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asan seitsemän vuosikymmentä sitten Suomi kävi talvisotaa
ankarissa olosuhteissa. Meitä
jälkipolvia hämmästyttää sotilaallisen
suorituskyvyn korkea taso ja yhteinen
tahtotila. Talvisodan taistelijat totisesti ansaitsivat Marskin päiväkäskyssään
14.3.1940 kirjaamat kuolemattomat sanat: "Sotilaat! Olen taistellut monilla
tantereilla, mutta en ole vielä nähnyt
teidän vertaisianne sotureita."
Mutta entä kaari talvisodasta nykypäivään? Suomalaisten nuorten perusarvot ovat pysyneet hämmästyttävän
muuttumattomina: perhe, koti, perusturvallisuus, valmius tarvittaessa puolustaa isänmaataan. Luotan suomalaiseen nuorisoon - nuoriin naisiin ja miehiin! Uskon, että sotiemme veteraanien
perintö on siirtymässä hyviin käsiin.
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Teemana Merivoimien henkilöstöresurssien johtaminen
Lehden aineistopäivä on 19.4.2010 mennessä. Tekstit sähköisessä m u o d o s s a mieluiten rtf-tekstitiedostoina ( m u u t k i n f o r m a a t i t käyvät) levykkeellä tai s ä h k ö p o s t i l l a . Kuva-aineisto paperi-, dia-,
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Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon henkilöstöalalta tehtävät selvitykset liittyvät asevelvollisuuden toimivuuteen ja kehittämiseen. Puolustusvoimat
on tunnistanut varusmiespalvelukseen
kohdistuvia sisäisiä kehittämiskohteita.
Vuoden alussa palveluksensa aloittanut
ikäluokka 1/2010 saa peruskoulutuksensa uusittujen koulutusohjeiden ja normien mukaisesti. Lisäksi koulutushenkilöstölle on jaettu erityinen toimenpideohjelma, joka on koostettu parhaista käytännöistä. Puolustusvoimain komentaja on asettanut erääksi puolustusvoimien lähivuosien päätehtäväksi asevelvolli-

Pääkirjoitus 112010

on - edelleenkin
i/oimavaramme
suuden toimivuuden turvaamisen. Tehtävän voi tiivistäen kirjoittaa käskyn
muotoon: Peruskoulutus kuntoon!
Puolustusministeriö on laatinut
strategiatyön, jonka vuosiluvuksi on
kirjattu 2025. Nyt tehtävän suunnittelutyön tavoitteena on 2010-luvun puolustusvoimat, jolla on kyky puolustaa
maata ja hallita erilaiset turvallisuustilanteet. Maanpuolustuksella tulee edelleen olla kansalaisten vahva tuki ja hyväksyntä.

tekijöiden liikkuvuus lisääntyy, toisaalta haluttomuus työssäkäyntialueen vaihtamiseen on vähentynyt. Tunnistamme
nämä haasteet.
Puolustusvoimien rakenteellisten
muutosten tavoitteena on saada toiminta ja talous tasapainoon.

Tarvitaan edelleen muutosvalmiutta. Vanhaa on purettava, jotta voidaan
rakentaa uutta. Mihin sitten tähdätään
henkilöstöalalla? Toimenpiteet voidaan
kiteyttää kolmella verbillä: yksinkertaista, delegoi ja säästä! Kuitenkin toimenpiteiden vaikutukset jatkuvat vuosikausia, jopa vuosikymmeniä.

Valitettavasti tämä edellyttää pysyviä säästöjä niin henkilöstömenoissa
kuin tilahallinnassa ja sotavarustuksen
hankinnassa ja yläpidossa. Puolustusvoimat on sitoutunut valtion tuottavuusohjelman mukaisesti supistamaan henkilöstöään noin 2500 henkilötyövuotta
vuoteen 2015 mennessä. Tämä pyritään
toteuttamaan ns. hyvän työnantajan periaatetta noudattaen. Avoin ja rakentava yhteistyö työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä on nyt ja tulevaisuudessa välttämätöntä.

Valtionhallinnossa ja myös puolustusvoimissa on seurattu kehitystrendejä
tarkasti. Tiedetään, että henkilöstökustannukset ovat nousseet viime vuosina
tuntuvasti. Erilaiset kumppanuus-ja ostopalveluratkaisut ovat muuttamassa perinteistä ammattihenkilöstöä asiantuntijoiksi. Palkkakilpailua esiintyy myös
valtiohallinnon sisällä, mikä vääristää
rekrytointia. Palkan rinnalle on tullut
muita palvelussuhteen etuja, jotka osaltaan nostavat kustannuksia. Henkilöstön osaamisen ja itsensä kehittämisen
merkitys korostuvat. Tiedon vanheneminen aiheuttaa sen, että osa henkilöstöstä on jatkuvasti koulutuksessa. Työn-

Työelämää koskevissa tutkimuksissa on havaittu yhteisöllisyyden ja työtovereiden välisen me-hengen tärkeys sekä
työntekijöiden hyvinvoinnin että organisaation tehokkuuden näkökulmasta.
Nykyaikaisin termein puhutaan sosiaalisesta pääomasta. Vuonna 2008 puolustusvoimissa siirryttiin työilmapiirikyselyissä sähköiseen, verkossa toteutettavaan kyselyyn (NetJotos). Kaikki palkattuun henkilökuntaan kuluvat vastaavat kyselyyn omalta työasemaltaan. Nyt
järjestelmään on liitetty mahdollisuus
vastata myös palkatun henkilöstön lähtökyselyyn ja esimies-ja vuorovaikutusvalmennuksen tehtäviin.
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Vuoden 2009 työilmapiirikysely oli joukko-osastoille vapaaehtoinen.
Kuluvan vuoden syksyllä kysely toteutetaan taas kaikissa yksiköissä.. On toivottavaa, että erinomaiseksi työkaluksi
havaittu, uudistettu työilmapiirikysely
otetaan aktiiviseen käyttöön.
Kannusta kaveri kuntoon! Eteneminen virkauralla, ylennykset sekä tehtävään määräämiset edellyttävät todistettua suorituskykyä ja nuhteettomuutta. Tämän vuoden alussa Suomen suurin kuntokoulu on julkistanut uuden,
askeltamiseen perustuvan liikuntateeman. Toivottavasti uudet julisteet haastavat palkatun henkilöstön, asevelvolliset ja reserviläiset liikkumaan. Puolustusvoimissa tehtyjen tutkimusten tulokset edellyttävät kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävää perusteellista remonttia
erityisesti kestävyyskunnon parantamiseksi. Liikunta-ala on jakanut koko palkatun henkilökunnan käyttöön sähköisen päiväkirjan - miehen tai naisen huoltokirjan - veloituksetta työsuhde-etuna.
Ajankohtainen asia on yleisen palvelusohjeen päivittäminen, joka antaa
perusteet ja pelisäännöt palveluksen
järjestämiseen. Tekeillä on eettiset oh3

jeet, jotka helpottavat rajapinnan mää-

Lopuksi haluan ottaa esille vuosi-

tettävien voimavarojen optimointi. SAP

rittelyä pulmatilanteissa. Kirkollinen

kymmenen merkittävimmän hankkeen.

HCM -henkilöstöjärjestelmä tulee vai-

ala on laatimassa eettisiä ohjeita omista

Se on SAP HCM-henkilöstöjärjestelmän

k u t t a m a a n kaikkien päivittäiseen elä-

lähtökohdistaan. Tasa-arvon, yhdenver-

kehittäminen, testaaminen ja käyttöön-

mään. Panostamalla kehittämistoimen-

taisuuden ja monimuotoisuuden edistä-

otto puolustusvoimissa. H C M (human

piteisiin, testaamiseen j a käyttöönot-

mishankkeen tavoitteena on edistää puo-

capital management) -henkilöstöjärjes-

toon laaditun aikataulun m u k a a n t u -

lustusvoimissa jokaisen ihmisen kohte-

telmää kehitetään henkilöstöjohtami-

lemme saavuttamaan parhaan tuloksin.

lua syrjimättä ja tasa-arvoisesti. Henki-

sen tukemiseksi. Tavoitteena on paino-

löturvallisuuden kehittämishankkeen

pisteen siirtäminen hallinnosta johtami-

tarkoituksena on selkeyttää palvelustur-

seen, vastuujaon selkiyttäminen, proses-

vallisuuden ja työsuojelun kenttää koti-

sien yksinkertaistaminen j a yhtenäistä-

maassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

minen sekä henkilöstöjohtamiseen käy-
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Päätoimittaja

Maanpuolustustahtoa - ko?
Mars! Stoi! Nelzja govorit!*

T

alvisota päättyi 70 vuotta sitten. Sota, josta on tullut
suomalaisen maanpuolustustahdon ikoni ja symboli.
Ja ansiosta. Siitä Suomen kansan ehdottomalla enemmistöllä on selkeä käsitys. Talvisota oli meidän "jihadimme"
riippumatta siitä, mitä muita merkityksiä tuolle tänä päivänä
runsaasti väärinkäytetylle termille nykyisin annetaan. Talvisota oli Vapaussotamme jatko, niin kuin Jatkosota oli Talvisodan
jatko. Ne oli käytävä, jotta myös muille, kuin itänaapurille,
selvisi Suomen kansan tahto. Tahto elää itsenäisenä kansakuntana ja valmius sen tahdon puolustamiseen. Hinnasta riippumatta. Se tahto on säilynyt myös kaikki vuodet tähän päivään
asti siitäkin huolimatta, että sitä on yritetty ja jatkuvasti yritetään ihan omin kotimaisin voimin nakertaa. Ja yllättävistäkin
suunnista, kuten olemme saaneet lukea ja kokea.
Edellinen kolumnini on tuottanut paljon palautetta.
Kannustavaa, kyselevää, osin ihmettelevääkin. Mutta ei ns.
"rakentavaa", ainakaan edessä päin. Myös palkatulta sotilashenkilöstöltä varustettuna kommentilla:" näin meidän miesten kesken, olen samaa mieltä".
Kuluneiden viikkojen aikana käydyt keskustelut ovat yhä
enemmän saaneet minut pohtimaan paria asiaa. Pidetäänkö
suomalaisen maanpuolustustahtoa niin itsestään selvänä asiana, että se kestää minkälaista tölvimistä tahansa. Vai onko syvä
rauhantila johtanut jotkut asioiden valmistelijat ja päättäjätkin niin yksisilmäiseen ja putkinäköiseen asioiden käsittelyyn,
että päätösten sivuvaikutukset jäävät arvioimatta. Tai niitä ei
osata arvioida. Vaikea uskoa, että se olisi syvällisesti harkittua.
Näin lääketieteen ammattilaisena, työssäni vastuualueena
erityisesti potilasturvallisuus, olen oppinut suurimpien riskien
löytyvän usein sivu-ja seurannaisvaikutusten alueelta. Potilasturvallisuuden ylläpitäminen ei salli huonosti valmisteltuja tai väärin tehtyjä ratkaisuja. Sivuvaikutusten huomioon ottamisen laiminlyönti voi viedä potilaan hengen. Kun meitä lääketieteen ammattilaisia usein syytetään ongelmien "medikalisaatiosta", en ole
voinut välttyä ajatukselta, että yhteiskunnassa vallan on saanut
"juridisikaatio", jossa kaikkiin kuviteltuihinkin ongelmiin akRannikon Puolustaja 1 [ 2010

Laiton taistelija, Upinniemi. 4.2.2010.

tiivisesti keksitään joku säädösratkaisu. Tulee mieleen entinen Albania, jossa kävin 80-luvun alussa. Siellä inflaatio-ja työttömyysongelmia ei ollut. Ne oli kielletty lailla! Ja miten sitten kävikään.
Ei puolustushallinnon säädösvalmistelu sinänsä mikään
poikkeus ole. Laki-ja säädösvalmistelun heikkouteen on eduskuntakin kiinnittänyt huomiota. Ja silloin ei vielä ole ollut kysymys sivuvaikutuksista tai edes aina säädöksien asiallisesta
järkevyydestä.
Kun 60 vuotta täyttäneen sotilaan ja kouluttajan, rauhan
ajan, univormun ja arvomerkkien käyttökieltoa on jo ryhdytty puolustelemaan Geneven sopimuksen määräyksillä (Reserviläinen 1/2010 *), kun aiemmat perustelut ovat keveiksi osoittautuneet, ei todellakaan tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja
samalla kuulla puheita: Teitä tarvitaan!
Hoh hoijaa...
Ylipäällikkömme tuossa tuonnoin esitti maanpuolustuskurssin avajaisissa ase- ja kansalaisvelvollisuutensa suorittaville ja sivareille yhteistä alokasaikaa. Terveydenhuollossa yhteiskunnalle vaarallista tautia sairastavia ei sijoiteta terveiden
joukkoon. Sen kieltää lakikin. En minä oikein aina näitä asioita ymmärrä. Kun en ole juristi. Ylipäällikkömme on.
Mutta pysyykö maanpuolustushenki elossa nykyisellä
hoidolla?
•
Kai Masalin
Lääkintöneuvos ja laiton taistelija* (Geneven sopimus)

*Mars! Seis! Ei saa puhua! (Talvisodan veteraanille annettu kielikoulutus)
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Merivoimat tiedottaa

Ylennettyjen rivistö oli komea.

T

aivaan sinisyys ja pilvien valkoisuus helisivät Heikkilän sotilaskodin täydeltä, kun Merivoimien Esikunnan oma Meritähdetkuoro lauloi itsenäisyydelle.
Esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala muistutti lyhyessä
tervehdyspuheessaan kiitollisuudestamme veteraanien työlle.

- He tekivät aikanaan asian kerralla selväksi. Meidän ei ole enää tarvinnut
pelätä, totesi Pennala.
Ylennyksiä tuli Merivoimien Esikuntaan useita. Tasavallan Presidentti
ylensi henkilöstöä 6.12.2009 seuraavasti:
kommodoriksi komentaja
Jarmo Pennala
komentajaksi komentajakapteenit

Vesa Aalto, Janne Huusko ja Juha
Savisaari
-

insinöörikapteeniluutnantiksi
insinööriyliluutnantit Björn
Enroth, Pauli Korhonen ja Harri
Koskela

-

insinööriyliluutnantiksi insinööriluutnantti Erik Kalliolevo

-

insinööriluutnantiksi vänrikki
Jani Vanharanta

-

yliluutnantiksi reservissä
luutnantit Tommi Isoniemi ja
Antti Lehmusjärvi.
Liikuntapäällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Jortikka palkitsi kylpylälahjakortilla Tiedustelusektorin miehet.
Kovakuntoiset kaverit saivat myös tittelin "Liikuntavaikuttajat 2009".

Esikunnan oman naiskuoro Meritähdet antoi näytteen osaamisestaan.
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Lisäksi tilaisuudessa muistettiin insinöörikomentaja Jaarle Wilskaa, jolle
on myönnetty huollon ansioristi.
•

Merivoimat tiedottaa

Terhi Pyyhtiä-Sassista
vuoden sotilasurheilija

Y

likersantti Terhi Pyyhtiä-Sassille palkintopallille kapuaminen on tuttu juttu: takana on
muun muassa jo neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta merivoimalaisten kuningaskamppailussa meri5-ottelussa.
Nyt Pyyhtiä-Sassi pokkasi tunnustusta saavutuksistaan Pääesikunnassa
Helsingissä, missä hänelle luovutettiin
vuoden sotilasurheilijan titteli. Tunnustuksen on kautta aikojen saanut vain
muutama nainen, ja merivoimissa Terhi on ensimmäinen naispuolinen tämän
kunnian saanut.
- Terhin ehdoton vahvuus on loistava tekniikka. Esimerkiksi esteradalla ja melonnassa Terhin suoritukset ovat
esimerkillisiä - kelpaisivat monille lajin
mieskilpailijoillekin malliksi, kehaisee
Suomen meri5-joukkueen päävalmentaja, kapteeniluutnantti Jukka Jortikka.
Jortikka kertoo arvostavansa erityisesti Pyyhtiä-Sassin viimevuotis-

ta mestaruutta Saksassa järjestetyissä
MM-kisoissa.
- Terhi on osannut yhdistää työnsä, harjoittelunsa ja kilpailunsa niin että
kaikki osa-alueet toimivat. Esimerkiksi
viime vuonna hän oli työssään merellä
aluksen talousesimiehenä 70 vuorokautta ja lisäksi opiskeli kymmenen viikkoa
aliupseerien peruskurssilla, mutta silti
pystyi jälleen MM-suoritukseen.
- Kiitosta on annettava myös Suomenlahden Meripuolustusalueelle Terhin esimiehille, jotka ovat mahdollistaneet harjoittelun sekä osallistumisen leireille ja kilpailuihin. Terhin saavutukset
ovat erinomaisen mielekästä ja näyttävää pr-työtä niin merivoimille, puolustusvoimille kuin koko Suomellekin, Jortikka kiittää.
Pyyhtiä-Sassi kilpaili ampumahiihdossa nuorten SM-tasolla saakka,
ja asepalveluksen hän suoritti Hämeen
Rykmentin Urheilukoulussa vuonna

AUTROSAFE OY

1998. Armeijan jälkeen hän hakeutui
Suomenlahden Meripuolustusalueelle
Upinniemeen ja työskentelee siellä nyt
huoltopalvelualiupseerina.
Ensimmäisen kerran Pyyhtiä-Sassi
kilpaili meri5-ottelussa kahdeksan vuotta sitten. Oma laji on löytynyt: sen todistavat peräkkäiset maailmanmestaruudet.
Meri5-ottelussa kilpailulajeina
ovat esteuinti, pelastusuinti, esterata,
merimiestaito ja amfibiomaastojuoksu.
Laji on saanut alkunsa jo viitisenkymmentä vuotta sitten, kun Italian laivastossa pohdittiin sopivaa harjoittelumuotoa sotilaiden erikoisjoukkojen fyysisten
ominaisuuksien kehittämiseksi. Maailmanmestaruuskilpailuja lajissa on järjestetty jo 46 kertaa; Suomessa kilpailut
pidettiin vuonna 2007.
•

www.autrosafe.fi
Rannikon Puolustaja 11 2010
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Onnitteluja
toimijoille!

Vuoden

P

arhaan kirjoittajan palkitsemiseen otettiin huomioon edellisen valinnan jälkeen ilmestyneet lehdet, eli vuodelta 2008 numero 4
ja kaikki neljä vuoden 2009 varsinaista numeroa. Yleishavaintona sisällöstä
todetaan, että viime vuoden alusta lukien virallisesti käyttöön otettu teemapäätoimittajien käyttäminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Sen johdosta jury saikin jo toimeksiannossaan velvoitteen arvioida myös teemapäätoimittajia
omassa sarjassaan.

Luutnantit Mika Kuutti (vas), Juha Parkkonen ja ylikersantti Markus Liesalho Ritarihuoneella.
Kuva Helsingin Reservin Sanomat 1012009.

I

tsenäisyyspäivä toi taas ylennyksiä ja kunnianosoituksia myös Sinisen Reservin aktiiveille. Majuriksi ylennettiin Rannikkojääkärikillan Antti Rautiainen ja Rt-kerho Johtorenkaan Kare Vartiainen, molemmat
SLMERIPOS:in veteraanikouluttajia,
mutta edelleen merellisen maanpuolustuksen aktiiveja. Uusista luutnanteista
bongasin Mika Kuutin ja vänrikeistä

Markus Markelinin.
Marcus Nyberg palkittiin MPK:n
Rautaisella mitalilla.
Parhaimmat

onnittelut!

Lehden päätoimittaja sai vastaanottaa
lehden joululounaalla, 6.12.2009 myönnetyn Rannikon Puolustajain Killan ansiomitalin.

B
Nöyrin kiitos!

