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Pääkirjoitus 2/2008 

Meripuolustuspiiri varautuu 
viranomaistukeen 

Puolustusministeriön strategia 2025 "Tur-
vallisesti tulevaisuuteen " julkaistiin pari 
vuotta sitten. Siinä nähtiin vapaaehtoinen 

maanpuolustus voimavarana, jonka avulla voidaan 
alhaisin kustannuksin tukea puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen kouluttamista ja kehittää puolustus-
voimien valmiuksia viranomaistukeen. 

Merivoimat onkin kuluvana vuonna tilanneet 
Meripuolustuspiiriltä parisenkymmentä kurssia, joi-
den tarkoituksena on kouluttaa maakuntajoukkoja 
niiden sodan ajan tehtäviin. Ensi vuonna Meripuo-
lustuspiiri laajentaa kurssitarjontansa kattamaan 
myös viranomaistukea. 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisstrategia velvoittaa merelliseen öljy-ja kemi-
kaalionnettomuuden torjuntaan. Meripuolustuspii-
ri onkin jatkossa valmis tukemaan viranomaisia öl-
jyntorjunnassa, erityisesti huolto-, merikuljetus- ja 
johtotehtävissä. 

Piirin meriosastot ovat jo harjoitelleet mm Tu-
russa, Vaasassa ja Kokkolassa, yhteistoiminnassa 
pelastuslaitoksen kanssa. 

Vierailin hiljattain Suomen ympäristökeskuk-
sessa jossa vakuutuin merellisten öljyntorjuntatoi-
mien nopean käynnistämisen tärkeydestä. Samoin 
perehdyin alan valmiussuunnitteluun, jolla kartoi-
tetaan eri rannikonosien mahdollisuuksia ja toimi-
vuutta öljyntorjuntaoperaatiossa. 

Kuulin, että valtakunnan öljyntorjuntalaivas-
toon kuuluu tällä hetkellä 14 alusta, joista usealla 
on miehitys vajetta varsinkin ympärivuorokautiseen 
toimintaan. Merivoimat hallinnoi kahta suurinta eli 
Hyljettä ja Hallia. Kolmas on tulossa uudisrakentee-
na vuonna 2010 ja imaissee Hylkeen vakanssit. Voisi-

vatko vapaaehtoiset meripuolustajat auttaa ? Ehkei 
vakiomiehistönä, mutta harjoittelijoina kyllä. Tote-
sin, että yhteistyömahdollisuuksia myös Rajavartio-
laitoksen ja Varustamoliikelaitoksen hallinnoimien 
alusten kanssa on syytä tutkia. 

Ennen kuin Meripuolustuspiiri voi tarjota kou-
lutusta, sen on kouluttauduttava itse. Piiri käynnis-
tää koulutuksen toukokuussa yhteistoiminnassa 
Uudenmaan maanpuolustuspiirin kanssa ja järjes-
tää oman kouluttajakurssin kesäkuussa. Piiri muo-
dostaa syksyllä sekä Suomenlahden että Saaristome-
ren meripuolustusosastoihin öljyntorjuntakoulutet-
tujen pankin ja antaa nimet myös WWF:n öljyntor-
juntarekisteriin. 

Meripuolustuspiiri ilmoittautuu näillä riveillä 
merellisten öljyntorjujien joukkoon. Sen se on toi-
mintaympäristölleen velkaa. 

Matti Mäkinen 
Meripuolustuspiirin päällikkö 
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TietoSaab Systems 
Kumppanisi turvallisuuteen 
ja maanpuolustukseen 
TietoSaab Systems on tiedustelu-, valvonta-ja johtamisjärjestelmien sekä yhteensopivien tuote-
ratkaisujen asiantunteva toimittaja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Kokemuksen 
sekä vahvan osaamisen varmistavat TietoEnatorin ja Saabin taustavoimat, ISO/AQAP sertifioitu 
toimintajärjestelmä sekä aktiivinen osallistuminen toimialan kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 

TietoSaab Systemsin toteuttamat ratkaisut perustuvat edistykselliseen teknologiaosaamiseen, 
järjestelmien integrointiin sekä niiden elinkaaren aikaiseen tukeen ja ylläpitoon. Uusimpia 
valmisratkaisujamme ovat mm. valvontatutkan suorituskykyä mullistava reaaliaikaohjelmisto 
sekä satama-ja uravalvontaan kehitetty helppokäyttöinen ja siirrettävä vedenalainen valvonta-
järjestelmä. 

a f g TietoSaab Systems Oy 
T i C t o E n a t o r Tietotie 6, PL 403, 02101 Espoo 

Puh. +358 20 7252 000 • www.tietosaab.com 
i i SAAB 

http://www.tietosaab.com


Uutisia 

Viljo Lehtonen, vuoden kiltalainen 

Maanpuolustuskiltojen liiton 
liittokokouksessa 19.4. pal-
kittiin Vuoden Kiltalaisena 

Rannikon Puolustajan toimitusneuvoston 
jäsen, majuri Viljo Lehtonen, 67. Lehto-
nen on tehnyt eri-
tyisen näkyvää ja 
merkittävää työ-
tä Sotiemme Vete-
raanit-keräyksen 
vas tuuhenk i lö -
nä Helsinki-Van-
taan keräyspiiris-
sä, jonka tulos oli 
ylivoimaisesti pa-
ras Suomen 24 ke-
räyspiiristä. Vil-

Vuoden Kiltalainen 
Viljo Lehtonen. 
Kuva: Inga-Katriina 
Heinonen 

jo Lehtosen piirin saavutus lähentelee 10 
prosenttia kokonaistuloksesta. Lehtonen 
on esimerkillisen tehokas kiltavaikuttaja 
Rannikkojääkärikilta ry:ssä. ja toimitus-
neuvostomme pitkäaikaisin jäsen. Onnea! 

Matti Vuoriasta liittovaltuuston 
puheenjohtaja 

Liittovaltuuston puheenjohtajaksi, teh-
tävän jättävän toimitusjohtaja Peter 
Fagernäsin tilalle, valittiin kaksivuo-
tiskaudelle 2008-2009 Eläkevakuutus-
yhtiö Varman toimitusjohtaja, varatuo-
mari Matti Vuoria, 57. Fagernäs toimi 
tehtävässä kuusi vuotta. 

-Mat t i Vuoria on merkittävä suoma-
lainen vaikuttaja sekä maanpuolustushen-

kinen, isänmaalli-
nen ja jämerä per-
soona eli loistava 
henkilö Maanpuo-
lustuskiltojen lii-
ton liittovaltuus-
ton puheenjohta-
jan tehtävään, Pe-
ter Fagernäs esit- Matti Vuoria. Kuva: 

teli seuraajaansa. Pentti Hokkanen 

Matti Vuo-
ria on toiminut aiemmin mm. kauppa-
ja teollisuusministeriön kansliapäällik-
könä. Vuosina 1998-2003 Matti Vuoria 
toimi Fortum Oyj:n hallituksen päätoi-
misena puheenjohtajana. 

Taivaan varjot kerää palkintoja 

Taivaan varjot - ilmavoimien eri-
koisjoukkojen esittelyelokuva 
voitti kultaa kansainvälisessä 

media-alan kilpailussa. 
Ilmavoimien varusmiespalveluksen 

erikoiskurssien esittelyelokuva "Taivaan 
varjot" on voittanut kultaa WorldMe-
diaFestival-kilpailussa Hampurissa. 

WorldMediaFestival on audiovisu-
aalisen median maailmanlaajuinen kil-
pailu. Se perustettiin vuonna 2000 ja on 
noussut nopeasti yhdeksi arvostetuim-
mista alan kilpailuista. Kilpailussa on 
useita sarjoja, joissa kultaa voittaneista 
valitaan vielä koko festivaalin paras tuo-
te ja se julkaistiin 14.5. gaalatilaisuudes-
sa Hampurissa. 

Pronssia Hollyvvoodissa 

Ilmavoimien varusmiespalveluksen eri-
koisjoukkojen esittelyelokuva sijoittui 
pronssille Hollywoodissa. 

Taivaan varjot -esittelyelokuva 
osallistui myös 41. U.S. International 
Film And Video Festival -kilpailuun. 
Pronssitila saavutettiin kisassa, jossa 
oli mukana kaikkiaan 1 100 esitystä 23 
eri maasta. Palkintojenjakotilaisuus oli 
Hollywoodissa 6.-7. kesäkuuta. 

Taivaan varjot -elokuva on ilmavoi-
mien ja Frame Graphicsin yhteistuotan-
toa: tuottaja Sari Knuutinen ja ohjaajat 
Alexander Seraidaris. Kuvaukset suo-
ritettiin Lapin lennostossa toukokuus-
sa 2007. Vuonna 2007 Frame Graphics 
voitti myös kultaa Hamina-laivan esit-
telyelolcuvalla. 

Taivaan varjot on osa ilmavoimien 
tehostettua verkkorekrytointikampan-
jointia, minkä tavoitteena on saada so-
pivia hakijoita erikoiskursseille. Ilma-
voimissa varusmiespalveluksensa suorit-
tavista noin kolmannes eli 500 henkilöä 
vuosittain suorittaa velvollisuutensa eri-
koisjoukoissa. Lentoreserviupseerikurssi 
Ilmasotakoulussa on useimmiten tie soti-
laslentäjän uralle puolustusvoimissa. Len-
toteknillisen aliupseerikurssin suoritta-
neet voivat toimia apumekaanikkoina il-
ma- ja maavoimien lentävissä yksiköissä. 
Johtamisjärjestelmäalan varusmiehet toi-
mivat ilmavalvonta-alan tehtävissä ilma-
voimien eri joukko-osastoissa. 

Esittelyelokuva on nähtävissä osoit-
teessa: http://www.ilmavoimat.fi/index. 
php?id=800 
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Uutisia 

Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
allekirjoittivat kumppanuussopimuksen 

Puolustusvoimien ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen vä-
linen kumppanuussopimus al-

lekirjoitettiin 10.4 Pääesikunnassa. So-
pimuksessa määritellään osapuolten vä-
linen koulutusyhteistyö ja sen tukemi-
nen. Puolustusvoimilla on sopimuksen 
nojalla mahdollisuus hankkia sodan 

ajan joukoille koulutusta Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä. 

Kumppanuus perustuu lakiin va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta ja 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uu-
teen lakisääteiseen asemaan ottaa hoi-
taakseen tiettyjä viranomaistehtäviä. 
Tällainen viranomaistehtävä on mm. va-

paaehtoiseen maanpuolustukseen liitty-
vän koulutuksen antaminen. 

- Koulutusyhteistyö on nousujoh-
teista työtä. Nyt meillä on sopimus, joka 
antaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle, 
arvioi pääesikunnan päällikkö, kenraa-
liluutnantti Ari Puheloinen. 

Oikaisu 
Pari virhettä oli putkahtanut 
TURRP-artikkeliin. 
1. Kuten puhelimessa erikseen 

kysyttäessä vastasin, olen 
edelleen komentajakapteeni 
aina siihen asti. kunnes yli-
päällikkö toisin päättää. 

2. MLA Valas oli kuvatekstiin lai-
tettu miinalaivaksi. 
Kuljetusalus Valas (Valas-lk) 
käyttää nykyisin kv-lyhennettä 
MLA (en ole varma lyhennetyistä 
sanoista, mutta lienee Auxiliary 
Mine Layer), joka saattaa johtaa 
harhaan luulemaan sitä miina-
laivaksi (ML=mine layer). 
KV-lyhenteet mm. FAC= Fast 
Attack Craft (OHJV) ja YAG 
(District Auxiliary. Miscella-
neous) eli Halli 

Terveisin 
KOMKAPT Pasi Rantakari 

Pahoittelen! Mokat ovat minun. Mutta 
toivotaan, että "ylennysesitykseni'kan-
taa / on kantanut hedelmää. Minä niin 
ihastuin Pasin kansikuvaan! 

Päätoimittaja 

MPKL ry:n lehtikilpailun 1. kunniamaininta 2007 

Rannikon Puolustaja 

Palkinnon perustelut 

- Lehdellä on selkä teema ja 
kohderyhmä 

- Jutut hyvin toimitettuja, kor-
keatasoisia ja monipuolisia, 
käsittelevät laajasti koko meri-
puolustusta 

- Lehti ottaa kantaa ajankoh-
taisiin asioihin ja katsoo asi-
oita meripuolustuksen näkö-
kulmasta 

- Käsittelee monipuolisesti se-
kä viranomaisten että vapaaeh-
toisten toimintaa 

- Hyvä kuvitus ja selkeä taitto 
- Erittäin informatiivinen apina-

laatikko sekä sisältökooste 
- Tulee hiukan mieleen Valitut 

Palat 
- Lukemista riittää varmas-

ti seuraavan lehden ilmestymi-
seen asti 

- Laadukkaita asiantuntija-ar-
tikkeleita 

- Mielenkiintoista historiatietoutta 
- Monipuolinen ja helppolukuinen 
- Erittäin laadukas puolustus-

haaralehti 
- Tasainen, hyvä laatu kauttaaltaan 

Lehti on palkittu myös vuosis-
ta 2004,2005 ja 2006 sekä kahdesti 
aiemminkin. 
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Päätoimittaja 

Puhuminen hopeaa - vaikeneminen kultaa? 
Ollaan hiljaa ja hiippaillaan! 

Sain viime lehden kolumnistani 
Reserviupseeriliiton toimin-
nanjohtajalta, Janne Kososelta 

sähköpostiviestin, jossa hän ilmaisi mie-
lipahaa kirjoituksestani. Siitä seuran-
neessa ja lyhyeksi jääneessä sähköpos-
tikeskustelussa esitin pyynnön RUL:n 
puheenjohtajan haastattelusta. Olihan 
lehdessä Maanpuolustuskiltojen Liiton 
puheenjohtajan haastattelu. Kun mitään 
ei sittemmin kuulunut, uudistin pyyntö-
ni puhelimitse. Haastattelun aiheeksi eh-
dotin vapaaehtoisen maanpuolustusken-
tän eheyttämistä. Minulle luvattiin vas-
taus ensi tilassa. Odottelen sitä vastaus-
ta edelleen. Ollaan hiljaa ja hiippaillaan! 
Jos vaikka ikävä aihe unohtuisi. Vaike-
neminen on kultaa? 

* 

Tänä keväänä on ollut voimakkaasti esillä 
vuoden 1918 punakapina, jota nimeä ru-
tiköyhät äitini vanhemmat, tuon ajan elä-
neenä ja kokeneena, käyttivät. Orpo vel-
jessarja, johon isoisäni kuului, pakeni pu-
naisten pakko-ottoja Ristiinassa metsiin, 
koska he olivat lojaaleja Suomen laillisel-
le hallitusvallalle. Veljessarjan keskim-
mäinen ehti sitten poikasena hetken olla 
kiväärikin kädessä, ja hänet haudattiin 
kunnan vanhimpana asukkaana 94-vuo-
tiaana vapaussoturina, kuusenhavu ar-
kun päällä. Eikä siinä muita kukkia. Sain 
olla läsnä, silloin äitini suvun vanhimpa-
na miehenä. Ja koko kylä oli vapaussotu-
ria saattamassa. Varsin yhtenäisenä. 

Vuoden 1918 surullisten tapahtu-
mien muistelemiseen on liittynyt pal-
jon sovinnon henkeä, mutta myös hä-

vinneen osapuolen yritystä haavojen au-
ki repimiseen. Kun kesäpaikassani Hau-
holla punakaartilaiset ensi töikseen kä-
vivät murhaamassa paikallisen poliisin 
ja pari talollista, ei ole kovin ihmeellis-
tä, että kosto oli jokseenkin hirmuinen. 
Eihän se rankaisu kirjojen mukaan men-
nyt. Mutta totuuskomissioiden ja val-
tion anteeksipyyntöjen vaatiminen tut-
kijakammioiden kirjoituspöytien takaa, 
jopa Ruotsista asti, ei sopua edistä. Hy-
vin harva maa on hävinneille kapinal-
lisille muistomerkkejä pystyttänyt. Me 
olemme. Ja se on ollut oikein. Eletään 
sen kanssa, vapaassa Suomessa. Ja pu-
hutaan, se helpottaa. 

• 

Olin ilmavoimien komentajan kutsusta 
todistamassa yhden kansallisen ikonin, 
maailman ainoan Brevvster- hävittäjän 
kotiinpaluun (tosin vain lainaksi) julkis-
tamista 7.3. Tikkakoskella Keski-Suomen 
ilmailumuseossa. Minä ja parikymmen-
tä muuta tiedotusvälineiden edustajaa. 
Tilaisuus oli minulle ja monelle muulle-
kin tunteellinen ja vaikuttava. Samalla 
kuulimme komentajalta katsauksen tä-
nä vuonna 90 vuotta täyttäneiden ilma-
voimien suunnitelmista ja tapahtumista, 
ja tutustuimme uuteen kalustoon, joista 
enemmän muualla tässä lehdessä. 

Olen saanut osallistua useasti ilma-
voimien tiedotustapahtumiin. Ne ovat 
lämminhenkisiä, tyylikkäitä ja hyvin 
toteutettuja. Ja pyytäessäni näin toisen 
puolustushaaran "edustajana" aineisto-
tai muuta apua Rannikon Puolustajal-
le, se tulee paluupostissa, tätä lehteä teh-

Päätoimittaja Fokkerissa, vieressä Olavi Lumen, 
elävä ilmailun legenda ja entinen naapurini. 

dessäni jopa samana päivänä, joka sat-
tui olemaan vappuaatto! Kiitos ystävät 
ja onnea 90-vuotiaille ilmavoimille! * 

Ja sitten on erilaista tiedottamista. Mut-
ta useimmat sotilaat pyytäessäni autta-
vat. Ilman heitä ei tämäkään lehti olisi 
syntynyt. Kiitos herrat merivoimien up-
seerit! Teen teille kunniaa. 

Kiitos myös lehden kirjeenvaihtajiin 
kuuluneelle Pasi Leskiselle. Onnea uudes-
sa tiedotusalan tehtävässäsi Pääesikun-
nassa. Myötäisiä tuulia Sinulle ja onnitte-
lut päättäjille erinomaisesta valinnasta! 

2.5.2008 
Kai Masaiin 

päätoimittaja (aina vaan) 

PS. Myös merivoimat täyttävät 90 vuot-
ta. Lehti palaa asiaan, kun kuulemme 
asiasta enemmän. RP onnittelee 90-vuo-
tiaita merivoimia. 
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Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 

[ Merenkulkulaitos' 

Ylennyksiä 

Rannikon Puolustaja onnittelee! 

MERIVAIHTEET 

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

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

_ J j 0 Ruukintie 7-9, 0 2 3 3 0 Espoo 
H Puh. (09) 6 8 2 7 1, Faksi (09) 6 8 2 7 3 0 5 
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Kommodoriksi 
Anders Gardberg. 

Kommodoriksi 
Heikki Rauhala. 

ROV AND SONAR 
OPERATIONS 

www.löxus.com 
rnikfco. sirtola^loxöS.tGm 
p. +358 40 716 1318 
fax +358 9 273 2507 

- vedenalaiset tunnelitarkastukset 
- arkeologiset tutkimukset 
- biologiset tutkimukset 
- hylkytutkimukset 

vedenalaiset etsinnät 



Juha Vauhkonen 

cs 
YETT- strategian 
toteutus merivoimissa Komentaja Juha 

Vauhkonen palvelee 
merivoimien esikunnassa 
osastopäällikkönä 
operatiivisella osastolla. 

1 1 ! ! I 1 i l l l l l p 1 1 1 1 1 • | M l m 
u n i i i j y | | i i i i i i i M i : 

ITflLUlJiffy, ir1»Mlii|i#: 

FAC Rauma suojaa. 

Kansainvälistyminen ja yh-
teiskunnan rakennemuutok-
set ovat vaikuttaneet merkit-

tävästi yhteiskunnan kykyyn huolehtia 
sen elintärkeistä toiminnoista. Valtio-
neuvoston vuoden 2001 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa kiin-
nitettiin tähän asiaan huomiota ja val-

tioneuvosto käynnisti selvitystyön, joka 
käsitti yhteiskunnan toiminnan kannal-
ta elintärkeiden toimintojen määrittä-
misen sekä toiminta- ja kehittämissuun-
nitelmien laatimisen. 

Valtioneuvoston marraskuussa 2003 
antamassa periaatepäätöksessä ja siihen 
liittyvällä strategialla määritetään yhteis-

kunnan elintärkeät toiminnot sekä asete-
taan niiden turvaamiselle tavoitetila ja 
kehittämislinjaukset, jotka ohjaavat eri 
hallinnonaloja niiden vastuulla olevien 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamistehtävässä kaikissa tilanteissa. 
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisella (YETT) ylläpidetään val-
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tiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten 
elinmahdollisuudet ja turvallisuus. 

Yhteiskunnan elintärkeät toimin-
not sisältävät seitsemän laajaa toiminnal-
lista kokonaisuutta, joiden toimivuuden 
turvaamisella ylläpidetään edellä maini-
tut kolme tavoitetta. Samalla nämä toi-
minnalliset kokonaisuudet ovat eri mi-
nisteriöiden strategiset tehtävät. Yhteis-
kunnan elintärkeät toiminnot ovat ja yh-
teensovittamisesta vastaavat: 
- valtion johtaminen (valtioneuvos-

ton kanslia ja oikeusministeriö) 
- ulkoinen toimintakyky (ulkoasi-

ainministeriö) 
- valtakunnan sotilaallinen puolus-

tus (puolustusministeriö) 
- sisäinen turvallisuus (sisäasiainmi-

nisteriö) 
- talouden ja yhteiskunnan toimivuus 

(valtiovarainministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö sekä liikenne-
ja viestintäministeriö) 

- väestön toimeentuloturva ja toi-
mintakyky (sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö) sekä 

- henkinen kriisinsietokyky (opetus-
ministeriö). 

Yhteiskunnan elintärkeistä toimin-
noista valtakunnan sotilaallinen puolus-
tus on luonnollisesti puolustushallinnon 
vastuulla. Tämän toiminnon turvaami-
sen edellyttämät suorituskyvyt on puo-
lustusvoimilla ja toimien yhteensovitta-
misesta vastaa puolustusministeriö. 

YETT-strategia 

Tämän vuoden alussa voimaanastuneet 
puolustusvoimien uudet ydintehtävät, 
Suomen sotilaallinen puolustaminen, mui-
den viranomaisten tukeminen ja osallistu-
minen kansainväliseen sotilaalliseen krii-
sinhallintaan antavat puolustusvoimille 
lakisääteisen velvoitteen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamiseen, 

ei pelkästään oman hallinnonalan puit-
teissa, vaan myös muiden viranomaisten 
ja hallinnonalojen toiminnoille. 

Puolustusvoimien merellisten suo-
rituskykyjen omistajana merivoimat 
ovat omalta osaltaan toteuttamassa yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamista osallistumalla valtakun-
nan sotilaalliseen puolustukseen, mut-
ta myös muiden lakisääteisten tehtävien 
kautta tukemalla muiden hallinnonalo-
jen toimintaa. Muiden hallinnonalojen 
tukemiseen käytetään samoja puolustus-
voimien suorituskykyjä kuin päätehtä-
vänkin toteuttamiseen. YETT-kykyjä ei 
kehitetä erikseen. 

Yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisen strategiassa 
(YETT-strategia) puolustusministeriön 
strateginen tehtävä on jaettavissa eri toi-
mintoihin. Näitä toimintoja ovat: 
- sotilaallisten uhkien ennaltaehkäi-

sy ja torjunta 

Elä unelmaasi. 
Me turvaamme. 
Eurooppalaisen matkavakuutus on voimassa 

matkoilla kaikkialla maailmassa. Ulkomailla 

on käytössäsi Eurooppalaisen laaja Euro-

Center-verkosto. joka maksaa korvauksia jo 

paikan päällä. Euro-Centereissä Sinua 

palvellaan myös suomen kielellä. Tällaista 

palvelua ei muilla matkavakuuttajilla ole. 

EUROOPPALAINEN 

85 vuotta 

12 



- sotilaallisen tilannekuvan ylläpito 
- alueellisen koskemattomuuden val-

vonta ja turvaaminen sekä 
- yhteiskunnan ja muiden viran-

omaisten tukeminen. 

Puolustushallinnon vastuulle mää-
ritettyjen toimintojen toteuttamisessa 
on merivoimilla varsin merkittävä rooli 
jo normaalioloissa. Merivoimille mää-
rätyistä tehtävistä merialueen valvonta 
sekä valmius tor jua alueloukkaukset, 
tarvittaessa jopa voimakeinoin, ovat jo 
normaalioloissa varsin näkyvä osa me-
rivoimien kontribuutiossa yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamises-
sa. Konkreettisena esimerkkinä voidaan 
mainita puolustusvoimien, rajavartiolai-
toksen ja merenkulkulaitoksen välinen 
METO-yhteistoiminta (Merelliset toimi-
jat -yhteistoiminta) merialueiden valvo-
miseksi sekä erilaisten häiriö- ja poik-
keustilanteiden hoitamiseksi yhteistoi-
minnassa. Vähemmän ulospäin näky-
vää, mutta sitäkin keskeisempää, on so-
tilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja 
torjuntaan varautuminen laatimalla ja 
ylläpitämällä suunnitelmia merellisten 
hyökkäysten torjumiseksi sekä kehittä-
mällä ja hankkimalla suorituskykyjä 
näiden tehtävien toteuttamiseksi. 

Suomen ulkomaankaupasta kulkee 
noin 90 prosenttia meritse. Erityisesti yh-
teiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa yhteiskunnan huoltovarmuuden 
lasku on omiaan korostamaan meriyh-
teyksien "elintärkeyttä". Meriyhteyksien 
turvaaminen näissä tilanteissa on yksi me-
rivoimien päätehtävistä. Normaalioloissa 
laadittavat suunnitelmat meriyhteyksien 
suojaamisesta ja suorituskykyjen kehittä-
minen ovat toimenpiteitä, joilla merivoi-
mat tukee muiden viranomaisten toimin-
taaja varsinkin YETT-strategian mukai-
sesti liikenne-ja viestintäministeriön vas-

tuulle kuuluvaa talouden ja yhteiskunnan 
toimivuuden turvaamista merellisten kul-
jetusten turvaamisella. 

Merivoimat osallistuu myös sisäisen 
turvallisuuden ylläpitämiseen pitämällä 
jatkuvassa valmiudessa muun muassa öl-
jyntorjuntakykyä, osallistumalla tarvit-
taessa ja pyydettäessä yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseen se-
kä osallistumalla pelastus-ja erityisesti 
meripelastustoimintaan. Keskeisinä yh-
teistyöosapuolina näissä ovat ympäris-
töministeriön alaisuudessa toimiva Suo-
men ympäristökeskus (SYKE) sekä sisä-
asianministeriön alaisuudessa toimivat 
poliisi ja rajavartiolaitos. 

Kansainvälinen kriisinhallinta 

Merivoimat kehittää voimallisesti myös 
valmiuksia osallistua kansainväliseen 
kriisinhallintaan. Merivoimat valmistau-
tuu osallistumaan kansainväliseen kriisin-
hallintaan miinalaivalla, rannikkojääkä-
riyksiköllä, alustarkastusosastolla sekä 
erikoisjoukoilla. Näillä toiminnoilla täy-
tetään lakisääteisten tehtävien kolmas pi-
lari ja samalla osallistutaan ulkoasiainmi-

nisteriön yhteensovittamisvastuulla olevan 
kansainvälisen toiminnan tukemiseen. 

Maakuntajoukot 

Puolustusvoimat on kehittämässä voi-
makkaasti niin sanottuja reserviläisis-
tä koostuvia maakuntajoukkoja, joiden 
merkitys esimerkiksi puolustusvoimien 
normaalioloissa antamassa viranomais-
avussa tulee korostumaan. 

YETT on arkipäivää 

Merivoimille käsketyt tehtävät katta-
vat luonnollisesti normaalioloista alka-
en kaikki puolustusvoimien lakisääteiset 
päätehtävät. Tämän lisäksi merivoimat 
tukee ja osallistuu voimallisesti omien 
tehtäviensä myötä yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaamiseen. Näi-
den toimintojen turvaaminen ei ole me-
rivoimille sinänsä mikään erityistehtävä, 
vaan osa merivoimien jokapäiväistä toi-
mintaa niin normaalioloissa kuin yhteis-
kunnan häiriötilanteissa tai pahimmas-
sa tapauksessa poikkeusoloissa. • 

(Väliotsikot toimituksen) 

Komposiiteilla lisää 
suorituskykyä 

Laadukasta komposiittiosaamista 
jo vuodesta 1986 

www.fy-composites.com 
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Komentaja 
Raimo Pyysalo 
on Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
operaatiopäällikkö 

YETT SMMEPAN näkökannalta 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueen (SMMEPA) rooli läntis-
ten meriyhteyksien turvaaja-

na peilaa päivittäin yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamiseen 
(YETT). Suoraan Valtioneuvoston pe-
riaatepäätökseen liittyviä toimia nor-
maalioloissa ovat tilannekuvan tuotta-
minen, alueellisen koskemattomuuden 
valvonta ja suojaaminen sekä valmius 
ympäristöuhkien rajoittamiseen ja tor-
juntaan. Näiden selkeiden vastuiden li-

säksi taustalla vaikuttaa tiivis yhteis-
toiminta muiden viranomaisten kanssa. 
Heille valmistaudutaan antamaan virka-
apua omaa erikoisosaamista edustavien 
suorituskykyjen muodossa. 

Joukko-osaston suorituskyvyt 
ovat YETT-suorituskykyjä 

Saaristomeren Meripuolustusalueen 
suorituskyvyt voidaan jakaa kolmeen 
osa-alueeseen kuvion 1 osoittamalla ta-
valla. Nämä samat toiminnot ovat myös 

YETT suorituskykyjä. Tärkein tehtävä 
on Suomen sotilaallinen puolustaminen, 
johon koko toiminta keskittyy koulut-
tamalla, suunnittelemalla ja valmistele-
malla erilaisten kriisien hallintaa. Toi-
sena osa-alueena tulevat muiden viran-
omaisten ja yhteiskunnan tukemiseen 
liittyvät tehtävät, joihin voidaan käyt-
tää meripuolustusalueen resursseja ja 
suorituskykyjä lähtökohtaisesti virka-
apuna muille viranomaisille. Kolman-
nen kokonaisuuden muodostavat kan-
sainväliset sotilaalliset kriisinhallinta-
tehtävät, joihin osallistumalla samalla 
tuetaan omien valmiuksien kehittymistä 
joko organisaatio- tai yksilötasolla. 

Valmiusyhtymänä meripuolustus-
alue kykenee joustavasti säätelemään 
omaa valmiuttaan ja on nopeasti valmis 
reagoimaan eriasteisiin häiriötilanteisiin. 
Erityistoimenpiteet kyetään aloittamaan 
virkapaikalla olevan operatiivisen päivys-
täjän toimin ja tarpeen mukaan voidaan 
käskeä erityisosaamista omaavaa henki-
löstöä töihin tilanteen edellyttämässä laa-
juudessa. Meripuolustusalueen kyky - häi-
riötilanteissa erityisesti korostuviin - ti-
lannekuvan muodostamiseen, ylläpitämi-
seen, analysoimiseen ja jakamiseen tarvit-
sijoille ovat korkealla tasolla jo normaa-
lioloissa ja lisähenkilöstöllä ja toiminnan 

1. Suomen 
soti laal l inen 

puolustaminen 

2. Muiden 
v i ranomaisten 

ja yhte iskunnan 
tukeminen 

3. Kansainvälinen 
soti laal l inen 

kri is inhal l inta 

Kuvio 1. Sotilaallisten suorituskykyjen käyttötarkoitukset 

(Lähde: Turvallisesti tulevaisuuteen, Puolustusministeriön strategia 2025) 
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Saatto. 

tason tehostamisella kykyä saadaan nope-
asti lisättyä. 

Poikkeusolojen hallitsemiseen tar-
vittavat toimivaltuudet on säädetty val-
mius* ja puolustustilalaissa. Ne jou-
dutaan ottamaan käyttöön, jos viran-
omaisten säännönmukaiset toimival-
tuudet ovat riittämättömiä. 

Meripuolustusalueen 
toiminnan ulottuvuudet 

Meripuolustusalueen toimintakenttä on 
laaja sekä maantieteellisesti että toimin-
nallisesti. Kuviossa 2 on esitetty YETT-
strategian mukaiset erityistilanteisiin 
vaikuttavat ulottuvuudet. Siinä on tuo-
tu esiin toimintojen, tehtävien ja maan-
tieteellisen jaottelun kolmiulotteisuus. 

- 'HIIVI:. IIA',1: 

Kuvio 2. Erityistilanteisiin varautumiseen vaikuttavat ulottuvuudet 

(Lähde: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia, Valtioneuvoston periaatepää-
tös 23.11.2006) 
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YAG Halli öljyntorjunnassa. 

Saaristomeren Meripuolustusalu-
een vastuualue kattaa merialueen ko-
timaassa Hangosta Rauman tasalle, ja 
toiminta-alueemme ulottuu Perämeren 
pohjukasta pitkälle Itämerelle asti. Man-
tereella meripuolustusalueen suoritusky-
kyjä käytetään virka-aputehtäviin laa-
jasti Lounais-Suomen alueella. Tarkas-
teltaessa maantieteellistä ulottuvuutta 
kentältä globaaliin vaikuttavuuteen, 
jättäisin vain globaalin aspektin toi-
mintamme ulkopuolelle. 

Uhkamalleista erityisosaamistam-
me edustavat parhaiten sotilaallisen voi-
man käyttö merialueelle sekä poliittisen, 
taloudellisen ja sotilaallisen painostuk-
sen hallinta. Kolmantena toimintaamme 

Pariraivaus. 

liittyvänä uhkamallina kuuluvat ympä-
ristöuhkat myös siihen kokonaisuuteen, 
johon meiltä löytyy varteen otettavaa 
suorituskykyä. Tämä koskee erityisesti 
öljyntorjuntakykyä merialueella. 

Erityistilanteisiin kirjattujen teh-
tävien osalta meripuolustusalue edustaa 
mielestäni muille malliksi kelpaavaa hal-
linnonalaa, sillä puolustusvoimathan ni-
menomaan varautuvat kriisejä varten. 
Kuviossa 2 esitetty tehtävien kirjo, joka 
alkaa perusvalmiudessa toteutettavasta 
varautumisesta ja tiedon keruusta tilan-
nekuvan muodostamiseen, edelleen val-
miuden kohottamisen yhteydessä toteu-
tettaviin ennaltaehkäiseviin toimenpitei-
siin ja kriisijohtamiseen. Tämä on juuri 
sitä jokapäiväistä lähes näkymätöntä työ-
tä, jonka parissa koko palkattu henkilös-
tömme työskentelee päivittäin. 

Käytännön toimet 
YETT kokonaisuudessa 

Saaristomeren Meripuolustusalue osal-
listuu kolmeen yhteiskunnan elintär-

keästä toiminnosta. Kykenemme osal-
listumaan: 
- valtakunnan sotilaalliseen 

puolustamiseen, 
- kansainväliseen toimintaan ja 
- sisäisen turvallisuuden 

ylläpitämiseen. 

Valtakunnan sotilaallisen puolusta-
misen suorituskyvyt ovat toimintamme 
perusta. Keskeisin kykymme on jatkuva 
alueellisen koskemattomuuden valvonta 
ja turvaaminen. Tällä tarkoitetaan alue-
loukkausten paljastamista, selvittämistä 
ja torjuntaa tarvittaessa voimakeinoin. 
Meripuolustusalue muodostaa alueensa 
meritilannekuvan osaksi valtakunnallista 
tilannekuvaa. Meripuolustusalue toimii 
meripuolustuksesta aluevastuullisena yh-
tymänä myös osana ilmapuolustusta. Me-
ripuolustuksessa edustamme huippuosaa-
mista ohjusaseella, merimiinoittamisessa 
ja miinantorjunnassa, emmekä jää huo-
nommaksi rannikkojoukkojen tai sukel-
lusveneentorjunnankaan osalta. 
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Osana kokonaisuutta on maanpuo-
lustustahdon ylläpitäminen. Tähän liit-
tyy vapaaehtoinen maanpuolustustoimin-
ta, jota tuemme henkilöstöllä ja kalustol-
la. Saaristomeren Meripuolustusalue on 
aloittanut maakuntajoukkojen koulutta-
misen, merellisenä yksikkönä toimii rai-
vaajaviirikkö ja rannikkojoukkona var-
tiokomppania. Maakuntajoukkoja voi-
daan käyttää myös normaalista poikkea-
viin virka-aputehtäviin, kuten Nokian ve-
sikriisi talven aikana osoitti. 

Kansainvälisessä toiminnassa meri-
puolustusalue valmistautuu asettamaan 
kriisinhallintatehtäviin Hämeenmaa-
luokan miinalaivan, alustarkastusosas-
ton ja tulevalla vuosikymmenellä mii-
nantorjunta-aluksen. Kansainvälinen 
toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään 
osallistumista kansainväliseen kriisin-
hallintaan. Tärkein suorituskykymme 
tässä saralla onkin ulkomaankaupan 

edellytysten turvaamisessa. Tavoitteem-
me on turvata väestön huollon ja elin-
keinoelämän toiminnan kannalta vält-
tämättömän viennin ja tuonnin jatkumi-
nen mahdollisimman häiriöttömästi. 

