rykmentille, 
joka toimi Heikkilässä aina talvisodan alkuun saak-
ka. Päärakennuksessa oli miehistötilojen lisäksi muun 
muassa sotilaskoti, sairaala, ruokala, upseeri- ja aliup-
seerikerhot sekä kymmenkunta asuntoa. 

Jatkosodan aikana Heikkilässä koulutettiin yli 400 
vapaaehtoista virolaista, jotka taistelivat Suomen me-
rivoimissa. 

Kasarmialueella ovat toimineet vuosikymmenten 
aikana muun muassa Porin Prikaati, Turun Ilmator-
juntapatterista, Turun Rannikkorykmentin esikunta, 
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti ja Turun ja 
Porin sotilasläänin esikunta. 

Heikkilän kasarmialueen päärakennusta on re-
montoitu useaan otteeseen. Vuoden 2006 syksyllä ti-
loissa alkoi reilun vuoden kestävä täydellinen perus-
korjaus, jossa rakennus modernisoidaan nykypäivän 
tarpeita vastaaviksi, mutta historiaa kunnioittaen. 

Merivoimien esikunta muuttaa Lauttasaaresta Hel-
singistä Heikkilään vuoden 2007 lopussa. Lauttasaa-
ressa esikunta toimi yli 20 vuotta ja sitä ennen useita 
vuosikymmeniä Katajanokalla. 

Esikunnan lisäksi Heikkilän kasarmille muuttavat 
puolustushallinnon rakennuslaitoksen Turun aluetoi-
misto sekä Länsi-Suomen sotilasläänin Varsinais-Suo-
men aluetoimisto. 

Minna Suominen 
Tiedottaja 
Merivoimien esikunta 
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Rann ikko jemme l innoi t ta ja OLLI IRJALA on poissa 

Diplomi-insinööri Olli Erkki Irjala menehtyi 
vaikeaan sairauteen 27. heinäkuuta 2007. Hän 
oli 73 vuotias, syntynyt 11. kesäkuuta 1934 Hel-
singissä. 

Olli Irjala sai ylioppilaslakkinsa Helsingin 
Arkadian yhteislyseossa keväällä 1954 ja aloitti 
jatko-opinnot Teknillisen korkeakoulun raken-
nusosastolla jo saman vuoden syksyllä. Opinto-
jensa ohella ja lomassa hän oli työharjoittelussa 
m.m. Helsingin kaupungin rakennusviraston ja 
Uudenmaan sekä Hämeen tie- ja vesirakennus-
piirien työkohteissa. 

Valmistuttuaan 1959 diplomi-insinööri Olli 
Irjala toimi rakenteiden suunnittelijana Insi-
nööritoimisto Eino Viljolla, kunnes helmikuus-
sa 1960 puki ylleen armeijan kenttäharmaat 
Santahaminan jääkäreissä. 

Seuraavana vuonna Olli Irjala siirtyi Puo-
lustusministeriön rakennusosastoon linnoit-
teiden suunnittelijaksi ja rakennuttajaksi. Täs-
tä alkoi hänen varsinainen elämäntyönsä, joka 
jatkui aina vuoteen 1999, siis peräti 38 vuoden 
ajan. Sadat kohteet käsittivät eri johtopaikkoja, 
suojatiloja ja varastoja sekä eri puolustushaaro-
jen monipuolisia asejärjestelmien taisteluase-
mia ja rakenteita. "Läpi harmaan kiven" ei lä-
heskään aina riittänyt. Elettiin "kylmän sodan" 
aikaa. Tiukat vaatimukset taisteluaineiden vai-
kutusten vähentämiseksi, samoin kuin satojen 
eri materiaalilajikkeiden varastointisäilyvyy-
teen vaikuttavat seikat oli ratkaistava. Eräs vaa-
tivimmista, monipuolista linnoitetekniikkaa si-

sältävistä suurkohteista oli Gyltön linnakkeen 
kasarmi- ja korjaamoluolastojen sekä taistelun-
johtotilojen ja tykistön taisteluasemien rakenta-
minen. Viimeksi mainitulta alalta voidaan myös 
todeta, että rannikkomme kaikissa 100 56 TK-
ja 130 53 TK- pattereissa näkyy Olli Irjalan pai-
nokas työn jälki. 

Olli Irjala kehitti alaansa koko ajan vaatimus-
ten kasvaessa ja monimutkistuessa. Hän osallis-
tui useisiin kansainvälisiin seminaareihin. Tieto-
jen ja kokemusten luottaumuksellisinta vaihtoa 
tapahtui ruotsalaisten kollegojen kanssa. 

Vahva ja perusteltu maanpuolustushenkisyys 
ja ammatillinen korkeatasoisuus olivat Olli Irja-
lan ominaisuuksia. "Vain paras on kyllin hyvä" 
oli hänen periaatteitaan niukkojenkin taloudel-
listen resurssien puristuksessa. Työn tuloksen 
on aina vastattava korkeimpia laatuvaatimuksia, 
sillä tositilanteissa linnoitteissa ja laitteilla toi-
mittaisiin ääriolosuhteissa. 

Olli Irjala suoritti valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin 1978. Hänet palkittiin ansi-
oistaan m.m. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suo-
men Leijonan I lkm ritarimerkeillä, Sotilasan-
siomitalilla sekä Puolustusvoimien kultaisella 
ansiomitalilla. 

Diplomi-insinööri Olli Irjalan elämäntyön 
jäljet peruskalliossamme pysyvät! 
Kunniaa tehden! 
Eversti Juhani A. Niska Eversti Olavi Simola 

(Kuvassa Olli Irjala oikealla, Aimo Pajunen ja Jukka Vaaja) 
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Tohtori Pentti Luntinen (vas.) vastaväittäjänä ja tohtori Ohto Manninen kustoksena oli yhdistelmä, jon-
ka toiminta antoi väittelevälle komentaja Ove Enqvistille lämpimän ystävälliset puitteet puolustaa väi-
töskirjaansa, jonka hyväksymistä vastaväittäjä puolsi kattavana perusteoksena tulevillekin tutkijoille. 

Kellä saaret ja selät on hallussaan... 
Rannikkopuolustuksen aluekysymykset 
autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa 

Ove Enqvist 

s o t a h i s t o r i a n la i tos J u l k a i s u s a r j a 1. N:o 9 

Elämäntyön mittainen väitöskirja 
Lokakuun 19. päivänä Maanpuolustus-
korkeakoulun audi to r ioon kokoontu i 
joukko sotahistorian ystäviä kuulemaan, 
kun komentaja Ove Enqvist puolusti jul-
kisesti juur i k i r japainotuoret ta väitös-
kirjaansa "Kellä saaret ja selät on hallus-
saan...". 

Parituntisen, joskus hiukan tiukkojen-
kin kysymysten ryöpyn laannuttua vasta-
väittäjänä toiminut professori Luntinen 
antoi väittelijälle tunnustuksensa hyvin 
tehdystä ja hyvin puolustetusta työstä, ja 
suositteli sitä tiedekuntaneuvostolle hy-
väksyttäväksi. Lämmin huumori sävytti 
vastaväittelijän työskentelyä ja pehmensi 
sopivasti kiperätkin kysymykset. 

Rannikon Puolustaja -lehti onnittelee 
suorituksesta entistä päätoimittajaansa ja 
erityispalkittua avustajaansa! Lehti palaa 
aiheeseen seuraavassa numerossa. 

P.S. Kirjaa saa ostaa ainakin Maan-
puolustuskorkeakoulun sotahistorian lai-
tokselta. 
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OVE ENQVIST 

152 mm:n 22 kaliiperin merikanuuna mallia Durlacher (152/22 D) 

Venäläistä 152 mm:n 190 puu-
dan tykkiä käytettiin moneen 

eri tarkoitukseen, esim. piiritys- ja 
linnoitustykkinä. Tykki oli laajassa 
käytössä Venäjällä ensimmäisessä 
maailmansodassa ja jonkin ver-
ran Neuvostoliitossa vielä toises-
sa maailmansodassa. Suomeen jäi 
81 tällaista tykkiä (toisen lähteen 
mukaan 92, joista 8 rannikkotyk-
kiversioita) vuonna 1918. 

Kuuden tuuman 190 puudan 
piiritystykkejä sijoitettiin aina-
kin vuonna 1896 Harakansaarelle 
kaksi kappaletta ja Suomenlinnan 
Länsi-Mustasaaren patterille neljä 
kappaletta. Nämä tykit varustet-
tiin vuonna 1899 kenraali Durla-
cherin suunnittelemalla laveteilla. 
Tällä lavetilla varustettuna tykkiä 
käytettiin rannikkotykkinä. Suo-
messa tykki sai merkinnän 152/22 
D ja lempinimen "Jumbo". Länsi-
Mustasaaren tykeillä suoritettiin 
harjoitusammuntoja itsenäisyys-
ajan alkuvuosina ainakin talvi-
sotaan saakka. Toinen 152/22 D-
patteri oli kansalaissodan jälkeen 
Miessaaressa, josta se kuitenkin 

pian siirrettiin pois. 
Tykin rakenteen oleellinen osa 

oli rengaskisko, jonka varassa tyk-
ki pyöri. Tällainen lavettirakenne 
salli tykille 360 asteen ampuma-
sektorin. Tykin suuntaus suoritet-
tiin "ketjuvedolla". Tykkipihalla oli 
säännöllisin välein pystyssä rauta-
pultteja joihin suuntausketju kiin-
nittyi. Kampea kierrettäessä voi-
ma välittyi hammaspyörien kaut-
ta ketjupyörään ja ketjuun. Ketjun 
pää oli kiinni tapissa ja "veti" tyk-
kiä halutulla tavalla. Suuntaajalla 
oli edessään suunnanosoitin, jota 
seuraamalla hän piti tykkiä suun-
nassa. 

Ketjua piti aika ajoin siirtää 
tapista toiseen. Käytäntö oli jon-
kin verran hankala. Lisäksi sivu-
suuntaus pysäytettiin laukauksen 
ajaksi, koska sivusuuntauslaitteet 
sijaitsivat hankalassa paikassa ty-
kin putken alapuolella. Niinpä 
1940-luvulla suunniteltiin tykki-
en sivusuuntauksen muuttamista 
hammaspyörävälitteiseksi. Tykki-
mestari V. Limnell suunnitteli ja 
teetti Kuuskaj askarin tykeille mo-

difikaation, jotta sivusuuntaus-
ta ei tarvitsisi ammunnan aikana 
pysäyttää. Modifiointihankkeesta 
kuitenkin luovuttiin, koska tyk-
ki ei ampumaominaisuuksiltaan 
ollut enää modernisoinnin vaati-
van vaivan arvoinen. Korotusko-
neistona tykissä oli hammaskaari 
ja hammaspyörät sekä akselit ja 
kääntöpyörä. 

"Jumbotykki" oli rakenteeltaan 
vankka ja yksinkertainen. Ainoa 
teknisesti vaativampi laite oli vaa-
katasossa liikkuva kiilalukko osi-
neen. Tykillä ammuttaessa pystyi 
alhaisesta lähtönopeudesta johtu-
en seuraamaan kranaatin lentoa. 
Tämä tykkikalusto oli toisaalta 
niin "väljä", että ammuttaessa löi 
pistoliekkejä ulos sieltä täältä. 

Kuuskaj askarin linnake val-
mistui välirauhan aikana, ja kaksi 
neljästä Länsi-Mustasaaressa ol-
leesta "Jumbo-tykistä" siirrettiin 
Kuuskajaskarin. Jatkosodan lop-
puvaiheessa kahdeksasta tykis-
tä Länsi-Mustasaaressa oli kaksi, 
ICuuskajaskarissa kolme ja Som-
marössä kolme. Sodan päätyttyä 
tykit evakuoitiin ja myytiin romu-
na. Yksi 152/22 D -tykki on säily-
nyt Suomenlinnassa. 

51 



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

Laiva-ja koneteknistä suunnittelua 

Nummenka tu 18, 26100 Rauma 

www. lans i tekn i ikka. f i 

a u i o f a n k 
K A T T A V A A H U O L T O A S E M A T E K N I I K K A A 

- J A K E L U M I T T A R 1 T 
- A U T O M A A T I T 
- P I N N A N M I T T A U S 
- A S E N N U K S E T J A H U O L L O T 

Oy Autotank Ab 
Nuii t i sarankatu 4 
3 3 9 0 0 T a m p e r e 

Puhe l in (03) 2 3 1 1200 
Fax ( 0 3 ) 2 3 1 1222 

Sea t Tel 

^Antennit maalle ja merelle 
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Rannikon Puolustajassa 

3/2005 kerroimme Taisto 

3:n historiasta ja Suomen 

laivastomuseona toimivan 

Forum Marinumin aloitta-

masta entisöintiprojektis-

ta. Taisto 3:n kunnostus 

on nyt edennyt loppu-

suoralle ja vene on enti-

söity lähes valmiiksi. 

\

i inpä vene on saatu 
näytteille ja kunnos-
tustyöhön käytetty telt-
ta on avattu yleisölle. 

Alukselle ja nyt myös kunnos-
tetulle Nuoli 8:lle on suunnitel-
tu yhteinen halli, johon alukset 
saadaan näytteille ja turvaan sään 
vaikutuksilta. 

Lakkaa ja maalia 
Kunnostustyön viimeisessä vai-
heessa on tehty kansirakenteiden 
maalipintojen viimeistely, kannen 
lakkaus sekä aseiden ja muun va-
rustuksen asennuksia. 

Kansi lakattiin Le Tonkinois 
-lakalla useassa vaiheessa talven 
ja kevään 2007 aikana. Kansi on 

Arkkitehtitoimisto LPR ark-
kitehdit Oy:n havainnekuva 
Tyrskyn ja Nuoli 8:n yhteisestä 
katoksesta Forum Marinumin 
venepihalla. 

lakattu kauttaaltaan 5 -8 kertaa. 
Kovemmissa kohdissa kuten kai-
teissa tms. kerroksia on 4 - 5 ja 
huokoisemmissa kannen kohdis-
sa kerroksia on kaikkiaan kah-
deksan. Lakkakerrosten välissä 
on suoritettu kevyttä välihiontaa. 

Samalla viimeisteltiin myös 
maalipinnat. Veneen maalipinnat 
ovat kauttaaltaan seitsemän ker-
roksiset. Kansi lakataan mahdol-
lisesti vielä kerran syksyn aikana. 
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Kirjoittaja FM Mikko Meronen ja kommodori Jaakko Tikka 

Kunnostustyössä ovat vii-
meistelyvaiheessa olleet mukana: 
Käyrän vankilan merikeskuksen 
työmaa, Turun kaupungin nuori-
sotoimen vene- ja laivapaja, My-
nämäen käsi ja taideteollisuus-
oppilaitoksen ja Turun Ammat-
tiopistosäätiön opiskelijat sekä 
Merivoimien materiaalilaitoksen 
elektroniikkakorjaamo ja Saaris-
tomeren meripuolustusalueen 
Pansion korjaamo 

Suurimpana ongelmana on 
ollut puuttuvan varustuksen löy-
täminen. Onneksi meripartiolip-
pukunta Turun Sinikotkilta saa-
tiin Taisto 4:n vanhoja konekäs-
kynvälittimiä. Merivoimien va-
rastoista löytyi vielä kompassi ja 
torpedotähtäin 

Aseiden asennus 
Kunnostustöiden viimeistely-
vaiheessa keväällä ja alkukesällä 
2007 asennettiin Taisto 3:n ase-
järjestelmät. Aseistuksen suhteen 
jouduttiin tekemään paljon töitä. 
Alkuperäisiä syvyyspomminpu-
dottimia ja miinanpudottimia ei 
enää ollut. Torpedoheitin ja tor-
pedot löytyivät, mutta torpedo-
heittimen asentamiseen liittyvät 
osat jouduttiin tekemään. Saa-
ristomeren meripuolustusalueen 
Pansion korjaamo sekä Merivoi-
mien materiaalilaitoksen elektro-
niikkakorjaamo valmistivat puut-
tuvat osat. Nämä replikaosat mer-

kittiin valmistajanlaatoilla, jotta 
ne voidaan tarvittaessa erottaa al-
kuperäisosista. 

Tykki 
Kunnostustyön yhteydessä mie-
tittiin sopivan tykin saamista. 
Madsen tykkejä oli useita malle-
ja ja tietenkin alukseen pyrittiin 
saamaan oikean tyyppinen tykki. 
Taisto 3:ssa (nimi ennen 1.2.1944 
TYRSKY) oli vuosina 1943-1944 
20 ltk/42 ML No. 3277. Tätä tyyp-
piä olivat numerot 3265-3284. 

Kemiön Skinnarvikin vari-
kolla oli varastoituna yksi Mad-
sen tykki ja sen sopivuus tarkis-
tettiin. Osoittautui, että tykki oli 
täysin samaa mallia ja sen tykki-

numero poikkesi vain kahdella 
numerolla. 

Madsen 3275 saapui maahan 
tammikuussa 1943. Tykki oli ollut 
lokakuussa 1943 raivaaja Salakal-
la (Kuha-luokan raivaajavene). 

Ilmatorjuntakonekivääri 
Madsen päätettiin asentaa alku-
peräiselle paikalleen. Tykin pe-
dissä oli kuitenkin ollut sodan jäl-
keen asennettuna 40 mm Bofors 
tykki ja sen jälkeen tutkamasto. 
Tykinalustassa on tutkamaston 
asentamista varten tarkoitettu so-
vituslevy, jonka kehä on suurem-
pi kuin Madsenin jalustan kehä. 
Tykki päätettiin kuitenkin asen-
taa paikalleen irrottamatta asen-
nuslevyä, koska sen irrottami-
nen olisi voinut vaurioittaa alusta. 
Merivoimien materiaalilaitoksen 
elektroniikkakorjaamo asensi ty-
kin poraamalla asennuslevyyn 
uudet reiät Madsenin pienempi-
kehäistä lavettia varten. 

Syvyyspommin pudottimet 
Kaksi uudemman mallista sy-
vyyspomminpudotinta irrotettiin 
ja päätettiin tehdä tilalle neljä pu-
dotinta Turun Veneveistämön pii-
rustusten mukaisesti. Piirustuksia 
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löytyi kahdesta erikokoisesta pu-
dottimesta. Asiaa tutkittaessa sel-
visi, että pudottimet oli mitoitettu 
kahdelle eri syvyyspommimallil-
le SP/31 ja SP/41. Taisto 3:een oli 
asennettu myöhemmin kaksi uu-
dempaa pudotinta, ja alkuperäisiä 
ei enää löytynyt. Pansion korjaa-
mo valmisti piirustusten mukaan 
replikat pudottimista, jotta Taisto 
3:n varustus saatiin oikeanlaisek-
si. Korjaamo teki kaksi kappaletta 
molempia pudotinmalleja, koska 
molempia syvyyspommimalleja 
oli vielä Miinamuseon varastos-
sa. 

Moottoritorpedoveneissä 
käytettiin myös saksalaista pelo-
tepommia eli PP/43. Niitä saatiin 
Saksasta pieni määrä juuri moot-
toritorpedoveneitä varten. Pom-
mi oli tarkoitettu käytettäväksi 
pinta-aluksia vastaan takaa-ajo 
tilanteissa. 

Torpedot 
Torpedoheittimen ja torpedojen 
asentaminen oli kaikkein suu-
rin työ. Ongelmana oli, ettei tor-
pedoheit t imen asennusta var-
ten ollut muuta piirustusta kuin 
yleispiirustus sekä haalistunut 

luonnos, josta selvisi, että hei-
tin ja torpedo tulisi asentaa siten 
että torpedon nokka olisi koro-
tettu seitsemän astetta vesilin-
jasta. Lisäksi luonnoksesta nä-
kyi, että torpedojen tulisi olla 10 
asteen kulmassa ulospäin veneen 
keskilinjaan nähden. Ulospäin 
oleva kulma tuli automaattises-
ti heittimen myötä, mutta pys-
tysuuntainen seitsemän asteen 
kallistus jouduttiin arvioimaan. 
Torpedoheittimeen oli käytettä-
vissä piirustuksia, jotka Olli-Pek-
ka Haukiala oli löytänyt Sota-ar-
kistosta. Nämä kuvasivat myös 
heittimen asennusta VMV-venei-
siin, joihin tämän tyyppiset heit-
timet oli asennettu vuonna 1941. 
VMV- veneissä heitin oli kuiten-
kin asennettu suoraan peräkan-
nelle. Taisto-luokan veneissä hei-
tin oli asennettu konekapin/ko-
nekorokkeen päälle. Tämä asen-
nus jouduttiin rekonstruoimaan 
yleispiirustuksen ja valokuvien 
perusteella. Torpedoheitt imen 
alle tarvittiin tukipalkit, torpedon 
keulaan keulatuki ja perään tor-
pedonpidätin. Näiden osien ma-
teriaalit olivat myös pitkään suuri 
ongelma. Haukiala löysi kuiten-

kin asiakirjatiedon, jossa oli mai-
nittu rakenteiden painot. Tästä 
voitiin arvioida, että keulatuki oli 
terästä ja kaksi keskimmäistä le-
veää tukea puuta ja pienemmät 
kaksi tukea kevytmetallia. Torpe-
donpidättimestä oli piirustus, sa-
moin kuin keulatuesta, josta tosin 
oli piirustus vain VMV asennusta 
varten. 

Pansion korjaamo valmisti 
perän torpedopidättimen ja keu-
latuen. Keskimmäiset tuet teh-
tiin Forum Marinumin vankein-
hoitolaitoksen työmaan toimesta. 
Heittimen keskellä olevat puutu-
et tehtiin ensimmäiseksi ja heitti-
men oikea asento säädettiin nii-
den kanssa. Torpedon asennon 
arviointi oli varsin vaikeaa, koska 
vene on pukkien päällä eikä ve-
dessä, ja oli lähes mahdoton ar-
vioida oikea vesilinja. Heittimen 
oikeaa asennusta ja kulmaa yri-
tettiin mallintaa halkaisijaltaan 
45 cm olevan muoviputken avul-
la. Tämän malliputken avulla yri-
tettiin arvioida myös keulatuen 
ja pidättimen korkeudet. Heitin 
tuli hyvin lähelle oikeaa asentoa. 
Mahdollisesti torpedojen kärki jäi 
hieman alkuperäistä alemmas. 

Syvyyspommi SP/31 
Kokonaispaino: 207 kg 
Lataus: 135 kg 
Pituus: 710 mm 
Läpimitta: 445 mm 
Varmuussäde: 80 m 

Saksalainen syvyyspommi, joita 
hankittiin 500 kpl 

Kokonaispaino 180 kg 
Lataus: 125 kg 
Pituus: 570 mm 
Läpimitta: 450 mm 
Vaurioittamissäde n. 40 m 
Varmuussäde minimi: 80 m 
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Torpedo 

Venäläinen Whithead mallinen torpedo, joita 
jäi Suomeen vuoden I918jälkeen. 
Valmistusvuosi: 1916 
Kaliberi/läpimitta 450 mm 
Kahta mallia 
- lyhytkärkinen 5547 mm 
- pitkäkärkinen 5700 mm 
Kokonaispaino 806-835 kg 
Räjähdelataus: 100-125 kg 
Koneteho: 52/82 hv 
Nopeus: 30 tai 35 s 
Kantama: 3000 m 

T/39 

Englantilainen Whitehead-tyyppinen torpedo 
joita ostettiin vuonna 1939 kaikkiaan 20 kpl. 
Ilmeisesti englantilainen Mark VII tyyppi. 
Valmistusvuosi: 1939 
Kaliberi/läpimitta 450 mm 
Pituus: 5860 mm 
Kokonaispaino: 920 kg 
Räjähdelataus: 200 kg 
Koneteho: 220/102 hv 
- 44 solmun nopeudella 3000 m 
-34 solmun nopeudella 6000 m 

Venäläinen Whitehead mallinen sotasaalis-
torpedo, joita ostettiin Suomeen saksalaisilta 
kaikkiaan 15 kpl vuonna 1942. 
Valmistusvuosi: 1936 
Kaliberi/läpimitta 450 mm 
Pituus: 5700/6000 mm 
Kokonaispaino: 930/1010 kg 
Räjähdelataus: 200-280 kg 
Koneteho: 170/63 hv 
Kantama: 
-42 solmun nopeudella 3000 m 
-30 solmun nopeudella 6000 m 

T/40 

Italialainen Whitehead -tyyppinen torpedo 
joita ostettiin Talvisodan aikana n. 31-35 kpl. 
Samanlaisia torpedoja ostettiin jatkosodan ai-
kana lisääjä niistä käytettiin tunnusta T/42. 
Kaliberi/läpimitta 450 mm 
Pituus: 5750 mm 
Kokonaispaino: 948 kg 
Räjähdelataus: 200 kg 
Koneteho: 170/63 hv 
-42 solmun nopeudella 4000 m 
-30 solmun nopeudella 8000 m 

Keulatuki tehtiin alkuperäi-
sestä poiketen alumiinista mut-
ta maalattiin, jotta se ei erottuisi. 
Keulatukeen tuli myös yksi yli-
määräinen poikkipalkki, joka joh-

tui siitä että ensin tehtiin VMV 
a s e n n u k s e n m u k a i n e n osa ja 
sitä korotettiin asennusta varten. 
Sekä keulatuki että perän torpe-
dopidätin onnistuivat erinomai-

sesti. Ainoastaan oikean korkeu-
den ja asennon löytäminen aihe-
utti pientä miettimistä. 

Taisto-luokan veneet käyttivät 
pääasiassa vanhoja T/12 torpedo-
ja. Osasto oli kuitenkin varustet-
tu myös T/36, T/39 ja T/40 tor-
pedoilla, joita kuitenkin säästet-
tiin arvokkaampia maaleja var-
ten. Nyt Taisto 3:n varustamista 
varten ei ollut käytettävissä enää 
kahta torpedoa, jotka olisivat ol-
leet samaa mallia. Polusmäen va-
rastoluolassa oli vielä yksi ruostei-
nen T/12 ja Forum Marinumin 
näyttelyssä yksi T/40 torpedo. 

Mer ivoimien materiaal i lai-
toksen e l ek t ron i ikkakor j aamo 
järjesti torpedojen puhdistuksen 
ja kiillotuksen. Torpedot päätet-
tiin lakata jotta ne eivät ruostuisi 
uudelleen ja että niihin saataisiin 
kiiltävä öljynkaltainen pinta. 

Raskaiden torpedojen nosta-
minen paikoilleen veneen päälle 
oli todella taitoa vaativa toimen-
pide. Saar is tomeren mer ipuo-
lustusalueen pitkällä hiab -var-
rella varustettu auto oli käytössä 
nostoa varten. Nosto piti suorit-
taa teltan ovesta sisälle ja veneen 
päälle, samalla varoen itse venettä 
ja vieläpä lakattua kansipintaa. 

Torpedolaukaisut sodassa 

Taisto 3 eli Tyrsky ampui torpe-
doja vain kolmesti, kaikki niistä 
olivat T/12 mallisia. Ensimmäi-
sen ker ran Taisto 3 ampui tor-
pedon 30.9.1943 kohti kuljetus-
alusta, laukaus meni ohi. Toisen 
k e r r a n vene pääs i a m p u m a a n 
19.11.1943 kohti hinaajaa, osu-
ma jäi epävarmaksi. Suursaaren 
taistelun aikana 15.9.1944 Taisto 
3 oli johtoveneenä, ja se ampui 
kaksoislaukauksen kohti saksa-
laista M-tyypin miinanraivaajaa 
eli M-bootia. Laukauksen rapor-
toitiin osuneen ja kohteen upon-
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neen. Saksalaisista lähteistä ei 
kuitenkaan löydy vahvistusta M -
bootin upotuksesta suomalaisten 
torpedoveneiden toimesta. 

Miinanpudottimet 
Aluksessa oli myös Turun vene-
veistämön valmistamat miinan-
pudottimet, joihin oli mahdollis-
ta ottaa lieriömäinen magneetti-
miina. Torpedoaseistus piti jättää 
pois miinoitustehtävien aikana. 
Taisto-luokan moot tor i torpe-
doveneiden suorittamissa mii-
noituksissa käytettiin saksalaista 
TMB-tyyppistä magneettimiinaa. 
TMB (Torpedo mine B) tyyppi-
nen herätepohjamiina voitiin va-
rustaa joko magneettisella tai ää-
nilaukaisimella. Miinan pituus oli 
2,3 m kokonaispaino 740 kg ja la-
taus 580 kg. Torpedomaisen alu-
miinista valmistetun lieriömiinan 
läpimitta oli 53,3 cm jolloin niitä 
voitiin laskea myös 53 cm torpe-
doputkista. 

Taisto 3 oli mukana kahdes-
sa miinoitustehtävässä Seivästöl-
lä Möykky 2 miinoitteen laskus-
sa 16.6.1944 ja Viipurin edustal-
la Möykky 4 miinoitteen laskussa 
24.6.1944. 

Pansion korjaamo valmisti 
piirustusten pohjalta miinanpu-
dottimien replikat. 

Sumutuslaite SuL/43 
Toukokuussa 1943 ostettiin Sak-
sasta 22 kpl sumutuslai t tei ta . 
Laitteessa on yksi säiliö ja kaksi 
suutinta. Käyttöpaine saatiin 150 
ik paineilmapullosta. Käyttövent-
tiilit olivat komentosillalla. Laite 
toimi nopeasti ja varmasti. Sumu-
tuslaite on sijoitettu veneen perä-
peiliin. Laitteessa käytetty hap-
po oli erittäin syövyttävää. Laite 
oli mahdollista irrottaa nopeasti 
osuma- tai vuototilanteessa, kos-
ka muuten happo olisi voinut 

syövyttää veneen rakenteita. 
Sumuhappo on rikkitriok-

siinin ja klorisulfidihapon seos. 
Seos on tavallisessa lämpötilas-
sa nestemäinen. Sumuhappo on 
syövyttävää ja savuaa vapaassa il-
massa voimakkaasti. Sumuhappo 
yhtyy veteen kiihkeästi ja räiskyy 
samalla voimakkaasti kehittäen 
suuria lämpömääriä. 

Sumuhappolaitteen käytös-
tä oli annettu hyvin tarkat turva-
määräykset. 

Viestilaitteet 
Taisto-luokan moot tor i torpe-
doveneet oli varustettu lähi- ja 
kaukoradiolla. Kaukoradio oli P 
12-6 (VREH) eli ns. "Bertta"-ra-
dio. Lähiradio P 12-52 (VRJN) 
oli ilmeisesti kotimainen Hell-
bergin valmistama Philips DR 42 
laitteen kopio. Isoradio eli P 12-6 
osoittautui torpedovenekäytössä 
hyväksi mutta lähiradion P 12-
52:n kanssa oli paljon ongelmia. 

Sodan jälkeen Taisto -luokan 
veneiden radiokalustoa vaihdet-
tiin, eikä veneessä ollut enää mi-
tään radiolaitteisiin liittyvää va-
rustusta jäljellä. 

Radiolaitteita koetettiin tie-
dustella eri lähteistä. Useat radio-
amatöörit innostuivat asiasta. Lai-
vaston radioamatöörit Rauno Ke-
käläisen johdolla onnistuivat par-
haiten ja saivat hankittua Bertta 

SuL/43 
Happosäiliö: n. 110 f 
Sumuhappoa: n. 1001 = 196 kg 
Paineilmapullot: 2x331 
Paineilmapullon 
käyttöpaine: 205 kg/cm2 

Sumutuslaitteen käyttöpaine: 5 kg/cm2 

Yhden happoastian kestoaika: 5 kg/cm2 

paineella ja 41/ min suuttimella n. Vi h 

-radion joka saatiin Taisto 3:n ra-
diohyttiin. Tämä oli erinomainen 
asia, koska näin veneeseen saatiin 
oma radio eikä sitä tarvinnut lai-
nata muista museoista. Lähiradi-
on oli erittäin harvinaista mallia 
ja sellaisen löytämistä radioama-
töörit pitävät epätodennäköisenä. 

Moottoritorpedoveneissä oli 
myös viestivalonheitin ja viittoi-
luliput. Kunnostustöiden yhtey-
dessä Mynämäen käsi ja taidete-
ollisuusoppilaitoksen harjoittelija 
valmisti Turun Veneveistämön 
piirustusten pohjalta autonvaloon 
perustuvan viestivilkun. Ei ole ai-
van varmaa oliko kyseinen lamp-
pumalli koskaan käytössä. Ve-
neissä oli tiettävästi myös saksa-
laisia viestivalonheittimiä Mari-
ne Einheitsscheinwerfer (VLVZ), 
jollaisen löytäminen täydentäisi 
veneen varustusta. 

Lisätietoja laivojen ja veneiden säilytykses-
tä Forum Marinumissa: 
www.kuriositeett ikabi.net/numero3/ju- 
tut/Laivatjaveneetmuseossa.pdf 

Mikko Meronen 
Forum Marinum 
Linankatu 72 
20100 Turku 
02 282 950 
0503427922 

mikko.meronen@forum-marinum.fi 

http://www.kuriositeettikabi.net/numero3/ju-
mailto:mikko.meronen@forum-marinum.fi


Moottoritorpedovene Taisto 
3:een (Tyrsky) on asennet-

tu kunnostustöiden yhteydessä 
uudelleen veneen alkuperäiseen 
varustukseen kuulunut torpedo-
heitin TH/39. Virallinen nimike 
laitteelle oli Moottoritorpedove-
neiden sivusykäyksinen 450 m/ 
m:n torpedoheitin, malli TH/39. 

Torpedohe i t t imiä hanki t -
tiin Italiasta vuonna 1939 ennen 
talvisodan alkua. Hankinta liit-
tyi torpedojen ja moottoritorpe-
doveneiden kauppoihin Italian 
kanssa. Tarkoituksena oli hankkia 
heittimet Vartiomoottoriveneitä 
(VMV) varten. Italiasta tilattiin 
ensimmäiset heittimet keväällä 
1939 ja ostettiin myös lisenssi-

oikeus omaa valmistusta varten. 
Heitt imien toimitus kuitenkin 
tapahtui vasta talvisodan aikana. 
Heittimen on valmistanut Napo-
lilainen Silurifico Italiano S.A. ja 
sen alkuperäinen valmistusmerk-
ki oli SI 1938. 

Heittimiä saatiin suoraan ita-
liasta neljä kappaletta ja ne lai-
vattiin italialaisella s/s Ivorealla 
talvisodan lopulla Norjan kautta 
Suomeen. Loput heittimistä val-
mistettiin lisenssillä Suomessa. 
Tarkkaa tietoa heitinten lisenssi-
valmistajasta ja kokonaismääräs-
tä ei ole. Mahdollisia valmistajia 
Suomessa olivat Valtion laiva-
telakka sekä Helsingin ja Turun 
torpedopajat. vielä 1950-luvulla 

heittimiä oli varastossa 10 kpl. 
Moottor i torpedovene Tais-

to 3:een asennettu heitin on nu-
mero 8 ja se oli tarkoitettu asen-
nettavaksi VMV 8:n, ilmeisesti 
heitintä ei kuitenkaan koskaan 
asennettu kyseiseen veneeseen. 
Vartiomoottoriveneet toimivat 
apumoottoritorpedoveneinä jat-
kosodan alkuvaiheessa kesällä 
1941. VMV -veneet muodostivat 
Moottoritorpedovenelaivueen 2. 
puolilaivueen (VMV 9, 10, 11 ja 
17). Ne kuitenkin osoittautuivat 
liian hitaiksi varsinaisiin moot-
toritorpedovenetehtäviin. VMV 
17 onnistui kuitenkin torpedoi-
maan yhden purjealuksen Tal-
linnan evakuointisaattueesta 28.-
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urifiao 7tahono SH piir-uafuksm M/1073 n. 

Uhltion Lairatelak ka •:ic • -

TH/33 
Si/o/tuB veneeseen 

?7d S TH/33 
Si/o/tuB veneeseen 

29.8.1941. 
Heittimet asennettiin vuonna 

1943 Taisto-luokan veneisiin, jol-
loin niitä jouduttiin leventämään. 
Heitinten muutostyöt tehtiin Tu-
run torpedopajalla. Tarkempaa 
tietoa ei ole, mihin Taisto-luokan 
veneeseen tämä heitin on mah-
dollisesti ollut asennettuna. 

Vartiomoottoriveneissä hei-
tin oli asennettu veneen peräkan-
nelle, kun taas Taisto-luokan ve-
neissä se jouduttiin asentamaan 
konehuoneen kans i rakenteen 
(konekapin) päälle. Tämän takia 
heittimen sivujen alle piti tehdä 
tukirakenteita. Taisto 3:n kun-
nostustöiden yhteydessä nämä 
tukirakenteet piti rekonstruoida 

yleispiirustuksen ja muutamien 
valokuvien perusteella. 