(KM)

Kaikkien numeroiden teemapäätoimittajat ansaitsevat kiitoksen, mutta jury
kuunteli tässä kohdassa erityisen herkällä korvalla varsinaista toimituskuntaa,
ja palkitsee kommodori Juha Vauhkosen johdolla kootun "pinnanalaisen paketin" numerosta 4/2009. Tuon paketin erityisenä ansiona ei ole määrä, vaan laatu.
Arvioinnissa tuli selkeää plussaa myös siitä, että paketti oli päineen häntineen vahtimatta valmis, eli sen perään ei ollut tarvetta erityiseen paimentamiseen. Lisäansioksi sallittaneen lievän hymyn kera se,
että Juha oli onnistunut kokoamaan ehjän
paketin lähes haastavimmasta mahdollisesta aiheesta: eihän Vetenalaisista Vehkeistä yleensä kerrota mitään...
Toisena, perinteisempänä palkintolajina oli parhaan yksittäisen artikkelin
palkinto. Tässä juryn alkuperäisenä tavoitteena oli löytää palkittava kirjoittaja
sekä teemoihin sisältyneiden virkamiesartikkelien sarjasta että puolustusyhtiön ulkopuolisten kirjoittajien sarjasta.

Kommodori Henrik Nysten luovutti mitalin Kai Masalinille
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Jury käytti kuitenkin itsevaltaista
oikeuttaan ja päätti palkita kaksi hyvin

2009 kirjoittajat on valittu

Kommodori Juha Vauhkonen.

Komentaja Aimo Jokela.

Kenttärovasti Jukka Helin.

Toimitusneuvoston valitsema jury, Aulis Minkkinen (pj), Annele Apajakari ja Lars Eklund, on valinnut viimevuodelta kolme
palkittavaa kuvastaen uutta yhteistoimintamallia merivoimien kanssa. Kukin palkittava saa stipendin, joka kannustakoon
kaikkia kirjoittajia tänäkin vuonna. Seuraavassa valinnat perusteluineen.
tasavahvaa virkamieskynäilijää; komentaja Aimo Jokelan ja kenttärovasti Jukka
Helinin. Aimo kirjoitti numerossa 1/09
"Kansainvälisten operaatioiden logistisista haasteista". Ajankohtainen ja asiantunteva artikkeli oli toimitukseen tullessaan viimeistä piirtoa myöten valmis kuvatekstejä myöten, ja sitä paitsi ilmeisen
täyttä asiaa aiheesta, johon ani harvalla on asiantuntevaa sanottavaa. - Tuottipa se vielä sivutuotteena lehdentekijällekin ilon photoshopata kansikuva, jossa
C-17 laskeutuu erämaalaivan tarkan silmän seurannassa puiden latvoja hipoen
sinne jonnekin, missä kiitorata on vielä
keskeneräinen ilmeisesti osayleiskaavasta tehdyn valituksen takia...
Jukka puolestaan kirjoitti erinomaisen samaan puolustusvoimien päätehtävään liittyvän artikkelin "PitkäjaksoiRannikon Puolustaja 1 [ 2010

sen meripalvelun vaikutuksesta henkilöstön toimintakykyyn" numeroon 2/2009.
Tämä hyvin ajankohtainen ja sisällöltään
tieteellistä tekstiä lähentelevä artikkeli
avartaa erinomaisella ja ymmärrettävällä tavalla toimintakyvyn ja sen taustalla olevien tekijöiden käsitettä. Artikkeli
antaa paljon puolustushaararajat ylittävää ajattelemisen aihetta, ja on kaikkiaan
erinomainen muistutus siitä, että ihminen
käy yhä tekniikan edellä silloin, kun puhutaan kriisiolojen lopullisen menestyksen avainten haltijasta. Tässä kirjoituksessa on kotijoukoillekin luettavaa.
Edellä tehty palkitsemispäätös ei
millään muotoa tarkoita sitä, etteivätkö
vierailevien kirjoittajien artikkelit olisivat olleet tismalleen asiaansa osuneita ja
hyvin laadittuja. He olivat vaan - kiitos
päätoimittajan ja teemapäätoimittajien -

yksikertaisesti niin ansioituneita alansa
guruja, että jury tunnustaa mitanneensa heitä ihan omanlaatuisellaan ammattilaismittarilla; sillä, jonka vaativuus lie
vähintäänkin Nobel-tasoa.
Lausuntonsa lopuksi jury kiittää
kaikkia kirjoittajia ja toimituskuntaa
äärimmäisen hyvin tehdystä työstä, ja
toteaa, että on tässä taas vuotuiselle kiltalehtien palkitsijalle haastetta kerrakseen - siis jos haluaa välillä vaihtaa palkittavaa lehteä.
Aulis Minkkinen
Toimitusneuvoston ja juryn puheenjohtaja

JK. Jos ylipäätään mitään jäi kaipaamaan, niin sellaiseksi laskettakoon pikkuisen terävämmät kynät ja monialaisem-

mat tyylilajit - mutta sitä vartenhan ovat
tämän vuoden numerot!
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Uutisia

Merihistoria.fi
Portti merenkulun historiaan

http:llwww.merihistoria.fi/

Merimuseon tutkija Sari Mäenpää arasi sivuston poistamalla paperin videotykin edestä
(0 Enqvist)

na 2006. Merihistoria.fi-sivuston taustayhdistyksiä ovat Suomen Laivahistoriallinen yhdistys, Suomen Meriarkeologinen seura ja Suomen Merihistoriallinen yhdistys.
Merihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Lehmuskallio ja merihistoria.fi sivuston
päätoimittaja Petri Sipilä avajaisissa (0 Enqvist)

Merihistoria.fi

on meri- ja
laivahistoriallisen aineiston digitaalinen arkisto,
joka välittää aiheeseen liittyvää materiaalia tutkijoiden, harrastajien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Arkiston
ohella sivustolla julkaistaan alan uutisia
ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Sivuston päätoimittaja Petri Sipilä kertomassa
sivustosta avajaisissa (O Enqvist)
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Merihistoria.fi on kolmen merihistoriaan, laivoihin ja meriarkeologiaan keskittyneen yhdistyksen yhteishanke, jonka tavoitteena on koota alan tiedot kaikkien kiinnostuneiden saataville.
Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuon-

Merihistoria.fi -sivuston kehittämistä ovat tukeneet opetusministeriö,
Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska
Kulturfonden. Sivusto avattiin virallisesti 18.10.2009 Tieteiden talolla, mutta sitä kehitetään jatkuvasti. Erityisesti sivustolle halutaan muiden meri- ja
rannikkohistorian piirissä toimivien
yhdistysten linkkejä. Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys on jo ensimmäisenä linkkinä sivustolla. Tarvittaessa lisätietoja antaa päätoimittaja Petri Sipilä, editor@merihistoria.fi, tai teknisissä
asioissa sivujen ylläpitäjä, webmaster@
merihistoria.fi.
•
Ove Enqvist

Bägaskärin yhteysvene kastettiin

|SJ0RADDNW6)

Yhteysvene Reijo.

Meripelastusseuran Bägaskärin toimintakeskuksen uusi yhteys-ja koulutusvene
kastettiin Vene 10 Bät -messuilla 11.2. Alus sai nimekseen Reijo sen lahjoittaneen Reijo Rautauoman mukaan. Kummina toimi lahjoittajan puoliso Ainosisko
Rautauoma ja aluksen miehistöineen siunasi rovasti Sakari Lehmuskallio.

I

nkoon ulkosaaristoon keväällä 2009
avatun toimintakeskuksen yhteysliikenne hoidettiin ensimmäisen kauden aikana usealla eri aluksella.

navigointilaitteistollajapelastusvarusteilla, ja se toimii yhteysliikenteen lisäksi koulutusveneenä toimintakeskuksen kursseil-

la. Tarpeen vaatiessa venettä voidaan käyttää myös meripelastustehtävissä. Aluksen
kokonaishinta on n. 170 000 €.
Yhteysveneen lahjoittanut Reijo
Rautauoma on Meripelastusseuran merkittävimpiä tukijoita ja on ollut aiemmin mukana rahoittamassa mm. Helsingin PV5-luokan pelastusalusta.
•
Kuvat: Eero

Nurmikko

- Tuona aikana kävi selväksi, että toimintakeskukseen tarvitaan oma
tarkoituksenmukainen yhteysvene, totesi Meripelastusseuran toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen.
Paragon Yachtsin rakentama, 36 solmun huippunopeuteen yltävä Paragon 25
-vene on n. 8,5 metriä pitkä ja kolme metriä leveä. Sen kuljetuskapasiteetti on yhdeksän henkeä ja toimintamatka 200 meripeninkulmaa. Alus on varustettu Meripelastusseuran käyttämällä elektronisella
Rannikon Puolustaja 1 [ 2010

Kastetilaisuus. Oikealta Kyösti Vesterinen, Reijo Rautauoma, Ainosisko Rautauoma, Janne Viitala,
Göran Wahlbergja Sakari Lehmuskallio.
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Teemana Henkilöstön suunnittelun johtaminen

Jukka-Pekka

Miksi henkilöstöalan
teemanumero?

I

dea henkilöstöalan teemanumeron
laatimiseen syntyi, k u n pohdimme, miksi kentällä leikillisesti todetaan henkilöstöalalla työskenteleville:
"Tuletko ystävänä - vai henkilöstöalan
edustajana?" Syitä varmaan on monia.
Yhtenä syynä lienee se, että henkilöstöalan toimintaa ja toimintaa ohjaavia periaatteita ei tunneta. Päädyimme siihen,
että teemanumeron tarkoituksena on selkeyttää lukijan tietämystä merivoimien
henkilöstövoimavarojen osatekijöistä
ja niiden johtamisesta. Kohderyhmäksi määriteltiin merivoimien nykyinen ja
tuleva henkilöstö.
Valtion heikko taloudellinen tilanne yhdistettynä lakeihin, asetuksiin, sopimuksiin j a ohjeistukseen, puolustusvoimien hallinnon kehittämistoimenpiteisiin ja henkilöstölle ehkä tuntemattomiksi jääneisiin urasuunnittelu-,
ylennys- sekä palkitsemisperusteisiin aiheuttaa epätietoisuutta. Tilanne herättää merivoimien henkilöstössä perusteltuja epäilyjä toiminnan avoimuudesta, suunnitelmallisuudesta ja työntekijöiden sekä ammattiryhmien tasavertaisesta kohtelusta.
Työnantajan tehtävänä on rakentaa
organisaatio ja henkilöstövoimavarat siten, että käsketyt tehtävät saadaan hoidettua. Merivoimien suorituskyvyn yllä-
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pitämiseen ja kehittämiseen liittyvät henkilöstöalan suunnitelmat herättävät tunteita, ja niiden toteuttaminen vaikuttaa
työntekijöiden lisäksi myös heidän läheisiinsä. Työntekijöillä on oikeus tietää, miten heidän asioitaan hoidetaan, ja heillä
on suunnitteluvaiheessa mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätösten tekoa.
Puolustusvoimien henkilöstöstrategian (HESTRA) mukaisesti "henkilöstö on tärkein voimavaramme". Slogan on meille tuttu myös useista juhlapuheista. Merivoimien johdon ja meidän
kaikkien sitoutuminen lauseen sisältöön
vaatii päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka
tukevat tämän tahtotilan toteuttamista. Uhkana on, että kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa henkilöstöstä otetaan enemmän irti. Vastapainoksi työnantajan olisi hyödyllistä tukea henkilöstön työssä jaksamista. Lyhyellä aikaviiveellä henkilöstöstä saadut lisätehot voivat muuttua tulevaisuuden kustannustekijöiksi esimerkiksi lisääntyneiden sairauspoissaolojen vuoksi tai työntekijöiden hakeutuessa toisen työnantajan palvelukseen. Tehtävät, toimintatavat ja henkilöstön määrä sekä laatu on
suhteutettava ja sopeutettava keskenään.
Artikkelikokonaisuuden avulla
tuodaan näkyväksi osa niistä menettelytavoista, joiden mukaan nykyisin toimi-

Schroderus

AlÄ
Komentaja
Jukka-Pekka
Schroderus,
Merivoimien Esikunnan henkilöstöosaston
apulaisosastopäällikkö

taan. Lisäksi perustellusti esitetään osa
niistä tulevaisuuden näkökulmista, joita noudattaen kehitetään henkilöstöalan
kokonaisuutta osana merivoimien suorituskykyä sekä puolustusvoimien henkilöstöalan ohjausta. Punaisena lankana on ollut pyrkimys muodostaa kokonaiskuva lukijalle siitä, miten nykyiset
merivoimien tehtävät, päätökset, uusien
suorituskyky vaatimusten ja kehittämisohjelmien perusteet vaikuttavat merivoimien henkilöstöalan toimintaan koti-ja
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Korostan, että kirjoittajat ovat käsitelleet kokonaisuuksia persoonallisesti osaamisalueidensa, näkökulmiensa ja
rajauksiensa mukaisesti. Kiitän kirjoittajia, toimitushenkilöitä ja heidän läheisiään vapaa-ajan käyttämisestä ja sitoutumisesta tämän lehden tekemiseen.
Olemme kirjoittajien kanssa onnistuneet, mikäli luettuanne artikkelit kokonaan tai osittain teille on selkeytynyt
merivoimien henkilöstövoimavarojen
toiminnan perusteet, johtamisen nykytilanne sekä tulevaisuuden tahtotila. Itsekkäänä tavoitteenamme on ollut pyrkimys
vahvistaa merivoimien henkilöstön luottamusta henkilöstöalan toimintaan sekä
edistää rekrytointia merivoimiin. Nyt
ja tulevaisuudessa meidän täytyy toimia
älykkäämmin - ei kovemmin.
•

Teemana Henkilöstön suunnittelun johtaminen

Ismo Korhonen

Merivoimien henkilöstöjä tehtävärakenteen
kehittäminen
Puolustusvoimien ja sen osana merivoimien henkilöstö- ja tehtävärakenteen
kehittämiseen vaikuttaa moni linjaus. Näistä ehkä tärkeimpinä voidaan pitää
puolustusvoimien HESTRA-henkilöstöstrategiaa vuodelta 2005 ja puolustusministeriön vuonna 2007 julkaisemaa henkilöstöpoliittista strategiaa HEPO.

P

uolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa strategiassa todetaan, että toimintaympäristön muutoksiin varautuminen edellyttää
henkilöstö- ja tehtävärakenteen jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on luoda
tasapaino puolustushallinnon sodan ja
rauhan ajan tehtävien ja resurssien sekä
osaamisen ja henkilöstön välille.
Henkilöstörakenne suunnitellaan
mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Sotilasvirkoja käytetään vain niissä
tehtävissä, joissa sotilaskoulutus on välttämätöntä (ml. valmiudelliset tekijät).

Henkilöstöjärjestelmää kehitetään
laadullisesti ja määrällisesti. Laadullisella kehittämisellä turvataan henkilöstön ammattitaito ja motivaatio sekä parannetaan puolustushallinnon kilpailukykyä työnantajana. Määrällisellä kehittämisellä säädellään puolustushallinnon
henkilöstörakennetta ja varmistetaan
henkilöstöresurssien kohdentaminen kehitettäville toimialueille. Henkilöstöjä tehtävärakennetta kehitetään vastaamaan tulevia osaamisvaatimuksia.
Työnantaja päättää tehtävistä, niiden sisällöstä ja yksittäistenkin tehtäviRannikon Puolustaja 11 2010

en osaamisvaatimuksista. Osaamisvaatimuksia suunniteltaessa ja asetettaessa
tulee huomioida niiden vaikutus henkilöstömenoihin sekä hallinnonalan tavoite vähentää henkilöstömenojen osuutta
kokonaismenokehyksessä.

Oi
4J
Komentaja
Ismo Korhonen
Merivoimien
Esikunnan
henkilöstöosaston
osastopäällikkö

Merivoimien henkilöstöalan tavoitteisiin päästään pitkällä aikavälillä pitämällä yllä ensiksikin henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista. Tähän kuuluvat työnantajakuvan, rekrytoinnin, tehtävä-, henkilö- ja urasuunnittelun sekä
palkitsemisen ja palvelussuhteiden ehtojen määrittely.

HESTRA

Toiseksi ylläpidetään henkilöstön
osaamista, mitä tukevat koulutusjärjestelmän, oppimisympäristöjen ja -mahdollisuuksien kehittäminen, osaamispohjainen johtaminen sekä yhteistyö
muun yhteiskunnan kanssa.

Henkilöstöjohtamisen periaatteet on esitetty puolustusvoimien henkilöstöstrategiassa. Lähtökohtina ovat puolustusjärjestelmän suorituskyky vaatimukset ja
puolustushallinnon henkilöstön kehittämislinjaukset.

Kolmanneksi pidetään yllä henkilöstön fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja
eettistä toimintakykyä. Tähän liittyvät
toimintaympäristön huomioiminen sekä työyhteisön ja esimiestoiminnan kehittäminen.

Merivoimien henkilöstöjärjestelmällä tarkoitetaan henkilöstöjohtamista tukevaa keinovalikoimaa, joka muodostuu

Neljänneksi ylläpidetään kustannustehokasta henkilöstörakennetta ns.
HKP- eli henkilöstöstökokoonpanomenettelyllä. Tässä yhdistetään merivoimien toiminnalliset henkilöstötarpeet
ja käytännön mahdollisuudet kohdentaa henkilöstöä puolustushaaran kehittämisen ja joukko-osastojen perustehtävien tarpeisiin.

-

henkilöstörakenteesta
merivoimien pääprosesseihin
kiinteästi liittyvistä
henkilöstöalan prosesseista ja
menettelytavoista

-

henkilöstöosaamisesta
henkilöstötietojärjestelmistä
sekä näitä tukevasta
tutkimustoiminnasta.

Tavoitteet 2010-2014
Merivoimien Esikunta varmistaa puolustushaaran erityispiirteiden huomioimisen henkilöstöjohtamisessa. Tässä tehtä15
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tön siirtyminen eläkkeelle. Myös Pää-

löstövoimavarojen johtaminen ja osallis-

Painopisteenä on ohjata osaamisen

esikunnan palkkarahoitukseen kohdis-

tuminen puolustusvoimien henkilöstö-

johtamiseen ja kehittämiseen se-

tama leikkaus vähentää käytössä olevaa

alan kehittämiseen. Merivoimien joukko-

kä koulutusjärjestelmään liittyvää

henkilöstöresurssia. Perustettavilla ali-

osastojen tehtävänä on henkilöstövoima-

tutkimusta puolustusvoimien tutki-

upseerinviroilla ei saada kyseistä osaa-

varojen tarkoituksenmukainen käyttö,

mussuunnitelman kautta ja osal-

misvajetta poistettua täysimääräisesti.

joukkojen suorituskyvyn kehittäminen

listua PV SAP KEHHCM-työka-

vässä korostuu puolustushaaran henki-

2.

ja henkilöstön toimintakyvyn ylläpito.

Suunnittelukauden lopulla otetaan

lujen ja palveluiden määrittelyyn.

käyttöön uusi henkilöstöalan tietojär-

SAP-järjestelmän käyttöönotto, val-

jestelmä PV SAP. Kokonaisuus käsittää

mana merivoimat pyrkii kustannustehok-

mennus ja asiasta tiedottaminen

SAP DFPS (Defence and Public Security)

kaaseen ja suorituskykyiseen henkilöstö-

suunnitellaan osana tukitoimintaa.

- järjestelmän sekä SAP H R / H C M (Hu-

Selonteon j a Pääesikunnan ohjaa-

man Resources/Human Capital Manage-

rakenteeseen. Suunnittelukaudella 2010Koulutusjärjestelmän kehittämi-

ment) -henkilöstöhallinnon ja osaamisen

määrä, rakenne ja osaaminen mukaute-

nen vastaamaan uutta henkilös-

hallinnan järjestelmän. Uuden toimin-

taan palvelemaan sodan ajan joukkojen

törakennetta.

nanohjausjärjestelmän odotetaan tehos-

2014 merivoimien palkatun henkilöstön

3.

tarvetta, puolustusvoimien johtamis- ja

Painopisteenä on aliupseerien kou-

tavan merkittävällä tavalla merivoimien

hallintojärjestelmän 2008 tehtäviä sekä

lutus sekä siviilihenkilöstön osaa-

hallinnointia ja johtamista.

puolustushaaran pitkäjänteistä kehittä-

misen kehittäminen ja hallinta.

mistä. Tavoitteena on mukauttaa henki-

Kehittämisessä huomioidaan niin

kilöstön fyysisen, psyykkisen ja eettisen

löstökokoonpano (noin 2070 tehtävää)

ikään kansainvälisen kriisinhal-

toimintakyvyn ylläpitäminen hyvällä ta-

vastaamaan merivoimien ydintehtäviä

linnan ja vapaaehtoisen toiminnan

solla. Se asettaa esimiesten johtamistoi-

ja vaadittuja suorituskykyjä ottaen huo-

vaikutukset.

minnalle erityisiä vaatimuksia.

distuvat tuottavuusohjelman velvoitteet.