Sisäisen turvallisuuden ylläpitä-
miseen tai terrorismirikosten torjun-
taan voidaan tarpeen vaatiessa osoittaa 
sotilaallisen voiman käyttöön valmii-
na olevia laivastoyksiköitä ja muita voi-
mavaroja. Näin järeiden toimenpiteiden 
käyttö edellyttää valtioneuvoston teke-
mää päätöstä. Toinen osakokonaisuus 
on merellisten öljy- ja kemikaalionnet-
tomuuksien rajoittaminen, joihin osal-
listumme miehittämällä Suomen Ympä-
ristökeskuksen (SYKE) öljyntorjunta-
alus Hallin. Öljyntorjunta-aluksella yl-
läpidetään korkea valmius öljyntorjun-
tatehtäviin kuusi kuukautta vuodessa. 
Tähän kolmanteen koriin kuuluvat vä-
estön turvallisuuteen liittyvät tehtävät, 

joita ovat erityisesti virka-apuna toteu-
tettavat löydettyjen tai poliisin haltuun 
joutuneiden sotilasräjähteiden raivaa-
mistehtävät. 

Lopuksi 

Meripuolustusalueen toiminnoista pääosa 
on käytettävissä yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamiseen. Suoritus-
kykyjä kehitetään valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen mukaisesti Puolustusmi-
nisteriön ohjaamana. Eri viranomaisil-
le asetetut vaatimukset yhteistoiminnal-
le lisääntyvät, ja puolustusvoimien roo-
lia muiden viranomaisten ja yhteiskunnan 
tukemisessa vahvistetaan. 

Toiminnan kehittäminen edellyttää 
sekä valmistelua että harjoittelua. Val-
tionhallinnossa pyritään toteuttamaan 
noin neljän vuoden välein valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, jossa meripuolustus-
alueen kykyjä voidaan koeponnistaa. • 

www.priimuspaino.fi 

Tämän lehden painotyön toteutti 
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Kuva: Kai Masalin. 

Varsinais-Suomen satamat, 
YETT ja maavoimien rooli 

Varsinais-Suomen Aluetoimis-
to (VSALTSTO) osana Länsi-
Suomen Sotilaslääniä (LSS-

LE) on aloittanut toimintansa kuluvan 
vuoden alussa. Sen tehtävänä on: 
- vastata asevelvollisten valvonnas-

ta, järjestää vuosittain kutsunnat 
Varsinais-Suomessa ja Ahvenan-
maalla ja tekee muut asevelvolli-
suusasioihin liittyvät hallinnolli-
set päätökset 

- perustaa sotilasalueen esikunnan ja 
muut käskettävät joukot 

- valmistella Varsinais-Suomen puo-
lustuksen sekä olla yhteistoimin-
nassa maakunnallisten siviiliviran-
omaisten ja yritysten kanssa 

- tukea vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä 

Ulkomaankauppa, satamat ja 
maavoimat 

Tavallaan jokainen aluetoimistolle 
määrätty tehtävä palvelee yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamisen 
(YETT) strategiaa. Tämän lehden luki-
jat ymmärtävät satamien ja ulkomaan-
kaupan merkityksen Suomelle normaa-
lioloissa, normaaliajan häiriötilanteis-
sa ja poikkeusoloissa. Satamien toimin-
nan turvaaminen on maavoimien näkö-
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Markku Kuusela 

Länsi-Suomen 
Sotilasläänin esikunta 

kannalta paljon muutakin, kuin kulun 
valvontaa ISPS:n määräysten mukaises-
ti rakennetuilla kulkuporteilla. Turun 
pohjoispuolisten satamien merkityksen 
kasvu kriisin eskaloituessa on myös tie-
dostettava. Satamien varautuminen häi-
riötilanteisiin ja poikkeusoloihin on pit-
käjänteistä eri viranomaisen ja toimijoi-
den asioiden valmistelua ja yhteistyötä. 
Käsittelen aihetta VSALTSTO:n tehtä-
vien kautta ja pyrin kertomaan mitä val-
misteluja on tehtävä, jotta YETT-strate-
gian henki toteutuisi, kun jotain joskus 
kenties tapahtuu. 

On ensiarvoisen tärkeää, että sa-
tamissa työskentelevä avainhenkilöstö 
jatkaa valmiutta kohotettaessa toimin-
taansa omissa tehtävissään. Satamien on 
huolellisesti määritettävä ja myös varat-
tava se henkilöstö, jota tarvitaan sata-
matoimintojen ylläpitoon. Tähän jouk-
koon on sisällytettävä myös sataman 
turvallisuudesta ja valvonnasta vastaa-
va henkilöstö. 

Valmiutta kohotettaessa VSALTS-
TO perustaa sotilasalueen. Sotilasalueel-
la on käytössään torjuntakomppanioita, 
joiden tehtävänä on mm. juuri satamien 
toimintojen suojaaminen ja turvaami-
nen. Näiden torjuntayksiköiden henki-
löstöä valittaessa on tärkeää löytää yksi-
köihin suojattavan kohteen ympäristössä 
asuvia asevelvollisia. 

Puolustuksen valmistelu satamien-
kin osalta on pitkäjänteistä työtä. Olen-

naista on selvittää eri toimijoiden ja vi-
ranomaisten resurssit. Nämä resurssit on 
oltava tiedossa, kun satama laatii omaa 
turvallisuussuunnitelmaansa. Perusval-
miudessa on selvitettävä, mitkä ovat po-
liisin resurssit valmiutta kohotettaessa. 
Selvityksen perusteella sovitaan virka-
apumenettelystä kohteiden suojaamiseen 
liittyen. Vastuut merivoimien ja rajavar-
tiolaitoksen kanssa on sovittava opera-
tiivisen suunnittelukierroksen yhteydes-
sä. Pelastusviranomaisten osuus on sisäl-
lytettävä samoin sataman turvallisuus-
suunnitelmaan, kuten myös satamaa suo-
jaavan torjuntayksikön suunnitelmaan. 

Yhteistyöllä turvataan 
yhteiskunnan toimivuus 

Puolustusvoimat siirtyi uuteen johta-
mis- ja hallintojärjestelmään vuoden 
alussa. Organisaatiomuutosten lisäksi 
paljon muutakin muuttui. Laki puolus-
tusvoimista, uusine, nyt selkeine tehtä-
vineen, asevelvollisuuslaki ja laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta ovat uu-
distuneet vuoden vaihteessa. Lakimuu-
tokset avaavat uusia mahdollisuuksia ja 
näkökulmia. VSALTSTO tukeutuu jo 

nyt varsin merkittävästi MPK:n tarjo-
amaan koulutusapuun. Tulevaisuudes-
sa, kun reserviläiskoulutuksen keinova-
likoimasta poistuvat puolustusvoimien 
vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH), 
kaikki vapaaehtoinen koulutus toteute-
taan MPK:n kursseilla. Tämä tarkoit-
taa sitä, että joitakin, mm. satamien suo-
jaamisharjoituksiakin tultaneen järjes-
tämään MPK:n kursseina. Kurssit toteu-
tetaan luonnollisesti tiukassa puolustus-
voimien ohjauksessa. 

Kaiken kaikkiaan suunnittelun 
tarvetta ja sen monimuotoisuutta lisää 
myös satamien läheisyydessä tai niiden 
yhteydessä toimivat merkittävätkin teol-
lisuusyritykset. Tämän kokonaisuuden 
hahmottaminen vaatii yhteistyötä jokai-
sen toimijan kanssa. Tämän yhteistyön 
kautta opimme tuntemaan yhteistoimin-
taosapuolet ja heidän toimintatapansa. 
Se on ehkä kuitenkin merkittävin askel, 
kun ajatellaan, mikä YETT:n strategian 
lopullinen tavoite kuitenkin on. Yhteis-
kunnan toimivuus. Siinä meillä kaikil-
la riittää työtä varsinaisessa Suomessa 
vuosiksikin eteenpäin. • 

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 
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Samu Rautio 

Yliluutnantti Samu Rau-
tio toimii Kirkonmaan 
linnakkeen varapäälli-
kön sijaisena 

Kotkan rannikkopataljoonan 
maakuntajoukko - MERIKOTKA 
Merikotkan syntymä 

Kotkan rannikkopataljoonan maakun-
tajoukkotoiminta käynnistyi vuonna 
2006, jolloin aloitettiin maakuntajou-
koksi hyväksytyn tiedustelujoukkueen 
rekrytointi. Maakuntajoukon rekry-
toinnin pääkohteeksi otettiin heti alus-
ta alkaen Kotkan Rannikkopataljoonas-
sa koulutuksensa saaneet meritiedusteli-
jat. Tavoitteena oli rekrytoida joukko, 
joka yhtenäisyytensä puolesta olisi val-
mis vaativaan jatkokoulutukseen. 

Maakuntajoukko, jonka nimeksi 
on esitetty MERIKOTKA, saatiin rek-
rytoitua täyteen vahvuuteensa vuoden 
2007 syksyllä. Saman vuoden aikana 
käynnistettiin maakuntajoukon kou-
lutus luomalla sille harjoitusohjelma, 
jonka tarkoituksena oli harjaannuttaa 
joukkoa sen tärkeimmissä sodan ajan 
tehtävissään. Samaa harjoitusohjelmaa 
jatketaan tarkennetuilla tavoitteilla 
vuonna 2008. 
Maakuntajoukon harjoituksia toteute-
taan viisi kertaa vuodessa, joista vuoden 
ensimmäinen harjoitus on johto-ja avain-
henkilöstön suunnitteluharjoitus. Tämän 

lisäksi on koko joukon viisipäiväinen ker-
tausharjoitus, kaksi MPK:n harjoitusta, 
jotka on räätälöity maakuntajoukolle, se-
kä vuosittain kolmepäiväinen vapaaehtoi-
nen harjoitus, jossa harjoitellaan joukon 
perustaistelutekniikkaa. 

Kouluttajana maakuntajoukossa 

Maakuntajoukkotoiminta alkoi Kot-
kan Rannikkopataljoonassa toden teol-
la vuonna 2007, jolloin joukko saatiin 
rekrytoitua kokonaisuudessaan. Alku-
vaiheessa piti määrittää selkeästi maa-
kuntajoukkotoiminnan tavoitteet ja teh-
tävät. Kouluttajille oli jo rekrytoinnis-
ta alkaen selvää, että joukosta halutaan 
korkeatsoisesti ja paljon harjoitellut am-
mattisotilaiden ja "normaalireserviläis-
ten" välissä oleva, nopeasti kokoon saa-
tava osasto, jonka tehtävät ovat vaativia 
ja monipuolisia. 

MERIKOTKA- joukon ensimmäi-
sestä harjoituksesta alkaen oli selvää, et-
tä joukko on motivoitunutta, ja se kyke-
nee koulutuksen jälkeen suoriutumaan 
niistä tehtävistä, joita sille on suunnitel-
tu. Kaikki maakuntajoukkoon rekrytoi-

tuneet reserviläiset olivat sekä fyysisiltä 
että henkisiltä ominaisuuksiltaan valmiit 
vastaanottamaan vaativan koulutuksen. 

MERIKOTKA:ssa on paljon eri-
koistehtäviä. Joukkoon kuuluu veneen-
kuljettajia, tarkka-ampujia, valvonnan 
erikoisosaajia sekä huoltoon erikoistu-
neita sotilaita. Vain se, että joukkoon 
kyetään rekrytoimaan, ja joukossa pitä-
mään, riittävä määrä erikoistaistelijoi-

- - — ^ H » ^ 

Maakuntajoukon toiminta-ajatuksena on: 
hyvän rekrytoinnin kautta voittoon, kouluttaja-
jolitoisesta itseohjautuvuuteen. 
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Aliin hämmästys on vaihtunutmaanpuolustustahtoiseen toimintaan. 

ta, mahdollistaa joukon käytön vaativiin 
merellisiin tehtäviin. Kun joukossa saa-
daan pidettyä riittävästi jo varusmiesai-
kana erikoiskoulutuksen saaneita taiste-
lijoita, voidaan joukkoa kouluttaa jouk-
kona heti sen alkuvaiheista alkaen, eikä 
voimavaroja tarvitse käyttää erikois-
miesten aikaa vievään ja paljon koulut-
tajaresursseja vaativaan koulutukseen. 

Maakuntajoukon toiminta vaatii 
alkuvaiheessaan vahvaa kouluttajaohja-
usta. Varsinainen koulutus toteutetaan 
aluksi palkatun henkilökunnan toimes-
ta ja harjoitusten järjestelyt kaikkineen 
on pitkälti henkilökuntajohtoista. Har-
joituksen sisällä osaharjoituksia jaetaan 
alusta alkaen reserviläisjohtajien koulu-
tettavaksi ja johdettavaksi. Harjoitusten 

järjestelyissä on apuna reserviläisiä, jol-
loin heille syntyy näkemystä ja kokemusta 
harjoitusten toteuttamisesta. Tämä ohjaa 
joukkoa siihen suuntaan, että tulevaisuu-
dessa joukossa on tietotaito järjestää har-
joituksia omaehtoisesti ja -johtoisesti. 

Kokonaisuutena maakuntajouk-
ko on kouluttajalle mielekäs työtehtä-
vä. Se ei ole vain yksittäinen koulutusta-
pahtuma tai harjoitus, vaan kokonaisval-
tainen prosessi, jonka tarkoituksena on 
luoda suorituskykyä omalle alueellem-
me. Yhteydenpito reserviläisiin, taiste-
lutahdon ylläpito, rekrytointi, toimin-
tamahdollisuuksien luonti ja reservi-
läisten valvonta eroavat varusmieskou-
lutuksesta. Reserviläiskoulutuksen luon-
ne on MERIKOTKA:ssa osoittanut par-

haat puolensa. MERIKOTKA on myös 
reserviläisille hyvä mahdollisuus kurkis-
taa ammattisotilaana toimimisen moni-
puolisuutta ja nähdä toimintaa puolus-
tusvoimissa enemmän kuin varusmies-
aikana. MERIKOTKAista onkin jo nyt 
lähtenyt ammattisotilaan uralle kaksi 
taistelijaa, ja kolme taistelijaa on mää-
räaikaisesti puolustusvoimien sopimus-
sotilaana. Lisäksi kadettikouluun on il-
moittanut hakeutuvansa tämän vuoden 
haussa kaksi taistelijaa. Maakuntajouk-
ko on siis myös hyvä sysäys ammattisoti-
laan uralle. Reserviläisten taitoja tahto-
tila ovat todella korkealla tekemään kaa-
konkulman kovinta rannikon joukkoa, 
todellisia rannikon puolustajia. • 
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Merikotkan suunnitteluharjoitus 
"AVAIN" 2008 

Kotkan Rannikkopataljoona toi-
meenpani 29.2.-1.3.2008 Maa-
kuntajoukko MERIKOTKA:n 

vapaaehtoisen harjoituksen, joka oli 
suunnattu joukon avainhenkilöille. Har-
joituksen tavoitteena oli harjoitusohjel-
man mukaisten harjoitusten tavoitteiden, 
koulutusaiheiden ja ajankohtien suunnit-
teleminen. Lisäksi tutustuttiin keskeiseen 
toiminta-alueeseen sekä koulutettiin re-
serviläisille uusi karttakoordinaatista. 

Maakuntajoukon reserviläiset 
avainasemassa toiminnan 
suunnittelussa 

Harjoitukseen osallistui kymmenen maa-
kuntajoukon avainreserviläistä. Harjoi-
tus käynnistettiin Kuusisen sotasatamas-
sa, jossa joukko otettiin vastaan ja har-
joituksen yksikköupseerin, luutnantti Ari 
Korpelan johdolla reserviläiset täyttivät 
pakolliset asiakirjat. Joukko suuntasi hyi-

sellä merellä, tällä kertaa YA Valtakaril-
la, Kirkonmaan linnakkeelle. Linnak-
keella reserviläisille pidettiin yleistiedon 
ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi katsaus 
maakuntajoukkojen tilanteesta merivoi-
missa sekä Kotkan Rannikkopataljoonan 
yleisistä aiheista. 

Reserviläiset aloittivat suunnittelu-
tehtävien toteuttamisen iltapalan jälkeen 
suurella innolla. MERIKOTKAN reservi-
läiset suunnittelivat vuoden 2008 harjoi-

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY 
Kultasepänkatu 8, 0 4 2 5 0 Kerava 

Puh. 09-274 7440 , Fax 09-2747 4 4 3 0 
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Yliluutnantti Samu Rautio 

Reserviläisten päivittäminen 
uuteen karttajärjestelmään. 

tusten tavoitteet ja tärkeimmät koulutus-
aiheet. Lähtökohtana on, että koulutuk-
sessa keskitytään yhteen koulutusaihee-
seen jokaisessa harjoituksessa. Jokainen 
koulutusaihe jakaantuu osaharjoituksiin, 
joita johtaa ja toteuttaa reserviläisjohta-
ja sekä henkilökunta. Reserviläiset myös 
suunnittelivat kuluvan vuoden harjoitus-
ten tavoitteet, eli sen mille tasolle joukon 
tulee päästä kunkin harjoituksen jälkeen, 
sekä mieskohtaiset tavoitteet tärkeimmis-
sä harjoituksissa. Joukko sai suunnitelta-
vakseen myös vuoden 2009 harjoitusten 
ajankohtien suuntaviivoja. Näin reservi-
läiset pystyvät itse hahmottamaan kou-
lutuskokonaisuuden ja sitoutumaan kou-
lutukseen, kun he ovat päässeet osallistu-

maan keskeisesti suunnitteluun. Illan jo 
kääntyessä yöhön jatkoimme myös joukon 
toiminnan suunnittelua puolustusvoimien 
järjestämien harjoitusten ulkopuolella. 

Aamun valjetessa kauniin huurtei-
sena Kirkonmaan linnakkeella, jouk-
ko osallistui perinteiseen linnakkeen li-
punnostoon ja aloitettiin karttakoulu-
tus. Karttakoulutuksen tavoitteena oli, 
että reserviläisjohtajat osaavat paikan-
taa kartalta itsensä, sekä maalin, ja osaa-
vat opettaa uuden koordinaatiston mu-
kaisesti paikantamisen alaisilleen. Re-
serviläiset oppivat nopeasti karttamuu-
toksen vaikutukset ja paikantamisen uu-
silta kartoilta. Karttakoulutuksen välillä 
toteutimme maastontiedustelua Kirkon-

maan linnakkeella, sekä irrotimme hien 
liikuntakoulutuksessa. Harjoituksen lo-
puksi kokosimme kahden päivän tulok-
set yhteen ja totesimme, että harjoituk-
sen tavoitteet saavutettiin ja joukko ko-
tiutettiin lauantai-iltana odottamaan 
21.-25.4.2008 toteutettavaa rannikko-
taisteluharjoitus "PAALU":a, jossa ME-
RIKOTKA harjoittelee kertausharjoi-
tuksessa omaa tehtäväänsä reserviläisten 
suunnitteleman harjoitusaiheen ja tavoit-
teiden mukaisesti. • 

MERITIED USTEL UKOMPPANIA 
- VAANII MERIKOTKAN LAILLA 

Reservin aliluutnantti Ville Tonteri 

Reserviläisen ajatuksia maakuntajoukosta 

Kun ensi kerran sain kutsun 
Maakuntajoukkoihin oli 
ensireaktioni hämmästynyt, 

mutta positiivinen. Aluksi en tiennyt 
maakuntajoukoista paljoakaan, mut-
ta uutisista kuulemistani raporteista 
ja internetistä kaivamistani tiedoista 
muodostin kuvan siitä, mitä joukko-
jen toiminta olisi. Ilmoittauduin siis 
vapaaehtoiseksi. Varmistin näin, että 
pääsisin toimimaan maanpuolustuk-
sen hyväksi kaikissa tilanteissa. 

Ensimmäinen harjoitus, johon 
osallistuin, oli johtajille suunnattu 
suunnitteluharjoitus. Saimme itse poh-
tia varusmiesaikaisten palvelustoveri-

en kanssa, kuinka meidän mielestäm-
me maakuntajoukon koulutus tulisi to-
teuttaa ja saimme paljon lisäinformaa-
tiota joukkojen toiminnasta. 

Maakuntajoukot tarjoavat puo-
lustusvoimille myös konkreettisen ja 
tehokkaan tavan toteuttaa sille annet-
tu tehtävä virka-avusta. Joukko pääsee 
hitsautumaan yhteen useasti toistuvi-
en harjoitusten ja tositoimien kautta, 
jolloin sen toimintakyky kasvaa mer-
kittävästi. Tämä on hyvä ja merkittävä 
asia. Näin ollen sodan aikana maakun-
tajoukot tulevat olemaan iskukykyinen 
joukkojen runko, jonka toiminta voi 
alkaa heti kriisin niin vaatiessa. Jou-

kot parantavatkin olemassaolollaan 
nopeaa reagointia mahdolliseen krii-
siin, koska ne omaavat korkean valmi-
uden jo syvän rauhan aikana. 

Maakuntajoukot ovat erittäin po-
sitiivinen asia, jonka johdosta maan-
puolustushenkiset siviilihenkilöt pää-
sevät tekemään konkreettisia tehtäviä 
maanpuolustuksen hyväksi, kuten No-
kian vesitragediassa. Puolustusvoimat 
saa tällä tavalla näkyvyyttä kansan kes-
kuudessa muunlaisessa muodossa, kuin 
pelkästään varusmiesten kouluttajana. 
Tämä oli minulle merkittävä syy rekry-
toitua vapaaehtoisena MERIKOTKA-
maakuntajoukkoon Kotkaan. 
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Kaptl Eki Lamminmäki 
toimii SMMEPAn 
asevehollisuus-
ja järjestelyalan 
toimialapäällikkönä 

Saaristomeren Meripuolustusalueen 
maakuntajoukot vuonna 2008 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueella maakuntajoukkoina 
toimii kaksi perusyksikön ko-

koista yksikköä, merellinen raivaajavii-
rikkö ja rannikon olosuhteisiin soveltu-
va vartiokomppania. Molemmille yksi-
köille on meripuolustusalueelle varattu 
sodanajan tehtävä, johon joukon koulu-
tus ensisijaisesti tähtää. Raivaajaviiri-
köllä on rauhanaikana koulutuskäytössä 
Kiiski-luokan raivaajat, jotka kykenevät 
kosketus- ja heräteraivaukseen. Vartio-
komppanian kalusto tukee komppani-
an sodanajan tehtäviä, joita ovat muun 
muassa henkilön- ja kohteensuojaus se-
kä kohteen haltuunottokyky. 

Historiaa 

Saaristomeren Meripuolustusalueen maa-
kuntajoukkojen perustaminen alkoi syk-
syllä 2006. Marraskuun lopulla järjestet-
tiin johto-ja avainhenkilöstön haku-ja va-
lintatilaisuus, joka onnistui hyvin. Avain-
jajohtohenkilöstö molempiin joukkoihin, 
vartiokomppaniaan ja raivaajaviirikköön, 
saatiin rekrytoitua helposti. 

Vuonna 2007 maaliskuun puolessa 
välissä oli ensimmäinen harjoitus yksi-

köiden johtohenkilöille. Harjoitukses-
sa suunniteltiin ja valmisteltiin alijoh-
tajien ja miehistön valintatilaisuus se-
kä aloitettiin syksyn harjoituksen suun-
nittelu. Lisäksi harjoituksen aikana pi-
dettiin lääkärintarkastus ja kuntotestit. 
Huhtikuun puolessa välissä oli haku-ja 
valintatilaisuus aliupseereille ja miehis-
tölle. Ensimmäinen koko joukolle suun-
nattu harjoitus järjestettiin Gyltössä yh-
dessä MPK:n Aila-harjoituksen kanssa 
syyskuun loppupuolella. 

Määräaikojen väliin mahtuu mo-
nenlaista eri tapahtumaa. Joukoille on 
tehty tarkentavat esitykset henkilöstöyk-
sikkö- (HYKTY) ja materiaaliyksikkö-
tyyppiin (MYKTY), laadittu koulutus-
suunnitelmat ja suoritettu liikuntatestit, 
jonka perusteella on jokaiselle laadittu 
henkilökohtainen kunto-ohjelma. Li-
säksi yksiköt on varustettu henkilökoh-
taisella suojamateriaalilla. 

Vuosi 2007 sisälsi myös yhden har-
joituksen, jossa suunniteltiin vuoden 
2008 toimintaa ja harjoitusten sisältöä, 
läpikäytiin harjoituspalaute ja tehtiin 
niin henkilökohtaisia kuin varusteita 
koskevia sitoumuksia. 

H y v i ä reserviläisiä 
- fyysisen kunnon mittaukset 

Maakuntajoukkoja perustettaessa on otet-
tu lähtökohdaksi se, että henkilön ei tar-
vitse olla fyysiseltä kunnoltaan superso-
tilas, vaan normaali suomalainen henki-
lö, joka on varustettu riittävällä halulla, 
kiinnostuksella ja tahdolla. Myöskään ikä 
tai sukupuoli ei ole ollut rajoittava teki-
jä, vaan toiminnan alkumetreillä olemme 
pitäneet tärkeänä saada mukaan monen-
laista kokemuspohjaa ja taustaa. Olemme 
hakeneet, ja haemme edelleen, henkilöitä, 
jotka sitouduttuaan toimintaan ja tehtä-
vään pitävät omasta kunnostaan sellais-
ta huolta, että he kykenevät selviytymään 
joukolle annetuista tehtävistä. 

Kuntotestien perusteella reserviläi-
selle tehdään henkilökohtainen kunto-
ohjelma ja vuosittain tapahtuvan testauk-
sen jälkeen analysoidaan henkilön sopi-
vuus tehtäväänsä. Näin fyysinen kunto ei 
ole maakuntajoukkoihin tuloa estävä te-
kijä, mutta odotuksena on, että maakun-
tajoukkolainen sitoutuu tarvittaessa kun-
non kohottamiseen tai ylläpitämiseen. 

Joukon johto-ja avainhenkilöt ovat 
suorittaneet ennen muun henkilöstön va-
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l intaa 12-minuutin juoksutestin maalis-
kuun kevätauringossapa huht ikuun hel-
teessä l ihaskuntotestin. Johto- ja avain-
henk i lös tön ( keski- iän ollessa 29,5 
v u o t t a ) osalta juoksun keskiarvoksi tu-
li 2701 metriä. Ka ikk iaan tuloksen kes-
kiarvo vastasi sotilaiden ikäluokan 30 -
34 vuot ta HYVÄ tulosta. 

Koko joukko suorit t i syksyllä Gyl-
tössä ha r jo i tuksen ohessa l ihaskunto-
testin. Testin a jankohdan ollessa lauan-
tain myöhäinen ilta, oli yritys a rmoton 
ja vääntö hirvit tävä. Keskiarvoilla (so-
tilas 3 0 - 3 4 vuotta) täytetty tulosloma-
ke osoitti arvosanaa HYVÄ, painoindek-

sin ollessa 26,2. Kaiken ka ikk iaan vuo-
den kokonaistulosten keskiarvo osoittaa 
suomalaisen reserviläisen pystyvän ha-
lutessaan pitävän hyvää huolta kunnos-
taan ja itsestään. 

Toiminta vuoden 2008 aikana 

Alkaneen vuoden maaliskuussa rekrytoin-
tia on jatkettu intensiivisesti. Maakunta-
joukon edustajat olivat mukana Meri Kut-
suu-messuilla Turun messukeskuksessa, ja 
Pansiossa järjestettiin haku- ja valintati-
laisuus. Lisäksi maakuntajoukoista oli il-
moituksia sekä lehdissä että netissä. Rek-
rytoint i onnistui hyvin. Huht ikuun al-

kuun mennessä vartiokomppanian koko-
naisvahvuus oli noussut 60 henkilöön ja 
raivaajaviirikkö oli tuplannut kokonsa, 
kokonaisvahvuuden ollessa 44 henkilöä. 
Rekrytoint ia ja tketaan "puskaradion" 
avulla, ja uusia halukkai ta otetaan mu-
kaan toimintaan koko vuoden ajan. 

Vuoden vaihteessa voimaan tullei-
den lakimuutosten myötä toiminta on al-
kanut MPK:n järjestämillä viikonloppu-
kursseilla. Uuden lakipaketin mahdol-
lisuuksien myötä SMMEPA on t i lannut 
MPK:lta useita kursseja, jotka on kohdis-
tet tu erityisesti maakuntajoukoil le . Yk-
siköt ovat saaneet koulutusta vartiosoti-
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Vartiokomppania harjoittelee vaarallisen henkilön kiinniottoa. Kuva: Juho Koli. 

laan toimintaan, viranomaispuhelimeen 
Virveen, puolustusvoimien ajolupaan se-
kä miinantorjuntaan liittyvään kart ta-
toimintaan. Tulevan kevään aikana var-
tiokomppania harjoittelee asutuskeskus-
taistelua ja taisteluammuntoja, raivaaja-
viirikkö harjoittelee vaurion tor juntaa 
vuotosimulaattorissa sekä miinanraiva-
uksen ja navigoinnin perusteita. 

Syyskuu on maakuntajoille kunto-
kuukausi. Syyskuun aikana kaikki osal-
listuvat fyysisen kunnon testeihin, ja re-
serviläisille laaditaan henkilökohtaiset 
kunto-ohjelmat MilFit-ohjelmalla. Joh-
tohenkilöstölle kyseessä on jo kolmas 
testaus, joten ensimmäisiä johtopäätök-
siä kunnon kehittymisestä voidaan muo-
dostaa. Syyskuussa molemmat yksiköt 
osallistuvat myös MPK:n jär jestämään 
MERVI-harjoi tukseen Gyltössä. Rai-
vaaviirikkö harjoittelee merellisiä mii-
nantorjunta- asioita ja vartiokomppania 
kohteen suojausta. Tiivis yhteistoiminta 

MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa luo 
mahtavat puitteet myös maakuntajouk-
kojen toimintaan. 

Raivaajaviirikön ensimmäinen ko-
ko joukon ker taushar joi tus pidetään 
lokakuun alussa ja vart iokomppanian 
kertausharjoitus meripuolustusharjoi-
tus 2:n aikana marraskuussa. Ensimmäi-
sessä kertausharjoituksessa keskitytään 
molempien yksiköiden ensimmäisiin so-

danajan tehtäviin osana meripuolustus-
alueen sodanajan joukkoja. Vuosi päät-
tyy johtohenkilöstön kokoontumiseen, 
missä käydään läpi kuluneen vuoden toi-
minta ja suunnitellaan seuraavan vuoden 
toimintalinjat. 

Lähtökohtana molemmissa yksi-
köissä kuluvalle vuodelle on koulutuk-
sen ja osaamisen tason yhtenäistämi-
nen. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 

Vartiokomppanian päällikkö esittelee yksikköään. Kuva: Puolustusvoimat. 

26 



ja maakunta joukkoih in osallistuvat re-
serviläiset ovat taustoi l taan niin erilai-
sia, että yhteisen perustan rakentaminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Perustan raken-
taminen a lkaa n i inkin yksinkertaisista 
asioista kuin rynnäkkökiväär in käsitte-
lystä ja soti laan perustaidoista. 

Kun molemmille yksiköille on saa-
tu luo tua yhtenevät perusteet , s i i rry-
tään koulutuksessa seuraavaan vaihee-
seen, sodanajan tehtäviin. Pääesikunnan 
ohjeistuksen mukaisesti maakunta jouk-
kojen to iminnan alkuvaiheissa keskity-
tään sodanajan toimintoihin. Muille vi-
ranomaisi l le t a r jo t t avan virka-aputeh-
tävien harjoi t te lu jää tuleville vuosille. 

Tavoitteet lähivuosille 

Molempien yksiköiden saa tua to imin-
nan perusteet kun toon on aika aloit taa 
suunnitelmallisen nousujohteisen koulu-
tuksen osuus. Var t iokomppanian tavoi-
tetilassa eri var t iojoukkueet muodosta-
vat omat koulutusryhmät siten, että nel-
jäs j oukkue koostuu " tu lokka i s t a" pe-
ruskoulutuksessa, kolmas j o u k k u e ky-
kenee kohteen suojaamiseen ja v i rka-
aputeh täv i in , to inen j o u k k u e pystyy 
henkilöiden ja kohteiden suojaamiseen 
ja yksikön kärkenä toimii ensimmäinen 
joukkue , jol la on kyky kohteiden takai-
sinvaltauskykyyn. Raivaajaviiriköllä sa-
ma toimintatapamall i koostuu perusme-
renkulun opettamisesta ja viittaveneiden 
käytöstä , huipentuen raivaajien miinan-
tor juntaoperaa t io ih in . 

Kaikessa koulutuksessa maakunta-
joukoille lähtökohtana pidetään reservi-
läisten itsensä suunnittelemaa, valmiste-
lemaa ja johtamaa koulutusta. Puolustus-
voimien henkilökuntaa tietysti tarvi taan 
tietyissä osioissa, mut ta kokonaisvastuu 
toiminnan läpiviennistä pysyy reserviläi-
sillä. Suuren panoksensa toiminnan alku-
metreillä ovat antaneet yksiköiden sodan-

Maakuntajoukot kiinnostuvat myös naisia. Kuva: Puolustusvoimat. 

ajan esimiehet ja rauhanaikaiset joukko-
yksiköt, raivaajaviiriköllä 4. Miinalaivue, 
ja vartiokomppanialla Turun Rannikko-
patal joona. Heillä on ollut suuri työ so-
danajan tehtäviä laadittaessa sekä annet-
taessa suuntalinjoja reserviläisille. 

Tulevina vuosina meripuolustusalu-
een kannal ta suur immat haasteet muo-
dostavat joukkojen rekry to in t i määrä -
vahvuisiksi, varsinkin var t iokomppani-
an osalta, sekä reserviläisten merenku-
lulliset oikeudet Kiiski- luokan raivaa-
jille. Rekry to in t i j a t kuu edelleen vuo-
sittain, jolla luodaan myös mahdollisuus 
edellä maini t tuun nousujohteiseen kou-
lutukseen. Tällä hetkellä vart iokomppa-
nialla on kui tenkin kyky aloi t taa suun-

nitelmallinen ja säännöllinen koulutus. 
Raivaa jav i i r ikön to iminnan kanna l t a 
on saatava perusteet kun toon siitä, mi-
ten reserviläisten a iemmin saadut , ta i 
esimerkiksi merenkululliset siviilipäte-
vyydet, saadaan päivitettyä merivoimien 
voimassaoleviksi pätevyyksiksi. Kyseessä 
on osaltaan myös kustannuskysymys. 

T ä m ä n he tk is ten suunni te lmien 
mukaan Saaristomeren Meripuolustus-
alueen maakun ta joukko jen esiinmarssi 
on odotettavissa merivoimien vuosipäi-
vänä 9.7, jolloin raivaajaviir ikkö osallis-
tuu Kiiski- luokallaan juhlal l isuuksi in, 
sekä var t iokomppanian osalta itsenäi-
syyspäivänä, jo l lo in va l t akunna l l inen 
paraa t i jä r jes te tään Turussa. • 
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Olli Hartikainen 

Kaptl Olli Hallikainen 
toimii koulutuspäällikkönä 
Suomenlahden 
Meripuolustusalueella 

Suomenlahden meripuolustusalueen 
maakuntajoukot 

Suomenlahden Meripuolus tus-
alueen m a a k u n t a j o u k o t ovat 
hyvän koulutus- ja valmiusta-

son omaavia aktiivisista avainreserviläi-
sistä perustettavia joukkoja . Joukkoihin 
pääseminen edellyttää valintaprosessin 
läpäisemistä sekä aktiivista osallistumis-
ta joukon toimintaan. 

Suomenlahden meripuolustusalu-
een maakunta joukot ovat osa meripuo-
lustusalueen sodan ajan joukkoja ja nii-
den käyttöalue alkaa jo ns. harmaan vai-
heen alusta ja tkuen aina vaativiin sodan 
ajan tehtäviin. Joukkoja voidaan käyttää 
myös virka-aputehtäviin. 

Vauhdissa neljä joukkoa, 
pelastajia vielä tarvitaan 

SIMepan maakunta joukkojen toiminta 
on käynnistynyt vauhdikkaas t i - maa-
kuntajoukois ta on täysin rekrytoi tu, ja 
koulutuksensa ovat aloittaneet tiedustelu-
joukkue, suojausosasto, vartiojoukkue ja 
merikuljetusjoukkue. Takana on ensim-
mäiset MPK:lta tilatut kurssit - mm. na-
vigoinnin teoria merikuljetusjoukkueel-
le, koulut tamistaidon kurssi joukkueen 
johtaji l le ja taistelijan peruskurssi. En-
simmäiset puolustusvoimien jär jes tämät 
vapaaehtoiset harjoitukset ja kertaushar-

joitukset järjestetään toukokuussa. 
Jouko t tu levat h a r j o i t t e l e m a a n 

vuositasolla keskimäärin vähin tään 10 
vuo rokau t t a . Ha r jo i t ukse t koostuvat 
ke r taushar jo i tuks i s ta , vapaaehtoisista 
har jo i tuks i s ta sekä MPK: l t a t i la tuis ta 
kursseista. 

Maakunta joukkoto iminnassa mu-
kana oleminen edellyt tää, e t tä henki-
lö sitoutuu osall istumaan har joi tuksi in 
vuositasolla noin kymmenen vuorokau-
den verran. Toiminta perustuu sitoutu-
misesta huo l imat ta vapaaehtoisuuteen 
- mikäl i to imin ta ei k i innos ta ta i elä-
mänti lanne muut tuu siten, ettei aktiivi-
nen har jo i tus to iminta ole enää mahdol-
lista, on maakunta joukkosi jo i tus mah-
dollista purkaa, ja siirtää henkilö uuteen 
sodan ajan tehtävään. 

Vuoden 2008 loppuun mennessä 
joukkojen tulisi saavuttaa sotilaallisen 
valmiuden perustaso, vuoden 2009-2010 
aikana päästään virka-aputasolle ja vuo-
den 2011 aikana saavutetaan valmiustaso, 
jonka jälkeen joukot ovat käytettävissään 
vaativimpiinkin sotilaallisiin tehtäviin. 