Heittimen paino on 520 kg, se 
on sivuheitin, joka on rakennet-
tu kahta torpedoa varten. Heitin 
muodostuu teräksisestä kehyk-
sestä, joka on yhteinen molem-
mille puolille. Kehys toimii torpe-
doja kannattavien liukukelkkojen 
ohjauspintana. Kehys on vaaka-
tasossa avonaisen V:n muotoi-
nen ja sen sivut ovat 98 kulmas-
sa veneen pitkittäissuuntaan jotta 
torpedo pudotessaan veteen läh-
tisi irti veneen kyljestä. Torpedo 
heitetään ulos paineilman avul-
la, joka vaikuttaa sylinteriin joka 
on kiinni torpedoa kuljettavassa 
kelkassa. Kehyksen keskiosassa 
on kiinnitettynä paineilmapullot 
laukaisua varten, kehyksen päät 
ulottuvat kannen ulkopuolelle, 
mutta ne on mahdollista kääntää 
ylös, jotta ne eivät haittaa kiinnit-
tymisessä. Torpedo makaa kel-
kassa ja sivutuissa olevien neljän 
kiekon päällä, jotta kitka laukais-
taessa olisi mahdollisimman pie-
ni ja ettei torpedo pääsisi kallistu-
maan. Kelkka ympäröi torpedoa 
puolella ympärysmitalla ja torpe-
do kiinnitetään lopullisesti teräs-
vyöllä. Heitin voidaan laukaista 
käsin tai vaijeritoimisella kauko-
laukaisulla. 

T o r p e d o k ä y n n i s t e t t i i n 
ulosheiton aikana. Käynnistä-
mistä varten heittimessä oli alun 
perin paineilmalla toimiva liipa-
simenavaaja eli tanko, joka ulot-
tui torpedon peräosan käynnis-
tysliipasimeen. Liipasimenavaaja 
osoittautui kuitenkin epävarmak-
si ja se korvattiin yksinkertaisella 
vaijerilaukaisulla. 

Heitin oli kaiken kaikkiaan 
varsin monimutkainen ja siinä 

oli paljon venttiilejä ja muita osia 
jotka olivat herkkiä roiskevedel-
le, ruostumiselle ja jäätymiselle. 
Monimutkainen laite vaati myös 
paljon hoitoa ja huoltoa. Heitin 
osoittautui kuitenkin tukevam-
maksi kuin Hurja-luokan saman-
kaltaiset heittimet. Sodan aikana 
suunniteltiin veneiden aseista-
mista torpedoputkilla, mutta vain 
muutama putki ehdittiin saada 
koekäyttöä varten. 

Vuosina 1943 ja 1944 heitti-
millä ammuttiin useita torpedoja 
taistelutilanteessa, ja heitin toimi 
kohtalaisen hyvin. Muutamilla 
kerroilla heitin ei lauennut nor-
maalisti. Esimerkiksi Suursaaren 
taistelun aikana 15.9.1944 Taisto 
6 yritti laukaista toisen torpedon-
sa kohti saksalaista maihinnou-
sulauttaa, mutta heitin ei toimi-
nut. Ongelmana saattoi olla myös 
torpedon käynnistyminen heit-
timessä. Taisto 3 ajoi 30.9.1943 
paluumatkalla partioalueelta 27,6 
so lmun nopeudel la 4 bofor in 
tuulessa myötälaitaisessa, jolloin 
vene ryski pahasti. Torpedo liik-
kui heittimessä taaksepäin, mikä 
aiheutti laukaisuvaijerin kiristy-
misen, jolloin torpedo käynnistyi. 
Kuormittamattomana torpedon 
koneisto ryntäsi suurille kierrok-
sille ja alkoi ylikuumeta. Torpe-
do alkoi liekehtiä ja osia sinkoi-
li ulos, jolloin torpedo oli pakko 
laukaista mereen. 

Torpedohei t t imiä oli vielä 
varastossa 1950-luvun lopulla ja 
niitä pidettiin valmiudessa. Suun-
niteltiin jopa niiden muuttamista 
53 cm torpedoja varten. 

Mikko Meronen 
Olli-Pekka Haukiala 
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Panssarilaivoilla palvelleiden veteraanien allekirjoituksia, Alkuperäinen akvarelli S. Gripenberg 2002 

PANSSARILAIVA VÄINÄMÖISEN MUISTOLAATTA PALJASTETTIIN 
JÄRSÖIU RANTAKIINNITYSPAIKALLE 12.9.2007 

Osasto Väinämöisen johto-
alus panssari lava Väinä-

möinen saapui jatkosodan vii-
meisenä vuonna 17. elokuuta 
1944 puolilta päivin Järsöseen. 
Osaston raivaaja Tuppura oli hi-
nannut edelliseltä rantakiinnitys-
paikalta Barön salmen länsipään 
Strömsöstä tukkinippuja, jotka 
sijoitettiin aluksen oikean kyl-
jen ja rantakallion väliin. Iltaan 
mennessä Väinämöinen oli kiin-
nitettynä rantakallioon. Samalla 
oli aloitettu aluksen maastoutta-
minen vihollisen ilmatähystystä 
vastaan käyttämällä naamioverk-
lcoja ja etenkin maastosta saata-
vien puiden oksia ja latvuksia. 
Alus oli tällä paikalla lähes kuu-
kauden ja irrotti Järsön rannasta 
lopullisesti vasta 15.9.1944, jol-
loin alkoi sota Saksaa vastaan. 

"Strateginen shakkinappula" 
Väinämöinen poistui tältä alueel-
ta vain 29.-31.8., jolloin aluksen 
herätemiinoja laukaiseva mag-
neettisuus oli poistettu Helsingis-
sä Kruunuvuoren selällä olevalla 
Lonnan magneettisuuden pois-
toasemalla. Aluksen omat mag-
neettisuojalaitteet eivät olleet sii-
hen riittäneet. 

Osasto Väinämöiseen kuului-
vat myös Järsön alueelle tukeu-
tuneet panssarilaivan tiedustelu-
ja suojalaivueena toimineen 1. 
Vartiomoottorilaivueen alukset 
VMV 1, 2 ja 5 sekä SP 41 ja 42 
sekä emälaiva Kalbädagrund. 

M e r i v o i m i e n m e r e n m i t -
tausyksikkö, meripioneerit sekä 
viestiryhmät olivat luodanneet 
paikalle johtavan väylän lähes sa-
tametriselle ja viidessä metrissä 
uivalle panssarilaivalle, poran-

neet kallioon kiinnitysrenkaat ja 
rakentaneet Osasto Väinämöisen 
toiminnalle elintärkeät puhelin-
yhteydet. Vielä tänään 63 vuot-
ta sitten kalliotörmään poratut 
kiinnitysrenkaat kertovat siitä, 
että Väinämöinen on kerran ollut 
Järsön rannassa. 

Ennen kuin Väinämöinen oli 
saapunut Järsöseen, olivat suo-
malaiset joukot maan itärajalla 
käyneet puolustustaistelulta jo 
useita kuukausia - 9.6.1944 al-
kaen. 

Uivaksi rannikkotykistölin-
nakkeeksi eli monitoriksi etenkin 
Ahvenanmaata puolustamaan 
rakennet tu panssarilaiva Väi-
nämöinen oli Järsössä Suomen 
meripuolustuksen "strategisena 
shakkinappulana". Merivoimis-
sa pohdittiin, olisiko Osasto Väi-
nämöinen pitänyt siirtää peräti 
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Viipurinlahdelle asti. Tätä esit-
ti itärintaman sotatoimia sivusta 
katsomaan joutunut Osasto Väi-
nämöisen komentajakin laatien 
suunnitelmia aluksen siirtymi-
sestä ainakin Emäsalon itäpuo-
lelle. Väinämöinen olikin jo edel-
lisinä vuosina ollut Järsötä idem-
pänä olevan Sipoonjoen suulla. 
Pitikö alus siirtää vieläkin idem-
mäksi ja Kotkan suunnalla aina-
kin Keihässalmeen asti, kuten so-
dan alussa Somerin taistelun ai-
kana ? Tähän pohdintaan vaikut-
ti myös se, että Saksa suunnitteli 
jo silloin Suursaaren valtausta. 

Vasta Viipurin alueella sekä 
Ilomantsissa käydyt torjuntatais-
telut ja Neuvostoliiton joukkojen 
keskittäminen Saksan suuntaan 
vakauttivat tilanteen. Sota Neu-
vostoliittoa vastaan voitiin nyt 
suomalaistenkin puolesta päättää 
4.9.1944 tehtyyn aselepoon. 

Osasto Väinämöisen lähtiessä 
15.9.1944 Järsöstä oli sota Saksaa 
vastaan alkanut. Saksan maihin-
nousu Suursaareen oli juuri epä-
onnistunut, ja koska Saksan tie-
dettiin harkinneen myös Ahve-
nanmaan valtausta, suunnattiin 
Osasto Väinämöinen, 3. Raivaa-
jalaivueella ja miinalaiva Louhel-
la vahvistettuna, sinne. Saksalla 
ei kuitenkaan ollut enää joukko-
ja saarten valtaamiseksi. Panssa-
rilaiva Väinämöinen palasi Ah-
venanmaalta Turun laivastotu-
kikohtaan 23.9.1944 iltapäivällä. 
Panssarilaiva Väinämöisen sota 
oli päättynyt. 

Vielä tämänkin jälkeen osal-
listuivat Väinämöisen miehet 
Osasto Arhon toimintaan loka-
marraskuussa, jolloin he 50 mie-
hen voimin, 50 kaljaasilla ja 50 
moottoriveneellä siirsivät ve-
näläisiä joukkoja Viron saarille 
taistelemaan saksalaisia vastaan. 
Tässä toiminnassa yksi Väinä-

möisen mies kaatui sankarivai-
najana mittavien kalustotappioi-
den lisäksi. 

Järson ajan henkilöitä ja 
harrastuksia 
Järsössä Väinämöisen panssari-
kylkien sisällä asui 400 miestä, 
joista suurin osa oli juuri ja juu-
ri yli parikymmentä vuotta täyt-
täneitä nuoria miehiä. Erityises-
ti tulee mainita se, että lähes 50 
virolaista vapaaehtoista kuului 
aluksen henkilökuntaan. Heistä 
Ants Vaadre on toiminut Suo-
men merivoimissa palvelleitten 
virolaisten 411 vapaaehtoisen 
miehen killan puheenjohtajana 
ja Paavo Loosberg oli ensimmäi-
nen Viron presidentin Lennart 
Meren adjutantti. 

Päivittäinen ilmatorjuntaval-
mius ja sen harjoittelu sekä apu-
koneet ja muukin aluksen huol-
to vaativat mittavan työpanoksen 
samoin kuin se, että Väinämöi-
sellä ja sen vartiovenelaivueen 
aluksilla koulutettiin laivaston 
muidenkin alusyksiköitten ilma-
torjuntamiehiä. 

Mutta jäi vapaa-aikaakin, jota 
voitiin viettää uimalla, soutamal-
la, kaitafilmiesityksiä seuraten 
sekä eri pelejä pelaamalla, kirjeitä 
kirjoittamalla ja kirjoja lukemal-
la. Henkilökunnan viihteeksi ja 
yleisen tiedottamisenkin tarpei-
ta palvelleen julkaistiin aluksella 
myös "Väiski"-lehteä. Päivän kes-
tävälle ja pidemmillekin lomille 
pääsi aika ajoin hinaajaraivaaja 
Tuppuran käydessä Helsingissä 
muonatäydennysmatkoilla. 

Erityisen mieleiseksi aluksella 
oli koettu moottoriveneellä teh-
dyt saunomisretket lähellä ole-
valle Järsön tilan saunalle. Siellä 
aluksen kirvesmies oli iskuryh-
mineen luvan saatuaan ehostanut 
aiemmin vain tilapäiskäytössä ol-

leen "Riihisaunan" kiukaan ja 
lauteet. Panssarilaivamiehet tuki-
vat myös talkootyöpanoksellaan 
tilan metsien ja viljelysten hoi-
toa. Tänään kutsuvieraiden jou-
kossa on vielä eräitä, joka muis-
tavat näitä heille mieleisiä aikoja 
Järsön tilalla. 

Väinämöisen loppu 
Väinämöinen luovutettiin Neu-
vostoliitolle 5.6.1947. Näin mak-
settiin Neuvostoliiton Suomelta 
vaatimia saksalaissaatavia. 

Väinämöinen palasi jälleen 
Vyborg nimisenä moni tor ina 
Porkkalan alueelle - nyt Neu-
vostoliiton vuokra-alueelle. Tal-
linnassa suoritetun peruskor-
jauksen jälkeen Vyborg toimi 
Kronstadtin lahden suulla tykis-
töaluksena sekä lopulta asunto-
laivana. 

Suomen laivaston tehdessä 
ensimmäistä kertaa historiansa 
aikana laivastovierailun Lenin-
gradiin vuonna 1960, oli NL:n 
korkeimmalle johdolle esitetty, 
että tähän laivastovierailuun liit-
tyen Vyborg-Väinämöinen luo-
vutettaisiin hyvän tahdon eleenä 
suomalaisille. Esitys oli kuitenkin 
jäänyt pöydälle. Alus romutettiin 
v.1966. 

Väinämöisen tykki tornis-
sa oli vuonna 1918 jäänmurtaja 
Volynetsin eli Väinämöisen val-
lanneitten miesten lahjoittama 
laatta: "Luja usko ja voiton tahto 
tehköön tästä laivasta isänmaan 
ja sen meren vankan turvaajan". 
Laatta on tänään Merisotakoulun 
seinällä. 

Eero Auvinen 
Panssarilaivojen Perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja 
(Kooste laatan paljastustilaisuu-
dessa pidetystä puheesta. KM.) 
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ssa ja rauhassa 
jääamurtajaveteraaneja 

Kotkan seminaarin alusti meripuolustuspiirin päällikkö kommo-
dori Matti Mäkinen. Kuva Matti Erävala 

Kotkan kaupunki järjes-
ti jäänmurta ja Tarmon 
100-vuot is juhl ien yh-
t eydessä t o u k o k u u s -

sa 2007 talvimerenkulkupäivät. 
Tarmoa juh l i t t i in näyt täväs t i 
19.05. kantasatamassa. Kymme-
nen vuotta nuoremman sisaren 
eli jäänmurtaja Krasinin terveh-
dyksen toi Venäjän valtameri-
museon apulaisjohtaja Aleksei 
Shutkin. Newcastlen kaupun-
ginjohtaja Diane Packham oli 
saapunut esittämään sisarusten 
rakentajakaupungin hyvät toivo-
tukset. Tarmon museointihank-
keeseen merkittävästi vaikutta-
nut ministeri Aatos Erkko piti 
juhlapuheen, johon liittyi mie-
liinpainuvasti trumpettisignaali 
ja hiljainen hetki Tarmon pom-
mituksessa kaatuneiden meri-
miesten muistoksi. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Meripuolustuspiirin koordinoi-
massa suomalais-venäläisessä 
yleisöseminaarissa todettiin, että 
jäänmurtajat ovat saaneet tehdä 
vaativaa työtään pääasiassa rau-
han oloissa, mutta ne osallistui-
vat myös sotatoimiin. Suomen-
lahdelta muistetaan jo vuonna 
1918 venäläiset j ä ä n m u r t a j a t 
Volynets ja Jermak. Jäänmur-
taja Tarmo osallistui aktiivises-
ti sotatoimiin kolmessa sodassa. 
Suomen merivoimiin muodos-
tettiin talvisodan aattona erityi-
nen jäänsärkijälaivue ja myös 
jatkosodassa murtajia käytettiin 
merenkulun suojaamistehtäviin. 
Vuonna 1939 valmistunut jään-
murta ja Sisu oli ens immäinen 
suomalaismurtaja, joka oli alun 
perin suunniteltu myös sotilaal-
lisiin tehtäviin. Se toimi sukel-
lusveneiden emälaivana. 

Merikapteeni Seppo Laurell 
esitelmöi seminaarissa jäänmur-
taja Tarmosta ja apulaisjohtaja 
Aleksei Shutkin Kaliningradin 
valtamerimuseosta ja jäänmur-
taja Krasinista. Sektori johtaja 
Rodionov esitteli Pietarin Meri-
neuvoston toimintaa. 

Rannikon Puolustaja julkai-
see seuraavassa Seppo Laurellin 
Tarmo-esi telmän kokonaisuu-
dessaan. 

Jäänmurtaja Krasinin tarinan 
on koonnut seminaarissa puhet-
ta johtanut piiripäällikkö Matti 
Mäkinen. 
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Merikapteeni Seppo Laurell Kotkassa 19.5.2007. Kuva 
Matti Erävala 

SEPPO LAURELL 

Suomen ulkomaankaupan 
vilkastuminen 1900-luvun 
alussa alkoi vaatia satami-
en aukipitämistä mahdol-

lisimman pitkään myös talvisin. 
Valtion oli lisättävä jäänmurtaja-

kantaansa, johon kuului vain kol-
me alusyksikköä. Niistä tehok-
kain oli Sampo, jonka koneteho 
oli 3.000 ihv. Alus oli ns. amerik-
kalaista tyyppiä, jossa oli potkuri 
sekä keulassa että perässä. Vuonna 

1906 päätettiin hankkia toinen sa-
manlainen murtaja. 

Brittiläistä 
jäänmurtajataitoa 
Uuden murtajan sai rakentaak-

Tarmon 
yleispiirustus 
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Tarmon tulo Suomeen 
Tarmo rakenteilla (vasemmalla) 

seen Britannian Newcastlessa si-
jaitseva Armstrong, Whitworth & 
Co:n telakka, joka oli rakentanut 
Samponkin. Uuden aluksen jään-
murto-ominaisuuksia päätettiin 
vielä parantaa lisäämällä konete-
hoa, sijoittamalla keulapotkuri vii-
si metriä taaemmas kuin Sampos-
sa ja loiventamalla keularankaa. 

Aluksen runko laskettiin ve-
sille 9.9.1907. Kastetilaisuudessa 
sille annettiin nimeksi Tarmo. Lai-
va oli valmis ja koeajot suoritettu 
17.12.1907, jolloin se luovutettiin 
tilaajalleen. 

Tarmon pituus on 67,1 m, le-
veys 14,3 m ja syväys 6,1 m. Höy-
rykattiloita on viisi, pääkoneet ovat 
trippelikoneita, yhteisteholtaan 
3.850 ihv, keulakone 1.450 ihv ja 
peräkone 2.400 ihv. Silloisen käy-
tännön mukaisesti aluksen varus-
teisiin kuuluivat myös purjeet. Ne 
toimivat varakuljetuskoneistona ja 
kuuluivat pakollisiin katsastusva-
rusteisiin. Välikannen alapuolen 
täyttävät koneiston, hiilisäiliöiden 

ja tankkien vaatimat tilat. Hiilisäi-
liöihin mahtui hiiliä 360 tonnia, 
mikä riitti noin viikoksi. Peräko-
nehuoneessa on myös iso pelas-
tuspumppu, jolla pystytään siirtä-
mään vettä 700 tonnia tunnissa. 
Generaattorit kehittivät sähkövir-
taa 125 valopisteeseen. Miehistön 
skanssit olivat välikannella keu-
lassa ja päällystön hytit perässä. 
Keskellä savupiippujen välissä oli 
hiilisäiliöt ja kolme keittiötä, yksi 
kapteenille, yksi päällystölle ja yksi 
miehistölle. Aluksen henkilökun-
nan lukumäärä oli 41: kapteeni, 
perämies, 5 konemestaria, kons-
taapeli, pursimies, 2 sukeltajaa, 8 
matruusia, 2 donkeymiestä, 4 ras-
varia ja 11 lämmittäjää. 

Ta rmo saapu i S u o m e e n 
4.1.1908. Sen päätehtäväksi tuli 
avustaa Hangon talvisataman lii-
kennettä yhdessä sisarlaiva Sam-
pon kanssa. Sen käyttöönoton 
jälkeen liikenne Hankoon ja Tur-
kuun jatkui keskeytyksittä talvesta 
talveen. 

Jo ensimmäisenä talvena saa-
dut kokemukset osoittivat kui-
tenkin, etteivät Tarmoon tehdyt 
parannusmuutokset olleetkaan 
onnistuneita. Alus ei saavuttanut 
Sampon liikkuvuutta eikä tehok-
kuutta vaikeakulkuisissa jääolo-
suhteissa. Suuren konetehonsa an-
siosta Tarmo merkitsi kuitenkin 
huomattavaa lisäystä jäänmurtaja-
laivastoomme. 

Sodan tielle 
Ensimmäisen maai lmansodan 
puhjettua Tarmo joutui syksyllä 
1914 Venäjän Itämerenlaivaston 
käyttöön. Suomen julistauduttua 
itsenäiseksi joulukuussa 1917, ei-
vät venäläiset luovuttaneet sitä ta-
kaisin. Suomalaiset aktivistit päät-
tivät kaapata aluksen. Sen mie-
histönä oli 44 suomalaista, ja var-
tioväkenä 8 aseistettua venäläistä 
sotilasta. Aluksen suomalainen 
päällikkö Hjalmar Kauppi ja venä-
läinen komendantti Nikolai Tele-
gin saatiin mukaan juoneen. 

Kaappaus toteutettiin 3.3.1918 
aluksen lähdettyä Helsingistä. 
Kaappaajia oli kymmenkunta. Osa 
heistä oli piiloutunut alukseen jo 
satamassa ja osa tuli lähtiessä mu-
kaan esiintyen korjausinsinöörei-
nä. Tarmon ehdittyä Tallinnan lä-
helle venäläiset vangittiin. Punai-
nen vallankumouslippu vaihdet-
tiin itsenäisen Suomen leijonalip-
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puun ja matkaa jatkettiin Tallin-
naan, joka oli siirtynyt saksalaisten 
joukkojen haltuun. 

Tallinnassa Tarmoon asennet-
tiin kaksi tykkiä. Kevättalven 1918 
se suoritti saksalaisten lukuun 
miehistö- ja tavarakuljetuksia Suo-
menlahdella. Suursaaren lähellä se 
kohtasi Kronstadtista Helsinkiin 
matkalla olleen jäänmurtaja Jer-
makin ja avasi sitä kohti tykkitu-
len. Tätä välikohtausta on pidet-
ty ensimmäisenä meritaisteluna, 
jossa itsenäisen Suomen lipun alla 
purjehtinut alus on avannut tulen 
vihollista vastaan. Vaurioita ei täs-
sä taistelussa tullut kummallekaan 
osapuolelle, sillä Tarmo ampui 
kaikki kranaatit Jermakin keulan 
eteen eikä tämä vastannut lain-
kaan tuleen, vaan kääntyi takaisin 
tulosuuntaansa. 

Itsenäisen Suomen 
rauhantöihin 
Rauhan vuosina 1919-1939 Tar-
mo toimi enimmäkseen Suomen-
lahden talviliikenteen avustusteh-
tävissä. Se suoritti myös meripe-
lastustehtäviä ja irrotti jäitten pu-

Tarmon päällikkö Hjalmar Kauppi 

ristuksiin joutuneita laivoja. Välil-
lä se hälytettiin pelastamaan tuu-
liajolle joutuneita talvikalastajia ja 
hylkeenpyytäjiä. 

Suomenlahden itäosan kalas-
tajilla oli tapana lähteä suurin jou-
koin kauas jääpeitteiselle merelle 
hevosineen, rekineen ja pienine 
jalasmökkeineen. Jäälle syntyi asu-
tuksia, joissa oli kymmeniä mök-
kejä ja telttoja. Muuttuvat tuulet, 
merivirrat ja lämmönvaihtelut, 
saattoivat kuitenkin avata jäähän 

äkisti railoja ja rikkoa jään isoik-
si lautoiksi, jotka lähtivät ajeleh-
timaan tuulen ja virran mukana. 
Tunnetuimman pelastusretkensä 
Tarmo teki 12.3.1932, jolloin se 
poimi Koiviston edustalla ajeleh-
tivilta jäälautoilta 230 kalastajaa ja 
125 hevosta. 

Talvisodan taisteluihin, 
pakkasiin ja maaliksi 
Jäänmurtajille oli jo 1920-luvulla 
laadituissa maanpuolustussuun-

Tarmo avustaa 
itamaliikennet-
tä 1920-luvulla 



nitelmissa varattu omat tehtävänsä 
Suomen harvalukuisen sotalaivas-
ton vahvistuksena. Viidestä par-
haasta jäänmurtajasta muodostet-
tiin Lounais-Suomen meripuolus-
tuksen alainen ns. jäänsärkijälai-
vue ja kahdesta pienemmästä ns. 
saattolaivue. 

Talvisodan syttyessä marras-
kuun viimeisenä päivänä vuonna 
1939 Tarmo oli Turussa aseistet-
tavana. Sen keula- ja peräkansille 
asennettiin viiden tuuman kak-
soistykit. Aluksi se toimi Lou-
nais-Suomen saaristossa, mutta 
11.1.1940 se siirrettiin Kotkan ve-
sille tukemaan itäisen Suomenlah-
den rannikon puolustusta avaa-
malla jäähän vihollisen panssari-

Tarmo pelastaa kalastajia 
jäälautalta 
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Tarmon tykkitulen turvin. Lisäksi 
Tarmon tuli tuhota Somerin luona 
jäissä kiinni oleva venäläisten kul-
jetus- ja esikunta-alus Kazahstan. 
Pakkasta oli 24 astetta. 

Aamun valjetessa, kun Tarmo 
oli 10 meripeninkulman päässä 
Somerista, havaittiin jäänmurtaja 
Jermak. Se ajoi Somerin länsipuo-
lelle railon, joka esti Tarmon val-
tausmiesten mahdollisuudet pääs-
tä jäätä myöten Someriin ja pois-
tui itään avaamatta tulta. Tarmon 
keulatykki ei toiminut taaskaan. 
Perätykillä ammuttiin kaksi lauka-
usta kohti Kazahstania. Nekin jäi-
vät liian lyhyiksi. Tykin apulaitteet 
olivat niin huonossa kunnossa, et-
tei kannattanut jatkaa. Tarmo lähti 
paluumatkalle Jermakin hälyttä-
mien pommikoneiden ahdistelles-
sa. Niitä tulitettiin laivan it-tykillä 
ja konekivääreillä. Pommikoneet 
hyökkäsivät 4 kertaa, mutta pom-
mit eivät osuneet. Klo 1225 kiinni-
tettiin Kotkan hiililaituriin ja mu-
kana ollut valtausjoukko lasket-
tiin maihin. Oma laivaväki aloitti 
myöhästyneen ruokailunsa. Klo 
1315 lounaasta lähestynyt yksinäi-
nen viholliskone pudotti noin kol-
men kilometrin korkeudesta kol-
me luultavasti sadan kilon pom-
mia kohti Tarmoa. Ensimmäinen 
pommi putosi keulan eteen. Toi-
nen osui keulapakalle. 

Kolmas pommi osui komen-
tosillan eteen, lävisti sääkannen 
ja räjähti välikannella. Sen skans-
seissa oli ruokailemassa melkein 
koko vapaavahti. Pommitukses-
sa sai surmansa 39 miestä ja haa-
voittui 14. Koko keulaosa muuttui 
hetkessä pirstaleitten sekasotkuksi. 
Raivoava tulipalo alkoi levitä koh-
ti peräosia. Kotkan palokunta sai 
sen sammumaan vasta illalla. 

Tarmon keulaosa oli kuin pois 
pyyhkäisty aina välikantta myöten. 
Komentosilta oli tuhoutunut ja 
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Tarmo talvisodassa Ahvenanmaan vesillä 

vaunujen etenemistä estäviä railo-
ja, sekä osallistumalla tykistöllään 
taisteluun jäällä liikkuvaa vihollis-
ta vastaan. 

Tarmo saapui Helsinkiin, mis-
sä siihen asennettiin vielä 20 mm 
ilmatorjuntatykki. Komentosillal-
le rakennettiin lankuista ja mas-
sapaaleista sirpalesuojia tykkimie-
hille. Alus saapui Kotkaan tammi-
kuun lö.päivän iltana. Heti perille 
tultua se sai käskyn lähteä tulitta-
maan vihollisaluksia, jotka olivat 
juuttuneet jäihin Somerin saaren 
luo. Alueella liikkui myös sen van-
ha vastustaja jäänmurtaja Jermak. 

Matkaan lähdettiin samana 
yönä klo 0245. Pakkasta oli -40 as-
tetta. Satamasta lähdettyä kokeil-
tiin tykkejä, mutta niiden putkia 
ei saatu hievahtamaankaan. Kävi 
ilmi, että ne olivat edelleenkin 
varastorasvassa, joka oli jäätynyt 
kovassa pakkasessa. Oli palatta-
va Kotkaan ja ryhdyttävä sulatta-
maan tykkejä puhalluslamppujen 
ja kuuman petrolin avulla. Kesti 
seuraavaan iltaan ennen kuin ty-
kinputkia voitiin liikutella. 

Seuraavana yönä klo 0212. 
lähdettiin uudelleen samaan teh-
tävään. Mukaan otettiin 50 mie-
hen iskuosasto valtaamaan Someri 



mastot kaatuneet. Kumollaan ole-
van 19-tonnisen kaksoistykin put-
ket sojottivat kohti taivasta. Keu-
lakonehuone oli puolillaan jääty-
nyttä sammutusvettä ja itse kone 
muuttunut valtavaksi jäämöykyk-
si. Vääntyneitä kaaria, putkia ja re-
peytyneitä teräslevyjä törrötti joka 
suuntaan. 

Kaikesta huolimatta Tarmo ei 
ollut saanut edes vuotoa. Peräko-
neet ja kattilat olivat täysin vahin-
goittumattomat. Raivaustyöt ja ti-
lapäiset korjaukset aloitettiin heti 
seuraavana aamuna. Laiva naami-
oitiin kiireisesti uudelleen kalkki-
värillä. Etumainen savupiippu ir-
roitettiin ja vietiin maihin piiloon, 
etteivät vihollisen lentäjät tunnis-
taisi alusta. Keulaosan roikkuvat 
teräsrakennelmat polttoleikattiin 
kokonaan pois. 

Helmikuun 8. päivänä Tarmon 
keulakone saatiin taas käyntikun-
toon ja etumainen savupiippu hit-
sattiin takaisin paikoilleen. Isot 
5 tuuman tykit jätettiin Kotkaan, 
mutta ilmatorjunta-aseet asennet-
tiin takaisin. 

Seuraavana päivänä Tarmo 
lähti omin konein kohti Helsinkiä 
laajempiin korjauksiin. Komento-
sillan puuttuessa ruorikomennot 
annettiin kannelta suoraan perä-
konehuoneeseen, jossa peräsintä 
liikutettiin käsipyörän avulla. Mat-
ka tapahtui yön pimeydessä. Väy-
lien johtoloistot olivat sammuk-
sissa. Väylä oli merkitty kuusen-
näreillä, joita oli pystytetty jäälle 
60 metrin välein. Pitkin kuusiai-
taa kulki edellä hiihtopartio, joka 
näytti perässä hiipivälle Tarmolle 
tietä taskulampuilla. Matka kesti 2 
vuorokautta. 

Helsingin Hietalahden telakal-
la laiva korjattiin yötä päivää aher-
taen toimintakuntoon. Keulaosa 
rakennettiin vain välikanteen asti, 
niin että sinne ulottui loikkaa-

Tarmo pommiosuman jälkeen 

maan suoraan jäältä. Asuinsuo-
jansa menettänyt miehistö tunget-
tiin yhteismajoitukseen hiilisäili-
öistä otettuihin tiloihin. Siitä seu-
rasi, että hiiliä voitiin ottaa enää 
vain 300 tonnia. Uuden tilapäisen 
komentosillan sirpalesuojaksi pi-
nottiin 500 massapaalia. Aseistus-
ta lisättiin kahdella 40 mm Bofors-
tykillä ja kahdella konekiväärillä. 
Keulaan sijoitettiin 47 mm tykki. 

Tarmo lähti 10.3. kohti Viipu-
rinlahtea, missä suomalaisilla jou-
koilla oli tukalat oltavat. Siellä sen 
oli määrä murtaa jäät hyökkäävien 
vihollisjoukkojen ja panssarivau-
nujen edestä ja tulittaa niitä aseil-
laan. Sen jäänmurto-ominaisuu-
det olivat raskaan panssaroinnin 
vuoksi huonontuneet niin, että 
se kulki enää tuskin kävelyvauh-
tia. Se ei ehtinut Helsingin itäistä 
saaristoa pitemmälle, kun hiihto-
lähetti toi tiedon, että Moskovas-
sa oli tehty välirauha ja talvisota 
päättynyt. 

Jatkosotaan 
Vuoden 1940 aikana Tarmon keu-
laosa miehistön asuintiloineen ja 
komentosilta rakennettiin uudel-
leen. Jatkosodan alkaessa kesä-
kuussa 1941 alus liitettiin taas so-
tilaallisia tarkoituksia palvelevan 
erikoisyksikköön. Syyskuussa se 
osallistui Pohjois-Itämerelle teh-
tyyn "Nordwind"-harhautusope-
raatioon, jonka tarkoituksena oli 

auttaa saksalaisia Hiidenmaan ja 
Saarenmaan valtauksessa. Täs-
sä operaatiossa panssarilaiva Il-
marinen tuhoutui miinaan. Tar-
mo selvisi jatkosodasta vaurioit-
ta. Tammikuussa 1942 se pelasti 
karille ajautuneesta saksalaisesta 
kuljetusaluksesta Helgolandista 
630 saksalaista sotilasta, 76 hevos-
ta sekä tykkejä ja sotamateriaalia. 
Sotatalvien ajat sen päätehtävänä 
oli kauppa-alusten avustaminen 
eteläisen Suomen satamiin. Pa-
himpana jäätalvena 1942 sille ker-
tyi ajettuja meripeninkulmia lähes 
9000 ja se suoritti 177 avustusta. 

Ja jälleen takaisin 
rauhantöihin 

Sodan jälkeiset talvet olivat Suo-
men jäänmurtajatoiminnalle ras-
kasta aikaa. Parhaat murtajat oli 
luovutettu SNTL:lle sotakorvauk-
sina. Yli-ikäisen höyrykaluston 
lisäksi käytettävissä oli vain yksi 
ajanmukainen murtaja, dieselsäh-
kökäyttöinen Sisu, joka oli ketterä 
ja kätevä, mutta liian kevyt. Paras 
murtaja oli Tarmo. Sen 14 m le-
veys ei kuitenkaan riittänyt, kun 
Suomeen alkoi liikennöidä 6000 
- 8000 dwt aluksia, jotka olivat 
15-17 m leveitä. Tämä tiesi sitä, 
että Tarmon oli murrettava niille 
uoma ajamalla se kahteen kertaan. 
Kaikesta huolimatta se suoritti tal-
ven 1948 aikana 305 avustusta, 
mikä oli Suomen jäänmurtajien 
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siihenastinen ennätys. 
Jäänmurtajien vähyydestä joh-

tuen avustettavat alukset joudut-
tiin kokoamaan usein hyvinkin 
pitkiksi jonoiksi. Muutaman ker-
ran Tarmolla oli perässään yli 20 
kauppalaivan saattue. Sen viimei-
set alukset olivat niin etäällä, ettei 
niitä kyennyt murtajalta asti enää 
näkemäänkään. 

1950-luvun alussa Tarmossa 
suoritettiin vihdoin kunnolliset 
peruskorjaukset. Siihen asennet-
tiin öljylämmitys, mikä lisäsi sen 
toimintasäteen kaksinkertaiseksi. 
Asunnot ja sosiaalitilat muutettiin 
perin pohjin. 

Vuonna 1953 Suomi sai käyt-
töön ensimmäisen uuden suku-
polven jäänmurtajan, diesel/säh-
kökäyttöisen Voiman. Museoikäi-
siä höyrymurtajia tarvittiin silti 
vielä monta vuotta. Raskaana jää-
talvena 1956 Tarmo saavutti kaik-
kien aikojen ennätyksensä, 436 
avustusta ja 10.450 ajettua meripe-
ninkulmaa. 

Vuonna 1960 valtiolla oli käy-
tössä jo 4 uutta dieselsähkömurta-

jaa, ja Tarmon viimeinenkin höy-
rykäyttöinen kollega Sampo ro-
mutettiin. Vuonna 1963 valmistui 
dieselsähkömurtaja, jolle annettiin 
nimi Tarmo. Vanha Tarmo sai nyt 
uuden nimen Apu, ja se luovutet-
tiin kahdeksi purjehduskaudeksi 
merivoimien käyttöön. Purjeh-
duskaudella 1964 se vietti 2 kk 
Tallinnassa asuntoaluksena. Siihen 
oli majoitettu kahden Neuvostolii-
tosta ostetun Riga-luokan fregatin 
suomalaiset miehistöt. 

Talvella 1966 murtajavanhus 
otettiin Apu-nimisenä vielä parik-
si talveksi avustamaan talviliiken-
nettä. Vuonna 1969 se poistettiin 
käytöstä ja pantiin talteen museo-
alukseksi kunnostamista varten. 
Seuraava talvi kääntyi kuitenkin 
niin ankaraksi, että se oli otettava 
vielä vähäksi aikaa palvelukseen. 
Kevättalvella 1970 se pääsi lopulli-
sesti vanhuuden lepoon. 