Merivoimat osallistuu lisäksi ase-

vastaa merivoimien nykyisiä tehtäviä.

Merivoimien sotilaallinen suoritus-

velvollisuusjärjestelmän kehittämiseen.

Tulevaisuuden haasteena on tarvittavan

kyky varmistetaan keskittymällä meri-

Painopiste on palveluksen keskeyttämi-

osaamisen varmistaminen alati muuttu-

voimien ydintoimintojen vaatiman osaa-

sen kasvun pysäyttämisessä ja poistumi-

vassa toimintaympäristössä. Merivoimien

mioon hallinnonalan henkilöstöön koh-

Suunnittelukaudella korostuu hen-

Tällä hetkellä henkilöstön määrä

en ennaltaehkäisemisessä. Samassa yhte-

ja koko puolustushallinnon 2020-luvun

tuu Pääesikunnan johtamaan henkilös-

ydessä selvitetään naisten rekrytointijär-

henkilöstövoimavaroja suunniteltaessa

töjohtamisen ja koulutusjärjestelmän ke-

jestelmän kehittämistarpeet. Siviilikou-

keskeisenä haasteena on yhdistää tiukan

hittämiseen. Tähän liittyvästä työstä vas-

lutus ja -osaaminen otetaan aiempaa pa-

resurssipolitiikan vaatimukset ja henki-

taa Merivoimien Esikunta. Joukko-osas-

remmin huomioon varusmieskoulutuk-

löstömenojen säästötavoitteet kasvaviin

tot valmistautuvat osallistumaan työhön

sen valinnoissa ja sodan ajan sijoituksessa.

henkilöstön osaamisvaatimuksiin ja ki-

misen kehittämiseen. Merivoimat osallis-

ristyvään työmarkkinakilpailuun.

normaalin toimialaohjauksen mukaisesti.
Merivoimien toimintasuunnitelmas-

Lähivuosien haasteita

Henkilöstöpoliittisen

strategia

sa seuraaviksi neljäksi vuodeksi määritel-

Suunnittelukauden haasteena on osaa-

2025:n tavoitteena on varmistaa, että

lään kehittämisen osa-alueet seuraavasti:

van kouluttajahenkilöstön vaje. Kou-

käytössämme on riittävä ja osaava hen-

luttajahenkilöstön määrään vaikuttavat

kilöstö uskottavan kansallinen puolus-

1.
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Osaamisen johtaminen ja hallinta.

sotatieteen kandidaattien maisteriopin-

tuskyvyn muodostamiseksi, yhteiskun-

Painopisteenä on kartoittaa ja mää-

not, kriisinhallintatehtäviin, pohjois-

nan tukemiseksi sekä kansainvälisen yh-

rittää merivoimien tehtävien osaa-

maiseen taisteluosastoon ja sen koulut-

teistoiminnan ja sotilaallisen kriisinhal-

mistaso, tehtävärakenteet ja osaa-

tamiseen sitoutuvan henkilöstön mää-

linnan toteuttamiseksi.

mistarpeet.

rä, sekä kokeneen kouluttajahenkilös-

•
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Prosesseista
työtä helpottava
työkalu

M

Mikko Korkka

DI Mikko Korkka
Puolustusvoimien
prosessiarkkitehti
MPKKITKKKI
Kehittämisosasto

S

Monica Sandell

Tradenomi
Monica Sandell
Siviililienkilöstöalan
toimialajohtaja
MERIVEI
Henkilöstöosasto

itä sinulle tulee mieleen sa-

sessityön lähtökohtana o n tehdä pro-

nasta prosessi? Yritysmaa-

sesseista työtä selkeyttävä ja helpottava

antuntijoista henkilöstö-, koulutus- j a

ilmassa prosessi määritel-

työkalu. Samalla laaditaan yhteiset toi-

henkilöstötukitoimialoilta. Tiimistä

lään seuraavasti: "Prosessi on sarja loo-

mintatavat, ohjeistus ja tavoitteet sekä

löytyy niin sotilas- j a siviilinäkökulma

gisesti kytkettyjä toimintoja, jonka tar-

tehdään toiminta riittävän avoimeksi ja

kuin mies- ja naisnäkökulmakin. Meri-

koituksena on tuottaa tuotteita tai pal-

ymmärrettäväksi jokaiselle merivoimis-

voimien johdon osoittama kiinnostus,

veluja joko sisäiselle tai ulkoiselle asiak-

sa työskentelevälle. Yksilö saa prosessis-

saatu tuki j a osallistuminen prosessi-

kaalle. Kyvykäs prosessi täyttää asiak-

ta vastauksen kysymykseen: "Miten?"

työhön on edesauttanut työn tekemistä.

kaan odotukset resursseja tuhlaamatta
sekä kykenee mukautumaan ulkoisiin ja
sisäisiin muutoksiin".

sella. Tiimi koostuu oman alansa asi-

Sanonta "yksinkertainen on kaunista" pätee myös prosesseihin.

Tavoitteet määriteltiin

Prosessityötä tehdään omien töiden

Tiimin ensimmäisenä tehtävänä oli miet-

Kenttäohjesäännön yleisessä osassa

ohella tiimityöskentelynä Merivoimien

tiä merivoimien henkilöstöalan prosessi-

määritellään, että puolustusvoimissa nou-

Esikunnan henkilöstöosastolla puolus-

en tavoitetila, eli minkä tilan henkilös-

datetaan prosessimaista toimintatapaa.

tusvoimien prosessiarkkitehdin, diplo-

töala pyrkii prosessien kautta toimin-

mi-insinööri M i k k o Korkan avustuk-

nallaan saavuttamaan.

Merivoimien henkilöstöalalla pro-

Merivoimien henkilöstöalan prosessien tavoitteena on turvata merivoimille
ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, joka on laadultaan ja määrältään
riittävä kaikissa turvallisuustilanteissa oikeaan aikaan ja oikeassa tehtävässä.
Tavoitteena on myös, että merivoimien henkilöstö tuntee olevansa arvostettua, ammattitaitoista, kehittyvää sekä oikeanmukaisesti j a tasapuolisesti
kohdeltua.
Tavoitteisiin päästään ylläpitämällä:
henkilöstön saatavuutta ja
sitoutumista
-

henkilöstön osaamista

-

henkilöstön toimintakykyä ja

-

tehtävien edellyttämää
ja kustannustehokasta

Prosessitiimi prosessiseinällä.
Rannikon Puolustaja 11 2010

henkilöstörakennetta.
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Prosessit on jaettu seitsemään

Koko prosessitiimin mielestä työ on

misen hallintaan sekä prosessien ja toi-

pääprosessiin, jotka sisältävät henkilös-

ollut tekijöilleen opettavainen kokemus

mintatapojen yksinkertaistaminen ja yh-

töalalta kaiken johtamisesta suunnit-

käytännönläheisestä oman toiminnan ja

tenäistäminen.

telun kautta toteuttamiseen sekä moti-

osaamisen kehittämisestä sekä samalla

voinnin, palkitsemisen, palvelussuhde-

henkilökohtainen kasvuprosessi.

asioiden hallinnan sekä toiminnan ar-

lujen ja johtamisjärjestelmien kehittämiProsessityö jatkuu 2010

vioinnin ja seurannan.

Kaikkia henkilöstöalan toiminnallisia tavoitteita tukee tietohallintopalvenen. Suurimpia käynnissä olevia hank-

Työskentelymetodina parhaaksi on

Vuoden vaihteeseen mennessä valmiiksi

keita on toiminnanohjauksen PV SAP

todettu työskentely niin sanotulla pro-

saatiin arviolta 70 prosenttia kuvattavis-

-järjestelmähanke, jossa myös merivoi-

sessiseinällä.

ta prosesseista. Työskentelyä jatketaan

mat on ollut aktiivisesti mukana jo rei-

Kokonaisuus pysyy paremmin pro-

heti tammikuusta alkaen ja se saatetaan

lun kolmen vuoden ajan. Henkilöstöhal-

sessiseinällä hallinnassa kuin pelkästään

loppuun huhtikuuhun 2010 mennessä.

linnon tietojärjestelmäratkaisut tukevat

tietokoneella työskennellessä. Korjauk-

Henkilöstöalan prosessit otetaan laaja-

henkilöstöalan prosesseja.

set ja lisäykset tehdään erivärisillä kynil-

mittaisesti käyttöön merivoimien henki-

lä tulosteisiin seinällä ja yhden henkilön

löstöalalla syksyn 2010 aikana.

vastuulla on päivittää muutokset sähköi-

IfSAPtoyou
PVSAP K E H HCM -projektin tavoittee-

seen materiaaliin sekä tulostaa uusi ku-

Kehittämistyö

na on mahdollistaa integroitu henkilös-

va seinälle. Prosessiseinästä saatu palau-

puolustusvoimissa

tön ja osaamisen hallinta, jolla kyetään

te on ollut pelkästään positiivista ja pro-

Henkilöstöalan kehittämistyötä tehdään

ennakoiden vastaamaan organisaation

sesseihin on käynyt tutustumassa henki-

myös muualla puolustusvoimissa. Kehit-

muuttuviin suorituskykyvaatimuksiinja

löstöjohdon lisäksi muidenkin toimialo-

tämistyön tavoitteina ovat painopisteen

henkilöstötarpeisiin. Se perustuu yhte-

jen johtoa ja asiantuntijoita.

siirtäminen henkilöstöhallinnosta osaa-

näiseen toimintatapaan, jossa hyödynne-

5 Toiminnan seuranta ja

Henkilöstöstrategia, politiikka ja johtaminen

Palvelussuhdeasioiden hallinta
xm.-.f
Toiminnan arvioinnin ja seurannan merkitystä on korostettava.
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PVSAP
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1S335»
PVOV-1 ToimRefA

PVSAP toiminnallinen perusajatus
Valtionhallinto

Toiminnanohjaus

Operatiivinen

voimankäyttö

h

Puolustusvoimien

toimintatapa

K

t

\
Tukee

Tuottaa

integroitumista
valtionhallintoon

/
Tarjoaa

palveluita,

resurssitilannetiedot
operatiiviseen käyttöön

jotka tukevat
prosessimaista toimintatapaa

V

~

I

" Johdon raportointi

• Materiaalihallinto

•Taloushallinto

• Henkilöstöhallinto

• Kokoonpanojen hallinta

" Suunnittelu ja seuranta

• Hankinnat

• Matkustushallinto

1

" Logistiikka

• Kunnossapito

Osaamisen hallinta

• Joukkotuotanto

• Työajanhalfinta

• Tuotannonohjaus
" Myynti ja jakelu
PV6AP KEH hanke

PVSAP:n toiminnallinen perusajatus

tään ajantasaista, oikeanlaista ja eheää

jen muutos koskettaa puolustusvoimien

nyskoulutus-ja kehittämiskeskuksen ke-

henkilöstötietoa. Puolustusvoimien pro-

koko henkilöstöä eli palkattua henkilös-

hittämisosasto vastaavat HCM-projek-

sessien kaikissa vaiheissa on oltava käy-

töä, varusmiehiä ja reserviläisiä.

tin ohjauksesta ja johtamisesta.

tettävissä tehokas ja reaaliaikainen tie-

H C M ( H u m a n Capital Manage-

PVSAP:n käyttöönotto toteutetaan

tojärjestelmätuki henkilöstöhallinnon

ment) -projektin omistaa komentopääl-

neljässä vaiheessa vuosina 2010 - 2014 si-

palveluille. Henkilöstöalan näkökul-

likkö ja ohjaajana toimii pääesikunnan

ten, että halutut toiminnallisuudet ovat

masta päätavoite on tuottaa tietojärjes-

henkilöstöosaston apulaisosastopääl-

kokonaisuutena loppukäyttäjien käytet-

telmäpalvelut integroidulle henkilöstön

likkö. Pääesikunnan henkilöstöosasto

tävissä 2015.

ja osaamisen hallinnalle. Toimintatapo-

ja Maanpuolustuskorkeakoulun täyden-

•
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Joukkojen suorituskykyvaatimukset
pilkotaan osaamispohjaisiin tehtävät
sa sitä, mikä on oikein ja mikä väärin.
Osaamispohjaisia tehtävänkuvauksia laatiessamme joudumme pohtimaan,
mitä tietoja ja taitoja pitää osata. Tiedot
ja taidot ovat yksilöllisiä käyttäytymistaipumuksia ja toimintamme ominaisuuksia, luonnon j a kulttuurin tuotteita. Merivoimien haasteenamme on saada tämä hiljainen taitotieto näkyväksi
ainakin tärkeimpien asioiden osalta j a
tallennettua merivoimien tiedoksi.
Uskomus, totuus ja oikeutus
Työntekijöiden pitää ammattienvalinnassaan huomioida omat taipumuksensa

M

iten merivoimat

osana

puolustusvoimia pystyy

eli työntekijän työmarkkinakelpoisuu-

ja sisäisen motivaationsa. Tällöin hän to-

den parantamiseen.

dennäköisemmin saavuttaa työtehtävien

mallintamaan joukkojen-

Osaavat työntekijät ovat tiedolli-

tavoitteet ja niitä saavutellessaan kokee

sa suorituskykyvaatimukset j a muutta-

sesti, taidollisesti, asenteellisesti j a ar-

työn iloa. Tämä ilo näkyy työympäris-

maan ne henkilöiden osaamispohjaisik-

vomaailmaltaan vahvoja henkilöitä, j a

tössä. Työntekijä tietää asian, jos kolme

si tehtävänkuvauksiksi?

he pystyvät tekemään heille käsketyt

ehtoa toteutuu. Nämä kolme ehtoa ovat

tehtävät. Edellä mainitun määritelmän

uskomus, totuus ja perustelu tai oikeu-

Osaaminen

avulla pystymme käsittelemään osaami-

tus. Käytännössä henkilöllä on käsitys

Osaaminen on vaikeasti hahmotettavis-

sen tekijöitä.

käsiteltävästä asiasta, tämä käsitys pitää
paikkansa ja käsitys on hyvin perustel-

sa ja usein tuntuu siltä, että osaaminen
on kuin saippuapala, josta ei saa otetta.

Toimintakyky

tu sekä henkilöllä on riittävä asiantunti-

Osaaminen on kenttäohjesäännön ylei-

Toimintakyky muodostuu neljästä osa-

juus usko asiaan. Vastaavasti työntekijän

sen osan määritelmän mukaan henkinen

alueesta eli eettisyys, moraalisuus, sosiaa-

katsotaan olevan taidollisesti pätevä teh-

operaatioulottuvuus. Se liittyy henkilös-

lisuus ja fyysinen kunto. Työntekijän toi-

tävän suorittamiseen kun täyttyy seuraa-

tön kehittämiseen, joka muodostuu kol-

mintakyky vaatii sotilaan perustaitojen

vat kolme ehtoa: Ensimmäiseksi hänen

mesta kokonaisuudesta. Ensimmäiseksi

ja tietojen lisäksi yhä enemmän sosiaalis-

on uskottava pystyvänsä tekemään käs-

työnantaja pyrkii tehostamaan työtehtä-

ta toimintakykyä, psykologista osaamis-

ketty tehtävä. Toiseksi tehtävän on olta-

vien tekemistä. Toiseksi kehitetään orga-

ta, päätöksentekotaitoja, tilannetajua ja

va toteuttamiskelpoinen. Kolmanneksi

nisaation sisäistä toimintaa, yhteistyö-

tapahtumien hahmottamiskykyä. Eetti-

työntekijällä on sellainen harjoituskoke-

tä ja toiminnan laadullisuutta. Kolmas

sen toimintakyvyn avulla sotilas pystyy

mus ja koulutus, joka oikeuttaa hänen

kokonaisuus liittyy työntekijään itseensä

taistelukentällä arvioimaan toimintaan-

luottamaan kykyynsä suorittaa tehtävä.
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(uvauksiin?
Osaamispohjaiset tehtäväntasot

rituskyvyn toteuttamisessa tarvittavaa

la on annettujen tehtävien ja tavoitteiden

tehtävänkuvauksineen

osaamista. Tähän liittyen välineinä toi-

mukainen osaaminen käytössään.

Millaista osaamista puolustusvoimissa

mivat tehtävärakennemalli ja tehtäväpro-

tulevaisuudessa tarvitaan edellä kuva-

fiilit. Tehtävärakennemallin ja tehtäväp-

kehyksenä vertailtaessa eri tehtäviä j a

tun suorituskyvyn tuottamiseksi? Puo-

rofiilien tarkoituksena on jäsentää ja sel-

niissä edellytettäviä osaamisia keske-

lustusjärjestelmän suorituskyvyn kan-

keyttää tehtävissä vaadittavia osaamisia

nään. Osaamisvaatimuksien näkyväksi

nalta keskeistä on puolustusvoimien ky-

sekä puolustusvoimien tehtäväkirjoa.

tekemisellä mahdollistetaan sekä orga-

ky ja valmius organisaationa johtaa, ke-

Tehtävärakennemalli muodostuu

Tehtävärakennemalli toimii viite-

nisaation että yksilön parempi ymmär-

hittää ja hyödyntää koko henkilöstönsä

eri tehtävätasoista ja -tyypeistä, jotka

rys toiminnassa tarvittavan osaami-

osaamista, mutta ennen kaikkea yhdis-

jaottelevat puolustusvoimien tehtävät

sen tunnistamiseksi ja edellyttämiseksi.
Osaamisvaatimusten avoimuuden kaut-

tää yksilöiden osaaminen j a muut voi-

eri luokkiin. Kyseiset luokat sisältävät

mavarat haluttujen päämäärien saavut-

myös tietoa luokkaan kuuluvista osaa-

ta mahdollistetaan myös henkilön oma-

tamiseksi.

misvaatimuksista. Toisin sanoen tehtä-

ehtoinen uramahdollisuuksien kartoit-

Osaamisen johtamisella ohjataan

vätasot ja -tyypit kuvaavat mitä yleistä

taminen, urapolun suunnittelu ja oman

tarvittavan osaamisen kehittämistä j a

osaamista tietyn tason j a tyyppiluokan

osaamisen kehittäminen niin, että ase-

hyödyntämistä. Osaamisen kehittämi-

tehtävissä vaaditaan.

tettujen uratavoitteiden saavuttaminen
on mahdollista.

nen on puolestaan organisaation ja sen

Tehtäväprofiili kuvaa puolestaan tie-

yksilöiden kykyjen sekä valmiuksien

tyn yksittäisen tehtävän muodostamaa

Puolustusvoimien tehtävärakenne-

suunnitelmallista tuottamista. Osaa-

kokonaisuutta siinä tarvittavan osaami-

mallin ja tehtäväprofiilien soveltamisen

misen kehittämisen perusajatuksena on

sen kannalta. Tehtäväprofiiliin liitetään

tehtävänimikkeiden uudistamisen kautta

puolustusvoimien osaamistarpeiden eli

vaatimuksia tarvittavien avainosaamis-

voidaan tunnistaa entistä paremmin ura-

joukkojen suorituskykyvaatimusten j a

ten, toimintakyvyn, kielitaidon sekä li-

vaihtoehdot ja niiden edellyttämät osaa-

yksilön oppimistarpeiden yhdistäminen.

senssien ja lupien osalta. Tehtäväprofii-

mistarpeet. Samalla myös eri tehtävien

lin vaatimukset sisältävät tietoa siitä, mi-

edellyttämä osaaminen ja tehtävään liit-

Tehtävärakennemalli ja

tä osaamista tehtävässä tarvitaan. Vaa-

tyvän vastuun laajuus tulevat näkyväk-

tehtäväprofiilit

timusten kautta saadaan organisaatiol-

si, mikä auttaa sekä organisaatiota että

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen

le, esimiehille ja työntekijälle tietoa siitä,

yksilöä ymmärtämään selkeämmin mitä

toteuttamiseksi tarvitaan konkreettisia

mitä osaamisia tarvittaessa yksilöllä ja

osaamista tarvitaan, jotta organisaation

työkaluja, joiden avulla voidaan mallin-

organisaatiossa tulisi kehittää. Näin voi-

tehtävät tulevat toteutettua tarvittavan

taa ja määrittää puolustusvoimien suo-

daan varmistua siitä, että organisaatiol-

suorituskyvyn tuottamiseksi.
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Rekrytointi keskeinen
menestystekijä

M

erellinen toimintaympä-

tään pitkällä aikavälillä ylläpitämällä ja

mien haasteena on löytää sotilastehtäviin

ristö ja huipputekniset vä-

kehittämällä henkilöstön saatavuutta ja

erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka halu-

lineet vaativat niitä käyttä-

sitoutumista, henkilöstön osaamista j a

avat palvella puolustusvoimissa koko työ-

vältä henkilöstöltä yhä enemmän. Hen-

toimintakykyä. Merivoimien lähtövaih-

elämäjaksonsa. Puolustusvoimien sisäi-

kilöstön valintaan ja koulutukseen käy-

tuvuus on vuosittain noin 4%.

nen rekrytointi on esitetty ura- ja tehtä-

tettävissä olevat rajalliset resurssit teke-

Rekrytoinnilla tarkoitetaan niitä

vät työstä haasteellisen. Merivoimien ta-

toimia, joilla henkilöstö hankitaan. Teh-

voitteena on turvata riittävä määrä am-

tävä on kaksijakoinen ja käsittää sekä uu-

Upseerit

mattitaitoisia ja motivoituneita henkilöi-

sien työntekijöiden palkkaamisen meri-

Merivoimien palvelukseen valittavi-

tä työskentelemään koti-ja ulkomaan toi-

voimiin että henkilöstön rekrytoinnin

en upseereiden pääsykoe on uudistettu

mintaympäristössä. Tavoitteeseen pääs-

kansainvälisiin tehtäviin. Puolustusvoi-

osana Maanpuolustuskorkeakoulun va-

22

väsuunnitelmia käsittävässä artikkelissa.