P o r k k a l a n R a n n i k k o p a t a l j o o -
nan vastuulla on mer iku l je tus joukku-
een, vartiojouklcueen sekä suojausosas-
ton koulutus, t iedustelujoukkue puoles-

taan koulutetaan Kotkan Rannikkopa-
taljoonassa. Pelastusjoukkueen koulutus 
tapahtuu Meripuolustusalueen pelastus-
ja suojeluhenkilöstön johdolla . Koulu-
tuksen suunnit telussa j a toteutuksessa 
on mukana suuri joukko meripuolustus-
alueemme henkilöstöä. Reservin johtajat 
ovat olleet aktiivisesti koulutuksen suun-
nittelussa mukana vuoden 2007 valmis-
televissa harjoituksissa. 

Suomenlahdelle rekrytoitujen maa-
kuntajoukkojen henkilöstön taso vaikut-
taa eri t täin hyvältä kaut ta l injan. Posi-
tiivista on ollut myös havaita se aktiivi-
suus ja motivoituneisuus, joka joukoissa 
vallitsee ainakin ensimmäisten kokemus-
ten perusteella. Ensimmäisiin harjoi tuk-
siin ovat kutsutut tulleet eri t täin hyvällä 
osallistumisprosentilla ja hengellä. 

Haaste maakuntajoukoissamme on 
vielä täl lä hetkellä pelas tus joukkueen 
rekrytoint i , mut ta keväällä jär jes te t tä-
vän rekrytoint ihar joi tuksen jälkeen us-
kon tilanteen olevan näi l täkin osin pa-
rempi. Vapaapalokuntalais tenkin olles-
sa nykyisin yhä enemmän vap-järjeste-
lyjen piir issä, l ähde tään pelastusjouk-
kueen rekrytoinnissa ja koulutuksessa 
avoimin mielin koulu t tamaan tarvi t ta-
essa perusteista lähtien. • 
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Sakari Saikku 

ylil res 
Meripuolustuspiiri 
Suomenlahden 
Meripuolustusosaston 
päällikkö 

Maakuntajoukkojen koulutus 
Suomenlahden 
Meripuolustusosastossa 
- elämä hymyilee jälleen! 

Maakun ta joukko jen koulu-
tus on lähtenyt Suomen-
lahden meripuolustusalu-

eella r ipeästi käynti in. On hienoa näh-
dä, et tä Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) Meripuolustuspiir in an-
tamaa koulutusta on alusta lähtien hyö-
dynnet ty, ja koulu tus on n ivou tunu t 
hyvin maakun ta jouko i l l e anne t tavaan 
muuhun koulutukseen. Tänä vuonna SL-
MEPA tilasi kuusi kurssia Upinniemessä 
perustettaville maakunta joukoi l le , jot-
ka Mer ipuolus tuspi i r i an to i Suomen-
lahden Meripuolustusosaston toteutet-
tavaksi. Ensimmäiset kolme kurssia on 
jo pidetty, ja saatu palaute ni in itse jou-
koilta kuin merivoimien henkilökunnal-
ta on ollut hyvää. Maakun ta joukko ih in 
rekrytoiduille on annettu ohje osallistua 
tänä vuonna vähintään yhdelle MPK:n 
kurssille. Osanotto on ollut runsasta ver-
ra t tuna esimerkiksi muiden SA-joukko-
jen vapaaehtoisiin har joi tuksi in tai koh-
dennettuihin kursseihin, ovathan joukot 
koot tu vapaaehtoisista. Lisäksi on syytä 
onnitella Suomenlahden Meripuolustus-
aluetta joukkojen rekrytoinnin onnistu-
misesta, mikä on ollut ensiarvoisen tär-
keää koko to iminnan kannal ta . 

Ensimmäiset kokemukset 

Maaliskuussa järjestetylle taistelijan pe-
ruskurssi l le osall istui 85 yhteensä 165 
kutsutusta eli noin joka toinen. Kahdel-
le muulle kurssille, joista toinen oli koh-
dennettu johtaji l le ja toinen merikulje-
tusjoukkueelle, osallistumisprosentti oli 
vielä suurempi. Koulutuksen aloitusvai-
heessa on näillä MPIC:n kursseilla keski-
tytty käymään läpi perustai toja ja näin 
kar to i t tamaan koulutettavien lähtötaso. 
Myöhemmin kursseilla on tarkoi tus täy-
dentää koulutusta niistä aiheista, jo i ta 
ei ehditä harjoi tel la muissa varsinaisissa 

harjoituksissa. Täten puolustusvoimien 
vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kerta-
usharjoituksissa voidaan keskittyä jou-
kon sodana jan tehtävän koulutukseen. 
Maakunta joukkojen johta ja t ovat alusta 
alkaen pystyneet va ikut tamaan annet ta-
vaan koulutukseen, ja he ovat toimineet 
myös joukkojensa kouluttaj ina. Tämä on 
hyvin tärkeää, koska joukkojen on tar-
koitus jo hyvin lyhyessä ajassa olla kou-
lutuksessaan omatoimisia. Uskon, et tä 
näin tulevaisuudessa tulee olemaan. 

Olennainen tärkeä tekijä hyvälle 
alulle on ollut Meripuolustuspiir in ( ja 
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sen toimijoiden) mukanaolo alusta alka-
en koulutuksen suunnittelussa, joka on 
mahdoll is tanut kurss i ta r jonnan nivou-
tumisen muuhun annettavaan koulutuk-
seen. Mikä tärkeintä, Meripuolustuspii-
rin kurssisuunnittelu on saatu nyt samaan 
saumaan Suomenlahden Meripuolustus-
alueen suunnit telurytmin kanssa, mikä 
olennaisesti helpottaa ni in reserviläis-
kouluttajien kuin kantahenki lökunnan 
työtä. Ensimmäisten, vuonna 2009 maa-
kuntajoukoille annettavien kurssien alus-
tava valmistelu on jo täten aloitettu. 

Hyvän alun on mahdoll is tanut Me-
ripuolustuspiir issä vuosia j a tkunu t va-
paaehtoinen koulutustyö, j o n k a vuok-
si nykyiset reserviläiskouluttajat omaa-
vat pi tkän kokemuksen koulutustoimin-
nasta. Lisäksi monet maakuntajoukois-
sa toimivat ovat olleet p i tkään muka-
na SLMERIPOS: in ja muiden pa ika l -
lisosastojen reserviläiskouluttaj ina, jo -
ten heillä on hyvin tiedossa vapaaehtoi-
sen kentän käyttömahdollisuudet. Toisin 
kuin yleensä muilla puolustusvoimain ti-
laamilla kursseilla, maakuntajoukoissa 
kohderyhmä pysyy samana, eli perusteis-
ta ei tarvitse joka kerta lähteä liikkeelle. 
Tämä mahdollistaa nousujohteisen kou-
lutustoiminnan, mikä useinkaan ennen 
ei ole ollut mahdol l is ta . Monta ker taa 
vuodessa tapahtuva koulutus mahdol-
listaa uusien asioiden opettelun, eikä ai-
noas taan varusmiesaikana opi tun ker-
taamisen. 

M a a k u n t a j o u k k o j e n koulutus on 
myös mielenki intoinen haaste M P K : n 
reservi lä iskoulut ta j i l le . Vaikka t ämä 
koulutus onkin vain osa Meripuolustus-
pi i r in an tamas ta koulutuksesta (muu-
ta kuin soti laall ista koulutusta on tar-
jolla), on m a a k u n t a j o u k k o j e n koulu-
tus kui tenkin hyvin merkit tävällä sijal-
la. Hiljalleen voimme taas päästä aikai-
semman toimintavolyymin tasolle muu-

t a m a n h i l ja i semman to imin tavuoden 
jälkeen. Elämä hymyilee jälleen! 

Organisaatiouudistuksesta ja 
kannustimista 

Samalla kun m a a k u n t a j o u k o t aloi t t i -
vat, t apahtu i muutoksia vapaaehtoisen 
maanpuo lus tuskou lu tuksen kentässä. 
Maanpuolustuskoulutus ry muuttui jul-
kishallinnolliseksi toimijaksi eli Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseksi (MPK). 
Myös Meripuolustuspiir in organisaat io 
uudis tuu. T ä m ä n vuoden a ikana muo-
doste taan MPK:ssä uudet koulutus- ja 
tuk iyks ikö t . Suomenlahden alueella 
koulutus- ja tukiyksikkö tu l laan muo-
dos tamaan Suomenlahden Meripuolus-
tusosastosta, joten suuresta muutoksesta 
toimijan kannal ta ei ole kyse. Tärkeintä 
on nyt toimijoiden sitouttaminen. Useas-
ti olen huomannut painotet tavan aivan 
toissijaisia kannust imia maakunta jouk-
koihin sitoutumisessa (tai muutenkin va-
paaehtoiseen maanpuolus tuskoulutuk-
seen osallistumisessa), kuten varusteiden 
saamista kotiin ta i mahdollisia ylennyk-
siä. Kun sodanajan reserviä on pienen-
netty niin valtavasti kuin on nyt tehty, on 
tärkein houkut in todellisuudessa miele-
käs ja tärkeäksi koettava sodanajan si-
joitus. "Tee työtä, jol la on tarkoi tus" on 
tärkein kannust in reserviläisen sitoutu-
misessa. Tämä pätee myös muuhun va-
paaehtoistoimijoihin. 

Reserviläiskouluttajista 
huolehdittava 

Koska asiat ovat lähteneet niin hyvin 
käyntiin maakuntajoukoissa omalla alu-
eellani, niin pitääpä tässä myös synkistel-
lä toiminnan mahdollisista uhkakuvista. 
Eli ajatella niitä tilanteita, jotka saattaisi-
vat haitata toimintaa tulevaisuudessa. 

Ensin on ymmärret tävä, miten va-
paaeh to inen maanpuo lus tu skou lu tu s 

poikkeaa muusta to iminnas ta ja missä 
sen pitää olla yhdenmukaista muun toi-
minnan kanssa. Vapaaehtoisessa toimin-
nassa väl t tämätön ehto on alansa hyvin 
hallitsevat, pätevät ja to imintaan akti i-
visesti osallistuvat reserviläiskoulutta-
jat . I lman heitä ei vapaaehtoinen maan-
puolus tuskoulu tus käytännössä pysty 
an tamaan lisäarvoa puolustusvoimille. 
Koulutuksen tason pitää olla sama kuin 
puolustusvoimissa muutenkin . Mi tään 
tasoeroa ker taushar joi tuksen ja MPK:n 
kurssin anne t t aman koulutuksen välil-
lä ei saa olla. Hyvätasoinen koulutus on 
myös omiaan ki innostamaan reserviläi-
siä tu lemaan mukaan koulutus to imin-
taan . Vastaavasti mikäl i MPK:n an ta -
ma koulutus koettaisi in puutteelliseksi 
tai amatöörimäiseksi , ni in harva reser-
viläinen jaksaa innostua to iminnasta ja 
lopulta harva joukko-osas tokaan. 

Vapaaehtoinen kou lu tus to imin ta 
edel lyt tää tä ten r i i t tävää panos tus ta . 
Mikä l i kou lu tus to imin taa esimerkik-
si säästösyistä j o u d u t a a n supis tamaan 
tai se lakkaa vuodeksikin, koituu tästä 
huomattavaa hai t taa . Sodanajan yksik-
kö voi olla useampia vuosia pelkkä ni-
milista t ietojärjestelmässä ja muutama 
kontt i aseita ja muuta materiaalia varas-
tossa, mut ta tarpeen tullen sen voi kut-
sua kokoon ja ha r j o i t u t t a a toimivaksi 
kokonaisuudeksi . Näin ei voi menetel-
lä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen ja sen toimijoiden suhteen. Mikäli 
to imintaa ei ole, niin toimijat hakeutu-
vat muihin harras tuksi in tai heidät rek-
rytoidaan muualle, missä mielekästä toi-
mintaa jär jes te tään. Lisäksi muutaman 
vuoden hiljaiselon jälkeen moni koulut-
ta ja kokee ta i tojensa ruos tuneen ni in 
paljon, ettei ehkä halua enää olla muka-
na. Jäljelle j ää vain nimil is ta , mut ta ei 
toimivaa organisaat iota . 
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Reserviläiskouluttajia 
ei saa "hukata" 

Maakuntajoukot ovat osaltaan korjanneet 
yhden vapaaehtoisen koulutuksen pitkään 
jatkuneen puutteen: toiminnasta on selkeä 
ohjeistus ja päämäärää sekä toiminnalle 
on laadittu aikataulu. Ja mikä tärkeintä, 
to imintaan on panostettu aikaisempaa 
enemmän. Vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta on kyllä aiemminkin arvostet-
tu, mutta ilman selkeitä tavoitteita ja toi-
mintaohjeita toiminta voi muodostua ly-

hytjänteiseksi ja melko poukkoilevaksi. 
Otan esimerkin: kantahenki lökun-

taan kuuluva sodanajan yksikön pääl-
l ikkö huomaa, että alaisinaan hänellä on 
päteviä reserviläisjohtajia ja päät tää näi-
den kanssa jär jestää yksikön henkilöstöl-
le vapaaehtoisen harjoituksen tai järjes-
tää koulutuksen MPK:n kurssina. Reser-
viläisjohtajat vetävät koulutuksen ja kou-
lutettavat, kouluttajat kuin kantahenki-
lökunta ovat tyytyväisiä tulokseen. Kou-
lutuksen taso voi olla hyvinkin korkea ja 

mikäli toimintaa on paljon, niin reservi-
läiset harjaantuvat täten myös kouluttaji-
na. Vaikka tällainen toiminta onkin täy-
sin suotavaa, näin järjestettynä vapaaeh-
toinen koulutus perustuu henkilösuhtei-
siin. Mikäl i joh ta ja ta i pätevät reservi-
läiskouluttajat vaihtuvat tai jokin muu 
organisaatiouudistus tapahtuu, koko hy-
vään alkuun päässyt koulutustoiminta on 
vaarassa kuih tua pois. Pelkona on, että 
mukana olleet reserviläiskouluttajat jää-
vät tyhjän päälle, ja tieto aiemmasta toi-
minnasta yksinkertaisesti häviää. Sitou-
tumishalukkaiden ja osaavien kouluttaji-
en "hukkaaminen" on pahinta tuhlausta, 
mitä vapaaehtoiskentällä voi tapahtua. 

Valitettavasti olen jou tunu t näke-
mään muutama vuosi sitten (en onneksi 
merivoimien puolella) kuvaamani t i lan-
teen tapahtuvan. Ottaessani itse vastaan 
tehtävät Suomenlahden Meripuolustus-
osaston pääl l ikkönä, ei minulla ollut mi-
tään tällaisia ongelmia, josta kiitos kuu-
luu edeltäjälleni (nykyiselle päätoimit ta-
jalle). Näen er i t tä in hyvänä asiana sen, 
että Suomenlahden Meripuolustusosas-
tossa ja tulevassa koulutus- ja tukiyksi-
kössä on mukana henkilöitä, jo tka ovat 
olleet aivan alusta saakka toiminnassa 
mukana . Tällöin pyörää ei tarvitse kek-
siä uudestaan, ja nii tä oppeja, joi ta on 
opi t tu yli vuosikymmenen a ikana , voi-
daan parhaal la tavalla käyt tää tulevai-
suudessakin, va ikkapa maakun ta jouk-
kojen koulutuksessa. Ja ilolla voin to-
deta, et tä SLMEPA:n henki lökunnal le 
olemme jo tu t tu ja toimijoita. 

Vaikka vapaaehtoinen puoli hyö-
dynnetään hyvin merivoimissa, näen it-
se parhaimmaksi tavaksi tällaisten "toi-
mintakatkosten" ehkäisyssä sen, että va-
paaehtoinen maanpuolustuskoulutus on 
vihdoinkin nyt muuttumassa laki- ja ase-
tuspohjaiseksi. 

Tulevaisuus näyt tää hyvältä! • 
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Ove Enqvist 

Pavel Matvejevits Obuhov ja Obuhov 

Vu o r i - i n s i n ö ö r i P a v e l 
Matvejevits Obuhov (1820 -
69) oli lahjakas metallurgi, 

joka juur ru t t i terästykkien tuotannon 
Venäjälle ja oli yksi Obuhovin tehtaan 
perustajista. Hän valmistui vuonna 1844 
vuori-insinööriksi. 

1800-luvulla aloitetut yritykset ty-
kistöaseiden valmistamiseksi teräksestä 
eivät Venäjällä aluksi oikein onnistuneet. 
Uudenlaisen tuotannon käynnistäminen 
laajemmissa mitoissa saatiin aikaan vas-

ta Obuhovin työn ansiosta vuonna 1851. 
Hän alkoi saada aikaan korkealaatuis-
ta upokasterästä. Obuhov komennettiin 
vuonna 1857 ulkomaille opiskelemaan 
teräksisten aseiden valmistusta. Palattu-
aan kotimaahan hän esitti suunnitelman 
teräsaseiden valamiseksi Venäjällä ja sai 
korkeimmat hallituspiirit kiinnostumaan 
asiasta. Vuonna 1860 hän sai valmiiksi en-
simmäisen teräksisen kanuunan, joka kes-
ti kokeissa neljätuhatta laukausta. Siitä 
hetkestä alettiin Venäjällä valmistaa omia 

teräsaseita, jotka eivät missään suhteessa 
olleet huonompia kuin Kruppin tehtaan 
valmistamat aseet. 

Vuonna 1863, yhdessä tuon ajan 
tunnetun teräsalan vaikut tajan, evers-
ti Nikolai Ivanovits Puti lovin kanssa 
Obuhov perusti Obuhovin tehtaan. Ra-
kentamiseen antoi varat pietarhovilai-
nen kauppamies Kudrjatsev. Tehdas sai 
runsaasti tilauksia ja nimitettiin Obuho-
vin kunniaksi hänen nimensä mukaises-
ti. Tehdas sijaitsi Aleksandrovskin kyläs-
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;erästehdas 

sä noin 15 kilometrin päässä Pietarista 
Nevan vasemmalla rannalla. 

Yhtymän varat kuitenkin loppui-
vat, ja se joutui anomaan lainaa valtiol-
ta. Tämän takia tehdas joutui hallituk-
sen ohjaukseen. Meriministeriö valvoi 
sitä ja osallistui suoranaisesti sen kaik-
kiin, niin taloudellisiin kuin teknisiin-
kin, toimiin. Obuhovin tehtaan joh-
toon asetettiin ministeriön luottamusta 
nauttiva henkilö, ja perustajien toimin-
tamahdoll isuudet rajoi t tuivat heidän 
osallistumiseensa johtoryhmään. 

Vuoden 1868 alussa Obuhov jä t t i 
tehtaan sairauden vuoksi ja kuoli vuon-
na 1869. Kudrjatsev ja Putilov olivat 
kuolleet aikaisemmin, ja perustajaryh-
mä lakkasi olemasta. Tehdas kuitenkin 
laajeni ja kehittyi nopeasti energisten 
johtajiensa ansiosta. Omia valmistus-
menetelmiä kehitettiin, ja vuonna 1871 
Obuhovin tehdas sai ensimmäisen tila-
uksen sotilashallinnolta, ja ryhtyi sa-
mana vuonna suurikaliiperisten, 11 ja 
12 tuuman tykkien valmistukseen. Ti-
lattujen aseiden joukossa oli 11 tuuman 
rannikkotykkejä vuosimallia 1867, jo-

ta Krupp oli suunnitellut. Vuonna 1880 
meriministeriö lunasti lopullisesti Obu-
hovin tehtaan valtion omaisuudeksi. 

Vuonna 1891 tehdas ryhtyi valmista-
maan Canet-ja Hothckiss- tyyppisiä pika-
kanuunoja, vuonna 1892 ns. 10-tuumaisia 
Durlacher-tykkejä ja vuonna 190912-tuu-
maisia 52 pituuskaliiperin tykkejä. En-
simmäisen maailmansodan aikana meri-
tykkituotanto jatkui. Neuvostoaikana teh-
taasta tuli yksi maan suurimmista asealan 
yrityksistä sekä tykistön että panssariajo-
neuvojen alalla. Obuhovin tehtaan nimi 
muuttui vuonna 1922 Bolshevik-nimisek-
si, vaikka siitä käytettiin usein entistä ni-
meä. Aluksi kiinnitettiin neuvostoaikana 
huomiota olemassa olevan tykistön moder-
nisointiin, mutta 1930-luvulla ryhdyttiin 
kehittämään ja valmistamaan uusia meri-
tykkejä. Näitä uusia tykkejä olivat esimer-
kiksi 180/57, jota tehtiin sekä Bolshevik-
että Barrikadu-tehtaalla. Myös uusia 100 
mmm tykkejä tehtiin Bolshevikilla, josta 
tuli käytännössä meritykkitehdas. 

Tehtaan toiminnasta toisen maail-
masodan aikana on vähän tietoja. Osia 
tehtaasta siirrettiin muualle. Panssari-

vaunujen valmistus evakuoitiin vuonna 
1941 Omskiin, missä se yhdistettiin mui-
hin panssarivaunutehtaisiin. Tykkival-
mistus keskeytyi ja toiminta keskittyi kor-
jaustoimintaan ja ampumatarvikevalmis-
tukseen, kunnes kaupungin piiritys lop-
pui. Sen jälkeen tykkivalmistusta jatket-
tiin. Tehdas siirtyi myöhemmin siviilituo-
tantoon. Maaliskuussa 1992 tehdas otti 
käyttöön vanhan nimensä Obuhov. 

Rannikkotykeistä kertova kir joi-
tussarja loppuu tähän. • 

Port of Loviisa 
* Tehokas 

Joustava 
Palveleva 

j \ w w w . p o r t o f l o v i i s a . f i 
7 7 K E H Ä 

VOIMALAITE 
S E R V I C E 

Varavoimalaitokset 1...2000 kVA 

SaaSiesri gu 

• Hankekohtainen valmistus, 
maakäytöt, merikäytöt. 
• Rakenne ympäristöolosuhteiden 
mukaan esim. + 40 C....-40 C 
EMC, EMP - testatut mallit, 
sirpalesuojaus jne. 

SUUNNITTELU - VALMISTUS - ASENNUS - HUOLTO 

VOIMALAITE SERVICE OY Tel. 03-265 5000 
Osoite Nuutisarankatu 10 Fax 03-265 5005 
33900 TAMPERE vls@voimalaiteservice.com 

www.voimalaiteservice.com 
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Johtorengas. Rannikkotykistön reserviupseereita 1937-2007 
Pentti Jänkälä 

Rannikkotykistökerho Johtorengas 2007,112 sivua 

Kun Rannik-
kotykis tö-

kerho Johtoren-
gas julkaisi teok-
sen "Rannikkoty-

kistön reserviupseereita 1937-1987" vuon-
na 1987, oli kyse lähinnä antologiasta. Te-
os sisälsi kirjoituksia aiheesta ja vähän sen 
vierestä, mutta muodosti kuitenkin jon-
kinlaisen yhdistyksen historiikin. 

Kun Johtorengas vuonna 2007 jul-
kaisi teoksen "Johtorengas. Rannikkoty-
kistön reserviupseereita 1937-2007" moni 
tietysti kysyi, oliko tarpeen taas julkais-
ta historiikki. Pentti Jänkälän kirjoitta-
ma teos on kuitenkin oikea historiikki, 
ja puoltaa jo sellaisena paikkansa. Sen li-
säksi edellisestä teoksesta on kulunut jo 

20 vuotta, ja paljon on tapahtunut niinä 
vuosina. Teos on tarkoituksella tehty ul-
komuodoltaan samanlaiseksi kuin vuon-
na 1987 julkaistu teos. 

His tor i ikki a lkaa tavanomaisil-
la tervehdyksillä. Teoksen varsinainen 
teksti alkaa luvulla, joka käsittelee re-
serviupseerien järjestäytymistä Suomes-
sa ja rannikkotykistön reserviupseerien 
osuutta tästä kehityksestä. Johtoren-
kaan varsinaista toimintaa käsitellään 
puheenjohtaja kerrallaan. Käy mm. ilmi, 
että yhdistyksellä on tähän saakka ollut 
13 puheenjohtajaa, joiden puheenjohta-
jakausi viime vuosina on yleensä kestä-
nyt 2-4 vuotta. Aikaisemmin oli taval-
lista, että puheenjohtajat istuivat pitem-
pään, jopa 7-9 vuotta. 

Teoksen lopussa on esitetty yhdis-
tyksen vuosijuhlat, tärkeimmät vaikut-
tajat, kunniapuheenjohtajat , kunniajä-
senet, puheenjohtajat ja palkitut. Teos on 
kuvitettu pääosin värillisillä, ehkä hie-
man tylsillä henkilökuvilla, mikä on ta-
vanomaista tämäntyyppisille teoksille. 
Histori ikki on kaiken kaikkiaan tiivis 
tietopaketti hienosta yhdistyksestä, joka 
ei ehkä enää ole niin tunnettu tämän päi-
vän meripuolustuksen kentässä. 

Teos on ostettavissa Kare Vartiaiselta 
hintaan 20 euroa + postikulut. Yhteyden-
otot mieluiten sähköpostitse, mutta puhe-
lintilauksiakin otetaan vastaan, +358 (0)9 
540 75 220,+358 (0)400 694 538 

Ove Enqvist 

Kesän 1944 torjuntavoitto Viipurinlahdella 

Kesän 1944 torjuntavoittoja kuvaa-
vien dokumenttielokuvien sarjaan 

on saatu viides osa. Tali-Ihantalan, Vuo-
salmen, Nietjärven ja Ilomantsin torjun-
tavoitoista julkaistujen dokumenttien 
rinnalle on Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan tuottamana valmistunut do-
kumentti Viipurinlahdella saavutetusta 
torjuntavoitosta. 

Dokumentti perustuu eversti evp 
Matti Koskimaan käsikirjoitukseen. Oh-
jauksesta vastaa Aarno Unkila, joka on 
ohjannut myös pari muutakin dokument-
tia. Filmi keskittyy lähinnä Kivisillan-
salmen B Tienhaaran, Uuraan saariston 
ja Teikarsaaren taistelujen kuvaamiseen. 
Filmistä käy hyvin ilmi, miten improvi-

soitu puolustus oli aina heinäkuun alku-
päiviin saakka. Joukkoja siirreltiin pai-
kasta toiseen, aluksi koottiin hajalle lyö-
ty 10 D. tulpaksi Tienhaaran niemelle, sit-
ten sinne tuli JR 61. Uuraan saaristossa 
taisteli RvPr ja se vaihdettiin saksalaiseen 
Greif-divisioonaan. Säkkijärven ranni-
kolla ja saaristossa oli RTR 22. 

Dokumentin materiaalina on käy-
tetty Puolustusvoimien TK-kuvaajien fil-
mejä, mukana on myös autenttista materi-
aalia Neuvostoliiton arkistoista. Osittain 
autenttista kuvaa on täydennetty kesällä 
2007 kuvatuilla otoksilla. Dokumentissa 
esiintyy toistakymmentä Viipurinlahden 
taisteluihin osallistunutta sotaveteraania 

Dokumentin valmistumiseen meni ai-

kaa lähes kaksi vuotta. Syksyllä 2006 perus-
tettiinprojektinjohtoryhmä,jonkapuheen-
johtajana oli prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen. Projektin rahoitus hoidettiin maan-
puolustusta tukevien säätiöiden, liikeyritys-
ten ja eräiden yksityishenkilöiden tuella. 

Dokument in julkistamisti laisuus 
pidettiin 22.04.2008 Pääesikunnan elo-
kuvasalissa. Paikalla oli kaksi entistä 
Puolustusvoimien komentajaa, kenraali 
Jaakko Valtanen ja amiraali Jan Klen-
berg. Kaikkiaan 120 kutsuvieraalle esi-
tetty dokumentti sai runsaasti kiitosta. 

DVD:n myynnistä ei ole toistaisek-
si päätöstä. Asiaan liittyy mm. tekijän-
oikeuskysymyksiä. 

Martti Holma 
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ERSTA — Frän svarvspän tili byggnadsminne 
Lars Hansson, Lars A. Hansson 

Omakustanne, 320 sivua, kokoA5 

Eläkkeellä 
oleva 1. luo-

kan eversti Lars 
Hansson ryhtyi 
1990-luvun jä l -
kipuoliskolla kir-
joittamaan kir jaa 

Ruotsin maai lmankuulusta Ersta-ran-
nikkotykistä. Vuonna 2001 hän tapasi 
melkein 50 vuotta nuoremman kaimansa 
Lars Hanssonin. Henkilöiden erottami-
seksi nuorempi kir joi t taja lisäsi nimeen-
sä etukirjaimen A. Kir jan käsikirjoitus 
valmistui vuonna 2002. 

Sopivaa kustantajaa ei yrityksis-
tä huolimatta löytynyt. Käsikir joi tus-
ta täydennettiin uusilla kuvilla vuosina 
2006 ja 2007, ja heränneen kiinnostuk-
sen innoi t tamina kir joi t ta ja t päättivät 
julkaista k i r jan omakustanteena vuo-
den 2008 alussa. 

Baltfort 

Latviassa jul-
kaistiin vuo-

den 2007 lopus-
sa ensimmäinen 
numero uudes-
ta Itämeren ym-
päris töön keskit-

tyvästä sotilasjulkaisusta Baltfort. Jul-
kaisu tulee annettujen tietojen mukaan 
keskittymään kaikkien Itämeren alueen 
maiden maa- ja merivoimien "elämään 
ja tapahtumiin", sotilaspolitiikkaan, so-
ti lasinfrastruktuuriin ja kalustoon. Ar-
tikkeleita julkaistaan myös rajavartio-

1960-luvun alussa, osittain jopa ai-
kaisemminkin, alkanutta huippusalais-
ta hanketta kuvataan kirjassa taustasta 
ja taustatutkimuksista alkaen. Taustate-
kijät ovatkin erityisen mielenkiintoisia, 
koska niissä tulee ilmi se toisen maail-
mansodan jälkeinen i lmapiir in muu-
tos, jossa Suomessakin elettiin. Kirjas-
sa käsitellään myös vientiä Norjaan sekä 
Ruotsin rannikkotykistön jatkokehittä-
mistä 1990-luvulla. 

Kirjaa ei tultane koskaan myymään 
kirjakaupoissa. Sen voi tilata suoraan te-
kijöiltä hintaan 290 ruotsin kruunua li-
sättynä postikuluil la. Post ikulut riip-
puvat siitä, miten postitus tapahtuu, ja 
kannat takin olla yhteydessä Lars Hans-
soniin koskien kulujen minimoimista. 
Yli 10 kappaleen tilauksesta ki r joi t ta-
jat lupaavat alennusta. 

Tili tilausta varten on plusgirokon-

laitoksista ja merivartiolaitoksista. Pal-
jon huomiota annetaan lisäksi alueen so-
tahistorialle ja sotamuseoille. 

Julkaisukieli on venäjä, mutta englan-
tia käytetään myös. Ainakin ensimmäises-
sä numerossa kaikki artikkelit olivat venä-
jäksi, vain otsikot ja tiedot toimituksesta ja 
tilaamisesta englanniksi. Koko on A4, laa-
juus 40-60 sivua ja kuvitus pääosin musta-
valkoista. Vuodessa luvataan ilmestyvän 
neljä numeroa. Ensimmäisen numeron si-
sältö on katsovissa esim. julkaisun inter-
netsivuilta www.baltfort.com tai päätoi-
mittajan sivuilta http://www.melkon.lv/ 

to 150 79 83-3. Tilaukseen on muistettava 
laittaa toimitusosoite sekä tieto, haluaako 
kirjan erillisen englanninkielisen yhteen-
vedon. Kir ja luvataan lähettää alle vii-
kossa tilauksesta. Suomesta maksu onnis-
tuu ainakin kätevästi nettipankin kautta 
EU-maksuna alla olevia tietoja käyttäen. 
Lisäksi niin sanottua yleistä kansainvälis-
tä Paypal-järjestelmää voi myös käyttää. 

Yhteys-ja tilaustiedot: 

lars@bunkertours.se 
http://www.erstal270.se/ 
Lars Hansson 
Villavägen 2 
SE-611 95 NYKÖPING 
SVERIGE 
Pankki Nordea 
IBAN: SE10 9500 0099 6042 1507 9833 
BIC: NDEASESS 

Ove Enqvist 

Toimituksen yhteystiedot: 

BALTFORT 
Aristlda Briäna iela 9/1 of.301, 
Rlga, LV-1001, Latvija. 
S-posti: redactor@bal t for t .com, mel-
kon@melkon.lv 
Puh/faksi +37167371222 
Kännykkä +37129558041 
www.baltfort.com 
www.melkon.lv 

Ove Enqvist 
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Santahamina - Viaporin linnoituksen itäinen lukko 
Marko Nieminen 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2, numero 10,2008.175 s. 

Santahaminan 
varuskunta-

alue on näihin päi-
viin pysynyt sul-
jet tuna saarena. 
Kun itse opiskelin 
Kadettikoulussa, 

ei saaren historiasta ollut saatavissa pä-
tevää tietoa. Myöhemminkin saaren vai-
heet on kirjattu varsin hajanaisesti lyhyi-
tä kronikoita ja joitakin paikallishistori-
oita lukuun ottamatta. Santahamina on 
kuitenkin ollut kiinteä osa kasvavaa Hel-
sinkiä ja etenkin Viaporin merilinnoitus-
ta. Saari on noussut useita kertoja jopa 
maailmanpoliittisten tapahtumien polt-
topisteeseen. 

Perusteellisen historian puute korjat-
tiin osittain vuoden 2008 alussa, kun So-
tahistorian laitos julkaisi Marko Niemi-
sen komean kirjan Santahamina - Viapo-
rin linnoituksen itäinen lukko, joka kattaa 
saaren historian Ruotsin ja Venäjän vallan 

ajalta. Santahaminan historialle on tiettä-
västi luvassa jatkoa lähivuosina. 

Nieminen kuvailee tarkasti mm. tyk-
kipattereiden ja linnoitteiden yksityiskoh-
tia, toisaalta hän asemoi saaren vaiheet 
huomattavasti laajempaan kehykseen. 
Santahaminan luontoa ja arkkitehtuuria 
muovasivat kaupan ja sodankäynnin vaa-
timukset, ja saaren historian määrittivät 
Euroopan suurvaltapoliittiset käänteet. 

Sveaborgin eli Viaporin merilinnoi-
tus muutti ratkaisevasti saaren asemaa. 
Venäjän vallan aikana Santahaminasta 
tuli suljettu sotilassaari ja se liitettiin vai-
heittain yhä tiiviimmin Helsingin puolus-
tusjärjestelmään. Etenkin Krimin sota ja 
siitä saadut kokemukset vauhdittivat saa-
ren linnoittamista ja tykkipattereiden ra-
kentamista. 1900-luvun alussa venäläiset 
siirsivät merilinnoituksen jalkaväkeä San-
tahaminaan. Samalla saarelle rakennet-
tiin yhä käytössä olevat tiilikasarmit. Si-
sällissodan jälkimainingeissa saarella toi-

mi punaisten naisvankien vankileiri. 
Teoksessa on vanhojen kar t to jen 

elävöittämä kuvitus. Erityisen kiitoksen 
ansaitsee Jarmo Niemisen laatima laa-
ja kuvaliite saaren nykyisyydestä. Van-
hojen kart tojen kuvaus on myös Jarmo 
Niemisen tekemä. 

Teosta voi t i lata Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotahistorian laitokselta 
hintaan 30 euroa ja postituskulut. Tie-
dustelut ainelaitossihteeri Helena Hämä-
läinen, (09) 181 24972. Tilaukset pyyde-
tään mieluiten sähköposti l la helena. 
hamalainen(at)mil.fi 

Ove Enqvist 
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Rannikkopuolustustietoutta 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry myy rannik-

kopuolustusta koskevaa kirjall isuutta, videoita ja 

DVD:tä seuraavaasti 

Ove Enqvist ja Mikko Härö: 

Varuskunnasta Maailmanperinnöksi. Suomenlinnan Itse-

näisyysajan Vaiheet. Suomenlinnaseura ry 1998,350 si-

vua, musta-valkokuvia ja piirroksia. Hinta kysyttäessä. 

Ove Enqvist: 

Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998. Sotamuseo 

1999, hinta 12 euroa + postikulut. 

Ove Enqvist: 

Kuivasaari. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 2005, 

64 sivua, mustavalkokuvia ja piirustuksia, hinta 3,50 eu-

roa + postituskulut. 

Ove Enqvist: 

Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja Forte-

ca 2007. Kuudes täydennetty ja korjattu painos, 64 sivua, 

musta-valkokuvia ja piirroksia, sammandrag på svenska, 

summary in English. Hinta 3,50 euroa + postikulut. 

Ove Enqvist: 

Järvö. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja Porkkalamuseon 

Ystävät 1998. Täydennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmes-

tyneestä kirjasesta, 26 sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia, 

sammandrag på svenska. Hinta 3,50 euroa + postikulut. 

Ove Enqvist: 

Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suomenlinnan Rannikko-

tykistökil ta ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin pe-

rinneyhdistys 2001. Täydennetty uusintapainos vuonna 

1988 ilmestyneestä kirjasesta, 48 sivua, musta-valkoku-

via ja piirroksia. Hinta 3,50 euroa + postikulut. 

Ove Enqvist: 

Robert Kajanuksen sauna ja huvila. Suomenlinnan Rannikkoty-

kistökilta 1990.40 sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia, sam-

mandrag på svenska. Hinta 3,50 euroa + postikulut. 

Ove Enqvist: 

Kellä saaret ja selät on hallussaan... Rannikkopuolustuksen 

aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa, 

Maanpuolustuskorkeakoulu (väitöskirja) 2007, noin 400 sivua, 

väri-ja mustavalkokuvitus, Hinta 25 euroa + postikulut. 

Manninen, Markus: 

Viapori. Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 

1914-1918. Sotamuseo, 127 sivua, musta-valkokuvia ja piir-

roksia. Hinta 12 euroa + postikulut. 

Itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 36 mi-

nuuttia pitkä video tai DVD. Video kertoo rannikkotykistös-

tä vuodesta 1918 alkaen aselajin lakkauttamiseen saakka. 