Tarmo joutui jäämään pitkäk-
si aikaa kiinnityspoijuihinsa Hel-
sinkiin Hylkysaaren merimuseon 
edustalle. Vasta vuonna 1990 saa-
tiin rahoitus sen museoalukseksi 

muuttamista varten. Alus siirret-
tiin Kotkan telakalle, jossa suori-
tettiin museoinnin edellyttämät 
korjaustyöt. Ne valmistuivat ke-
väällä 1992, jonka jälkeen Tarmo 
luovutettiin museovirastolle ja 
siirrettiin museoalukseksi Kotkan 
kantasatamaan. 

Tarmo on oivallinen näyte 
brittien korkealaatuisesta laivanra-
kennusteollisuudesta. Se on myös 
maailman vanhin yhä toiminta-
kuntoinen jäänmurtaja ja talviso-
dan sankarivainajien muistomerk-
ki. 

(Väliotsikot toimituksen) 

Tarmo talvisodan lopussa, huom. 
viistetty keula 

Tarmo oli 60-
luvulla Apu-

nimisenä 
merivoimien 

käytössä 
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^enäjä l lä t e h o s t e t t i i n 
1900-luvun alussa Poh-
joisen Jäämeren hyöty-
käyttöön tähtääviä toi-

menpiteitä. Alueella oli jo toi-
minnassa amiraali Makarovin 
suunnitelmien mukaan Englan-
nissa vuonna 1899 rakennettu 
jäänmurtaja Jermak. Siitä saatu-
jen kokemusten perusteella Ve-
näjän kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö tilasi vuonna 1916 New-
castlen telakalta uuden jäänmur-
tajan, jonka uppouma oli 10 620 
tonnia, pituus 98.5 metriä, sy-
väys 9 metriä ja höyrykoneiden 
teho 10 000 hevosvoimaa. Alus 
liitettiin vuonna 1917 Venäjän 
laivaston Jäämeren lippueeseen 
nimellä Svjatogor. 

Murtaja koki kansalaissodan 
aikana kovia osallistuessaan Ar-
kangelin puolustukseen englan-
tilaisia vastaan. Aluksen neu-
vostopäällystön päätöksellä se 
upotettiin Dvina-joen suistoon 
vuoden 1918 lopulla. Kaupunki 
kuitenkin vallattiin ja kapteeni 

Aleksader Shutkin Kotkassa 19.5.2007. Kuva Matti Erävala 

sekä osa miehistöstä teloitettiin. 
Englantilaisten onnistui vuon-
na 1920 nostaa alus ja hinata se 
Englantiin. 

Svjatogor palasi pohjoisille 
vesille jo muutaman kuukauden 
kuluttua. Se vuokrattiin englan-
tilaisilta pelastamaan Karanme-
rellä jäiden puristukseen juut-
tunutta alusta. Historian ensim-
mäinen jäänmurtajalla suoritettu 
pelastusoperaatio onnistui: Svja-
togor tunkeutui kuusimetrisisis-
sä jäissä Norjan lipun alla kul-
keneen "Solovei Budimirovits-
aluksen luo ja vapautti sen 85-
henkisen miehistön neljän kuu-
kauden jäävankeudesta. 

Nimi vaihtuu -
urotekoja jäissä 
Vuonna 1921 neuvostohallitus 
osti Svjatogorin takaisin 20 000 
punnan hinnasta ja lähetti sen 
Suomenlahdelle Leningradin sa-
taman aukipitotehtäviin. Takai-
sinostoon vaikutti ratkaisevasti 
Leonid Krasin, neuvostoliitto-

Jäänmurtaja Krasinia esittävä 
postimerkki. Kai Masalinin ko-
koelmat 

lainen diplomaatti ja valtiomies. 
Hänen kuoltuaan Svjatogor ni-
mettiin Krasiniksi vuonna 1927. 

Vuonna 1928 Umberto Nobi-
len ilmalaiva Italia kärsi haaksiri-
kon Huippuvuorten pohjoispuo-
lella palatessaan pohjoisnavalle 
suuntautuneelta tutkimusmat-
kalta. Pelastustehtäviin osallis-
tui 16 alusta kuudesta eri maas-
ta, mutta vain Krasinin onnistui 
tunkeutua haaksirikkoisten luo 
ja pelastaa heidät. Paluumatkalla 
Krasin joutui lisäksi avustamaan 
jäissä pahan vuodon saanutta 
saksalaista Monte Cervantes-
alusta, jolla oli puolitoistatuhatta 
matkustajaa. Krasinin kotiinpa-
luu oli riemujuhlaa. Neuvosto-
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hallitus palkitsi Krasinin Punali-
pun Työn kunniamerkillä. 

Pelastusoperaatio oli mer-
kittävä myös tieteellisesti: Kra-
sin eteni tasalle 81 astetta 41 
minuutt ia pohjoista leveyttä ja 
suoritti ensimmäisenä aluksena 
hydrometeorologisia tutkimuk-
sia ja luotauksia Huippuvuorten 
ja Frans-Joosefin maan välisellä 
merialueella. 

Seuraavina vuosina Krasin 
avusti kauppalaivoja Karanme-

rellä ja suoritti mittauksia Poh-
joisen Jäämeren ennen tutki-
mattomilla alueilla. Talvella 1933 
Krasin, kuljettaessaan elintar-
vikkeita Novaja Zemljalla työs-
kenneelle teollisuusretkikunnal-
le, kävi Krestovin niemellä asti 
saavut taen t a lv ipu r j ehdus ten 
pohjoisennätyksen. Kesällä oli 
vuorossa tutkimusmatka Lena-
joelle, minkä tuloksena Jakutian 
niemi sai valtameriyhteyden. 

V u o n n a 1934 höyry la iva 

Tsheljuskin yrittti omatoimises-
ti läpäistä pohjoisen merit ien, 
mutta jäi Karanmerellä jäiden 
vangiksi. Avuksi lähetetty Kra-
sin johti aluksen vapaille vesille, 
mutta myöhemmin Tsheljuskin 
kuitenkin tuhoutui Tsukovtsin 
merellä. Päästäkseen jäälle pe-
lastautuneiden matkustajien luo, 
Krasinin oli pakko kiertää Poh-
jois-Atlantin, Panaman kanavan 
ja Tyynenmeren kautta, jolloin 
se taivalsi seitsemässä viikos-
sa ennätykselliset 13 000 mailia 
10.7 solmun keskinopeudella. 

Haaksirikkoutuneet oli sillä 
välin onnistuttu hakemaan tur-
vaan lentokoneilla, mutta Kra-
sin ei jäänyt työttömäksi. Se ni-
mettiin Itä-Arktiksen jäänmur-
tajalaivaston lippulaivaksi koti-
satamanaan Vladivostok. Vähän 
myöhemmin Krasin lähetettiin 
Wrangelin saarelle, jonne yksi-
kään alus ei ollut päässyt viiteen 
vuoteen. Krasin toimitti sinne 
vaihtohenkilökuntaa, rakennus-
ja elintarvikkeita sekä harjoitti N 
Jevgenovin johdolla merentutki-
musta Itä-Siperian merialueella. 

Vuonna 1937 yri t t i lentä-
jä S Levänenkö kuuden hengen 
miehistönsä kanssa lentää Mos-
kovasta pohjo isnavan yli Yh-
dysvaltoihin, mut ta lentokone 
kärsi haaksirikon Arktiksen kes-
kiosassa. Vaikka tuona vuonna 
jäätilanne pohjoisilla merialueil-
la oli erityisen vaikea, etsintöi-
hin komennettiin useita aluksia. 
Krasin lähetettiin Alaskan ranni-
kolle, jossa se Barrowin niemen 
pohjoispuolella suoritti etsintöjä 
yhdessä lentokoneiden kanssa. 
Yritys tunkeutua jäitse pohjoi-
semmaksi epäonnistui. 

Puolentoista kuukauden ku-
luttua etsinnät lopetettiin tulok-
settomina ja Krasin joutui avus-
tamaan kahta, jäävahvistettujen 

Jäänmurtaja Krasin kuvastuu veteen alkuperäisasussaan lehden 
kansikuvassa 
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К Р А С И Н 

Krasin nykyasussaan museona Pietarissa 

alusten Lenin ja Litke johtamaa 
laivasaattuetta, jotka yrittivät 
päästä Laptevin mereltä Berin-
gin salmeen. Koska syksy oli jo 
pitkällä, Krasin ei saanut laivoja 
perille. Seurauksena oli, että 27 
laivaa joutui viettämään talven 
jäissä, joukossa Krasin. 

Sotapalveluksessa 
maapallon ympäri 
Vuonna 1940, juuri ennen sotaa, 
Krasin ehti avustaa sukellusve-
neen Shts-423 pohjoista reittiä 
Tyynelle merelle. Ensimmäise-
nä sotasyksynä lokakuussa 1941 
Krasin sai yllättävän käskyn siir-
tyä Yhdysvaltoihin: amerikka-
laiset olivat pyytäneet Krasinin 
apua maihinnousuun Grönlan-
tiin, jossa oli havaittu saksalaisia 
joukkoja. Presidentti Roosevelt 
kutsui Krasinin miehistön Val-

koiseen taloon kunnianosoituk-
sena Stalinille, joka oli lähettänyt 
Amerikkaan parhaan murtajan-
sa ja miehistönsä. 

Pian Krasin kuitenkin kut-
suttiin kotimaahan avustamaan 
Vienanmerellä kiinnijuuttunut-
ta jäänmurtajalaivastoa. Krasin 
ylitti Pohjois-Atlantin saattuees-
sa ja saapui Glasgowiin, jossa 
siihen asennettiin Oerlikon il-
matorjuntatykki, neljä 76 mmm 
tykkiä ja kymmenen konekivää-
riä. Miehistö sai pikaisen tykki-
koulutuksen ja alus siirtyi Islan-
tiin, jonka vesillä koottiin suurta 
PQ15-saattuetta. 

Huhtikuun 1942 lopulla Kra-
sin suuntasi 25 kauppalaivan ja 
20 sotalaivan saattueessa kohti 
kotivesiä. Vaikealla matkalla me-
netettiin kolme kauppalaivaa ja 
Krasin joutui lukuisten ilma-ja 

sukellusvenehyökkäysten koh-
teeksi. Sen onnistui pudottaa 
kaksi viholliskonetta. 

Krasin ja saattue saapuivat 
Murmanskiin toukokuussa, ja 
vuonna 1943 Krasin oli taas Vla-
divostokissa. Siten Krasin vuo-
sina 1941-43 kiersi koko maa-
pallon reittiä Vladivostok-Seatt-
le - Halifax- Glasgow- Reykj avik-
Murmansk-Vladivostok. Tämä 
on historian ainoa jäänmurtajal-
la suoritettu maailmanympäri-
purjehdus. 

Sodan v i imeis inä vuosi -
na Krasin avusti sotatarvikkeita 
kuljettavia aluksia pohjoisen sa-
tamiin. Tunnustuksena miehuu-
desta ja urhoollisuudesta sodan 
aikana, yli 300 Krasinin miehis-
töön kuuluvaa palkittiin valtiol-
lisilla kunniamerkeillä. 
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Kaksi taiteilijan näkemystä jäänmurtaja Krasinista 

Palvelu sodan jälkeen 
Sodan jä lkeen Kras in ja tkoi 
avus tus tehtäviä pohjo i sessa . 
Yleinen tehtävä oli avustaa 3 -7 
kauppa-aluksen saattue Wilkit-
sin salmesta Beringin salmeen ja 
tuoda paluumatkalla samanlai-
nen saattue Euroopan puolelle. 

1950-luvun jälkipuoliskolla 
Krasin peruskorjattiin Itä-Sak-
sassa Wismarin telakalla. Runko 
ja kansirakenteet kunnostettiin, 
osin uusittiin, kattilat uusittiin 
öljykäyttöisiksi ja sähköntuotto-
kykyä parannettiin. Krasin pys-
tyi nyt toimimaan yhtäjaksoises-
ti lähes kaksi kuukautta ilman 
polttoaine- tai elintarviketäyden-
nystä. Krasin jatkoi toimintaansa 
Murmanskin merenkulkupiirissä 
kunnes se vuonna 1972 poistet-
tiin Neuvostoliiton merilaivaston 
rekisteristä ja siirrettiin Venäjän 
Geologiaministeriölle, joka käyt-
ti sitä Kuollan syväporausretki-
kunnan voima-asemana. 

Krasinin muisto säilyy 
Krasin oli monet vuodet arkti-
sen jäänmurtajalaivaston kaa-
derihenkilöstön kehto. Sen hen-
kilöstöstä kohosi 15 päällikköä, 
kymmeniä konepääll iköitä ja 
konemestareita sekä satoja eri-
tyisasiantuntijoita, jotka omisti-
vat elämäntyönsä arktisten meri-
alueiden hyödyntämiselle. Neljä 

krasinilaista on saanut Neuvos-
toliiton sankarin arvonimen ja 
krasinilaisten mukaan on nimet-
ty viisi laivaa. Krasinin mukaan 
on nimetty eräs Frans Joosefin 
maan niemi, Taimyrin edustan 
saari ja Wrangelin saaren lahti. 
Krasinista on julkaistu satakun-
ta kirjaa, postimerkki ja useita 
filmejä. Venäjän keskuspankin 
vuonna 1996 lyömässä 100 rup-
lan kolikossa on Krasinin kuva. 

1980-luvun lopulla Krasin 
palasi Leningradiin ansaitse-
maansa museointi in. Vuonna 
1992 Venäjän hallitus rekisteröi 
Krasinin valtiollisen tason muis-

tomerkiksi ja museoksi sijoitus-
paikkana Neva-joki kaupungin 
keskustassa. Ensimmäinen näyt-
tely Krasinilla avattiin vuonna 
1995. 

Osa Kaliningradin 
valtamerimuseota 
Krasin on hallinnollisesti osa 
Kaliningradissa sijaitsevaa Val-
tamerimuseota (Muzei Mirovo-
go Okeana, World Ocean Muse-
um). Museo on perustettu vuon-
na 1990 ja sen keskeisinä aiheina 
ovat valtameren tutkimus, jäätoi-
minta sekä valtameren eläimistö 
ja kasvisto. Päärakennuksessa on 

Kaliningradin valtamerimuseo museoaluksineen 
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Valtamerimuseon aluksia ja esineistöä 

ko aiheista pysyvä näyttely, ulko-
alueella mm merentutkimukseen 
käytettyjä pienoissukellusvenei-
tä ja pelastusvälineitä. Museon 
laiturissa voi tutustua kolmeen 

alukseen: sukellusvene B-413 
(Foxtrot-lk), avaruustutkimus-
alus Kosmonavt Viktor Patsajev 
ja tutkimusalus Vitjaz. 

Museon rakennukset ja mo-

net näyttelyosastot ovat valmis-
tuneet esittelykuntoon vasta vii-
me vuosina. Kotkassa kuullun 
esitelmän ja internet-sivujen pe-
rusteella museo on vierailun ar-

Lähteet: 
S.V. Dolgova: Ledokol Krasin -istoria geroja. Julkaisussa Vestnik morskogo soveta 1/2007 
Aleksei Shutkin: Kaliningradin valtamerimuseo. Esitelmä Kotkassa 19.05.2007 
www.vitiaz.ru, Kaliningradin valtamerimuseon internet-sivut 
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ITÄMEREN ALUEEN 
MERILINNOITUKSET 

S rTAUERI-SEVINAARI KOTKASSA 30.7-1 8.1987 

«*№«AMCS»UAMJJTA»U9e3N JUUC4SUM HC 1 

• • • Itämeren alueen merilin-
noitukset 
Itämeri-seminaari Kotkassa 
30.7.-1.8.1987 
Kymenlaakson maakuntamuseo, 
Kotka 1990,213 sivua 

: Moni julkaisu jää huomiot-
ta jos se julkaistaan vaatimatto-
massa ulkoasussa ja jonkun yh-
distyksen tai seminaarin julkai-
suna pienenä painoksena. Näin 
on käynyt Itämeren alueen me-
r i l innoi tukset- teoksel le . Kun 
Kymenlaakson maakuntamuseo 
suljettiin muuttoa varten uuteen 
Merimuseon taloon 2008, löytyi 
tietty määrä mainittua julkaisua 
jota ei enää haluttu viedä uuteen 
museoon. Museo otti sen takia 
yhteyttä Rannikkotykistön pe-
rinneyhdistykseen, joka on lu-
vannut markkinoida teosta kiin-
nostuneille. 

Teos sisältää vuoden 1987 
Itämeri-seminaarin 12 artikkelia, 
joista mainittakoon vain Katsaus 
Suomen rannikoiden merilinnoi-
tuksiin (Sampo Ahto), Suomen-
linna (Olof af Hällström), Tsaa-
ri-Venäjän Ahvenanmaan meri-
linnoitukset 1809-1854 (Marin 
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Isaksson) ja Tallinnan rannikko-
linnoitukset 1800-luvulta I maa-
ilmansotaan (Heino Gustavson). 
Vaikka kaikista julkaisun yk-
sittäisistä aiheista varmasti löy-
tyy tarkempia ja värikkäämpiä 
teoksia, tämä seminaarijulkaisu 
muodostaa hyvän johdatuksen 
ja yhteenvedon Itämeren alueen 
merilinnoituksiin. 

Teoksesta löytyy myös muu-
tama englanninkielinen kappa-
le. Teosta voi tilata Rannikkoty-
kistön perinneyhdistyksen sih-
teeriltä Anu Vuoriselta 5 €:lla 
(postimaksut lisätään), Suomen-
linnan Rannikkorykmentin Esi-
kunta, PL 5, 00861 Helsinki, (09) 
181 45448, 0400 472821, sähkö-
posti anu.vuorinenmil.fi 

Ove Enqvist 

• • • Georg von Trapp 
To the Last Salute. Memories of 
an Austrian U-boat Commander 
Käännös ja johdanto Elizabeth 
M. Campbell 
University of Nebraska Press, 
2006, 192 sivua 

• Useimmat ovat kuulleet von 
Trappin laulavasta perhees tä 
ja Georg ja Maria von Trappis-
ta. Elokuva the Sound of Mu-
sic perustuu Maria von Trappin 
kir joi t tamaan kirjaan perheen 
elämästä laulukuorona. Harva 
tietää, että Georg von Trapp oli 
taustaltaan kuuluisa sukellusve-
nekapteeni jo ennen kuin meni 
naimisi in Maria von Trappin 
kanssa. 

Georg von Trapp osallistui 
menestyksellisesti ensimmäi-
seen maailmansotaan Itävalta-
Unkarin laivaston sukellusvene-
kapteenina. Hän kirjoitti vuonna 

1935 tästä ajasta kirjan Bis zum 
letzten Flaggenschuss. Kirjaa on 
ollut äärimmäisen vaikeaa saa-
da käsiinsä, eikä sitä ole koskaan 
julkaistu englanniksi aikaisem-
min. Nyt hänen tyttärentyttären-
sä on kääntänyt kirjan englan-
niksi ja varustanut sen johdan-
nolla, jossa selvitetään von Trap-
pin vaiheita ennen avioliittoaan 
Mariaan. Lisäksi kirjassa on Ro-
bert Lendtin muutaman sivun 
lähinnä sotilaspoliittinen joh-
danto kirjassa kuvattuun maail-
maan. 

Von Trappin kerronta on 
suhteellisen maanläheistä ilman 
suurempaa juonta kuin tapah-
tumien kuvaaminen. Kirja an-
taa hyvän kuvan von Trappista 
isänmaallisena, osaaottavana ja 
vaatimattomana upseerina, jos-
ta tuli Itävalta-Unkarin laivas-
ton sankari. Lisäksi kirja antaa 
mielenkiintoisen kuvan elämäs-
tä sukellusveneissä ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Kirjassa 
on noin 35 mustavalko-kuvaa ja 
muutama karttapiirros. Kartta 
olisi voinut olla hieman laajempi 
ja kattavampi, koska teos vilisee 

TO THE LHST SFLLUTE 
MEMORIES OF AN AUSTRIAN U BOAT COMMANDER 

'SAtrtvATIO i » * • * " ><t'«;W>'CMHi B" tllZAKTH M. CAMPBUL 
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tuntemattomia paikannimiä. 
Teoksen saatavuudesta Suo-

mesta ei ole tietoa. Itse tilasin 
kirjan internetin kautta. 

http://www.amazon.com/  
Last-Salute-Memories-Austrian-
Commander/dp/0803246676 

Tilasin kirjan käytettynä, jol-
loin hinta Suomeen lähetettynä 
oli noin 14 euroa. 

Ove Enqvist 

JOHANNA PAKOLA 

SULJETUT 
SAARET 

• • • Johanna Pakola 
Suljetut Saaret 
Turun Rannikkopatteriston Pe-
rinneyhdistys ry 

• Marraskuun alussa julkaistiin 
kirja "Suljetut Saaret". Kirjassa 
kerrotaan 17:n rannikkolinnak-
keen tarina sanojen, kuvien ja 
karttojen avulla. Esittelyssä ovat 
Porin Reposaaren ja Hangon 
Russarön väliset linnakkeet, sekä 
nykyiset että alasajetut. 

Kustakin kohteesta esitellään 
mm. rakentamisaikaa, linnoitta-
mista ja elämää linnakkeilla sekä 
nykytilannetta. Teos on lähde-
viitteillä varusteltu ja painotus 
on arkistolähteiden käytössä, 
mutta myös henkilöhaastattelu-
ja ja yksityisiä päiväkirjoja sekä 

muita muistiinpanoja on käytet-
ty-

Tekstissä on jonkin verran 
sattumuksia ja tapahtumia vuo-
sien varrelta. Kuvituksena on 
runsaasti sekä uusia että myös 
vanhoja yksityisistä albumeis-
ta poimittuja kuvia. Kirja ei ole 
tyhjentävä historiikki yhdestä-
kään kohteesta, sillä kukin lin-
nake ansaitsisi oman teoksensa, 
mutta hyvän kuvan linnakkei-
den menneisyydestä jo tämän-
kin kirjan kautta saa. Tätä kirjoi-
tettaessa kirja on painossa, joten 
kirja-arvostelu julkaistaan myö-
hemmin. 

Myynti: Turun Sanomien 
konttorit (Helsingissä Pieni Roo-
bertinkatu 11) sekä hyvin varus-
tellut kirjakaupat. Postitse pos-
tiennakolla sirkka.karlsson@ts-
group.fi tai 02-269 3209. 

• • • Terttu Harju 
Vallisaaren Terttu. Suljetun saa-
ren lapsi 
Omakustanne, Sulkava2006 
(Kirja kerrallaan, Helsinki), 201 
sivua 

• Silloin tällöin ilmestyy kirjo-
ja rannikkotykistön elämästä en-
nen vanhaan. Yleensä kirjat ovat 
omakustanteita. Niin on myös 
Terttu Harjun kirjoittama kirja. 
Terttu Harju (s. 1946) asui Valli-
saaressa kuusi vuotta 1940-lu-
vun loppupuolella ja 1950-luvun 
alkupuolella. 

Kirja luvut ovat tavallaan it-
senäisiä kertomuksia Vallisaaren 
emään liittyvistä asioista kuten 
kodista, pihapiiristä, saaren ih-
misistä ja tapahtumista jne. Kir-
ja on kuvitettu sisältöön liittyvil-
lä mustavalkoisilla valokuvilla. 
Kirja päättyy siihen kun kirjoit-

taja pääsi käymään Vallisaares-
sa 50 vuotta poismuuttonsa jäl-
keen. 20 euroa maksavan kirjan 
voi tilata suoraan tekijältä. 

Terttu Harju, Kuusikuja 7, 
58700 Sulkava, terttuha@gmail. 
com 

Ove Enqvist 

Vallisaaren Terttu 
Suljetun saaren lapsi 

• • H Kristian Lehtonen 
Tyrskyjä, Terästä, Tekniikkaa 
Itsenäisen Suomen meripuolus-
tuksen tekninen tutkimus-, kehi-
tys-ja koetoiminta 

NIUKKUUDEN JALOSTAMAA 
VOIMAA 
Merivoimien ase-ja merival-
vontajärjestelmien historiaa 
• Itsenäisen Suomen merivoi-
mien historia on n iukkuuden 
historiaa. Voimavarojen puute 
on kuitenkin ollut mukana syn-
nyttämässä lukuisia menestys-
tarinoita. Merivoimien teknistä 
kehitystä ovat vieneet eteenpäin 
paljolti luovuus ja erilaiset oma-
peräiset soveltavat ratkaisut. 

Teoksessa kuvataan sitä in-
novatiivisuutta, joka on ohjan-
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nut itsenäisen Suomen merivoi-
mien - sekä laivaston että ran-
nikkotykistön - ase- ja merival-
vontajärjestelmien kehitystyötä 
sekä siihen liittynyttä tutkimus-
ja koetoimintaa. 

Teos on luotu yhteistyössä 
Merivoimien Tutkimuslai tok-
sen perinneyhdistys Ry:n kanssa 
sekä laajalti merivoimien entisen 
ja nykyisen henkilökunnan am-
mattitaitoa apuna käyttäen. 

Teos sisältää noin 270 kor-
keatasoiselle painopaperille pai-
nettua sivua. Se on sidottu ko-
vakantiseksi ja sisältää runsaas-
ti kuvia, joista lähes kaikki ovat 
ennen julkaisemattomia. Kuvat 
ovat lähtöisin Merivoimien Tut-
kimuslaitoksen, Merisotakou-
lun, Patrian, yksityisarkistojen ja 
SA-kuva-arkiston materiaaleista. 
Kuvat ovat soveltuvin osin neli-
värisiä. Kuvatekstit ovat lisäksi 
myös englanninkielisiä. Teoksen 
lopussa on myös erittäin kattava 
lähdemateriaaliluettelo. 

Kirjan aikajänne ulottuu it-
senäisyytemme alusta nykypäi-
vään. käsitellen kattavasti niin 
alus-, torpedo-, miina, tykistö- ja 
ohjuskoetoiminnan ja niiden ke-
hittämisen päätyen lopulta 2000-
luvun kehittyneisiin sensoreihin 
ja nykyelektroniikan vallanku-
moukseen aseteknologiassa. 

Kirja on erittäin mielenkiin-
toinen ja odotettu lisä merivoi-

mien, näihin päiviin asti varsin 
niukasti kirjallisuudessa käsitel-
tyyn, teknilliseen historiaan. Se 
lähestyy lukijaansa eri aikakausi-
na toimineiden ihmisten henki-
lökuvien ja historiallisten fakto-
jen kautta. 

Se on myös menestystarina 
siitä, että pieninkin voimavaroin, 
yritysten ja erehdystenkin kaut-
ta, voidaan pysyä kehityksessä, 
painottamalla asiat oikein ja kar-
simalla epäoleellisuudet.. 

Teos on tilattavissa interne-
tissä maksamalla kirjan hinnan 
40 € ja posti tus- ja post ikulut 

7,30 € (yhteensä 47,30 €) Meri-
voimien Tutkimuslaitoksen Pe-
rinneyhdistys ry:n tilille: NOR-
DEA 145830-103217. Kirja toi-
mitetaan lujassa pakkauksessa 
kirjepostina tilaajan haluamaan 
osoitteeseen. Muista mainita ti-
lauksessasi nimesi ja osoitteesi. 

L i sä t i e to ja m m . k o s k i e n 
m a h d o l l i s u u t t a n o u t a a k i r j a 
(=ei postituskuluja) sähköpos-
titse tai puhelimitse alla luetel-
luilta henkilöiltä tai sähköpos-
titse Merivoimien Tutkimuslai-
toksen Perinneyhdistys ry:ltä, 
perinneyhdistys@fnri.fi. 

A n t e r o T a n n i n e n , PL 5, 
20241 TURKU. GSM 040 7705 
613, antero.tanninen@mil.fi. 

Jari Nieminen, PL 116,02631 
ESPOO. GSM 040 7009 234, jari. 
nieminen@mil.fi 

Kirjaa välittää myös Suomen-
linnan Rannikkotykistökilta eri 
tilaisuuksissa, tiedustelut kristii-
na_slotte@yahoo.com, Merivirta 
16 as.7, 02320 ESPOO, pk (09) 
801 1116, gsm 050-525 0022 

Merivoimien 
Tutkimuslai-
toksen Perin-
neyhdistys ry:n 
puheenjohtaja 
teknkaptl Erk-
ki Laurila kiit-
tää kirjoittajaa 
Kristian Lehtos-
ta kirjan julkis-
tamistilaisuu-
dessa 10.9.2007. 
Keskellä yhdis-
tyksen hallituk-
sen jäsen An-
tero Tanninen 
(OE) 

1 7 6 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 0 7 

mailto:perinneyhdistys@fnri.fi
mailto:antero.tanninen@mil.fi
mailto:nieminen@mil.fi
mailto:na_slotte@yahoo.com


Argo yhdistää veneen, mönkijän ja 
moottorikelkan ominaisuudet! 

WWW.ARGOMYYNTI.FI 
Myynti: Wille Rautell 044 555 2822 

(lilaus jatkuu kestotilauksena, 
kunnes se peruutetaan) 

seuraavaa 

W f u m t a a n 

HISTORIA 
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-16. 
Puh 03-4246 5340 Fax: 03-4246 5341 
tilaus@kustantajapalvelut.fi  
www.historialehti.fi 

http://WWW.ARGOMYYNTI.FI
mailto:tilaus@kustantajapalvelut.fi
http://www.historialehti.fi


Vuosi 2 0 0 7 toi 
jälleen - ansaitusti 
- kultaa ja kunniaa 
Suomeen. Joku kar-
vas tappiokin sentään 
kärsittiin. Hienosti jär-
jestetyt meri-5-ottelun 
MM-kotikisat suoma-
laisine maailmanmes-
tareineen kruunasivat 
kauden. 

Puolustusvoimien - ja samal-
la merivoimien - edustus-

urheilujoukkueen kausi 2007 oli 
jälleen sekä aktiivinen että me-
nestyksekäs. Poikamme ja tyt-
tömme ovat edustaneet maatam-
me ja sen merivoimia tyylikkääs-
ti ja näkyvästi kansainvälisillä 
kilpakentillä pärjäten amatöörei-
nä mainiosti osin ammattilais-
ten joukossa. Lisäksi merivoi-
mat järjesti erittäin onnistuneet 
Meri-5-ottelun MM-kisat ensi 
kertaa Suomessa. Jälleen on siis 
luotu positiivista Suomi-kuvaa ja 
uskottavuutta sotaväkemme ky-
kyyn - rajavartiolaitosta unoh-
tamatta. 

Meriotteluunhan kuuluu 2 
lajia; meri-5-ottelu sekä purjeh-
dus. MM-kilpailut käydään ny-
kyään erikseen, mutta Pohjois-

maiden mestaruudet ratkotaan 
yksissä kisoissa. Ohessa lyhyt 
katsaus vuoden kisoihin ja jouk-
kueemme saavutuksiin. 

Meriottelun XXIV PM-kilpailut 
14.-17.6.2007, 
Auderöd, Tanska 
Pikkuinen Auderödin kylä Poh-
jois-Själlannissa on nähnyt lu-
kuisat PM-kilpailut, mutta nämä 
olivat viimeiset. Kyseinen kisa-
paikka on nimittäin ollut Tans-
kan merivoimien peruskoulu-
tuskeskus, joka suljetaan nyt va-
rusmiesten vähäisen lukumäärän 
vuoksi. Kisat saatiin kuitenkin 
vietyä läpi hyvin tyydyttävällä ta-
solla. Sää oli vuodenajalle tyypil-
lisesti erittäin vaihteleva; aluksi 
hellettä, sitten navakkaa viimaa 
ja sadettakin. Suomen joukkue 
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po ikkes i l äh ivuos i en t o tu tu s -
ta l injastaan ottaen "vain" kaksi 
jaossa olleista kuudesta kultami-
talista. Seuraavasta selviää mik-
si. 

Purjehdus 
Pur jehduskisaan kukin maa lä-
hettää kolme kappaletta kolmi-
miehis iä joukkuei ta , jo tka aja-
vat kaksi erillistä kilpailua: maa 
maa ta vas taan käytävän jouk-
kuekilpailun sekä erikseen vene-
kohtaisen kilpailun. Molempiin 
osallistuu siten 12 venekuntaa. 

Joukkuekilpailu suori tet t i in 
tällä ker taa sekä uudel la Skip-
pi 650 -luokalla että perinteisel-
lä Yngling-luokalla. Uutukaiset 
Skippi-veneet olivat kyllä hie-
noja pääl täpäin, mut ta sopivat 
vain hyvän sään purjehtimiseen. 

Veneen köli on aivan liian kevyt 
ja muutenk in korkearunkoinen 
vene on t ava t t oman ki ikkerä . 
Nyt kelin koventuessa jouduttiin 
Skipit jä t tämään rantaan jo toi-
sena kisapäivänä, kun riittävästi 
havereita oli sattunut. Loput kil-
pailut ajettiin pelkästään Ynglin-
geillä. Nämä veneet olivat sitten 
vanhoja ja eritasoisia, mikä hei-
jastui aikanaan venekohtaisissa 
kilpailuissa, sillä veneitä ei vaih-
dettu venekuntien kesken rega-
tan aikana. Vaihtaminen olisi ta-
soittanut venekohtaisia eroja. 

Joukkuekisassa Suomen ve-
nekunnat kisasivat jälleen omal-
la tasol laan vo i t t aen joka isen 
vastusta jansa kahteen ker taan, 
veneluokasta r i ippumat ta . Siis 
voittivat kaikki 6 lähtöänsä. Suo-
m e n saavut tama joukkueku l t a 

PURJEHDUS/JOUKKUEKILPAILU: n 

1. Suomi 6 voittoa 
2. Tanska 3 voittoa 
3. Ruotsi 2 voittoa 
4. Norja 1 voitto. 

PURJEHDUS / VENEKOHTAINEN KILPAILU: 

1. Peter Wulff, Klaus Barfoed, John 
Bentzen, Tanska 5p 

2. Anders Backström, C-M Lönnqvist, 
Marcus Jäger, Ruotsi 9 p 

3. Janne Salmela, Kim Westman, 
Henri Koski, Suomi 10 p 

5. Suomi II 
8. Suomi l l l . 
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MERI-5-0TTELU, miehet 

1. Anders Meland, Norja, 5951 pist 
2. Kasper Hansen, Tanska, 5 9 3 8 pist 
3. Ole Vegard Lundestad, Norja, 5 9 2 2 pist 

10. Marko Koisi, Suomi, 5 6 3 7 pist 
12. Janne Paloheimo, Suomi, 5581 pist 
14. Petri Sassi, Suomi, 5 5 1 7 pist 
18. Ville Haverinen, Suomi, 5 2 5 2 pist 
22 . Roope Wahlström, Suomi, 4 6 6 8 pist. 

MERI-5-OTTELU, naiset 

1. Terhi Pyyhtiä, Suomi, 5 8 1 2 pist 
2. Camilla lanke, Norja, 5 6 7 9 pist 
3. Wenche Rydning, Norja, 5 3 6 8 pist 
8. Saima Ratasvuori, Suomi, 5034 pist. 

MERI-5 OTTELU, naiset joukkuekilpailu: 

1. Nor ja (Cami l la l anke , Wenche Rydning) 
1 1 0 4 7 pist 

2. Suomi (Terhi Pyyhtiä, Saima Ratasvuori) 
1 0 8 4 6 pist 

3. Tanska (Egdo, Lynge), 1 0 5 6 8 pist 
4. Ruotsi (Lundin, Norvall), 9 6 5 6 pist. 

Pyyhtiä uusimalla PM-kullan ja 
Saima Ratasvuor i pa ranne l len 
ennätyksiään. Samalla tytöt nap-
pasivat PM-joukkuehopean. 

Varsinainen dramati ikka al-
koi miesten esteratakilpailussa, 
jossa sattui ensin lukuisia epä-
onnis tumis ia . Lopulta mies ten 
j o u k k u e r ampau tu i , k u n la j in 
vi is inker ta inen maa i lmanmes -
tari, Sami Sorri, tuli viimeisenä, 
laskeutui huonost i flengiesteen 
alastulossa ja loukkas i o ikean 
isovarpaansa. Samin kisa loppui 
siihen edessä oli matka paikalli-
seen lääkäriin. Pelättiin mahdol-
lista luuvauriota, joka olisi vaa-
ran tanut osanoton ja menesty-
misen elokuun koti-MM-kisois-
sa. Tanskan lääkäristä ei vam-
maan selvyyttä saatu, joten Sami 
lähete t t i in p ikapikaa len toko-
neella Suomeen. Lopulta seuraa-
van päivän iltana saatiin helpot-
tava tieto, että luut eivät ole rik-

PM 

oli järjestyksessään jo yhdeksäs 
peräkkäinen, eli taktiikka-asiat 
osaamme hyvin. Yksilökilpailus-
sa paras venekuntamme oli tällä 
kertaa pronssilla. 