Jukka-Pekka

Komentaja Jukka-Pekka Schroderus,
Merivoimien Esikunnan
henkilöstöosaston apulaisosastopäällikkö
Komentaja Petri Pääkkönen,
Merisotakoulun koulutuspäällikkö

Schroderus

Petri Pääkkönen

£

lintakokeen päivitystä. Uudistuksen tär-

ko-osastoihin. Rekrytoinnin haasteena

poisuusvaatimuksia on osin määritelty

keimpänä tavoitteena oli valintakokeen

on saada vapaana olevat virat täytettyä

laissa ja asetuksissa. Haasteena on löytää

kehittäminen merivoimien tarpeet pa-

mahdollisimman nopeasti niihin par-

ammattitaitoiset henkilöt erikoisalan

remmin huomioivaksi. Tarkoituksena on

haiten soveltuvalla henkilöstöllä. Rek-

tehtäviin esim. kone- ja sähköpuolelle.

myös valita sopivimmat henkilöt opiske-

rytointiprosessi kestää keskimäärin kol-

Hakijoiden määrään vaikuttaa Suomen

lemaan upseerin vaativiin tehtäviin. Va-

me kuukautta, mikä on suhteellisen pit-

taloudellinen tila: laskusuhdanteen ai-

lintakokeeseen kuuluvat kaikille yhteiset

kä aika. Lisäksi on huomioitava pereh-

k a n a puolustusvoimiin hakeutuvien

kyky- j a soveltuvuustestit, aineistokoe,

dyttämiseen ja kouluttautumiseen kulu-

määrä kasvaa, j a vastaavasti noususuh-

haastattelut ja ryhmäkokeet sekä fyysis-

va aika. Useasti tehtävien aukeamisesta

danteen aikana henkilöstöä siirtyy puo-

tä kuntoa mittaava Cooper-testi.

siihen, että tehtävää hoitaa uusi, pereh-

lustusvoimien ulkopuolelle töihin. Si-

dytetty henkilö, kuluu aikaa puolesta

viilihenkilöstön tehtävien täyttöaste on

vuodesta puoleentoista vuoteen.

noin 95%. Vastaavasti erikoisupseerei-

Merivoimien esityksestä pääsykokeissa on huomioitu myös meripalveluk-

den tehtävien täyttöaste on noin 85%.

seen liittyvät erityisvaatimukset. Lai-

Yhtenä ratkaisuna prosessin no-

vastolinjalle pyrkiville järjestetään kak-

peuttamiselle on palkata riittävä määrä

si päivää kestävä jatkotestaus Aeromedi-

sopivia hakijoita sopimussotilaiksi, jot-

Kansainväliset tehtävät

cal Centressä (AMC, osa Sotilaslääketie-

ka saavat osan tarvittavasta perehdyt-

Merivoimien sotilashenkilöstöä ja osa si-

teen keskusta) ja Maanpuolustuskorkea-

tämisestä sopimusjaksonsa aikana. So-

viilihenkilöstöstä hakeutuu pääesikun-

koulun käyttäytymistieteiden laitoksel-

pivia sopimussotilaita rohkaistaan ha-

nan ja maavoimien avoimiin kansainvä-

la. AMC:ssa hakijoiden terveydentila ja

kemaan avautuvia aliupseerin tehtäviä.

lisiin tehtäviin. Merivoimien johtamaan

erityisesti näkökyky tutkitaan tarkasti.

Näin saadaan rekrytointiin ja perehdyt-

Pohjoismaiseen taisteluosastoon (NBG)

Tavoitteena on selvittää henkilöiden nä-

tämiseen kuluvaa kokonaisaikaa lyhen-

hakijoita oli noin 550, joista reserviläisiä

kökykyennuste noin 40-vuotiaaksi. Sen

nettyä merkittävästi.

oli noin 510. Valintakokeisiin osallistuu

lisäksi lentäjille tutussa pyöritystestissä

Erityisesti Uudenmaan Prikaati on

karsitaan voimakkaimmin pahoinvoin-

onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Suu-

nille altistuvat. Käyttäytymistieteiden

rehkon vaihtuvuuden ja merivoimien ali-

Humanitääriseen tehtävään liitty-

laitoksella pidettävillä testeillä on tar-

upseereiden virkojen kasvavan määrän

vään ATALANTA-operaatioon ennak-

koitus selvittää hakijan kyky toimia pai-

takia tehtäviä on jatkuvasti täytettävinä

koilmoittautui noin 220 henkilöä. Me-

neen alla useiden eri ärsykkeiden vaiku-

joukko-osastoissa. Aliupseereiden tehtä-

rivoimien osuus puolustushallinnon esi-

tuksessa. Edellä mainittujen testien tu-

vien täyttöaste on noin 97%. Vastaavas-

kunta-, sotilasasiamies- j a kriisinhal-

lisi arvioida hakijoiden kykyä opiskella

ti opistoupseereiden tehtävien täyttöas-

lintatehtävissä sekä ulkoministeriön

johtamista, sotatekniikkaa, sotataitoa ja

te on noin 91%.

eri kansainvälisissä tehtävissä on suu-

sotilaspedagogiikkaa sekä motivaatiota

noin 360 reserviläistä. NBG:n eri tehtäviin valitaan 200 taistelijaa.

ri verrattuna puolustushaaran kokoon.

ja halua palvella merivoimissa. Upseerei-

Siviilit

Kansainvälisiin tehtäviin hakeutuneis-

den tehtävien täyttöaste on noin 90 %.

Siviilihenkilöstöä rekrytoidaan siviili-

ta reserviläisiä osa pyritään rekrytoi-

en ja erikoisupseereiden tehtäviin. Rek-

maan merivoimien avoimiin tehtäviin.

Aliupseerit

rytoinnista vastaavat joukko-osastot.

Rekrytointia kansainvälisiin tehtäviin

Merivoimien aliupseereiden tehtävän-

Koulutus- j a kokemusvaatimukset ovat

voidaan pitää onnistuneena. Toisaalta

hoitajat r e k r y t o i d a a n suoraan jouk-

tehtävä-ja virkakohtaisia, ja niiden kel-

kaikkia kansainvälisiin tehtäviin ha-
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lukkaita palkattuja henkilöitä ei voida

tavin rekrytointityö tehdään arjen työs-

merivoimiin rekrytoituu ammattitaitois-

puoltaa vaarantamatta kotimaan tehtä-

kentelyssä kentällä. Vastaavaa mahdolli-

ta, sitoutunutta j a motivoitunutta hen-

vien täyttämistä.

suutta ei muilla työnantajilla ole.

kilöstöä. Henkilöstöhankintaan liittyen

Toivottavasti jatkossakin jokainen

osallistutaan muun muassa valtakunnal-

Jatkuva rekrytointi

merivoimissa palveleva sotilas j a siviili

lisille opinto-ohjaajien neuvottelupäiville

Seuraavien vuosien aikana rekrytointiin

omalla esimerkillään varmistaa sen, että

sekä koulutus- ja opiskelumessuille.

vaikuttavat välillisesti merivoimien tehtävien kokonaistäyttöprosentti (noin 92)
ja käytettävissä olevat palkkarahat. Li-

Lisätietoa

säksi uusien suorituskykyjen luomiseen

Upseereiden, aliupseereiden, erikoisupseerien, siviilihenkilöstön ja kansainvä-

ja hallintorakenteen kehittämiseen liit-

listä tehtävistä kiinnostuneet voivat tutustua puolustusvoimiin ja sen tehtäviin

tyvien uusien tehtävien täyttämistä arvi-

sekä työpaikkoihin puolustusvoimien kotisivujen kautta www.mil.fi. Merivoi-

oidaan tapauskohtaisesti.

mien eri henkilöstöryhmien tehtävät löytyvät merivoimien kotisivuilla www.

Puolustusvoimilla on vuosittain

mil.fi/merivoimat/ kohdassa "Työpaikat merivoimissa".

mahdollisuus vaikuttaa noin 28 000 va-

Kriisinhallintatehtäviin voi hakeutua vastaavasti osoitteen www.rauhan-

rusmiespalvelustaan suorittavaan henki-

turvaajaksi.fi kautta. Merivoimien avoimet tehtävät löytyvät kokonaisuudes-

löön ja noin 60 000 reserviläiseen. Mit-

saan valtionhallinnon rekrytointisivuilta heli.valtiolle.fi.
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Teemana Henkilöstön suunnittelun johtaminen

Rauno Suominen

Monica Sandell

Kapteeniluutnantti Rauno Suominen
Osastoupseeri
MERIVE/Henliilöstöosasto
Tradenomi Monica Sandell
Siviilihenkilöstöalan toimialajohtaja
MERIVEIHenkilöstöosasto

Henkilöstöpäällikön johdolla MERIVE:n henkilöstö.

Merivoimien tehtäväsuunnittelua kehitetään

Oikea henkilö oikeaan aikaan
ja oikeaan tehtävään

P

uolustusvoimissa ollaan siirtymässä osaamispohjaiseen
tehtävärakenteeseen ja samalla myös osaamisperusteiseen henkilöstösuunnitteluun. Osaamisperusteisessa
henkilöstösuunnittelussa pääpaino on
laadullisissa ominaisuuksissa, ei henkiRannikon Puolustaja 11 2010

löstön määrässä. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että jokaista tehtävää
hoitavalla henkilöllä on tehtävään sopiva osaaminen ja rekrytointien sekä henkilösuunnittelun perusteena on tarvittavan osaamisen hankkiminen.

tön kehittämisen päämääränä on luoda, lisätä ja ylläpitää osaamista suorituskyvyn varmistamiseksi. Henkilöstöalan haasteena on saada sopivan osaamisen taitava henkilö oikeaan aikaan oikeaan tehtävään.

Puolustusvoimien koko henkilös25

Teemana Henkilöstön suunnittelun
Suunnittelua kaikille ryhmille

johtaminen
sa kehityskeskusteluissa näkemyksensä

ja osaamisen kehittämiseen sekä luoda

Puolustusvoimilla on toimiva osaamisen

tulevista tehtävistään ja suuntautumis-

puolustusvoimien koko henkilöstön kat-

kehittämisen ja urasuunnittelun järjes-

vaihtoehdoistaan puolustusvoimien or-

tava tehtävärakenne-ja urakehitysmalli.

telmä. Upseerit ovat tähän asti olleet ai-

ganisaatiossa. Samalla h ä n ilmoittaa

Projektin tuloksena syntyi kartoi-

noa henkilöstöryhmä, joiden urasuun-

myös halukkuutensa kansainvälisiin teh-

tus nykytilasta sekä kehittämismahdolli-

nittelua on perinteisesti jatkettu myös

täviin. Vaikka yksilön mielipiteillä on-

suuksista ja kehittämistyökaluista. Pro-

joukko-osaston ulkopuolelle. Upseerien

kin oleellinen merkitys suunnittelussa,

jektin tulosten seurauksena on puol is-

urasuunnittelussa suunnittelua toteute-

ovat henkilö-, ura- ja tehtäväsuunnitel-

tusvoimissa käynnistetty muun muassa

taan aluetasolla puolustushaaroissa sekä

mat kuitenkin lopulta työnantajan näke-

tehtävärakennemallin suunnittelu, osaa-

tiettyjen ylimpien tehtävien osalta myös

mys henkilöstön käytöstä.

misluettelon päivittäminen, tehtäväpe-

keskustasolla Pääesikunnan johtamana.

Henkilöstösuunnittelu on keskei-

Vastaavanlaisen järjestelmän luo-

nen osa joukko-osastojen henkilöstö-

minen puolustushaaroihin on suunni-

alan tehtäviä. Suunnittelua toteutetaan

Pilottiprojektin tuloksia j a koke-

teltu aloitettavaksi muiden henkilöstö-

vuosittain j a lopputuotoksena syntyy

muksia käytetään hyväksi myös suun-

ryhmien osalta tämän vuoden aikana.

j o u k k o - o s a s t o n henkilöstösuunnitel-

niteltaessa ja kehitettäessä tehtäväsuun-

Suunnittelua nimitetään tehtäväsuun-

ma. Suunnitelmassa käsitellään kaikkia

nittelua merivoimien henkilöstöalalla.

nitteluksi, joka nimenä kuvastaa aloi-

henkilöstöryhmiä.

rusteisten kokoonpanojen luominen sekä
osaamispohjainen tehtävänkuvaustyö.

Puolustushaaraesikunnan johtama-

Opisto-ja aliupseerien

Haasteena on jo olemassa olevien hy-

na ylläpidetään puolustushaaran alueel-

tehtäviin suunnittelua

vien käytäntöjen levittäminen koskemaan

lista ura-ja seuraajasuunnittelua. Pääesi-

Opistoupseerien urasuunnittelua on ai-

koko henkilöstöä sekä kulttuurin ja asen-

kunnan johdolla taas ylläpidetään keski-

kaisemmin toteutettu vain joukko-osas-

teiden muutoksen tukeminen. Työnantajan

tettyä ura- j a seuraajasuunnittelua, eli

totasolla. Näissä suunnitelmissa on poh-

on kyettävä huolehtimaan kaikkien työn-

avaintehtävien tehtävän haltijoiden ja

dittu avautuvien tehtävien täyttämistä

tekijöidensä ura- j a tehtäväohjauksesta.

seuraajien suunnittelua, jonka tarkoituk-

joukko-osaston sisältä.

tettua suunnittelua paremmin.

Samalla työntekijöiden on ymmärrettävä

sena on varmistaa toiminnan häiriötön

Opistoupseerien m ä ä r ä n vähen-

vastuunsa osaamisensa kehittämisessä se-

jatkuminen silloin, kun tehtävän haltija

tyessä on kuitenkin puolustushaarata-

kä ura-ja tehtäväkehittämisessä. Päävas-

jättää pysyvästi tehtävänsä. Suunnitte-

solla ryhdytty laatimaan suunnitelmaa

tuu on aina henkilöllä itsellään osaamisen-

lulla varmistetaan avaintehtäviin pätevän

opistoupseerien kohdentamisesta. T ä -

sa ja työmarkkinakelpoisuutensa ylläpitä-

henkilöstön saatavuus ja kehittyminen.

mä tehtäväsuunnittelu toteutetaan alku-

misestä. Organisaatio tukee ja luo edellytyksiä tälle toiminnalle.
Suunnittelun lähtökohtana on, et-

vaiheessa yhdistämällä joukko-osastojen
Asiantuntijahenkilöstön urasta

kevään 2010 opistoupseerien henkilöstö-

pilotointiprojekti

suunnitelmat kokonaisuudeksi j a mää-

tä yksilölle suunnitellaan seuraavia teh-

Puolustusvoimissa pilotoitiin asiantun-

rittämällä näistä tehtävistä aluetason

täviä puolustusvoimien tarpeen mukaan

tijahenkilöstön (erikoisupseerit ja siviili-

suunnittelun tehtävät. Opistoupseerien

yksilön osaamisen, kokemuksen, henki-

en johto-ja asiantuntijatehtävät) urapol-

määrän vähentyessä jatkuvasti on tehtä-

lökohtaisten ominaisuuksien ja kehitty-

kuja ja kehittymismahdollisuuksia val-

vien kohdentamista suunniteltava muille

mismahdollisuuksien sekä halukkuuk-

tionvarainministeriön ohjaaman hank-

henkilöstöryhmille tai vaihtoehtoisesti,

sien perusteella. Tähän liitetään myös

keen osapilottina ilmavoimien joukko-

tilanteesta riippuen, tehtävät jätetään te-

osaamisen hallinta, jolloin otetaan huo-

osastoissa vuosina 2008 - 2009. Pilotti-

kemättä. Joukko-osastojen suunnittelun

mioon henkilölle suunniteltujen seuraa-

projektin tavoitteena oli kartoittaa puo-

tavoitteeksi ensi keväälle onkin annettu

vien tehtävien edellyttämän osaamisen

lustusvoimien siviilikoulutetun henki-

opistoupseereilta aliupseereille kohden-

hankkiminen. Samalla saadaan koulu-

löstön urasuunnittelun nykytilanne j a

nettavien tehtävien määrittely.

tusjärjestelmä palvelemaan puolustus-

tulevaisuuden tavoitetila, löytää raken-

Opistoupseerien poistumaa korvaa-

voimien tarpeita paremmin.

tavia kehittämisehdotuksia siviilikou-

maan perustettiin vuoden 2007 alussa ali-

lutetun henkilöstön urasuunnitteluun

upseeristo, joille pääosa opistoupseereil-

Työntekijä ilmaisee vuosittaisis26

ta vapautuvista tehtävistä on tarkoitus

hittymässä jo parin vuoden ajan, ja asiaa

kaikesta omaan työhönsä ja kehittymi-

kohdentua. Alkuvaiheessa aliupseerit on

esiteltiin ensimmäistä kertaa merivoimien

seensä liittyvistä asioista oman esimie-

suunniteltu kohdennettaviksi kouluttaja-

henkilöstöalan päivillä syksyllä 2008.

hensä kanssa. Esimiehen vastuulla on sel-

ja asiantuntijatehtäviin kentälle. Aliup-

Vuoden 2009 marraskuussa pidettiin en-

vittää ja kertoa alaisilleen, mitä alaisel-

seerien urasuunnittelua toteutetaan ny-

simmäinen varsinainen kokous, jossa mää-

le mahdollisesti on suunniteltu. Lisäksi

kyisin joukko-osastojen oman henkilös-

riteltiin ne tehtävät, jotka otetaan puolus-

oman joukko-osaston henkilöstöasioi-

tösuunnittelun yhteydessä. Tehtäväsuun-

tushaaran, eli alueelliseen tehtäväsuun-

den hoitajan kanssa voi keskustella työ-

nittelun alkuvaiheessa ei merivoimien

nitteluun mukaan, sekä ne tehtävät, jotka

hönsä ja kehittymiseensä liittyvistä asi-

tason tehtäväsuunnitelmaa katsottu vie-

viedään pääesikunnan johtamaan keski-

oista milloin tahansa.

lä tässä vaiheessa tarpeelliseksi laatia.

tettyyn tehtäväsuunnitteluun. Käynnissä

Suunnitelman laatiminen tulee ajankoh-

olevan kehityskeskustelukierroksen jäl-

Mahdollisuus, ei uhka

taiseksi muutaman vuoden kuluttua, kun

keen kootaan yhteen merivoimien siviili-

Tehtäväsuunnittelua pitää ajatella mah-

aliupseeriston tehtäväkenttä laajenee.