Myyntiä hoitaa myyntisihteeri Kristiina Slotte, Merivirta 16 

as. 1,02320 ESPOO, pk (09) 801 1116, gsm 050-525 0022, 

kristiina_slotte@yahoo.com 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
perinneyhdistys myy 

Kristian Lehtonen: 

Tyrskyjä, Terästä, Tekniikkaa. Itsenäisen Suomen meripuolustuk-

sen tekninen tutkimus-, kehitys-ja koetoiminta. Sidottu, 270 s., 

koko 21,5 x 30 cm, runsas mustavalko- ja värikuvitus. Lisä-

tietoja sähköpostitse tai puhelimitse saa seuraavilta henki-

löiltä: Antero Tanninen, PL 5,20241 TURKU. GSM 040 7705 

613, antero.tanninen@mil.fi, Jari Nieminen, PL 116,02631 

ESPOO, GSM 040 7009 234,jari.nieminen2@mil.fi. On myös 

myynnissä Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla. 

Rannikkotykistön perinneyhdistys myy: 

Itämeren alueen merilinnoitukset, Kymenlaakson maakun-

tamuseo 1990,214 sivua, musta-valkokuvitus. Hinta 5 

euroa + mahdolliset postikulut. Myynti yhdistyksen sih-

teeri Anu Vuorinen vuorinen.anu@gmail.com, 040-502 

5926, SIRR/E, PL 5,00861 Helsinki. 
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Heidi N arvo 

Sataman valot ja äänet 
Kruunuhaan yläasteen 9-lk:n oppilas Heidi Narvo voit t i Suomi Merellä säätiön kir joituski lpai lun peruskoulujen yläluok-

kien oppilaiden sarjassa. Palkintona oli koko luokan tutustuminen merivoimi in Upinniemessä 27.5. Juttukin vierailusta 

on luvassa. 

Kirkas valo loistaa silmiini. Se ei 
häiritse, oikeastaan se tuntuu 
hyvältä autiossa ja hiljaisessa 

satamassa. Olen taas tääl lä , kuten aina. 
Joskus miet in , miksi t änne tuleminen 
on tärkeää. Liit tyyhän pa ikkaan paljon 
muistoja, mut ta ne eivät vie ja lkojani sa-
tamaa kohti. Syy on jokin muu. Miksi sa-
taman ruostuneiden laivojen tuoksu saa 
oloni kotoisaksi tai miksi haluan nähdä 
aina vain uudestaan laivan, jonka kan-
nella seisovat raht i laat ikot hiljalleen ka-
toavat näkyvistä? Ehkä minulla on ikävä 
vapautta. Laivan katoaminen horisont-
t i in ker too minulle maa i lman suuruu-
desta ja muis tu t taa , et tä tuolla jossain 
voi juur i minua odot taa enemmän kuin 
osaan edes ajatella. 

Pienenä luulin, että laivat ovat kel-
luvia taloja ja veneet pieniä leikkimök-
kejä. Iltaisin mietin, mitä jos yön aikana 
meidänkin talomme lähtee seilaamaan ja 
aamulla katsoessani ulos ikkunasta näen 
edessäni uuden maiseman. Se oli enem-
mänkin haave ja toive kuin pelkkä aja-
tus, sillä en ollut ikinä käynyt ulkomail-
la - en edes naapurikaupungissa. Isä sa-
noi aina, et tä miksi lähteä, kun kaikki 
hyvä löytyy läheltä. Tyydyin siihen ja 
opin elämään siinä ajatuksessa. 

Säikähdän, ja ajatukset lapsuudesta 
karkaavat pois. Sadan metrin päässä läh-
tevä jätt imäinen alus on valmistautumas-
sa lähtöön. Sen valtava sumutorvi ilmoit-

taa työntekijöille, että on aika avata sata-
man porti t ja lähettää uusi lasti sähkövat-
kaimia maailmalle. Aluksen valot sytty-
vät yksi kerrallaan, kunnes koko satama 
on saanut uuden valaistuksen. Tunnen pi-
saran tippuvan niskaani ja huomaan, ettei 
tähtiä näy taivaalla. Joutuisin pian lähte-
mään. Aluksen kannella mies avaa sateen-
varjon ja kävelee kohti katosta. Hymyilen, 
enkä tiedä miksi. 

Suur i valonhei t in valaisee j ä t t i -
mäistä tavaransäilytyshall ia. Kun olin 
kymmenen, paras kaverini ja minä lei-
kimme täällä piilosta. Paras piilopaik-
ka oli juur i noiden hallien varjossa. Jos-
kus halleista kuului kol inaa ja olimme 
peloissamme. Mitä jos siellä on vaikka 
ni i tä huumeiden sa lakul je t ta j ia , n i i tä , 
joi ta kuvataan telkkarissa? Kerran läh-
dimme juoksemaan pakoon erästä mies-
tä, vaikka hän taisi olla vain satunnai-
nen koiranulkoi lut ta ja . Kaverini juoksi 
pä is t ikkaa la i tur in laidal ta veteen. Oli 
siinä selit tämistä satamavahdille. Nau-
roin, vaikka t i lanne ei ollut hauska. 

Lähden kävelemään sa taman ran-
taa pi tkin. Aikaisemmin lähtenyt laiva 
on jo melkein kadonnut näkyvistä, ja sa-
tama on taas aavemaisen hiljainen. Tuu-
li lai t taa kaiken ir tonaisen kolisemaan. 
Met r in päässä vellova musta vesi t u o 
oman osansa illan tummuuteen. Satama 
on ainoa pa ikka , jossa en pelkää pime-
ää, ja meren tuoksu on ehkä maai lman 

ainoa tuoksu, johon en kyllästy. Siinä on 
aina jo ta in uutta . Ehkäpä tuuli tuo tul-
lessaan meren toiselta puolelta ihmisten 
ajatuksia tai muuta maagista. On haus-
ka ajatella, että tuulella on sanoma, jon-
ka se haluaisi ker toa mut ta jo ta en pysty 
ymmär tämään . 

Astun be tonisen v i e m ä r i l u u k u n 
päälle. Se kolisee eikä pysy tasapainos-
sa sen päälle astuessa. Luukun pinta on 
kulunut tuhansien askeleiden takia. Sa-
manlaisia luukkuja on kymmenen met-
r in välein, muut vain pysyvät t iukast i 
paikoi l laan. Sade yltyy p ikkuhi l j aa , ja 
kello näyttää jo melkein kymmentä. Yri-
tän muistella, olisiko minulla vielä koto-
na tekemistä, mut ta kylmyys on kai tur-
r u t t a n u t viimeisenkin aivosoluni. Ha-
luaisin, että minulle kävisi taas jo ta in 
hauskaa tääl lä satamassa. Olen käynyt 
tääl lä niin usein, että muistan joka iki-
sen pienenkin yksityiskohdan, kuten sen, 
että kolmas lamppu lai turin jälkeen on 
palanut , eikä sitä ole kor j a t tu vuosiin. 
Sen t akana oleva halli numero 15 jää il-
taisin pimentoon, ja se onkin ainut hal-
li, missä en ole nähnyt l i ikettä. 

Pysähdyn ja käännyn merelle päin. 
Haluais in ni in kovasti nähdä p innan 
alle. Kohoavien aal tojen alla on tyyni 
maai lma, josta löytyy kaikkea niin mie-
lenkiintoista . Kun veneellä ajelee koh-
ti u lappaa , miet t i ikö sitä ik inä , minkä 
pääl tä on juur i mennyt? Kyllähän meri-
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biologit tietävät ka ikk i mahdolliset le-
vät ja kasvit, kun taas purjehti jat karikot 
ja kivikot, mut ta t ie tääkö kukaan , mi-
hin kätkeytyvät ihmisten tar inat? Mis-
sä kohtaa hiekka on painautunut siksi, 
että pieni ty t tö sukelsi siihen? Tai missä 
kohtaa on se pieni kihlasormus, jonka jä-
tetty morsian heitti aaltoihin? Olen vain 
tavallinen nuori , mut ta tunnen ymmär-
täväni merta. Minä ja meri olemme yh-
tä. Kuulumme yhteen. Siksi tunnen kuu-
luvani tänne. 

- Hei kuule! Tää satama ei oo mi-
kään kuleksimispaikka! Ja suljen noi 
por t i t muutenk in kohta ihan sa tama-
varkaiden takia! 

Minua kohti kävelee mies virkapu-
vussa - satamavahti . Ensimmäistä ker-
taa minua kiel letään tää l lä sitten sen 
piilosleikin. Vähän a ikaa sitten tapah-
tuneen ilkivallan takia satama suljetaan 
aina iltaisin. Ajatella, että yhden r iko-
tun ikkunan takia koko ihana satama on 
saanut ympärilleen rautakal ter i t , jo tka 
pitävät sa tamaa vank inaan aina kello 
yhdentoista jälkeen. Mitään sanomat ta 
kävelen pois hiljalleen kauemmas sata-
masta . Tunnen vahdin katseen selässä-
ni. Tummansininen t akk in i on jo ihan 
mustannäköinen, ja huomaan olevani jo 
läpimärkä. Alan juosta. Se oli sitten vii-
meinen muisto, ajattelen. Enää en palaa 
satamaan. Käännyn katsomaan vielä vii-
meisen kerran sataman k i rkka i ta valo-
ja , halleja ja raht i laa t ikoi ta . Hil ja inen 
humina ker too port t ien sulkeutumises-
ta. Täytynee löytää meri uudelleen, jos-
tain muualta . 

Ikävöin j o nyt. Ajattelen muisto-
jani satamasta ja haaveilen uusista. Sa-
t a m a n valojen jäädessä mutkan taakse 
huomaan salaa unelmoivani j änn i t t ä -
västä rakkaudes ta tavaransäi lytyshal-
lien varjossa - pojasta suurten satama-
valojen alla. • 
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiön kirjallisuuspalkinnot 

Säätiön puheenjohtaja, eversti Ahti Lappi 

Tämän vuoden pa lk innot viime 
vuoden t u o t a n n o s t a j ae t t i i n 
25.4. K a t a j a n o k a n kasinol la 

säät iön juhlat i la isuudessa. Pa lk i tu iks i 
tul i myös neljä r t-upseeria, jo ten kyllä 
se kynä pysyy tykkimiehenkin kädessä! 
Onhan tämä näkynyt hyvin RtUY:nkin 
mittavassa julkaisutoiminnassa. 

Alla on esitetty ns. pääpalkintojen 
saajien lisäksi pa lk i t tu jen rt-upseerien 
palkitsemisen perusteet. 

Säätiölle oli vuoden 2007 a ikana 
lähetetty arvioitavaksi 25 k i r j a a ja yk-
si DVD-dokumentt ie lokuva. Näistä 22 
palki t t i in . Lisäksi palki t t i in nuoria up-
seereita ansioistaan soti lasalan lehtien 
julkaisutoiminnassa. Palkintojen yhtei-
sarvo oli tällä ker taa 55 000 euroa. Apu-
rahojen keskiarvo oli vähän suurempi 
kuin viime vuonna. (KM) 

Palkinnot parhaiksi arvioiduille 

Eversti Ilmo Kekkonen 
+ toimituskunta: 

"Tuusula sotilaspitäjänä -
hakkapeliitoista ohjusmiehiin." 
Gummerus, Jyväskylä2007. 553 sivua. 

Taistelukoulun Perinneyhdistys on 
ollut pr imus motor t ämän merkit tävän 
teoksen aikaansaamisessa ja ansaitsee 
suurkii toksen kul t tuur i teos taan . Kysy-
myksessä on perusteel l inen ja arvokas 
teos Tuusulan j a ympäris töpi tä j ien so-
tilas- ja kul t tuur ihis tor ias ta uudenajan 
alusta nykypäivään. Teos on runsaas t i 
kuvitet tu ja helppolukuinen. Siihen on 
myös dokumentoitu ennen k i r jaamaton-
ta kansanper innet tä . Sisällön tuot tami-
seen on osall istunut 16 kadettiupseeria, 
joista pääto imi t ta jan , eversti I lmo Kek-
kosen osuus on mittavin. 

Eversti Matti Koskimaa ja 
everstiluutnantti Erkki Käkelä: 

DVD-elokuva, "Suuri torjuntavoitto. 
Siiranmäen, Äyräpään ja Vuosalmen 
taistelut kesällä 1944". 
JR 7:nperinnetoimikunta. 
Kesto lh 40 min. 

Tunnetut sotahistoriamme tutkijat ja 
kirjailijat eivät ole jääneet lepäämään laa-
kereillaan, vaan jatkavat ansiokasta työ-
tään. He ovat laatineet käsikirjoituksen ja 
olleet monella tavalla muutenkin mukana 
tämän dokumenttielokuvan tekemisessä. 
Katsojalle ei jää epäselväksi kuinka isän-
maallemme olisi käynyt mikäli Siiranmä-
en, Äyräpään ja Vuosalmen torjuntataiste-
lut olisivat epäonnistuneet. Elokuva tekee 
kunniaa veteraaneille ja sankarivainajille. 
JR 7:n perinnetoimikunta ansaitsee myös 
kiitoksen tästä työstä 

Ye-evcrstiluutnantti Urho Myllyniemi: 

"Suomen kansallisbiografia 1-10." 
SKS Helsinki 2003-2007. 

Urho Myllyniemi on k i r jo i t t anu t 
suurteoksen 6000 pienoiselämäkerran 
kokoelmaan elämäkerrat 56:sta suoma-
laisesta sotilaasta. Tämä mittava työ on 
vaat inut myös a rk i s to tu tk imus ta van-
himpien henki löiden osalta. Suur teos 
on merkittävä lähdeteos, joka on taval-
liselle lukijalle saatavilla kir jastojen kä-
sikirjastoissa tai maksull isena verkko-
julkaisuna. Urho Myllyniemi pa lk i taan 
työstään 3000 euron apurahal la . 
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Majuri evp Pertti Huhtanen 

Muut apurahat (Rt-upseerit) 

Ye-komentaja Ove Enqvist: 
"Kellä saaret ja selät hallussaan.. .Ran-
nikkopuolustuksen aluekysymykset au-
tonomisessa ja itsenäisessä Suomessa". 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahisto-
rian laitos. Julkaisusarja 1. No 9. Edita 
Prima Oy 2007. 

Ove Enqvistin Maanpuolustuskor-
keakoulussa esitetty merkittävä, alan-
sa ainoa väitöstutkimus kartoit taa ran-
nikkopuolustuksen maanhankintaselvi-
tysten lisäksi myös sotataitoon liittyviä 
asioita. Tutkimuksesta löytyy mielen-
kiintoisia tietoja maallikonkin kannal-
ta. Kirja on referenssiteos sekä historian 
tutkijoille että hallintoviranomaisille. 

Everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen 

Majuri Pertti Huhtanen: 
" Katse taakse Katse eteen. Elämä täss. 
Karhulan - Kymin Sotaveteraanit ry 40 
vuotta, 1966-2006." 
Kotkan Teksti-Paino Oy, 2007. 

Pert t i Huhtanen on veteraanien 
pyynnöstä lupautunut ja ottanut kunnia-
asiakseen tämän historiikin tekemisen. 
Tuloksena on isänmaallisessa ja veteraa-
neille kunniaa tekevässä hengessä tehty 
yhdistyshistoriikki, jonka yhtenä johto-
ajatuksena on ollut siirtää veteraanien pe-
rintöä myös nuoremmille sukupolville. 

Everstiluutnantti Heikki Tiilikainen 
(toim.): 
"Jatkosota Puna-armeijan silmin." 
Atena Kustannus Oy, Jyväskylä, Otavan 
Kirjapaino Oy, Keuruu 2007. 

Heikki Tiilikaisen toimittama kirja 
sisältää venäläisten rivisotilaiden muistel-
mia ja näkemyksiä jatkosodasta, joita ei 
ole paljon aiemmin julkaistu. Haastatte-
lut on tehty vuosina 2000-2006. Mielen-
kiintoisia valokuvia sisältävä kirja hou-
kuttelee tutustumaan siihen tarkemmin-
kin., jotkut ehkä eivät ole ollenkaan Suo-
men rintamalta. Venäläisten kertomuk-
sista huomaa epätarkkuuksia, jopa vääriä 
tietoja, ei ehkä kuitenkaan tietoista vää-
risteltyjä. Osa kuvista vaikuttaa selvästi 
lavastetuilta. Päätoimittaja on tarkastel-
lut näitä kysymyksiä sekä kirjan johdan-
nossa että jälkipuheessa. Varsinkin am-
mattisotilaalle kirja on mielenkiintoista 
luettavaa ja katseltavaa. • 

Kuvat: Marko Varama. 
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Ahti Lappi 

Mikä säätiö ? 

Säätiön juuret löytyvät kenraa-
li Hannes Ignatiuksen aate-
veljien vuonna 1921 muodos-

tamasta rahastosta, josta vuonna 1924 
syntyi Kadett ikunnan hallinnoima ken-
raali Hannes Ignatiuksen nimeä kanta-
nut stipendirahasto. Sääntöjen mukaan 
tarkoi tuksena oli "herä t tää Kadett i -
kunnan jäsenissä harrastusta sotatietei-
siin palkitsemalla heidän edellisen vuo-
den kuluessa julkisesti esi t tämistään 
sotatieteellisistä töistä ja kirjoituksista". 
Hannes Ignatius oli itse rahaston arvos-
telulautakunnan puheenjohtaja. Rahas-
tosta versoi vuonna 1950 nykyinen sää-
tiö, jonka Kadettikunta perusti "kunni-
oittaakseen Kadettikoulun perustajan ja 
Kadett ikunnan kunniajäsenen kenraali 
Hannes Ignatiuksen aloiterikasta työtä". 
Säätiön sääntöjä on päivitetty viimeksi 
vuonna 1993. Päätehtävä on säilynyt en-
nallaan: se on kadettiupseerien tekemien 
julkaisujen palkitseminen. 

Vapaussodastamme tulee juuri ku-
luneeksi 90 vuotta, mikä sopii oikein hy-
vin tämänkin tilaisuuden teemaan. Han-
nes Ignatius oli vanhan Suomen sotavä-
en rakuunaupseeri , joko sortovuosina 
omistautui itsenäisen Suomen toteut-
tamiselle. Hän oli itsenäisyysliikkeen ak-
tivisti ja Sotilaskomitean puheenjohtaja. 
Vuonna 1918 hänestä tuli kenraali Man-
nerheimin lähin mies - "ha rmaa emi-
nenssi", kuten eversti Matti Lappalainen 
otsikoi Ignatiuksen elämäkerran. 

Ratsumestari Hannes Ignatius ni-
mitettiin tammikuussa 1918 päämajoi-

tusmestariksi Mannerheimin esikun-
taan. Ignatius oli saanut yleisesikun-
taupseerikoulutuksen Keisarillisen Ni-
kolain Yleisesikunta-akatemiassa vuo-
sina 1896-1898, joten hänellä oli tehtä-
vään asiallinen pätevyys, mutta ei käy-
tännön kokemusta. Kun Mannerheimil-
la taas ei ollut yleisesikuntakoulutusta, 
Ignatiuksesta oli hänelle suuri apu. 

Ignatius oli Mannerheimin apuna 
myös kirjallisissa töissä, hyvänä kynä-
miehenä hän kirjoitti ylipäällikön päivä-
käskyjä ja puheita. Mannerheimin suo-
menkielen tai to oli vielä tässä vaihees-
sa huono. Vapaussodan päätösjuhlalli-
suuksia varten 16.5.1918 Ignatius kirjoit-
ti ylipäällikölle armeijan päiväkäskyn ja 
kuusi puhetta, joista osan Mannerheim 
piti itse suomeksi. 

Hannes Ignatius yleni ural laan 
harvinaisen nopeasti: hänet ylennettiin 
ratsumestarista suoraan everstiksi helmi-
kuussa 1918 ja kenraalimajuriksi saman 
vuoden toukokuussa. Hän joutui myös 
melkoiseen "kunniamerkkisateeseen", 
kun hänelle keväällä 1918 myönnettiin 
3.1uokan Vapaudenristi, 2.1uokan Vapau-
denristi ja 1.luokan Vapaudenristi. Hän 
sai näin korvauksen ansioistaan ja uhra-
uksistaan itsenäisyysliikkeen aktivistina. 

Päämäärätietoisen, rohkean ja kau-
kokatseisen "Sota-Hanneksen" merkitys 
Mannerheimin luottomiehenä ja neuvon-
antajana oli erittäin suuri. Haminan Ka-
dettikoulun ajoilta peräisin ollut kump-
panuus syveni Vapaussodassa aseveljey-
deksi, luottamukselliseksi kumppanuu-

deksi ja elinikäiseksi ystävyydeksi. Suo-
raryhtinen, karskin näköinen Hannes 
Ignatius oli aina kunniapaikal la Man-
nerheimin rinnalla, usein vähän takana, 
mutta aina lähellä. 

Vapaussodan jälkeen Hannes Ig-
na t ius k u n n o s t a u t u i suomala isen 
upseerikoulutuksen ja sotatieteellisen 
tutkimuksen isänä. Hänen aikaansaan-
noksiaan voi vain hämmästellä. 

Kenraalimajuri Hannes Ignatius ni-
mitettiin tammikuussa 1919 sotakoulu-
jen tarkastajaksi. Hänhän oli koulutuk-
sensa ansiosta eräs pätevimpiä upseerei-
ta. Hänen johtamansa komitea käynnisti 
Kadettikoulun toiminnan tammikuussa 
1919 - kolmen viikon kuluttua toimeksi-
annon jälkeen! Aika nopea suoritus. Ig-
natius itse toimi koulussa sotahistorian 
opettajana. Ignatius hoiti vuonna 1919 
myös kuusi kuukautta yleisesikuntapääl-
likön tehtäviä. Hannes Ignatius oli mu-
kana järjestämässä myös reserviupsee-
r ikoulutusta , joka käynnistet t i in Ha-
minassa vuoden 1920 alussa. 

Ignatiuksen aloitteesta ryhdyttiin 
kehi t tämään myös yleisesikuntaupsee-
rikoulutusta. Vuonna 1919 lähetettiin 
ensimmäiset kolme upseeria Ranskan 
Sota-akatemiaan. Ignatius oli muka-
na suunnittelemassa oman Sotakorkea-
koulun perustamista; häntä oli itse asi-
assa ajatel tuja esitettykin sen ensimmäi-
seksi johtajaksi, mikä ei kuitenkaan to-
teutunut. Sotakorkeakoulu perustettiin 
3.11.1924. Hannes Ignatiusta voi kyllä 
täydellä syyllä nimittää Suomen upsee-
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Hannes Ignatius. Kuva: Puolustusvoimat. 

rikoulutuksen isäksi. 
Kenraali Hannes Ignatius oli kiin-

nostunut myös sotatieteellisestä tutki-
muksesta. Hänen toimestaan perustet-
tiin lokakuussa 1920 Katajanokan Up-
seerikasinolla Sotahistoriallinen Seura, 
joka kui tenkin sulautui vuonna 1926 
jaostoksi Suomen Sotatieteelliseen Seu-
raan. Ignatius toimi myös Vapaussodan 
h is tor ia -komitean puheen joh ta jana . 
Näitä molempia pidetään vuonna 1925 
Yleisesikuntaan peruste tun Sotahis-
toriall isen toimiston edelläkävijöinä. 

Rannikon Puolusta ja 2 | 2 0 0 8 

Nykyinen Suomen Sotahistorial l inen 
Seura sai uuden alkunsa vuonna 1944. 

Kun kenraa l i luu tnant t i Hannes 
Ignatius kuoli maaliskuussa 1941 va-
jaan 70 vuoden ikäisenä, sotamarsalk-
ka Mannerheim piti hautajaisissa Jo-
hanneksen kirkossa ylevän muistopu-
heen, jossa hän totesi mm. seuraavaa: 
"Kenraal i luutnant t i Hannes Ignatius, 
joka muita aikaisemmin ja pontevam-
min olemuksensa koko panoksella kävi 
luomaan vapaalle Suomelle sotajoukko-
ja, mies, joka näki tämän uneksimansa 

armeijan nousevan ja voittavan, ja jolle 
sen jälkeen Suomen puolustuslaitos, sen 
kehittäminen, uskollinen, harras uuras-
tus sen hyväksi oli sydämen asia, hän on 
nyt saavuttanut matkansa pään." 

Kenraali Hannes Ignatius oli itse 
tuottelias ja hyvä kynämies, joka toi-
mi vuonna 1920 ilmestyneen Suomen 
Sotilasaikakauslehti - Finsk Militärtid-
skrif t in ensimmäisenä päätoimit tajana 
vuoteen 1926 saakka. Lehden näytenu-
merossa vuonna 1920 hän viitoitti nä-
kemyksiään toteamalla: "Ainoastaan se 
armeija, jonka upseeristo on sotatieteen 
vaatimusten tasolle kasvatettu, voi saa-
da maan puolustuksen tarkoi tus taan 
vastaavaan kuntoon." 

- Tämä lausunto voisi ihan hyvin 
koskea tämän päivän puolustusvoimia ja 
upseerikoulutusta. Kaivattaisiinko Suo-
messa ja puolustusvoimissa nytkin uusia 
Hannes Ignatiuksia? 

Kenraali Hannes Ignatiuksen elä-
mäkertakir jassa on monta hyvää kas-
kua Ignatiuksen ja Mannerheimin ystä-
vyydestä. Ignatius oli hyvän ruuan ystä-
vä, mutta ei ollut ns. ryyppymies, vaik-
ka olikin palvellut Venäjällä kuusi vuot-
ta. Taru Stenvallin mukaan Mannerheim 
kertoi, että "ryyppyasia oli ainoa, mis-
tä hän oli eri mieltä Hannes Ignatiuksen 
kanssa, mutta samalla ainoa asia, mistä 
hän oli samaa mieltä päämajoitusmestari 
Airon kanssa." • 

Esitys on otettu säätiön puheenjohtajan, 
eversti Ahti Lapin tervetulopuheesta. 

(KM) 
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Anu Vuorinen 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin 
tiedottaja 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 90 vuotta 

Suomen l innan Rann ikkorykment t i vaal i vanhoja arvokkai ta per in te i tään 12.5.2008. Tuol loin l i ppu rykmen t t i t äy t t i 

90 -vuo t ta ja j uh l i päivää aurinkoisessa säässä Suomenl innassa. 

vuo t t a si t ten, 13.5.1918 
Hels ingin sanomat kir-
j o i t t i j u u r i p e r u s t e t u n 

S u o m e n l i n n a n L i n n o i t u s t y k i s t ö n en-
s immäi ses t ä l i p u n n o s t o t e h t ä v ä s t ä seu-
raavaa : 

Laivojen saamttua Wiaporin laitu-
riin, jolle rintamalta tullut komppania oli 

kunniawahdiksi asetettu, otti linnoituksen 
komentaja, soittokunnan soittaessa, ivas-
taan kutsmvieraat, minkä jälkeen lähdet-
tiin sille korkealle töyräälle, jossa linnoi-
tuksen päälipputanko on. 

Matka halki linnoituksen oli erin-
omaisen mielenkiintoinen. Tuntuihan rin-
nassa lämmittävältäjo sinä hetkenä, jona 
jalat tunsiwat allaan Wiaporin kamaraa. 
Useimmat läsnäolijoista oliwat ensi kertaa 
eläissään saarilla, joita katse kaukaa niin 

Aamun aluksi Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin henkilökunta laski 
seppeleen sodassa kaatuneitten muistokivelle 
Suomenlinnan kirkolla. Kuva Oscar Lindell 

monta kertaa on tähystellyt, linnoituksessa, 
jonka joutumista meidän omaksemme wain 
rohkeimpien unelmiemme hetkinä olem-
me uskaltaneet ajatella. Retken historial-
linen merkitys teki mielialan juhlalliseksi 
joukon astuessa kiwettyja katuja pitkin, ja 
läpi vanhojen hohviporttien määränpäätä 
kohti. Ehrensvärdin hauta siinä sivuutet-
tiin, sipulikattoinen kirkko, monet suuret 
kasarmit ja wiimeiksi hohvi, jonka päällä 
marmoritaulu Ruotsin wallan ajoilta muis-
tokirjoituksilleen, oli omiaan historiallista 
tunnelmaa herkistämään. 

Niin tultiin töyrään tasoitetulle hui-
pulle, jonka ääriwallilla seisoi muutamia 
komppanioita rintamajoukkoja ja Helsin-
gin Jääkäreitä. 

Seuraa hetken odotusaika. Sen pää-
tyttyä kajahtavat suomalaiset komentosa-
nat, joukot tekevät kunniaa, linnoitus ko-
mentaja seurueineen astuu lipputankola-
wan juurelle, soittokunta wirittää maam-
melaulun ja werkallen nousee leijonalippu 
tangon huippuun. Samassa alkavat tykit 
jyskyä tenvehdykseksi Suomen symbolille. 

Hetki on waltawan juhlallinen. Wia-
porin tykit kunnioittavat wapaan Suomen 
leijonaa... 

Kun säyvelet owat vaijenneet, astuu 
lipputangon juurelle senaatin puheenjoh-
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taja, senaattori P.E. Swinhufwud,joka lau-

suu muutamia miehekkään ytimellisiä sa-

noja hetken merkityksestä. Sadan kymme-

nen moden itsenäistymisaika on päättynyt: 

Suomi on wapaa. Oman maan lippu on nos-

tettu tämänkin linnan viiriksi. Älköön kos-

kaan mikään vihollinen pääskö sitä täältä 

alas riistämään. Wiapori on koko Suomen 

kansan omaisuutta, sen vuoksi onkin se-

naatti päättänyt että sen nimenä tästä läh-

tien on oleva Suomen linna. 

Yhdeksänkymmentä vuotta myö-
hemmin nosti Suomenlinnan Rannikko-
rykmentti perinteisesti leijonalipun sal-
koon tuolla samaisella paikalla. Juhlaa 
olivat saapuneet kunnioi t tamaan puo-
lustusvoimain komentaja amiraal i Ju-
hani Kaskeala, merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Hans Holmström ja Suo-

menlahden Meripuolustusalueen komen-
taja, kommodori Timo Junttila sekä lu-
kuisa määrä kutsuvieraita. 

Rykmenttiläiset olivat järjestäyty-
neet Patterinmäelle, ja kutsuvieraiden 
saapumisen jälkeen Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin komentaja ilmoitti pa-
raatijoukot amiraali Juhani Kaskealal-
le, joka tarkasti paraatijoukon. 

Tasan kello 12 suoritet t i in l ipun 
nosto. Lipun alkaessa verkalleen koho-
ta soittokunta soitti Maamme-laulun ja 
Vallisaaren perinnetykit ampuivat 21 
kunnialaukausta Suomen valtiolle. Tun-
nelma oli käsin kosketeltavan juhlall i-
nen. Leijonalippu hulmusi upeasti sini-
valkoinen taivas taustanaan. 

Lipunnoston jälkeen kenttärovas-
ti Lauri Salminen piti kenttähartauden, 

Lippu nousee. Kuva Oscar Lindell 

Suomenlinnan rannikkoiykmentin perinnelippu 
kertoo rykmentin pitkistä perinteistä. Kuva 
Oscar Lindell 
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Ohimarssin vastaanottivat vara-amiraali Hans Holmström (oik.) ja kommodori Timo Junttila. Heidän oikealla puolellaan Suomenlinnan rannikkoryk-
mentin entiset komentajat, prikaatikenraali Asko Kilpinen, eversti Torsti Lahti, eversti Juhani A Niska ja eversti Ossi Kettunen, vasemmalla Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin nykyinen komentaja, komentaja Juhani Karjomaa. Kuva Anu Vuorinen 

j o n k a j ä l k e e n l a u l e t t i i n Suvivi rs i . 

S u o m e n l i n n a n R a n n i k k o r y k m e n -

t i n k o m e n t a j a , k o m e n t a j a J u h a n i K a r j o -

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

Alussa h ä n k e r t a s i h i s t o r i a l l i s en p e r i n -

t ö m m e j a t ä m ä n j ä l k e e n h ä n totes i : 

Suomenlinnan Rannikkorykment-

ti on menneen 90 vuoden aikana kokenut 

monia muutoksia. Suomenlinnan Lin-

noitustykistön perustamisen jälkeen on 

vuosien saatossa joukkomme nimi muut-

tunut toistakymmentä kertaa, ja vuonna 

1998 Suomenlinnan Rannikkorykmentti 

liitettiin joukkoyksikkönä Suomenlahden 

Meripuolustusalueeseen. 

Perinteet kuuluvat keskeisesti soti-

lasjoukon toimintaan. Rykmentin komen-

tajana olen pyrkinyt korostamaan perin-

teitä, ja ne ovatkin tärkeä osa rykmentin 

toimintaa. Siitä esimerkkinä on tämä pe-

rinnepäivän juhlallinen lipunnosto samal-

la paikalla kuin 90 vuotta sitten. Perin-

teiden vaaliminen ylläpitää ja siirtää tie-

toisuutta itsestämme, omasta joukostam-

me ja sen historiasta sukupolvilta toiselle. 

Se luo myös osaltaan perustan joukon toi-

minnalle ja lisää yhteenkuuluvuutta. 

Päätehtävänämme on vuosien aika-

na säilynyt pääkaupungin puolustami-

nen osana meripuolustusta. Pääkaupun-

gin edustan merialue ja saaristo on se toi-

mintaympäristö, jonka tunnemme ja jo-Ohimarssi suoritettiin Suomenlinnan kirkolla. Taustalla ohjuslavetti. Kuva Oscar Lindell 
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mentissäpalvelevia hyvin tehdystä työstä. 

Tiivis yhteistyö muiden merellisten 

viranomaisten ja muiden yhteistyökump-

paneiden kanssa on tänä päivänä erittäin 

tärkeää. Haluan myös kiittää kaikkia yh-

teistyökumppaneita ja muita tahoja, jotka 

Perinnetykit ampuivat 21 kunnialaukausta Suomelle. Kuva Anu Vuorinen 

ka on siten myös yksi vahvuuksistam-

me. Puolustusta rakennettaessa on mei-

dän otettava huomioon toimintaympäris-

tön erityispiirteet. Tähän meillä on hyvät 

edellytykset. 

Rykmentti 011 täyttänyt tehtävänsä 

hyvin. Alueen valvonta on hoidettu tehok-

kaasti. Rykmentissä annettu koulutus on 

laadukasta ja joukkotuotannon mukaiset 

velvoitteet on täytetty hyvin. Samaan ai-

kaan ylläpidetty riittävän korkea valmius 

on taannut kyvyn valmiuden joustavaan 

säätelyyn. Lisäksi olemme toteuttaneet 

ammattitaidolla selonteossa meihin koh-

distuneet rakennemuutokset. 

Meillä on käytössä nykyaikaiset ja 

käyttökelpoiset järjestelmät. Ne eivät kui-

tenkaan tee työtä itsenäisesti, vaan niitä 

käyttämään tarvitaan osaava henkilöstö. 

Rykmentissä on ammattitaitoinen, moti-

voitunut ja myönteisessä ilmapiirissä työtä 

tekevä henkilöstö. Kiitän teitä kaikkia ryk-

ovat tukeneet rykmenttiä sen toiminnassa 

vuoden aikana ja toivottaa kaikille oikein 

hyvää perinnepäivää. 

L i p u n n o s t o n j ä l k e e n v i e r a a t s i i r t y i -

vä t S u o m e n l i n n a n k i r k o l l e , j o s s a s u o r i -

t e t t i i n o h i m a r s s i . M a r s s i n v a s t a a n o t t i -

v a t m e r i v o i m i e n k o m e n t a j a , v a r a - a m i -

r a a l i H a n s H o l m s t r ö m j a S u o m e n l a h -

d e n M e r i p u o l u s t u s a l u e e n k o m e n t a j a , 

k o m m o d o r i T i m o J u n t t i l a . 

O h i m a r s s i n j ä l k e e n k u t s u v i e r a a t j a 

r y k m e n t i n h e n k i l ö k u n t a s i i r ty ivä t S u o -

m e n l i n n a n Upseer ikerho l le vas taano to l le . 

K a u n i s a u r i n k o i n e n sää suos i j u h l i -

j o i t a . S u o m e n l i n n a n R a n n i k k o r y k m e n t -

t i voi y lpeyde l l ä j a t k a a t e h t ä v ä ä n s ä p ä ä -

k a u p u n k i s e u d u n s u o j a n a , m e r i a l u e e n 

t u r v a a j a n a . | 

Vastaanotolla Suomenlinnan Upseerikerholla vieraita viihdytti taidokas Merry Ladies lauluryhmä. 
Kuva Oscar Lindell 

REICHHOLD 
A D I C GROUP COMPANY 

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. 

Suomen Jääkäriliikkeen 
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Antti Kauppinen 

(-5 

Kaptl Antti Kauppinen 
toimii ohjuspatterin 
päällikkönä 

Upseerien jatkokoulutusta 
itäisellä Suomenlahdella 

Lippueamiraali GeorgijAlafuzoff luennoi Haminan Varuskuntakerhoila. 

Tämän vuoden keväänä Kymi-
l innan Upseerikerho ja Kot-
kan Rannikkopatal joona ovat 

järjestäneet esitelmätilaisuuksia Hami-
nan Varuskuntakerhoila ajankohtaisis-
ta asioista seuraavasti: 

Maanantaina 17.3. esitelmänä oli 
"Venäjän asevoimat Venäjän turvalli-
suuspolit i ikan tuk i jana" ja luennoit-
sijana toimi puolustusvoimien tiedus-
telupäällikkö, l ippueamiraali Georgij 
Alafuzoff. Esitelmässään lippueamiraa-
li Alafuzoff käsitteli ajankohtaisesti Ve-
näjän suurvaltapolitiikkaa ja sen intres-
sejä sekä globaalilla että paikallisella ta-
solla. Esitelmässä sekä sen jälkeen käy-
dyssä keskustelussa käsiteltiin myös Itä-
meren merkitystä Venäjälle sekä Suomen 
asemaa suurvallan naapurina. 