Meri-5-ottelu 
M e r i - 5 - o t t e l u u n k u u l u u viisi 
erillistä lajia, joiden pisteet las-
ketaan yhteen ja näin ratkaistaan 
sekä henkilökohtaiset että jouk-
k u e m e s t a r u u d e t . PM-kiso i s sa 
lajit kisataan kolmen päivän ai-
kana. Lajit ovat esterata, pelas-
tusuinti , merimiestai tokilpailu, 
esteuinti ja amfibiomaastojuok-
su. Jokaiseen lajiin kilpailijat lä-
hetetään aikaisempien tulosten-
sa mukaisessa käänteisessä pa-
remmuusjär jes tyksessä , jolloin 
parhaat starttaavat viimeisinä. Ja 
kisajännitys säilyy loppuun asti. 

S u o m e n na i se t l u n a s t i v a t 
odotukse t ja ottelivat tasaises-
ti odo tus ten m u k a a n eli Terhi 

ki ja to ipumisennuste oli hyvä. 
Siitä miesten ottelu jatkui kyllä 
paremmissa merkeissä, mutta il-
man erityisempää loistokkuutta, 
vaikka toisaalta m u k a n a olleet 
varusmiesottelijat osoittivat hy-
viä otteita. Lopunperin voidaan 
todeta, että PM-kisat olivat meil-
le hyvä spar raa ja oso i t t amaan 
missä pitää vielä parantaa ennen 
MM-kilpailuja. 

Meri-5-ottelun MM-kilpailut 
18.-23.8.2007, 
SLMEPA, Upinniemi 

Kilpailut olivat järjestyksessä la-
j in 44. MM-k i sa t . Tänä v u o n -
na kisoihin osallistui 14 kansa-
kuntaa ja sata urheilijaa kaikista 
maanosista pl Australia. Isännät 
olivat valmistautuneet huolelli-
sesti tehtäväänsä, joten kilpailut 
sujuivat mallikelpoisesti ja sai-
vat runsaasti ansaittuja kiitoksia. 
Runsaat kannustus joukot olivat 

esteradalla 
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myös ottaneet kisat ja Suomen 
joukkueen omikseen, mistä suu-
kiitos kaikille paikalla hur ran-
neille. Sää suosi muuten, mutta 
merimiestaitokilpailua joudut-
tiin siirtämään neljä tuntia uk-
komyräkän takia. 

Terhi Pyyhtiä aloitti urak-
kansa voittamalla suvereenisti 
naisten esteratakilpailun ja teki 
ensi kertaa alle 1,50 ajan. Aika 
hätyytteli jo maailmanennätys-
täkin ja lupasi hyvää jatkoa sil-
mällä pitäen. Miehissä Sami Sor-
ri aloitti tittelinsä puolustamisen 
pysäyttämällä sydämet katso-
mossa: putoaminen puomilta ei 
todellakaan kuulunut suunnitel-
miin. Onneksi Sami kokosi it-
sensä hienosti ja teki silti hyvän 
ajan. Ilman virhettä vauhti olisi 
ollut lähellä hänen omaa ME-
aikaansa, mikä osoitti että mies 
on kyllä kunnossa. Sijoitus es-
teratakilpailun jälkeen oli kuu-

des. Miesjoukkueemme esterata 
meni alakanttiin eli kirittävää jäi 
jatkoon: sijoitus 11. 

Toisen kilpailupäivän pelas-
tusuintikilpailu onnistui jouk-
kueeltamme hyvin ja omia en-
nätyksiä tehtiin. Samin puvun 
riisuminen oli hieman tahmeaa, 
mutta Marko Koisi näytti, että 
nuori polvi tulee uinneissa ko-
vaa. 

Esteuintikilpailu eteni suo-
malaisten osalta samoissa mer-
keissä kuin aamupäivän kilpai-
lu, hyviä suorituksia solkenaan 
ja useita omia ennätyksiä. Terhi 
lujitti johtopaikkaansa kolmen 
lajin jälkeen. Muttamutta . So-
keri oli varattu pohjalle ja jän-
nitys kiristyi äärimmilleen, sillä 
koko kilpailun viimeinen startti 
oli varattu ME-mies Samin näy-
tökseen. Sattui kuitenkin jotain, 
mitä ei ole ikinä ennen nähty: 
rynkyn kahva kolahti altaasta 

heittäessä kaakelin reunaan ja 
ase putosi pohjalle. Sami hukka-
si noin kahdeksan sekuntia eli 80 
pistettä. Juhliin varautunut koti-
yleisö tyrmistyi ja poistui vetis-
tellen hallista. Hiljainen oli fiilis 
muutenkin. Yhteensä Samilta oli 
valunut jo noin 130 pistettä huk-
kaan virheiden vuoksi. Kiitos 
SLMEPA:een johdolle, joka antoi 
tiimille Kajanuksen saunan il-
laksi käyttöömme, jotta saatoim-
me koota taas itsemme. Itseluot-
tamuksen palauttamista auttoi 
kyllä tietoisuus siitä, että ilman 
virheitä Sami oli selvästikin taas 
h u i p p u k u n n o s s a . M e s t a r u u -
den uusimiseen oli vielä mah-
dol l isuudet . Muuten Suomen 
naisjoukkue oli uintien jälkeen 
kolmantena ja miesjoukkuekin 
noussut neljä pykälää. 

Merimiestaitokilpailu käytiin 
ukkosen jälkeen vasta iltapäiväl-
lä. Lopultakin kotijoukkue näyt-
ti parasta osaamistaan: kaikki 
tekivät ennätyksiään ja kohen-
sivat samalla asemiaan ennen 
viimeistä lajia. Sokerina pohjal-
la Sami voitti ensimmäistä ker-
taa urallaan merimiestaidon ja 
vielä ME-ajalla. Hallitseva mes-
tari oli i lmoittautunut vahvas-
ti mukaan mestaruuskilpaan ja 
miesten joukkuekin noussut jo 
viidenneksi oltuaan merimies-
taidon paras. Terhi ja Saima on-
nistuivat myös mainiosti ja nou-
sivat joukkueena toiseksi. Terhin 
piikkipaikka oli vahvistunut en-
tisestään. 

Amfibiomaastojuoksu juos-
tiin harjoi tuskentän ympärillä 
niin, että yleisön ja median oli 
sitä helppo seurata. Teknises-
ti suomalaisten ammunta , me-
lonta ja kranaatinheitto sujuivat 
ihan hyvin, mutta juoksuvauh-
dissa olisi parantamisen varaa. 
Naisissa Terhillä oli itse asiassa 
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Lopputuloksia / miehet: 

1. Sami Sorri, Suomi, 6 1 3 4 p 
2. Lars Weise, Saksa, 6 0 9 9 p 
3. Karol Morek, Puola, 6051 p 

17. Marko Koisi, 5 8 1 2 p 
26 . Janne Paloheimo, 5 7 8 0 p 
31 . Petri Sassi, 5 6 9 8 p 
57. Ville Haverinen, 5 3 0 9 p. 

Lopputuloksia / naiset: 

1. Terhi Pyyhtiä, Suomi, 6 0 4 7 p 
2. Camilla lanke, Norja, 5 9 2 3 p 
3. Linda Hammersland, Norja, 5784 p 

12. Saima Ratasvuori, Suomi, 5 2 5 9 p. 

Miesten joukkuekilpailu: 
Saksa 2 4 . 0 1 4 p 
Norja 2 3 . 6 8 5 p 
Turkki 23 .541 p 
Puola 2 3 5 0 0 p 
Suomi 23 .424 p. 

Naisten joukkuekilpailu: 

Norja 11 .707 p 
Venäjä 11 .523 p 
Suomi 11 .403 p. 

helppo työ varmistaa uransa toi-
nen mestaruus, mutta venäläiset 
osoittivat vahvuutensa juoksus-
sa ja nappasivat joukkuehopean. 
Mies joukkue ei ihan onn i s tu -
nut nousemaan mitalille, mutta 
otteli hyvin nousujohteisest i ja 
teki hyvät pisteet sekä joukkuee-
na että kukin henkilökohtaises-
ti. Sami oli erikoisessa asemassa, 
sillä poikkeuksellisesti hänellä ei 
ollut to tut tua e tumatkaa ennen 
viimeistä kilpailua. Mestari hoi-
ti kui tenkin amfib ion mestar in 
lailla, vahvalla ja varmalla suo-
rituksella. Neljäs sija riitti hyvin 
uran kuudenteen mestaruuteen 
ja jälkiviisaasti voidaan todeta, 
että kyllä sillä sittenkin oli varaa 
antaa se 130 pistettä tasoitusta! 

Palkintojenjaossa kelpasi taas 
olla suomala inen , kun neljästä 
mestaruudes ta kaksi jäi piskui-
seen Suomeen. Kisan virallisten 
päät tä jä is ten ja loppubanke t in 
jälkeen urheilijat ja kisaorgani-
saatio vietti vauhd ikkaan illan 
CISM-teltassa elävän musiikin, 
ta ikur in , v i rvokkeiden ja kisa-
muistojen voimin. CISM:in tun-
nuslause "Fr iendship Th rough 
Sport" osoitti jälleen toimivuu-
tensa. 

Purjehduksen MM, 
15.-19.10.2007, 
Mumbai, Intia 

Intia järjest i järjestyksessään 4. 
Military World Games (MWG), 
missä yh tenä ki lpai lula j ina oli 
purjehdus. Osaaottavia maita oli 
ennätyksell iset 25. Veneenä oli 
meillä h i eman t un t ema ton ke-
vytvene, Enterprice-luokka, jos-
sa on vain kaksi pur je t ta eli spi-
naakke r i tai vastaava puu t tu i . 
Miehistöä kaksi sopivan kevyttä 
henkilöä. Kilpailut käytiin hyvin 
tasaisissa ja kevyissä tuulioloissa, 
lämpötila + 35 ja voimakas vuo-

rovesivirta. Kaikkiaan purjehdit-
tiin 8 lähtöä neljän päivän aika-
na. Lopputuloks issa ku i tenk in 
laskettiin pois huonoin lähtö. 

Suomen joukkueen muodos-
tivat valmentaja, komkapt Erk-
ki He inonen sekä kars innois ta 
joukkueeseen valitut kaptl Tee-
m u Antti la gast ina ja l tn Sami 
T a m m i n e n p e r ä m i e h e n ä . Ve-
nekunnan tavoitteena oli M M -
mital i ja kyllä se voi t tokin oli 
mielessä. Sotilaspurjehduksessa 
Suomella on jo plakkarissa kul-
ta-, hopea- ja pronssimitalei ta . 
H u i p p u m a i d e n edusta j i ssa on 
runsaast i Olympia- ja MM-ko-
kemusta lukuisista eri venetyy-
peistä. 

E n s i m m ä i n e n ja to inen ki-
sapäivä onnistuivat suomalaisil-
ta parhaiten ja toivat sijoitukset 
3,4,5,2 ja 2. Venevauhti oli saatu 
hiot tua loistavaksi ja taktiikka-
kin toimi hyvin. Lisäksi vuoro-
vesivirtojen hallitseminen osoit-
tautui hyvin tärkeäksi. Tässä vai-
heessa tiimin sijoitus oli toinen. 
Kolmas purjehduspäivä osoittau-
tui vaikeaksi - tai sitten muutkin 
alkoivat oppia alueen me tku t . 
Venäjä ja Ranska nousivat voi-
makkaasti kärkeen ja Suomi-ve-
neen sijoitukset jäivät sijoille 5 ja 
6. Joukkuekisassa sijoitus oli nyt 
neljäs pisteen erolla pronssi in , 
ennen viimeisen päivän ainoaksi 
jäänyttä starttia. Tuuli nimittäin 
tyyntyi ja kilpailu lopetettiin. 

V i ime inen s tar t t i toi h u o -
no imman sijoituksen, yhdeksän. 
Kilpailu meni mönkään oikeas-
taan jo lähdössä, kun Venäjän 
v e n e k u n n a n onn i s tu i - kyllä-
kin täysin sääntöjen mukaisesti 
- pilata suomalaisten startti. Lo-
pulta Intia vei voiton ylivoimai-
sesti ja uusi 2006 mestaruuden. 
Tuolloinkin purjehditt i in Intias-
sa samoilla välineillä ja samois-
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IN SIGHT OF GOLD 
Purjehdus / Lopputuloksia: 

Intia 10,9 p 
Ranska 19 p 
Espanja 25 p 
Suomi 27 p 
Venäjä 28 p. 

Suomen MM-joukkue. 
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Lajijohtaja 
Komentaja Tate Vanhamäki 

sa oloissa. Nyt Suomen oli tyy-
tyminen karvaaseen nel jänteen 
sijaan, joka tosin sekin on hieno 
saavutus 25 joukkueen kilpailus-
sa, missä osa pur jeh t i jo i s ta on 
ammattiurheilijoita. 

Suomen purjehdusjoukkueen 
jäsenet kilpailevat ja menestyvät 
jatkuvasti eri luokissa ja maissa 
eri tasoilla, mikä valmentaa heitä 
samalla sotilaskisoihin. Syksyllä 
2006 merivoimat myi pois van-
h e m m a t ki lpaveneet ja hankk i 
rahoil la joukkuee l l emme Mel-

ges 24 -kisaveneen. Uusi vene on 
hyvin tärkeä valmentauduttaessa 
yhä kovenevassa kilpailussa. Sil-
lä on kisattu 2007 jo Suomessa ja 
EM-kilpailuissa Saksassa. 2007 
yksi j o u k k u e e n jäsen saavutt i 
m a a i l m a n m e s t a r u u d e n Italias-
sa. Kokonaisuutena voimme olla 
kohtuullisen tyytyväisiä vuoteen 
2007. 

LOPUKSI 

Kilpailukauden päätteeksi tapah-
tui edustusjoukkueessamme vie-

lä yksi merkit tävä muutos , kun 
yli kaksi vuos ikymmentä lajissa 
m u k a n a ol lut k o m e n t a j a Ant -
ti Villanen lopetti ansiokkaan ja 
menes tyksekkään to imin tansa 
j oukkuees samme . Ant t i aloitti 
25 vuot ta takaper in urhei l i jana 
ja päätti j oukkueemme johtaja-
na. Vanhat ja nykyiset urheilijat 
ja ti imin jäsenet kiittävät lämpi-
mäs t i Ant t i a h ä n e n panokses -
taan merivoimien urheil i joiden 
ja urheilulajien kehittämisen hy-
väksi. 

Uutena Chief of Missionina 
aloittaa a l lekir joi t tanut ja laji-
johtajan tehtäväni perii komkapt 
Jukka-Pekka Nummila. Myös ot-
telun va lmen ta j amme vaihtuu, 
kun ansioi tunut ltn Pekka Väi-
sänen jää eläkkeelle. Uudeks i 
vastuuvalmentajaksi on nimetty 
kaptl Jukka Jortikka. 

Lopuksi koko joukkue halu-
aa kiittää Pääesikuntaa, merivoi-
mien johtoa ja joukko-osastoja 
sekä henkilöstöä arvokkaasta tu-
estanne, jota i lman t ämänkään 
vuoden menestystä ei olisi saa-
vutettu. Kiitos! 



Helsingissä syyskuun 
alussa käydyt Suomen 
Meripelastusseuran 22. 
valtakunnalliset meripe-
lastustaitokilpailut voitti 
ylivoimaisesti Nuoriso-
kurssi 11:n joukkue, jon-
ka muodostivat Nestori 
Mäkelä, Ilari Hatakka ja 
Tomi Niemi. Poikien har-
joitusohjelmasta huolehti 

Vain yhdeksän virhepistettä 
keränneen joukkueen suo-

ritus oli paras, mitä meripelas-
tustaitokisoissa on niiden his-
torian aikana tehty. Sitä yllättä-
vämmältä kuulostaakin, että me-
nestys ei ollut pitkän suunnitte-
lun ja harjoittelun tulos. 

- Idea osallistumisesta syntyi 
joskus keväällä ja lopullisesti mu-
kaan pääsymme varmistui vasta 
kisaviikolla, kertoo Ilari Hatakka. 
Eri puolilta maata kotoisin ole-
vat pojat tutustuivat Meripelas-
tusseuran Boistön koulutuskes-
kuksen nuorisokurssilla vuonna 
2001, siitä myös joukkueen nimi. 

Kolme jalkakyykkyä 
Viime aikoina par ikymppiset 
nuoret miehet ovat harjoitelleet 
enemmän puolustamista kuin 
pelastamista. Kaikki ovat par-
haillaan suorittamassa asevelvol-
lisuuttaan: Ilari ja Tomi käyvät 
aliupseerikurssia Suomenlahden 
Meripuolustusalueella Upinnie-
messä ja Nestori palvelee viestia-
liupseerina miinalaiva Hämeen-
maalla Saaristomeren Meripuo-
lustusalueella. 

Joukkue kokoontui Helsin-
gissä kisoja edeltävänä iltana. 

- Henkisesti ehdittiin har-
joitella tasan pari tuntia ennen 
kisoja, ja kaksi minuuttia ennen 
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lähtöä tehtiin kolme syväkyyk-
kyä, naurahtaa Tomi Niemi. 

Toiseksi tämän vuoden kil-
pailuissa tuli Turunmaan me-
ripelastusyhdistyksen joukkue, 
jossa kilpailivat Pihla Lehto, 
Mikko Tuomi ja Ilkka Alhoke 
ja kolmanneksi Länsi-Suomen 
Merivartioston joukkue kilpaili-
joinaan Tapani Holmen, Mauri 
Nenonen ja Mikael Rehn. Meri-
voimien 4. Miinalaivueen jouk-
kue voitti viestirastin ja sijoittui 
kokonaiskilpailussa neljännek-
si. Joukkueen muodostivat Kal-
le Järvi, Sami Jalonen ja Kauko 
Mäkinen. 

Merivoimat 
näyttävästi mukana 
Merivoimilla oli tämän vuoden 
kisoissa poikkeuksellisen suuri 
edustus. Hienosti menestyneen 
4. Miinalaivueen lisäksi mukana 

oli kaksi merikadetti joukkuet-
ta. Merisotakoulun joukkueessa 
kilpailivat Tuomas Luukkonen, 
Sami Vuorinen ja Tero Pajunen, 
ja Merikadettikurssi 74:n jouk-
kueessa Juho Ronumäki , Jere 
Purhonen ja Mikko Ääri. Meri-
kadettikurssi 74 sijoittui 12:ksi ja 
Merisotakoulu 18:ksi. 

Ei kikkailua 
Aurinkoisena syyslauantaina tai-
tojaan testaamaan saapui yhteen-
sä 24 joukkuetta, joista 18 tuli 
meri- ja järvipelastusyhdistyksis-
tä ympäri maata ja kuusi edusti 
meripelastustyötä tekeviä viran-
omaisia. Kilpailu käytiin Kaivo-
puiston Merisataman rannas-
sa ja sen edustan saarilla. Rata 
muodostui kuudesta tehtäväras-
tista: viestiliikenne, navigointi, 
merimiestaito, vesipelastus, ensi-
apu ja ajankohtaisena rastina pa-

lontorjunta. Kaikki tehtävät oli-
vat sellaisia, joihin meripelasta-
jat voivat tositilanteessa joutua. 
Kilpailujen tärkein tavoite olikin 
kehittää miehistöjen pelastustai-
toja sekä lisätä motivaatiota ja 
oppimishalua. Kolmihenkisten 
joukkueiden suoritukset arvioi-
tiin jokaisella rastilla. Arviointi-
kriteerit olivat suorituksen vir-
heettömyys ja suoritusaika. 

Kisatehtävien suunnittelun 
lähtökohtana oli turhan kikkai-
lun ja kompakysymysten välttä-
minen. Tehtävistä pyrittiin teke-
mään mahdollisimman toden-
mukaisia. Myös fyysistä rasitusta 
ja sen merkitystä tahdottiin ko-
rostaa. Joutuuhan meripelastaja 
usein toimimaan kestokykynsä 
äärirajoilla. Kilpailijoiden kes-
tävyyskunto näkyi tuloksissa ra-
dan kokonaissuoritusajasta an-
nettuina virhepisteinä. 
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Ensiaputehtäväs-
sä piti osata ty-
rehdyttää haava 
ja elvyttää tukeh-
tumisvaarassa 
oleva vauva. 

Teksti: Sadri Wirzenius 
Kuvat: Eero Nurmikko 

Joukkueet kiittivät poikkeuk-
setta selkeitä ja käytännönlähei-
siä tehtäviä. 

- Turhia kompia kannattaa 
välttää ja keskittyä olennaiseen, 
pis te-eroja syntyy i lmankin , 
evästää kilpailun johtaja Pepe 

Helaniemi tulevien kilpailujen 
järjestäjiä. 

Meripelastustaidoissa 
kilpailtu 
yli kaksikymmentä vuotta 
Meripelastusseura on järjestänyt 

jokasyksyiset meripelastustaito-
kilpailut jo vuodesta 1986 läh-
tien. Kilpailut pidetään yleensä 
vuorovuosin rannikolla ja sisä-
vesillä. Viime vuonna kisattiin 
Iissä Perämeren rannalla ja tois-
savuonna Lahdessa Vesijärven 
maisemissa. Edellisen kerran 
kilpailut järjestettiin Helsingissä 
kymmenen vuotta sitten. 

Myös kisojen voitot ovat ja-
kautuneet melko tasaisesti meri-
alueen ja sisävesien välillä. Ran-
nikon vapaaehtoisille meripe-
lastusyhdistyksille on kertynyt 
yhdeksän ja järvialueiden yhdis-
tyksille kuusi voittoa. Merivoi-
mat on osallistunut kilpailuihin 
alusta asti, ja sen joukkue on vie-
nyt voiton kuusi kertaa. 

Miinalaivueen joukkue oikealta vasemmalle: luutnantti Kalle Jär-
vi, yliluutnantti Sami Jalonen ja aliluutnantti Kauko Mäkinen. 
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Ajankohtainen tehtä 
tänä vuonna venepal 
palamaan syttyneen 
sammuttaminen. 

Tulokset 
Joukkue Kokonaisaika Virhepisteet 

yhteensä 
1 Nuorisokurssi II 00:46:45 9,00 
2 Turunmaan Meripelastusyhdistys 00:51:50 18,50 
3 Länsi-Suomen Merivartiosto 00:52:27 21,00 
4 4. miinalaivue 00:54:18 24 ,00 
5 Etelä-Saimaa 00:54:10 27 ,50 
6 Meripelastusyhdistys Sydväst 00:50:34 28,50 
7 Meripelastusyhdistys Sydväst 2 00:56:20 29,00 
8 Joensuun Järvipelastajat 00:52:48 30,00 
9 Porkkalan meripelastajat 00:53:18 30,00 
10 Tampereen Yhdistys 00:54:21 30,50 
11 Imatran Järvipelastajat 00:56:16 30,50 
12 Merikadettikurssi 74 00:49:31 34,00 
13 Lahden Järvipelastajat 1 00:52:52 34,00 
14 Lahden Järvipelastajat 2 00:50:02 34,50 
15 Kuopion Järvipelastajat 00:57:50 35 ,50 
16 Suomenlahden Merivartiosto 00:55:28 38,00 
17 Valkeakosken Järvipelastajat 00:49:55 39,50 
18 Merisotakoulu 00:54:47 39,50 
19 Helsingin Venepoliisi 00:54:56 40 ,50 
20 Vaasan Meripelastusyhdistys 01:04:18 41 ,50 
21 Ekenäs Sjöräddare 1 00:59:30 42 ,50 
22 Ekenäs Sjöräddare 2 01:04:06 49 ,00 
23 Viitasaaren Järvipelastajat 00:56:24 49,50 
24 Naantalin Seudun Meripelastajat 00:56:47 49 ,50 

Erikoispalkinnot 2007 

Paras viestirastin suoritus 
Paras navigointirastin suoritus 
Paras merimiestaitorastin suoritus 
Paras vedestäpelastusrastin suoritus 
Paras EA-rastin suoritus 
Paras palorastin suoritus 
Nopein joukkue 
Paras yhteishenki (Lähivakuutus-palkinto) Nuorisokurssi II 
Paras joukkueenjohtaja Mikael Nuotio 

(Porkkalan Meripelastajat) 

4. miinalaivue 
Nuorisokurssi II 
Kuopion Järvipelastajat 
Lahden Järvipelastajat 
Nuorisokurssi II 
Länsi-Suomen Merivartiosto 
Nuorisokurssi II 

MERIVAIHTEET 

2-nopeuksiset ZF-vaihteistot 
tehoalueelle 300 - 7 500 hv 

Maahantuoja: 

- _ • [ - — - s a Ruukintie 7-9, 0 2 3 3 0 Espoo 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS TIEDOTTAA 

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ 

Yhdis tyksemme vuosikokous pidetään ke-
väällä, näin olemme uusiin sääntöihimme 

kirjoittaneet. Kokoonnuimme Dragsvikiin 19.4. 
2007 ja käsittelimme sääntömääräiset asiat. Nuo-
rekas hallituksemme sai lisävahvistuksia "van-
hoista konkareista" Parviaisen Petristä ja Enqvis-
tin Ovesta, muuten entisin voimin. Erillistarkas-
telun kohteena oli yhdistyksen nimen muuttami-
nen. Nimikeskustelu liittyy laajempaan ja mer-
kityksellisempään pohdintaan yhdistyksemme 
tulevaisuudesta, mm. rekrytointipohja kapenee, 
kun rannikkojoukkoupseereita valmistuu jatkos-
sa vain joka toinen vuosi ja silloinkin vain neljä 
kerrallaan. 

Kuitenkin jäsenmäärän suuruutta tärkeämpi 
tekijä on jäsenistön aktiivisuus. Olemmekin aset-
taneet keskeiseksi tavoitteeksi kadettien ja nuor-
ten upseerien tempaamisen yhdistyksen aktivi-
teetteihin. Toinen tärkeä tavoite on Uudenmaan 
Prikaatissa palvelevan upseeriston saaminen en-
tistä voimakkaammin mukaan toimintaan. Halu-
amme toivottaa kaikki, hyvinkin erilaisilla koulu-
tustaustoilla olevat, Prikaatin upseerit yhdistyk-
semme aktiivisiksi jäseniksi. Rannikkojoukkojen 
tulevaisuus on "liikkuvissa rannikkojoukoissa", 
joiden ytimen rannikkojääkärit muodostavat. 
Merisotakoulu kouluttaa rannikkojoukkoup-
seereita juuri sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, joita 
nämä joukot ja niiden kouluttaminen vaatii. Näi-
den upseerien toiveet ja tarpeet on otettava huo-
mioon yhdistyksemme toiminnassa. 

Niin, nimikysymyksestä... Hallitus, vuosiko-
kouksessa saamansa tehtävän mukaisesti, esitte-
lee ehdotuksensa nimiasiassa seuraavassa vuosi-
kokouksessa Turun Heikkilässä 17.4.2008. Kaksi 
esillä ollutta nimivaihtoehtoa ovat olleet Rannik-
koupseeriyhdistys ja Rannikkojoukkojen Upsee-
riyhdistys. Yhdistyksen nimi palvelkoon jäsen-
kunnan toiveita ja toiminnan sisältöä. 

Kolmantena "kulmakivenä" yhdistyksem-
me toiminnassa on strateginen kumppanuus 
veljesyhdistyksemme, Meriupseeriyhdistyksen 

kanssa. Hallituksien yhteiskokouksessa olemme 
sopineet vuodelle 2008 yhteisestä teemasta "YH-
TEISTOIMINTA". Yhteistoiminnalla tarkoitam-
me puolustushaarojen välistä yhteistoimintaa 
"jointtia". 1.1.2008 perustetaan Maavoimien Esi-
kunta Mikkeliin ja Pääesikunnan rooli muuttuu. 
Myös viranomaisten välinen yhteistoiminta kuu-
luu teemaamme, m m merellisten viranomaisten 
METO-yhteistyö on saanut kansainvälisestikin 
paljon kiitosta. "Meriklusteri" tarkoittaa merel-
listen toimintojen kokonaisuutta, johon kuuluvat 
viranomaisten lisäksi m m kauppamerenkulku, 
laivanrakennus ja merellinen koulutus. Miten 
Turkuun kaavaillun "meriklusterin" on käynyt 
ja millainen rooli merivoimilla on osana tätä ko-
konaisuutta, odottaa vastauksia... Ja sitten vielä 
yhdistysten ja järjestöjen yhteistoiminta, ia aivan 
erityisesti tietenkin Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen ja Meriupseeriyhdistyksen välinen 
yhteistoiminta. 

Alkavana vuonna jatkamme yhteistoiminnan 
tiivistämistä, vuosikokouksessa hyväksyttyjen 
periaatteiden ja saadun kannustavan palautteen 
perusteella, win-win periaatteella. Vuonna 2008 
tar joamme siis jäsenistölle useita yhteisiä tilai-
suuksia, joihin toivomme runsasta osanottoa: 
-13 .3 . Hki, Suomenlinna 

Miekkajuhla (erikseen kutsutut) 
- 27.3. Hki, Suomenlinna 

"Itämeren tulevaisuusseminaari" 
- 17.4. Turku, Heikkilä 

RtUY:n ja MY:n vuosikokoukset 
- 23.-25.5. Suursaari Yhdistysmatka 
- 18.-21.9. Ruotsi Yhdistysmatka 

Lisäksi Meriupseeriyhdistys järjestää kaksi 
"kuukausikokousta", joissa esitelmien muodos-
sa pureudutaan vuoden teemaan. Tammikuussa 
puolustushaarojen välinen yhteistoiminta Pää-
esikunnassa ja marraskuussa teemana "meriklus-
teri" Turussa. Yhdistyksemme jäsenineen on toi-
votettu tervetulleeksi mukaan - suosittelen osal-
listumista! Olemme jo kuluvana vuonna (2007) 
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RTUY:N 
SYYSRETKI 

Porilaisen marssia, säteilyä, 
vanhaa ja uutta Raumaa ja 

nostalgiaa Kuuskajaskarilla 
T ) 1 I 1 T TA7 " : n vuotu isen syysretken lähtö-
X V . _L A päivä perjantai koitti ha rmaana 
ja sateisena. Helsingin rautatieasemalta kiipesivät 
bussiin puolet kaatosateen kastelemista syysretkelle 
osallistujista, jossa joukossa olimme myös me kol-
me vanhimman kadettikurssin rannikkojoukkolin-
jan kadettia. 

Suuntasimme bussilla kohti ensimmäisen ret-
kipäivän tutumiskohteita toivoen, että viikonlopul-

le luvatut sateet pysyisivät Helsingissä. Turusta poi-
mimme mukaan loput matkalaiset ja suuntasimme 
kohti ensimmäistä tutustumiskohdettamme Porin 
Prikaatia. 

Perillä nau t imme lounaan ja Porin Prikaatin 
huoltopäällikkö esitteli meille prikaatin toimintaa. 
Kiinnostavimmaksi aiheeksi osoittautui ja myös 
keskustelua herätti kansainvälisten joukkojen kou-
lutus ja siihen liittyvä toiminta. 

toivottaneet Meriupseeriyhdistyksen jäsenineen 
tervetulleiksi tilaisuuksiimme (Miekkajuhla ja 
kevään seminaari Suomenlinnassa). Yhteinen 
runsas osallistuminen on antanut merkittävää 
lisäarvoa tilaisuuksiin ja nyt sitten vastavuoroi-
sesti...!! 

Yhdistyksemme "omaksi" toiminnaksi jää 

75-vuotis iuhlavuotemme tilaisuudet. Hallitus 
valmistelee asiaa. 

Erinomaista yhteistoiminnan vuotta 2008 
koko jäsenistölle. 

Puheenjohtaja 
Tapio Maijala 
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Sotilaslounas 

Matka loppusijoitukseen alkaa. Säteilymittarit jakoon 
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Esittelyn jälkeen teimme bussilla kiertoajelun 
varuskunta-alueella, jonka päätteeksi tutustuimme 
varuskunnassa sijaitsevaan Porilaismuseoon mu-
seoaliupseerin opastuksella. Museon näyttely koos-
tui ase- ja perinnepuolesta ja esillä oli mm. vanho-
ja asepukuja, aseita ja sodan ajan puhdetöitä. Mu-
seokierros oli mukava tuulahdus historiasta ennen 
siirtymistämme nykyaikaisen tekniikan pariin eli 
seuraavaan tutustumiskohteeseemme Olkiluodon 
ydinvoimalalle. 

Loppusijoitusta tosi syvälle 
Matkamme jatkui kohti Olkiluotoa. Perillä meille 
tarjottiin kahvit, jonka jälkeen Olkiluodon ydinvoi-
malan edustaja piti meille kattavan esittelyn ydin-
voimalan toiminnasta sekä käynnissä olevista ra-

kennushankkeista. Ympäristötietoisuus joukossam-
me oli suuri ja tiukkoja kysymyksiä mm. ydinvoi-
malan tuottamasta ydinjätteestä satoi esittelijälle. 
Saimme vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja olimme 
valmiit siirtymään ydinvoimalan oman näyttelyn 
kautta kiertoajelulle ydinvoimalan alueella ja lopul-
ta ehkä mielenkiintoisimpaan kohteeseen eli katso-
maan kallion sisään rakennettua ydinvoiman tuo-
tannossa syntyvän ydinjätteen loppusijoituspaik-
kaa. 

Kypärät päässä marssimme tunnelia pitkin 100 
metrin syvyyteen kohti aluetta, johon osa meistä va-
rustettiin säteilymittarein ja pääsimme näkemään 
massiivisen ydinjätteen välisijoituspaikan sekä ra-
kenteilla ja tutkimuksen alla olevan uuden loppusi-
joituspaikan. 



Käytetyn polttoaineen varastointi 
käynnissä. 

Loppusij oituspaikalla 

Kohteen esittelyn jälkeen nousimme hissillä ta-
kaisin maan kamaralle. Luovutimme säteilymittarit, 
jotka näyttivät huojennukseksemme koko vierailun 
ajan nollaa, ja kypärät, ja siirryimme bussilla ydin-
voimalan porttien ulkopuolelle. Kiitimme esitteli-
jäämme ja päästimme hänet viikonlopun viettoon, 
jonka jälkeen matkaseurueemme matka jatkui kohti 
perjantain päätepysäkkiä, Rauman Cumulus-hotel-
lia. Hotellilla majoituimme kukin omiin kammioi-
himme ja siirryimme vapaaseen illanvietto-osioon, 
mikä tarkoitti kaikkea mahdollista ruokailun ja pai-
kalliseen kulttuuriin tutustumisen väliltä. 

Turvallisuus ennen kaikkea, myös satamassa 
Hyvin nukutun yön ja maukkaan aamiaisen sekä 
Rauman kaupunldin tutustumisen jälkeen nousim-
me jälleen lauantaina bussiin ja suuntasimme kohti 
Rauman satamaa. Siellä saimme perusteellisen esit-
telyn sataman ja Rauma Stevedoringin toiminnas-
ta. Esittelijänä toimi Rauma Stevedoringin turvalli-
suuspäällikkö. 

Saimme kuulla Rauman sataman kautta kulke-
vasta tavaraliikenteestä, työskentelystä satamassa 
sekä sataman turvallisuusjärjestelyistä, jotka muun 
muassa Yhdysvaltoihin suuntautuvan liikenteen ta-
kia ovat melko mittavat. Esittely herätti jälleen ison 
joukon kysymyksiä ja keskustelua. 

Esittelyn jälkeen pääsimme kiertoajelulle Rau-
man satama-alueelle ja vierailu päättyi mukavasti 
pullakahveihin ja kiitoksiin. 

Kuuskajaskari - mennyt maailma 
Matkamme jatkui kohti Kuuskajaskarin linnaketta. 
Vaihdoimme bussimme vesi-malliseen, jonka erit-
täin positiivinen henkilökunta kuljetti meidät tur-
vallisesti vanhalle linnakesaarelle. 

Saarella toimii Kuuskajaskarin linnake Ky -ni-
mellä matkailuyritys, joka tarjoaa mm. majoitus-
palvelua ja nähtävyyskierroksia. Yrityksen "emän-
tä" Riitta Häsänen otti meidät lämpimästi vastaan ja 
toivotti tervetulleeksi kauniille saarelle. Majoituim-

Yhdistys kiittää Rauma Stevedoringia vierailusta 
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me kasarmille omiin tupiimme, jonka jälkeen tutus-
tuimme hieman kasarmiin ja Riitta vei meidät saa-
rikierrokselle. 

Kierroksella tutustuimme saaren rakennuk-
siin, tykkeihin ja merivalvontatorniin. Kierroksen 
jälkeen meitä odotti erittäin maittava saaristolais-
päivällinen, jonka nautittuamme vuorossa oli sau-
nomista, rohkeimmat uskaltautuivat myös uimaan 
kylmään mereen. Sauna antoi hyvät löylyt ja ainakin 
naisten saunavuorolla saunassa oli hyvin tilaa sau-
noa, miesten saunavuoro täisikin olla hieman täy-
dempi. Saunapuhtaina siirryimme istumaan iltaa 
kasarmille ja vanhan sotilaskodin tiloihin. 

Kasarmiyön jälkeen sunnuntaiaamuna vesibussi 
nouti seurueemme maihin, jossa bussimme meitä jo 

08.12.1964 Rauman satamassa sattuneen veneonnetto-
muuden muistomerkillä Kuuskajaskarin linnakkeella 

Kokonaisuudessaan syysretki oli oikein mu-
kava sekä hyvin järjestetty. Kohteet olivat 
mielenkiintoisia ja suosittelemme lämpimäs-
ti vierailua esimerkiksi Kuuskajaskarin lin-
nakkeelle. 