henkilöstön henkilöstösuunnitelmat ko-

dollisuutena parantaa työuran mielek-

konaisuudeksi, jossa otetaan huomioon

kyyttä, kehittää itseään j a kannustaa

Siviilihenkilöstö suurin ryhmä

myös kehityskeskustelun yhteydessä tai

toisia kehittymään. Samalla organi-

Merivoimissa siviilit muodostavat suu-

muutoin ilmoitetut halukkuudet.

saatio parantaa omaa laadullista osaamistaan ja kilpailukykyään kiristyvil-

rimman yksittäisen henkilöstöryhmän,
lähes 25 prosenttia koko merivoimien

Onnistuminen lähtee

lä markkinoilla osaavasta ja motivoitu-

henkilöstön määrästä; yhdessä erikoi-

omasta itsestä

neesta työvoimasta.

supseerien kanssa on luku j o lähes 33

Tärkeintä yksilön ja organisaation kan-

Tuloksia tehtäväsuunnittelun onnis-

prosenttia eli miltei kolmannes merivoi-

nalta on, että jokainen työntekijä t u o

tumisesta nähdään vasta muutaman vuo-

mien koko henkilöstön määrästä. Ver-

ilmi omat halukkuutensa tehtävänsä j a

den kuluttua. Uuden kulttuurin, toimin-

tailun vuoksi urasuunnittelun piirissä

oman osaamisen kehittämisen osalta.

tatapojen ja työkalujen luomiseen ja käyt-

olevat upseerit (sisältää myös sotatietei-

Myös halukkuus pysyä nykyisessä tehtä-

töönottoon menee aikaa, eikä yhden yön

den kandidaatit ja määräaikaiset reser-

vässä on tärkeää ilmoittaa. Samoin pi-

ihmeestä ole tässäkään asiassa kysymys.

viupseerit) henkilöstöryhmänä on noin

tää ilmoittaa halukkuus siirtyä toisel-

Juuri nyt eletään kriittisintä aikaa suun-

21 prosenttia merivoimien henkilöstös-

le paikkakunnalle taikka joukko-osas-

nittelun käynnistämisessä - ja onnistumi-

tä. (Luvut 1/2010 merivoimien henkilös-

toon. Halukkuuksien j a oman tahdon

nen on kiinni meistä jokaisesta.

tökokoonpanosta.)

tuominen julki on perustana koko teh-

Erikoisupseerien tehtäväsuunnitte-

täväsuunnittelulle; ilman riittävää tie-

lu käynnistetään alkuvuonna määrittä-

toa ei päästä hyvään lopputulokseen eli

mällä alueellisen j a keskitetyn tehtävä-

suunnitelmaan, jossa kohtaavat sekä or-

suunnittelun piiriin kuuluvat tehtävät.

ganisaation että yksilön tahdot. Kuten

Samalla yhdistetään joukko-osastojen

jo aiemmin artikkelissa on todettu, pää-

henkilöstösuunnitelmat erikoisupseereis-

vastuu osaamisensa ja työmarkkinakel-

ta ja otetaan huomioon kehityskeskuste-

poisuutensa ylläpitämisestä on aina hen-

lun yhteydessä ilmoitetut halukkuudet.

kilöllä itsellään.

Siviilihenkilöstön ura- tai tehtävä-

Vuosittaisessa kehityskeskustelussa

suunnittelu on ollut mietintämyssyssä ke-

pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti

SÄKYLÄN METSÄTYÖ
ESKO HUHTAMAA
27800 Säkylä
puh. 02-867 4644
0500-324 810
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AT-Marine

Oy

Täyden palvelun talo
merenkulkijoille ja
telakoille
Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet
Radioasemat
Säiliömittauslaitteet
teollisuudelle

www.atmarine.fi
VANTAA p. (09) 5494 2600
TURKU p. 0208 353400
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Rauno Suominen

Kapteeniluutnantti
Rauno Suominen
Osastoupseeri
MERIVEI
Henkilöstöosasto

V

Kunniamerkkien takana
vankka harkinta

uoden vaihtuessa j o u k k o -

Kunniamerkkiesitysten laatimi-

Kunniamerkin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi sotilailla vähintään

osastojen j a esikuntien hen-

nen joukko-osastoissa aloitetaan kun-

kilöstöalan työsaralla suu-

niamerkkilistojen laatimisella. Henki-

38 vuoden ja siviileillä 40 vuoden ikä se-

ren ponnistuksen vaatii kunniamerk-

löstöryhmittäin listataan ne henkilöt,

kä henkilön nuhteettomuus.

kiesitysten laatiminen. Perinteisestihän

joille kunniamerkkiä voidaan esittää.

K u n n i a m e r k i n saaminen ei pe-

puolustusvoimien henkilökunnan kun-

Ensimmäistä k u n n i a m e r k k i ä ei

rustu pelkästään palvelusvuosiin, vaan

niamerkit myönnetään kesäkuun neljän-

yleensä myönnetä ennen kuin henkilöllä

edellyttää merkin saajalta lisäksi erityis-

tenä päivänä, lippujuhlapäivänämme.

on vähintään 15 vuotta valtion palvelus-

tä kunnostautumista tehtävissään. Kun-

Myönnettävät kunniamerkit ovat

ta takanaan. Palvelusaikaan lasketaan

niamerklcilistat toimitetaan joukkoyksiköiden ja osastojen esimiehille, jotka laa-

Suomen Valkoisen Ruusun j a Suomen

erikoisupseereilla, aliupseereilla ja sivii-

Leijonan r i t a r i k u n n a n kunniamerkke-

leillä kaikki valtion palvelus. Upseereil-

tivat alaisistaan kunniamerkkiesitykset

jä. Lisäksi myönnetään muutamia Suo-

la ja opistoupseereilla palvelusajan las-

perusteluineen.

men vanhimman ritarikunnan, Vapau-

kenta alkaa tutkinnon jälkeen sotilasvir-

denristin ritarikunnan kunniamerkkejä.

kaan nimittämisestä.

Perustelu tärkeää
Joukko-osastojen esikunnat kokoavat ja
tarkastavat alaistensa esitykset kunniamerkeistä eri henkilöstöryhmille. Esitysten laatiminen on ohjeistettu Pääesikunnan ohjeissa melkoisen tarkasti j a niitä
laadittaessa noudatetaan erityistä tarkkuutta. Myönnettävien kunniamerkkien
luokat on määritetty ohjeistuksessa sotilashenkilöstölle sotilasarvoittani ja siviilien osalta viroittain tai tehtävittäin.
Esitykseen k i r j a t a a n henkilön perustietojen lisäksi koulutus-ja tutkintotiedot, ylennystiedot sekä virkaura kaikkien muiden henkilötietojen lisäksi. Esi-

Helsingin Ritarihuoneella
lauantaina 24 4 2010 Kello 15
Solistina Tea Luoto, sopraano
Kuoroa johtaa everstiluutnantti Matti Orlamo
Oh|elma 15 euroa (sisältäen kahvitarjoilun)
Kadettikunnan toimistolta ja kuoron jäseniltä

tykseen kirjoitetaan myös tarkka perustelu kunniamerkin myöntämiselle. Perustelu on erittäin tärkeä osa esitystä,
ja joissakin tapauksissa kunniamerkki
saattaa jäädä saamatta juuri perustelun
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Teemana Henkilöstön suunnittelun johtaminenIsmoKo

puutteiden vuoksi.
Joukko-osastojen esitykset lähetetään puoltojärjestyksessä ennen vuoden
vaihtumista kyseisen puolustushaaran
esikuntaan.

tuskirjat puolustushaaraesikunnille, jotka jakavat ne edelleen joukko-osastoille.
Joukko-osastoissa kunniamerkit
jaetaan henkilöstölle puolustusvoimien

lippujuhlapäivän juhlallisuuksiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tiedot kunniamerkeistä tallennetaan henkilöstöalan tietojärjestelmään.
•

Esikunta kokoaa alaistensa kunniamerkkiesitykset j a tarkastaa perustietojen oikeellisuuden. Tämän jälkeen
kunniamerkkiesitykset kootaan ja laitetaan puoltojärjestykseen. Järjestys muodostuu tehtävän, palvelusajan j a joukko-osaston puoltojärjestyksen pohjalta.
Kunniamerkkiesitykset lähetetään Pääesikuntaan tammikuun loppupuolella.
Pääesikunta tarkastaa kaikki puolustusvoimien kunniamerkkiesitykset ja
laatii näistä puoltojärjestykset ja esitykset, jotka toimitetaan ritarikuntiin käsiteltäviksi.
Kunniamerkit myöntää ritarikuntien suurmestari eli Tasavallan Presidentti.
Päätöksen jälkeen pääesikunnan henkilöstöosasto jakaa kunniamerkit ja omisRannikon Puolustaja 11 2010

Myös ansioitunut reserviläinen voi tulla palkituksi puolustusvoimien esityksestä. Kuvassa oikealla
Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja Esa Terviö.
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Tate Vanhamäki
Komentaja
Tate Vanhamäki
Chief ofMission
Navy Sports

Meriottelun vuosi 2009
Kesä 2009 oli menestyksekäs: Norjassa käydyissä Pohjoismaiden mestaruus-

Meri-5-ottelu

kilpailuissa Suomi oli paras maa, ja lisäksi tyttömme toivat jälleen mitaleita

Meri-5-otteluun kuuluu viisi erillistä
lajia, joiden pisteet lasketaan yhteen.
Näin ratkaistaan sekä henkilökohtaiset että joukkuemestaruudet. PM-kisoissa lajit kisataan kolmessa päivässä.
Lajit ovat esterata, pelastusuinti, merimiestaitokilpailu, esteuinti ja amfibiomaastojuoksu. Jokaiseen lajiin kilpailijat lähetetään aikaisempien tulostensa
mukaisessa käänteisessä järjestyksessä.
Parhaat starttaavat viimeisinä, ja kisajännitys säilyy loppuun asti.

Meri-5-ottelun MM-kilpailuista Saksasta.

M

erivoimien - ja samalla
myös puolustusvoimien ja
merivartiostojen - urheilijoiden panos edustusurheilussa oli hieno. Tyttömme ja poikamme ovat edustaneet maatamme upeasti kansainvälisillä kilpakentillä ja pärjänneet mainiosti amatööreinä joukossa, jossa on myös
ammattilaisia. Samalla olemme pitäneet
yllä positiivista Suomi-kuvaa ja uskottavuutta sotilaidemme suorituskykyyn.
Meriotteluun kuuluu kaksi lajia:
meri-5-ottelu ja purjehdus. MM-kilpailut käydään nykyään erikseen, mutta
pohjoismaiden mestaruudet ratkotaan
yksissä kisoissa.

Ottelupuolella isännät olivat valmistautuneet tehtäväänsä liian köykäisesti, mikä haittasi harjoittelua ja kilpailujakin jossain määrin, muttei kai sentään vaikuttanut lopputuloksiin. Kisasää taisi olla hieman keskivertoa parempaa länsinorjalaista alkukesän säätä: oli aurinkoa ja vaihtelevaa tuulta,
mutta sadetta vain kerran.
PM-kisojen kilpailulajit ovat meri5-ottelu ja purjehdus. Suomen joukkue
toimi totuttuun tyyliin ja nappasi taas
neljä jaossa olleista kuudesta kultamitalista. Ja pikkasen muitakin...

Suomen miesjoukkueessa käynnissä
oleva sukupolvenvaihdos näkyy joukkueen kilpailukykyisyydessä, mutta uusien nuorukaisten otteet olivat hyviä ja tulokset lupaavia jatkoa ajatellen. Marko
Koisin välivuosi kilpaurheilussa näkyi

Meriottelun XXVI PM-kilpailut,
13. -18.6.2009, Bergen, Norja
Moninkertainen PM-kilpailujen isäntä
Haakonsvernin laivastotukikohta Bergenissä isännöi kilpailut. Tarkasti ottaen purjehduskisat käytiin hieman Haakonsvernin pohjoispuolella olevalla Asköyn saarella, josta isännät olivat vuokranneet kilpailijoiden käyttöön paikallisen pursiseuran tilat, veneet ja toimitsijat. Ratkaisu olikin optimaalisen hyvä,
sillä majoitus sijaitsi aivan laiturien äärellä. Veneet ja palvelut olivat kaikki kivenheiton päässä ja toimivat hyvin - kuten myös kilpailun johto ja tuomarointi.
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Suomi-vene kisavauhdissa Wegorzewossa: kippari Janne Ikonen sekä gastit Mika Malm
ja Osmo Penttinen.

Suomi-vene alamerkillä, tyynessä syntyy tungosta kun ei ole vauhtieroja.

joukkuetuloksissa pitkänä miinuksena.

MERI-5-OTTELU, miehet

MERI-5-OTTELU, naiset

Tyttömme ottelivat tasollaan j a

1.

Anders Meland, Norja, 5979 p

1.

Terhi Pyyhtiä-Sassi, Suomi, 5813 p

silloin tulee hyviä tuloksia. Saima Ra-

2.

Marcus Danielsson, Ruotsi, 5939 p

2.

Torunn Hammersland, Norja, 5709 p

tasvuori paranteli ennätyksiään ja Ter-

3.

Lars Ekman, Ruotsi, 5894 p

3.

Carolina Buunk, Norja, 5688 p

hi Pyyhtiä-Sassi puolusti PM-kultaansa voitokkaasti. Samalla tytöt nappasi-

12. Mikko Simenius, Suomi, 5485 p

vat melko totutun PM-joukkuehopean.

13. Joni Sjöberg, Suomi, 5466 p

10. Saima Ratasvuori, Suomi, 5176 p.

Miesten esteratakilpailussa sattui

14. Petri Lehtinen, Suomi, 5256 p

MERI-5-OTTELU,

suomalaisille lukuisia epäonnistumisia ja

16. Tero Koistinen, Suomi, 5161 p

naiset joukkuekilpailu:

nuorukaisten sakkotili karttui, mikä on

17. Mikael Aarnio, Suomi, 5132 p.

kuitenkin aivan normaalia aloittelijoil-

1.

Norja 11397 p

2.

Suomi 10989 p

la ja kuuluu lajin kuvaan. Vasta kokemus

MERI-5-OTTELU,

3.

Ruotsi 10643 p

tuo tarvittavan suoritusvarmuuden. Jos-

miehet joukkuekilpailu:

4.

Tanska 10447 p.

kus omat odotuksetkin ovat liian korke-

1.

Ruotsi 28828 p

alla ja tarvitaan tiimin tukea, jotta osa-

2.

Norja 27858 p

Purjehdus

taan keskittyä seuraavaan kisaan. Lop-

3.

Suomi 26503 p

Purjehduskisaan kukin m a a lähettää

pua kohti pärjättiin paremmin. PM-kisat

4.

Tanska 16488 p.

kolme kolmimiehistä j o u k k u e t t a , jot-

osoittivat, mitä kannattaa vielä yrittää

ka ajavat kaksi erillistä kilpailua: maa

parantaa ennen MM-kilpailuja, joihin

maata vastaan käytävän joukkuekilpai-

oli tuolloin aikaa puolitoista kuukautta.

lun sekä erikseen venekohtaisen kilpai-

Rannikon Puolustaja 1 1 2 0 1 0
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lun. Molempiin kilpailumuotoihin osal-

Meri-5-ottelun MM-kilpailut

ti, mutta jotenkin odotetusti kuitenkin,

listuu siis 12 venekuntaa.

31.7.-5.8.2009, Eckernförde,

sillä esterata ei ollut miestemme vahvin

Saksa

laji. Joukkueena olimme jossain sijalla

kalla, joka oli kilpailuluokkana myös

Saksa järjesti lajin 46. MM-kisat. Ki-

10. Kirittävää siis jäi tuleville päiville.

Pekingin olympialaisissa ja viime kesän

soihin osallistui 11 kansakuntaa j a yli

Yksi asia miesten esteratakilpai-

MM-purjehduksessa. Veneiden eroja ta-

70 urheilijaa kaikista maanosista Aust-

lusta j ä i hieman h a r m i t t a m a a n meitä

soitettiin arpomalla kullekin maalle ve-

raliaa lukuun ottamatta. Isännät olivat

suomalaisia: isäntämaan Matthias We-

neet etukäteen valituissa kolmen ryhmis-

valmistautuneet tehtäväänsä huolellises-

semann passitti Sami Sorrin kahdeksan

sä. Näin veneitä ei tarvinnut vaihtaa ve-

ti ja niinpä tapahtuman järjestelyt sujui-

vuotta vanhan maailmanennätyksen his-

nekuntien kesken regatan aikana. Tosin

vatkin varsin hyvin. Sää suosi kilpailuja,

toriaan lähes sekunnin parannuksella.

veneet olivat hyvässä kunnossa ja vene-

sillä normaali Itämeren alueen elokuun

Uusi ennätys on 1:45,7. Sic transit gloria

kohtaiset erot pienempiä kuin monesti

sää oli tasaisen lämmin ja heikkotuuli-

mundi! Samilla on vielä esteuinnin ja ko-

aiemmin.

nen. Olosuhteet olivat tasapuoliset.

konaispisteiden ennätykset hallussaan.

Kilpailu suoritettiin Yngling-luo-

Maa-maata-vastaan käydyssä jouk-

Kilpailujen ensimmäinen laji oli es-

Toisen kilpailupäivän uinnit suori-

kuekisassa Suomen venekunnat kisasi-

terata. Sää oli kaunis ja paikallisia oli

tettiin varuskunnan uimahallissa, pelas-

vat omalla tasollaan j a voittivat jokai-

runsain joukoin kannustamassa omiaan.

tusuinti neljällä ja esteuinti kolmella ra-

sen vastustajansa kahteen kertaan eli ns.

Saksalaiset olivat uusineet ratansa esteet

dalla. Uinnit onnistuivat meiltä hyvin,

puhtaalla pelillä. Tosin Tanskan kanssa

ja tehneet tuplaradan kuten Suomessa-

omia ennätyksiä tehtiin, ja pojiltamme

ajetut kilpailut olivat varsin tasaväkisiä,

kin on. Terhi Pyyhtiä-Sassi aloitti mes-

odotettu nousu meille kuuluville sijoille

ja voittomarginaali molemmilla kerroil-

taruutensa puolustamisen voittamalla

alkoi. Tyttömmekin uivat hyvin.

la vain yksi piste. Suomen saavuttama

esteradan ja sai hyvät pisteet.

Esteuintikilpailu eteni suomalais-

joukkuekulta oli järjestyksessään jo 11.

Miesten joukkue oli melkoisen no-

ten osalta samoissa merkeissä kuin aa-

peräkkäinen, eli taktiikka-asiat osaam-

viisipainotteinen, sillä sukupolvenvaih-

mupäivän kilpailu. Tuli monia hyviä

me kyllä. Yksilökilpailussa venekuntam-

dos on käynnissä. Toisaalta innokkaat

suorituksia j a uusia omia ennätyksiä.

me ottivat komeasti kolmoisvoiton, mi-

nuorukaisemme ovat hyvin kehityskel-

Terhi piti johtopaikkansa kolmen lajin

tä on muistaakseni sattunut vain kerran

poisia ja kykenivät nytkin parantamaan

jälkeen, vaikka ero oli kutistunut. Muu-

aikaisemmin. Purjehdustiimimme vah-

tasoaan esimerkiksi kesäkuun PM-ki-

ten Suomen naisjoukkue oli uintien jäl-

vistui täksi vuodeksi kahdella ilmavoi-

soista. Miesten esterata alkoi tahmeas-

keen mitalissa kiinni ja miesjoukkuekin

mien urheilijalla, jotka kilpailivat PMvoittajaveneessä.
PURJEHDUS / JOUKKUEKILPAILU:
1.

Suomi 6 voittoa

2.

Tanska 3 voittoa

3.

Ruotsi 2 voittoa

4.

Norja 1 voitto.

P U R J E H D U S / VENEKOHTAINEN
KILPAILU:
1.

Janne Ikonen, Mika Malm,
Osmo Penttinen, Suomi 5p

2.

Sami Tamminen, Aleksi Lehtonen,

3.