Torstaina 10.4. esitelmänä oli "Eu-
roopan Unionin taisteluosastot ja oras-
tava merivoimaulottuvuus" ja luennoit-
sijana toimi Uudenmaan prikaatin esi-
kuntapääl l ikkö, komentaja Laur i He-
laniemi. Esitelmässään komentaja He-
laniemi käsitteli EU:n taisteluosastojen 
muodostamisperiaatteita ja kertoi omi-
en kokemustensa perusteella Saksan joh-
dolla muodostetun merivoimaosaston 
käyt töperiaat tei ta sekä tulevaisuuden 
näkymiä. Esitelmän jälkeen yleisö pää-
si esittämään kysymyksiä, jo tka koski-
vat suorittavien joukkojen käyttöperi-
aatteita ja suomalaisten osallistumista 
EU:n taisteluosastoihin. 

Tilaisuutta oli kuulemassa joukko 
Kymilinnan upseerikerhon jäseniä, Kot-
kan Rannikkopataljoonan ja Reserviupsee-

rikoulun upseereita sekä Etelä-Kymen ka-
dettipiirin jäseniä. Seuraava kerhon ja pa-
taljoonan järjestämä esitelmätilaisuus on 
6.5.2008 "Onko NATO:lla Itämeren poli-
tiikkaa", esitelmöitsijänä ylijohtaja Pauli 
Järvenpää Puolustusministeriöstä. • 

Kuvat: Puolustusvoimat 

Komentaja Lauri Helaniemi. 
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PYSY PINNALLA! 

Meriturvan yksiköt tarjoavat korkeatasoista 
turvallisuuskoulutusta ainutlaatuisissa puitteissa 
ammattitaitoisten kouluttajien johdolla. 
Lisätietoja Meriturvan tarjonnasta löydät 
kotisivuil tamme osoitteesta www.meriturva.fi. 
E-mail : info@meriturva.f i Puh. 019-2876 600 

M E R I T U R V A 
Merenkulun turvall isuuskoulutuskeskus 

^ a u t o f a n k 
KATTAVAA HUOLTOASEMATEKNIIKKAA 

- JAKELUMITTARIT 
- AUTOMAATIT 
- PINNANMITTAUS 
- ASENNUKSET JA HUOLLOT 

Oy Autotank Ab 
Nuutisarankatu 4 
33900 Tampere 

Puhelin (03) 231 1200 
Fax (03)231 1222 

http://www.meriturva.fi
mailto:info@meriturva.fi


Ove Enqvist 

Miekkajuhla 

Kadettiylikersantti Tuomas Hellsten pitämässä 
puhetta (OE). 

Rannikkotykistöupseeriyhdistyksen 
järjesti perinteisen miekkajuhlan 

valmistuville 74. merikadet t ikurss in 
rannikkol in jan kadeteille 13. maalis-
kuuta Suomenlinnan upseerikerholla. 

Rannikkojoukkol inja l la on opis-
kellut viisi kadettia, kadettiylikersant-
ti Tuomas Hellsten, kadetti Fredrik An-
dersson, kadetti Timo Turtola, kadetti 
Tuomas Alanko ja kadetti Maari t Suo-
ninen. Kurssin opinnot alkoivat Meriso-
takoululla Suomenlinnassa 6. syyskuu-
ta 2004, ja kadetit valmistuivat sotatie-
teiden maistereiksi ja heidät nimitettiin 
nuoremman upseerin virkoihin 18. huh-
tikuuta 2008. 

Rann ikko joukko l in j an op inno t 
toteutett i in uudistetun opetussuunni-
telman mukaisesti, jossa painotet t i in 
liikkuvien rannikkojoukkojen ase- ja 
johtamisjärjestelmien tuntemusta, uu-
sien yksikkötyyppien johtamista sekä 

rannikkojoukkojen ja meripuolustuk-
sen tulenkäyttöä ja takti ikkaa. Lisäksi 
rannikkojoukkolinjan kadetit toimivat 
kurssin aikana harjoituksissa rannikol-
la ja saaristossa kaikkina vuodenaikoi-
na oppien toimimaan myös ankarissa ja 
vaikeissa olosuhteissa. 

Tilaisuus alkoi Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen varapuheenjohtajan 
komentaja Jarmo Valtimon isännöimänä 
upseerikerhon perinnetiloissa. Miekan 
linjan priimukselle kadettiylikersantti 
Tuomas Vilhelm Hellstenille luovutti 
kenraali Jaakko Valtanen. Lisäksi Ran-
nikkosisarsäätiön puheenjohtaja Eila 
Walden luovutti säätiön stipendin ka-
detti Maarit Hannele Suoniselle. Perus-
teena oli hyvä opintomenestys sekä up-
seerin arvojen mukaisen työtavan ja mo-
tivaation omaaminen. 

Tämä osa tilaisuudesta päättyi pe-
rinteiseen yhteiseen viskiryypyn naut-

timiseen ja rannikkojoukkol in jan ka-
detien kutsumiseen Rannikkotykis tön 
Upseeriyhdistyksen jäseniksi. 

Jo viime vuonna aloitetun perin-
teen mukaisesti myös muut merikadet-
tikurssin kadetit osallistuivat miekan 
luovutuksen jälkeen tar jo tul le illalli-
selle. Merikadet t ikurssin vahvuus oli 
yhteensä 20 kadettia, joista laivastolin-
jalla 12, merivartiolinjalla 2, rannikko-
joukkolinjalla 5 ja teknisellä linja 1. Il-
lalliselle osallistui vain 17 kadettia sai-
rastumisten johdosta. 

Ilta sujui rattoisasti monen van-
hemman upseerin jakaessa valmistu-
neille kadeteille hyviä neuvoja tuleval-
le uralle. Esimerkiksi kenraali Valtanen 
korosti pitämässään puheessaan kadet-
tiaikaisten ystävyyssuhteiden merkitystä 
ja vanhempien upseerien esimerkin tär-
keyttä. Hän palautti myös mieleen tal-
visodan, jonka päättymisestä oli päi-

Hyvääja riittävästi. Illallinen Suomenlinnan Upseerikerholla (OE) 
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Kadetit vasemmalta oikealle (tuleva palveluspaikka suluissa) ovat kadettiylikersantti Tuomas Hellsten (KOTRPISLMEPA), kadetti Fredrik Andersson 
(VAARANNJPIUUDPR), kadetti Timo Turtola (TURRP1SMMEPA), kadetti Tuomas Alanko (SLRRISLMEPA) ja kadetti Maarit Suoninen 
(MERIVKOULKESK/SLMEPA) (OE) 

välleen 68 vuot ta . Kadettiylikersant-
ti Hellsten loi puheessaan katsauksen 
74. merikadettikurssiin, ja korosti että 
kurssin käyminen ainoastaan loi perus-
teet upseerin ammatin oppimiselle. Hän 
toivoikin, että sekä Rannikkotykis tö-
upseeriyhdistyksen että Meriupseeri-
yhdistyksen vanhemmat jäsenet kertoi-
sivat illan aikana kadeteille mm. koke-
muksiaan omasta palvelusurastaan ja 
yhdistysten toiminnasta. Lopuksi hän 
kiitti koko merikadettikurssin puolesta 
hienosta illasta. Ja vapaassa sanassa leh-

den päätoimittaja entisenä reserviläisenä 
toivoi tulevilta upseereilta ja kouluttajil-
ta jälleen ymmärrystä reserviläisiin suh-
tautumisessa. 

" Into voi joskus olla suurempi 
kuin taito, mutta jos valitettavasti jou-
dutaan sotaa käymään, sen käyvät suu-
rimmalta osalta reserviläiset". Ilmeistä 
päätellen ymmärrystä löytyi! 

Kadettiylikersantti Tuomas Hellsten ottamas-
sa vastaan priimusmiekkaa kenraali Jaakko 
Valtaselta (OE) 
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Kai Masaliit 

Ilmavoimat 90 vuotta 
listaa hienoimmalla mahdollisella taval-
la ilmavoimien juhlavuot ta . 

kistettiin maailman ainoa Brewsterin vi-
siitti Suomeen. Aiheesta on Tero Tuomi-
sen art ikkeli toisaalla tässä lehdessä. To-
det takoon kui tenkin, että ilmavoimien 
komentajan, kenraal i luutnant t i Heikki 
Lyytisen henkilökohtaisesta pyynnöstä 
Suomeen saatu Brevvsterin vierailu juh-

Hawk-hankinta 

Juhlavuotenaan ilmavoimat elää kuiten-
kin vahvasti ajassa ja tulevaisuudessa. 
Sveitsistä h a n k i t u t , varsin vähän käyte-
tyt Hawk suihkuharjoituskoneet jatkavat 
Hawk kaluston el inkaarta jopa noin 15 
vuotta. Suomen nykyiset Hawkit tulevat 
elinkaarensa päähän vuosina 2017-2019. 
" Sveitsistä hankitut koneet antavat näin 
lisäaikaa tulevaisuuden ratkaisuille, kun 
muistamme, että uuden koneen hankinta-
prosessi on noin kymmenen vuotta", tote-
si kenraali luutnantt i Lyytinen. Hankin-
nan kokonaisarvo oli vain 41 miljoonaa 
euroa. Rahal la saisi täysin uusia konei-
ta ehkä par i kappaletta. Hanki tu t 18 ko-
netta tulevat Suomeen 2008- 2010. Kak-
si ensimmäistä konetta ja materiaalia on 
jo tuotu maakuljetuksina. Hanki tu t ko-
neet ja osa nykyisistä Hawkeista päivite-
tään ja modernisoidaan. 30 Hawkin omi-

Sveitsiläinen Hawk Mk 66. Kuva Irene Kupferschmid via Jyrki Laukkanen 

Suomen ilmavoimien kaksi Hornet-hävittäjää saattaa kahta USA F:n F-15 Strike Eagle hävittäjää 
kesäkuussa 2000. Kuva Jyrki Laukkanen 

Maaliskuussa 7.3. laskeutui 
ruo tsa la i sen kreivi Er i c 
von Rosenin l ah jo i t t ama 

Thul in Typ D lentokone Vaasaan ja täs-
tä katsotaan Suomen ilmavoimien synty-
neen. Koneen siipiin oli maalat tu kreivin 
henkilökohtaiset o n n e n m e r k i t , siniset 
hakar is t i t , josta tuli Suonien "I lmailu-
tarhan", kuten Mannerheim aluksi ilma-
voimia kutsui, tunnukset sotiemme lop-
puun asti, korvautuakseen sodan jälkeen 
nykyisellä kokardilla. Tunnus on kuiten-
kin säilynyt ilmavoimien joukko-osasto-
jen lipuissa. Alkuperä inen kone on tu-
houtunut , mut ta sen kopio on nähtävänä 
Keski-Suomen i lmai lumuseossa , ilma-
voimien museossa, Tikkakoskella. 

Historian havinaa oli myös ilmavoi-
mien tiedotustilaisuudessa 6.3, jossa jul-
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CASA C-295M CC-1 elokuussa 2007. Kuva Jyrki Laukkanen 

naisuuksia parannetaan ja lisäksi 15 ko-
neen ohjaamot modernisoidaan. 

Uudet kuljetuskoneet ja yhteys-
konehankinta 

Espanjasta hankitut kaksi uutta CASA C-
295M kuljetuskonetta on otettu vastaan ja 
koulutus uusien järjestelmien, mm. oma-
suojajärjestelmän, käyttöön on aloitettu. 
Täysi operatiivinen valmius saavutetaan 
ensi vuoden alkuun mennessä. 

Ilmavoimien nykyisten kuuden Pi-
per Chief tainin ja yhdeksän Valmet Re-
digon korvaaminen pää te t täneen t änä 
vuonna. Tavoitteena on kahdeksan ko-
neen hankin ta ja rahaa on varat tu 22,5 
mil joonaa euroa. 

I lmavoimien kansainväl inen val-
miusyksikkö Muuttol intu, jonka runko-
na on Hornet- parvi , 4+2 hävi t tä jää ja 

200-300 henkilöä, on Nato s tandardi in 
perustuvassa evaluoinnissa t änä vuon-
na ja saavuttaa valtioneuvoston edellyt-
tämän valmiuden 2010. Yksikön toimin-
tasäde on 6000 kilometriä Brysselistä ja 
sitä voidaan käyt tää esimerkiksi lento-
kieltoalueiden valvontaa tai muihin puo-
lustuksellisiin tehtäviin. Osallistuminen 
edellyttää aina eduskunnan päätöstä . 

ADEX 2008 

Toukokuun kahdella viimeiselle viikol-
la jär jestet t i in Suomessa suuri kansain-
välinen i lmapuolustushar joi tus A D E X 
2008, johon osallistui 60 lentokonetta ja 
noin 1500 henkeä, mukana olivat Tans-
ka (F-16), Nor j a (F-16), Ranska (Mirage 
200-59, Saksa (F-4F Phantom II) ja Iso-
Bri tania (Tornado F 3 ja DA-20). 

Kesäkuussa sit ten n ä h d ä ä n mm. 

venäläistä lentotaitoa 20.6. Kauhavalla 
Lentäjien Juhannuksena, joka juhlavuo-
den päälentonäytös. 

Juhlakirja ja muita tapahtumia 

Ilmavoimat on j akanu t koko henkilös-
tölleen ins inöör ievers t i luutnant t i Jyr-
ki Laukkasen tekemän loistavan juhla-
k i r j an Ilmavoimat 90 vuot ta , jonka on 
kus tan tanut Apali. K i r j a on hieno kii-
tos puolustushaaralta jokaiselle ilmavoi-
malaiselle. K i r j a a lienee vielä saatavissa 
kaupoista ja kustanta ja l ta . 

Sot i las i lmai lun viisiottelun MM-
kilpailut ovat Tikkakoskella 14.-21.8. ja 
vuoden pää t tää juhlakonser t t i Jyväsky-
lässä 16.11. 

Rann ikon Puolus ta ja onnit telee 
90-vuotiaita ilmavoimia ja kiittää saamas-
taan tuesta ja hyvästä yhteistyöstä! • 
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Tero Tuominen 

USA:n merivoimat lainasi harvinaisuuden Suomeen 

Brewsterin sävähdyttävä paluu 

Ilmavoimat juhli 90-vuotista histo-
riaansa maaliskuussa. Vuosipäivän 
jymy-yllätys pysyi suurelta yleisöltä 

salassa aivan viime hetkiin. Maailman 
viimeinen Brewster-hävittäjä oli saatu 
Suomeen synttäreitä juhl is tamaan. Ei 
todellakaan mikään pehmeä paketti. 

Lauri Ohukaisen (sittemmin Peku-
ri) ohjaama BW-372 sai Seesjärven ilma-
taistelussa 25.6.1942 siipeensä Hurrica-
ne-hävittäjältä. Sitä ennen Ohukainen 
tosin oli ehtinyt pudottaa kaksi saman-
laista. Palavan koneen pakkolasku Kole-
järveen vihollisen puolelle onnistui. Mies 
ui rantaan ja käveli omille linjoille. 

Sitten ei tapahtunutkaan mitään 50 
vuoteen. Kone jäi makaamaan järven vii-
leisiin vesiin. Tuoreista tapahtumista sen 
sijaan voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Itse 

asiassa sellainen on kirjoitettukin. 
Koneen etsiminen, nostaminen, 

omistussuhteiden selvittely sekä lopul-
ta kuljettaminen Moskovan ja Irlannin 
kautta Yhdysvaltoihin on niin monimut-
kainen ja kiistelty tapahtumaketju, ettei 
siihen ole syytä tässä ottaa kantaa. Sa-
maa mieltä ovat Ilmavoimat sekä Keski-
suomen Ilmailumuseo. 

BW-372 päätyi lopulta vuonna 2004 
monien vaiheiden jälkeen Yhdysvaltojen 
merivoimien museoon Pensacolaan Flo-
ridaan. Kone oli palannut kotimaahan-
sa, jossa sitä oli aikaisemmin kohdeltu 
huutolaispoikana. Tukialuskäyttöön ra-
kennettu Brewster F2A-1 vedettiin aika-
naan Amerikassa vähin äänin käytöstä, 
koska tyyppi ei pärjännyt japanilaisten 
Mitsubishi Zerolle. 

Suomeen saatiin talvisodan lopussa 
ylijäämävarastoista 44 Brewsteria, joi-
ta oli kevennetty tukialusvarustus pois-
tamalla (Model 239). Tällä ne puhkesi-
vat kukkaan jatkosodan "taivaan helmi" 
-lempinimen kantajina. 

Lentolaivue 24 saavutti Brewste-
reillään peräti 459 ilmavoittoa menet-
täen vain 15 omaa konetta. Sitten LeLv 
26 jatkoi työtä pudottaen 21 vihollista 
omien tappioiden ollessa neljä konetta. 

Menestys johtui suomalaisten pit-
källe kehitetystä hävi t tä jä takt i ikas ta 
ja ampumatarkkuuden korostamisesta. 
Konetyypin pudotussuhde 32:1 lienee 
potkurikoneiden ennätys. Suihkuaika-
kaudella F- l 5 Eagle on selättänyt saavu-
tuksen suhteella 105:0 erityisesti israeli-
laisten ilmavoittojen ansiosta. 

Suomalaiset ilmailuhistorian har-
rastajat ehtivät jo luopua toivosta nähdä 
BW-372 täällä. Vuosipäivän yllätyksen ta-
kana oli ennen kaikkea Ilmavoimien ko-
mentaja Heikki Lyytinen, joka otti yhteyt-
tä Yhdysvaltojen merivoimien johtoon. 
Siellä asiaan suhtauduttiin myönteisesti. 

Monien muidenkin panosta tarvit-
tiin, ennen kuin Brewster oli Keski-Suo-
men Ilmailumuseon entisöimistiloissa. 
Rahaa järjestelyssä ei l i ikkunut. Ame-
rikkalaiseen tyyliin tosin vaadittiin va-
pautus vastuusta, jos joku Suomessa kol-
hii itsensä Brewsteriin. 

Suomeen BW-372 tuli konttilaival-



BW-372 on säilynyt olosuhteisiin nälulen hämmästyttävän hyväkuntoisena. Rungon katkaisukohta näkyy kansallisuustunnuksen keskellä. 

Terveisiä vuosikymmenten takaa: Brewsterin 
kannuspyörän Nokia-renkaassa on tallella 
40-luvun ilmanpaineet. 

la. Ilmavoimien vuosipäivänä tiedotus-
välineille esiteltiin runko, siivet ja moot-
tori. Lisäksi lähetyksessä oli viisi laatik-
koa, joista löytyy noin 700 pienempää 
numeroitua osaa. Kone on siten lähes 
täydellinen ohjaamon kuomua myöten. 

Ohukaisen hengen pelastanut istuin-
panssari on mukana luodin halkaisema-
na. Miehellä oli lähtö todella lähellä. 

Tikkakoskella Brewster on näillä 
näkymin kolme ja puoli vuotta. Tästä 
ajasta vuosi menee entisöimiseen. Ete-
nemistä voi seurata työtilan ikkunan 
läpi. Lopun laina-ajasta BW-372 on pe-
rusnäyttelyssä. 

Hurricanen tulituksessa (10 luodin-
reikää), tulipalossa ja veteen syöksyssä 
syntyneiden jälkien lisäksi kuljetuksissa 
Venäjällä tuli lisää vaurioita. Suurin mur-
he on katkaistu runko. Niitit porattiin au-
ki, mutta pituusjäykisteet on katkaistu. 

Kaikesta huolimatta Brewster on 
hämmästyttävän hyvässä kunnossa ikäi-
sekseen. Kone aiotaan entistää asuun, jossa 
se oli nostettaessa. Alkuperäinen historial-
linen väritys luonnollisesti säilytetään. • 
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Järjestöt 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 

RTUY:stä Rannikkoupseeriyhdistys (RUY) 
Vuosikokous Turussa 17.4.2008 

Rann ikko tyk i s tön Upseeriyhdis-

tyksen vuosikokous pidettiin Tu-
run Heikkilässä. Kokousta edelsi tu-
tus tuminen Merivoimien Es ikunnan 
uusiin tiloihin. Tilaisuus alkoi munk-
kikahveilla ja j a tku i luentosalissa ko-
menta ja Heikki Rauha l an p i tämäl lä 
infopaketi l la "Merivoimien Es ikunta 
tänään" . Komentaja Aimo Jokela va-
lot t i esityksessään Heikk i län kasar-
mialueen perinteitä. Esitys sisälsi uut-
ta mielenkiintoista tietoa, jonka venä-
jänkielentaitoinen esittäjä oli kaivanut 
esiin naapur in arkistoista. (Aiheeseen 
pa la taan tulevissa RP:n numeroissa, 
toim. huom.) 

Varsinainen vuosikokous pidet-
t i in Heikki län soti laskodissa. Vara-
puheenjohtaja, komentaja Jarmo Valti-
mo, avasi kokouksen ja toivotti 40-päi-
sen kokousväen tervetulleeksi. Koko-
uksen puheenjohta jaks i val i t t i in pe-
rinteiseen tapaan kokouspaikan isän-
tä , komenta ja Heikki Rauha la . Ko-
kouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
vuosikokousasiat ja kolme yhdistyksen 
sääntömuutosesitystä. 

Henrik Nystenistä uusi 
puheenjohtaja 

Yhdistyksen puheenjohtaja , kommo-
dori Tapio Maijala oli i lmoittanut, et-
tei hän ole enää käytettävissä valittaessa 
seuraavan kauden puheenjohtajaa, uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti kommodori Henrik Nysten. 

Uudessa hal l i tuksessa ja tkavat 
kahden vuoden säännöllä komentaja 

Ja rmo Valtimo, Uudenmaan pr ikaa-
ti komentajakapteeni Kar i Salin, Suo-
menl innan Rannikkorykment t i /Suo-
menlahden Meripuolustusalue kaptee-
niluutnantt i Heikki Matt i la , Suomen-
lahden Meripuolustusalue kapteeni-
luutnant t i Jussi Rodriguez, Merivoi-
mien Tutkimuslaitos komentaja Petr i 
Parviainen, Merivoimien Koulutuskes-
kus/Suomenlahden Meripuolustusalue. 
Komentajakapteeni Petri Vähäkangas, 
Pääesikunta, joka valittiin komentaja-
kapteeni Sami Iso-Laurin paikalle toi-
seksi vuodeksi Hallituksen uusiksi jäse-
niksi valittiin: komentaja Ove Enqvist, 
EVP-jäsenet komentaja Heikki Rauha-
la, Merivoimien Esikunta kapteeniluut-
nant t i Heikki Heilala, Merisotakou-
lu kapteeni res Kare Vart iainen, RT-
Johtorengas yliluutnantti Eva Kristina 
Baumgartner, Kotkan Rannikkopatal-
joona/Suomenlahden Meripuolustus-

alue. yliluutnantti Heikki-Ilari Hirvo-
nen, Turun Rannikkopata l joona/Saa-
ristomeren Meripuolustusalue 

Toimintasuunnitelma 

75. to imin takauden to imin tasuunni -
telma hyväksyt t i in . H u o m a t t a k o o n , 
e t tä Vuosi 2008 on Rann ikko tyk i s -
tön Upseeriyhdistyksen 75-juhlavuo-
si. Tämän johdosta jär jes te tään juhla-
päivän kunniaksi i l tajuhla/coctail- t i-
laisuus 5.12.2008. 

Sääntömuutokset: 

Halli tus sai edellisessä Tammisaaressa 
pidetyssä vuosikokouksessa velvoitteen 
valmistella seuraavaan vuosikokouk-
seen esityksen mahdollisesta yhdistyk-
sen nimenmuutoksesta. Halli tus toi ko-
koukseen oman yksimielisen esityksen-
sä nimen muuttamiseksi perustellen si-
tä seuraavasti: 

Kokouksen johto, vasemmalta Heikki Mattila 2. sihteeri, Heikki Rauhala, puheenjohtaja ja Kari 

Salin, 1. sihteeri 
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Uusi yhdistyksen nimi kuvaa pa-
remmin nykyistä rannikkopuo-
lustusta ja siihen osallistuvia hen-
kilöitä. Yhdistyksen nimenmuu-
toksella ei ole vaikutusta yhdis-
tyksen vaalimiin perinteisiin, ei-
kä niihin ole tarkoitus tehdä muu-
tosta nimenmuutoksella. 
Nimimuutoksella halutaan luoda 
edellytyksiä nuorien rannikkoup-
seerien rekrytointiin joka on yh-
distyksen tulevaisuuden elinehto. 

Vuosikokous hyväksyi yksimieli-
sesti hallituksen esittämän nimenmuu-
toksen ja muut sääntömuutokset. Muina 
muutoksina oli Toimintakertomuksen 
muuttaminen vuosikertomukseksi (13 §) 
ja sähköisten välineiden hyväksikäyttö 
kokouskutsujen lähettämisessä. (15 §) 

Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tys (RTUY) ry on nyt Rannikkoupsee-
riyhdistys (RUY) ry. 

Jarmo Valtimo 

Kommodori Henrik Nysten. 

Kone-ja laiteasennukset sekä terästyöt 
vahvalla ammatt i ta idol la 

Oy VG-Marine Ab on perustettu 
vuonna 1987 Naantalissa. 

Yri tyksemme tekee telakoil le ja 
varustamoil le mm. 
seuraavanlaisia al ihankintatöitä: 

Korjaustyöt 
Kone-ja laiteasennukset 
ankkuripel i t 
taavetit 
pääkoneet 
apukoneet 
Käyt töönotot 
Myynni t 
Lohkovarustelutyöt 

www.vgmarine.f i 

V D O 
Moottorinvalvonta- ja 

navigointimittarit 
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Järjestöt 

Meriupseeriyhdistys M 

M eriupseeriyhdistyksen vuosiko-
kous pidettiin 17.4.2008 Turus-

sa. Tilaisuuteen yhdistettiin tutustumi-
nen Merivoimien Es ikuntaan sekä yh-
teinen vas taanot to Rannikkoupseer i -
yhdistyksen kanssa. 

Vuosikokouksessa päätettyä 

Kokouksessa vahvistettiin vuoden tee-
maksi: "YHTEISTOIMINTA". 
Uuden hallituksen kokoonpano: 
- Hall i tuksen puheenjohtajaksi 

valit t i in kommodor i 
Markus Aarn io 

- Varapuheenjohtajaksi valittiin 
komentaja Erkk i Mikkola 

Hallituksen jäsenet: 
- Komentaja Maur i Väänänen 
- Komentajakapteeni 

Kaarle Wikst röm 
- Komentajakapteeni 

Kris t ian Isberg 
- Kapteeni luutnant t i 

Jurki Myllyperkiö 
- Kapteeni luutnant t i Mika Raunu 
- Kapteeni luutnant t i 

K immo Ahvonen 

Jäsenmaksut päätet t i in säi lyt tää 
samansuuruisina kuin aiemminkin. 

Syksyn tapahtumia 

Syyskuun kuukausikokous on suunni-
teltu pidettäväksi 4.9.2008. Kokouk-
sen aiheena on tutustuminen Pelastus-
laitokseen t a i Merenkulkula i tokseen 
pääkaupunkiseudul la . Asiasta t iedo-
tetaan tarkemmin myöhemmin. 

Syksyn tu tus tumismatkaa suun-
nitellaan tehtäväksi Ruotsi in yhdessä 
Rannikkoupseer iyhdis tyksen kanssa 
18.-21.9.2008. Matkasuunnitelma: Tu-
rusta Tukholmaan torstain iltalaivalla, 

perjantaina ja lauantaina tutustumiset 
ja esittelykohteet. Paluu lauantain ilta-
laivalla Tukholmasta Turkuun sunnun-
taiaamuksi. Matkasta ja ohjelmasta tar-
kemmin seuraavissa tiedotteissa. 

Kemiön maja 

Meriupseeriyhdistyksen majal la vielä 
vapaita viikkoja kesällä ja syksyllä! 

Kemiön majal la on vapaita viik-
koja seuraavasti : 23, 24, 33, 34, 35, 
36 ,37 ,38 ,39 . Kesäkautena ajalla 2.6.-
28.9. minimivuokra-aika on täysi viik-
ko (ma-su). Tiedustelut ja varaukset 
sihteeriltä (mielellään sähköpostitse). 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
sihteerille 

Sihteeri kerää edelleen jäsenten sähkö-
postiosoitteita, j o t t a tarvittaessa jäse-
nistö on mahdollista tavoittaa nopeasti 
ja edullisella tavalla. Sähköpostiosoite 
011 mahdoll ista saada ilmaiseksi. 

Sihteerin yhteystiedot: 

Marko Varama, 
Laivastokatu 1 b, 

00160 Helsinki 

puhelin: (09) 66894016 

sähköposti: mrama@upseeriliitto.ji 

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 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKK1 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys 

Vuosikokous Hangossa 8.3.2008 

Yhdistyksen hallitus, edessä vasemmalta Pirjo lange, Ulj Bergen, Airi lasanen, takarivissä, Kari 

Aarva, Jarmo Valtimo, Veikko-Olavi Eronen, Kimmo Mäkipeska, Risto Muuro 

Perinneyhdistyksen yhdeksäs vuo-
sikokous pidettiin Hangossa Haa-

gapuis ton koululla . Kokousväkeä oli 
i l ahdu t t avan runsaas t i , yli nelisen-
kymmentä henkeä. 

Yhdis tyksen p u h e e n j o h t a j a k s i 
val i t t i in edelleen majur i evp Veikko-
Olavi Eronen ja edelleen varapuheen-
johta jaks i komentaja Ja rmo Valtimo. 
Hal l i tuksen kokoonpano muodos tu i 
seuraavaksi: Ulf Bergen, P i r j o Lange, 
Air i Lasanen (uusi), Reino Merikuk-
ka, Risto Muuro, K immo Mäkipeska 
uusi) ja varajäsenet Ka r i Aarva ja Oi-
va Lyytikäinen. 

Vuosikokouksen lopuksi Porkka-
lan Rannikkopata l joonan komentaja, 
komentaja Pekka Varjonen kertoi Suo-
menlahden Meripuolustusalueen toi-
minnois ta ja eri har joi tuksis ta Han-
koniemellä alkaneen vuoden a ikana. 
Johanna Pakonen kertoi kokousväelle 
aloittaneensa Örön linnakkeen historii-

kin kirjoit tamisen ja pyysi entisiä örö-
läisiä o t t amaan yhteyttä yksityiskoh-
taisten tietojen saamiseksi. Kokouksen 
jälkeen yhdistys ta r jos i jäsenistölleen 
kevyen kenttälounaan kahveineen. 

Myöhemmin pidetyssä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi 
valittiin Airi Lasanen ja jäsenrekisterin 
pitäjäksi P i r jo Lange, sekä hallituksen 
ulkopuolelta rahastonhoitajaksi kutsut-
tiin (toinen vuosi) Jyrki Alaluusua. 

Yhdistyksen tämän vuoden 
toiminnasta 

Vuoden tärkein t apah tuma on pat te-
riston perinnepäivän viettäminen 1.8. 
( 87 vuot ta pat ter is ton perustamises-
ta ), jolloin voidaan tavata entisiä pat-
teristolaisia, to imin tamme tuki jo i ta , 
yhteistyökumppaneita ja tu tus tua yh-
distyksen uusiin jäseniin, sekä veres-
t ää muistoja vuosien varrel ta . Päivä 
tul laan a loi t tamaan perinteisellä sep-

peleenlaskulla sankar ihaudoi l la , jon-
ka jälkeen s i i r ry tään Russaröön lin-
nakkeelle perinnepäivän viettoon. 

Puolustusvoimain l ippujuhlapäi-
vänä 4.6. on yhteinen seppeleenlasku 
P o r k k a l a n R a n n i k k o p a t a l j o o n a n ja 
hankolaisten maanpuolustusyhdistys-
ten kanssa Hangon sankarihaudoi l la . 
Jäsenretki tehdään tänä vuonna kesä-
kuun alussa Hästö-Busön linnakkeelle. 
Yhdistyksen to imin taan kuuluu edel-
leen yhteistyö hankolaisten maanpuo-
lustusyhdistysten kanssa. 

Kiitokset 

Perinneyhdistys k i i t tää Hangon kau-
pung in joh toa , Rannikkotyk is tösää-
t iötä sekä ka ikk ia yrityksiä ja yksityis-
henkilöi tä , j o tka olitte taas tukemas-
sa toimintaamme viime vuoden aikana 
sekä kaikkia eri tapahtumissa mukana 
olleita jäseniään. 

Puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen 

perinneyhdistys@hotmail.com 

Johanna Pakola 
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Järjestöt 

Rannikkotykistön 
Perinneyhdistys ry. 
- Perinteet talteen ja kiertoon 

2008 

Yhdistys on käynnistänyt han-
keen, jonka mottona on, että "tä-
män päivän tapahtumat ja elämä 
ovat huomisen historiaa". Han-
ke päättyy 30.3.2009. Hanke on 
selvitetty tarkemmin Rannikon 
Puolustajassa 1/2008. 

Hankkeen yhteyshenkilöinä 
toimivat: 
Ossi Kettunen, ossi.kettunen(at) 
gmail.com, 050 5922255 
Anu Vuorinen, anu.vuorinen(at) 
gmail.com, 040 5025926 

Myös paikalliset rannikkotykis-
tö perinneyhdistykset osallistuvat 
keräykseen, ja voivat mahdollises-
ti auttaa haastatteluissa. 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys 

Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys piti vuosikokouksensa Han-

gon Rannikkopatteriston perinneyh-
distyksen tiloissa Hangossa 26. huhti-
kuuta 2008. Vuosikokous valitsi Ove 
Enqvistin ja tkamaan puheenjohtaja-
na. Uudeksi hallituksen jäseneksi va-
littiin Lauri Pohjanvirta. Muuten hal-
litus jatkaa vahassa kokoonpanossa. 

Hyväksytyn toimintasuunnitel-
man mukaan yhdistys jatkaa jo aloi-
tet tuja tai suunniteltuja hankkeita 
rannikkotykistön perinteiden vaali-
miseksi resurssiensa puitteissa. Tär-
keimmäksi hankkeeksi on tällä het-
kellä valittu linnake-elämän ja loppu-
van rannikkotykistökoulutuksen do-
kumentointi jälkipolville. Jäsenmaksu 
eli käytännössä tukimaksu säilytettiin 
entisellään eli 10 eurona. 

Kokouksen ja kokouslounaan jäl-
keen kokousväki siirtyi Harparskogissa 
sijaitsevan Mannerheimin muistokiven 

luokse, jossa tutustuttiin uuteen opas-
tustauluun. Onnistuneen päivän päät-
teeksi tutustuttiin perinteiden vaalimi-
seen Uudenmaan Prikaatissa. Siellä tu-
tustuttiin prikaatin perinnekukkulaan 
ja perinnetiloihin ennen kun nautittiin 
kahvit sotilaskodissa ja aloitettiin "pa-
luumarssit kotivaruskuntiin". 

Ove Enqvist 
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Sotiemme veteraanit keräystuottoa 
jaettu jo 25 000:lle henkilölle 

SOTIEMME 
VETERAANIT 

VETERANERNA FRÄN VARA KRIG 

Sotiemme Veteraanit ovat kahden 
vuoden aikana keränneet varo-
ja 6,5 miljoonaa euroa. 25 000 

henkilöä on saanut apua keräysluvan mu-
kaisiin tarkoituksiin. Varainhankinnan 
tarkoituksena on helpottaa sotainvalidi-
en, muiden sotiemme veteraanien, miesten 
ja naisten, heidän puolisoidensa sekä sota-
leskien arjessa selviytymistä. 

Avustusta on myönnetty lääke- ja 
hoitokulujen omavastuuosuuksiin: silmä-
laseihin, rollaattoreihin ja muihin apuvä-
lineisiin. Asuntojen pienimuotoisiin kor-
jauksiin, joita ovat mm. kynnysten poistot, 
turvalaiteiden asennukset, portaiden uu-
simiset sekä pesutilojen muutokset. Muita 
tukimuotoja ovat olleet kodinhoidollisissa 

palvelumaksuissa avustaminen. 
Kunto - ja virkistysviikot tukevat 

rintamaveteraanien kuntoutusta ja eri-
tyisesti puolisoita ja leskiä, joilla muuten 
ei ole tätä kuntoutusoikeutta. Vertaistu-
kiryhmät vahvistavat leskien ja omaishoi-
tajien arkipäivässä jaksamista. 

Avustukset ovat vaihdelleet 30 -
600 euroon riippuen saajan henkilökoh-
taisesta avun ja tuen tarpeesta. 

Keräystapoja ovat olleet mm. va-
rusmiesten lista- ja lipaskeräys, maan-
puolustusjärjestöjen keräykset, koulu-
laisten päivätyökeräys, yrityslahjoituk-
set ja erilaiset keräystempaukset sekä 
valtakunnalliset kampanjat. 

Vuoden 2008 Sotiemme Veteraanit 

keräystavoite on kolme miljoonaa euroa. 
Keräystuoton välittävät perille va-

rainhankinnassa mukana olevat valta-
kunnalliset veteraanijärjestöt ja Kaatu-
neitten Omaisten Liitto. Avuntarvitsi-
joita on runsaasti , sillä sotiemme vete-
raaneja on vielä elossa 75 000. Heidän 
keski-ikänsä on jo 86 vuotta. 

Lisätietoja: 

varainhankkija Silja Lehti,puh. 040 7771353 

/ silja. Iehti@sotiemmeveteraanit.fi 

varainhankkija Pia Mikkonen, puh. 050354 

0262 / pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.ji 

keräysjohtaja Arto Lillberg, puh. (09) 478500 
/ arto. lillberg@sotainvalidit.ji 

Jussarö kohentui kesäkuntoon 

Valmennusyritys Mercuri In-
ternational Oy ja Metsähal-
litus siistivät Jussarön saar-

ta huhtikuun 26. päivänä järjestetyis-
sä suurissa luonnonsuojelutalkoissa. 
Puolustusvoimat tuki tapahtumaa kul-
jettamalla väkeä pääsaarelle ja lähisaa-
riin joukkojenkuljetusveneillä. 