Matkan aikana hienointa meille kade-
teille oli ehdottomasti mahdollisuus vaihtaa 
ajatuksia kokeneempien taistelijoiden kans-
sa ja keskustelu kävikin useissa asioissa hyvin 
vilkkaana. 

Lämpimät kiitokset RTUY:lle hienosta 
syysretkestä ja mahdollisuudesta päästä tu-
tustumaan rannikon upseereiden katkeamat-
toman ketjun muihin lenkkeihin! 
Kadetti Maarit Suoninen 
74 MEK / Rannikkojoukkolinja 
Kuvat Hannu Kinnunen, V. K. A. Lange 

Päivällinen Kuuskajaskarin linnakkeella 

odottikin valmiina kuljettamaan matkalaiset 
takaisin Turkuun ja Helsinkiin. Saapuessam-
me Helsinkiin oli sielläkin sade jo lakannut 
ja pääsimme kuvin jaloin kotiin. 

Mutta kivaa oli! 
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Yllä iloisia rt-golffareita, joista iloisin 
taitaa olla sinisessä puserossa oleva 
voittaja Risto Pakarinen. 

XIII Rt-golf Isosaaressa 
• Perinteiseksi muodos tunu t kilpailu Ison mal-
jasta eli XIII Rt-golf pelattiin ko lmannen kerran 
Isosaaren hieman uusitulla 9-reikäisellä par 3 ken-
tällä mitä parhaassa syyssäässä 9.9.2007. Kutsua 
oli nouda t tanu t 12 kier topalkinnon tavoittelijaa. 
Santahaminasta siirryttiin Jurmo-luokan yhteys-
veneellä Isosaareen. Tulokahvin jälkeen oli Has-
se Rekolan tervetulotoivotus ja kilpailupuhuttelu, 
josta erityisesti jäi mieleen kolme asiaa. Monille 
"Ison kenttä" on tavoittamaton unelma rajoitetun 
pelimahdoll isuuden vuoksi, palkintopöytä oli jäl-
leen runsas sekä se, että kenttä oli taas varsinainen 
"pallokauppiaan unelma". 

Neljässä lähdössä aloi tet t i in ki lpailu, jossa 
kenttä kierrettiin kahteen kertaan eli 18 reikäise-
nä. Monipuoliset ja vaihtelevat väylät asettivat ly-
hytpelitaidot erityiseen arvoon. Väylien pi tuudet 
vaihtelivat 72 metristä 148 metriin ja esteet vesies-
teistä, runsaisiin ja monipuolisiin luonnonesteisiin 
sekä vanhoihin linnoitusrakenteisiin - varsinaisiin 
bunkkereihin. Yleensä viheriön näki kurkkimal-
la runsaiden puiden välistä. Saunassa, lounaalla ja 
palkintojen jaossa kehutti in tapahtumaa ja kent-
tää sekä kiiteltiin järjestäjiä. Tyytyväiset osallistujat 
toivoivat golf-perinteen jatkumista vuoden 2008 
syyskuussa ja kotiutuivat iltapäivän yhteysvuorol-
la Santahaminaan. Tulokset (HCP, puolin tasoituk-
sin) muodostuivat seuraaviksi: 
1. Risto Pakarinen (34+31=65-6=59) 
2. Sauli Ketonen (32+35=67-7=60) 
3. Juhani Karjomaa (33+35=68-8=60) 

Muut osallistujat olivat Juhani Kuusi, Olli Li-
nermo, Jorma Uotila, Eija ja Jyri Hagman, Hasse 
Rekola, Jaakko Ihamuoti la , Pertti E. K. Aalto ja 
Pentti Jänkälä. (PJ+HPR) 

VEhEIRO Oy 
• Volvo Penta Marin Center 
moottorimyynti, 
huolto, varaosat 

• Venetarvikemyymälä 
• Pienvenetelakka, 
nosturi 121 

• Veneiden sisäsäilytys-
hallit 3200 m2 

• Vakuutusyhtiöiden 
auktorisoima 
lujitemuovikorjaamo 

• Vaijerityöt 

Veleiro Oy, Puolanlaituri, 48200 Kotka, puh. (05) 2109 555 

info@veleiro.fi  
www.veleiro.fi 

International 
<4GFLRMIN 
1IKNKI I X O Y I ) 

R a v m a r i n f y 

wallas 
N A V M A N 

« H Visi Oy, Seppolant ie 9, 48230 Kotka 
l ' * > I S Lisätietoja www.visi. f i 

Turva- ja viestintätekniikkaa vuodesta 1955! 

Videovalvonnan 
ammattilaiset 

ä B K l Panasonic 
Ernitec 
Bosch 
Copst 
Orion 

Motorola 
Siemens 

Pur-Ait 
Bevvator 

U f Flexim 
Rittal 
Sony 
jne... 
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Meriupseeriyhdistys 
tiedottaa 

TULEVAA JASENTOIMINTAA 
• Vuoden 2008 teema ja alkuvuoden 2008 kuu-
kausikokousten tarkemmat ajankohdat, paikat ja 
esitelmien aiheet ilmoitetaan myöhemmin jäsen-
tiedotteessa. 

TOURIN TUSSARI -AMMUNTA 
• Perinteinen Tourin Tussari -ammunta pidettiin 
Upinniemessä torstaina 4. lokakuuta. Sateeton ja 
sopivasti pilvinen sää suosi ampujia. Tourin Tus-
sari-ammunnan voitti Torsti Annala. Samassa yh-
teydessä kilpailtiin myös "sisäisestä villapaidasta", 
sen voitti tänä vuonna Vesa Ennevaara. Onnittelut 
voittajille. 

YHTEYSHENKILÖT 
• Yhdistyksen sihteeri: 
Kapteeniluutnantti Marko Varama 
Laivastokatu 1 b, 00160 Helsinki 
työpuhelin: (09) 6689 4016 
sähköposti: varama@upseeriliitto.fi 

• Turku: 
Komentajakapteeni Kristian Isberg 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
työpuhelin (02) 181 42801, 
sähköposti: kristian.isberg@mil.fi 

• Majajaosto: 
Kapteeniluutnantti Pasi Puoskari, 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42111, gsm 050 373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@mil.fi 

tai pasi.puoskari@ppl.inet.fi 
Huom! Majavaraukset edelleen sihteeriltä. 

PALKITSEMISIA 
• Yhdistys on jakanut "Hyvän Tuulen Stipendin" 
Yleisesikuntaupseerikurssilla 53 parhaiten meri-
sotataktiikassa menestyneelle meriupseerille, ko-
mentajakapteeni Mikko Villikarille 2.11. järjeste-
tyssä kurssin päätöstilaisuudessa. 

Suomi merellä -säätiön stipendin erinomaises-
ta diplomityöstä sai komentajakapteeni Kristian Is-
berg. Onnittelut palkituille hyvästä menestyksestä! 

KEMIÖN MAJAN SYYSTALKOOT 
• Yhdistyksen majan syystalkoissa saatiin tehtyä 
suunnitellut työt. Laituri on talviteloillaan, nur-
mikko ja puutarha siistitty sekä puutarhakalusteet 
huollettu. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. 

MAJAN TALVIVUOROT 
• Syksyllä on majaa käytetty aktiivisesti viikon-
loppuisin. Alkutalvesta on vielä tilaa. Vapaita ma-
javuoroja voi tiedustella sihteeriltä 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN 

HALLITUS TOIVOTTAA 

JÄSENILLEEN 

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 

JOULUN AIKAA JA 

MENESTYKSEKÄSTÄ 

UUTTA VUOTTA 2008! 
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Rannikkotykkimiesten 
kesäkuulumisia 

Jari Andersson sattui toimimaan retkipäivämme päivystä-
jänä ja pääsikin oitis opastushommiin. 

Kun tapahtuma järjestetään toisen kerran, on 
tapana puhua jo perinteestä. Näin mekin to-

tesimme, kun Rannikkotykistön Opistoupseerit ry: 
n - nyt siis virallisesti - perinteinen evp-jäsenten 
tapaamistilaisuus järjestettiin elokuun alussa San-
tahaminassa ja Suomenlinnassa. Nykyisessä muo-
dossaan tilaisuus nimittäin järjestettiin toisen ker-
ran. Saman viikonlopun aikana järjestetty kesäret-
kemme puolestaan jatkoi perinteitä erinomaisen 
sään puolesta jo paljon pidemmältä ajalta. 

Ura päättyy niin kuin se joskus alkoi 
Sotilasperinteisiin kuuluu yhtenä ikimuistettavim-
mista asioista "katkeran kalkin" juominen virkau-
ran alkumetreillä. Itsekin muistan hyytävän kyl-
män pakkasaamun Lappeenrannan Maanpuolus-
tusopiston kentällä, jossa meille lumipukuisille 
nuorukaisille tarjottiin suoraan pakkiin kaadet-
tuna epämääräisen näköistä, hajuista ja makuis-
ta juotavaa. Juoman nauttiminen ei ollut vapaa-
ehtoista ainakaan sanan varsinaisessa merkityk-
sessä, vaan kyseessä oli pikemminkin eräänlainen 
pakkojuotto. Epämiellyttävästä mausta huolimatta 
pakin kallistaminen kohti kurkkua tuntui liittävän 
meidät pitkään ketjuun, kyllä nuo juottajatkin oli-
vat kalkkinsa aikanaan nielleet. 

Tuo eteläkarjalainen pakkasaamu muistui taas 
mieleeni, kun yhdistyksemme eläkkeelle jääneet 
jäsenet kutsuttiin virallisin ja juhlallisin menoin 
evp-jäseniksemme. Tilaisuuden kohokohtana on 
uusien evp-jäsenten juhlapuhe, joka päättyy val-
vottuun maljan juomiseen. Yhteistä tällä virkau-
ran jälkeen juotavalla "katkeralla kalkilla" sen en-
simmäiseksi juotavan kanssa on lähinnä tuotteen 

pikantti maku sekä jonkin aikaa juojan kasvoilla 
viipyvä onnellinen ilme, joka puolestaan kuvastaa 
juoman ainutlaatuista jälkimakua. 

Tällä kertaa uusista evp-jäsenistämme paikal-
le olivat uskaltautuneet Hannu Keppola sekä Ahto 
Vähäpassi. Kumpikin herroista selvisivät illan ritu-
aaleista moitteettomasti. 

Evp-jäsentemme iltaohjelmaan kuului mm. tu-
tustuminen remontoituun Suomenlinnan Päällys-
töyhdistyksen kerhoon. Parin vuoden remontin ai-
kana "Ylis" on pessyt kasvonsa ja on taas täydessä 
iskussa palvelemaan asiakkaitaan. Remontin aika-
na kerhon tiloihin on valmistunut myös saunatilat, 
joita voin mielelläni suositella kaikille halukkaille. 

Täytyy todeta, että evp-jäsentemme kunnossa 
ei ole moitteen sijaa, sen verran pitkään kokoontu-
misajojen muisteluosuus aamuyöllä kesti. Taisi olla 
niin, että voimat loppuivat nuoremmilta paikalle 
osuneilta ennen kuin "vanhoilta" herroilta. 

Kesäretkellä taas ennätysyleisö 
Yhdistyksemme suosituimmaksi toimintamuo-
doksi on muodostunut kesäretkemme, johon saa-
vat osallistua myös jäsentemme perheenjäsenet ja 
tuttavat. Kesäretken kohteena ovat viime vuosina 
olleet rannikkotykistön toimipaikat eteläisellä ran-
nikollamme. Mielenkiintoisen ohjelman ovat tar-
jonneet oikeastaan luonnostaan linnakesaariemme 
vaiherikas historia sekä kiinteän pintatorjunnan 
kannalta ajatellen maailman paras rannikkotykistö 
sekä merivalvonta. 

Lippulinnakkeeksikin kutsuttu Isosaari tarjosi 
yli kolmekymmenpäiselle ryhmällemme elämyk-
sellisen lauantaipäivän vain kivenheiton päässä 
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Rannikkosääasema Peninniemessä 
tuli tutuksi Miettisen Reijon am-

mattitaitoisella opastuksella. 

Helsingin keskustasta. 
Saareen tutustuminen aloitettiin multivisioesi-

tyksellä entisen koulun tiloissa. Multivisio avasikin 
hyvin saaren historian jos kohta siitä selvisi myös 
hyvin linnakkeen nykyiset tehtävät. Teoriaosuu-
den jälkeen olikin hyvä siirtyä mittailemaan saa-
ren tiestöä ja kävellä Bulevardia pitkin Rikaman 
kasematille. Rykmentin päivystäjänä sattui retki-
päivänämme toimimaan yhdistyksemme entinen 
puheenjohtaja, kapteeniluutnantti Jari Andersson. 
Jarin ammattitaitoisella opastuksella merivalvon-
nan salat avautuivat retkeläisille. 

Linnakesaarella ei pidä vierailla niin, että ei kä-
visi tykillä. Tätä kultaista ohjetta noudattaen siir-
ryimme merivalvonnan parista 130 TK:lle, jossa 
allekirjoittanut päästettiin irti. Pikaisen tykkirastin 
jälkeen esittelykierros jatkui rannikkosääasemalla, 
jossa Reijo Miettinen - jäsenemme Niinisalosta -
avasi sanaisen arkkunsa. 

Helteinen kesäpäivä oli jo uuvuttaa innokkaat 
retkeilijämme, joten olikin aiheellista nauttia vir-
vokkeita Isosaaren sotilaskodissa. Samassa yhtey-
dessä retkikuntamme bändijäsenet pääsivät veres-
tämään vanhoja muistoja omilta varusmiesajoil-
taan, tuvat olivat vielä entisillä paikoillaan, vain 
asukkaat olivat vaihtuneet välillä. 

Ennen paluumatkaa mantereelle ohjelmassa oli 
vielä saunominen sekä pikavisiitti Isosaaren ker-
holla. Helsingin "eteläisimmän pubin" hintapoli-
tiikka tunnustettiin esimerkilliseksi, josta monen 
muun ravitsemusliikkeen soisi mielellään ottavan 
oppia. 

Kiitokset kaikille tapahtumiimme osallistuneil-
le sekä järjestäjille. Ensi vuonna otetaan uusiksi, se 
on varma se! 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Harri Welling 

Navigoi i i l iohjelma ' ' _ 

L T l t s j L o i s t o 
gsm 0400-725 374 . puh 09-8870 1710 
• muokattava reitittävä reittiverkko 
• suurennuslasi 
• tuuli- ja aallonkorkeusennuste 
• yhdistetty maa f meri-kartta 
• tarkat kartat maalle ja merelle 

Tutus tu i n t e rne t s i vu ih in 
www.hannusales . f i  

Msk 

EKOMANS OY 
Pintakösittelylaitokset 

Pölysuodattimet 
Keskussilvouslmurit 

PL 56, Santaniitynkatu 
04251 KERAVA 

Puh. 09-274 5520, fax 09-2745 5218 
www.ekomans.f i 
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Jäsenretki Örööseen 
• Yhdistyksen jäsenet perheineen vierailivat ke-
säkuun alkupuolella Örön linnakkeella. Retkelle 
lähdettiin sunnuntaiaamuna Hangosta kahdella 
vesibussilla. Matkalle osallistui toistasataa henkeä. 
Retkellä oli mukana paljon entisiä öröläisiä, siel-
lä aikanaan palvellutta kantahenkilökuntaa per-
heenjäsenineen ja myös siellä 1960-luvulla varus-
miespalveluksensa suorittaneita. Salon seudulta oli 
bussilastillinen entisiä "mosureita" Veijo Virtasen 
johdolla. 

Sää oli retkeläisille suosiollinen, aurinkoinen ja 
jopa helteinen. Monet eivät olleet käyneet saarella 

Retkeläisiä kasarmialueella. 

sitten 1968, jolloin Örön linnake siirtyi HanRPs-
tolta Turun Rannikkotykistörykmentille. Oli hie-
noa todeta, että ensinnäkin kasarmit olivat hyväs-
sä maalissa ja kunnossa sekä saaren luonto säilynyt 
erittäin hyvin. Toivottavasti näin edelleenkin! 

Retkeläiset pääsivät käymään jr-tykillä ja myös 
uudempiinkin tykkeihin tutustumassa. Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyhdistys kiittää Saa-
r is tomeren Meripuolustusalueen komentajaa, 
kommodori Kari Takasta virailuluvasta Örön lin-
nakkeelle ja että meihin luotettiin, kun saimme 
käydä katsomassa pienissä ryhmissä paikkoja ja 
taloja, joissa monet olivat aikanaan asuneet. Osoi-
tamme kiitoksemme myös luutnantti Jari Harti-
kaiselle apulaisineen asiallisesta opastuksesta ja 
valvonnasta. Kiitoksia Marine Linesin johtajalle 
Jouko Tuomarmäelle henkilökuntineen kuljetus-
ten joustavasta järjestelystä ja retken järjestelytoi-
mikunnalle Pirjo Langelle, Risto Muurolle ja Reino 
Merikukalle! 

Veikko-Olavi Eronen 
Kuvat: Rauno Laine 
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Oikealla juhlivan yhdistyksen puheenjohtajan rinnalla Kristiina Eravuo 

MAAN VANHIN ASELAJIKERHO 
TÄYTTI 70 VUOTTA 

T J annikkotykistön reserviupseerikerho Johto-
XVrengas järjesti 70-vuotisjuhlavastaanotton-
sa 23.3.2007 Helsingin Energian edustustiloissa 
Vuosaaressa. Vastaanotolle kutsuttiin "muiden 
kerhojen ja yhteistyökumppaneiden edustajat". 
Onnittelemassa kävivät Jääkärikerho. Rannik-
kosotilaskotiyhdistys, Itä-Helsingin reserviup-
seerit, Suomenlinnan RT-kilta, Sininen Reservi, 
RT-säätiö, Helsingin reservimeriupseerit ja Hel-
singin Energia, joka myös tarjosi kakkukahvit. 

Juhlapaikka tulevan Vuosaaren sataman vä-
littömässä läheisyydessä oli toki rannikon puo-
lustajan henkeä nostattava. 

Johtorengas oli valinnut 70-vuotisjuhlien-
sa illallistilaisuuden paikaksi samana päivänä 
perinteisen Suomenlinnan upseerikerhon. Pu-
heenjohtaja, kapt Kare Vartiaisen tervehdyssa-
nojen ja alkumaljan jälkeen nautittiin illallinen. 
Kerhon entinen puheenjohtaja Pentti Jänkälä 
esitti laajan katsauksen valmistumassa olevasta 
Johtorenkaan historiasta. Tämän jälkeen RtUY:n 
puheenjohtaja kommodori Tapio Maijala kertoi 
rannikonpuolustuksesta ja sen tulevaisuudesta. 

Tilaisuudessa julkistettiin 7.3.2007 pidetyn 
yhdistyksen kevätkokouksen päätös valita Pentti 
Jänkälä kunniapuheenjohtajaksi sekä Pertti E. K. 
Aalto ja Ensio Selin kunniajäseniksi. Samassa ti-
laisuudessa jaettiin myös Johtorenkaan hopeiset 
sekä pronssiset mitalit kerhon toiminnassa aktii-
visesti mukana olleille. RUL:n edustaja ylil Arto 
Puikki jakoi RUL:n myöntämät hopeiset mitalit 
seuraaville: kapt Jyri Hagman, ylil Jarmo Toikka 
ja ylil Toni Aalto sekä pronssiset mitalit seuraa-
ville: ylil Jarmo Kottonen ja ltn Juha Nora. 

Kutsuvieraina olivat paikalla mm. Suo-
menlahden meripuolustusalueen komentaja, 
kommodori Antero Karumaa, MeriSK:n johta-
ja, kommodori Kimmo Kotilainen, RtUY:n pu-
heenjohtaja ja merivoimien operaatiopäällikkö, 
kommodori Tapio Maijala, Johtorenkaan kun-
niajäsen sotaveteraani Harry Ignatius, Kristiina 
Eravuo ja Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen, osa puolisoineen. 

Teksti: Kare Vartiainen 
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T U R U N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A r y 

jml 
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PORTorTURKU 
F I N L A N D 

Turun Satama on tärkeä tavara-
ja henkilöliikenteen keskus, jossa 

liikkuvien ihmisten, rahdin sekä 
ympäristön turvallisuus on osa 
Sataman laadukasta palvelua. 

• Turun Rannikkotykistökilta ry tutustui 17.10. 
2007 Raision Tehtaisiin n. 50 henkilön voimin. 
Mielenkiintoinen ohjelma kesti noin 2 tuntia sisäl-
täen tehdasesittelyn, elokuvan ja museon. 

Killan perinteinen syysjuhla pidettiin Ope-
tusravintola Alabamassa Turussa. Tarjolla oli 
runsas seisova joulupöytä ja perinteistä "kinkun-
sulatusta" Heidi Brunila & Juju -yhtyeen tahditta-
mana. 

Killan perinteinen ostosmatka suuntautui 15,-
16.12. Tallinnaan. Matkalla oli mahdollisuus naut-
tia myös kabaree-esityksestä. 

Itsenäisyyspäivänä 6.12. osallistuttiin joukolla 
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n seppeleenlaskuti-
laisuuteen Itsenäisyydenkivellä. 

Kilta noudatti vanhaa perinnettä ja osallistui 
jouluaattona kunniavartioon Sankariristillä ja Va-
paussodan muistomerkillä Unikankareella, Tuo-
miokirkon vieressä. 

Turun Rannikkotykistökilta ry:n vuosikokous 
pidetään 16.2.2008 klo 14. Paikka ilmoitetaan jäse-
nistölle tuonnempana. Jäsenistöä kehotetaan osal-
listumaan runsain joukoin! 

Kilta toivottaa 50 vuottaan juhlivan Rannikon 
Puolustaja -lehden lukijoille Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta! 

Varapuheenjohtaja/tiedottaja Mikael Kaskelo 

Forssan 
LVI-VALMISTE OY 

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

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

fioRT .TVJfKU 

For Demanding Conditions 

sotilastietokoneet 
sotilasnäytöt 
ruggeroidut laitteet 

CONTROL EXPRESS 
www.controlexpress.f i 
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ESERVI r STUSPI 

Sininen Reservi ry:n 
Meripuolustuspiirin 
esittelypiste VENE03 
messuilla, Merivoi-
mien osastolla. 

Sininen Reservi - riviin järjesty! 
Reserviläistoiminta ja maanpuolustus-
henki ovat Suomessa asia ja aate, joilla 

voisi sanoa olleen hyvä noste viime aikoina. Tämä 
ei suinkaan tarkoita sitä, että kyse olisi mitenkään 
uusista asioista. Uusi järjestäytyminen sen sijaan 
tuo parhaimmillaan ryhtiä niin itse toimintaan 
kuin yksittäisen jäsenenkin harrastukseen, viran-
omaisyhteistyön sujuvuutta unohtamatta. Tähän 
on päästy Sininen Reservi ry:n kymmenvuoti-
sen alkutaipaleen aikana. Saman ryhdikkään asi-
an tyrskyissä ovat parrat ja helmat kastuneet toki 
jo vuosikymmenien ajan - perinteitä kunnioittaen 
ja ajassa mukana pysyen Sininen Reservi ry seilaa 
toivottavasti tulevatkin vuosikymmenet. 

Termit Sininen Reservi ja Sininen Reservi ry 
tuntuvat joskus sekaantuvan. Onneksi useimmiten 
on asiayhteydestä voinut päätellä kumpaa termiä 
tarkoitetaan. Selvyyden vuoksi käydään tässä vielä 
lyhyesti läpi mitä termeillä tarkoitetaan. 

Sininen Reservi on yleisnimi, jolla on tarkoite-
taan merivoimien piirissä tapahtuvaa vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä. Tämän yhteisen käsitteen 
alle ovat sopineet järjestöt, säätiöt ja jopa koulu-
tustoiminta. Nimi on osuva ja yhdistää oikealla ta-
valla kaikki edellä mainitut osapuolet yhdeksi suu-

reksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Kaikilla 
edellä mainituilla on omat taustansa, perinteensä 
ja sääntöjensä linjaamat tavoitteet. Yhteistä kaikille 
on vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja halu tukea 
niin aatteellisesti kuin aineellisestikin 

Sininen Reservi ry on puolestaan valtakunnal-
linen merivoimien ja merivartioston piirissä toi-
mivien maanpuolustusjärjestöjen yhteinen järjes-
tö, jolla ei ole suoria henkilöjäseniä. Jäseninä ovat 
itsenäiset yhdistykset, jotka kautta käytännön työ 
tapahtuu. 

...yhteistyö sujuvaksi 
Sininen Reservi ry perustettiin vuonna 1997. Tuol-
loin kokoontuivat Helsingin Laivastokilta ry, Hel-
singin Reservimeriupseerit ry, Helsingin Merire-
serviläiset ry - nykyään Merireserviläiset ry, Ky-
men Laivastokilta ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry, Turun Laivastokilta ry, Turun Rannikkotykistö-
kilta ry ja Turun Reservimeriupseerit ry perusta-
maan yhdistystä, jonka keskeiseksi tehtäväksi tuli-
si jäsenjärjestöjen yhteistyön edistäminen. Toisena 
keskeisenä tehtävänä tulisi olemaan koulutustoi-
minta sen eri muodoissa. 

Sininen Reservi ry:n perustamiseen johtanut 
keskustelu oli alkanut jo vuonna 1993 jolloin Hel-
singin Laivastokilta, Helsingin Merireserviläiset ja 
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Helsingin Reservimeriupseerit halusivat kehittää 
pääkaupunkiseudulla toimivien merellisten reser-
viläisjärjestöjen yhteistoimintaa. Tämä yhteistyö 
toteutuikin käytännössä alkuaan Merireservin, sit-
temmin Sinisen Reservin koulutuksen merkeissä. 
Merkittävänä yhteistyökumppanina toimi alusta 
asti vuonna 1992 startannut vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus, MPK ry. 

Kun vielä vuonna 1995 merivoimien komenta-
ja, vara-amiraali Sakari Visa, linjasi Merivoimien 
kantaa merelliseen reserviläistoimintaan, päästiin 
kohti lopullista H-hetkeä. Tämä aloitti neuvottelut 
merellisten yhdistysten kesken tavoitteena perus-
taa Sininen Reservi ry. Merisotakoululla järjestetty 
Merivoimien Esikunnan johtama kertausharjoitus 
aloitti yhdistyksen perustamistoimet ja yhdistyk-
sen syntyhetkeksi kirjattiin Merisotakoululla Suo-
menlinnassa päivämäärä 17.5.1997. 

Kun puolustusvoimien organisaatiomuutos 
1.7.1998 muodosti rannikko- ja laivastojoukoista 

nykyiset merivoimat, myös vapaaehtoisella puo-
lella reserviläisten organisaatiot yhdistettiin. Tämä 
yhdistäminen, joka sujui ripeästi ja kivuitta, toteu-
tettiin sekä koulutusorganisaatioissa että järjestö-
kentässä. Kun mukaan toimintaan tulivat myös 
rannikkojoukkojen järjestöt, Sininen Reservi ry 
kasvoi nopeasti 23 jäsenyhdistyksen yhteenliitty-
mäksi. 

Nykyisellään Sininen Reservi ry edustaa 28 jä-
senyhdistyksen kautta n. 7 000 henkilöä. Hallinto-
na Sininen Reservi rydlä on hallitus jossa edustet-
tuina ovat jäsenjärjestöt kattavasti ja tasapuolisesti 
niin alueellisesti kuin aselajikohtaisestikin katsot-
tuna. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuo-
sikokous, jossa vuosittain valitaan puheenjohtaja 
ja hallitus. Vuosikokous on perinteisesti toiminut 
myös esitelmätilaisuutena, jossa on kuultu korkea-
tasoinen luento ajankohtaisista asioista. 

Nykyinen puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
on yhdistyksen neljäs puheenjohtaja. Aiemmin 

puheenjohtajina ovat toimineet Timo 
Vartiainen, Reijo Telaranta sekä Matti 
Kaskeala. 

...liput liehumaan 
Ikään kuin viiden toimintavuoden 
kunniaksi saatiin myös Sininen Re-
servi ry:lle oma lippu v. 2002. Ensim-
mäisenä alueelllisista lipuista käyttöön 
vihittiin Turun alueen lippu 8.7.2002 
Saaristomeren Meripuolustusalueen 
Meriupseerikerholla, Pansiossa. Tämä 
lippu oli käytössä 9.7.2002 Merivoi-
mien vuosipäivän juhlallisuuksissa 
Turussa. Myös Kotkan, Helsinki/Uu-
simaan ja Pohjanlahden liput vihittiin 
käyttöön vuonna 2002. Sininen Re-
servi ry:n silloinen puheenjohtaja Rei-
jo Telaranta kiteyttää lippujen merki-
tyksen kun hän Varsinais-Suomen li-
punnaulausjuhlan puheessaan totesi 
seuraavasti: 

"Yhteishengen ja yhteistyön lu-
jittamisessa yhteisillä tunnuksilla on 
suuri merkitys. Nyt naulattava ja käyt-
töön vihittävä lippu kokoaa yhteen 

Juuri käyttöön vihitty Sininen Re-
servi ry:n Turun lippu kantajanaan 
Jan Wahlstein. 
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Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Reijo Tela-
ranta ja lipun suunnittelija Tapani Talari ihaile-
massa uutta lippua. 

kaikki Sinisen Reservin yhteisen tunnuksen alla 
maanpuolustustyötä tekevät järjestöt, koulutustoi-
minnan ja säätiöt. 

Vaikka kysymyksessä on yksi Sininen Reser-
vi ry:n lippu, käytännössä lippuja tulee käyttöön 
neljä. Jokaisen lipun yläkulmassa oleva aluetun-
nus kertoo, käytetäänkö lippua Varsinais-Suomen, 
Meri-Karjalan, Helsinki-Uusimaan, vai Pohjanlah-
den alueella. Ensimmäisenä käyttöön vihitään tä-
nään Varsinais-Suomen alueen lippu. 

Sininen Reservi ry:n lipun on suunnitellut 
komkapt evp, heraldikko Tapani Talari. Lippujen 
hankinnan ovat taloudellisesti tehneet mahdolli-
seksi Rannikkotykistösäätiö ja Sinisen Reservin 
Säätiö. Sininen Reservi pyytää saada kiittää sekä 
suunnittelijaa että hankkeen rahoittajia siitä, että 
tänään olemme voineet kokoontua tähän juhlalli-
seen ja tärkeään tilaisuuteen!" 

Yleinen lippuselitys kuuluu "Sinisessä vaaka-
suuntaan suorakaiteisessa lippuvaatteessa Sinisen 
Reservin tunnus; Ankkuri jonka yläosa muodostaa 
atraimen, pääliikkeenään kaksi tykinputkea ristis-
sä, kaikki keltaista. Lipun koko on 140 x 120 cm." 

....toimiin mars 
Nykyään siis 28 jäsenyhdistyksen kautta n. 7000 
jäsentä edustaen Sininen Reservi ry toteuttaa sään-

1 1 0 2 

Sininen Reservi ry:n juuri vihitty Heisin-Uusi-
maan lippu Suomenlahden Meripuolustusalueen 
sotilasvalassa elokuussa 2002. 

töjensä mukaista valtakunnallista toimintaa: va-
paaehtoisen maanpuolustustyön harrastamista ja 
tukemista, tukee meripuolustuksen vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta sekä edistää meripuo-
lustuksen, merenkulun ja merimiestaidon harras-
tusta. Näiden lisäksi tehtäviin kuuluvat suomalai-
sen merenkulkuperinteen tunnetuksi tekeminen 
sekä yleisen maanpuolustustahdon kohottaminen 
ja ylläpitämien. Käytännön työ tapahtuu jäsenyh-
distysten kautta Sininen Reservi ry:n toimiessa ko-
koavana voimana. 

Tehtäviään yhdistys toteuttaa esimerkiksi ko-
koamalla jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan 
vuosittain kokoon mm merivoimien vuosipäivänä, 
jolloin juhlavan päivän päätteeksi voi ansaitusti ki-
listellä rennon ryhdikkäästi iltajuhlassa. Syksyisin 
järjestettävä meripuolustuspäivä puolestaan pitää 
sisällään ajankohtaisia ja mielenkiintoisia esityksiä 
sotahistoriasta nykysotatekniikkaan saakka sekä 
mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen koko 
kentän ja viranomaistahon kesken. 

Sininen Reservi myös palkitsee ansioituneita 
toimijoitaan sekä varusmiehiä. Näin se pyrkii teke-
mään osansa niiden kiitosten osoittamisesta, joita 
varten kukaan meistä ei tätä työtä tee, mutta joi-
den merkitys ei saajalleen jää koskaan yhdenteke-
väksi. Huomionosoituksia ovat ansiomerkki, -mi-
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tali ja risti. Yhdistyksellä on myös pieni ja suuri 
plaketti sekä arvokkaimpana huomionosoituksen 
standaari. 

Osana valtakunnallista vaikuttamista Sininen 
Reservi ry on myös toiminut aktiivisesti Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n jäsenenä sekä sen hallitukses-
sa. 

Koulutusta merellä ja maalla 
Alusta alkaen ja yhtenä perustamismotiivinakin 
ollut koulutustoiminta on ollut kenties näkyvin 
osa Sininen Reservi ry:n toimintaa, jota on tehty 
koko Sinisen Reservin kentän alalla. Merenkulku-
koulutus katsotaan alkaneeksi joko ensimmäisen 
Merireservin Valmiuskurssin (VK1) myötä 1992 
tai jo tätä paljon aikaisemmin m/y Vesikon aika-
na ennen valmiuskursseja tai MPK ry:tä. Vesikon 
koulutukselliset ilta-ajot ja koulutuspurjehdukset 
periytyivät sittemmin Helsingin Laivaston killan 
Kilstarille ja koululaiva Röytälle. Merikilpailuihin 
valmistautumisen on myös katsottu olevan yksi 
järjestäytyneen koulutuksen alkumerkeistä. 

Rannikkopuolella voidaan varmaankin kään-
nekohdaksi katsoa vuosi 1996, jolloin Puolustus-
ministeriön ja Pääesikunnan ohjeistuksilla vapaa-
ehtoisesta koulutuksesta alkoi koulutuksessa uusi 
vaihe. Sotilasläänien myötävaikutuksella aloittivat 
paikallisosastot toimintansa, laajentaen näin yksit-
täiselle taistelijalle annetun koulutuksen ryhmien 
ja ja joukkojen koulutukseksi. Erityisen aktiivisia 
uuden koulutustoiminnan käynnistämisessä oli-
vat Helsingin ja Uudenmaan Sotilasläänit. Niinpä 
etelä-rannikolla käynnistyi ensimmäisten joukos-
sa rannikkotykistön ja rannikkojääkärien reservi-
läisten Rannikon Paikallisosasto. Samaan aikaan 
Sinisen Reservin Suomenlahden Laivue käynnis-
ti vauhdilla laivaston reserviläisten vapaaehtois-
ta koulutustoimintaa. Vastaavaa laivuetoimintaa 
aloitettiin tuolloin myös Saaristomerellä ja Kotkan 
suunnalla. 

Aluksi koulutuksen toteuttajana oli Sinisen Re-
servin Säätiö. Vuonna 1999 uusimuotoisen Maan-
puolustuskoulutus ry:n aloittaessa koko koulutus-
toiminta siirrettiin sen alaisuuteen. Sinisen Reser-
vin koulutuksesta syntyi Maanpuolustuskoulutus 
ry:n alainen valtakunnallinen maanpuolustuspiiri 
nimeltään Meripuolustuspiiri. Nykyisin Sininen 
Reservi ry toimii koulutustoiminnan resurssina ja 
tukiorganisaationa. Koulutustoimintaan vaikutta-
minen tapahtuu Maanpuolustuskoulutus ry:n yh-

tenä jäsenenä jolla on edustus MPK ry:n hallin-
nossa. 

Kuten todettua, Meripuolustuspiiri on valta-
kunnallinen maanpuolustuspiiri ja sillä on toimin-
taa tällä hetkellä rannikkoalueella Vironlahdel-
ta Kokkolaan ja sisämaassa Tampereen seudulla. 
Meripuolustuspiiri jakaantuu kahdeksi koulutus-
alueeksi: Itäiseksi ja Läntiseksi siten, että Itäinen 
kattaa Suomenlahden ja Läntinen Saaristomeren, 
Pohjanlahden ja Tampereen seudun. 

Valmiuskurssit ovat alusta asti olleet järjestävän 
tahon voimannäyttö vaatien runsaasti ponnisteluja. 
Valmiuskurssien luonteeseen on kuulunut se, että 
niihin muista koulutuksista poiketen on sisältynyt 
myös ampumarataosuus ja paljon sellaista yleistie-
toa jota muilla kursseilla ei ole. Erityinen lisäpiirre 
on ollut myös se, että näitä kursseja merivoimat on 
käyttänyt oman siviilihenkilöstönsä perehdyttämi-
seen. Valmiuskurssin laajuudesta johtuen ei asioi-
ta ole voitu käydä läpi yhdessä viikonlopussa vaan 
kurssit on jaettu useamman viikonlopun ajalle ja 
kokonaisuus on yleensä, mahdollisuuksien mu-
kaan, huipentunut koulutuspurjehdukseen. Näillä 
koulutuspurjehduksilla aluksina ovat toimineet Si-
nisen Reservin Säätiön omistuksessa ollut koulu-
laiva Röyttä, Merisotakoulun H-veneet, Helsingin 
Laivaston killan Kilstar sekä Vesikko. 