Janne Salmela, Kim Westman,

Kalle Pantsu 13p
Henri Koski, Suomi 14 p.
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Torstain tyynessä kelissä haetaan viriä rantametsän tuntumasta.

oli noussut pykälän.
Merimiestaitokilpailu käytiin sotasatamassa aallonmurtajan suojassa varsin tyynessä säässä. Niinpä ajatkin olivat huippuluokkaa. Ratoja oli neljä rinnakkain, joten kilpailu eteni sujuvasti ja
sitä oli helppo seurata korkealta laiturilta. Lajissa tapahtui taas sille tyypillisesti paljon erilaisia virheitä, etenkin
lcastliinan heitossa ja mastoon kiipeämisessä, kun plattaan laitettavat pinnat
olivat hieman löysiä ja pyrkivät putoilemaan kilpailijan laskeutuessa. Sakkoja
jouduttiin jakamaan ja tunteet lämpenivät välillä, muilla. Ei Suomi-leirissä,
joka näytti merimiestaitokisassa jälleen
parasta osaamistaan ja paranteli sijoituksiaan ennen viimeistä lajia.
Terhi ja Saima onnistuivat upeasti. Terhi voitti naisten kisan ja Saima
kapusi ensi kertaa podiumille, sen kolmospallille. Tytöt olivat nyt joukkueena
kakkossijalla. Terhin piikkipaikka kokonaiskisassa vahvistui ja tilanne näytti
hyvältä tittelin uusimiselle. Miesjoukkue
nousi sijalle kahdeksan.
Amfibiomaastojuoksu juostiin
Gundersen-periaatteella, eli parhaat
viimeisissä lähdöissä ja kolme kilpailijaa kerrallaan radalla. Pikantti erikoisuus oli melonta, jossa lähtöjä paluu olivat rannalta (yleensä laiturilta), eli piti kahlata riittävän syvälle ennen kuin
pääsi melomaan. Teknisesti suomalaisten ammunta, melonta ja kranaatinheitto sujuivat hyvin, mutta juoksuvauhdissa on pojillamme edelleen parantamisen
tarvetta. Vahvana juoksijana tunnettu
Sassin Petekin hyytyi yllättäen melonnan jälkeen. Jälkianalyysi paljasti ilmeisesti syyksi heikosti tehdyn viimeistelyharjoituksen. Näitä sattuu ja virheistä
opitaan. Pojat pitivät joukkueena sijansa
ja tytöt ottivat ensi kerran joukkuehopeaa MM-tasolla. Vahva juoksijamme TerRannikon Puolustaja 1 [ 2010

Suomen tytöille MM-joukkuehopeat.

hi painoi taas hurmoksessa, voitti ampumajuoksunkin ja varmisti sillä jo neljännen maailmanmestaruutensa. Ei huono!
Palkintojenjaossa kelpasi jälleen
olla suomalainen, kun Terhi pokkasi
kultaa ja tytöt joukkuehopeat. Kisan
virallisten päättäjäisten j a loppubanketin jälkeen urheilijoita ja kisaorganisaation väkeä kokoontui yhteiseen illanviettoon paikalliseen diskoteekkiin, jossa oli myös houkutus viilentää itseään tai
kavereita uima-altaassa...

Lopputuloksia/ kokonaiskilpailu
/ miehet:
1. Matthias Wesemann, Saksa, 6160 p
2. Karol Morek, Puola, 6060 p

Seuraava päivä oli ns. friendship
day. Isännät tutustuttivat meidät Hampurin kuuluisaan planetaarioon, jota
voin suositella lämpimästi. Sitten perehdyimme kaupunkiin j a ruokapaikkoihin. Pitkän bussimatkan jälkeen menimme pakkaamaan ja aamulla aikaisin lentokentälle. Tyttöjen pokaaleista oli apua aselaatikoiden matkaselvittelyssä, sillä saksalaiset lentokenttävirkailijat osaavat olla tarkkoja.

Lopputuloksia / kokonaiskilpailu
/ naiset:

3.

Marcus Danielsson, Ruotsi, 6028 p

25. Joni Sjöberg, 5752 p
34. Petri Lehtinen, 5539 p
35. Tero Koistinen, 5533 p
37. Petri Sassi, 5510 p
42. Mikko Simenius, 5426 p.

1.
2.
3.

Terhi Pyyhtiä-Sassi, Suomi, 6022 p
Torunn Hammersland, Norja, 5975 p
Caroline Buunk, Norja, 5804 p

9.

Saima Ratasvuori, Suomi, 5366 p.

Miesten joukkuekilpailu:
1.

Saksa 24.088 p

2.

Puola 23.640 p

3.

Ruotsi 23.585 p

8.

Suomi, 22.334 p.
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vyttä. Kaikkiaan purjehdittiin 12 lähtöä
neljän päivän aikana. Lopputuloksista
laskettiin pois kaksi huonointa lähtöä.
Kilpailun tuomaristo oli hyvätasoinen
kansainvälisen tason joukko ja suoriutui
kisojen johtamisesta ihan mallikkaasti
muuten, mutta oli ehkä liiaksi sitoutunut ennalta laadittuun aikatauluun. Silloin kun on tuulta, kannattaisi purjehtia
monta ja vaikka ylimääräisiäkin startteja, jotta ei jouduttaisi ajamaan tyyninä
päivinä liian heikoissa oloissa.
Suomesta m u k a a n vuokrattu k u mivene osoittautui tärkeäksi, k u n tii-

Terhi voitti naisten merimiestaidon.

miä ohjeistettiin merellä, trimmejä sääNaisten joukkuekilpailu:

ret miehistöt kärkikahinoissa mukana.

dettiin j a venevauhtia haettiin ennen
startteja ja niiden väleillä.

1.

N o r j a 11.779 p

Suomen joukkueeseen valitsimme

2.

Suomi 11.388 p

tuoreen PM-mestarivenekunnan ja val-

Valmistautumispäivän säätöjen j a

3.

Ruotsi 10968 p.

mentajaksi kokeneen luutnantti Sami

kokeilujen jälkeen ajettiin yksi harjoitus-

Tammisen. Joukkueenjohtajana toimi

lähtö kevyessä kelissä ja kauniissa säässä.

Purjehduksen MM 23. -

allekirjoittanut. Tavoitteena meillä on

Illan pimetessä pestiin vielä veneen pohja

28.8.2008, Wegorzewo, Puola

aina MM-mitali, ja niin oli nytkin, tosin

liasta, jotta saataisiin vauhtia odotetta-

Puola isännöi purjehduksen sotilaiden

hyvin nöyrin mielin, sillä vene ja olosuh-

vissa olevissa keveissä tuulissa.

43. maailmanmestaruuskilpailut hie-

teet tiedettiin vieraiksi. Tamminen oli

Ensimmäisenä päivänä ajettiin kol-

man eksoottisella alueella Luoteis-Puo-

vuonna 2008 hopeaa voittaneen vene-

me lähtöä, jotka onnistuivat korkein-

lassa Masurian järvialueella, joka on en-

kunnan kippari, j a muutenkin osaami-

taan keskinkertaisesti: sijoitukset 10.,12.

tistä Itä-Preussia. Saksalainen kulttuu-

semme on todettu hyväksi vuosien var-

ja 13. Lady Fortunakin osallistui peliin

riperintö näkyy alueella vahvana. Alue

rella ja monilla mittareilla.

meidän epäonneksemme tyynen kelin
muodossa; on tuskastuttavaa istua vart-

muistuttaa paljon Järvi-Suomea, jos-

Veneenä oli meille ja usealle muulle-

kin järvet ovat pienehköjä. Kilpailutkin

kin tiimille täysin outo paikallinen Ome-

ti pläkässä, kun 15 metrin päässä mate-

ga-luokka, jota ajetaan kolmen hengen

lee hanhenmarssia puoli tusinaa venettä

ajettiin pienellä järvellä, mikä vaikutti

miehistöllä. Purjeita on vain iso ja fokka,

ohi näkymättömässä hönkäyksessä. Sitä

Osallistuvia venekuntia oli avoi-

purjepinta-ala pieni, runko melko pyöreä

lähtöä ei keskeytetty, vaikka kilpailu oli

messa luokassa 20, j a ensi kertaa kisa-

ja köli kevyt, eli kiikkerä pienvene sisäve-

oikeasti arpapeliä.

tussa virallisessa naisten MM-luokassa

sille. Vain kansallisena luokkana ei Ome-

kuusi. Kaukaisia tiimejä tuli mm. Ete-

ga tietenkään ole kovin sopiva tällaisiin

tenkin lähdöt, joissa ei oltu riittävän

lä-Afrikasta, Intiasta j a Bahrainista.

kisoihin tai kilpailuveneeksi ylipäätään,

määrätietoisia. Tällä tasolla tilaa on

Joukkueiden taso oli varsin korkea, sil-

mutta niillä korteilla pitää pelata, jot-

niukasti, eikä sitä anneta vaan se pitää

lä monissa venekunnissa oli jälleen pait-

ka jaetaan. Veneet olivat kohtalaisen ta-

ottaa. Illan debrieffin jälkeen saatiin

si ammattiurheilijoita, niin myös useita

saisia kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan,

seuraavien päivien startit paremmiksi.

olympia- ja MM-mitalisteja eri luokis-

mutta kierrätys olisi silti ollut hyvä vene-

ta. Silmiinpistävää oli Brasilian panos-

kohtaisten erojen tasoittamiseksi.

tuulioloihin.

Probleemaksi osoittautuivat kui-

Toisena ja kolmantena päivänä purjehdimme aina kaksi onnistunutta start-

tus 5th Military World Games -kilpai-

Kilpailut käytiin vaihtelevissa sää-

tia, mutta viimeinen pummattiin. Tun-

luihin, jonka he järjestävät vuonna 2011:

ja tuulioloissa, mutta enimmäkseen tuu-

tuma kärkipään sijoitukseen menetet-

yhtäkkiä Brasilialla oli nyt kovat nuo-

li oli 2 - 5 m/s, ajoittain jopa liiankin ke-

tiin toisen päivän jälkeen, vaikka silloin
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sai laskea yhden huonon sijoituksen pois.
Monesti päästiin starttien alussa hyvään
vauhtiin, ja venevauhtikin vaikutti ihan
kelvolliselta, mutta jotenkin kisan edetessä muut osasivat lukea paikallisia olosuhteita paremmin tai saivat veneensä liukumaan kevyessä kelissä tasaisemmin. Vehkeet eivät lie olleet aivan tasavertaisia,
mutta sitä ei syytetä. Aina kun sattui tuulemaan enemmän, pärjättiin paremmin.
Iltaisin mietittiin, mitä voidaan
tehdä paremmin. Löydettiin monta yksityiskohtaa ja joku perusasiakin. Optimaalista yhteispeliä haittasi sekin, ettei tiimi päässyt harjoittelemaan yhdessä samassa veneessä PM-kilpailujen

Terhi voitti myös amfibiomaastojuoksun.

jälkeen. Monta asiaa opittiin, ja ne ovat
opiksi ja hyödyksi tulevissa kisoissa. Vii-

Lopputuloksia:

meinen, tyyni kilpailupäivä toi parin si-

1.

Ukraina 30 p

jan parannuksen Suomi-veneen tilantee-

2.

Turkki 30 p

tää tuottavan tuloksia. Erityisen lupaa-

seen ja loppusijoitus oli kymmenes.

3.

Ranska 36 p

vaa on, että vanha mestari Sami on yh-

Pitkässä regatassa jyvät erottuivat

4.

Brasilia 38 p

dessä kisällinsä Marko Koisin kanssa pa-

akanoista, taas. Kilpailun mitalisijois-

5.

Italia 41 p

laamassa mukaan, mikä nostaa kyllä vä-

ta käytiin tiukka kisa viiden maan kesken, ja mestaruuden ratkaisi voitettujen

tulevat vuodet näyttävät hyviltä. Uusien urheilijoiden rekrytointi tiimiin näyt-

littömästi muunkin joukkueemme mah10. Suomi 95 p.

starttien määrä, sillä loppupisteet olivat

dollisuuksia nostaa tasoaan. Voinemme
luottaa, että suomalaiset palaavat kär-

Lopuksi

kikahinoihin vähintäänkin uintilajeis-

tan, että viime vuoden mestari Venäjä oli

Kokonaiskuva sekä meri-5-ottelussa että

sa, mutta toivoa sopii, että tasomme yli-

tänä vuonna viimeinen eli 20.! Miehistö

purjehduksessa näyttää maailmalla sil-

päätään saadaan nostettua lähemmäs en-

oli vaihtunut. Kokonaisuutena kilpailu

tä, että kilpailujen ja kilpailijoiden taso

tistä loistoaan.

oli järjestetty oikein hyvin ja isäntämaa

nousee vähitellen. Purjehduksessa tasoa

Purjehduspuolella pitkäaikainen ja

huolehti velvoitteistaan mallikkaasti.

nostaa myös kasvava kiinnostus osallis-

menestynyt kilpailija, valmentaja ja erit-

tasan. Pikanttina yksityiskohtana muis-

tua CISM:n kilpailuihin. Osallistuvien

täin kokenut lajin osaaja Erkki " E k i "

maiden lukumäärä on ollut kasvussa ko-

Heinonen on nyt poissa tiimistä. Ekiä on

ko 2000-luvun. Osa urheilijoista on am-

hankalaa paikata. Toisaalta osaavia j a

mattilaisia lajeissaan. Mielenkiintoista

jo menestyneitä purjehtijoita eri luokis-

on, kuinka Brasilia, joka järjestää 5th

ta on koossa riittävä nippu, jotta menes-

Military World Gamesin Riossa 2011, on

tystä voidaan tavoitella tulevinakin vuo-

alkanut panostaa molempiin lajeihin. Se

sina. Siinä mielessä purjehdustiimi näyt-

näkyy uusina ja kovatasoisina urheilijoi-

tää vahvalta myös tulevaisuudessa.

na molemmissa lajeissa.

Saima starttaa merimiestaitoon
Rannikon Puolustaja 1 [ 2010

Lopuksi joukkueemme haluaa kiit-

Suomessa voinemme jatkaa suun-

tää kaikkia niitä, jotka ovat eri tavoilla

nilleen vastaavan tasoisin resurssein

matkan varrella tukeneet joukkueen toi-

kuin aiempina vuosina. Ottelupuolella

mintamahdollisuuksia. Joukkueemme ja

tytöillä on vielä varaa parantaa, joten

tiimimme tarvitsevat teitä vastakin.

•
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Ilmatorjuntaohjukset
Suomen

puolustuksessa

Ahti Lappi
Ilmatorjuntasäätiö2009,416 sivua, runsas mv-kuvitus

Eskil Peura. Toimikunta sai tehtäväk-

Ilmatorjuntaohjusten

si selvittää rakettien ja robottien ylei-

alkuhistoriaa

set käyttömahdollisuudet Suomessa eri-

Ilmapuolustuksen tärkein tehtävä on suo-

tyisesti ilmapuolustuksessa, jos Pariisin

jata valtakunnan strategisesti tärkeitä

rauhansopimuksen rajoitukset poistui-

kohteita j a puolustusvoimien j o u k k o -

sivat. Toimikunta otti kantaa myös ter-

ja ilmahyökkäyksiä vastaan. Suomessa

minologiaan; esillä olivat nimitykset ilpääkaupungin ja kenttäarmeijan ilmamarobotti j a ilmutorpedo. Vuonna 1957 puolustus on ollut pääasiassa ilmatortoimikunta muutti nimensä raketti- ja
j u n n a n vastuulla koko aselajin histori-

ILMATORJUNTAOHJUKSET
S U O M E N PUOLUSTUKSESSA

o/i/aama-a^toimikunnaksi. Insinööri-

an ajan. Uusia torjunta-aseita on aina

majuri Niilo Siltamaa esitti kirjoituk-

kehitetty ilmauhkan asettamien teknis-

sessaan Sotilasaikakauslehden nume-

ten vaatimusten mukaisesti. Se ei ole ol-

rossa 6/1956, että kaikki raskaat ilma-

lut helppoa, koska monet hyökkäysaseet

torjunta-aseet korvattaisiin ohjuksilla,

ovat suhteellisen yksinkertaisia, mutta

jota nimitystä hän ehdotti käytettäväk-

niiden torjunta on silti hyvin vaikeata.

versti evp Ahti Lapin, ahke-

E

si ohjattavista ammuksista. Ohjus-sa-

Hitlerin Saksa otti vuonna 1944 käyt-

ran ja erinomaisen kirjoitta-

na vakiintuikin käyttöön aika nopeas-

töön "kostoaseet", risteilyohjusten esi-

jan uusin kirja julkistettiin

ti, vaikka sen rinnalla käytettiin myös

isän VI j a ballististen ohjusten esi-isän

10.12.2009 Ilmatorjuntamuseolla, Hy-

sanaa ohjaama-ase. Niinpä nyt julkais-

V 2:n. Vl:n torjunta onnistui aika hy-

rylässä, mikä on muuten käymisen ar-

tavan kirjan nimi ei ole Ohjaama-aseet

vin, kiitos ilmatorjunnan uusien tulen-

voinen paikka, myös merimiehelle! Tasan

Suomen ilmapuolustuksessa!

johtotutkien ja heräteammusten. V2:n

30 vuotta aiemmin istui silloinen maju-

Kirjan tarkoituksena on selvittää,

torjumiseen ei ilmapuolustuksella ollut

ri Ahti Lappi PE:ssä, ilmapuolustustoi-

miten hyvin tai huonosti Suomi on py-

mitään keinoja, sehän on vieläkin vai-

mistossa, eräänä tehtävänään ilmator-

synyt mukana kansainvälisessä kehityk-

keata - eihän meillä Suomessa ole sellais-

juntaohjusprojektiryhmän toisen sih-

sessä ilmatorjuntaohjusalalla. Monet

ta kykyä vieläkään!

teerin työt. Ja tasan 30 vuotta aiemmin

tekijät ovat vaikuttanet ilmatorjunta-

Atomipommittajien uhka oli toisen

tuli täsmälleen sovittuna päivänä Neu-

ohjusten hankkimiseen tai hankkimat-

maailmansodan jälkeen ilmapuolustuk-

vostoliitosta ostetun ilmatorjuntaohjus-

ta jättämiseen: uiko- j a turvallisuuspo-

sen pahin haaste - ellei suorastaan on-

järjestelmän S-125M1 Petshoran ensim-

liittiset rajoitukset, kuten Pariisin rau-

gelma. .. Teknillisesti kysymys oli kor-

mäinen toimituserä.

hansopimus ja YYA-sopimus, puolustus-

keatorjunnasta, johon raskaan ja järeän

Ilmatorjuntaohjusten kehityshisto-

määrärahojen riittävyys j a niiden jako

(yli 100 mm) ilmatorjuntatykistön suo-

ria ulottuu maailmalla noin 70 vuotta

ilmapuolustuksen eri sektorien kesken,

rituskyky, ulottuvuus ja osumatarkkuus

taaksepäin. Ohjushistoria sai Suomes-

sekä sopivan ohjuskaluston saatavuus.

eivät enää riittäneet. Saksalaiset olivat jo

sakin alkunsa yli 50 vuotta sitten. Pää-

Samalla on tullut selväksi, mikä on ol-

toisen maailmansodan lopulla suunni-

esikunnan käskystä perustettiin 1.3.1956

lut ilmatorjunnan rooli ja erityisesti il-

telleet muutaman käyttökelpoisen ilma-

rakettitoimikunta, j o n k a johtoon t u -

matorjuntaohjusten merkitys Suomen il-

torjuntaohjusjärjestelmän, joiden mal-

li kokenut ilmatorjuntaupseeri, eversti

mapuolustuksessa.

lin mukaisesti kehiteltiin uusia ohjuksia
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sekä idässä että lännessä.
Ensimmäinen

ohjusjärjestelmä

Nike Ajax tuli käyttöön USA:ssa Wa-

Alusilmatorjunta

shington D.C::n suojaksi tammikuus-

uuteen aikaan - ITO 2 0 0 4

sa 1954; NL:ssa S-25 Berkut (SA-1) saa-

Umkhonto

tiin Moskovan suojaksi toukokuussa

Merivoimat suoritti 26. t o u k o k u u t a 2 0 0 6 merellä L o h t a j a n edustalla e n s i m m ä i s e n koearnm u n n a n uudella aluskohtaisella Llmkhont o - i l m a t o r j u n t a o h j u s j ä r j e s t e l i n ä l l ä . Kokeessa
o h j u s v e n e H a n g o l t a a m m u t t i i n yksi telemetrialla varustettu ohjus. Maalina oli ilmatorjunt a j o u k k o j e n uusi maaiilennokki Banshee SOO,
joka oli varustettu IR- ja lulkaherälleellä. Ampumaetäisyys oli 7 k m . Tuloksena oli täysosuma. Merivoimissa oltiin siirtymässä uudelle aikakaudelle.