Itämeri kiittää -päivän aikana tois-
tasataa mercurilaista perheineen keräsi 
pääsaaren ja lähisaarten rannoilta ki-
lokaupalla jätettä, raivasi risukkoja ja 
karsi puustoa. Töiden käytännön järjes-
telyistä vastasi Metsähallituksen Etelä-
Suomen luontopalvelut. 

Talkooväen aher rus kauniissa 

keväisessä auringonpaisteessa tuot t i sen" jätteen lisäksi myös mm. veneiden 
mahtavan tuloksen: parisataa säkillis- sisäovia, televisioita, pakastin ja öljy-
tä jätettä. Rannoilta löytyi "perintei- tynnyreitä. 
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Järjestöt 

Sininen Reservi 

Vuosikokous Upinniemessä 

Keväinen aur inko ja leskenlehdet 
tervehtivät tulijoita, kun Sininen 

Reservi ry kokoontui viettämään vuosi-
kokoustaan Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen vieraana Upinniemeen. 

Päivän aluksi kokoontui väistyvä 
hal l i tus H a r j u k y l ä n koulutuskeskuk-
sen ti loihin p i tämään viimeistä koko-
ustaan. Asialistalla olivat ilmoitusasi-
oiden lisäksi vuosikokoukseen liittyvät 
asiat. Haluan tässä yhteydessä k i i t tää 
Teitä ka ikkia erikseen nimeltä mainit-
sematta, j o tka nyt jä t i t te Sininen Re-
servi ry:n hallitustyöskentelyn. On ol-
lut ilo tehdä töitä kanssanne! 

Ennen varsinaista vuosikokous-
ta nautit t i in lounas Upinniemen muo-
nituskeskuksesta, josta s i i r ryt t i in pi-
tämään varsinaista vuosikokousta elo-
kuvasaliin. Aluksi puheenjohtaja Arno 
Hakkarainen toivotti läsnäolijat terve-
tulleiksi ja lyhyesti muutamalla sanalla 
valotti mennyttä vuotta. Avauksen jäl-
keen sai puheenvuoron Suomenlahden 

Meripuolustusalueen (SLMEPA) ko-
mentaja, kommodori Timo Junttila. 

Kommodori Junttila kävi omassa 
seikkaperäisessä puheenvuorossaan lä-
pi Suomenlahden Meripuolustusalueen 
nykypäivää. Esityksestä saatiin kattava 
kuva siitä, mistä on lähdetty liikkeelle, 
missä nykyään ollaan ja mitä modernin 
valmiusyhtymän tehtäviin ja arkipäi-
vään kuuluu. Joukko-osasto on Suomen 
suurin henkilökunnan määräl lä mitat-
tuna, lähes 750 palkat tua henkilöä, va-
rusmiehiäkin koulutetaan vuosittain yli 
kaksi tuhatta. Eipä vastuualuekaan juu-
ri häviä koossaan, ulot tuuhan se koko 
etelä-rannikon alueella Vironlahdelta 
Hankoon. Suomenlahden kasvava lai-
valiikenne asettaa omat haasteensa päi-
vittäiselle toiminnalle. 

Odote tu in ta kommodor i Junt t i -
lan esityksessä oli reserviläisiä koske-
va osuus. Kuult i in k u i n k a kertauspäi-
vien m ä ä r ä tulee reilusti kasvamaan, 
merivoimien maakunta joukkojen rek-

rytoint i on onnis tunut , varalisä huo-
mioiden 100% j a j o pidetyt maakun-
tajoukkojen koulutukset ovat onnistu-
neet erinomaisesti . Kahdes ta j ä lk im-
mäisestä k o m m o d o r i Junt t i l a an to i 
tunnustuksen Sininen Reservi ry:lle ja 
sen toimijoille. Erityisen i lahduttavaa 
oli huomata k u i n k a joukko-osas ton 
komenta jan positiivinen ja yhteistyö-
tä viestittävä asenne reserviläisiä koh-
taan herät t i läsnäolijoissa innostuneen 
ja eteenpäin katsovan keskustelun. 

Joululahjoista se alkoi 

Suomenlahden Meripuolustusalueen 
kuulumisten jälkeen oli varsinaisen vuo-
sikokousesitelmän vuoro. Esitelmän piti 
90-vuotista taivaltaan juhlivan Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen, joka muuten 
on yksi vanhimmista maassamme toimi-
vista sotilaskotiyhdistyksistä, puheen-
johtaja Eija Paananen. Yhdistys perus-
tettiin loppuvuodesta 1918 Eija Paana-
sen sanoin seuraavasti: 
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s? 
"Marraskuun 3. päivänä kokoon-

tui Helsingissä pieni joukko naisia, joi-
den auttamishalu kohdistui erityisesti 
rannikkojemme vartijoihin, jotka suo-
rittivat asevelvollisuuttaan yksinäisil-
lä saaril la sijaitsevilla l innakkeil la ja 
laivoilla, usein kaukana kaupungeista. 
Joulu oli lähellä ja oli raskasta ajatel-
la, että nuoret asevelvolliset joutuisivat 
viet tämään ensimmäisen joulunsa ar-
meijassa niin perin puutteellisissa olo-
suhteissa. Siksi päätett i inkin ensin jär-
jestää joulujuhl ia ja hankkia joulupa-
ketteja kaikille niille Rannikkopuolus-
tuksen sotilaille, jo tka viettivät joulua 
joukko-osastoissaan. Perustettu yhdis-
tys saikin nimekseen Saaristosotilaiden 
joululahjakomitea. Tämän komitean työ 
oli alkuna Rannikkosotilaiden Huolto-
yhdistyksen, sittemmin Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen to iminnal le ." 

Edelleen kuul t i in siitä, ku inka 
puutteen ja niukkojen resurssien valli-
tessa kuitenkin innostuneesti laajennet-
tiin joulupakettien keräystä. Keräystoi-
minta ja pakettien luovutukseen liitty-
vät joulujuhlat olivat alkutaipaleen pää-
asiallisin toimintamuoto. Pikkuhi l jaa 
toiminta laajeni ja valtiovallan tuel-
la perustett i in ensimmäinen lukutupa 
1923 Öron linnakkeelle ja ensimmäinen 
varsinainen sotilaskoti Isosaareen 1926. 
Ennen talvisotaa oli ka ikkiaan 23 so-
tilaskotia. Sotilaskotitoiminnan lisäksi 
tärkeitä toiminnan muotoja olivat valis-
tustoiminta sekä erilaiset kurssit ja kou-
lutukset. Saatiinpa Suomen Joutsenelle-
kin hanki t tua flyygeli! 

Sotien aikana myös Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen sotilaskodit muuttui-
vat suurelta osin rintamakodeiksi. Näi-
den lisäksi sisaret tekivät vierailuja rat-
sain, hiihtäen ja jalkaisin. Suurimmil-

laan jatkosodan aikana toimipaikkoja 
oli yhteensä 564, kiinteitä koteja 351, 
kiertäviä koteja 10 ja kiinteitä huolto-
kohteita 203. Vuonna 1943 sotilaskotien 
määrä oli suurimmillaan eli lähes 700. 

Kokouksessa tehtiin seuraavat 
henkilövalinnat: 
Puheenjohta ja Arno Hakkarainen 

Hallituksen varsinaiset jäsenet, 13 kpl: 

Rannikko jääkär ik i l t a Aarne Krogerus 
Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys 
Pohjanlahden Laivastokilta Jorma Kuntsi 
Merireserviläiset ry Eero Karuvaara 
Pohjanlahden Mv-kilta Timo Lehto 
Naanta l in Reservin aliupseerit 
Turun Laivastokil ta 
Naanta l in Reservin upseerit Jarmo Holm 
RT-kerho Johtorengas Kimmo Kinos 
Laivaston Sukeltajakil ta Keijo Karimäki 
Kymen Laivastokilta Tapio Riikonen 
Rannikkosoti laskotiyhdistys Anja Räisänen 
Helsingin Laivastokil ta Arto Tarvonen 
Kymenlaakson Rannikonpuolusta ja in kil ta Ari Falkenberg 
Helsingin reservin Meriupseerit ry Antti Jäntti 
Tampereen Res.Upseerit/meriosasto 
Tampereen reserviläiset/meriosasto Seppo Heinonen 

Edellisten lisäksi hallituksen kokouksissa on läsnäolo-ja 
puheoikeus seuraavilla: 

Merivoimat kom J Sandell/Komkapt R Auvinen 
MPK/Meripuolustuspi i r i Matti Mäkinen 
Nylands Brigads Gillet Bror Westerholm 
Sinisen Reservin Säätiö Kai Masalin 
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Järjestöt 

Sotien jälkeen keskityttiin olemas-
sa olevien kotien kunnostamiseen ja uu-
sien rakentamiseen. Porkkalan vuokra-
alueen palautuessa aloitti Rannikkosoti-
laskotiyhdistys kahdessa paikassa: Upin-
niemen Harjukylässä ja Bätvikin sairaa-
lassa. Nykyinen Upinniemen sotilasko-
tirakennus valmistui 1961. Sotien jäl-
keen sotilaskotityö muotoutui nykyiseen 
muotoonsa. Ohjelmallisia alokasiltoja ja 
joulujuhlia järjestetään edelleen kaikille 
saapumiserille. Esityksensä lopuksi Eija 
Paananen kertoi yhdistyksen varainhan-
kinnasta, sisarten koulutuksesta sekä so-
tilaskotityön nykyisestä toiminnasta ja 
siihen liittyvistä haasteista. 

Esityksen jälkeen Sininen Reservi 
ry:n puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
luovutti kiitoksena hienosta esityksestä 
ja Sinisen Reservin historian mittaises-
ta yhteistyöstä Eija Paanaselle Sininen 
Reservi ry:n pienen plaketin. Tämän jäl-
keen siirryttiin Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen tarjoamille vuosikokouskah-
veille, jossa kahvin kera saatiin munkin 
sijaan nauttia 90v-juhlamuffinssista. 

Henkilövalinnat sujuvasti 

Varsinaisen vuosikokouksen aluksi pu-
heenjohtaja Arno Hakkarainen luovut-
ti yhdessä kommodori Timo Juntt i lan 
kanssa kolme Sinisen Reservin ansio-
mitalia seuraaville henkilöille: Jorma 
Kellomäki, Antti Jäntti ja Timo Airak-
sinen. Tämän jälkeen päästiin esityslis-
tan mukaisiin asioihin. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi kutsut t i in Sininen Re-
servi ry:n ensimmäinen puheenjohtaja 
Timo Vartiainen, joka vetikin kokouk-
sen rut i ini l la ja sujuvasti läpi. 

Kokous vahvisti sääntöjen mää-
r ä ä m ä t asiat: mm. edellisen vuoden 
kertomuksen to iminnas ta , t i l i t , tule-
van vuoden toimintasuunni te lman se-
kä budjetin. Tulevan vuoden pääteemat 
ovat: t iedottaminen, järjestöyhteistyö, 
reserviläiskoulutuksen kehittäminen ja 
resursointi sekä sisäinen koulutus. 

Vaalivaliokunta oli varapuheen-
johtajien ja sihteerin johdolla valmis-
tellut henkilövalintoja etukäteen pyytä-
mällä jäsenyhdistyksiltä henkilöesityk-
siä etukäteen. Hyvä esityö palkitt i inkin 
sillä, että henkilövalinnat sujuivat yksi-
mielisesti vaalivaliokunnan valmistele-
man esityksen mukaan. Jäsenyhdistys-
ten yksimielisen esityksen mukaan pu-
heenjohtajaksi valittiin jatkamaan Arno 
Hakkarainen. Yhdistysten esitysten mu-
kaan hallitukseen valittiin 13 henkilöä 
eli sääntöjen sallima enimmäismäärä. 

Kokouksen jälkeen oli osallistu-
jilla mahdollisuus tu tus tua Har juky-
län koulutuskeskukseen, Aarne Kroge-
rus puolestaan vei osan väestä tutustu-
maan Rannikkojääkäriki l lan saunalle. 

Teksti: Arno Hakkarainen 
Kuva: Thor Guss 

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

Puh : (19 681 691 
www.dnv.fi 

MANAGING RISK ^ j j 

Consulting Naval Architects & Marine Engineers 

ilso: 
Puutarhakatu 45 Lauttasaarentie 48 C 
20100 Turku, Finland 00200 Helsinki, Finland 
Phoue: +358-(0)2-4172 200 Phone: +358(0)9-4159 2440 
Fax: +358-(0)2-4172 210 Fax: +358-(0)9-l 159-2444 

w.ils.fi ils@ils.fi 
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vuosipäivän iltajuhla 
9.7.2008 TURUSSA 

' s u o m e * h " j o u t s e h 

Sininen Reservi ry järjestää 

Iltajuhlan Suomen Joutsenella, Turussa 
keskiviikkona 9.7.2008klo 19.00-24.00 

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 

väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-

ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 

seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-

dellä kannella nauttien kesästä ja nostalgi-

sesta ja merellisestä miljööstä. 

Ruokaisan buffetin hinta on 28 euroa. 

Buffetkortti sisältää noutopöydän 

ruokajuomineen (alkumalja, ruokaviini 

sekä kahvi ja avec). 

Asu on vierailupuku/tumma puku. Mvös 

reserviläiset voivat kävttää vierailupukua. 

Pyydämme ystävällisimmin huomioimaan, 

että korkokenkien käyttö Suomen Joutse-

nen kansirakenteen vuoksi on kielletty. 

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään 

sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautu-

minen@sininenreservi.fi tai Jarmo Holm 

0400 524 253 (iltaisin). Tanssiaiskortti 

tulee maksaa 27.6. mennessä tilille Nordea 

219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mainit-

kaa lisätiedoissa osallistujien nimet, puhelin-

numero ja sähköposti. 

Lisätiedot: Jarmo Holm, 

varapuheenjohtajal@sininenreservi.fi  

0400 524 253 tai Arno Hakkarainen, 

puheenjohtaja@sininenreservi.fi  

puh 050 383 5486. 

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-

vetulleeksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat. 

TAVATAAN SUOMEN JOUTSENELLA! 

mailto:minen@sininenreservi.fi
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mailto:puheenjohtaja@sininenreservi.fi


Sinisen Reservin ampumapäivä 
ykkönen 

Pistooliradan tauluilla tuloksia tutkimassa ja ampumatilanteita kertaavat Jukka Soini, Eero 
Kurjenniemi, kurssinjohtaja Keijo Karimäkija Risto Laitinen. 

Merireservi osoitti päivän aikana 
vakuuttavavilla tuloksillaan va-

kaata kättä ja tarkkaa silmää.. Ampu-
mapäivässä ratkaistiin Sininen Reservi 
Ry:n mestaruus perinnekiväärilläjapis-
toolilla ammunnassa. Merireservin ni-
miin kirjattiin pistoolin henkilökohtai-
nen kaksoisvoitto ja vielä pistoolin sekä 
perinnekiväärin joukkuemestaruudet. 

Keijo Kar imäki toimi ampuma-
päivän kurss in johta jana ja yliluut-
nantti J-P Kärkinen huolehti sääntö-
jen ja turvamääräysten tarkasta nou-
dattamisesta ja johti toimintaa ampu-
maradoilla. 

Perinnekiväärin 300 m kilpailu 
toteutettiin kahtena 15 laukauksen sar-
jana ja pistoolin 25 m kilpa kolme viiden 
sarjaa paikallaan oleviin-ja kolme vii-

den sarjaa kääntyviin tauluihin. 
Perinnekiväärin 300 metrin hen-

kilökohtainen mestaruus meni Turun 
Laivastokillan Raimo Novarille pis-
temäärällä 248, -kaksi napakymppiä. 
Hopeaa Tatu Korhonen, Merireservi-
läiset, pistein 238, -kaksi napakymp-
piä ja pronssia Arto Salo, Turun Lai-
vastokilta, samalla pistemäärällä 238, 
jossa napakymppien määrä 1, ratkaisi 
sijoituksen kolmanneksi. 

Pistoolin 25 metrin radalla henki-
lökohtaisen kullan nappasi Jukka Soi-
ni Merireserviläisistä pistein 291, napa-
kymppejä 7. Hopealle ylsi Jouni Toiva-
nen, Merireserviläiset pistein 286, napa-
kymppejä 7. Raimo Novari Turun Lai-
vastokillasta otti pronssia pistemääräl-
lä 285, häviten hopean yhdellä pisteellä, 

napakymppejä peräti 10, jotka olisivat 
tasapisteissä tuoneet kakkostilan. 

Joukkuekilpailun Perinnekivää-
rin mestaruuden vei Merireserviläiset 
yhteispistein 680. Merireserviläisten 
joukkueessa ampuivat Tatu Korhonen, 
Eero Kurjenniemi ja Jukka Soini. Ho-
pealle pistein 637 ampui Turun Laivas-
tokillan joukkue, Raimo Novari, Hannu 
Risteli ja Arto Salo. Pronssia pistein 576 
ampui Helsingin Laivastokilta, klaani-
Karuvaara, Eero, Janne ja Vesa. Jouk-
kuekilpailun pistoolimestaruuden otti 
Merireserviläiset yllä mainitulla jouk-
kueellaan pistein 841. Hopealle ampui-
vat Turun Laivastokillan, niin ikään yl-
lä mainittu joukkue pistein 826. Prons-
sit jaettiin Laivaston Killan joukkueelle, 
jossa ampuivat Jouko Andström, Seppo 
Kaila ja Eino Kostian, pistein 722. 

Palkintosijoille päässeiden lisäk-
si kilpailuissa ampuivat Laivaston Su-

Turun Laivastokillan Raimo Novari kävi 
pokkaamassa perinnekiväärin henkilökohtai-
sen kilpailun kiertopalkinnon, deaktivoidun 
Suomikonepistoolin. 
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Kiväärin ampumakatoksessa rivi kilpailijoita ammuntaa johtavan ylil. J-P Kärkisen valvovien silmien alla. 

keltajakillan Har r i Hiipakka, Raimo 
Häyrinen, Keijo Karimäki, Risto Lai-
tinen, Jorma Maurisalo ja Juhani Tuo-
minen. Oli mukava todeta, että myös 

sisävesien ääreltä mukaan oli saapunut 
yksi kilpailija, Tampereen Reserviläis-
ten Ari Lehtonen oli myös tänään mu-
kana. - Hieno homma! 

Lämmin ja aurinkoinen kilpailu-
sää hiveli mieltä ja piti kilpailijat hy-
vällä tuulella.. No, hiukan tuli puli-
naa liiastakin auringosta, joka laittoi 
i lman pieneen väreilyyn 300 metrin 
matkalla. Iltapäivällä kiväärin koh-
distuslaukausten jälkeen virinnyt si-
vu-vasta tuuli saattoi hai tata hiukan 
pitkällä matkalla. Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen Upinniemen tuki-
kohdan muonituskeskus hoiti kilpai-
lun ravitsemispuolen mait tavalla ja 
runsailla antimillaan - suurkiitos ty-
töille siellä. Pa lk in to jen jako ja siihen 
liittyvä munkkikahvi hoitui sotilasko-
din kabinetissa. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila. 

Merireserviläisten Jukka Soini ja Tatu Korhonen tuulettavat-aiheesta. Jouni Toivanen ei ehtinyt 
palkintojen jakoon. 
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Järjestöt 

Laivaston kilta 

Haminassa kohdattiin vuosikokouksessa 

Kokousesitelmän piti majuri Veli-Matti 

Hartikainen ja kokousesitelmän aiheena oli 

tällä kerralla "Tämän päivän reserviupsee-

rikoulutus". 

Olavi Niskanen, sihteerinä Eino Kos-
tian, myös Laivaston Killan sihteeri. 
Kokous valitsi äänestyksellä Laivaston 
Killan varapuheenjohtajaksi Pohjan-
lahden Laivastokillan puheenjohtajan 
Teuvo Rodenin. Pääkillan puheenjoh-
tajana jatkaa Olavi Niskanen. 

Suoritettiin erovuoroisten halli-
tuksen jäsenten valinta ja Laivaston 
Killan hallitus sai seuraavan kokoon-
panon. Hallituksessa jatkavat Lars Ek-
lund, Timo Vartiainen, Eino Kostian, 
Mauno Hintsala ja Rauno Hollanti . 
Nyt tulivat valituiksi Tapio Riikonen, 
Timo Koukku, Jouko Andström, Arto 
Tarvonen ja Rainer J Öhman. 

Pohjoismaisia Laivastokiltapäi-
viä ei tänä vuonna perinteisessä muo-
dossa järjestetä. Järjestäjävuorossa tä-
nä vuonna oleva Norja ei pystynyt jär-
jes tämään kohtuull is in kus tannuk-
sin yhteistä koko viikonlopun tapah-

Laivaston Killan puheenjohtaja Olavi 

Niskanen kertoi näkemyksiään Laivaston 

Killan ja paikalliskiltojen telitävänjaosta sekä 

rekrytoinnin merkityksestä kiltojen toimin-

nan jatkuvuuden ja vapaaehtoisen maanpuo-

lustuksen tulevaisuuden kannalta. 

Laivas ton kilta kokoontui vuosi-
kokoukseensa Haminassa, kevään 

korvalla 1.3. Kevät näytti oikkujaan 
juuri silloin ja valkaisi koko eteläran-
nikon lounaasta aina Suomenlahden 
perukoille asti lumipeitteellään. On-
neksi vähäluminen talvi ei kuitenkaan 
antanut kaikkea säästöön jäänyttä höt-
töä Haminaan eri kolkista matkaavien 
niskaan, vaan ripotteli sopivasti valoa 
antavan peitteen tummaan maisemaan. 
Kymen seudulla ja juuri Haminassa lun-
ta oli selvästi vähemmän kun vaikkapa 
eräiden matkan varrella lounaiskolkas-
ta Uudenmaan kautta Kotkan taakse. 

Kauniiseen ja historiallisesti mie-
lenkiintoiseen Haminaan on aina mu-
kava tulla. Kokouspaikkana Hami-
nan Varuskuntakerho aivan ympyrä-
kaupungin sydämessä on jo sinänsä ko-

kemisen väärti. Vanha ja arvokas tii-
l irakennus on ryhdikäs ja sisälläkin 
aistii menneiden aikojen loistoa. Lou-
nas täällä on joka kerta ollut runsas ja 
maittava. Niin oli myös nyt. Paikalli-
nen Kymen Laivastokilta oli järjestä-
nyt asiat päivän onnistumiselle par-
hain päin. Kiitokset siitä. 

Ennen varsinaista kokousta kuu-
limme näihin perinteisiin vahvasti kuu-
luvan kokousesitelmän. Tällä kerralla, 
ja kun Haminassa kerran olimme, koko-
usesitelmä käsitteli reserviupseerikoulu-
tusta. - Kuinkas muuten. Kokousesitel-
män piti majuri Veli-Matti Hartikainen 
aiheenaan "Tämän päivän reserviupsee-
rikoulutus". Kuulimme RUK:n tämän 
päivän erittäin monipuolisesta koulu-
tustoiminnasta, ja miten nykyjoukku-
eenjohtajia leivotaan. 

Varsinaisen kokouksen rut i ini t 
koostuivat niistä normaaleista, sääntö-
jen vuosikokoukselle määräämistä pää-
töksistä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Laivaston Killan puheenjohtaja 

Hamina on kaikkine viehättäville tornei-

neen erittäin kaunis kaupunki. Haminan 

Varuskuntakerhon pihalla kotiinlähtöön val-

mistautumassa Eino Kostian ja Olavi Niskanen 
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Syyskokousväkeä kaikista paikalliskilloista Haminan Varuskuntakerholla. 

tumaa. Tilaisuus on joudut tu typistä-

mään pelkästään joh ta ja tason tapaa-

mistilaisuudeksi. Laivaston Ki l ta lä-

het tää oman edustajansa t ähän ti lai-

suuteen. Seuraavana Pohjoismais ten 

La ivas tok i l tapä iv ien jä r jes te ly vuo-

rossa onkin Suomi. Päivät on tarkoi-

tus jä r jes tää vuonna 2010 Vaasassa. 

Pronssia joukkuepistoolissa 

Laivaston Ki l lan j o u k k u e pa lk i t t i in 

pronssimitali l la Sininen Reservi Ry:n 

mestaruuski lpai lussa pis tool i l la am-

munnassa. Laivaston Ki l lan j o u k k u -

eessa ampuivat Jouko Andström, Sep-

po Kaila ja Eino Kostian. Lue kilpai-

lusta lisää sivulta 66. 

Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 

H a m i n a 

2 1 . 1 . - 3 . 8 . 2 0 0 8 

Avajaiskonsertti 
"Puolustusvoimat 9 0 vuotta" 
Su 27.7 . klo 20, Hamina Bastioni 

Kaartin Soittokunta, kapellimestareina Elias Seppälä 

ja Sami Hannula, Tattoo-Suurkuoro, johtajana Tapani Tirilä 

Solistit: Kaisa Ranta, sopraano 

Aki Alamikkotervo, tenori 

Sauli Tiilikainen, baritoni 

Ohjelma: Jukka Linkola: Tilausteos (Ke) 

Aulis Sallinen: Palatsirapsodia op.72 

Carl Orff: Carmina Burana 

Suomalaisia lauluja 

Liput: 15 € ja 20 € 

Tattooviikon 
ohjelmaa 

Soittokuntakonsertit Maneesissa 
Ma 28 .7 . klo 19 .00 

• Leningradin Sotilaspiirin Keskussoittokunta, 
Venäjä 

Ti 29 .7 .k lo 19 .00 

• Puolustusvoimien Keskussoit tokunta, Unkari 

Ke 30 .7 . klo 19 .00 
• Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, 

Hollanti 

Lisäksi koko viikon ajan ilmaiskonsertteja, 
seminaareja, näyttelyitä ja muuta oheisohjelmaa. 

Liput kaikk i in tapahtumiin: 
L I LIPPUPALVELU • www.lippupalvelu.fi 

Puh. 0600 10 800 (1.83 ii min+pvm) 
tai 060010 020 (5,99 € puhelu+pvm i 

Hamina Tattoo 
puh (05) 749 2641 • email: tattooehamina.fi 

www.hdminatattoo.com 

Hamina Jamit 
Kauppatorin Viihdeteltassa 
Ke 30.07.19-01.30 

• Rainio Bros 
• Varusmiessoi t tokunnan 

Show-Band 
• Pelle Mi l joona Unabomber 
• Anna Eriksson 

To 3 1 . 0 7 . 1 9 - 0 1 . 3 0 
• Puol ikuu 
• Kaseva 
• Osmo's Cosmos Band 

Pe 0 1 . 0 8 . 1 9 - 0 1 . 3 0 
• Bablo & Esa Eloranta 
• Stella 
• "Linnan juhl ista tu t tu" 

Kaartin Combo,  
sol ist ina Antt i Koivula 

• Laura Vouti lainen 

La 0 2 . 0 8 . 1 9 - 0 1 . 3 0 
• Sani in acoustic 
• Kaija Koo 
• Jore Marjaranta 

Juontaj ina kaikkina päivinä Tervis-sketsejä 

esittäen Kari "Hissu" Hietalahti ja Janus Hanski 

Liput: ke, pe 23 € ja to, ia 20 €. 

Teltassa erillinen VIP-alue. jossa mahdollisuus 
ruokailuun. Varaa paikkasi ajoissa! 
Tiedustelut Sodexho puh. (09) 540 77581 

£±1 
Puolustusvoimat Q i 1 vuot 
Försvarsmakten / ( / ä r S t o r a e n s o ' HELSINGIN SANOMAT 

@Жг H A M I N A N 

& ENERGIA OY 
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Järjestöt 

Turun Laivastokilta 

Kevätkokous merikoulussa 

Mitalisadetta odotettavissa. 

Turun Laivastokillan syyskokous pi-
dettiin 26.2. Sydväst Sjöfarts -op-

pilaitoksen tiloissa, Kakolan kulmilla, 
Malminkadulla. Tämä johtui Upseeri-
kerhon remontista Sirkkalassa. Upsee-
rikerho on nyt evakossa Vänr ik inka-
dulla vanhassa Toimiupseerikerhon ti-
loissa. Aivan tarkkaa tietoa Kaivokadun 
rakennuksen valmistumisaikataulua en 
nyt tähän löytänyt. Rakennus tulee kui-
tenkin Turun Yliopiston käyttöön, mut-
ta Upseerikerho palaa evakosta sinne ai-
kanaan. Tapaamme varmaankin siellä 
hiukan myöhäisemmissä tilaisuuksissa. 

Ennen varsinaista kokousta meri-
kapteeni Per-Olof Karlsson piti ka t ta -
van esitelmän oppilaitoksensa toimin-
nasta. Saimme tietää muun muassa et-
tä, merikadeti t suorit tavat juur i tässä 
oppilaitoksessa osan merenkulun opin-
toviikoistaan. - Hieno homma! 

Matti Vihanto vastaanottaa Reino 

Varinowskilta TLK:n pronssisen mitalin. 

Myös ennen varsinaista kokousta 
jaett i in huomionosoituksia menestyk-
sekkäästä to iminnasta Turun Laivas-
toki l lan hyväksi. Pronssisen mita l in 
puujalustal la saivat Jukka Har j amäk i , 
Yrjö Kärkäs , Alpo Leisten, Olavi Nis-
kanen, Jaakko Rantanen , Pekka Tei-
kar i ja Mat t i Vihanto. Hopeisen mita-
lin puujalustal la kävivät pokkaamas-
sa Ulpu Honkasalo, Jarkko I i r e j ä Ossi 
Pekonen. Sokerina pohjal la , kultainen 
mitali , Jouko Andst röm, E ino Kosti-
an, E rkk i Lasanen ja Reino Varinows-
ki. Onnittelut näille aktiivikiltalaisille 
ja kiitokset hyvistä suorituksista! 

Viime vuoden harrastuski lpai lun 
voit tajaksi vuosikokouksessa julistet-
tiin Reino Varinowski. Merkiksi tästä, 
hän vastaanott i k ier topalkintona ole-
van komean pronssisen Viikinkilaivan. 
Jaakko Rantanen puolestaan lahjoit t i 
Turun Laivastokillalle valmistamansa 
hienon pienois-merimiinan. 

Kevätkokouksessa puhet ta joht i 
aina yhtä varmoin ottein, ja tu t tuun su-

Jaakko Rantanen lahjoitti valmistamansa 

hienon pienois-merimiinan. 

Ennen varsinaista kokousta merikapteeni 

Per-Olof Karlsson piti kattavan esitelmän 

oppilaitoksensa toiminnasta. 

juvaan tapaansa Kauko Kottonen. Sih-
teerinä kokouksen kulun tarkasti kir ja-
si kiltamme sihteeri Eino Kostian. 

Sydväst S jö fa r t s -opp i la i toksen 
keittiölle e r ikoismain in ta suussa su-
lavasta kermaisesta kakkunau t innos-
ta kahvin kera. 

Pohjoismaiset 
Laivastokiltapäivät 

Pohjoismaisia Laivastoki l tapäiviä ei 
kaikesta odotuksesta huol imat ta tänä 
vuonna perinteisessä muodossa tul la 
jä r jes tämään. Turun Laivastokilta on 
jo pi tkähkön perinteen mukaan jär jes-
tänyt kaikille Suomen laivastokilloille 
yhteismatkan näille päiville. Se on ai-
na ollut sen vaivan ja väännön arvois-
ta. Yhdessä muiden suomalaisten kans-
sa on ollut hauska matkustaa . 

Vuorossa tänä vuonna oleva öljyri-
kas Norja ei pystynyt järjestämään koh-
tuullisin kustannuksin yhteistä koko vii-
konlopun tapahtumaa. Tilaisuus on jou-
duttu typistämään pelkästään johtajata-
son tapaamistilaisuudeksi. Laivaston Kil-
ta lähettää oman edustajansa tähän tilai-
suuteen. Seuraavana Pohjoismaisien Lai-
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vastokiltapäivienjärjestelyvuorossa onkin 
pieni Suomi. Päivät on tarkoitus järjestää 
vuonna 2010 Vaasassa. Uskomme vahvasti 
että tässä onnistutaan. Annamme vaasa-
laisille päivien toteuttamiseksi kaiken sen 
tukemme mikä mahdollista on. 

Ampumakilpailuja 

Osallistumme kevään ja syksyn aikana 
useisiin Meripuolustuspiirin hallinnoi-
miin ampumakilpailuihin. 19.4. Upin-
niemessä miteltiin perinneaseilla. Kil-
pailu käytiin kiväärillä ja pistoolilla. 
Syksyllä toteutunee perinneasekilpailu 
täällä meidän alueellamme, toden nä-
köisesti Raasissa. Myös Sinisen Reser-
vin rynnäkkökiväärikilpailuun osallis-
tumme 11.10. Raasissa. Seuratkaa Turun 
Sanomien kiltapalstaa ja Maanpuolus-
tuskoulutuksen sivuja osoitteessa www. 
maanpuolustuskoulutus.fi ja sieltä Meri-
puolustuspiiri. 

Kultaa perinnekiväärillä 

Turun Laivas toki l lan R a i m o Nova-
ri voit t i komeast i pe r i nnek ivää r in 
300 met r in ma tka l l a henki lökohta i -
sen kul lan ja pronssin vei koti in Ar to 
Salo. Pistoolin 25 metr in radal la Rai-
mo Novar i o t t i pronssia henki lökoh-
taisessa kilpailussa. Joukkuekilpai lun 
pistoolimestaruuskilpailussa j oukku-
eemme Raimo Novari , Hannu Risteli 
ja Ar to Salo ampuivat hopealle. 

Lue kilpailusta lisää Sinisen Re-
servin sivulta. 

Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 
Killan tiedottaja. 

Turun Rannikkotykistökilta 

Kapti Kai Laakso 

Turun R a n n i k k o t y k i s t ö k i l t a ry 
piti vuosikokouksensa 16.2.2008 

Turun Heikki län Sotilaskodissa 23 jä-
senen ollessa paikalla. Ennen kokousta 
kuulti in Länsi-Suomen merivartioston 
kapteeniluutnantti Kai Laakson ansio-
kas ja interaktiivisuutta herättänyt esi-
tys alusöljypäästöjen tu tk innas ta . 

Vuosikokous valitsi Heikki Araston 
jatkamaan killan puheenjohtajana. Ero-
vuoroisina olleet Simo Hangelin, Moni-
ca Molin, Risto Siivonen ja Veijo Sillan-
pää valittiin jatkamaan hallitusvastuuta. 
Muina hallituksen jäseninä jatkavat Ar-
to Heinonen, Heikki Kanervamäki, Mi-
kael Kaskeloja Jorma Virtanen. 

Jäsenmaksuksi pää te t t i in 20 eu-

roa vars inais i l ta- ja 13 euroa perheen-
jäseniltä. 

Ki l l an syysjuhlaa vietet t i in yh-
dessä Saar is tomeren Mer ivar t ios ton 
Ki l ta ry:n kanssa 17.11.2007 Turus-
sa Opetusravintola Alabamassa lähes 
70 osall istujan voimin. Jouluruoka oli 
monipuolista ja maittavaa. Si lmänruo-
kana oli kahden kilpatanssiparin vauh-
dikkaita ja upeita näytteitä eri rytmeis-
tä. Naut i t tua ateriaa sulateltiin oman 
tanssin pyörteissä. 

Ki l ta to ivot taa R a n n i k o n P u o -
lustajille hyvää ja aktiivista kesää se-
kä muis tu t t aa ki l lan jäseniä osallis-
t u m a a n to imin tasuunn i te lman akt i -
viteetteihin! 

Varapuheenjohtaja / tiedottaja 
Mikael Kaskelo 

Varsirtais-Suomen Kiltupiirin myöntämillä 
Itsenäisyyden kivillä palkitut Thomas-Erie 
Blom ja Heikki Kanervamäki. 

r t .r 

Killan syysjuhlassa palkitut kiltalaiset. 
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Järjestöt 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Muutoksia johtokunnassa 

Puheenjohtajuudesta luopunut Martti Holma luovuttaa tehtävän tunnuksen, puheenjohtajan 

nuijan Hans-Peter "Hasse"Rekolalle. 

Killan vuosikokous pidettiin kilta-
veli Eero Akaan-Penttilän johta-

mana 12.3. Suomenlinnan upseeriker-
holla. Mart t i Holma oli pyytänyt eroa 
puheenjohtajan tehtävästä. Killan uu-

deksi puheenjohtajaksi valittiin Hasse 
Rekola. Lisäksi johtokuntaan valittiin 
kaksi uutta jäsentä, Kai Masalin ja Ti-
mo Liusvaara. Kiitokset Martille hä-
nen puheenjohtajakaudellaan tekemäs-

tään työstä killan hyväksi! 
Johtokunnan jär jestäytymisko-

kouksessa 15.4. jaetti in vastuualueet. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Arno 
Hakkarainen. Timo Elolähde sai jär-
jestöjaoksen lisäksi vastuulleen myös 
tiedotuksen. Muuten vastuualueet ja 
- h e n k i l ö t säilyivät ennal laan: Ove 
Enqvist (perinnejaos), Matti Hiltunen 
(venejaos), Jukka Lindfors (talousjaos), 
Kaarlo Mart ikainen (Keltainen Ryk-
mentti), Ninamaija Toivonen (Kuiva-
saaren talkoot) sekä Kimmo Ylitalo 
(järeä tykkiryhmä ja varusmiesjaos). 

Pentti Alestalo ja tkaa rahaston-
hoitajana ja huolehtii jäsenrekisteristä, 
Timo Mäki-Ventelä toimii killan sih-
teerinä. Pentin sähköpostiosoite on 
pentti.alestalo@welho.com 

Kuivasaaren yleisöretket 
Ensi kesänä jär jes te tään "suurelle 
yleisölle" 24 maksullista yleisöret-
keä Kuivasaaren linnakkeelle. 