Kahden viimeisen vuoden aikana on Valmius-
kurssin nimikkeen korvannut erilliset ja erikseen 
käytävät meripuolustuksen perus- ja jatkokurssit. 
Näiden ja koko Meripuolustuspiirin kurssitarjon-
nan kurssien suunnittelussa on tehty tiivistä yh-
teistyötä Sininen Reservi ry:n ja Meripuolustuspii-
rin kanssa. 

Koululaiva Röyttä 
Koululaiva Röyttä toimi Sinisen Reservin ja Meri-
puolustuspiirin koulutusaluksena vuosina 2000-
2005. Merivoimat luovutti tämän käytössään ol-
leen vartiovene Röytän Sinisen Reservin Säätiö 
rs:lle 25.5.2000 Upinniemessä. Röytällä annettiin 
mm. merenkulku-, viesti- ja konekoulutusta. Alus 
toimi merkittävänä ja erinomaisesti näkyvänä me-
rellisen reserviläiskoulutuksen keulakuvana. 

Vartiovene Röyttä valmistui v. 1959 Laivateol-
lisuus Oy:n Turun Telakalta rannikkoraivaajaksi. 
Alus varustettiin vartioveneeksi v. 1969 ja perus-
korjattiin 1980. Alusta käytettiin mm. merivalvon-
taan ja sukellusveneiden etsintään ja torjuntaan. 
Alus oli miinoituskykyinen ja erittäin merikelpoi-
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Koululaiva Röyttä merellä 

nen. 
Röytällä oli tärkeä osa Meripuolustuspiirin toi-

minnassa. Se osallistui lukuisiin Merivoimien ker-
tausharjoituksiin sekä Meripuolustuspiirin omiin 
koulutustapahtumiin. Purjehduskausi kesti yleen-
sä toukokuusta lokakuun loppuun. 

Röytän kotisatama oli Helsinki, jossa sitä hal-
linnoi Meripuolustuspiirin organisaatioon kuulu-
nut 1. Koululaivaviirikkö. Helsingin lisäksi Röyttä 
purjehti Kotkan, Vaasan ja Kokkolan paikallisten 
viiriköiden operoimana. Koulutus käsitti sotilas-
merenkulkuun ja laivapalveluohjesäännön mu-
kaista merenkulku- ja laivapalvelu sekä kone- ja 
suojapalvelukoulutusta. Koulutukseen ei sisältynyt 
aseellista koulutusta, mutta sitäkin suurempi mah-
dollisuus oli perehtyä aluksen talous-, muonitus-
ja huoltotehtäviin. 

Koululaiva Röytästä jouduttiin luopumaan me-
rivaurion vuoksi vuonna 2005. 

Röytän jättämää aukkoa paikkaamaan löytyi 
apua Merivoimien poistamasta kalustosta. Meri-
voimat ilmoitti syksyllä 2006 poistavansa aluska-
lustoa, jota tultaisiin tarjoamaan etuostoikeudella 
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistyksille. Yhdistyk-
sen puolelta asiaan valjastettiin alustyöryhmä, joka 
keskitetysti otti vastaan ja käsitteli ostotarjoukset. 
Prosessin lopputulos oli se, että jäsenyhdistykset 
ostivat kuusi alusta, joista kolme oli Ahven-luo-
kan aluksia. Kiitos hankkeen onnistumisesta kuu-
luu Merivoimien esikunnan ja Sininen Reservi ry: 
n alustyöryhmän tiiviille yhteistyölle. Nyt jäsenyh-

distysten lippujen alla purjehtii yhteensä yhdeksän 
aktiivisessa käytössä olevaa venettä. 

Tukea tarvitaan... 
ja sitä on kiitettävästi saatukin. Merivoimien an-
taman tuen lisäksi Sininen Reservi ry:n kymmen-
vuotistaivalta ovat ansiokkaasti tukeneet monet ta-
hot. Tukeaan antaneiden eturintamassa ovat olleet 
Sinisen Reservin Säätiö sekä Rannikkotykistösää-
tiö. Näiden lisäksi tukea saatu muilta maanpuolus-
tustyötä tukevilta säätiöiltä, lähinnä Urlus-Säätiöl-
tä. Koska yhdistys ei kerää jäsenmaksuja, on koko 
toiminta ja sen rahoitus ollut saadun tuen varassa. 

Sinisen Reservin Säätiön edeltäjä oli 29.9.1959 
perustettu Reserviläisten Merisäätiö. Vuonna 1996 
Säätiö otti käyttöönsä nykyisen nimensä. Säätiö on 
käyttänyt kokoamansa varat suoraan Sininen Re-
servi ry:n toiminnan ja Meripuolustuspiirin toi-
minnan tukemiseen. Alkuun Säätiö huolehti mer-
kittävästä osasta piiripäällikön kuluja ja mahdollis-
ti myös erilaiset laitehankinnat. 

Sinisen Reservin Säätiön ja Rannikkotykistö-
säätiön yhteistoiminta on vuosien varrella kehit-
tynyt yhä läheisemmäksi, jolla on pyritty voimien 
kokoamiseen ja varainhankinnan tehostamiseen. 

Tulevaisuus ei ole haaste vaan mahdollisuus 
- kuten 10 mennyttäkin vuotta 
Sininen Reservi ry:llä eivät köydet ole sotkeu-
tuneet, kulku on ollut vakaata ja kasvu näyttä-
vää. Alun kahdeksan yhdistystä ovat tänään jo 28 
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maanpuolustusyhdistyksen näyttävä rintama. Hy-
vässä yhteishengessä tämä joukko toimii edistä-
en maanpuolustusvalmiutta yhteistyössä puolus-
tusvoimien ja merivoimien sekä merivartiostojen 
kanssa, perinteitä unohtamatta. Eikä pidä erehtyä 
luulemaan toimintaa yksipuoliseksi, siitä vakuut-
tuu viimeistään jäsenyhdistysten listaa lukiessa. 
Alueellinen edustus on vahva ja osaamista riittää 
rannikkojääkäritaidoista miinanraivaukseen ja na-
vigoinnista ja aina poikkeusolojen kanttiinitoimin-
taan saakka. 

Jäsenyhdistysten alueellisesti järjestämä am-
pumatoiminta, lukuisat luento- ja jäsentilaisuu-
det sekä tutustumiskäynnit hilpeämpiä kinkerei-
tä unohtamatta takaavat sen, että jäsenistö löytää 
varmasti juuri itselleen sopivaa tekemistä niin ha-

lutessaan. Tieto mielenkiintoisesta toiminnasta 
saavuttaa toivottavasti myös ne jotka eivät ole vielä 
liittyneet jäseniksi. 

Kun tarkastellaan mennyttä kymmentä vuotta, 
voidaan syystäkin olla ylpeitä siitä mitä on saavu-
tettu. Sininen Reservi ry:n ja sen jäsenyhdistykset 
ovat onnistuneet siinä missä monet muita puolus-
tushaaroja edustaneet järjestöt ovat jääneet vasta 
puhumisen asteelle. On luotu toimiva yhteistyöor-
ganisaatio, jolla on omien jäsenyhdistysten ja kaik-
kien sidosryhmien vankkumaton tuki. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraavat 10 vuotta! 
Teksti: Mika ja Tuuli Kuutti, Arno Hakkarainen 
Kuvat: Mika ja Tuuli Kuutti 

Lähteet: Sininen Reservi ry:n arkistot ja vanhat RP-lehdet 
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Sininen Reservi ry ja jäsenyhteistyö 
Sääntöjensä mukaan Sininen Reservi ry:n tehtä-

vänä on tukea ja harrastaa vapaaehtoista maan-
puolustustyötä, tukea meripuolustuksen vapaaeh-
toista maanpuolustuskoulutusta, edistää meripuo-
lustuksen, merenkulun ja merimiestaidon harras-
tusta, tehdä tunnetuksi suomalaista merenkulku-
perinnettä sekä ylläpitää ja kohottaa maanpuolus-
tustahtoa. 

Yllämainittuihin, jokavuotisissa toimintasuun-
nitelmissa esiintuotuihin tavoitteisiin järjestö pyr-
kii mm. edistämällä jäsenyhdistystensä yhteistyötä, 
järjestämällä vapaaehtoisia kouluttajia ja koulutet-
tavia Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piirin koulutustapahtumiin sekä harjoittamalla ja 
tukemalla tiedotus- ja perinnetoimintaa. 

Kuluneen runsaan kymmenen vuoden aikana 
on asetettujen tavoitteiden suuntaisesti toimittu 
vaihtelevalla menestyksellä valtakunnallisella, alu-
eellisella ja paikallisella tasolla. Työkumppaneina 
ovat etupäässä olleet omien jäsenyhdistysten ak-
tiivit, Maanpuolustuskoulutus ry:n hallitus ja sen 
alaisista organisaatioista varsinkin meripuolustus-
piiri, Sinisen Reservin säätiö, Rannikkotykistö-
säätiö sekä tietysti itse puolustusvoimat, erityises-
ti merivoimat. Julkista näkyvyyttä toiminnalle on 
saatu mm. Rannikon Puolustaja -lehden julkaisu-
toiminnasta. 

Sinisen Reservin vetäjille on "siniharmaita" 
hiuksia säännöllisesti aiheuttanut se, että myös 
toimintaympäristö - ml. yhteistyökumppaneiden 
ohjeistukset ja toimintatavat - on lähes alituisessa 
muutostilassa. 

Miten tällaisessa monimuotoisessa ympäris-
tössä pannaan pystyyn ja ylläpidetään yli 6000 va-
paaehtoisen muodostamaa organisaatiota? Kuinka 
se vuosi toisensa jälkeen jaksaa ja kykenee toimi-
maan perustamiskirjansa hengen mukaisesti? Kas 
siinäpä kysymys, joka vaatii jatkuvasti uusia vasta-
uksia. 

Jäsenkenttää on tutkittu 
Sininen Reservi ry:hyn kuuluu tällä hetkellä 28 jä-
senyhdistystä. Kun yhdistyksen perustamisasia-
kirja kirjoitettiin toukokuussa 1997, allekirjoituk-
sia oli seitsemän. Joukko on siis kasvanut merkit-

tävästi. Mukana on kovin erilaisia organisaatioita, 
killoista erilaisiin muihin maanpuolustusyhdistyk-
siin. Koko vaihtelee muutaman kymmenen jäse-
nen yhteenliittymistä yli tuhannen jäsenen yhdis-
tyksiin. Huomattavaa on se, että nämä paikalliset 
yhdistykset tekevät myös omaa itsenäistä kunnia-
sarkaansa Sinisen Reservin tehtävien ohella. Jatku-
vuus on näin taattu. Juuret ovat syvällä. 

Siinä, missä jäsenyhdistysten 6300 henkilöjä-
sentä suhtautuu varsin vaihtelevasti SR:n tarkoitus-
periin, on yhdistyksen joukkovoimaa ja merkitystä 
kasvattanut myös niiden maanpuolustusaktivistien 
suuri joukko, joka kuulumatta mihinkään jäsen-
yhdistykseen on miehittänyt Meripuolustuspiirin 
kouluttaja- ja suorittajatehtäviä. Sinisen Reservin 
jäsenyhdistysten jäsenistä osallistui parhaimmil-
laan noin 25 prosenttia Meripuolustuspiirin kou-
lutustoimintaan. Nyttemmin luku lienee jossain 
määrin alhaisempi. 

"Sininen Reservi", ry:n kanssa tai ilman on 
muodostunut vahvaksi ja tunnetuksi "brandiksi", 
joka vetoaa ihmisiin. Siinä on isänmaallisuutta ja 
yhteistoimintaa. Ja siinä on merta. 

Sininen Reservi ry on kymmenen toiminta-
vuotensa aikana muutaman kerran luodannut jä-
senyhdistyksen suhdetta ry:hyn ja samalla Meri-
puolustuspiiriin. Paitsi omia kehittämistarpeita, on 
tähän motivoinut Sininen Reservi ry:n osallistumi-
nen Maanpuolustuskoulutus ry:n hallitustyösken-
telyyn ja sitä kautta myös vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä koskevaan lainsäädäntötyöhön. 

Kun muutama vuosi sitten kentältä tiedustel-
tiin, mikä toiminnassa on ollut parasta, mielipi-
teet vaihtelivat lähes neitseellisestä ("ei oikeastaan 
mitään kokemuksia") selkeästi kokemusperäisiin. 
Erityisesti korostettiin kokonaisajattelun, erilaisten 
taustaryhmien yhteen hitsautumisen ja toiminta-
kykyisen yhteistoimintamallin merkitystä. Eräät 
muistelivat kaiholla reipasta "merimieshenkeä" 
Suomenlinnan kouluttajankoulutustilaisuuksissa 
ennen vuotta 1997. Joku toinen alleviivasi vuosi-
kymmenen lopulla Meripuolustuspiirin kivutto-
man syntymän tärkeyttä. Koulutustoiminnan "ul-
koistamista" yhdistyksestä piiriin moni piti kuoli-
niskuna yhdistykselle. Turha huoli. 
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Koululaiva Röytän nimi mainittiin useaankin 
otteeseen mm. SR:n tunnettavuuden lisääjänä. 

Heikointa on ollut? 
Tässä vastaajat seisahtuivat kiitettävästi pohdis-
kelemaan tavoitehakuisen toiminnan kipupistei-
tä. Vastanneiden joukossa oli niitä, jotka moitti-
vat järjestöjen yhteistoiminnan puutetta erityisesti 
aluetasolla ja vähäistä osanottoa SR:n toimintaan. 
Samoin moite reserviupseerikeskeisyydestä ja 
kymmenien aktiivien työpanoksen hukkaamisesta 
pani ajattelemaan. 

Joku näki Sininen Reservi ry:n säilyttäneen jul-
kisuuskuvansa, vaikka jäsenjärjestöjen toiminta 
olikin vastaajan mielestä olennaisesti siirtynyt Me-
ripuolustuspiiriin. Huoli nuorten vähäisestä osuu-
desta herätti myös huolta, jos kohta se taisi enem-
män heijastella jäsenyhdistysten sisäistä tilaa. 

Mielenkiintoista on ollut huomata, kuinka 
suurin osa jäsenyhdistyksistä on vuosien saatossa 
kiinnittänyt huomiota Meripuolustuspiirin kanssa 
tai puitteissa tapahtuvaan toimintaan. Röytän toi-
minta-aikana keskusteltiin koululaivan käyttöajan 
tasapuolisesta jakamisesta eri tarkoitusperien kes-
ken, yhteistoiminnan kehittämisestä oman alueen 
paikallisosaston kanssa ja - näpäytys Meripuolus-
tuspiirin suuntaan - kuinka tärkeää on opetella 
puhumaan Sinisen Reservin toiminnasta paikallis-
osastoissa. 

Toki myös SR:n varsinaista toimintaa on sivut-
tu. Vaikka yhdistyksen talous onkin kohentunut ja 
avustusten haku löytänyt muotonsa, on aina niitä, 
joita jäsenjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien 
jatkuva kehittäminen kiinnostaa. Suorastaan ikui-
suuskysymyksenä voidaan pitää jäsenjärjestöjen 
keskinäisen yhteistyön parantamista. Asiaa on yri-
tetty hoitaa mm. alueellisilla yhteysupseereilla. Li-
sävihjeeksi asiasta kiinnostuneille: jopa yhdistyk-
sen säännöt toteavat, että yhdistyksellä voi olla jä-
senyhdistystensä muodostamia rekisteröimättömiä 
alueellisia alaosastoja. 

Jotain uuttakin on jäsenkentässä havaittavissa. 
Aikoinaan K1 Röytän rinnalle ja sittemmin tilalle 
toivottiin pienempiä koulutusaluksia, jotta "hen-
kilökohtainen kädentaito kehittyisi". Joku vaati 

silloin jäsenyhdistysten vetäjiä ottamaan "peilin 
kouraan" ja kysymään itseltään: "Olemmeko itse 
tehneet parhaamme Sininen Reservi ry:n eteen 
omassa yhdistyksessä, alueella ja yhteisessä hallin-
nossa?" Niin vain on käynyt aivan äskettäin, että 
merivoimien myötävaikutuksella ja säätiöiden tu-
kiessa tällaisia pienempiä aluksia on alkanut ilmes-
tyä ympäri maata! 

Sininen Reservi ry:n toimintaan on aina kuulu-
nut myös luuloja ja väittämiä. Viitisen vuotta sitten 
tehdyssä kyselyssä joku totesi mm. näin:" Rannik-
kojääkäreille Sininen Reservi on edelleen aika kau-
kainen; jotakin laivaston hömpötystä! Siksi kai-
paan rannikkojääkärien vetämistä mukaan !" 

Kun tällä hetkellä (syksy 2007) katselee yhdis-
tyksen perävanaa, voi todeta esimerkiksi tähänas-
tisten puheenjohtajien taustan jakautuneen seu-
raavasti: laivasto, rannikkotykistö, rannikkojääkä-
ri, rannikkotykistö. Hallituksessa ovat molemmat 
rannikkojääkärikillat(suomenkielinen ja ruotsin-
kielinen) edustettuina. Samanlaisia luuloja on mui-
takin, mutta ainahan asioista selvän ottaminen on 
auttanut ja auttaa. 

Lopuksi 
Mitä kuluneet kymmenen vuotta ovat opettaneet 
Sininen Reservi ry:stä ja sen järjestösuhteista ? Ai-
nakin sen, että emme opi mitään, jos emme kuun-
tele toisiamme. Emme myöskään, jos emme ai-
dosti yritä ymmärtää. Havaitsemme, että olemme 
monessa erilaisia, mutta kuitenkin perusvirityksel-
tämme samanlaisia. Alueellisuus ja omanapakes-
keisyys nostaa usein päätään totutussa kielteises-
sä hengessä, mutta oikein nähtynä se tarjoaa myös 
keskinäistä synergiaa. 

Tunnetun suomalaisen säveltäjän tahteja mu-
kaillen voisi kysellä, onko Sininen Reservi ry:llä 
nyt menossa andante festivo vai alla marcia? Ehkä 
molempia. Varmaa on se, että kun myrskyssä me-
rivesi hulahtaa niska-aukosta sisään, jokaisen taka-
listo on märkä! Miksi seuraava kymmenvuotisjak-
so olisi edellistä helpompi? 

Teksti: Tapio Riikonen 

1 0 7 



Yhteysupseerit neuvottelemassa. Kuva Mika Kuutti 

Osana merivoimien ja Sininen Reservi ry:n tii-
vistä yhteistyötä reserviläisiä on koulutettu 

yhteysupseerin tehtäviin Merisotakoulun järjestä-
millä kansainvälisen toiminnan kursseilla jo vuo-
desta 1999 alkaen. Erityisesti tehtävän hoitamises-
sa korostuvat sosiaaliset taidot, kohteliaat käytösta-
vat, hyvät organisointitaidot sekä sotilaskulttuurin 
ja oman sotilasorganisaation tuntemus. Yhteinen 
tekijä kaikille tehtävään koulutetuille reserviläisil-
le on valmius käyttää vähintään sujuvaa englannin 
kieltä sekä mielellään vähintään ymmärtää autta-
vasti vierailevan maan kieltä. 

Kuluvan kesän aikana reserviläisiä on ollut teh-
tävissä useilla laivastovierailuilla tai vastaavissa ta-
pahtumissa. 

Reserviläisille on käyttöä 
myös tulevaisuudessa 
Merivoimien esikunnan kanslian päällikkö, ko-
mentaja Lauri Helaniemi kertoo ulkomaisten vie-
railuiden määrän olleen tänä vuonna normaalia 
suurempi. Hänen mukaansa aktiivisten, osaavien 
ja tehtävään koulutettujen reserviläisten käyttö yh-
teysupseerin tehtävissä on perusteltua. Merivoi-
mien esikunnan ja Sininen Reservi ry:n yhteistyön 
pohjalta syntynyttä yhteysupseeripoolia aiotaan 
käyttää tulevaisuudessakin ja tavoitteena kehittää 
sitä edelleen. 

Saksalaisia aluksia Helsingissä 
Purjehduskauden avasi saksalaisen FGS Okerin 
vierailu Helsinkiin huhti-toukokuussa, jossa yhte-
ysupseerin työparina toimi Mika Kuutti (alii res). 

Juuri ennen juhannusta Helsingissä vieraili 
myöskin saksalainen fregatti FGS Brandenburg. 
Tällä laivastovierailulla yhteysupseeriryhmässä 
toimi Arno Hakkarainen (alii res). 

Heinäkuun puolivälissä Helsinkiin saapui Sak-
san merivoimien suurin, kuljetus- ja huoltoalus 
FGS Frankfurt am Main. Laivastovierailun haas-
tavasta yhteysupseeritehtävästä vastasi Antti Jäntti 
(kaptl res). 

Tall Ships Race 
Heinäkuussa Kotkassa järjestettyyn suurten pur-
jealusten Tall Ships' Races -tapahtumaan osallistui 
yli sata alusta kaikkiaan 16 eri maasta. Tänä vuon-
na purjehdus alkoi 5.7.2007 Tanskan Ärhusista ja 
alukset olivat Kotkassa 18.-21.7. Kotkasta matka 
jatkui Tukholmaan, jonne alukset saapuivat 27.7. 
Tukholmasta purjehdus jatkui Puolan Szczeciniin, 
jonne alukset rantautuivat 4.8.2007. 

Kotkan kantasatamaan saapuneiden alusten 
joukossa oli kaksi maailman suurinta, ns. perin-
teistä purjealusta. Venäläinen, vuonna 1920 val-
mistunut ja Murmanskissa kotisatamaansa pitävä 
nelimastoinen parkki Sedov on kokonaispituu-
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Meri-5-ottelu 

Seppo Vihersaari junailee. Kuva Mika Kuutti 

deltaan peräti 122,3 metriä ja pystyy ottamaan 
alukselle jopa 320 hengen miehistön. Maailman 
toiseksi suurin alus, Kruzenshtern, on sekin ve-
näläinen ja pi tuudeltaan runsaat 113 metriä. 
Mainittakoon myös Kotkaan purjehtinut, eksoot-
tinen, yli 90-metriä pitkä Meksikon merivoimien 
kolmimastoparkki Cuauhtemoc. 

Ulkomaisten valtionalusten ja merivoimien 
alusten yhteysupseereina toimivat 
MPK ry:n Meripuolustuspiirin ta-
pahtumaan rekrytoimat reserviläiset, 
Kotkan Rannikkopataljoonan johta-
massa vapaaehtoisessa harjoituksessa. 
Reserviläisiä oli tehtävissä yhteensä 
27, osan toimiessa johtokeskuksessa 
ja osan alusten yhteysupseereina. Pai-
kallisia reserviläisiä oli vahvistamassa 
pääkaupunkiseutulaisia ja turkulaisia. 
Helsinkiläiset tehtävissä toimineet 
ovat Martti Holma, Henri Havulin-
na, Antti Jäntti, Kari Marttila, Tuo-
mo Pöntinen, Y-P Rautalahti, Kalle 
Ström, Juha Wallius, Erik Westerinen 
ja Seppo Vihersaari sekä jutun kirjoit-
taja. 

Sotilaiden meri-5-ottelun maailmanmestaruuskil-
pailut 2007 järjestettiin Kirkkonummen Upinnie-
messä 18.-24.8.2007. Suomenlahden Meripuolus-
tusalue oli järjestelyvastuussa näissä lajin 44. MM-
kisoissa. Kilpailujen suojelijana toimi Merivoi-
mien komentaja, vara-amiraali Hans Holmström 
ja johtajana Suomenlahden Meripuolustusalueen 
komentaja, kommodori Timo Junttila. 

Suomi oli Meri-5-ottelun järjestäjämaana en-
simmäistä kertaa. Joukkueita osallistui 14 maasta. 
Urheilijoita oli yhteensä 170. Kilpailuorganisaati-
oon kuului 102 henkilöä, joista varusmiehiä on 65 
sekä 6 reserviläistä. 

Reserviläisten osallistuminen kilpailuorgani-
saatioon on hyvä esimerkki tiiviistä yhteistyöstä. 
Aloitteen tästä toiminnasta teki Merireserviläiset 
ry. Jatkosta ja reserviläisten rekrytoinnista vas-
tasi Sininen Reservi ry. Reserviläiset toimivat ul-
komaisten kilpailujoukkueiden yhteysupseereina 
Suomenlahden Meripuolustusalueen johtamassa 
vapaaehtoisessa harjoituksessa. Tehtävissä toimivat 
seuraavat reserviläiset: Arno Hakkarainen, Pauli 
Sarkia, Heikki Siltala, Aslak Söderman, Seppo Vi-
hersaari ja Juha Wallius. He ovat Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin yhdistysten jäseniä. 

Teksti: Mika Kuutti 

Pakistanin joukkue ja yhteysupseeri reservin aliluutnantti 
Juha Wallius. Kuva Puolustusvoimat 
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Kurssilaiset ryhmäkuvassa, edessä toinen vasemmalta kurs-
sinjohtaja Kristiina Slotte ja takana ensimmäinen oikealla 
varajohtaja Sirpa Holma 

NAISET OPETTELIVAT SELVIYTYMÄÄN SAARISTOSSA 
Tositoimiin päästiin lounaan jälkeen, kun Iso-

saaren oman palokouluttajan, yliluutnantti Mika 
Merenlahden johdolla sammutettiin palavaa ih-
mistä ja tukahdutettiin esim. kattilapaloa. Isosaa-
ren linnakkeeseen tutustumisen jälkeen siirryttiin 
sitten vielä kauniissa säässä naapurisaarelle, Kuiva-
saareen. 

Sää saaristossa voi olla nopeasti muuttuvaa - to-
della kaunista ja todella kamalaa! Sen sai tode-

ta joukko naisia, jotka olivat Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n Meripuolustuspiirin kurssilla "Turvallinen 
liikkuminen saaristossa" Kuivasaaren linnakkeella 
1.-2.9. 2007. 

Kurssin toteutti Naisten Valmiusliitto ry:n Hel-
singin alueneuvottelukunta yhdessä Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta ry:n kanssa. Kahden päivän 
aikana saaressa opeteltiin saariston vaativissa sää-
ja maasto-olosuhteissa tarvittavia taitoja mm. hä-
täensiapua, tulipalon sammuttamista, hätämajoit-
teen rakentamista sekä tulentekoa tilapäisvälinein. 

Iloinen ko lmenkymmenen naisen joukko 
odotti innokkaana lauantaiaamuna kurssin alkua 
ja merelle lähtöä Santahaminan rannassa aurinkoi-
sessa syyssäässä. Linnakevene ja Jurmo kuljettivat 
naiset ensin Isosaaren varuskuntasaarelle. 

Videoista tositoimiin 
Aamukahvin ja varustamisen jälkeen kurssinjoh-
taja Kristiina Slotte toivotti kurssilaiset tervetul-
leeksi ja kurssin pääkouluttaja Kirsi Kostamo ker-
tasi turvallisuusohjeet. Päivän aikana tutustuttiin 
Meripuolustuksen kenttään piiripäällikkö Matti 
Mäkisen johdolla, katseltiin ensiapukouluttaja Kai 
Masalinin kanssa videolta, miten pitäisi toimia, jos 
joutuu merihätään ja hypotermia uhkaa tai jos pi-
tää auttaa jotain toista hypotermista. 

Isosaareen tutustumassa 
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"Löpösaunan" löylyistä... 
Siellä Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kil-
talaiset ottivat iloisen maastopukuisen naisjou-
kon lämpimästi vastaan. Vanhaan Venäjän vallan 
aikaiseen kasarmiin majoittumisen ja maittavan 
Isosaaresta tuodun päivällisen jälkeen, ilmassa al-
koi olla hieman sateen makua. Sadetakit päälle ja 
tutustumaan museosaaren hienoon erikoisuuteen, 
"vanhaan rouvaan", 12" Obuhov - tykkiin, killan 
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• Hypoterminen paketoidaan 
• Voisikohan täällä viettää yön? 
• Ja märkää oli! Lääkintämies ja kurssilaisia. 
Anne Tykkyläinen, Riitta Santasalo ja Rauni 
Kuha. 

puheenjohtajan Martti 
Holman johdolla! 

Jotta ei ihan unoh-
tuisi, että ollaan ar-
meijan alueella, ope-
teltiin lipunlasku aivan 
oikeasti oh jesäännön 
mukaan. Eli lakki pääs-
tä! Onneksi meillä oli 
MPK:n lippikset, millä 
harjoitella! Ilta huipen-
tui yhteen Kuivasaaren 
erikoisuuteen, "löpöllä" 
lämpiävään isoon ran-
tasaunaan ja illan pime-
tessä kiltalaisten sytyttämään upeaan lyhtykujaan, 
jota pitkin vaellettiin katsomaan tähtitaivasta ja 
Helsingin valoja ison tykin päältä. Silloin jo tuuli. 

Mutta aamun valjetessa sekä tuuli että satoi! 
Saaristo näytti toisen puolensa. Mutta ei hätää, on-
neksi meillä oli armeijan vehkeet! Maastopuku piti 
meidät lämpiminä ja sadeasu suojasi vaakasuoras-
sa etenevältä sateelta. Sunnuntaina oli rastikoulu-
tusta. Kouluttajina toimivat Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan kiltalaiset, pääkouluttajana Kir-
si Kostamo ja apulaisinaan Katariina Siimeslehto, 
Jussi Wirtanen ja Timo Liusvaara. 

Palavan henkilön 
sammuttaminen 

...tilapäisuojan tekoon 
Kirsin johdolla mietittiin, mitä tehdä, jos et ihan 
tiedä, missä olet ja pitäisi ilmoittaa jollekin, mis-
tä sinua lähtee etsimään. Eli havannoi ympäristö-
äsi! Jussi kertoili mm. miten saat tulen syttymään 
muutenkin kuin kuivilla tulitikuilla. Timon kanssa 
tehtiin metsään tilapäissuojia, jossa voi nukkua ja 
odottaa noutajaansa. Itse tekemää majoitetta jopa 
"koemaattiin" joukolla! 

Katan rastilla keskusteltiin saariston vaarois-
ta, käärmeistä ja punkeista, sidottiin vierustoverin 
poikkimennyt käsi pakettiin ja hypoterminen läm-
mittävään avaruuslakanaan ja villahuopiin. Kyllä 
hypoterminen pian lämpeni! 

Saaressa myrskysi ja satoi! Mutta kun kotiin-
lähtö alkoi olla käsillä, aurinko jo paistoi ja tuuli-
kin oli hieman tyyntynyt. 

Mutta sitä ennen vielä miteltiin leikkimielisessä 
"sankoruisku "-kilpailussa taidoista ja nopeudesta. 
Jokaisen joukkueen jäsenen piti saada vesiruiskulla 
pudotettua kaksi muovimukia tuolilta. Mukien alla 
oli kivet painoina. Kivet takaisin tuolille ja mukit 

1 1 1 



päälle ja sitten oli seuraavan vuoro yrittää! Kilpai-
lu oli raju! Niin raju, että kurssinjohtajalla oli vie-
lä kolmen viikon päästä etusormi mustana! Mutta 
"kiviprotestista" huolimatta kurssin organisaatio 
näytti kyntensä ja vei voiton! 

Loppu hyvin 
"Saari-kurssi" sai hauskan ja nauruja kilvoittavan 
lopun. Kotiin lähti mukavassa merituulessa linna-
kevene- ja Jurmo-kyydillä iloinen joukko naisia, 
jotka olivat oppineet varmaan jotain uutta, kerran-
neet vanhaa ja saaneet roppakaupalla mukavia ko-
kemuksia, uusi tuttavuuksia ja reippaan viikonlo-
pun merellisissä tunnelmissa! 

Suurkiitos kaikille mukana olleille, kurssilaisil-
le ja kouluttajille! Kiitos killan organisaatiolle, Sir-
pa Holmalle ja Jaana Kiverälle sekä logistiikalle, 
Timo Siitoselle, Jarmo Kiverälle ja Nina Toivosel-
le hyvästä huollosta ja ylläpidosta! Erityisen SUU-
RI KIITOS Suomenlinnan Rannikkorykmentille ja 
Isosaaren linnakkeen henkilökunnalle, jotka teki-
vät mahdolliseksi kursimme toteuttamisen. 

Teksti: Kristiina Slotte, kurssin johtaja, Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan kiltasisar 
Kuvat: Jussi Wirtanen ja Kristiina Slotte 

• Ryhmä matkalla rastikoulutukseen 
Irma Heinäaron johdolla 
• Ja meri myrskyää! 
• Joukko valmiina koulutukseen 
• Voitto! 
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Tämän lehden painotyön toteutti 

P i e n i I t ä m e r i p a k e t t i / 

L i l l a Ö s t e r s j ö p a k e t e t 

MERIVESI JUOMAKELPOISEKSI / 
DRICKSVATTEN DIREKT UR HAVET 
Teho / Kapacitet: 150 L / h. 

Paket t i s i sä l t ää / I p a k e t e t i n g å r : 

Merivesilaite / Avsalt-
ningsanläggning 
Rolux 150 (teho/kapa-
citet 150 I/h) 
Esisuodatinyksikkö 20" 
sis. suodattimen/ 
För & finfilterhus 20" 
inkl. filter 

Puskurisäiliö / Buffert-
tank 320 I 

Mineraalisuodatin 
pH:n säätämiseen/ 
Mineralfilter för pH 
justering 

Jakelupumppu / Dist-
ributionspump 
Merivesikori / Havs-
vattenkorg 

H i n t a / P r i s : 8 2 5 0 € 

John Oiling 
Merimiehenkatu 39 0 0 1 5 0 Helsinki 
Puh. 0 5 0 - 5 4 0 9337 info@johnsell.fi  
www.affluxwater.com 

SIEMENS 

Vastauksia tulevaisuuden 
haasteisiin 

i 
i 

Energia | Teollisuus | Talotekniikka [ IT-palvelut 
Liikenne | Terveydenhuollon teknologia 
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valtasi Gyltön linnakkeen 
Uusimpia tietoja, taitoja sekä valmiuksia 
normaaliolojen osaamisen hyödyksi 

Meripuolustuspiirin Aila 2007-yhteishar-
joitus suuntasi Pansion sotasatamasta me-
ritse ja maanteitse kohti saaristoa ja Gyltön 
linnaketta. Pitkänä viikonloppuna 21.-23. 
syyskuuta linnakkeen alueet valloitettiin 
tanner iloisesti tömisten Läntisen Koulu-
tusalueen syksyn laajimmalle koulutusta-
pahtumalle. Kriisiajan uusinta osaamista ja 
kansalaistaitoja harjoiteltiin laajalla koulu-
tuskirjolla. 

Kurssilaisia oli 128 henkilöä yhteensä yhdeksäl-
lä eri kurssilla: Perustaminen, Miinantorjun-

ta, Tiedustelutoiminta saaristossa, Merivalvonta, 
Saaristotaidot naisille, Ilmatorjunta, Merikuljetuk-
set, Rannikkojääkäritoiminta ja Meripuolustuksen 
jatkokurssi. Harjoitukseen osallistuivat Merivoi-
mien Kiiski-luokan kolmen raivaajan ja kahden 
Jurmo-luokan kuljetusveneen lisäksi m/s Pirkan-
maa (Tampereen reserviläiset), m/s Norppa (Tu-
run Merivartiokilta) ja m/s Caritas (SPR). Samaan 
ajankohtaan sekä maisemiin sijoittui myös Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen maakuntajoukkojen 
ensimmäinen harjoitus, jonka Raivaajaviirikön ja 
Vartiojoukkueen vahvuus oli 56 reserviläistä. 

Harjoitukset alkoivat perjantaina varustami-
sella Pansiossa osana perustamisharjoitusta. Sen 
jälkeen harjoitusjoukot kuljetettiin meritse mii-

nalautta Pansiolla Gyltöseen. Lauantaina oli oh-
jelmassa kurssikohtaista harjoittelua sekä näyttä-
vä meripelastusnäytös kaikille harjoitukseen osal-
listuville joukoille. Lauantaina ja sunnuntaina oli 
kurssikohtaisen koulutuksen lisäksi 12,7 ilmator-
juntakonekivääriammunnat It-kurssilla. Kaikki 
kurssilaiset saivat ampua myös rynnäkkökivääril-
lä. Paluu Pansioon ja joukkojen kotiutus tapahtui 
sunnuntaina iltapäivällä. 

Saaristomeren Meripuolustusalueen tuki yh-
teisharjoitukselle oli kiitettävää. Harjoitusten joh-
tajana toimi kapteeniluutnantti Eki Lamminmä-
ki, yhteysupseerina yliluutnantti Marko Sankala 
ja taiteluvälineupseerina luutnantti Kari Sairanen. 
Linnakkeen saunat, keittiö sekä sotilaskoti lunasti-
vat jälleen kaikkien odotukset. 