1955. Likimain kaikki Euroopan NATO-maat hankkivat 1950-luvun lopussa j a 1960-luvun alussa amerikkalaisia
ilmatorjuntaohjuksia (Nike Ajax, Nike Hercules) sekä Varsovan liiton maat
neuvostoliittolaisia ohjuksia, pääasiassa S-75 (SA-2). Iso-Britannia j a puolueettomat maat Ruotsi ja Sveitsi hankkivat englantilaisia Bloodhound-ohjuksia.
Ruotsi ryhmitti pitkän kantaman ohjusyksiköt Etelä-Ruotsin alueelle ja korvasi
niillä osittain torjuntahävittäjät.
50 vuotta sitten, 7. päivänä lokakuuta 1959 ammuttiin Kiinassa ilmatorjuntaohjuksilla alas ensimmäinen viholliskone. Sen jälkeen muutkin onnistuneet lentokoneiden pudotukset antoivat näytön ilmatorjuntaohjusten suorituskyvystä. Tämä aiheutti myös merkittäviä muutoksia ilmasotadoktriineihin
sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Ilmatorjuntaohjusyksiköt muodostivat jo 1960-luvulla ilmapuolustuksen
rungon mm. Euroopan NATO-maissa,

Merivoimat allekirjoitti syksyllä 2002 sopim u k s e n eteläafrikkalaisen D e n e l - k o n s e r n i i n
kuuluvan K e n t r o n i n kanssa U m k h o n t o - l R - i l matorjuntaohjusjärjestelmän hankkimiseksi
L a i v u e 2000:ile. A l u n perin H a m i n a - |a Tuuli-luokan aluksille suunnitellut kuusi järjestelmää asennettiin neljälle Hamina-luokan ohjusveneelle ja kahdelle H ä m e e n m a a - l u o k a n miinalaivalle niiden p e r u s k o r j a u k s e n yhteydessä.
H a n k i n n a n p e r u s t e e n a olivat kokonaistaloudellisuus ja j ä r j e s t e l m ä n s u o r i t u s k y k y . Uusi
järjestelmä sai m e r i v o i m i e n k o m e n t a j a n esittelyssä m a r r a s k u u s s a 2 0 0 3 n i m e n I T 0 2 0 0 4
Umkhonto.
U m k h o n t o (zulu-kielellä " k e i h ä ä n k ä r ki") a s e n n e t a a n pystylaukaistavaksi (vertical
launch) kaikille aluksille. Tällä saadaan aikaan
3 6 0 asteen a m p u m a s e k t o r i . K a h d e k s a n kilom e t r i n l o r j u n t a k o r k e u s ja yli 10 k i l o m e t r i n
vaakakantama riittävät oletettujen uhkien torjumiseen. U m k h o n t o - j ä r j e s t e l m ä n maalitieto
saadaan aluksen 3 D tutkalta tai infrapunasen
sorilta. Taistelunjohtojärjestelmä tekee uhka- ja
maalianalyysin, määrittää soveltuvan laukaisuhetken, ja tieto välittyy automaattisesti tai operaattorin välityksellä ohjusjärjestelmälle. Ohjukset a m m u t a a n e n n a k k o p i s t e e s e e n . Maalitietoa voidaan päivittää lennon aikanakin.
Merivoimien Umkhonlo-ohjusammunta
3 0 . 5 . 2 0 0 6 . Ohjus lähtee pystysuoraan.
(Kuva: Puolustusvoimat).

Neuvostoliitossa, Pohjois-Vietnamissa,
Lähi-idän arabimaissa ja Kuubassa.
Miksi Suomen ensimmäinen

Kirja käsittelee lyhyesti myös merivoimien ohjusilmatorjuntaa, muna kokonaisuutena kirja on

ohjushankinta epäonnistui?

erinomainen ja kuntaa ottava esitys ohjusilmatorjunnan historiasta ja nykyisyydestä Suomen puolus-

Myös Suomi seurasi kehitystä j a pyr-

tuksessa, tulevaisuutta unohtamatta. (KM)

ki h a n k k i m a a n ilmatorjuntaohjuksia
Rannikon Puolustaja 112010
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1960-luvun alussa, mutta hanke epäon-

matorjuntaohjushankintojen käynnis-

nistui. Sopimus 2 - 7 ohjusyksikön (S-75)

täminen kesti näin kauan, miksi niitä ei

todella ohjuskauteen. Aikataulusta voi-

hankkimisesta Neuvostoliitosta oli al-

voitu aloittaa paljon aikaisemmin? Tä-

si päätellä, että Vietnamin sodan loppu-

kuvuodesta 1962 jo allekirjoitusta vaille

hän on vaikea löytää hyvää selitystä edes

vaiheen (1972) ja Lähi-idän sodan (1973)

valmis. Suunnitelmana oli suojata Suo-

jälkikäteen. Ilmatorjunta-aselajin johto

näytöt ilmatorjuntaohjusten tehokkuu-

men tärkeimmät strategiset kohdealueet

tekin kyllä aloitteita asiasta jatkuvasti,

desta vaikuttivat myös Suomen poliitti-

ohjusyksiköillä. Yhdysvaltojen painos-

mutta puolustusvoimain johto ei näytä

sen johdon myönteisiin päätöksiin ohjus-

tuksesta Iso-Britannia ja Kanada viivyt-

olleen yhtä aktiivinen - tilanne muut-

hankintojen käynnistämiseksi. Taustal-

tivät Pariisin rauhansopimuksen ohjus-

tui vasta 1970-luvun alkupuolella. Tätä

lahan oli kyllä myös painostusta Neuvos-

artiklan purkamista epäillessään Suo-

asiaa käsitellään kirjassa melko perus-

toliiton taholta.

men sitoutumista Neuvostoliiton etu-

teellisesti.

tiin maavoimienkin ilmapuolustuksessa

Olkapääohjuksilla on ollut oleelli-

piiriin myös ilmapuolustuksessa. NL:n

P ä ä k a u p u n g i n suojaamisen edel-

nen merkitys kaikissa tärkeimmissä so-

ilmatorjuntaohjuksista oli jo saatu ikä-

lytykset ovat siitä alkaen olleetkin pa-

dissa viimeisten 40 vuoden aikana. Niil-

viä näyttöjä, joten niitä pidettiin uhkana

remmalla tolalla, kun käyttöön on saatu

lä on ammuttu alas yli 1400 lentokonetta

amerikkalaisten strategisten pommiko-

myös uudempia alue- ja kohdetorjunta-

ja helikopteria yli 50:ssä eri sodassa. Nii-

neiden ylilennoille. Torjuntahävittäjien

ohjusjärjestelmiä (ItOhj 90 Crotale NG,

den hankinnalla ratkaistiin myös Suo-

(MiG-21) hankintaa NL:sta ei nähty yhtä

ItOhj 96 Buk-Ml, ITO 05).

suurena uhkana - pientä määrää hävit-

messa maavoimien joukkojen ilmatorjuntakysymys, kun vuonna 1978 han-

täjiä ei ilmeisesti pidetty suurena vaara-

Ilmatorjuntaohjuksia

kittiin ensimmäinen erä kannettavia

na ilmaylivoimaiselle suurvallalle. Pre-

kenttäarmeijallekin

Strela-2M-ilmatorjuntaohjuksia (ItOhj

sidentti Urho Kekkonen teki päätöksen

Ilmasotadoktriini muuttui j o 1960-lu-

78). Tilanne parani edelleen, kun vuonna

hankintaprosessin keskeyttämisestä hei-

vulla niin, että kenttäkelpoista ilma-

1986 hankittiin NL:sta uudempia Igla-

näkuussa 1962, vaikka tiedossa olisi ol-

torjuntaohjuskalustoa tarvittiin myös

1-ohjuksia (ItOhj 86). 1990-luvun puo-

lut kompromissiratkaisujakin. Tätä on

maavoimien suojaamiseen r y n n ä k k ö -

livälissä päästiin olkapääohjusyksiköi-

pidetty jonkinlaisena ulkopoliittisena

koneita ja helikoptereita vastaan. Neu-

den osalta ensimmäisen ja ainoan kerran

voittona, mutta sotilaallisesti se oli pa-

vostoliitto oli tällä sektorilla edelläkä-

kuta kuinkin lähelle tavoitevahvuutta,

ha tappio - suorastaan katastrofi!

vijä, kun siellä kehitettiin maavoimille

kun Venäjältä saatiin suuri määrä uu-

Ilmatorjuntaohjusten hankkimatta

kokonainen kenttäkelpoinen j a liikku-

dempia Igla-ohjuksia (ItOhj 86M). Juu-

jättämisen takia Suonien ilmapuolustuk-

va ilmatorjuntaohjusperhe: Strela-2 (SA-

ri ohjusten ansiosta prikaatien ilmator-

sella ei ollut liki parin vuosikymmenen

7), Strela-1 (SA-9), Osa (SA-8), Kub (SA-

junnan suorituskyky parani 1990-luvul-

aikana kykyä suorittaa kunnialla kaik-

6) ja K r u g (SA-4). Näistä kaikkia muita

la merkittävästi. Nythän tilanne on taas

kia sille kuuluvia tehtäviä. Pääkaupun-

paitsi Krugia tarjottiin myös Suomelle

huonompi olkapääohjuskaluston pois-

kia ei olisi pystytty suojaamaan pommi-

eri vaiheissa.

tuessa käytöstä teknisen vanhenemisen

tuksia vastaan ollenkaan. 1970-luvun al-

I l m a t o r j u n t a o h j u s t e n tehokkuu-

kuun asti käytössä olivat samat raskaat

desta saatiin näyttöjä Vietnamin ja Lä-

ilmatorjuntatykit kuin vuonna 1944, ei-

hi-idän sodissa. Ensimmäinen vihollis-

takia. Onneksi uusi projekti niiden korvaamiseksi on jo vireillä.
Ilmatorjuntaohjusten

ansiosta

kä niiden ulottuvuus enää ollut riittävä.

koneen pudotus olkapääohjuksilla ta-

myös ilmatorjunnan tulen teho, ulottu-

Automaattipattereiden hankinta 1960-

pahtui Suezin rintamalla 19. päivänä

vuus ja joka sään torjuntakyky ovat pa-

ja 1970-luvulla ei korjannut tilannetta

elokuuta 1969 - siis 40 vuotta sitten -

rantuneet oleellisesti. Ilmatorjuntayk-

ainakaan torjuntaulottuvuuden suhteen.

kun egyptiläisten käytössä olleilla Stre-

siköiden torjunta-ala j a -tilavuus ovat

P ä ä k a u p u n g i n ilmapuolustus oli

la-2-ohjuksilla tuhottiin israelilainen

kasvaneet moninkertaisiksi ohjushan-

heikolla tolalla aina 1980-luvun alkuun

Skyhawk-kone. I l m a t o r j u n t a o h j u s t e n

kintojen myötä. Tällä hetkellä pelkäs-

saakka, jolloin lopulta saatiin Petsho-

massakäyttö Jom Kippur -sodassa syk-

tään Buk-Ml-ohjusyksiköiden torjunta-

ra-aluetorjuntaohjuskalusto (ItOhj 79)

syllä 1973 merkitsi taas uutta käännettä

ala on kaksi kertaa suurempi kuin kaik-

käyttöön. Pitääkin ihmetellä, miksi il-

ilmasodassa - viimeistään silloin siirryt-

kien prikaatien (vast.) vastuualueiden
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yhteenlaskettu koko, joka on vain noin

tyksen ilma-alivoimaisella puolella. T ä -

tarkentaa niin, että se sisältäisi myös oh-

3 % maan pinta-alasta...

mä havainto herättää tietysti kysymyk-

justorjunnan. Kuten tiedämme, tykistö-

sen siitä, onko ilmatorjuntaa Suomessa

ohjuksia ja muita ns. "aeroballistisia" oh-

Sotakokemukset

kehitetty riittävän tehokkaasti, onko re-

juksia on mahdollista torjua esim. Buk-

ilmatorjuntaohjuksista

surssien jako ilmatorjunnan ja hävittäjä-

Ml:n kaltaisilla ohjuksilla, kuten am-

Tärkeimmissä sodissa viimeisten 50 vuo-

torjunnan kesken ollut oikeassa suhtees-

munnoissa on todistettukin. Se kyky

den aikana (Vietnam, Lähi-idän sodat,

sa ja onko meillä vieläkään ilmatorjun-

meiltä nyt valitettavasti taitaa kadota ka-

Falkland, Irakin sodat) on tuhoutunut

taohjuksia riittävästi? Vastaisin itse ky-

luston vaihtuessa - onko siinä ilmapuo-

yli 14 000 lentokonetta ja helikopteria.

symyksiin kieltävästi. Kirjassa tätä tee-

lustuksemme seuraava "musta aukko"?

Niistä taistelutappioiden osuus oli luok-

maa analysoidaan tarkemminkin, joten

Ilmatorjuntamme nykyiset henkilö-

kaa 36 % (todellisuudessa ilmeisesti pal-

toivoisin, että myös päättävät virkamie-

resurssit eivät anna mahdollisuuksia li-

jon enemmänkin). Konetappioista lähes

het tutustuisivat asiaan.

sätä torjuntakapasiteettia kovin paljon.

90 % on aiheutunut ilmaylivoimaiselle

Tämä ongelma näyttää vaivanneen ase-

osapuolelle, sillähän on ollut enemmän

Ilma-ja ohjustorjunnan

lajiamme j o vuosikymmenien ajan. Il-

koneita j a niitä on käytetty hyökkäyk-

tulevaisuuden visioita

matorjunnan piirissä on miehitetty re-

sellisesti. Ilmatorjunnan osuus ylivoimai-

Kirjassa tarkastellaan lopuksi ilmasodan

serviläisillä sellaisiakin vaativia tehtä-

sen osapuolen taistelutappioista on ollut

nykytilaa ja kehitysnäkymiä, joista voi

viä, joita muualla hoitavat ammattisoti-

97 %. It-ohjuksilla on pudotettu (näissä

saada perustaa myös Suomen ilma-ja oh-

laat; kaikki kunnia tästä hyville reservi-

sodissa) yli 900 lentokonetta ja helikop-

juspuolustuksen kehittämiselle. Sotako-

läisillemme, mutta kyllä ilmatorjunnassa

teria, joista alivoimainen puoli on aihe- kemusten ja teknisen kehityksen valossa
uttanut 96 %. It-ohjuksilla on kaikissa
on aivan kiistatonta, että ilmatorjunnan

tarvittaisiin paljon enemmän ammattiso-

sodissa ammuttu alas yli 2000 lentoko-

merkitys on kasvanut jopa suurvalloissa.

ossa, sekä kalustohankintojen että hen-

netta ja helikopteria. Hävittäjätorjunnan

Torjuntakapasiteettia tarvitaan entistä

kilöstön osalta, kaivattaisiin nyt uutta

osuus taistelutappioista on ollut ylivoi-

enemmän erityisesti miehittämättömien

ajattelua: miten voidaan ilmapuolustuk-

maisella puolella n. 35 %, alivoi/naisella

maalien torjumiseksi. Yksikin satelliit-

sen eri tehtävät hoitaa kustannustehok-

tilaita. Ilmapuolustuksen resurssien ja-

vain 1,3 %. Alivoimaisen puolen hävittä-

tiohjautuva täsmäase voi tuhota suojatta-

kaimmin. Käsitykseni on, että paras tu-

jä on ampunut alas ylivoimaisen puolen

van kohteen. Robotit eivät pelkää torjun-

los on saavutettavissa ilmatorjunnan ja

koneen viimeksi vuonna 1973 Lähi-idän

taa, joten vaatimuksena on tuhota kaik-

it-ohjusten osuutta kasvattamalla.

sodassa - siitä on nyt aikaa 36 vuotta...

ki maalit. Se on ilmapuolustukselle kova

Sotakokemukset osoittavat kiistattomasti ilmatorjunnan ja it-ohjusten merki-

haaste ellei suorastaan ongelma?

•

Teksti on lyhennelmä kirjoittajan esitelmästä
julkistustilaisundessa. Kirjaa saa ainakin
llmatorjuntamuseolta. (KM)

Ilmapuolustuksen käsitettä pitäisi

Puolustusvoimille ilmatorjuntaohjuksia

M

aavoimien Materiaalilaitoksen E s i k u n t a on a l l e k i r j o i t t a n u t
27.1.2010 puolustusministeriön valtuuttamana Ilmatorjuntaohjus
05/05M:n lisähankintasopimuksen ruotsalaisen Saab Bofors Dyna-

mies AB.n kanssa. Hankinnan arvo on noin 25 miljoonaa euroa.
Hankinnan pääsisältönä ovat kyseisten järjestelmien käyttämät Bolide-ilmatorjuntaohjukset. Niiden lisäksi hankitaan järjestelmille lisää varaosia sekä
koulutusvälineitä. Hankinta on osa valmiusyhtymien varustamista.
Hankinnassa on 100-prosenttinen teollisen yhteistyön velvoite, joka kohdistuu sekä suomalaiseen puolustusvälineteollisuuteen että muuhun suomalaiseen yritystoimintaan.
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Hangon neuvostotukikohta

1940-1941

sekä neuvostojoukkojen henkilöstötappiot Bengtskärin
Harry

taistelussa

Halen

160 s, Omakustanne 2009

HANGON
NEOVOSTOTDKKOHTA
»«-IMI
i Bociiuo-MOjKKaa Osu \anto i
setä neuiossstoäikboSPB örakiföteffisioi
BHtgfcK&to lafctttoa
(MM
•un iäti

H

arry Halen on jo monelle
sotahistorian harrastajalle
ja tutkijalle tuttu henkilö.
Halen on koonnut jo yli kolmekymmentä teosta aiheista, joista suurin osa käsittelee tai ainakin sivuaa sotahistoriaa ja

erityisesti merisotahistoriaa.
Uusin julkaisu, Hangon neuvostotukikohta 1940-1941 sekä neuvostojoukkojen henkilöstötappiot Bengtskärin taistelussa, noudattaa aikaisemmista teoksista tuttua linjaa. Se on lähinnä
kronologinen ja temaattinen kokoelma
aiheeseen liittyvästä materiaalista. Eri
lähteistä otetut tekstit muodostavat toki myös kohtuullisen sujuvan esityksen
käsiteltävästä aiheesta.

erilaisia tulkintoja ja tietoja tapahtumista ottamatta itse kantaa siihen, mikä on
oikea tulkinta asiasta.
Kirja esittelee Hangon luovutuksesta ja tukikohdan evakuoinnista alkaen kaikkia tukikohtaan liittyviä kokonaisuuksia kuten tukikohdan esikuntaa
ja hallintoa, sen eri yksiköitä sekä taisteluja Hankoniemen lähisaarissa. Teos
sisältää myös sangen kattavat henkilöluettelot tukikohdan neuvostojoukoista.

Halenin julkaisujen parhaimpia
puolia on ehdottomasti se, että kirjoittaja tuo esille paljon sellaisia aiheeseen
liittyviä lähteitä ja tekstejä, jotka ovat
suurimmalle osalle lukijoista tuntemattomia. Käännetyt venäjänkieliset tekstit tuovat monelle esille uusia näkökulmia käsiteltävään aiheeseen. Käsittelytapa saattaa toisaalta aiheuttaa lukijalle ongelmia, koska kirjoittaja tuo esille

Halenin julkaisujen painosmäärät ovat hyvin pieniä, usein vain muutama kymmenen kappaletta, joten jos
haluaa hankkia teoksen itselleen, se on
tehtävä mahdollisimman pian. Ainoa
tapa hankkia teos on soittaa (puh 09
6983128) kirjoittajalle ja tilata julkaig
su häneltä suoraan.