Retkiviikonloput ovat 14-15.6, 
19-20.7,2-3.8 ja 23-24.8. K u n a k i n 

päivänä on kolme lähtöä, nimittäin 
k lo 10:00,12:00ja 14:00. M a t k a t teh-

dään vesibusseilla Merisatamasta ra-
vintola Caruselin luota, j o k a on Lai -

vurinkadun ja Sirpalesaaren välissä. 
Retket kestävät noin kolme tuntia, 
josta Kuivasaaressa ollaan noin kaksi 
tuntia. Saaressa on sotilaskoti. 

Hinta on 25 euroa aikuisilta ja 
10 euroa 5-16-vuotiailta lapsilta. Alle 
viisivuotiailta ei maksua peritä. Hin-
taan sisältyvät matkat vesibussilla sekä 
opastus museo- ja luontokierroksilla. 
Lippuja myydään IHA-Linesin toimis-
tossa Meritullintori 6 arkisin klo 9-16, 
puh. (09) 6874 5050. Kuhunkin läh-
töön myydään etukäteen korkeintaan 
60 lippua ja lisäksi laiturilta Merisa-
tamassa myydään enintään 20 lippua 
kansipaikoille, jos sää sen sallii. Retkil-
le osallistuvien on oltava Suomen kan-

salaisia (paitsi 24.8. mukaan pääsevät 
myös ulkomaalaiset) ja heidän on voita-
va todistaa henkilöllisyytensä. 

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillalla on päävastuu retkien jär-
jestelyistä. Yhteis työkumppanei ta 
ovat edellisvuosien tapaan Rannik-
kosotilaskotiyhdistys ja Suomenlin-
nan Rannikkorykment t i . Kimmo 
Ylitalo (gsm 040 547 8729, kim-
mo.ylitalo@ray.fi) j a Timo Elolähde 
(gsm 040 830 4097, timo.elolahde@ 
ytv.fi) antavat lisätietoja. 
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Kajanuksen saunamaksut 

Kajanuksen saunaa ovat tervetullei-
ta käyt tämään myös yritykset ja muut 
upean löylypaikan tarvitsijat . Yrityk-
sille, yhdistyksille ja muille yhteisöille 
hinta on 500 euroa. Ei-kiltalaisten per-
heille, puolustusvoimien yksiköille ja 
muille sidosryhmille h inta on 120 eu-
roa, Viikonloppuisin sidosryhmähinta 
on 50 % korkeampi eli 180 euroa. Hin-
nat ovat ker tamaksuja . 

Kajanuksen saunan hoi ta ja on 
Mauri H a r j u (puhelin 0400 443 749), 
jol ta saa lisätietoja mm. varaust i lan-
teesta. 

Järvön toimintaa 

Järvön saari Porkkalan edustalla tar-
joaa tulevanakin kesänä sekä kiltalai-
sille että muille vieraille merihenkisen 
mahdollisuuden ulkoiluun ja virkistäy-
tymiseen. Kiltamajassa voi yöpyä ja ka-
toksessa grillata. Lisätietoja antaa Mat-
ti Hiltunen, gsm 0400 507 990, matti. 

hiltimen7@limkku.com. 

T ä n ä vuonna lastenleiriä ei jär -
jestetä. 

Vuosikokouksen puheenjohtaja, kansanedus-
taja EeroAkaan-Penttiläja killan sihteeri 
Timo Mäki- Ventelä. 

Killan www-sivut 

Kil la l la on Internet-kot is ivut osoit-
teessa http://wmv.rt-kilta.net/ 

Timo Elolähde 

VEÜEIRO oy 
• Volvo Penta Marin Center 
moot tor imyynt i , 
huolto, varaosat 

• Venetarvikemyymälä 
• Pienvenetelakka, 
nosturi 121 

• Veneiden sisäsäilytys-
hallit 3200 m2 

• Vakuutusyhtiöiden 
auktorisoima 
luj i temuovikorjaamo 

• Vaijerityöt 

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

info@veleiro.fi  
www.veleiro.fi 

v л 
International 
<* GflRMIN 

Rayrtwint? 

wallas 
NAVMAN 

K International, 
Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 
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Järjestöt 

Pohjanlahden Laivastokilta 

Killan kevätkokous 

Kiltalaisia kevätkokouksessa Osuuspankin Kukkaistalossa. Kuva: Teuvo Roden 

Pohjanlahden Laivastokillan sään-
tömääräinen kevätkokous pidet-

tiin Vaasan Osuuspankin Kukkaista-
lolla Vaasassa lauantaina 1.3. Ennen 
kokousta pankin sijoituspäällikkö Nic-
las Widensjö kertoi pankin omistajajä-
senten etuisuuksista. Killalla ja Vaasan 
Osuuspankilla on perinteisesti ollut lä-
heiset suhteet. Pankki mm. kustansi kil-
lan uuden koulutusaluksen Marian maa-
kuljetuksen Pansiosta Vaasaan. Merkit-
tävä taloudellinen kädenojennus killal-
le, josta kilta on erittäin kiitollinen. 

Ennen varsinaisia kokousasioita 
puheenjohtaja Teuvo Roden luovutti 
killan ansioristin killan aktiivijäsenil-
le Erkki Lehtimäelle, Tapio Porentolal-
le, Mikael Pastolle sekä poissa olevina 
Mauno Hintsalalle ja Timo Koukulle 
pitkäaikaisesta ansiokkaasta hallituk-
sen jäsenyydestä, sekä kiltaveljille Thor 

Guss, Urpo Hirvonen ja Björn Gustafs-
son erityisesti aktiivisesta kiltaveneen 
kunnostustöihin osallistumisesta. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat. Toimintakertomukses-
ta ilmeni, että toimintakauden aikana 
Vaasan osasto järjesti yhdeksän mat-
kaa, tutustumista ja yhteistä kokousta. 
Tutustuttiin mm. Vaasan asuntomes-
suihin, saaristotila Varppiin ja aselai-
va Equityn muistomerkkiin sekä Vaa-
san käräjäoikeuden toimintaan. Vuo-
den matkojen kohokohta oli Helsingin 
Laivastokillan järjestämät kiltapäivät 
Helsingissä 4.-5.8., joihin otti osaa kah-
deksan kiltalaista Vaasasta ja kuusi kil-
talaista avec Oulun osastosta. Vaasalai-
set killan jäsenet osallistuivat kaikkiaan 
11 eri seminaariin jamaanpuolustusjuh-
laan, ja puheenjohtaja lisäksi kutsuttu-
na kahteen lipunnaulaustilaisuuteen. 

Kevät- ja kesäkausi kului paljolti 
uuden kiltaveneen Marian kunnostamis-
töissä. sekä koeajeluissa. Kesällä 2008 ve-
ne osallistuu kahteen MPK:n Meripuo-
lustuspiirin harjoitukseen Vaasassa. 

Oulun osaston toiminta oli varsin 
aktiivista. Yhdeksän eri kil tatapahtu-
maa, mm. perheretki Iin Röyttään ja 
risteily vartioalus Uiskolla. Ilma-ase-
ammuntaa harrastet t i in paloaseman 
ampuma- radalla. Kuukausitapahtu-
mien lisäksi osaston kokoontui sään-
nöllisesti Aleksinkulmassa ja kesäisin 
torikahvilan patiolla. Vuoden koho-
kohta oli Valkeisjärven kiltakilpailun 
voittaminen toukokuussa. Tästä seura-
si järjestämisvastuun siirtyminen osas-
ton harteille kesällä 2008. 

Pohjanlahden Laivastokillan Suu-
pohjan viirikön käytössä on ollut kilta-
vene Linda, jolla alueen aktiivihenki-
löt Antero Honkasalon johdolla jär-
jestivät kaksi MPK:n kurssia., ja mm. 
hätämerkkien harjoitustilaisuuden vi-
ranomaisten luvalla. Linda on ollut esit-
telyssä neljässä tapahtumassa Suupoh-
jassa, ja kiltaveljet Matti Hakamäki ja 
Honkasalo ovat toimineet merenkulun 
opettajina alueen kansalaisopistoissa. 

Tilinpäätöstä käsiteltäessä todet-
tiin, että taloudellinen tilanne on hyvä. 
Kilta käytti toimintaansa 6.390 €, tu-
loksen ollessa ylijäämäinen 3.054,47 €. 
Ylijäämäisyys johtui siitä, että kiltavene 
Valpuri myytiin toimintakauden aikana, 
ja Marian ostohinta merkittiin suoraa 
taseeseen sen kulkematta tuloslaskelman 
kautta. Näin tulos jäi reilusti ylijäämäi-
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seksi, mikä raha on varsin tarpeen ku-
luvana kesänä Marian kunnostamiseen. 
Ilman venetoimintaa killan varsinaisen 
toiminnan tulos oli - 216,36 euroa. 

Edellä esitettyjen toiminta-ja tili-
kertomusten perusteella sekä tilintar-
kastuskertomuksen suosituksesta ko-
kous myönsi hallitukselle yksimielises-
ti tili- ja vastuuvapauden vuoden 2007 
toiminnasta. Kevätkokoukseen osallis-
tui 18 killan jäsentä. 

Kokouksen jälkeen Meripuolus-
tuspiirin Läntisen koulutusalueen alue-
päällikkö, komentaja evp Matti Ketola 
piti powerpoint -esityksen Merivoimien 
esikunnan uudesta sijoituspaikasta Tu-
run Heikkilän kasarmista, jossa myös 
Läntisen koulutusalueen piiritoimisto 
sijaitsee. Lisäksi hän esitteli varsin mie-
lenkiintoisesti Itämeren nykyistä meri-
liikennettä. Puheenjohtaja ojensi esityk-
sen lopuksi Ketolalle killan ristin kii-
tokseksi hyvästä yhteistyöstä Meripuo-
lustuspiirin ja killan välillä. 

Teuvo Roden 

Pohjanlahden Merivartiokilta 
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille 

Rajavartiolaitoksen 89 v 
vuosipäivän tunnustuksia 

Vuosipäivänä21.3.2008 sisäasian-
ministeri Anne Holmlund myön-

si Rajavartiolaitoksen päällikön vara-
amiraal i Jaakko Smolanderin esityk-
sestä Rajavartiolaitoksen ansiomita-
lin (RVL am) maanviljelijä kaptl evp 
Matt i Hakamäelle ja ylimvja evp Al-
lan Furulle. 

Vara-amiraali Smolander luovut-
ti huomionosoitukset 19.3.2008 L-S 
MV:n ja VLLV:n yhteisessä vuosipäi-
väjuhlassa Vartiolentueessa Turussa. 

Vuosipäivään liittyen killan järjes-
tämässä kahvitilaisuudessa 20.3.2008 
Vaasan Varuskunnan Sotilaskodissa, 
luovutti kilta hallituksen päätöksellä 
myönnetyt Killan Pöytästandaarit: 

Vaasan Merivartioalue VaaMvA 
vastaanotti alueen päällikkö 
k o m k a p t T Toivonen 

Oulun Merivartioalue OulMvA 
vastaanotti alueen pääll ikkö 
komkapt M Kropsu 

YH Sydväst Sjöfart Turku 
(luovutetaan myöhemmin) 

Vaasan Merivartioalueen päällik-
kö komkapt Timo Toivonen luovutti, 
ki l lan esityksestä Puolustusvoimien 
viestitarkastajan viestiaselajin vuosi-
päivänä 5.3.08 myöntämän Viestiris-
tin killan varapuheenjohtajalle alik res 
Ronald Pätt 'lie. 

Kil lan esityksestä on vapaaeh-
toisen maanpuolus tus työn mital i -
to imikunta myöntänyt Vapaaehtoi-
sen Maanpuolustustyön Ansiomitalin 
Hopeisena (VmpAm hop) sotilaspas-
tor i Ar to Lehtinevalle ja komentaja-
kapteeni Timo Toivoselle ja Vapaaeh-
toisen Maanpuolustustyön Ansiomita-
lin (VmpAm) mvyliluutnantti Mart in 
Saariselle. 

Killan esityksestä Maanpuolustus-
mitalitoimikunta on myöntänyt Maan-
puolustusmitalin kultaisella soljella 
(Mpm ks) ösbm i a. Christer Sidille 

Huomionosoitukset ojensi saajil-
leen killan puheenjohtaja sihteeri Ti-
mo Lehdon avustaessa. 

Hannu Wallius 
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Järjestöt 

RT-opistoupseerit 

RT-miehet kiven sisällä 

Vankilan kolkko maailma pani RT-miesten naamat vakaviksi, vaikka vapaus 

koittikin tuossa tuokiossa. 

Rannikkotykis tön Opistoupseerit 
vierailevat keväisin ja syksyisin 

perinteeksi muodostuneeseen t apaan 
mielenkiintoisissa ja erikoislaatuisis-
sa kohteissa. Yhteistä näille vierailuil-
le on yleensä ollut se, että kyseisissä vie-
railukohteissa on tehnyt mieli pistäy-
tyä myöhemminkin. Kevään 2008 koh-
de oli kuitenkin luonteeltaan sellainen, 
et tä ei olisi niin väliksi, vaikka siellä 
ei tul is ikaan enää pistäydyttyä - aina-
kaan pidemmän kaavan mukaan. 

Tällaisia ajatuksia herätti kirjoit-
tajassa ja muissakin RT-miehissä keväi-
nen käynt imme Helsingin vankilassa 
Sörnäisissä. Vaikka vangeista pidetään-
kin laitoksessa hyvää huolta, oli käynti 
rangaistuslaitoksessa varsinainen kult-
tuurisokki lukittuine ovineen, tarkkoi-
ne osastointeineen ja valvontakameroi-
neen unoh tamat t a t ietenkään perin-
teisiä kaltereita ikkunoissa. Sellainen 
paikka on vankila, se tuli selväksi. 

Itse vierailu sujui toki leppoisis-
sa tunnelmissa Kimmo Nykäsen johda-
teltaessa meitä suljettuun maai lmaan. 
Kimmo oli tunnis tavinaan heti kätte-
lyssä joukossamme muutamia kan ta -
asiakkaita vaikka kaikki väitt ivätkin 
kovasti olevansa ensi ker taa asialla 

Vankilaelämää 

Kurinalaiseen sotilaselämään tottuneel-
le vankilaelämä ei lopulta ollut kovin eri-
koista. En suinkaan tarkoita tällä, että 
puolustusvoimilla ja vankilalla olisi si-
nänsä mitään yhteistä, mutta molemmis-
sa organisaatioissa säännöillä ja tarkalla 
normistolla on suuri merkityksensä. 

Sörnäisten vanki laa voidaankin 
p i t ää suurena la i toksena, j o k a elää 
omaa elämäänsä keskellä Helsinkiä, 
mut ta ku i tenkin omassa rauhassaan. 
Suuressa laitoksessa on luonnollises-
ti t a rkkaan ohja t tu päivärytmi ja sen 
mukanaan tuomat askareet. Elämä ki-

ven sisällä ei su inkaan kulu p u n k a n 
pohjaa kulut tamal la , vaan vankien ai-
ka kuluu mm. omassa k i r japainossa 
työskennellessä, urheillessa l i ikuntat i -
loissa tai vaikka opiskellessa. Muurien 
sisältä löytyy myös mm. ki r jas to sekä 
kauppa, jossa tosin maksuvälineenä ei 
toimi käteinen raha , vaan vangit mak-
savat siellä ostoksensa suoraveloitukse-
na tileiltään. Etenkin opiskelu tuntui 
olevan vankien mieleen. Jokaisen kan-
nat taa kui tenkin pyrkiä muita keino-
ja eri opinahjoihin , t ähän kun ei pääse 
ihan perinteisillä pääsykokeilla. Näin 
ulkopuolisen mielestä kaidal ta tieltä 
hairahtuneella pitäisi olla kohtuulliset 
mahdollisuudet päästä taas elämänsyr-
jästä ki inni , kun vapaus taas koit taa. 

Nur j i ak in puolia vankeinhoitoon 
kuuluu, joten henki lökunta saa kestää 
monenmois ta ; ihmiskohtaloissa löy-
tyy. Vali tet tavaa on toki sekin, et tä 
ihan oikeitakin kanta-asiakkai ta van-
kilan por t is ta astuu sisään, kaikki ei-
vät löydä paikkaansa yhteiskunnassa. 
Suurin yksittäinen ongelma on kuiten-
kin huumausaineet ja järjestelmällinen 
taistelu niitä vastaan. " K a m a a " yrite-
tään kuljet taa muur in sisäpuolelle kai-
kin mahdollisen keinoin. 

Onneksi meidät "ensikertalaiset" 
päästett i in mielenkiintoisen vierailun 
päätteeksi vankilan portista ulos muitta 
mutkitta, tässä tapauksessa ruoho on to-
dellakin vihreämpää aidan toisella puo-
lella, siis ulkopuolella. Kiitokset Helsin-
gin vankilalle elämyksellisestä vierailus-
ta. Olemme yleensä luvanneet tulla myö-
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Ryhmämme on juuri päässyt takaisin muurin paremmalle puolelle. 

hemmin tarkastamaan, että pöytästan-
daarimme on hyvässä tallessa, tässä ta-
pauksessa uskomme sen muutenkin. 

Itämeren aalloille 

Vankilan jälkeen oli luonnollista pyr-
kiä vähän väljemmille vesille - ihan 
kir ja imel l ises t i . T ä m ä n to teu t imme 
päiväristeilyn merkeissä Ta l l innaan , 
jossa tos in emme ehtineet laivasta 
poistua ennen sen lähtemistä taas pa-
luumatkal le Helsinkiin eikä tosin ol-
lut tarkoi tuskaan. Tal l innaa ja Viroa 
on tul lut nähtyä r i i t täväst i aikaisem-
minkin - erityisesti parisen vuot ta sit-
ten Pärnussa, jossa paikall inen hotelli 
piti ta r jo i lu l laan ja palvelullaan huo-
len siitä, että tietty bussilastillinen suo-
malaisia ei koskaan astune vapaaehtoi-
sesti kyseisen majoitusl i ikkeen ovesta 
sisään. Siinä missä aluksemme, Vikin-
gin piskuinen Rosella, hävisi ehkä jo -
tain uusille ja upeille härveleille Viron 
liikenteessä, se sai täydet pisteet suo-

malaisen iloisen ja ystävällisen henki-
lökunnan osalta. Eipä ta rv innut rek-

lamoida tällä kertaa matkal ta palat tu-
amme mihinkään suuntaan. Suomalai-
nen laiva on suomalainen laiva! 

Hyvässä seurassa päivär is te i ly 
ta i t tu i yhdessä hujauksessa. Kaiki l le 
jäsenil lemme sanoisin vihjeeksi, e t tä 
tällaisiin jut tutalkois i in ei pääse ihan 
missä ja milloin vain. Tulepa siis seu-
raaval la ker ra l la m u k a a n , va ikkapa 
kesäretkellemme Gyltön l innakkeelle 
e lokuun 2.-3. päivä. Sielläkin on ris-
teily t iedossa Ju rmo- luoka l l a , näh-
dään siis siellä! 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Mikko Kotilainen 

"Meidän isille ei tarvitse huutaa..." 
"...se kuulee vielä ilmankin/" 

Suomen suosituin kiväärivaimennin on nyt 
myös maailman suosituin. Suurin osa 

BR-Tuotteen vaimentimista menee 
vienti in kuulonsuojaustarkoituksiin. 

Refleksivaimentimet™ 
ja BR-kiikarinjalat™ 

- d f > - Asesepänliike BR-Tuote 
Sahamyllynkatu 33, 80170 JOENSUU, Puh. & Fax (013) 896 862, GSM 0500 925 066 

markku@guns.connect.fi http://guns.connect.fi 
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Juha Mattila 

Talvisotaa itäisellä Suomenlahdella 

Ankarasti pommitettu 
Saarenpään linnake 

Talvisodan alussa ei vähiä lento-
koneitamme Itäisellä Suomen-
lahdella turhaan näkynyt. Vä-

hällä ja vanhentuneella kalustolla ei pal-
joon pystytty, venäläisten ylivoima oli 
tässäkin suhteessa moninker ta inen. Tä-
mä havaittiin myös Saarenpään rannik-
kolinnakkeella Koiviston Koivusaarel-
la. Linnake joutui heti talvisodan alus-
sa 18. ja 19.12.1939 koh taamaan kaksi 
venäläislaivaston ylpeyttä, tulivoimai-
set taistelulaivat Marat n ja Okt jabrska-
ja Revolutsijan sekä neuvostokoneiden 
murhaavat i lmapommitukset . 

Rannikko heti tutuksi 

Talvisodan alussa lentovääpeli Ilmari "II-
lu" Juutilaisen oli vaikea tottua siihen, et-
tä vieraat venäläiskoneet loukkasivat Suo-
men ilmatilaa. Heti talvisodan ensimmäi-
senä päivänä 30.11.1939 Hävittäjälaivue 
24:n (LLv 24) hävittäjät joutuivat ajamaan 
venäläisiä pommikoneita pois Viipurista 
kohti Koivistoa, jossa ne kuitenkin pääsi-
vät karkuun pilvien suojaan. Itäisen Suo-
menlahden ja Viipurinlahden rannikoiden 
puolustajien tukemisesta tulikin sitten yk-
si talvisodan heikosti varustettujen ilma-
voimien tärkeitä päätoimia. 

Monien asutuskeskusten t a p a a n 
Koiviston kauppa laa pommi te t t i in j o 
1.12.1939 a iheu t t ama t t a erityisiä vau-
rioita. "Neuvostolii ton koneet eivät ole 
pommittaneet eivätkä pommita kaupun-
keja, vaan lentokenttiä, mitä 8.000 km:n 
päässä olevasta Amerikasta ei voida ha-
vaita." Näin vastasi ulkoministeri Molo-
tov Yhdysvaltojen presidentti Roosevel-
tille, joka oli toivonut että Suomen kau-
punkeja ei pommitet taisi . 

Saarenpäätä pommitetaan 

Venäläiset pyrkivät heikentämään pää-
asemiamme Kannaksella. He eivät halun-
neet Kannaksen rannikolta suomalaisia 
lisäjoukkoja hait taamaan suurhyökkäys-
tä Summassa 17.-19.12.1939. Suomalai-
set taas pelkäsivät venäläisten hyökkäyk-
siä rannikon kautta pääaseman sivustaan. 
Niiden samoin kuin venäläisalusten lii-
kehdinnän estäminen rannikolla oli Saa-
renpään linnakkeen päätehtäviä. Siellä oli 
kuusi 1920 -luvun alussa Tarton rauhan-
ehtojen takia Lavansaaresta pois tuotua ja 
juuri ennen talvisotaa hajasijoitettua 254 
mm:n tykkiä, kaksitykkinen 152 mm Ca-
net -patteri ja kaksi Nordenfeld -tykkiä. 

Lentosäiden p a r a n n u t t u a saapui Saarenpään järeä tykki, 254 mm D-tykki. 
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18.12.1939 aamulla Kannakselle venä-
läispommikoneita. Suojahävittäjien saat-
tamat vanhat TB 3- ja modernimmat SB 
-pommikoneet alkoivat pommit taa Saa-
renpään linnaketta. Lentotoiminta liittyi 
taistelulaiva Okt jabrskaja Revolutsijan 
(OR) pian tulevaan hyökkäykseen vahvaa 
ja uudenaikaista Saarenpäätä vastaan. 

Saarenpään 1. tykin joh ta ja , vänr. 
E. Tuuli, kuvasi näi tä pommituksia: "... 
Lentopommien räjähdykset tärisyttivät 
tykin perustaa ja laukaisija joutui silloin 
tällöin suojautumaan hävittäjäkoneiden 
hyökkäyksiltä.. . Mut ta sitten vapisutti-
vat maata i lmapommien kumeita jyräh-
dyksiä paljon terävämmät räjähdykset." 
OR:n ammunta oli a lkanut klo 12.25 ja 

lukuisat venäläispommikoneet pommit-
tivat edelleen ankaras t i Saarenpäätä . 

Neuvostokoneita häätämässä 

LLv 24:ään ilmoitettiin 18.12.1939, että 
venäläiset R-5 -koneet olivat Saarenpään 
päällä johtamassa laivatulta linnakkeel-
le. LLv 24:n lentueen tultua häätämään 
R-5 -koneita pois ne olivat jo lähteneet. 
Linnakkeen ympäristössä näkyi ankaran 
pommituksen jälkiä. Saarenpäässä oli klo 
12.25-14.25 käyty ankara tulitus Saaren-
pään ja taistelulaiva 0R:n tykkien kesken. 

LLv 24:n p a r t i o sai vaur ioi te t -
tua yhtä neljästä Saarenpään rautat ietä 
pommittaneesta SB -koneesta. Laivueen 
tapaamat muut pommikoneet pakenivat 

pilvien suojaan. Saarenpäästäpoiskään-
tyneet LLv 24:n hävit täjälentäjät saivat 
omaa i l m a t o r j u n t a t u l t a vas taansa , ja 
tästä osumia saaneena lentueenpäällik-
kö Luukkanen jou tu i pyrk imään koti-
kentälle, mut ta Kavantsaaressa hän jou-
tui tekemään pakkolaskun, lllu Juutilai-
nen puolestaan ja tkoi Terijoelle, j o n k a 
rannal la näkyi venäläissotilaita. Niin il-
masta kuin Saarenpäästäkin katsot tuna 
päivästä näytti tulleen melko synkkä. 

Lentotukipyyntöjä ei 
voitu täyttää 

S a a r e n p ä ä n pa t t e r i en alueelle oli 
18.12.1939 pudonnut ka ikkiaan n. 400 
järeätä ammusta ja 200 pommia, suurin 
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Saarenpään taistelut 18. ja 19. joulukuuta. 

osa järeän patterin alueelle sekä sen eteen 
ja taakse. Linnakkeen järeä patteri kulut-
ti 3 miina- ja 46 panssarikranaatt ia, Ca-
net -patteri ampui 9 miina-ja 30 aikakra-
naattia. Linnakkeen metsää oli tuhoutu-
nut kuin veitsellä leikaten, tykkien lähel-
lä oli ammottavia kuoppia ja niiden väli-
nen yhdysrata oli monesta kohtaa poikki. 
Linnakkeen kirkasjohtolinjat olivat kär-
sineet pahoin ja kaapelivaurioita oli pal-
jon. Kuin ihmeen kaupalla linnakkeella 
haavoittui tuona päivänä vain 5 miestä. 

Saarenpäästä pyydettyjä 8 koneen 
pommituslentoja laivoja vastaan ei voitu 
täyt tää . Päämajan syöksypommituslai-
vue 10 tuli Saarenpäähän liian myöhään, 
neuvostoalukset olivat j o lähteneet. Tä-
mä oli laivueen onni , sillä näiden tais-
telulaivojen vahvasta i lmator junnas ta ei 
tuolloin vielä tiedetty. Omia koneita oli-
si kyllä tarvi t tu , kun omat tykit eivät vä-

lillä toimineet ja järeät tykit olivat OR:n 
tulipeiton alla. 

Kaikesta huol imat ta merivoimien 
venäläislaivastolta sieppaama sanoma 
kertoi linnakkeen tykkien osumista Okt-
jabrskaja Revolutsijaan. Laivan päätykis-
töstä oli särkynyt 8 erikoislaitetta ja ne 
vaativat tehdaskorjausta. Sama sanoma 
kertoi myös Saarenpään tykkien vaien-
neen OR:n ja neuvostoilmavoimien teke-
män hyökkäyksen ansiosta. Mutta myös 
epäkuntoon menneitten Saarenpään tyk-
kien korjaus alkoi välittömästi ja aamulla 
oli 5 järeää tykkiä ampumakunnossa. 

Toinen hyökkäys Saarenpäähän 

Kapt . M.J. Miettinen kertoi 19.12.1939 
taisteluista Saarenpäässä: "Vihollisen il-
mavoimien pommi- ja konekiväärihyök-
käykset alkoivat heti aamun valjettua, ku-
ten edellisenäkin päivänä. Pommi- ja hä-

vittäjälaivueet jyrisivät linnakkeen patte-
reiden ja kasarmialueen yli vuorottelevina 
aaltoina. Raskaiden pommien räjähdyk-
set vapisuttivat rakennuksia ja varustei-
ta. Hävittäjien konekivääri-ja räjähtävä-
luotisuihkut iskivät linnoitusrakenteiden 
seiniin ja metsiin. Niin uhkaavia kuin il-
mahyökkäykset olivatkin, ne tuntuivat 
kuitenkin jollakin tavoin laimeilta 12:n 
tuuman ammusten henkeä salpaavien ja 
raastavien räjähdysten rinnalla." 

Mer ivoimi l ta o l ik in yöllä saa tu 
tieto, että taistelut ja tkuvat . 19.12.1939 
klo 9 venäläiset alkoivat lentotoimin-
nan Saarenpäätä vastaan. Mut ta sitten 
klo 12.25 ilmestyi taistelulaiva Mara t 
suoja-aluksineen Saa renpään puolus-
tajien näköpi i r i in . Se ampui 42 yhteis-
laukausta ja sen 150-170 k ranaa t in tu-
li oli er i t tä in t a rkkaa , mut ta yhtäkkiä 
se jo klo 12.55 kääntyi poispäin ja loit-
toni. Saarenpään l innakkeen ammunta 
lakkasi k lo 13.04. Venäläiset ja tkoivat 
lentotoimintaansa Saarenpäätä vastaan 
pientä keskipäivän taukoa lukuun ot ta-
mat ta pimeän tuloon saakka. 

"Ensiarvoinen sotatoimi" 

Lentotoiminta Saarenpäässä ja tkui kapt. 
M.J. Miettisen mukaan heti Mara t 'n ja 
14 muun sota-aluksen pikavisii t in jä l -
keen: "... P o m m i - j a hävittäjälconelaivu-
eet aloittivat jälleen vuoroit taisina aal-
toina jyr inänsä l innakkeen yli ja pudot-

Taistelulaiva Maratin 305 mmm tykkitorni. 
Kuva rauhan vuosilta. 
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LLv. 10:n Fokker C.X-konetta siirretään suojasta kentälle Lappeenrannassa ylimääräisten 

harjoitusten aikana 26.10.30 (Ilmavoimat). 

tivat pommikuormansa ja kylvivät kone-
tul iasesuihkujaan." 

Saarenpään tykkien tu l i avat t i in 
klo 12.44 vain kahden tykin ollessa sa-
manaikaisest i kunnossa , mut ta niiden 
tulitus täl tä alle 20:n km:n matka l ta oli 
t a rkkaak in tarkempaa. Vaikka venäläi-
set olivat jo edellisenä päivänä iloinneet 
Saarenpään 6- tykkisen 254 mm:n pat-
ter in lamauttamisesta , sai taistelulaiva 
Mara t osuman kolmen mit tausaseman 
mukaan. Sen omien tykkien ollessa vai-
ti, näkyi M a r a f s s a savunpöllähdys. Ve-
näläisten yllätykseksi Saarenpään linna-
ke pystyi tehokkaaseen to r jun taan . Pit-
kän väl imatkan takia patteri t eivät vain 
olleet heti vastanneet M a r a t n tuleen, 
joka sitten kääntyen poistui paikal ta ja 
lisäsi nopeut taan . Tulitus l innakkeel ta 
loppui klo 13.04. 

Näin tämä venäläisille "ensiarvoi-
nen sotatoimi" oli voimien mukaan kun-
nialla tor ju t tu . Saarenpään operaatiolla 
venäläiset tähtäsivät suurempiin sodan 
päämää r i i n , tuskin muuten he olisivat 
vaaran tanee t k a h t a ta is te lulaivaansa. 
Saarenpäässä epäonnistut tuaan alkoivat 
venäläiset päivi t täin pommi t taa Koivis-
ton Humaljoen ja Saarenpään pattereita 
useilla kymmenillä pommi- j a hävit täjä-
koneillaan. Tätä ja tkui vuoden 1939 lop-
puun asti. Myös raskaan neuvostotykis-
tön tuli alkoi r in taman lähestyessä möy-
hentää näi tä maar in tamaa tukevia ran-
nikkol innakkei tamme Koivistolla. Koi-
viston kauppala sai sekin oman osansa 
i lmapommituksista . 

Saarenpään l innake sai t ämän jäl-
keen olla mereltä käsin melko rauhas-
sa, venäläiset kävivät laivoil laan vielä 
viisi ke r t aa pommi t t amassa l innaket-
ta sumun seasta. Venäläislaivaston ty-
kit olivat ampuneet Saarenpäähän 325 
tonnia terästä ja rä jähdysainet ta , mut-
ta ne eivät olleet kyenneet vaientamaan 

a inoatakaan saaren tulipistettä. Linna-
ke ampui edelleen täydellä teholla maa-
ammunto ja Kannakselle, lähinnä Sum-
maan yhdessä Koiviston Humaljoen pat-
terien kanssa. 

Saarenpää, "eniten 
pommitettu piste" 

18.12.1939 ei ol tu saa tu i lmavoi t to -
ja. Ankaras ta lentopäivästä koitui LLv 
24:n Luukkasen i lmatorjuntavaurioisen 
koneen pakkolaskussa saamat lisävauri-
ot, lisäksi toinen kone sai laskuvaurioi-
ta. Mut ta j o seuraavana päivänä LLv 24 
sai 58:11a taistelulennollaan ja 22:ssa il-
mataistelussaan t u h o t t u a 11 neuvosto-
pommikonet ta ja 2 hävit täjää. Yksi lai-
vueen Fokker vaurioitui pakkolaskussa 
ja yksi LLv 12:n vähistä Fokker C.X.-tie-
dustelukoneista ammut t i in alas Johan-
neksessa. Siinä kaatui kaksi tiedustelu-
lentäjää. Tiedustelukoneillamme ei voitu 
paljoa päiväsaikaan lentää ja siksi niiden 
to imintaa si irrett i in yöaikaan. 

I lmavoimiemme apu Saarenpääs-
sä 18.-19.12.39 ra jo i t tu i l äh innä pom-
mikoneiden pieneen hä i r in tään ja hävit-
täjien sitomiseen. Venäläispommikonei-

den hävit täjäsuoja oli estänyt lentäjiem-
me menestyksen ja niiden määrä l l inen 
ylivoima oli murhaava. Myöhemmin ve-
näläispommikonei ta saati in ammut tua 
alas. Vain tiheät sumut ja lumisateet es-
tivät Saa renpään l innakkeen pommi-
tuksia, edes yöaikaan ne eivät olleet la-
kanneet , vaan venäläiset käyttivät "las-
kuvarjo-valaisupommeja". Saarenpään 
onnena olivat uudet, kestävät, vaikkakin 
osin keskeneräiset tykkiasemat ja lannis-
tumat tomat tykkimiehet. RT 2:n pi tkä-
aikainen komentaja eversti Lyytinen to-
tesikin, että Saarenpään l innake "lienee 
ollut siihen mennessä maai lman eniten 
pommite t tu ja pisteitä". 

Rauhaa Tiurinsaarella 

Viereisen Koiviston Tiur insaaren Ca-
net -tykit saivat olla melkein koko talvi-
sodan ajan rauhassa. Ne oli viety sinne 
vasta YH:n alkaessa ja l innoi t taminen 
oli siksi vielä kesken. Ki rkka ina päivinä 
niitä pommitet t i in, mut ta tappioita eikä 
vahinkoja sat tunut . Yksi "suutar i" kui-
tenkin putosi n. 100 m:n päähän majoi-
tusrakennuksesta . Mantereella Koivis-
ton Makslahti lentokenttineen oli sensi-
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Ruokailu Saarenpään kasarmin pihalla YH:n aikana. 

jaan jatkuvien kovien ilmapommitusten 
kohteena 19, 20. ja 21.12.1939. 

Len to to imin ta oli Saarenpään 
pommituksiin asti ollut molemmin puo-
lin hajanaista ja hyökkäykset heikkoja. 
19.12.39 oli talvisodan alun vilkkaimpia 
lentopäiviä osin Saarenpään linnakkee-

seen kohdistuneiden odotettujen hyök-
käysten vuoksi. Sota alkoi sitten repiä 
vähiä hävittäjä-, pommi- ja tiedustelu-
koneitamme joka paikkaan. 

Meritoimintakoneet hakivat meri-
voimille tietoja jopa Viron Paldiskista as-
ti. Kalustonsa määrään, laatuun ja kun-

toon nähden lentäjillämme alkoi olla liian 
monta tehtävää päällä yhtä aikaa. Myös 
ilmassa alettiin rannikkotykistön tapaan 
saamaan torjuntavoittoja. Ilmassa ne ta-
pahtuivat vähin, vaikkakin ikävin lentä-
jä- ja konemenetyksin. Mutta valitettavas-
ti ilmavoimat joutuivat kalustonsa vähäi-
syyden ja vanhanaikaisuuden takia tote-
amaan olevansa tässä sodassa melkein si-
vustakatsojia. Lentäjistämme menestys ei 
ollut kiinni, sen todistivat myöhemmät il-
mataistelut. Talvisodan lopulla alkoi len-
tokaluston uusiminen auttaa menestyksen 
saamisessa. Rannikkotykistö taas, kiitos 
Venäjän vallan perua olleiden linnakkei-
den ja tykkien sekä tehokkaan koulutuk-
sen ja kehitystyön oli vahva tekijä jo tal-
visodan alusta asti. • 

Kuvat teoksesta: 

Koivisto - muistomeren rannalta 

Otava, 1956, Hki. 

Sääsuojat , teltat, i lmakaariteltat 
Naamioverkot ja maastout tamis jär jeste lmät 

• Öl jypuomit , säiliöt ja altaat 
> Biokaasu, l ietelanta ja maataloustuotteet 
• Peitteet, kangasvuodat ja eristepeitteet 
• Mainoskankaat , banderoll i t 
• Tuuletusletkut, putket, l i ittimet ja muotokankaat 
• Kotelot, suojapussit , laukut ja ompelutuot teet 
• Suunnit te lu ja dokumentoint ipa lve lu 
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vietä merivaruskuntalainen 

Upinniemi O - Santahamina 1 ? 