Amiraali piti näkemästään 
Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkö, lippu-
eamiraali Veli-Jukka Pennala tarkasti lauantaina 
yhteisharjoituksen joukot seuranaan mm. Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen komentaja, kom-
modori Kari Takanen, Meripuolustuspiirin piiri-
päällikkö Matti Mäkinen ja Läntisen Koulutusalu-
een aluepäällikkö Matti Ketola sekä Saaristomeren 
Meripuolustusosaston päällikkö Tapio Hirvonen. 
Tarkastajien mukaan kiitettävää oli koulutuksen 
monipuolisuus, turvallisen ja käytännönläheisen 

Varustelinjalla It laivaan Lippueamiraali j 
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Työpari 

toiminnan painotus sekä tekemisen sotilaallinen 
sujuvuus. "Hyvältä näyttää!" sanoi amiraali jouk-
kojen tarkastuskierrosta tehdessään. 

Monipuolisella koulutuksella ainekset 
turvallisempaan tulevaisuuteen 
Aila 2007-harjoituksen reserviläisjohtaja Timo 
Ahlroosin mukaan: "Yhteisharjoituksessa testattu-
ja oppeja ja uusimpia toimintamalleja hyödynne-
tään jatkossakin". Tiivisohjelmainen viikonloppu 
asettaa erityisen vaativia raameja harjoituksen su-
juvuudelle sekä kaiken suunnitellun kitkattomal-
le läpiviennille. Siksi mahdolliset muutokset kuu-
luvat asiaan ja niihinkin sopeutuminen on tärkeä 
osa työskentelyä. 

Saaristomeren Meripuolustusosaston (Paikal-
lisosaston) "Patti" -tunnustuspalkinnon pokka-
si Tiedustelutoiminta saaristossa-kurssin johtaja 
Sami Harmaala. 

Tulisitko toistekin? 
Hyville ihmisille on aina töitä - ja hyviä tyyppejä 
tarvitaan kaikissa organisaatioissa. "Ilmatorjunta 
aselajina saattaa monestakin syystä olla sellainen 
mystinen juttu, mutta ne totuttautumisammun-
nat olivat tosi huippuhommaa!", totesi ensimmäis-
tä kertaa harjoitukseen osallistunut It-kurssilainen 
Jussi Helle. Hän kertoi kurssipalautetta antaessaan 

tulevansa toistekin, mutta sillä välin harkitsevansa 
jopa kouluttajaksi kouluttautumista. "Kyllä, odotan 
innolla seuraavaa kevään harjoitustilaisuutta." 

Tervetuloa mukaan osaaviin joukkoihin! 
Tekemällä oppii, osaa - ja motivoituu. Lisätie-

toa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä Me-
ripuolustuspiirin koulutustarjonnasta on osoittees-
sa: www.mpkry.fi (Meripuolustuspiiri). 

R e k i s t e r ö i d y - j a tervetu loa mukaan! 

Maanpuolustuskoulutus ry. - Läntinen Koulutus-
alue, Turku 
SmMepaE, PL 5, FI-20241 TURKU 
Puh. 0400 328 097, 
fax (02) 1814 4651 
www.mpkry.fi (Meripuolustuspiiri) 

Nouse Norppaan 

Epomare Oy 

laiva- ja satamarakennuskomponentteja 
laatuvalmistajilta ympäri maailmaa 

kysy myös avaimet käteen -toimituksia 

Perämiehenkatu 11 
20810 TURKU 

P. 02-274 9640 
F. 02-235 1499 

www.epomare.fi 
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MUUTOKSIA MERIPUOLUSTUSPIIRISSÄ 

Meripuolustuspiiri siirtyy uuteen kokoonpa-
noon ja toimipaikkajakoon kahdessa vai-

heessa vuosina 2008-2009. Vaikuttavina tekijöinä 
ovat Merivoimien Esikunnan siirtyminen Turkuun 
sekä Koulutus-ja tukiyksiköiden muodostaminen 
MPK:n ohjeistuksen mukaisesti. Niiden tehtävänä 
on koulutuksen toteutus myös poikkeusoloissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2008 alusta: 
Piiritoimisto muuttaa Turun Heikkilään Merivoi-
mien esikunnan tiloihin. 

Piiripäällikkönä jatkaa "reppumiehenä" kom-
modori evp Matti Mäkinen 

Piiritoimistoa johtaa piiripäällikön apulaisena 
komentaja evp Matti Ketola erityisenä vastuualu-
eena Saaristomeren-Pohjanlahden alue. 

Käsitteet Itäinen ja Läntinen koulutusalue pois-
tuvat ja kahden koulutus-ja tukiyksikön runko 
muodostetaan: 

Itäisen koulutusalueen tehtävät ottaa Suomenlah-
den Meripuolustusosasto (SLMERIPOS), joka on 
samalla Suomenlahden alueen koulutus-ja tukiyk-
sikön runko. 

Keskuspaikkana on Upinniemen Harjukylä. 
Päällikkönä toimii ylil (res)Sakari Saikku. 

Läntisen koulutusalueen tehtävät ottaa Saaristo-
meren Meripuolustusosasto (SMMERIPOS), joka 
on samalla Saaristomeren-Pohjanlahden alueen 
koulutus-ja tukiyksikön runko. 

Keskuspaikkana on Pansio. 
Päällikkönä toimii kapt (res) Tapio Hirvonen. 

Piirin meriosastot (nimet on yhtenäistetty) jat-
kavat koulutusta entiseen tapaan koulutus-ja tu-
kiyksikön paikallisina koulutusosastoina, ks liittee-
nä oleva organisaatiokaavio. 

Toisessa vaiheessa, vuonna 2009: 
Koulutus-ja tukiyksiköiden eri tehtäviin valittu 
henkilöstö sitoutetaan tehtäviinsä. 

Päälliköiksi tulevat MPK:n palkkaamat hen-
kilöt. Uusi organisaatio astuu kokonaisuudessaan 
voimaan vuoden loppuun mennessä, 

Yhteystietoja: 
Piiritoimiston käyntiosoite vuoden 2008 alusta: 
Merivoimien esikunta 
Heikkilän kasarmi 
Rykmentintie 15 
20810 Turku 

Postiosoite on: 
Meripuolustuspiiri 
PL 58 
20811 Turku 

Toimijoiden yhteystiedot säilyvät ennallaan, ks 
www.mpkry.fi/meripuolustuspiiri 

Meripuolustusterveisin 
Matti Mäkinen 
piiripäällikkö 

Rauman kaupunki 
PL 12, 26101 Rauma 
Puh. 02-834 111 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

RAISION YKKÖSAPTEEKKI 
p. 02-438 1141 

Kaarina 
O N N O L LIS TA VETOVOIMAA 
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MERIPUOLUSTUSPIIRI 2008 

TOSHIBA 

Nyt tämä haittatekijä on poistettu. 

Toshiban uudet projektorit ex20 ja ew25 tarvitsevat vain 50 sentin etäisyyden heijatuspintaan. 
Ultralyhyen laajakulmalinssin ansiosta metrin etäisyydeltä muodostuu lähes kahden metrin kuva. 
Näiden uusien ominaisuuksien ansiosta dataprojektorit ex20 ja evv25 sopivat erinomaisesti 
opetuskäyttöön. Laite on myös asennettavissa kattoon. 

Kokous- tai koulutustiloihin saat loistavia värejä Toshiban projektoreilla tai LCD-näytöillä. 

Toshiba on myös juuri se oikea kumppani, 
kun tarvitset kopiointia, 
tulostusta tai skannausta. 
Pieniä määriä tai suuria massoja. 
Paperille tai sähköisesti. 
Väreillä tai mustavalkoisena. 
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OPUS-H 
Observing, Locating and Targer Ranging 

Using Visual Optics and Uncooled IR Camera 
IR Channel (640x480) 
Direct view day channel 
Eye-safe laser rangefinder 
Digital magnetic compass 
GPS Receiver 
Snapshot images 
MIL-STD 810 and 641 
Commercial AA batteries 
271 x 226 x 60 mm 
2,7 kg 

ZEISS 

We make it v is ib le . 
www.zeiss.com/optronics 

http://www.zeiss.com/optronics


RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 

Onnittelut Rannikon 

Rannikon Puolustaja-lehti on päässyt miehen 

ikään. - Joulukuussa 2007 tuli kuluneeksi ta-
san puolivuosisataa siitä, kun lehti aloitti ilmesty-
misensä. Jos oli tyystin erilainen nykymaailmaan 
verrattuna se maailma, jossa elettiin vuonna 1957, 
niin muutosta on tapahtunut Rannikon Puolusta-
ja -lehdessäkin. Muutaman sivun monisteesta leh-
ti on kasvanut toistasataasivuiseksi monivärisek-
si tietopaketiksi. Levikkikin lähentelee, ja ylittää-
kin, monen "ammattijulkaisun" levikin. - Ja tähän 
kaikkeen on päästy vapaaehtoisella työllä! - Saavu-
tus on upea! 

No! - Tarkastelkaamme lehtiasiaa tässä myös 
hiukan Rannikkojääkärikillan näkökulmasta. Kil-
lallahan oli vuosikausia oma Rannikkojääkäri-ni-
minen lehti, joka toimi paitsi killan tiedotuskana-
vana, myös silloisen Rannikkojääkäripataljoonan 
viestimenä, osan numeroista ollessa myös aliup-
seerikurssien kurssijulkaisuina. Lehden useat nu-
merot olivat, luvalla sanoen, sisällöllisesti ja ulko-
asultaan mallikkaita, ja taisipa kilta menestyä niine 
numeroineen hyvin MPKL:n kiltalehtikisoissakin. 
Mutta se, mikä oli "tökköä", oli se, että lehden luki-
jakuntana oli pääasiassa vain "rannareita". Tieten-
kin tieto oli tarkoitettu "rannareille", mutta siihen 
se tieto sitten jäikin. Koska meripuolustuksen ken-
tässä oli ja on myös tärkeää vuorovaikutus, kilta-
laisetkaan eivät saaneet virikkeitä muualta. - Siis, 
homma oli aikalailla "sisäsiittoista". 

Me rannikkojääkärit tulimme Rannikon Puo-
lustaja -lehden käyttäjiksi kymmenkunta vuotta 
sitten rannikkojääkärikoulutuksen siirryttyä Meri-
voimien yhteyteen ja killan liityttyä Sininen Reser-
vi ry:n jäseneksi. Siinä vaiheessa Rannikkojääkä-
rikillan hallitus ryhtyi syvällisesti pohtimaan kau-
askantoisia ratkaisuja. - Pakertaako omaa lehteä, 
jota lukisi vain "oma väki" vai menisikö mukaan 
lehtiyhteistyöhön ja saisi laajempaa julkisuutta?! -
Pitkän pohdinnan, ja kiistelynkin, jälkeen killassa 
päädyttiin yhteistyöhön, ja oma lehti lakkautettiin. 

Näin jälkeenpäin voin henkilökohtaisesti sa-
noa, että Rannikkojääkärikilta teki silloin hyvän 
ratkaisun. Pääsimme mukaan kertomaan omasta 

Puolustajille 

toiminnastamme kiltalaisten lisäksi myös muille 
asiasta kiinnostuneille. Näin tieto rannikkojääkäri-
en erikoisosaamisesta sai tuulta purjeisiinsa. Muut-
kin kuin "rannarit" pääsivät aistimaan "kaislojen-
kasvattien" ylivertaisuutta ("öhö, öhö!!!") - Samalla 
kuitenkin rannikkojääkärikiltalaisten eteen avautui 
laaja kirjo erilaista toimintaa, josta kilta saattoi ot-
taa monella tapaa oppia omaa toimintaansa suun-
nitellessaan ja toteuttaessaan. 

Voin tunnustaa henkilökohtaisesti mukana ol-
leena, että meidät rannikkojääkärit otettiin Ranni-
kon Puolustaja -lehden piirissä vastaan heti alus-
ta alkaen avoimin mielin. Yhteistyö alkoi positii-
visessa hengessä ja on jatkunut koko ajan erittäin 
myönteisissä merkeissä. Meidät on koettu osaksi 
suurta "perhettä". Olemme saaneet lehteen kaikki 
ne artikkelit ja informaation, jota olemme tarjon-
neet lehdessä julkaistavaksi. Aineiston toimittami-
sen aikatauluissakin on ollut "sopivasti" joustoa. -
Kiitos siitä! - Voin myös killan puheenjohtajana ja 
kiltamme tiedotuksesta vastaavana todeta rehelli-
sesti, että yhteistyö lehden päätoimittajien ja leh-
den tekoon muuten liittyvien henkilöiden kanssa 
on ollut vuosien varrella mitä miellyttävintä. 

Nyt kun Rannikon Puolustaja -lehti viettää 
suurta juhlaansa, haluan Rannikkojääkärikillan ja 
omasta puolestani onnitella lehteä sekä toivottaa 
sille hulppeita tulevia vuosia. Samalla toivon mo-
lempia osapuolia kannustavan yhteistyön jatkuvan 
yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. 

Koska olen "antanut itselleni kertoa", että Ran-
nikon Puolustaja-lehden pitkäaikainen päätoimit-
taja Kai Masalin on siirtymässä pois lehden ruoris-
ta, haluan niin kiltani puolesta kuin henkilökohtai-
sestikin kiittää häntä vuosia jatkuneesta miellyttä-
västä yhteistyöstä. Toivon myös, että yhteydet hä-
nen kanssaan jatkuvat, vaikka tehtävät vaihtuvat. 

Kaikkea hyvää toivottaen 

Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Pirkanmaan 
reserviyhdistyksille 

uusi koulutusalus 

Tästä se lähti: kuljetusalus 
Hankoniemi telakointikelkassa 

Upinniemen sotasatamassa 

Merivoimien Esikunta asetti lokakuussa 
2006 reservijärjestöille ostettaviksi eri tyyp-
pisiä veneluokan kuljetusaluksia. Liikkeelle 
lähtivät myös tamperelaiset. Vanhenevan 
koulutusalus Pirkanmaan korvaajaksi löy-
tyi Hauki-luokan Hankoniemi. 

Sinisessä Reservissä on mukana Pirkanmaan 
alueelta kaksi reserviyhdistystä. Tampereen 

Reserviupseerien meriosasto perustettiin 1962 ja 
Tampereen Reserviläisten meriosasto sai alkunsa 
Tampereen Reservin Aliupseerien meriosastona 
vuonna 1964. Tampereen meriosastojen tärkein 
toimintaväline on pirkanmaalaisten oma koulutus-
alus. 

Oma alus saatiin 1987, kun merivoimat myi 
yhteysveneen K-24 ja Pohjois-Hämeen reserviup-
seeripiiri ja aliupseeripiirit merkittiin aluksen osta-
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jiksi. Piirit perustivat M/s Pirkanmaan tukisäätiön 
ylläpitämään yhteistä alusta ja edistämään vapaa-
ehtoista meripuolustustyötä koko Pirkanmaan alu-
eella. Koulutusaluksen kotisatamaksi saatiin Pansi-
on laivastoasema ja Saaristomeren Meripuolustus-
alueen tuella on liikuttu jo kaksikymmentä vuotta 
Saaristomeren vesillä ja vuosittain pidemmilläkin 
purjehduksilla. 

Reservijärjestojen käytössä Pirkanmaata on yl-
läpidetty tuhansin talkootunnein ja operoitu vähin 
vahingoin. Haminan konepajalla 1966 rakennettu 
K-vene alkoi kuitenkin tulla meripuolustusuran-
sa päähän. Pirkanmaalaisten reservijärjestöjen lai-
vanvarustamo, m/s Pirkanmaan tukisäätiö, lähti 
ostoksille, kun merivoimat ilmoitti poistettavasta 
venekalustosta. 

Lähinnä Pirkanmaata vastasi kooltaan Hau-
ki-luokan kelirikkovene Hankoniemi. Koulutus-
käytössä on hyötyä erityisesti tilavasta ajohytistä. 
Skanssiin meno tapahtuu sivuilta suojattua käytä-
vää pitkin ajohytin takaa - turvallisempi ratkaisu 
kuin Pirkanmaan sivuluukut. 

Venesäätiön hallitus kutsui kaptl res Seppo 
"Sergei" Henttosen johtamaan aluksen kunnos-
tusryhmää yhdessä säätiön konepäällikön ylil evp 
Juhani Tuomisen kanssa. Tueksi saatiin Turusta 

alustyypin vanha tuttu inskaptl evp Reima Virta-
nen, jonka kanssa "uusi" alus tutkittiin ja listattiin 
työkohteet. 

Kunnostus aloitettiin kelkalla Upinniemessä. 
Tärkein työ ennen vesillelaskua oli vesirajan ylä-
puolisten kylkien hiekkapuhallus ja maalaus ja 
pohjan käsittely. Erittäin positiivinen seikka oli se, 
että molemmat valmetilaiset koneet oli vaihdettu 
2003 uusiin, ja niillä oli kertynyt ajotunteja myyn-
tiin mennessä vain 1200. 

Talkoot Upinniemessä etenivät kesän mittaan 
hyvin. Kun alus laskettiin syyskuun alussa vesille, 
takana oli lähes 1000 työtuntia. Pirkanmaan avulla 
uusi vene siirrettiin kotisatamaan Pansioon, jossa 
kunnostustyöt jatkuvat. Pirkanmaalaisten reservi-
yhdistysten meritoimintaan saadaan nyt 20 vuot-
ta uudempi alus, joka soveltuu tiloiltaan, tekniikal-
taan ja ominaisuuksiltaan erinomaisesti reservi-
läiskoulutukseen ja yhteistoimintaan merivoimien 
ja muiden Sinisen Reservin yhdistysten kanssa. 
Oma alus Saaristomerellä on tuonut ja tuo jatkos-
salein Pirkanmaalta uusia aktiiveja toimintaan. 

Matti Kuusela & Antti Saarelma 
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Tampereen Reserviupseerien merikilpailujoukkue ja kisaveneen valvoja Haminan laiturissa, vas. Jyri 
Lehtinen, Olavi Kemppi, Teemu Kemppi, Antti Saarelma, Mikko Mattila ja Sampo Viheriälehto 

Merikilpailun voitto jälleen Raumalle 
Raumalaiset veivät jälleen voiton Reserviläis-
urheiluliiton merikilpailussa. Tampereen Re-
serviupseerien tulokasjoukkue sijoittui toi-
seksi. Kilpailun järjesti Kymen Laivastokilta 
Haminassa Reserviupseerikoulun ja paikal-
listen kumppanien hyvällä tuella. 

Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailut 
pidettiin tänä vuonna Haminassa syyskuun en-

simmäisenä viikonloppuna. Kilpailut järjesti Kymen 
Laivastokilta Haminan edustan vesillä ja varuskun-
nassa. Maastokilpailusta ja ammunnasta vastasivat 
Haminan reserviupseerit, huollossa tukeuduttiin 
Reserviupseerikouluun. Kilpailun johtaja oli Rauno 
Hollanti ja ratamestarina toimi Pertti Syvänne. 

Kilpailun viidestä joukkueesta neljä edusti ran-
nikon suuria Sinisen Reservin yhdistyksiä. Kilpai-
lun voiton veivät viime vuosien vahvaan tapaan 
Rauman Reservimeriupseerien legendaarinen II-
jouklcue. Sisämaan joukkue Tampereen Reserviup-
seerit vei hopean ja jätti Turun Reservimeriupseerit 
pronssille. Helsinkiläiset jäivät pitämään perää: nel-

jänneksi sijoittuivat Helsingin Merireserviupseerit 
ja Merireserviläisten joukkue viidenneksi. 

Merikilpailuun sisältyy merenkulkua päivä- ja 
yöolosuhteissa, paikka- ja liiketekijöiden määritys-
tehtäviä ja laivastoviestitystä eri menetelmin. Me-
renkulun päivä- ja yökilpailun lisäksi kisaan kuuluu 
maastokilpailu ja ammunta. Maastorasteilla testa-
taan taistelijan yleistaitoja. Ammunta suoritetaan 
pienoispistooleilla yleensä kiinteisiin tauluihin. 

Merenkulkutehtävät suoritetaan perinteisin me-
netelmin Oman nykyaikaisia apuvälineitä. Kiintopis-
teiden, suuntien, matkojen ja nopeuksien perusteel-
la ilmoitettu reitti siirretään kartalle kolmion ja har-
pin avulla ainoana sähköisenä apuvälineenä tasku-
laskin. Aluksen ohjailu tapahtuu täysin maastoa ja 
merimerkkejä tähystämällä ja magneettikompassin 
ja kellon perusteella. Sähköisten navigointivälinei-
den, tutkan, kaikuluotaimen, nopeuslokin ja kier-
roslukumittarinkin käyttö on kielletty. 

Kisan kakkoseksi nousi tamperelaisten tulokas-
joukkue, josta ruorimies ja viestimies olivat ensi-
kertalaisia, päällikkö ja navigaattori mukana yhden 
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Jyri Lehtinen vastaanottaa nousijajoukkueen 
kiertopalkinnon Jopen hyväntuulenlyhdyn kil-
pailun johtajalta Rauno Hollannilta 

kisan kokemuksella. Joukkue sai tuleviin kisoihin 
hyvää kannustusta kahden osakilpailun voitoista. 
Ammunnan kiertopalkinto tuli Tampereelle rauma-
laisten monivuotisen voittoputken jälkeen. Maasto-
kilpailussa voitto oli paikallaan, sillä koko joukku-
een sotilastausta oli maavoimista. Lisäksi TAMRU 
sai nousijajoukkueen kiertopalkinnon, "Jopen hy-
väntuulenlyhdyn". 

Henkilökohtaisissa tuloksissa raumalaiset veivät 

kaksi kultaa: Kari Pietilä oli kilpailun 
paras navigaattori ja Markku Tammi-
nen paras viestimies. Parhaiten ampui 
Helsingin Reservimeriupseerien Sami 
Linnermo. Yksilökisan suorituksissa 
erottui kisan toiseksi paras viestimies: 
tamperelainen Jyri Lehtinen otti hen-
kilökohtaisen hopean ensimmäisessä 
merikilpailussaan. 

Tampereen Reserviupseereista mu-
kana Haminassa oli kilpailua seuraa-
massa myös Kimmo Rautanen. Me-
rikilpailukonkarin mukaan kirkas ja 
tyyni sää suosivat kilpailua. "Toisaalta 
yökilpailussa nähtiin erinomaisia suo-
rituksia, sillä Haminan syväsataman 
maavalot ja ahtaat väylät tekivät yö-
tehtävästä erittäin vaativan", Rautanen 
arvioi. 

Tamperelaiset ovat olleet joitakin 
vuosia poissa kisoista, mutta nuorella 
joukkueella on vaalittavana kunniak-

kaita perinteitä. Tampereen reserviupseerien me-
riosasta osallistui ensimmäisen kerran merimesta-
ruuskilpailuihin vuonna 1962, jolloin joukkueessa 
kilpailivat Pentti Puro, Timo Lehtola, Kai Hjorth ja 
Pekka Ruusukallio. Heti seuraavana vuonna 1963 
TAMRU:n joukkue voitti sekä Suomen että pohjois-
maiden mestaruuden. 

ü BALLISTIC PROTECTION V E R S E I D A G 
BURGMANN P R O T E C T I O N GROUP 

n R A U M A N S A T A M A 
P O R T O F R A U M A 

Hakunintie 19, 26100 RAUMA - Puh. (02) 834 4712 - Fax (02) 822 6369 

Kotimainen viranomaiskäyttöön 
s u u n n i t e l t u p y s ä y t y s p a n o s 
1 2 k a l i i p e r i n h a u l i k k o o n . 

Kun on t a r k o i t u s p y s ä y t t ä ä . 
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Turun Laivastokillan voittoisa rynnäkkökiväärijoukkue kirkkaimmat mitalit käsis-
sään. Jukka Harjamäki, Arto Salo ja Hannu Risteli. 

Mitaleja rk-mestaruuskilpailuista 
• Turun Laivastokillan joukkue otti pistemääräl-
lä 670 selvän ykkössijan rynnäkkökiväärin mesta-
ruuskilpailuissa Upinniemessä 1.9. 2007. Eroa toi-
seksi tulleeseen Merireserviläisten joukkueeseen 
oli 61 ja kolmanneksi tulleeseen Laivaston Sukelta-
jakiltaan 66 pistettä. 

Ylivoimaisesti ampunut joukkueemme henki-
lökohtaisessa tulosjärjestyksessä oli Jukka Harja-
mäki, Hannu Risteli ja Arto Salo. Henkilökohtai-
sessa kilpailussa saavutimme 2. ja 3. mitalisijan. 

Turun Laivastokillasta kilpailuun osallistui vii-
den hengen ryhmä. Ryhmämme sijoitus pisteineen 
oli seuraavan lainen. Jukka Harjamäki 2. 233, Han-
nu Risteli 3. 224, Arto Salo 6. 213, Eino Kostian 15. 
178 ja Seppo Kaila 16. 166. Osallistujia kilpailuun 
oli viidestä killasta kaikkiaan 21 ampujaa. Kilpailu-
radan pituus oli 150 metriä ja kilpailu käytiin am-
puma-asennoilla makuu, polvi ja pysty. 

Kilpailusää Upinniemessä oli hyvä. Ehkä jossa-
kin vaiheessa aurinko tirkisteli kilpailijoita hanka-
lasta kulmasta etuvasemmalta. Aamuvarhain Tu-

rusta lähtiessämme oli sää hieman pilvinen mut-
ta ajaessamme läpi Kemiönsaaren jo salaperäisen 
utuinen. Jatkoimme Strömman kanavan kautta, 
läpi kauniin, vielä uinuvan valtakuntamme eteläi-
simmän kärjen. Tieliikenne oli vielä vähäistä ja lä-
himetsien reunoilla matkamme seuraili aamiaisel-
la olevat peurat. 

Ilmoittautuminen Upinniemen portilla oli jo 
puoli yhdeksän aikoihin ja sisälle siirryimme klo 9. 
Siitä ripeästi ampumaradalle jossa Keijo Karimäki 
toivotti kilpailijat tervetulleiksi. Suoritimme koh-
distuslaukaukset ja tähtäimien säädöt yliluutnant-
ti Kärkisen johdolla. Kilpailu sujui ilman suurem-
pia häiriöitä. Ainoastaan Laivaston Sukeltajakillan 
Raimo Häyrinen joutui keskeyttämään asehäiriön 
vuoksi. 

Kilpailun jälkeen kävimme vielä hetken seu-
raamassa pienen reserviryhmän harjoittelua so-
velletun reserviläisammunnan kuvioissa. Meille 
oli järjestetty kunnon lounas muonituskeskukses-
sa. Perinteisin lausumin ruoka oli hyvää ja sitä oli 
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Jos tuo aurinko tuosta 
hiukan vielä kääntyy 
niin ... Eino Kostian 
tähyää ampumakatok-
sesta taulujen suun-
taan Hannu Ristelin, 
toinen oik. ja Arto 
Salon, neljäs oik. seu-
ratessa vieressä. 

riittävästi. Meille jäi vielä aikaa kierrellä pikkubus-
sillamme kutistuvaa Upinniemen varuskunta-alu-
eella. Varsinainen varuskunta-alue on täälläkin 
kutistumassa kun henkilökunnan asuntoina aikai-
semmin toimineet rakennukset siirtyvät siviiliasu-
muksiksi. Pistäydyimme myös katsomassa Sukelta-
jakoulun tiloissa. Koulu on hyvin tuttu mm muka-
namme Turusta tulleelle LaivSukKin Risto Laitisel-
le monien kurssien ajoilta. Koulun erikoisuuksina 
näimme "pöntön", syvän tynnyrimäisen altaan jos-
sa voi sukeltaa muistaakseni ainakin viiteen met-
riin. Koululla on tietysti myös komea uimahalli. 

Palkintokahvit joimme Upinniemen sotilasko-
dissa. Kilpailun järjestelyt toimivat mielestäni mal-
likkaasti josta kiitos järjestelyissä kunnostautuneil-
le. 

Tyytyväisenä joukkuemenestykseen lähdimme 
kohti Turkua iltapäivän kääntyessä kohti iltaa. 

Voittoja myös Skinnarvikin 
kalastuskilpailussa 
• Turun Laivastokilta osallistui perinteiseen kol-
men seuran rannalta kalastuskilpailuun Kemiön 
Varikko-osastolla Skinnarvikissa 29.9. Järjestä-
vä seura oli Skinnarvikin Eräseura ry. Kilpailuun 
osallistui kaikkiaan 23 henkeä. 

Turun Laivastokillan Anneli Varinowski toi 
voiton kotiin tuloksella 5,790 g. 2. sija meni Björk-

bodan Conny Björkstrandille 5,130 gramman 
saaliilla. Kiltamme jäsen Jaakko Rantanen korja-
si pronssisijan 4,030 g tuloksella. Muut jäsenem-
me sijoittuivat seuraavasti: Alpo Leisten 4. 3,870 g, 
Janne Engblom 5. 3,580 g, Eino Kostian 8. 2,130 
g, Helga Karjalainen 10.1.110 g, Reino Varinowski 
12. 0,670 g, Hannu Risteli 13. 0,460 g ja Eija Leis-
ten 14. 0,400 g. 

Junioreista komeimman saaliin veti rannalle 
Jussi Leisten 1,580 gramman tuloksellaan. Onnea 
voittajille ja kaikille muillekin reippaille ulkoilijoil-
lemme. 

Tulevia tapahtumia 
• Turun Laivastokillan syksyyn kuuluu vielä tätä 
kirjoitettaessa pistooliammunnan mestaruuskil-
pailu joka tullaan kisaamaan Pansiossa. Toivotta-
vasti osallistujia on runsaasti. Paikka on nyt Raasia 
lähempänä useimpia ampujia. Ajankohta keskellä 
viikkoa ja illalla saattaa saavuttaa sellaisia jotka ei-
vät mahdollisesti halua rikkoa viikonlopun vietto-
aan. Tulokset on luettavissa seuraavassa numeros-
sa. 

Killan syyskokous 30.10. on myös jo pidetty 
ja siitä on juttua kuvineen seuraavassa Rannikon 
Puolustajan numerossa. Syyskokoukseen on lu-
pautunut esitelmöitsijäksi Turun satamakapteeni 
Kari Riutta kertomaan satamaan liittyvistä suunni-
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telmista. Kevätkokous tullaan pitämää Turun Up-
seerikerhon remontin vuoksi ensi vuonna jossakin 
muualla. Kokouspaikka tiedetään alkuvuonna ja 
siitä ilmoitetaan hyvissä ajoin ainakin Turun Sano-
mien Treffiliitteen kiltapalstalla. 

Veljesilta vietetään viikolla 47 hohtogolfin pa-
rissa matkustajasatamassa. Itsenäisyyspäivänä 
käymme laskemassa seppeleen Naantalissa Laivas-
ton Muistoristille sekä yhdessä kiltapiirin kanssa 
Aurajokirannassa olevalle Itsenäisyyden Kivelle. 

Jouluaattona ryhmä kiltaveljiämme käy kunni-
oittamassa sankarivainajien muistoa Turun hauta-
usmaan sankariristillä. 

Teksti ja kuvat Seppo Kaila 

Yhteystiedot: 

Seppo Kaila 
Tiedottaja, Turun Laivastokillan hallitus 
P. 050-5225125 
Kannuskatu 12 E 60 
20880 TURKU 
seppo.kaila@turunlaivastokilta.net  
Työpuh. (02) 269 4275 

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

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

Terveisin 
Helsingin 
Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 

Turun Laivastokilta ry: n 
K E V Ä T K O K O U S 

Turun Laivastokillan sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 26. 2. 2008. 

HUOM! Turun Upseerikerhon remontin 
vuoksi kokous on mvöhemmin 

ilmoitettavassa paikassa. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 

kevätkoukselle määräämät asiat. 
Kokouksessa kuullaan perinteen mukaan mvös 

kiinnostava esitelmä. 

Hanki itsellesi Turun 
Laivastokillan pinssi. 

! Pinsin voit hankkia yhteisissä 
tilaisuuksissa tai ottamalla yhteyttä: 

(ouko.andsttom@tumnlaivastokilta.net 

T E R V E T U L O A ! 
Kaikki joukotta mukaan. 

Hallitus. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Merenkulku Rauma 

www.samk.fi/teme 

Koulutusta nykyiselle ja 
tulevaisuuden meripäällystölle 

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 

Merenkulun koulutusohjelma 
Suuntautumisvaihtoehdot : 
• Mer ikapteeni (AMK) 2 7 0 op 
• Merenkulkualan insinööri (AMK) 2 7 0 op 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 
Merikapteeni (ylempi AMK) 
Merenkulun hal l into 6 0 op 
Yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa 

Aikuiskoulutus monimuoto-opiskeluna 
vaht ikonemestarei l le ja -perämiehi l le 
Tiedustelut (02) 6 2 0 3 6 7 2 
www.mr.samk.f i 

TÄYDENNYSKOULUTUS 

www.samk. f i / taydennyskoulutus  
Tiedustelut (02) 6 2 0 3 1 0 0 

Kysy lisää DP-operaattor ikoulutuksesta. 
DP Basic, DP Advanced & 
Dp Intensive Simulator Training 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Tekniikka ja merenkulku 
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Pohjanmaan upseereit ja miehistö vetävät yhtä köyttä. 

MIL POHJANMAA JÄLLEEN VAASASSA 

Miinalaiva Pohjanmaa vieraili kummikaupungis-
saan Vaasassa 28.-30.9. Perinteinen kisa laivan 
miehistön ja kiltalaisten välillä käytiin laiturilla 
aluksen välittömässä läheisyydessä. Tällä kertaa 
merimiehet olivatkin valinneet kilpailulajit omalta 
erikoisalaltaan, jonka johdosta killan nelimiehinen 
joukkue joutui luovuttamaan voiton Pohjanmaalle. 
Kiertopalkintona toimivaa tykinhylsyä yritetään 
sitten ensi syksynä voittaa takaisin. 

Killan puolesta isäntinä toimivat kunniapu-
heenjohtaja Tauno Rewell ja varapuheenjohtaja 
Mauno Hintsala Killan puheenjohtaja oli estynyt 
saapumaan tilaisuuteen ulkomaanmatkan takia. 
Kisaa oli seuraamassa hieman toistakymmentä kil-
talaista. 

OTTEITA KILLAN TOIMINNASTA 
TULEVANA VUONNA 

Tuleva toimintakausi koostuu edelleen säännölli-
sistä kuukausitapaamisista, jolloin järjestetään tu-
tustumiskäyntejä tai esitelmiä. Kevätkaudella käy-
dään mm. Helsingin venemessuilla, ja mahdolli-
sesti Hämeenlinnan Tykistömuseossa. Kesäkuus-
sa on perinteinen purjehdus Merivartioston aluk-
sella. Tarkoitus on myös osallistua Pohjoismaisiin 
Laivastokiltapäiviin Norjassa, ja luonnollisesti 
myös valtakunnalliseen kiltapäivään Haminassa 
elokuussa. Syyskuussa Vaasaan saapuu jälleen mii 
Pohjanmaa, ja nyt on päämääränä voittaa kierto-
palkinto takaisin laivan miehistöltä. Kilta saa nyt 
valita kilpailulajin; onhan se jo "kotikenttäetu". 
Vuoden 2008 ohjelmaan kuuluu vielä pari yri-
tysvierailua, mm. tutustuminen Wärtsilän uuteen 
Vaasa tehtaaseen. 

Luonnollista on, että kilta tulee ensi kaudella-
kin panostamaan uuteen Ahven -luokan kiltave-

1 2 7 



Killan joukkue 
miinakärryä 
työntämässä 

neeseen, Mariaan. Sitä tullaan käyttämään vapaa-
ehtoisissa kertausharjoi- tuksissa, samoin kuin 
killan omissa opetustehtävissä. Myös Suupohjan 
alueen kiltalaiset voivat tulla Vaasaan ajoharjoitte-
luun, mitä muutamat heistä ovat jo kuluneena syk-

synä ehtineet tehdäkin. Killan toinenen vene, Lin-
da, tukeutuu edelleen Kristiinankaupunkiin, myös 
kesällä 2008. 

Kuvat: Erkki Lehtimäki 

The Depth of Technology 
Saab U n d e r w a t e r Systems focus on 
the deve lopment and p r o d u c t i o n of 
u n d e r w a t e r systems tha t gather and 
process data, de tec t and neutra l ise 
mines and des t roy naval targets on o r 
under the surface. 

Saab is leading the nex t genera t ion o f 
mu l t i func t iona l u n d e r w a t e r systems in 
an in te rna t iona l c o o r p o r a t i o n . 