"Hemerokkatanluialla saisi töyssyistä kyytiä..." 

f f TT'fasarmimme eessä, pieni 
mt portti on..." No, meidän 

JL V . varuskuntamme portt i ei 
ole ihan kasarmien edessä, mutta vuosi-
kymmenien ajan velloneet "varmat" tor-
nihuhut ovat siirtämässä porttia niin, et-
tä asuntoalue jäisi varuskunnan ulko-
puolelle. Kestohuhujen suosikkiaiheet 
varuskunnassa ovat 1) milloin por t t i 
siirtyy ja 2) milloin pyörätie tulee Kirk-
konummelta Upinniemeen saakka. Mo-
lemmista on puhuttu ja huhuttu jo kol-
misenkymmentä vuotta. Toivon, että vii-
meksi mainittu toteutuisi ensin. 

Tämän porttihuhun kuulin taas äs-
kettäin ihan portin ulkopuoliselta siviilil-
tä. Varuskuntalaisen mielessä pyörii kol-
me kysymystä: Milloin? Mihin? Miksi? 

En voi olla ver taamatta pikaises-
ti Santahaminaa ja Upinniemeä. Mikä 
todellisuudessa erot taa Santahaminan 

vuosia sitten. Hilseilevät ikkunankarmit 
saavat olla, kunhan eivät putoa niskaan. 
"No, ikkunoista viis, kunhan on merinä-
köala", sanoi merivaruskuntalainen, kun 
lasiruutu syliin tipahti. Sormet liikutuk-
sesta väristen kysyn, onko Upinniemi ra-
kas vain niille, jotka asuvat siellä? 

Puolustusministeriö pitää kiinni 
Santahaminasta kynsin hampain, eikä 
salli umpisiviilejä muuttamaan alueelle. 
Samaa ministeriön mustasukkaisuutta 
en näe Upinniemen kohdalla. Varuskun-
talaisena siviilinä en tätä ymmärrä. To-
sin hyvä puoli Upinniemen siviilistymi-
sessä on, että eläkkeelle siirtyneet kapi-
aiset perheineen ovat voineet jäädä asu-
maan tu t tuun varuskuntaan. Ehkäpä 
jossain salaisissa suunnitelmissa Upin-
niemelle on varat tu erilaiset tehtävät 
kuin Santahaminalle, tiedä häntä. Sivii-
lejä ei päästetä Santikseen, mutta Upin-

Upinniemestä? En tiedä. En juur ikaan 
tunne Suomen varuskuntia. Haminan 
"avovaruskunnassa" olen käynyt kerran 
Hamina Tattoon yhteydessä ja Santaha-
minassa muutaman kerran. Upinniemi 
on tietty tuttu jo useamman vuoden ajal-
ta. Sekä Santis että Upi ovat merellisiä 
varuskuntia ja strategisesti kohtuullisen 
lähellä Helsingin keskustaa. 

Helsinki vonkuu Santahaminaa it-
selleen ja kun ei sitä taaskaan saanut, 
nappasi Sipoosta aikamoisen kimpa-
leen. Kirkkonummen kunnalla ei tällä 
hetkellä ymmärtääkseni ole mitään into-
himoja Upinniemen suuntaan. Korkein-
taan alueen alkuperäiset ruotsinkieliset 
asukkaat kaihoten haaveilevat Obbnä-
siä itselleen. 

Haluaako kukaan Umpiniemeä?? 
Osa Upinniemen asuntokannasta on ohit-
tanut parasta ennen päivämääränsä jo 

Ikkunoista viis... 
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'Kivikkoinen on Merimiehen muijan polku. 

niemen hyville sieniapajille kyllä. 
Joku tai taa kui tenkin tietää asias-

ta enemmän kuin minä, sillä sain käsiini 
Ki rkkonummen kunnanval tuus ton esi-
tyslistan liitteen k u n t a r y h m ä Nelosten 
( johon Ki rkkonummikin kuuluu) asun-
topolii t t isen kannanoton . Siinä maini-
taan, että "Vuoden 2050 paikkeilla mah-
dollisia uusia kehitettäviä alueita olisi-
vat ... Kan tv ik in eteläpuolella sijaitse-
va Upinniemen puolustusvoimien alue. 
Alueiden suunni t te lu käynnistynee ai-
kais intaan v. 2020 jälkeen!" 

Upinniemen kohta loa odotelles-
sa voimme naut t ia uusista kadunnimis-
tä. Varuskunta on siirtynyt suuren maa-
ilman meininkiin, kun kylän tienpätkät 
on uudelleen nimetty. Nyt täällä voi suun-
nistaa Upinniemen rantatielle, Miinatiel-
le tai Ohjuskujalle. Jäin vain kaipaamaan 
Merimiehen muijan polkua, Kapiaisen-
kujaa tai Rynnäkkökiväärinrait t ia , töys-
syisestä Hernekeittotanhuasta puhumat-
takaan. Voi mikä aarreait ta olisi avautu-
nut, jos varuskuntalaiset olisivat itse saa-
neet osallistua nimikilpaan. 

... onhan meillä mahtava merinäköala!" 

Toispuol porttia, vai täipuolporttia 

-jäämme odottelemaan... 

. . .mutta näpit i r t i mun k a n t a r e l -
leista! • 

Johanna Lahtinen 
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T e k n i i k k a a , T a k t i i k k a a , T e k n o l o g i a a 

Kunnossapito, tulevaisuuden haaste (osa 2) 

Luotettavuuskeskeinen kunno: 

Idean historiaa 

Luotet tavuuskeskeisen kunnos -

sapidon periaatteet määritelt i in 

jo 1950-luvulla, mut ta varsinai-

nen työ käynnistyi kymmenisen vuot ta 

myöhemmin, kun FFA (Federal Aviati-

on Agency, Yhdysvaltain i lmailuviras-

to) perusti työryhmän kehi t tämään len-

tokoneisiin soveltuvaa ennakoivaa kun-

nossapitoa. Perusteellisen työn tulok-

sena kui tenkin todet t i in , että ennakoi-

valla kunnossapidolla ei juur i ollut vai-

kutusta monimutkaisten laitteiden luo-

tettavuuteen, ellei laitteella ollut selvästi 

tunnistet tavaa tai hallitsevaa vikaantu-

mistapaa. Toiseksi havaitti in, että lento-

koneissa oli paljon osia, joille ei ollut ole-

massa tehokasta ta i toimivaa ennakoi-

van kunnossapidon ohjelmaa. 

Siis vanhat olet tamukset kunnos-

sapidosta eivät toimineet, joten seuraa-

vaksi tu tk i t t i in millaisia v ikaantumis-

malleja lentokoneissa esiintyi. Tulokse-

na löydettiin kuusi eri laista v ikaan tu-

mismallia, joista kolmella ei ollut a ika-

r i ippuvuu t t a . Tä l tä poh ja l t a ehkäise-

vän kunnossapidon ohjeistus uusit t i in. 

Vuonna 1974 United Air l ines valmis-

ti r apor t in Yhdysvaltain Puolustusmi-

nisteriön pyynnöstä , jossa esitettiin si-

viililentokoneiden huoltosuunnitelmat . 

Raport i l le annet t i in nimeksi Reliabili-

ty Centered Maintenance (RCM) eli suo-

meksi luotettavuuskeskeinen kunnossa-

pito. Yhdysvaltain laivasto on käyt tä-

nyt laajasti luotettavuuskeskeisen kun-

nossapidon metodeja j o vuodesta 1978 

alkaen. RCM-metodin varsinaisesti teki 

tunnetuksi englanti lainen John Moub-

ray, joka kehitti ohjelman teollisuuden 

tarpeisiin. 

Mitä on luotettavuuskeskeinen 

kunnossapito 

Tyypillisiä perusteita ennakoivan kun-

nossapidon kehityshankkeil le on liian 

suuri suunnit te lemattomien käyt tökat -

koksien ja sitä kau t t a kor jaavan kun-

nossapidon osuus. Myös toistuvat viat 

on heräte aloi t taa systemaattisen ennak-

kohuollon kehit täminen. Myös monesti 

halutaan vankemmat perustelut ja jälji-

tettävyys sille, mihin resurssit ennakko-

huollossa kohdistetaan ja miksi. Luotet-

tavuuskeskeinen kunnossapito on suun-

tautumassa käyttökelpoiseksi työkaluk-

si systemaattiseen ennakoivan kunnos-

sapidon suunnitteluun. RCM-ajattelussa 

keskeisenä joh to lankana on tarkastel ta-

van kohteen toimintojen ja toimintovir-

heiden tunnis taminen sekä vikamuoto-

jen tunnis taminen ja ennen kaikkea vi-

kaantumisen seurannaisvaikutusten eli 

kriittisyyden määri t täminen. Kunnossa-

pidon toimenpiteet, joil la vikaantumis-

riskejä pyr i tään min imoimaan , perus-

tuvat k u n k i n v ikaantumismekanismin 

luonteeseen sekä seurausva iku tuksen 

suuruuteen. RCM-pohjaisen kunnossa-

pidon käytön tavoitteena on löytää kus-

tannustehokkaat ja soveltuvat ennakoi-

van kunnossapidon toimenpiteet. 

Luotet tavuuskeskeinen kunnossa-

pito on prosessi pa rhaan kunnossapito-

to iminnon määr i t tämiseks i , jol la saa-

vutetaan suunniteltu ja vaadittava luo-

tettavuus. RCM sisältää toimintojen ja 

niiden a jankohdan määri t tämisen, joil-

la pienennetään vikaantumisen todennä-

köisyyttä kus tannus tehokkaas t i . Luo-

tettavuuskeskeisen kunnossapi to an taa 

Ehkäisevä 

kunnossapi to j a 

kunnonvalvonta 

Normaalit 
työtilauknet 

Vikai lmoitukset 

Kiireelliset 
työtilaukset 

Ennakoivan kunnossapidon 
ohjelmien päivitys^ , k ä y t t ö v a r m u u d e n 

parantaminen 

Ennakoivan Kunnossapidon 
ohjçlmaja tulokset 

Työn suunnit telu 

i • Työsuunnitelmat 

Työsuunni te lmien 

parantaminen 

£ 
R C M 

Viikkoaikataulut 

Resurssisuunnit telu 

—X 
Työlfotat 

Työn suoritus 
R a p o r t o i n t i , a n a -

lyysi t f a t û n m i s -

l u v u t 

N 

\ 

Laitetoimittaja 

1 

KUVA 1 : Systemaattisen kunnossapidon toimintamalli 
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Insinöörikomentaja, diplomi-insinööri Jaarle Hilska 

Artikkelisarjan 1. osa on julkaistu 
Rannikon Puolustajassa 1/2008 

Dito 

Artikkelin kirjoittaja palvelee Meri-
voimien Esikunnan Huolto-osastol-
la kunnossapitosektorin johtajana. 

perusteet valita optimi kombinaatio so-
vellettavista kunnossapitostrategioista, 
kuten korjaava kunnossapito, ennakoi-
va kunnossapito tai kuntoon perustuva 
huolto. Kunnossapitotoiminnan perus-
edellytys on laitteiden ja järjestelmien 
vioittumistapojen tunteminen ja analy-
sointi, jolloin mahdollistetaan vikaan-
tumisen ennalta ehkäisy tai korjauksen 
suunnittelu ennen vikaantumista. Ku-
vassa 1 on esitetty systemaattisen kun-
nossapidon toimintamalli. 

RCM:n päämäärät 

RCM on metodi, jonka avulla suunnitel-
laan kunnossapidettävän laitteen tai jär-
jestelmän kunnossapito. Kun suunnitel-
laan, kehitetään, tehostetaan tai paran-
netaan kunnossapito-ohjelmaa, nousee 
esille viisi peruskysymystä: 
- Mille tehdään? -> kohteen kriit-

tisyys 
- Mitä tehdään? -> Soveltuvin toi-

menpide? 
- Miksi tehdään? Mitä vikaa yri-

tetään hallita? 
- Milloin tehdään? Miten määri-

tetään ajankohta? 
- Miten tehdään? Ohjeet, työka-

lut, osaaminen? 

Keskeisimpinä päämäärinä on ensinnä-
kin priorisoida prosessien laitteet ja näin 
kohdistaa kunnossapito sellaisiin laittei-
siin, joissa sitä eniten tarvitaan. Toisek-
si on selvitettävä laitteiden vikaantumis-

mekanismit luoden näin perusteet oikei-
den ja tehokkaiden kunnossapitomene-
telmien käytölle. Sellaisille laitteille, 
joille ei löydy ennakoivan kunnossapi-
don menetelmiä, laaditaan valmiit toi-
mintaohjeet käytettäväksi vikaantumi-
sen ilmettyä. Kohdistamalla kunnossa-
pitoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan, 
voidaan myös laskea kunnossapitokus-
tannuksia, parantaa prosessin suori-
tuskykyä sekä laitteiden luotettavuut-
ta. Kunnossapidon tavoitteena on vain 
ja ainoastaan kohdeprosessin tai - j ä r -
jestelmän toimintojen ylläpito. RCM:ssä 
tunnistetaan toiminnalliset viat, identi-
fioidaan vikamuodot eli vikaantumista-
vat, jotka johtavat toiminnallisiin vikoi-
hin. Luotettavuuskeskeisessä kunnossa-
pidossa priorisoidaan vikaantumiset 
niiden vaikutuksen ja kriittisyyden mu-
kaan. Kuvassa 2 on esitetty vian esiin-
tymistodennäköisyyden kasvamisen vai-
kutukset vian vaikutuksiin ja seurauk-

Vian esiintymis-

todennäköisyys 

siin. Lyhyesti sanottuna RCM:n tavoite 
on valita vain soveltuvia ja tehokkaita 
kunnossapitotoimenpiteitä. 

RCM-analyysin peruskysy-
mykset (J. Moubray) 
RCM:n tavoitteena on siis varmistaa 
laitteiden ja järjestelmien toiminta. En-
simmäiseksi ovat nämä toiminnot mää-
riteltävä. sen jälkeen voidaan selvittää, 
mitä kunnossapidon on kyettävä teke-
mään. Edellisen lisäksi on määriteltävä 
tarkasti, mitä tarkoittaa vikaantumi-
nen kussakin tapauksessa. Seuraavalla 
suunnittelutasolla määritetään vikaan-
tumisen aiheuttajien ja seurannaisilmiöt 
jokaisessa vikatilanteessa. Kun vikaan-
tumistavat ja seuraukset ovat tunnistet-
tu, kyetään arvioimaan kaikki vikaan-
tumistavat ja niiden vaikutukset. Tämän 
jälkeen voidaan luotettavasti suunnitella 
oikea kunnossapitomenetelmä ja strate-
gia vikaantumistapojen hallitsemiseksi. 

RISKI KASVAA 

Toiminnot, 
' järjestelmät tai laitteet 

•nainen Suuri 

Vian 
vaikutukset/seuraukset 

KUVA 2: Riskianalyysi osana RCM-prosessia 
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RCM-analyysissä haetaan siis vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin: 
- mitkä ovat laitteen toiminnot ja 

minkä suorituskykytason käyttäjä 
siltä edellyttää nykyisessä toimin-
taympäristössä 

- mitä toiminnallisia vikoja voi to-
dennäköisemmin esiintyä 

- mitkä ovat vikojen todennäköiset 
vaikutukset 

- toimenpiteet vikojen todennäköi-
syyden pienentämiseksi 

- tunnistetaan vikojen alkusyyt 
- luokitellaan toiminnallisesti mer-

kittävien kohteiden vikaantumisen 
vaikutukset 

- tunnistetaan soveltuvat ja tehok-
kaat kunnossapitotehtävät 

- muodostetaan dynaaminen kun-
nossapito-ohjelma 

Vika- ja vaikutusanalyysi, VVA 

Kun vioittumistapa on tunnistettu, voi-
daan arvioida sen vaikutukset ja päätök-
set tilanteen ennakoimiseksi, tunnistami-
seksi, estämiseksi tai korjaamiseksi. Kun-
nossapidon tehtävien valinta, priorisoin-
ti ja kunnossapitotoiminnan johtaminen 
tapahtuu käytännössä vioittumistapojen 
tuntemuksen pohjalta. Laitteen kunnos-
sapidon suunnittelu ei siis tapahdu laite-
tai komponenttitasolla, vaan vioittumis-
tapatasolla. Systemaattinen, ennalta eh-
käisevä kunnossapitostrategia edellyttää-
kin vioittumistapojen tunnistamista. Vi-
ka- ja vaikutusanalyysin (VVA) parhaat 
suorittajat ovat käyttö-ja kunnossapito-
henkilöstö, koska yleensä he työskentele-
vät laitteen kanssa päivittäin, tietävät mi-
ten se toimii, mitä vikoja siihen voi tulla, 
mitä seurauksia vioilla voi olla ja mitä vi-
kojen korjaamiseksi tai ennalta ehkäise-
miseksi pitää tehdä. Analyysi on tehtävä 
tasolla, jolla vioittumistavat voidaan tun-
nistaa oikean kunnonvalvontastrategian 

valitsemiseksi. 
Kuluminen on yksi tärkeimmistä 

vioittumistavoista, mutta myös käyttö-
jä suunnitteluvirheet aiheuttavat suu-
ren osan vikaantumisista. Siksi VVA-
analyysin tulee ottaa huomioon kaik-
ki vioittumistavat, jotta kattava kun-
nossapitostrategia voidaan suunnitella. 
Vioittumistavat voidaan jaotella kol-
meen luokkaan: 
- tapaukset, joissa laitteiston suori-

tustaso laskee halutun tason ala-
puolelle 

- tapaukset, joissa haluttu taso nousee 
laitteen suoritustason yläpuolelle 

- tapaukset, joissa laitteen toiminta ei 
täytä sille asetettuja vaatimuksia 

Mitä luotettavuuskeskeisellä 
kunnossapidolla saavutetaan 

Laitteiden ja järjestelmien toiminnan 
parantuminen johtuu vikataajuuden pie-
nenemisestä ja vikojen seurausten vaka-
vuuden alenemisesta. RCM pienentää 
vikojen määrää ja vakavuutta. Potenti-
aaliset viat tunnistetaan, ennen kuin ne 
muuttuvat toiminnallisiksi. Vika-ana-
lyysien avulla tunnistetaan ja poistetaan 
krooniset viat. RCM:n avulla voidaan pa-
rantaa kunnossapidon kustannustehok-
kuutta, koska rutiinikunnossapitotehtä-

vien määrää voidaan vähentää tai toimen-
piteiden suoritustaajuutta alentaa. Lisäk-
si ulkoisten kunnossapitopalvelujen mää-
rää voidaan rajata tarkemmin sekä mää-
ritellä erilaisia vasteaikoja. 

Kunnossapidon tiedot ja taidot 
paranevat RCM -prosessin aikana, jol-
loin osataan hoitaa entistä hankalam-
pia kunnossapitotöitä ilman ulkopuoli-
sia asiantuntijoita. RCM -prosessin avul-
la voidaan periaatteessa varmistaa lähes 
minkä tahansa laitteen toimivuus niin 
kauan, kun sen ylläpitotuki ja varaosa-
huolto ovat kunnossa, jolloin laitteisto-
jen käyttöikä pitenee. Henkilöstön mo-
tivaatio parantuu ja tiimityöskentely ke-
hittyy myös luotettavuuskeskeistä kun-
nossapitoa käyttämällä. Kuvassa 3 on 
esitelty myös muita RCM -prosessin an-
tamia vastauksia kunnossapidon suun-
nittelulle ja käytölle. • 

Lähteet 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, 
kunnossapidon julkaisusarja n:o 
4, KP-Media Oy 

Kunnossapito, kunnossapidon julkaisu-
sarja n:o 10, KP-Media Oy 

TkL Kari M Mäki, kunnossapitotekno-
logia, opintomateriaalia, 2004 

KUVA 3:RCM-prosessin antamat vastaukset 

88 



T e k n i i k k a a , T a k t i i k k a a , T e k n o l o g i a a Matti Tuikku 

" E T 
«j» 

Oto Melaralta uusi 
lähitorjunta-ase 

Oto Melara (Finnraeccanica 
Group) on kehittänyt 12,7 
mm uuden (Hitrole NT =Na-

val Tilting) lupaavan laivaston käyttöön 
tarkoitetun aluksen kallistukset huomi-
oivan stabiloidun tykkitornin lähitor-
juntaa varten. 

Hyvin sään vaikutuksilta suojattu 
torni painaa 200 kg ja se on sähkökäyttöi-
nen (24 V DC). Aseen tulinopeudeksi val-
mistaja ilmoittaa 450 - 550 ls/ min. Maksi-
mi ampumaetäisyys on noin 1,5 km. Maa-
lin seurantaan ja lukitsemiseen käytetään 
huippuerottelukyvyn omaavaa TV-täh-
täintä, johon voidaan integroida ostajan 
toiveiden mukaan, pimeällä tai huonolla 
kelillä käytettävä, matalanvalontelevisio 
(LLLTV) tai infrapunakamera. Aseeseen 
on liitetty myös lasertähtäin, joka osoittaa 
ampujalle tähtäyspisteen sijainnin tarkasti 
etenkin hyvin lähelle ammuttaessa. Aseen 
ohjaus aluksella tapahtuu kaukokäyttöi-
sesti. Näin asetta käyttävä henkilöstö on 
aina toiminnan aikana suojaisesa tilassa. 

Oto Melara julkisti huhtikuussa 
2007, että se on varmistanut jo kaupat 
Saksan valtion puolustusministeriön 
kanssa Hitrole jäjestelmien toimittami-
sesta uuteen Saksan merivoimien F 125 
fregattiin. Yhteensä on kysymys 25 jär-
jestelmän toimituksesta. Aseita tullaan 
sijoittamaan viisi / alus ja viisi jää mai-
hin koulustuskäyttöä varten. 

Lokakuussa 2006 Kanadan meri-
voimat suoritti 12,7 mm Hitrole NT:llä 

useita kokeiluja Kingston-luokan meri-
vartioaluksella saadakseen kokemuksia 
sen soveltuvuudesta ankarissa luoteis-
väylän olosuhteissa. Maan tavoitteena 
on korvata Kingston-ja Halifax-luokan 
merivartiofregattien avoimille kansille 
sijoitetut 12,7 mm Browing 2MHB ras-
kaat konekiväärit uusilla kaukokäyt-
töisillä Hitrole NT aseilla. Uuden aseen 
asejärjestelmän parhaina puolina kana-
dalaiset pitävät erityisesti sen suojattua 
tornirakennetta ja kaukokäyttöisyyttä. 

Testit ääriolosuhteissa 

Valmistajan mukaan Kanadassa äärim-
mäisen vaikeissa olosuhteissa suoritetut 
testit onnistuivat Kanadan merivoimien 
komentajan mukaan erinomaisesti. 2006 
lokakuun ja 2007 helmikuun välillä suo-
ritetuissa testeissä aseen todettiin kyke-
nevän torjumaan erityisen hyvin pieniä ja 
nopeita maaleja (so. Pienvenehyökkäyk-
set). Testit suoritettiin kanadalaisilla mie-

histöillä, jotka olivat käyneet läpi valmis-
tajan johtaman lyhyen koulutusjakson. 

Mitatut osumatodennäköisyydet 
käytettyihin maalitilanteisiin ja osumis-
ta arvioidut tuhoamistodennäköisyydet 
osoittivat aseen sopivan aikaisemmin 
mainittujen pienten ja nopeiden pinta-
alusten torjuntaan aseen maksimikan-
tamalta alkaen. Useissa maalitilanteis-
sa aseella kyettiin jopa useamman maa-
lin torjuntaan. 

Sukellusveneen torneja valmistava 
Gabler Maschinenbau GmbH on kehittä-
nyt kaksivaiheisen nostettavan monitoi-
mimaston, mikä kykenee nostamaan usei-
ta paineenkestävään säilytystilaan sijoi-
tettuja vaihtoehtoisia hyötykuormia. 

Yhtenä vaihtoehtoisena hyötykuor-
mana pidetään Rheinmetall'in 30 mm re-
kyylitöntä tykkiä tai 12,7 mm Hitrole 
NT konekivääriä. • 

(Julkaistu Sotilasaikakauslehilessä 
4/2008) 
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xA» 
N Yhteinen 

julkaisumme 
Rannikkotykistön upseeriyhdistys 
PL 160,00131 Helsinki 
Puheenjohta ja Henr ik Nysten 
GSM 0400 887 849 
e-mail: henrik .nysten@mil . f i 

Rannikkotykistösäätiö 
Valtuuskunnan puheenjohta ja 
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 
Hall i tuksen puheenjohta ja 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo. junt t i la@mil . f i  
Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku 
GSM 0400 997 317 
e-mail: asiamies.r tsaatio@elisanet .f i 

Merivoimat 

Sinisen Reservin Säätiö 
Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4 , 0 0 7 3 0 Helsinki 
GSM 040 503 0875 
e-mail: as lak.saviranta@srs . f i 

Rannikkojääkärikilta 
Puheenjohta ja Aarne Krogerus 
Ukonhauent ie 2 D 36,02170 Espoo 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne .krogerus@edu.nurmi jarv i . f i 

Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys 

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys xA» 

N Yhteinen 
julkaisumme 

Rannikkotykistön upseeriyhdistys 
PL 160,00131 Helsinki 
Puheenjohta ja Henr ik Nysten 
GSM 0400 887 849 
e-mail: henrik .nysten@mil . f i 

Rannikkotykistösäätiö 
Valtuuskunnan puheenjohta ja 
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 
Hall i tuksen puheenjohta ja 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo. junt t i la@mil . f i  
Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku 
GSM 0400 997 317 
e-mail: asiamies.r tsaatio@elisanet .f i 

Merivoimat 

Sinisen Reservin Säätiö 
Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4 , 0 0 7 3 0 Helsinki 
GSM 040 503 0875 
e-mail: as lak.saviranta@srs . f i 

Rannikkojääkärikilta 
Puheenjohta ja Aarne Krogerus 
Ukonhauent ie 2 D 36,02170 Espoo 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne .krogerus@edu.nurmi jarv i . f i 

Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys 

Puheenjoh ta ja Veikko-Olavi Eronen 
N a r v i k i n k a t u 2 0 , 1 0 9 0 0 Hanko 
GSM 040 824 8679, Puh (019) 248 1163 
e-mail: ve ikkoe@hotmai l .com 

Laivaston kilta 

xA» 
N Yhteinen 

julkaisumme 
Rannikkotykistön upseeriyhdistys 
PL 160,00131 Helsinki 
Puheenjohta ja Henr ik Nysten 
GSM 0400 887 849 
e-mail: henrik .nysten@mil . f i 

Rannikkotykistösäätiö 
Valtuuskunnan puheenjohta ja 
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 
Hall i tuksen puheenjohta ja 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo. junt t i la@mil . f i  
Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku 
GSM 0400 997 317 
e-mail: asiamies.r tsaatio@elisanet .f i 

Merivoimat 

Sinisen Reservin Säätiö 
Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4 , 0 0 7 3 0 Helsinki 
GSM 040 503 0875 
e-mail: as lak.saviranta@srs . f i 

Rannikkojääkärikilta 
Puheenjohta ja Aarne Krogerus 
Ukonhauent ie 2 D 36,02170 Espoo 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne .krogerus@edu.nurmi jarv i . f i 

Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys 

Puheenjoh ta ja Olavi Niskanen 
P läkk ikaupung inka tu 36 ,20320 Turku 
GSM 050 465 9309 
e-mail: olavi .niskanen@pp.inet . f i 

Kymen Laivastokilta 

xA» 
N Yhteinen 

julkaisumme 
Rannikkotykistön upseeriyhdistys 
PL 160,00131 Helsinki 
Puheenjohta ja Henr ik Nysten 
GSM 0400 887 849 
e-mail: henrik .nysten@mil . f i 

Rannikkotykistösäätiö 
Valtuuskunnan puheenjohta ja 
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 
Hall i tuksen puheenjohta ja 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo. junt t i la@mil . f i  
Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku 
GSM 0400 997 317 
e-mail: asiamies.r tsaatio@elisanet .f i 

Merivoimat 

Puheenjohta ja Aimo Laaksonen 
Leppäku ja 1 ,02460 Kantv ik 
GSM 0400 813 603 
e-mail: a imo. laaksonen@kolumbus. f i 

Rannikon Puolustajain kilta 
Puheenjoh ta ja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 ,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . terv io@luukku.com 

Hankoniemen kilta 

Puheenjoh ta ja Tapio Riikonen 
Vesikatu 7 ,49400 Hamina 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapio.riikonen@haminetti .net 

Helsingin Laivastokilta 
Puheenjohta ja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars .eklund@starckjohannsteel . f i 

Turun Laivastokilta Tiedotuspääl l ikkö Annele Apa jakar i 
Merivoimien Es ikunta 
PL 58,20811 Turku 
e-mail: annele .apajakar i@mil . f i 

Meriupseeriyhdistys 
Puheenjohta ja Markus Aarn io 
Brontie 2 As 10 
02400 Ki rkkonummi 
P u h (09) 181 23545, GSM 040-513 0999 
e-mail: markus .aa rn io@mil . f i 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 
Puheenjohta ja Markku Kaukoran ta 
Riukutie 10 M 4 2 , 0 0 3 9 0 Helsinki 
Puh 040-5509707 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Puheenjohta ja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54 ,00140 Helsinki 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi 

RT-kerhojohtorengas 
Puheenjohta ja Kare Vart iainen 
Mannerheimint ie 128 A 29 ,00270 Helsinki 
GSM 0400 694 538 
e-mail: kare.vart iainen@blickle.f i 

Sininen Reservi ry 

Puheenjohta ja Aimo Laaksonen 
Leppäku ja 1 ,02460 Kantv ik 
GSM 0400 813 603 
e-mail: a imo. laaksonen@kolumbus. f i 

Rannikon Puolustajain kilta 
Puheenjoh ta ja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 ,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . terv io@luukku.com 

Hankoniemen kilta 

Puheenjoh ta ja Tapio Riikonen 
Vesikatu 7 ,49400 Hamina 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapio.riikonen@haminetti .net 

Helsingin Laivastokilta 
Puheenjohta ja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars .eklund@starckjohannsteel . f i 

Turun Laivastokilta Tiedotuspääl l ikkö Annele Apa jakar i 
Merivoimien Es ikunta 
PL 58,20811 Turku 
e-mail: annele .apajakar i@mil . f i 

Meriupseeriyhdistys 
Puheenjohta ja Markus Aarn io 
Brontie 2 As 10 
02400 Ki rkkonummi 
P u h (09) 181 23545, GSM 040-513 0999 
e-mail: markus .aa rn io@mil . f i 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 
Puheenjohta ja Markku Kaukoran ta 
Riukutie 10 M 4 2 , 0 0 3 9 0 Helsinki 
Puh 040-5509707 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Puheenjohta ja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54 ,00140 Helsinki 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi 

RT-kerhojohtorengas 
Puheenjohta ja Kare Vart iainen 
Mannerheimint ie 128 A 29 ,00270 Helsinki 
GSM 0400 694 538 
e-mail: kare.vart iainen@blickle.f i 

Sininen Reservi ry 

Puheenjoh ta ja Aimo Forss 
R a n t a k a t u 5 A 3 , 1 0 9 0 0 Hanko 
GSM 040 5578326 

Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain kilta 
Puheenjoh ta ja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 ,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . terv io@luukku.com 

Selkämeren Rannikkokilta 
Puheenjoh ta ja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 ,26100 Rauma 
GSM 040 510 5547 
e-mail: tauno.seta la@kolumbus. f i 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Mar t t i Holma 
Caloniuksenkatu 3 A 10,00100 Helsinki 
GSM 040 755 4261 
e-mail: mar t t i .ho lma@welho .com 

Turun Rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Heikki Arasto 
San t t i on ran ta 5 ,23960 Sant t io 
GSM 041472 0602 
e-mail he ikki@aras to . f i 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 
Puheenjohta ja Ove Enqist 
Hevoshaantie 9 D 6 , 0 1 2 0 0 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvis t@oktanet . f i 

Puheenjohta ja Reino Varinowski 
Talinkorventie 3 B 37 ,20320 Turku 
P u h 0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net 

Pohjanlahden Laivastokilta 
Puheenjoh ta ja Teuvo Roden 
P ie ta r saa renka tu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@pohjanmaansyopayhdistys . f i 

Helsingin Reservimeriupseerit 
www.hrmu.fi 
Puheenjoh ta ja Reima Mäkeläinen 
Har ju t i e 4 , 0 2 8 8 0 Veikkola 
GSM 0500 4 4 0 731 
reima.makelainen@suomi24.f i 

Helsingin Miinanraivaajakilta 
Puheenjoh ta ja E r i k Erwes 
Mannerheimint ie 57 A 7 ,00250 Helsinki 
GSM 0400 503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

Laivaston Sukeltajakilta 
Puheenjohta ja Keijo K a r i m ä k i 
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mail: ke i jokar@saunalaht i . f i 

Turun Reservimeriupseerit 
Puheenjoh ta ja Heikki La iho 
L innanka tu 11 a 3 ,20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi 

Puheenjohta ja A r n o Hakkara inen 
Helenankuja 4 ,01400 Vantaa 
GSM 050 383 5486 
e-mail: a rno .hakkara inen@t ie tu r i . f i 

Puheenjoh ta ja Aimo Forss 
R a n t a k a t u 5 A 3 , 1 0 9 0 0 Hanko 
GSM 040 5578326 

Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain kilta 
Puheenjoh ta ja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 ,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . terv io@luukku.com 

Selkämeren Rannikkokilta 
Puheenjoh ta ja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 ,26100 Rauma 
GSM 040 510 5547 
e-mail: tauno.seta la@kolumbus. f i 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Mar t t i Holma 
Caloniuksenkatu 3 A 10,00100 Helsinki 
GSM 040 755 4261 
e-mail: mar t t i .ho lma@welho .com 

Turun Rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Heikki Arasto 
San t t i on ran ta 5 ,23960 Sant t io 
GSM 041472 0602 
e-mail he ikki@aras to . f i 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 
Puheenjohta ja Ove Enqist 
Hevoshaantie 9 D 6 , 0 1 2 0 0 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvis t@oktanet . f i 

Puheenjohta ja Reino Varinowski 
Talinkorventie 3 B 37 ,20320 Turku 
P u h 0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net 

Pohjanlahden Laivastokilta 
Puheenjoh ta ja Teuvo Roden 
P ie ta r saa renka tu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@pohjanmaansyopayhdistys . f i 

Helsingin Reservimeriupseerit 
www.hrmu.fi 
Puheenjoh ta ja Reima Mäkeläinen 
Har ju t i e 4 , 0 2 8 8 0 Veikkola 
GSM 0500 4 4 0 731 
reima.makelainen@suomi24.f i 

Helsingin Miinanraivaajakilta 
Puheenjoh ta ja E r i k Erwes 
Mannerheimint ie 57 A 7 ,00250 Helsinki 
GSM 0400 503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

Laivaston Sukeltajakilta 
Puheenjohta ja Keijo K a r i m ä k i 
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mail: ke i jokar@saunalaht i . f i 

Turun Reservimeriupseerit 
Puheenjoh ta ja Heikki La iho 
L innanka tu 11 a 3 ,20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi 
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Tapahtumakalenter i 2008 
09.07. Merivoimien vuosipäivä Turussa 11.10. 

(sivu 67) 

01.08. Hangon Rann ikkopa t t e r i s ton 25.10. 
perinnepäivä (sivu 59) 

09.08. Laivastokil tapäivät Kotkassa ( 05.12 
1/08 sivut 84 ja 86) 

04.09. MY:n kuukaus ikokous (sivu 58) 

18.-21.09. R tUY:n ja MY:n jäsenmatka 
Ruotsi in (s ivu 58) 

Sinisen Reservin rk-ampumaki l -
pailu Raasissa (sivu 73) 

Meripuolustuspäivä Merisotakou-
lussa (1/08 sivu 80) 

RtUY:n 75-vuotis i l ta juhla/Coc-
tail Suomenlinna (sivu 56) 

Kuivasaaren yleisöretket sivulla 74 

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa. 

Rannikon Puolustaja 2008 

3/2008 I tämer i j a Suomenlahti 
- ympäris tön muutos uhkana 
- "putkiväylä" ja Suomen asema 

4 /2008 Teemana muuttuva ja muut tunut 
koulutus 
- "Maaupuolustusyl iopis to" , 

M P K K muutoksessa 
- mestari t , maisteri t ja tohtor i t 
- varusmieskoulutus ja reservi-

läisten sota ta i to 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien ja eri yhdistysten t iedottei ta: 

www.rannikonpuolus ta ja . f i 

f ? Rauman kaupunki 
PL 12, 26101 Rauma 
Puh. 02-834 111 

S Ä K Y L Ä N M E T S Ä T Y Ö 
ESKO H U H T A M A A 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

S e a v t Tel 

CÄntennit maaffe ja merelle 

M a x i s a t N e t w o r k s O y 
V a l u r a u d a n t i e 19 0 0 7 0 0 He ls ink i 
puh . 0 9 - 3 5 0 8 2 6 0 
e - m a i l : r a i m o . k a r j a l a i n e n @ m a x i s a t . f i  
w w w . m a x i s a t . f i <h t tp : / /www. max i sa t . f i > 

Rannikon Puolustaja 2 | 2008 91 

http://www.rannikonpuolustaja.fi
mailto:raimo.karjalainen@maxisat.fi
http://www.maxisat.fi


The Depth ofTechnology 

The ROV Seaeye Panther w i th Tether Management Double Eagle Mkl l SAROV - a hybrid vehicle, both 
System. autonomously and remote ly cont ro l led, for mine 

hunt ing operat ions including detect ion, classification, 
localization and dest ruct ion of naval mines. 

JL 

Mar i t ime secur i ty solut ions fo r safeguarding under- The A U V 62 acting as an artificial submarine acoustic 
water domains, preventing intent ional damage t o target - one of A U V 62's many capabilities, 
por ts /harbours and ships, nuclear power plants, and 
o ther shore-based infrastructure. 

Saab Underwater Systems 
www.saabgroup.com D e t e r n 

http://www.saabgroup.com
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