SAAB UNDERWATER SYSTEMS 
Saab Underwater Systems AB 
SE-591 29 Motala, Sweden 
Tel +46(0)141 22 45 00 
Fax +46(0)141 22 45 54 
www.saabgroup.com 
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Kuulumisia Oulusta 
Elokuun 19. päivä teimme veneretken Iin edustalla 
olevaan Röyttän saareen. Saaressa on eri purjedus-
seurojen majoja. Saarella on värikäs historia. Sitä 
hallinnoi nykyisin metsähallitus. Toisessa kuvas-
sa Oulun PS:n kommodori kiltaveli Timo Kujala 
kertoo saaren historiasta. Siellä on luontopolkuja 
nähtävyytenä vanha luotsiasema. Saari on kesän 
aikana erittäin suosittu matkakohde purjehtijoi-
den keskuudessa, johtuen perämeren saarien vä-
hyydestä. Kitaveli Mauri Kangasluoma toimi isän-
tänämme OPS:n majalla, missä ruokailimme ja 
saunoimme. Yhteiskuva on ryhmästämme majan 
kuistilla. 

Kolmannessa kuvassa ryhmämme on Virpi-
niemen merivartioaseman laiturilla valmiina lähte-
mään pienelle tripille Virpiniemen edustalle. Var-
tioalus UISKO on kokenut äskettäin täysremontin. 
Sitä on jatkettu. Se on saanut öljyntorjuntajärjes-
telmän ja viimeistä mallia olevat navigointilaitteet. 
Monet kiitokset laivan miehistölle esittelystä, pul-
lakahvista ja mukavasta matkasta 

Tulevaa toimintaa alueellamme: 
Tammikuun loppupuolella on perinteiset Jään-
särkijäiset. Helmikuussa Harry Hammar esit-
tää vanhoja filmejä Oulusta, jotka ovat hänen 
isänsä o t tamia . Maal iskuussa a iomme tehdä 
laitosvierailun. Huhtikuussa on jo kiire suunnitel-
la kiltapiirin kiltakilpailu, jonka saamme järjestää 
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MyyTAVÄNÄ PUOLUSTUSVOIMIEN HYLKÄÄMÄÄ JA 
KÄYTÖSTÄ POISTAMAA MATERIAALIA 

AIHIOITA ASKARTELUOILLE -
KOHTEITA KUNNOSTAJILLE! 

KAIKENLAISIA KÄYTTÖ-. KERÄILY-
JÄ MUISTOESINEITÄ! 

AUKIOLOAJAT 
l i k l t i . Iwkfcadu ja t t n t a i kalla 12 00 - 16 00 

fahalmoaiMral myyMla»: 0) I I I 45425 ja 0 ] 111 
NM * ! MoVmtopofta aiaaastaaa katamaa rahat 

00 

43422 

1 

SA -kauppa 

JOHANNA 

Loviisan satama 
joustava ja tehokas 

Loviisan kaupunki 
Lovisa stad ^ 

jatkoa edelliseltä sivulta 

voitettuamme edellisen kilpailun. Kilpailurastien 
aiheita ei voi vielä paljastaa. Toukokuussa on tou-
kosauna ja kuun lopulla kiltakilpailu. Elokuussa on 
jälleen perheretki Röyttään. Loppuvuoden tapah-
tumista myöhemmin, kuten joulusauna jne. Jokai-
sen kuukauden 1. torstai kokoonnutaan Aleksin-
kulmassa ja kesäkuukausina rantakahvilassa. 

Kuvat ja teksti Esko Pekama 

Varuskunta näyttää varmaan aika oudolta 
paikalta vierailijan silmin katsottuna. Suo-

menlahden Meripuolustusalueella käy vuosittain 
vierailijoita kuulemma liki 20 000. Osa näistä 
vieraista kiertää myös bussilasteittain varuskun-
nan asuinalueen läpi. Välillä tunnen oloni Kor-
keasaaren asukiksi, kun vierailijat nenä kiinni 
bussin sivulasissa tuijottavat meitä ihka eläviä 
varuskuntalaisia. Voin vain kuvitella, millainen 
supina käy bussissa: "Kato, täällä asuu ihan ih-
misiä ja lapsiakin! Onkohan nuo ihan tavallisia 
vai kasvaako kapiaisen kersat ihan kieroon?" 

Kai me olemme ihan tavallisia ja ehkäpä lap-
setkin ovat ihan normaalisti kieroon kasvatettu-
ja. Tuskinpa varuskunnassa on sen suureempaa 
kasvatusviisautta, vaikka syväjohtamisesta pal-
jon puhutaankin. 

Vierailla saattaa olla myös aika villejä visioi-
ta siitä, miten varuskunnassa toimitaan. Tässä 
muutama mehevin kommentti: 
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Väittämä nro 1: 
Teillähän on siellä oma varuskuntasairaala. Se-
hän on tosi kätevää, kun voitte käydä hoidatta-
massa siellä vaivat. 

Juu-ei, vaikka asummekin varuskunnassa, 
niin kunnallisveromme maksamme Kirkko-
nummen kuntaan. Varuskuntasairaala eli veksi 
on varusmiehiä varten. 

Vaikka lääkintämiesten koulutus on var-
maan hyvätasoista, niin koti- tai kenttäsynny-
tystä en ole edes harkinnut, vaan olen lähtenyt 
suosiolla synnyttämään portin ulkopuolelle si-
viilisynnytyssairaaloihin. 

Väittämä nro 2: 
Teillähän siellä varuskunnassa varusmiehet var-
maan siivoavat asuinalueen pihat lehdistä yms 
roskista. 

fuu-ei, mikäli mitään olen ymmärtänyt me-
rivoimien ydintoiminnoista, niin merialueen 

Sokerina pohjalla väittämä nro 3: 
Erään tuttavani jenkkiläinen mies to-
tesi (kuultuaan, että asumme merelli-
sessä varuskunnassa): "Well, sehän on 
upeaa, verovapaa ostosparatiisi". Heillä-
päin kuulemma laivastotukikohdat ovat 
unelmamestoja: kaikki herkut (ymmär-
täköön kukin sen miten haluaa...) pie-
nellä rahalla. 

Juu-ei taaskaan. Piti palauttaa mies 
maan pinnalle, ei tosiaankaan meillä 
Suomessa, jollei soden munkkeja laske-
ta ostosparatiisiksi. Hyviä ne tosin ovat! 

Tiedättekös miten varuskunnan 
lasten synttärijuhlat eroavat tavallisten 
siviilien juhlista? Ei, lapset eivät kulje 
tahdissa mars kakkupöytään ja takaisin 
lasten omiin pikku sulkeisiin. Jos lasten-
juhlat on merkitty aloitettavaksi klo 15, 

niin just jämpti klo 15 vieraat ovat oven takana 
ja lapset noudetaan samanlaisella tarkkuudella 
pois juhlista. 

Olen siirtymässä pikkuhiljaa kotiäitiydestä 
yliopistollisiin kuvioihin ja samaa sotilaallista 
ajankäytönhallintaa ei akateemisessa maailmas-
sa näy. Opiskelijoita valuu luentosaliin enem-
män ja vähemmän myöhässä. Luennolla istu-
taan pipot päässä ja kintut pöydällä. Olen pit-
kin syksyä ihmetellyt moista käytöstä, joten jos 
Helsingin yliopiston kulmilta joku kaunis päivä 
kuuluu äitimäinen karjaisu: "Huomio! Olkaa 
ajoissa, hattu pois päästä ja istukaa kunnolla!", 
niin tiedätte, että merivaruskuntalainen on taas 
irti portin toisella puolella. 

P.S. Merivaruskuntalainen kiittää nöyrästi saa-
mastaan kirjoittajapalkinnosta ja huomionosoi-
tuksesta sekä lukijoiden myönteisistä kommen-
teista! 

valvonta ei pidä sisällään tupakantump-
pien keräämistä lasten leikkipaikoilta. 
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Säähavaintoja taktiseen 
päätöksentekoon. 
Vaisalan monipuolinen tuotevalikoima kattaa myös laivaston 
säähavaintotarpeet. Tarjoamme luotettavia ratkaisuja sekä yläilma-
että pintasäähavaintojen tekemiseen. 

Vaisalan tuotevalikoima on yhtä monipuolinen kuin 
ne ympärillä vallitsevat olosuhteet, joita niillä mitataan. 

Lisätietoja eri tuotteista ja ratkaisuvaihtoehdoista löydät 
Internet -sivuiltamme osoitteessa www.vaisala.com/defense tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen defensesales@vaisala.com. 

Kuvassa Vaisala Maritime 
Observation System MAWS410 

w w w . v a i s a l a . c o m / d e f e n s e 

Vaisala Oyj 
Tel. + 358 9 894 91 
Fax +358 9 8949 2226 
defensesales@vaisala .com 

m VAISALA 
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Sää-ja olosuhdetiedot 
merivoimien käytössä 

Suomen Mer ivo imien to im in -
nan painopiste on ensisijaises-

ti vedenalaisessa tiedustelussa ja 
sodankäynnissä; miinoituksessa ja 
miinanraivauksessa. Sen sijaan vä-
hemmälle huomiolle ovat jääneet 
merenpinnan yläpuoliset to imin-
not. Suomen oloissa tällainen pri-
orisointi on varmasti perusteltua, 
huomioon ottaen saariston tarjo-
aman suojan ja to iminta-alueen 
rannikon tuntumassa. 

Maailmanlaajuisest i meren-
p i n n a n y läpuo l i se t t o i m i n n o t 
sekä sää i lmiö iden va ikutukset 
ovat merkittävä tutkimuksen koh-
de maissa, joilla on valtamerilai-
vastoa. Perinteisesti sää on miel-
letty oleelliseksi osaksi merenkul-
kua, eikä sen merkitys ole vähe-
nemässä. 

Suomen oloissa mer ivoimia 
palvelee Ilmatieteen laitos yleisil-
lä, merenkulkijoil le kohdistetuilla 
palveluillaan sekä erityisesti me-
rivoimille tuotetuil la erikoispalve-
luilla. Näiden palveluiden lisäksi 
Ilmatieteen laitos välittää Meren-
tutk imusla i toksen o losuhdet ie-

toa. Olosuhdetiedoista keskeisiä 
ovat jäätämis- ja tuul iennusteet, 
jääkartat sekä aa l lon- ja meren-
pinnan korkeus. Lisäksi on mah-
dollista välittää annetul le reitille 
tai paikalle olosuhteiden aika-ja 
paikkapoikkileikkaus. 

Suomessa puolustusvoimil la 
on käytössään sisäisessä verkossa 
toimiva säätietojärjestelmä (STJ), 
jonka avulla Ilmatieteen laitos vä-
littää olosuhdetietoa. Tämän jär-
jestelmän välityksellä kaikilla Puo-
lustusvoimien verkkoon pääsevil-
lä on mahdollista saada säätietoa 
käyttöönsä. Olosuhdet ietojen li-
säksi STJ välittää sääennusteita 
sekä tutka-ja satelliittikuvia. 

Tilanne USA:ssa 
ja muualla maailmassa 
Purjehtiessaan eri puolil la maail-
maa USA:n mer ivo imien alukset 
tekevät jatkuvasti säähavaintoja, 
ja välittävät tietoja kotimaahansa. 
Vastavuoroisesti USA:n Merivoi-
mien Meteorologinen ja Oceano-
grafinen Keskus (Fleet Numerical 
Meteorology and Oceanography 
Center) Montereyssa, Kalifornias-
sa välittää säätietotuotteita meril-
lä purjehtiville aluksille sekä tarjo-

aa palveluja merenkulun yleiseen 
käyttöön NOAA:n kautta (National 
Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration). 

1990- luvun lopussa USA:n 
merivoimil la oli merkittävä han-
ke laivoilla tehtävien säähavain-
tojen lisäämiseksi merenpinnan ja 
ilmakehän rajakerroksesta. Hanke 
kuitenkin keskeytettiin syyskuun 
2001 terrori-iskujen jälkeen USA:n 
puolustuksen lähiajan tarpeiden 
uudelleenarvioinnin yhteydessä. 

USA:n esimerkkiä seuraten 
Euroopassa muun muassa Rans-
kan ja Italian merivoimien yhteis-
hankinnassa oleville fregateille (4 
Horizon ja 27 FREMM -tyyppistä 
alusta) on määritelty säähavainto-
laitteet osaksi laivan t iedustelu-ja 
asejärjestelmiä. 

Sään vaikutus laivan 
itsepuolustusjärjestelmään 
I lmakehän va ih te levat omina i -
suudet kuten vesihöyrypitoisuus 
vaikuttavat laivan kykyyn havain-
noida lähestyviä kohteita. I lman 
t iheyden muut tuminen vaikuttaa 
sähkömagneettisen signaalin ete-
nemiseen eli taittumiseen.Taittu-
misen eli refraktion mitta, refrakti-
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oindeksi lasketaan paineesta, läm-
pöti lasta ja i lman suhteellisesta 
kosteudesta. Indeksin pystysuora 
profiili kertoo radioaaltojen käyt-
täytymisestä: tämä tieto on erityi-
sen hyödyllinen, sillä refraktio voi 
aiheuttaa monenlaisia virhekuvia 
tutkalle. Joitakin refraktion aihe-
uttamia virheitä voidaan korjata, 
ja muidenk in virheiden olemas-
saolosta vallitsevassa säätyypissä 
on hyvä tietää, sillä niil-
lä saattaa olla merkitys-
tä laivan turvallisuuteen 
tai kykyyn suoriutua an-
netuista tehtävistä. 

Signaalin kanavoi-
tuminen merenpinnan 
ja noin 10 m...40 m kor-
keudessa olevan ilma-
kerroksen väliin on lai-
van i tsepuolustuksen 
kannalta ehkä tärkein 
normaalista poikkeava 
tutkan to iminta silloin, 
kun tutkan antenni on 
kyseisen kerroksen si-
sällä. Tällöin lähestyväs-
tä kohteesta ei välttä-
mättä saada kerroksen 
yläpuolisia havaintoja 
riittävän varhain. Mikäli 
tutkan antenni sijaitsee 
kanavoitumiskerrok-
sen yläpuolel la, kana-
vakerroksessa lähesty-
vä kohde saattaa jäädä 
huomaamatta. Tilanne on moni-
mutkainen, sillä tutkan antennin 
sivukeilojen suuntaiset signaalit 
saattavat lisäksi tuot taa odot ta-
mattomia kaikuja. 

Refraktio-olosuhteita aluksen 
ympärillä on hyvin vaikeaa mitata 
itse alukselta. Useiden Euroopan 
maiden yhteistyössä EDA:n (Euro-
pean Defence Agencyn) alaisuu-
dessa on meneillään hanke, jonka 
tarkoituksena on tuottaa suositus 
alusten itsepuolustusjärjestelmän 

toteuttamiseksi. Osallisina ovat ai-
nakin Iso-Britannian, Ranskan, Ita-
lian ja Saksan merivoimat. Myös 
FOI Ruotsista on osal l is tunut 
hankkeisiin, samoin FFI Norjasta. 

Sääolosuhteiden mallinnus 
meriympäristössä 
Säämallien käyttö auttaa refrakti-
oindeksin ilmaisemisessa laivan 
toiminta-alueel la. Edellytyksenä 

on, että kehitetään riittävän hyvin 
tarpeet kattava malli, jonka tar-
vi tsemat t iedot ja havainnot on 
mahdollista saada. Säähavainnot 
yksinään eivät riitä, vaan lisäksi 
tarvitaan t ietoa merenpinnan ti-
lasta, sekä rannikon läheisyydes-
sä operoitaessa myös GIS (Geo-
graphic Information System) -kar-
tat: t iedot maastosta, maaperän 
ominaisuuksista ja maan käytöstä. 
Rannikon läheisyydessä on erityi-
sesti huomioi tava myös maa- ja 

merituuli-ilmiöt. 
Perinteinen sään ennustami-

seen käytetty malli, joka kattaa 
laajoja alueita, ei ole refraktioin-
deksin kannalta riittävän hienoja-
koinen. Siihen ei välttämättä ole 
ohjelmoitu niitä ilmiöitä, jotka ai-
heuttavat poikkeamia refraktioin-
deksin normaalista pystyjakau-
masta. Esimerkki tällaisesta ilmiös-
tä on haihtuminen, joka aiheuttaa 

kanavoitumisilmiön 
m e r e n p i n n a n vä-
l i t tömään läheisyy-
teen (Evaporat ion 
Duct). Haihtuminen 
on tilastollinen ilmiö, 
jo ta ei hetkel l isel-
lä pistemittauksella 
voida havainnoida 
luotettavasti. Ilmiö, 
jota voidaan ilmais-
ta taval l isel la sää-
mallilla, on kahden 
eri laisen i lmamas-
san k o h t a a m i n e n 
rann ikon läheisyy-
dessä. Matalammal-
la val l i tsee kostea 
merisää ja korkeam-
malla manteree l ta 
tu leva kuivan sään 
kerros. Näiden ker-
rosten rajapinnassa 
on odotettavissa ref-
raktioindeksin jyrkkä 
muuttuminen. 

Integroitu 
havaintojärjestelmä (METOC) 
osana pinta-aluksen 
tietojärjestelmää 
tulevaisuudessa 
Integroitu METOC (Meteorologi-
cal and Océanographie) -järjes-
telmä tuot taa tarvi t tavan sää-ja 
muun olosuhdet iedon laivan jär-
jes te lmi l le numeerisessa m u o -
dossa. Sen keskeisenä element-
t inä on paikal l iso losuhdemal l i , 
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jonka avulla t ieto voidaan syöt-

tää suoraan laivan muille järjestel-

mille reaaliajassa. METOC pystyy 

antamaan ennusteen olosuhtei-

den muuttumisesta lähitunteina 

muutaman kymmenen merimai 

Iin etäisyydellä. 

Tulevaisuuden METOC käyttää 

spesifistä 4D säämallia (3D paikas-

sa ja aika), joka initialisoidaan aika-

ajoin, esimerkiksi kuuden tunnin 

välein, käyttämällä numeerista 

sääennustekenttää lähtötietona. 

Se myös päivittää ti lannetta jat-

kuvasti omalta alukselta tehdyillä 

havainnoilla sekä muista lähteis-

tä, kuten toisilta aluksilta, miehit-

tämättömil tä t iedustelukoneilta 

sekä tutkan merivälkehavainnois-

ta. 

Taktinen 
päätöksentekojärjestelmä 

Mikäli o losuhteet tunnetaan ja 

t ieto saadaan sopivassa numee-

risessa muodossa, on mahdollista 

rakentaa automaattinen varoitus-

järjestelmä yhdistämällä uhkaku-

vien ja laivan omien järjestelmien 

ominaisuustietoja numeerisessa 

muodossa oleviin olosuhdetietoi-

hin. Näin saadaan varoitusjärjes-

telmä, joka antaa automaattisesti 

tiedon, mikäli olosuhteet ovat sel-

laiset, että jokin uhkatekijä muo-

dostuu liian suureksi.Tällöin ope-

raatioiden suunnittelijan huomio 

saadaan tarvittaessa kiinnitettyä 

oleell iseen asiaan tai vapautet-

tua hyvien olosuhteiden vallites-

sa aikaa muualle. Automaatio on 

tarpeen, sillä nykyaikaisessa joh-

tamisessa tiedontulva on suuri, ja 

automaation avulla on mahdol-

lista karsia turha ja tarpeeton tie-

to pois ja kiinnittää huomio tilan-

teen kannalta oleellisiin asioihin. 

likka Ikonen 

Business Development Manager 

Vaisala Oyj 
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För vår säkerhet 
For our security 
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TEKNI IKKAA, TAKTI IKKAA, TEKNOLOGIAA 

Rajavartiolaitos uusii partiovenekalustonsa 
Mer ivart iostojen tärkein ve-

neka lus to , p a r t i o v e n e e t , 
on tarko i tus uusia lähivuosina. 
Nyky inen 1980- luvul ta läht ien 
käytössä ol lut partiovenekalusto 
on v a n h e n t u n u t ja sen y l läp i to 
on käynyt koh tuu t toman kalliik-
si. Uusi mall i "PV 06 E"vie kehi-
tyksessä suoraan 2010 luvulle ja 
vastaa tehtävien muut tumiseen 
ja vaativuustason nousuun. 

PV- kaluston uus iminen on 
osa Rajavartiolaitoksen mer ipe-
lastustoimen t u t k imus - j a kehi-
tystoimintaa. Uuden partiovene-
tyypin suunnittelussa on o te t tu 
huomioon alan viimeisin kehitys 
ja kattava operati ivinen tarvehar-

kinta. Uuden kaluston edel lyte-
tään sopivan meripelastukseen, 
rajaturvallisuustehtävien hoi toon 
(mm. Schengen ulkorajavalvon-
taan), vesil i ikenteen valvontaan 
ja v i ranomaisyhte is työhön vaa-
tivissakin olosuhteissa. Pitkäjän-
teisessä uuden aluksen konsep-
tisuunnittelussa on vertai l tu eri-
tyyppisiä ratkaisumalleja ja suun-
nitteluideoita, ja myös työturval-
lisuuteen on panostettu. 

Partiovenesarjan kehitysver-
siota, PV 06 E:tä testataan syksyn 
aikana Länsi-Suomen ja Suomen-
lahden merivartiostoissa erilaisis-
sa tehtävissä kaikissa mahdollisis-
sa olosuhteissa. Kehitysversiosta 

saadut kokemukse t h u o m i o i -
daan loppuvuodesta laadittavas-
sa varsinaisen venesarjan tarjous-
pyynnössä. 

Pituus: 
Leveys: 
Paino: 
Nopeus: 
Teho: 

14,65 m 
4 m 

12,7 tn 
40+ kn 
956 kW 
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Englannista uusi vedenalainen 

Tämän v u o d e n maal iskuussa 

BAE-yht iö esi t te l i mer i teo l l i -
suusmessuil la Southampton issa 
Englannissa t eh taan u u d e n Ta-
l isman M m ieh i t t ämä t tömän ve-
dena la isen aluksensa UUV (Un-
d e r v a t e r u n m a n n e d v e h i c l e ) . 
A lus o n j a t k o k e h i t e l m ä ens im-
mäisestä Talisman prototyypistä. 
Uusi versio o n ta rko i t e t t u mer i -
m i ino jen to r jun taan M C M (Mine 
Coutermeasures). 

BAE t u t k i m u s j o h t a j a n A n d y 
Tongen mukaan tärke in ero ai-
ka isemman ja uuden Tal ismanin 
välil lä on merk i t tävä pa inon vä-
hen tyminen . Talisman M on val-
mistet tu kilpa-autoja valmistavan 

Lola Cars tehtaankin käyttämästä 
kompos i i t t ima te r iaa le i s ta . Lait-
t e e n v a l m i s t u m i n e n n o p e u t u i 
oleel l isest i sillä, tehdas sai run-
g o n Lolalta käyt töönsä vain kol-
m e kuukaut ta t i laamisesta. Uusi 
runko oso i t tau tu i huomat tavas-
ti kestävämmäksi ja no in puo le t 
kevyemmäks i ku in mi tä p r o t o -
t yypp i oli aikanaan ollut. Tehtaan 
edus ta jan T o n g e n m u k a a n uu-
den mall in keveys helpot taa val-
tavasti sen l i ikute l tavuut ta aluk-
sella, mikä mahdol l istaaTal isman 
M käyttöä pienissäkin aluksissa. 

Uuteen UUV:een on asennet-
t u BEA:n Archerf ish mi inanraiva-
usjär jestelmä. Tehdas a ikoo py-

syä vo imakkaast i m i i n a n t o r j u n -
takalustomarkkinoi l la ja se onk in 
tar joamassa Tal isman M laitteis-
toa USN:n uusiin LCS maih innou-
sualuksiin. 

Tehdas t u l e e j ä r j e s t ä m ä ä n 
t u o t e - e s i t t e l y n Yhdysva l lo issa 
m y ö h e m m i n t ä m ä n v u o d e n ai-
kana. Ta l isman o n v a l m i s t e t t u 
modu laar i tekni ikal la ja sen lait-
tee t ovat uude l l eenoh je lmo i t a -
vissa eri teh täv iä ja o losuh te i ta 
var ten , mikä o n k i n es imerk iks i 
Yhdysva l ta in la ivaston j o h t a v a 
f i losof ia . Em. sopi i hyv in myös 
la i t teen v a l m i s t a n e e n t e h t a a n 
t o i s e n s u k u p o l v e n Ta l i sman in 
yhteydessä muo to i l t u i h i n uusiin 
tavoitteisi in. 

Uut ta m i inan to r jun ta la i te t ta 
vo idaan käyttää hor isont in taak-
se (OTH = Over the Horizon) lä-
het tämäl lä se edeltä käsin esim. 
m a i h i n n o u s u a l u e e l l e ra ivaa-
maan mi ino i tukseen aukko var-
sinaiselle ma ih innousu jouko l l e . 
M-version ollessa vielä toistaisek-
si sisävesitesteissä vanhemmal la 
mal l i l la j a t ke taan kokemuks ien 
keräämistä Eng lann in mer i vo i -
mi l le ja u u d e m m a n la i t teen ke-
hittämiseksi. 

Majuri M a t t i Tu ikka 

Art ikkel i on ju lka is tu Sotilasaika-
kauslehdessä 9/2007 

Suomen Jääkärimuseo 
Jääkärintie 80, 62420 KORTESJÄRVI 

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00 
16.8.-14.6. ark. klo 10-15. 
Muulloin sopimuksen mukaan. M 
Suomen Jääkärili ikkeen 
synnystä, toiminnasta 
ja historiasta kertova Puh. 06-2412400,06-24124228 
näyttely. www.kortesjarvi.fi 

suomen.jaakarimtiseo@kortesjarvi.fi 

K L a i v a k o n e O y 
i Ship engine tepair3 and samses 
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maisen aluksen 
i laminointia 
a i i n e n M a k ä U a 

Kirjoittaja on Insinööriyli-
luutnantt i Björn Enroth. 
Hän toimi i Mi inantorjun-
ta-alushankkeen laivatek-
nisenä projektipäällikkönä 
Merivoimien Esikuntanan 
Materiaali-Osaston Laiva-
sektorilla. 

Mer i vo im ien v i ime v u o d e n 
marraskuussa solmiman so-

pimuksen mukaisesti italialaiselta 
In termar ine S.p.A:lta hanki taan 
kolme miinantorjunta-alusta, mii-
nasodankäynnin tietojärjestelmä 
sekä elinjakson aikaisen huol lon 
ja y l läp idon tuk ipaket t i (sisältää 
mm. varaosia ja erikoistyökaluja). 
Hankintasopimuksen kokonais-
hinta on 244,8 MEURja se rahoi-
tetaan vuoden 2006 talousarvi-
ossa myönnety l tä Puolustusvoi-
mien materiaalisen kehittämisen 
t i lausval tuudel ta (PVKEH 2006). 
Mer ivo imat vastaanot tavat en-
simmäisen aluksen vuonna 2010, 
to isen vuonna 2011 ja ko lman-
nen 2012. Operati ivinen valmius 
saavutetaan 2015 mennessä. 

Hank innan tavo i t t eena on 
tuot taa Mer ivoimi l le operat i iv i -
nen m i inan to r j un takyky val ta-
kunnallisesti tärkeiden meriyhte-
yksien turvaamiseksi miinauhkaa 

vastaan. Alukset hankitaan ensi-
sijaisesti kot imaan tehtäviä var-
ten. Alusten järjestelmiä voidaan 
myös hyödyntää siviilitehtävissä 
ja viranomaisyhteistyössä, mm. 
merenpoh jan kartoittamisessa, 
vedenalaisissa ets intä- ja tunnis-
tustehtävissä sekä vedenalaisten 
räjähteiden vaarattomaksi teos-
sa. Alukset parantavat Suomen 
mahdol l isuuksia osallistua kan-
sainväliseen kri isinhall intatehtä-
viin EU-ja Nato-yhteensopivana. 

Ensimmäisen aluksen 
rungon rakentaminen alkoi 
Ens immäisen m i i n a n t o r j u n t a -
aluksen r u n g o n raken taminen 
a l o i t e t t i i n he inäkuussa 2007. 
Rungon rakentamisen (laminoin-
nin) a lo i t tamisen kunniaksi In-
termar ine jär jest i 4. heinäkuuta 
2007 Italian Sarzanassa rungon 
laminoinn in aloi tusseremonian, 
j ohon osallistuivat Suomen Itali-
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Nauhan leikkaus 

an suurlähetti läs Pauli Mäkelä ja 
Suomen mer ivo imien edustajat 
l ippueamiraali Veli-Jukka Penna-
lan johdolla. 

Ens immäisen aluksen run-
ko on valmis irrotettavaksi muo-
tista kuluvan vuoden l o p p u u n 

mennessä ja varusteluvaihe al-
kaa samanaikaisesti toisen aluk-
sen rungon laminoinn in kanssa 
ensi vuoden alkupuolella. Ensim-
mäisen aluksen vesillelaskun on 
tarkoitus tapahtua tammikuussa 
2009. 

Alusten teknisiä tietoja 
ja erityispiirteitä 

Alusten tekniset t iedot: 
Pituus 52,45 m 
Leveys 9,47 m 
Uppouma 680 tn 
Syväys 3,15 m 
Matkanopeus 13 soi 
Pääkoneet 2 x 1000kW 
Apukoneet 2 x 6 1 0 kW 
Toimintasäde 1500 mpk 
Miehistö 34 henkilöä 

Rakenne: 
• Koneisto; Diesel- ja säh-

köpropulsio 
• Vedenalaisen räjähdyk-

sen kestävä rakenne 
• Ääni- ja magneettiherät-

teiltään hiljainen 
Umpilaminaatt i kompo-
siittirakenne 

Asejärjestelmät: 
• Vedenalaiset etsintäso-

narit ja -robot i t 
• Vedenalaiset tunnistus-

ja tuhoamisrobot i t 
• Vedena la inen pa ikan-

nusjärjestelmä 
E lek t ro -op t inen tu len -
johtojärjestelmä 

• 40 m m i lmator juntatyk-
ki 

• Syvyyspommit 

Toiminta-alueet: 
• Saaristo 
• Rannikko 
• Avomeri 
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Artikkelin kirjoittaja ja kapteeniluutnantti Vili Murto laittoivat 
köliin perinteen mukaiset kolikot, jotka laitetaan myöhemmin 
maston sisään 

Samanaikaisesti r ungon la-
mino inn in kanssa telakalla lami-
noidaan laipiota, kansia ja muita 
alukseen asennettavia osia. 

Runkoja kansirakenteet 
Alusten rungot, laipiot ja kannet 
ovat lasikuitua (umpilaminaattia), 
paksu immi l laan runko on j opa 
150 m m paksu. Alusten kansira-
kennukset tu levat o lemaan ker-
roslevyrakennetta, jossa lasikui-
dun lisäksi käytetään hi i l ikuitua 
ja balsaa. Syinä materiaal ival in-
to ih in ovat Mi inantor junta-alus-
ten korkeat shokki- ja herätevaa-
timukset. 

Alusten koneistojen 
erityispiirteitä 
Koska kyseessä ovat mi inantor-
junta-a lukset , ovat a lusten ko-
ne is to jen (moo t t o r i t , p u m p u t , 
sähkömoot tor i t , jne.) valinnassa 
ja sijoituksessa tärke impinä kri-
teereinä niiden mahdol l is imman 
alhainen akustinen ja magneett i-

nen herätetaso sekä ni iden sho-
kin kesto. 

Esimerkkinä voidaan mainita 
alusten propulsiolinja, jossa mm. 
diesel - m o o t t o r i t ovat käyneet 
läpi magneet t isuuden poistokä-
sittelyn ja ni ihin on teh ty muu-
toksia,jotta niiden akustinen he-
räte on kaupallista moottoria pie-
nempi ja jot ta niillä on kaupallis-
ta moottor ia parempi shokinkes-
to. Lisäksi pääkonehuoneessa si-
jaitsevat propulsiol injan osat on 
asennet tu eril l iseen r i ippuvaan 
kehtoon, joka on ki innitetty poi-
kittaislaipioihin irti rungosta. 

Mer ivo imi l le to imitet tavissa 
aluksissa tullaan käyttämään pro-
pulsiolai t teina yleisesti muissa-
kin miinantorjunta-aluksissa käy-
tetty jä Voith Schneider -propul -
siolaitteita. Ko. lai t teiden etuina 
ovat ni iden alhainen akust inen 
herätetaso ja hyvät oh ja i luomi-
naisuudet. 

Voith Schneider -propulsiolaite 
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UNIFERM OY 
Aleksanterinkatu 17, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uniferm.fi 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

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

Superior Knowledge in 
Marine Electrical Installations 

///M A R I N E L O Y / / / 

www.ab-marinel .f i 
Tel: +358-2 -444 11 

Oy Lunden Ab 
JALOSTAJA 

Pansiontie 45 
20210 Turku 
02-2609911 

UUDENMAAN 
MESTARI-RAKENTAJAT OY 

www.umr.fi 

% B O S C H 
Invented for life 

Turvallisuutta, johon voit luottaa. 

www.boschsecurity.com/fi 

MASTSYSTEM 

M a n n e r h e i m - m u s e o 
Suomen marsalkka, vapaaherra G. Mannerheimin 
kotivuosina 1924-51. 
Erikoisnäyttely: Mannerheimin sotilasasuja. 

Avoinna: pe, la ja su klo 11—16 (viimeinen opastettu 
kierros alkaa klo 15) sekä sopimuksen mukaan. 

Kalliolinnantie 14,00140 Helsinki puh. (09) 635 443 www.mannerheim-museo.fi 

• V 

F K O T K A N J I L „ 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Kotkan Merikirjasto 
Lehmustie 4, PL 9, 48401 Kotka 
puh. (05) 220 8540, meri.kir@kyamk.fi  
Virtuaalikirjasto Majakka www2.kotka.fi/merikirjasto 

Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

University of App l ied Sciences 

^ o n w ß g s î i t e i l I a l i s ä ä 
S i U G r i t u s I ^ ^ i 

Laadukasta komposiittiosaamista 
jo vuodesta 1986 

www.fy-composites.com 
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KON PUOLU 

amme 
RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: tapio.maijala@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Timo Junttila 
GSM 040 750 2348 
e-mail: timo.junttila@mil.fi  
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040 828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
(09) 181 24213 
e-mail: pentti.villanen@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
Puh (09) 181 24430 
Pääesikunta (1.1.2007) 
e-mail: jaakko.savisaari@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Markku Kaukoranta 
Riukutie 10 M42 
00390 HELSINKI 
Puh 040-5509707 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8C54 
00140 HELSINKI 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kare Vartiainen 
Mannerheimintie 128 A 29 
00270 HELSINKI 
GSM 0400 694 538 
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
Helenankuja 4,01400 Vantaa 
GSM 050 383 5486 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

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

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 036,02170 ESPOO 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

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

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

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

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

• Puheenjohtaja Martti Holma 
Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
GSM 040 755 4261 
e-mail: martti.holma@welho.com 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• Puheenjohtaja Heikki Arasto 
Santtionranta 5,23960 SANTTIO 
GSM 041 472 0602 
e-mail heikki@arasto.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Ove Enqist 
Hevoshaantie 906,01200 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvist@oktanet.fi 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 040 824 8679 
Puh (019) 2481163 
e-mail: veikkoe@hotmail.com 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 Turku 
GSM 050 465 9309 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Vesikatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@haminanetti.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B17,00700 HELSINKI 
GSM 0505522756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 
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TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Reino Varinovvski 
Nuppulantie 10 E, 20320 TURKU 
Puh (02)239 4491,0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@pp.inet.fi 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@netikka.fi 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 

www.hrmu.fi 
• Puheenjohtaja Erik Westerinen 
Lappomintie 446,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MI INANRAIVAAJALTA 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400503099 
e-mail: erwes@erwes.com 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

TURUN RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Heikki Laiho 
Linnankatu 11 a 3 
20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail. heikki.laiho@turunreservimeri 
upseerit.fi 

f4 — 
/ PUOLUSTAJAn 

p ^ j lalui/thimäAa le/rfca 
2008 ^ 
16.02. Turun Rannikkotykistökillan vuosikokous (sivu 99) 
26.02. Turun Laivastokillan kevätkokous (sivu 126) 
27.03. MY:n ja RtUY:n "Itämeren tulevaisuusseminaari Suomenlinnan 

Upseerikerholla (sivu 88) 
17.04. MY:n ja RtUY:n vuosikokoukset Turussa Heikkilässä (sivu 88) 
23.-25.05. RtUY:n jäsenmatka Suursaareen (sivu 88) 
18.-21.09. RtUY:n ja MY:n jäsenmatka Ruotsiin (sivu 88) 

Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden toinen 
tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa 

Seuraa lehtemme kotisivuilta merivoimien 
ja eri yhdistysten tiedotteita: 

www.rannikonpuolusta ja . f i 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 0 0 8 
1/2008 Rakennemuutos päätöksessään 

Ilmestyy viikolla 10. 

Seuraavien numeroiden ilmestymis- ja aineistoajat ovat sivulla 2 

1 4 3 

mailto:reino.varinowski@pp.inet.fi
mailto:teuvo.roden@netikka.fi
http://www.hrmu.fi
mailto:erik.westerinen@hrmu.fi
mailto:erwes@erwes.com
mailto:keijokar@saunalahti.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


Kevyt ja ketterä 
työkaveri, vartio-

ja partiotehtäviin! 

Ranger V-800 
Ranger 550 
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