I •

Ove Enqvist

i

i

CONTAINERSHIPS
www.containershipsgroup.com

merikartat.fi
povvered by
JOHN NURMINEN
M

A

R

I

N

E

Lincoln and his Admirals
Abraham Lincoln, The U. S. Navy, and the civil War
Graig L. Symonds
366 sivua +liitleet. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-049-531022-1

V

uoden 2008 syksynä kotimatkalla oman ammattialani
kongressista silmäilin JFK:lla
kirjamyymälän hyllyjä ja käteen tarttui yllä mainittu jokseenkin tuore kirja. Lääkintätaidon harjoittajassa heräsi
jälleen meriupseeri ja kirjahan oli pakko
ostaa. Oman kouluaikani historian opetuksesta oli mieleni jäänyt Gettysburgin
ohella Merrimac ja Monitor ja jälkimmäisestä ruotsalaissyntyinen insinööri
John Ericsson. Ja onhan Monitorinkin
hylky muutama vuosi sitten löydetty.

tuntee. Lincoln ei tiennyt juuri mitään
laivastosta tullessaan presidentiksi, mutta hän oppi, kansakunnan johtamisen ja
maasodan opettelun ohessa, merellisen
sodankäynnin strategian, ollen samalla
myös erittäin kiinnostunut sotalaivojen
ja aseistuksen teknisestä kehityksestä.
Sodan alussa koko yhdysvaltain armeijassa oli vain 17 000 miestä, laivastossa
muutama tuhat. Sodan lopussa laivaston
vahvuus oli 500 alustaja 100 000 miestä, laivaston, joka mm. toteutti etelävaltioiden satamien varsin pitävän saarron.

Graig L. Symmons on eläkkeellä
oleva U.S.Naval Academyn professori ja
erikoistunut sekä Yhdysvaltain sisällissodan, että Yhdysvaltain merivoimien
historiaan. Kirjan etulehdellä on lueteltu 17 joko hänen kirjoittamaansa tai
editoimaansa aiheita käsittelevää kirjaa. Lincoln ja hänen amiraalinsa-kirja ei ole kirja Yhdysvaltain sisällissodan
historia, vaan nimensä mukaisesti käsittelee presidenttiä, josta kasvoi eräs suurimmista ylipäälliköistä, joita historia

Kirja kertoo toki myös merisotatoimista tapahtumien, päätösten ja keskustelujen taustoina. Pääpaino on kuitenkin
Lincolnin ja hänen amiraaliensa välisissä
suhteissa ja päätöksenteossa. Tiesittekö
muuten, että Yhdysvaltain sisällissodan
aikana nimitettiin ja ylennettiin Yhdysvaltain laivaston ensimmäiset amiraalit?
J a , mitä Lincoln sanoi, kun hänelle esiteltiin suunnitelma ja piirustukset aluksesta, josta tuli USSN Monitor?

MUSEIFARTYGET

POMMERN
Öppet maj-september
Ålands

Sjöfarts
MUSEUM
Hela året

"Kaikki, mitä voin sanoa, on se mi-

LINCOLN
AND HIS
ADMIRALS

lÉftjSL
—.

CRAIG L SYM<

tä tyttö sanoi, kun hän pisti jalkaansa
(silkki)sukat. Minusta vaikuttaa, että
näissä on jotakin".
Kirjassa on myös jotakin. Se on
varsin vetävästi kirjoitettu. Se antaa hyvän kuvan sodan meristrategiasta ja tapahtumista ja ennen kaikkea päätöksistä
ja keskusteluista niiden takana. Ja kertoo, mihin perustui Yhdysvaltain kasvu
maailman suurimmaksi laivastomahdiksi, jota se on edelleen.
Muuten kuka oli Gustavus Vasa
Fox? Toinen Lincolnin hallinnon keskeisimmistä henkilöistä, laivastoasioiden apulaisministeri. Että joka paikkaan ne ruotsalaiset ovat ehtineet.
•
Kai Masaliit

Enlré 5 eur
Kombibiljett 8 eur
Bam3eur
Kombibiljett 5 eur
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www.sotatieteidenpaivat.fi

Voima verkostoissa
kestävä palapeli?
Sotatieteiden päivät 25. - 26.5.2010
Maanouolustusko
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n seminaarissa puhutaan yhteiskunnan
toimintatapojen verkostoitumisesta ja sen vaikutuksista
maanpuolustukseen, kriisinhallintaan ja yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen turvaamiseen.
Tiistaina 25.5.2010 kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuoroista rakentuva englanninkielinen
seminaari
Keskiviikkona 26.5.2010 suomenkieliset alaseminaarit:
asehistoria, johtaminen, sotatalous ja -huolto, sotatekniikka, sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia, strategia
ja taktiikka
Ilmoittautumismaksu 20 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.sotatieteidenpaivat.fi
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Vastuutoimittajan toivomuksia

R

annikon Puolustajassa 1/2009
minut nimitettiin kirjallisuusja historiaosion vastuutoimittajaksi. Tarkempia ohjeita siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tehtävään sisältyy tai miten tehtävässä pitää toimia ei
annettu, vaan päätoimittaja antoi minulle vapaat kädet. Ajattelin sen takia tässä turhan työn välttämiseksi lyhyesti esittää, miten mielestäni homma voisi hoitua.
Kun mielenkiintoinen Rannikon
Puolustajassa esiteltävä kirja ilmestyy,
on usein sattunut, että moni lukija siihen
tutustuu ja päättää esitellä kirjaa lehdessämme. Koska vain yksi esittely luonnollisestikin voidaan julkaista, osa kirjoittajista saattaa tehdä turhaa työtä. Allekirjoittanut pyrkii sen takia koordinoimaan kirjaesittelyjä siten, että kirjoittajat
ilmoittaisivat minulle aikovansa kirjoit-

taa esittelyn. Jos hommaan löytyy useita
halukkaita, voidaan kauttani sopia kuka
esittelyn tekee. Jos joku toisaalta huomaa
mielenkiintoisen kirjan ilmestyneen, mutta ei halua sitä itse esitellä, voi esittelijä
löytyä minun kauttani.
Hyvistä meri- ja rannikkohistorian kirjoituksista on aina puutetta. Aika ajoin minulle ilmoitetaan, että joku
henkilö olisi hyvä haastatella jne. Kuulen erittäin mielelläni esityksiä aiheista
ja henkilöistä, mutta koska minulla on jo
kädet täynnä eri projekteista, minulla on
harvoin itse aikaa toteuttaa kaikkia esityksiä. Toivon sen takia, että minut taas
pidettäisiin ajan tasalla haastateltavista ja kirjoituksista, mutta että esittäjät
itse hoitaisivat kirjoitustyön, valokuvat
mukaan lukien. Tarvittaessa voin yrittää neuvoa tai muokata kirjoituksia tai

muuten auttaa. Lisäksi voin tarvittaessa
yrittää löytää kirjoittajia ja haastattelijoita omia kanaviani käyttäen.
Ove

•
Enqvist

Kirjallisuus-ja historiaosion vastin/toimittaja
enqvist@oktanet.ji
0405524136

17. Salpavaellus 3.-4.7.2010
- Uutta yhden päivän reitti
Salpalinja on merkittävä osa itsenäisyyshistoriaamme. Sen kertomisek-

linja-museo että Pioneerimuseo. Uutuusreitti vie viikonlopusta vain toisen

si "kaikelle kansalle" Kaakonkulman reserviläisjärjestöt ovat puhtaasti

päivän ja sopii siksikin hyvin myös perheliikunnaksi.

talkoo- ja maapuolustushengessä puolustusvoimien tuella ja kannustuksella järjestäneet Salpavaelluksia yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien.

Kahden päivän pituisella eteläreitillä Salpalinjaan tutustutaan Virolahden ja pohjoisreitillä vastaavasti Luumäen ja entisen Ylämaan suunnasta.

Viikko jälkeen juhannuksen ajoittuvan Salpavaelluksen reittitarjonta on

Kummallakin reitillä yövytään sotilasteltoissa. Eteläreitti poikkeaa Pio-

tiivistetty kolmeen vaihtoehtoon. Kahden perusreitin lisäksi on uutuute-

neerimuseolla ja pohjoisreitti Salpalinja-museolla.

na yhden päivän patikointi.
17. kerran järjestettävä vaellustapahtuma laajentaa sunnuntain päätösMiehikkälän kirkonkylän linnoitusmaisemissa pyörivällä museoreitillä on

paraatin maanpuolustusjuhlaksi. Tuolloin Salpa-aseman töiden alkami-

mittaa vain noin seitsemän kilometriä. Matkan varrelle osuu sekä Salpa-

sesta on kulunut 70 vuotta.

Tarkemmin tapahtuman kulusta kertoo http://www.salpavaellus.net. Samasta portaalista löytyy laajemminkin tietoa Salpa-asemasta.
Lisätietoja: Vaelluksen johtaja Risto Sivula, risto.swula@pp.inet.fi, 044 080 4616 tai
tiedottaja Terho Ahonen, terho.ahonen@bunkertours.net,040 504 0293 ja www.salpavaellus.net
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Seppo Uro

w

Maanpuolustuskoulutus
Meripuolustuspiirl

Eversti evp Seppo Uro
toimi aktiiviaikoinaan
mm viestitarkastajana
pääesikunnassa.

Radion keksijä
Aleksander Popov ja Suomi

E

nsin sähkömagneettisen sätei-

vät aluksi pappistutkintoon. 18-vuotiaa-

mana vuonna hän onnistui käyttämään

lyn ja sitten radion keksiminen

na hän kuitenkin kiinnostui luonnontie-

laitetta lennättimen vastaanottimena.

1800-luvun lopulla merkitsi

teistä, kirjoittautui Pietarin yliopistoon

Hän esitteli tutkimuksensa tuloksia me-

käänteentekevää askelta viestitoiminnan

ja valmistui sieltä fyysikoksi viisi vuotta

rivoimien upseereille seuraavana vuonna

kehityksessä. Eräs alan tärkeimpiä ke-

myöhemmin. Hänen ensimmäinen työ-

ja vuonna 1897 hän suoritti ensimmäisiä

hittäjiä oli venäläinen fyysikko Aleksan-

paikkansa oli samainen yliopisto, jossa

kokeita merellä. Keksinnöstä muodos-

der Popov, jonka syntymästä tuli maa-

hän ryhtyi opettamaan fysiikkaa ja ma-

tui nopeasti tärkeä yhteysväline merivoi-

liskuussa 2009 kuluneeksi 150 vuotta.

tematiikkaa. Siellä hän kiinnostui myös

mien aluksille. Tohtori Zolotinkina ker-

Tapahtuman muistoksi järjestettiin Kot-

elektroniikasta j a elektronisten laittei-

toi myös Popovin toiminnasta Kotkassa

kassa 14.5.2009 merihistoriaseminaari,

den rakentelusta. Toimittuaan yliopis-

ja Suursaaressa kevättalvella 1900, jol-

jossa tarkasteltiin Popovin työtä ja mer-

tossa vain muutamia vuosia hän siirtyi

loin radioyhteyttä käytettiin karille aja-

kitystä . Seminaarin järjestäjinä toimi-

Kronstadtissa olleeseen Venäjän laivas-

neen panssarilaiva General-Admiral Ap-

vat Suomen ja Pietarin Merikokoukset,

ton miinaupseerikouluun, jossa hän toi-

raksinin pelastustoimissa. Samaa radio-

Kotkan kaupunki sekä eräät yhteistyö-

mi opettajana peräti 18 vuotta. Koulussa

yhteyttä käytettiin myös kymmenien me-

kumppanit. Tilaisuuden puheenjohtaja-

oli hyvä kirjasto ja hyvät tutkimustilat,

rihätään joutuneiden suomalaisten ka-

na toimi Maanpuolustuskoulutusyhdis-

joissa Popov saattoi jatkaa sähkömag-

lastajien pelastamiseen Lavansaaren lä-

tyksen Meripuolustuspiirin päällikkö,

neettisen säteilyn tutkimuksiaan.

histöllä. Popovin kerrotaan itse olleen

kommodori evp Matti Mäkinen. Tilai-

Jo 1890-luvun alussa Popov puhui

iloinen siitä, että hänen rakentamaan-

suuteen osallistui lähes sata viestihisto-

mahdollisuudesta lähettää sanomia lan-

sa radioyhteyttä voitiin silloin käyttää

rian harrastajaa eri puolilta Suomea ja

gattomasti. Heinäkuussa 1895 hän vih-

ensimmäisen kerran ihmishenkien pe-

myös Venäjältä.

doin onnistui tavoitteessaan. Ensimmäi-

lastamiseen.

senä toimivana vastaanottimena h ä n

Seminaarin toinen venäläisesiinty-

Yliopistosta laivastoon

käytti koheereria, metallijauheella täy-

jä oli Pietarin Arktisen tiedeakatemian

Pietarissa toimivan Popovin museon

tettyä lasiputkea. H ä n konstruoi aluk-

professori Valery Mitko, joka tarkasteli

johtaja, tohtori Larisa Zolotinkina ker-

si laitteen, jossa uklcosenjohdattimen ja

esityksessään Popovin keksinnön nyky-

toi Popovin opinnoista, työstä j a elä-

maajohdon välille kytketty koheereri sai

aikaisia sovelluksia. Hän totesi keksin-

mästä. Popov syntyi pappisperheeseen

aikaan soittokellon kilahduksen sala-

nön olleen aikanaan sytyke moniin tule-

ja myös hänen omat opintonsa tähtäsi-

man iskiessä lähistöllä. Myöhemmin sa-

viin sovellutuksiin. Tällaisina hän mai-

14

Historia

№. K ä i
Seminaarivieraita Popovin patsaalla. Tohtori Larissa Zalotinkina neljäs vasemmalta, professori Mitko patsaan vieressä oikealla. Kuva: Matti Erävala

nitsi mm. radiopaikannuksen j a navi-

myönnettiin keksinnöstään suuri kul-

goinnin sekä sotilaallisella alalla radio-

tamitali Pariisin maailmannäyttelys-

tiedustelun j a häirinnän. Popovin kek-

sä 1900. Popov kuoli Pietarissa vuoden

sintöä voidaan hänen mukaansa pitää al-

1905 lopulla vain 46-vuotiaana. Marco-

kusysäyksenä myös vedenalaisen tiedus-

nille puolestaan myönnettiin keksintön-

teluun, merenpohjan tutkimukseen yms.

sä johdosta jaettu Nobelin fysiikan palkinto vuonna 1909.

Popov - Marconi
Useissa lähdeteoksissa radion keksijäksi

Popov ja Suomi

mainitaan italialainen Guglielmo Mar-

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hal-

coni, joka sai oman langattoman lennät-

lintojohtaja, eversti evp Pertti Ruotsalai-

timensä valmiiksi myöskin vuonna 1895.

nen esitteli Popovin keksintöjen heijas-

Alan kansainvälinen järjestö IEEE on

tuksia suomalaiseen radiotoimintaan.

tiettävästi todennut Popovin saaneen

Popov teki 1890-luvun lopulla langatto-

oman laitteensa toimimaan muutamia

man lennättimensä kokeiluja Suomenlah-

kuukausia aikaisemmin kuin Marconi

della ja myös Viipurin saaristossa purjeh-

omansa. Marconi tuli kuitenkin aikai-

tineissa Venäjän laivaston aluksissa. Ko-

semmin julkisuuteen saaden laitteelleen

keiluista lienee kantautunut tietoja myös

Englannissa patentin vuonna 1897. P o -

Suomeen j a viimeistään General-Admi-

pov julkisti oman keksintönsä samoihin

ral Apraksinin pelastustöiden vuoksi ra-

aikoihin ja hakeutui yhteistyöhön rans-

kennettu radioyhteys sai julkisuutta myös

kalaisten tiedemiesten kanssa. Hänelle

suomalaisessa lehdistössä. Erään Popo-
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vin kokeilualuksen päällikkönä oli toiminut suomalainen Max von Schoultz, joka
oli keksijä Eric M. C. Tigerstedtin sukulainen. Tätä kautta nuori keksijä lienee
saanut sekä tietoa että intoa omiin tutkimuksiinsa. Oletettavasti myös suomalaiset radiotoiminnan uranuurtajat Leo
Lindell, Ilmari Jäämaa, Arvi Hauvonen, Kaarlo Sainio, Ragnvald Lautkari
ja Arthur Stenholm (Saarmaa) saivat aikanaan tietoja Popovin tutkimuksista ja
niiden sovelluksista. Vallattuaan vapaussodan alkuvaiheissa Vaasassa toimineen
venäläisen radioaseman j a toimittuaan
sen johdossa koko sodan ajan Stenholm
sai myös käytännössä kokemusta venäläisestä radiotekniikasta.
•
A Ikuperäisestä artikkelista
kirjoittajan lavalla lyhentänyt
Matti

Mäkinen
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Helsingin Suojeluskuntapiiri

Merelliset suojeluskunnat
lutusta. Talvisin oli teoriakoulutusta
Merikasarmin miinaluokassa j a avovesikaudella oli käytännön toimintaa viikonloppuharjoituksina. Sarvimiinojen
S 02 miinanlaskuharjoituksia varten
divisioona sai käyttöönsä merivoimien
miina-aluksia ja -veneitä. Maayhdysmiinojen M 1 2 käyttöä opetettiin Meikin lähivesillä. 1930-luvun loppupuolella oli
myös mahdollisuus osallistua Rannikkolaivaston miinaosaston harjoituksiin.
Rannikkotykistödivisioona oli lyhytaikainen, sillä se siirtyi vuoden 1932
alussa rungoksi perustettavalle Rannikkotykistösuojeluskunnalle. Laivueeseen
jäi tämänkin jälkeen pieni RT-osasto, joMerisuojeluskunta

toiksi eli divisiooniksi; merenkulku-,

ka vuonna 1938 lakkautettiin miehistö-

1920-luvun alkuvuosina suojeluskun-

miina- ja rannikkotykistödivisioonaksi.

pulan takia.

tajärjestölle hahmoteltiin keskitetysti

Merenkulkudivisioonassa opetettiin

Merisuojeluskunnan oli aluksi it-

johdettua suojeluskuntalaivastoa, jon-

merenkulkua, merenkulkuviestitystä sekä

se huolehdittava oman meripäällystön ja

ka laivueet toimisivat sekä rannikolla

merivalvontaa. Talvisin divisioonan kou-

-alipäällystön koulutuksesta. Venepääl-

että suurilla järvillämme, Päijänteel-

lutustilaisuudet tapahtuivat pääosin sisäti-

likkökurssille valittiin lähes 40 merisuo-

lä, Saimaalla ja Laatokalla. Suunnitel-

loissa "kuivaharjoitteluna". Avovesikaute-

jeluskuntalaista, ja näistä osa kurssitet-

ma toteutui pääpiirtein, merisuojelus-

na harjoiteltiin merenkulkua ja viestitystä

tiin edelleen merisuojeluskuntaupseereik-

kuntia perustettiin yli 30 - mutta suoje-

väyläajona sekä kuljetettaessa miehiä har-

si. Muutama mies suoritti myös Merisota-

luskuntapiirien alaisiksi. Yliesikunnas-

joituksiin lähisaariin. Merivalvontakou-

koulun lyhennetyn reservinupseerikurssin.

sa oli laivasto-osaston päällikkö, joka

lutus tapahtui pääosin Meikin saaressa,

Laivueen koulutus kehittyi j a mo-

johti ja koordinoi koulutusta.

jossa oli tähystysasemat suuntimolevyi-

nipuolistui kokemuksen karttuessa, j a

Pääkaupungissa suojeluskuntien me-

neen. Maaleina oli normaali meriliiken-

vuonna 1933 koulutus muutettiin osit-

relliselle toiminnalle oli hyvät edellytyk-

ne, mutta koulutukseen kuului myös neu-

tain kurssimaiseksi. Lähes vuosittain pi-

set, sillä koulutuksessa voitiin tukeutua

vostolaivaston alusten tunnistaminen. Ke-

dettiin seuraavia opetustilaisuuksia: ve-

Helsingin laivastoasemaan sekä lähisaaris-

säisin merisuojeluskuntalaisia komennet-

nepäällikkö-, aliupseeri-, ruori- ja kan-

sa oleviin rannikkotykistön linnakkeisiin.

tiin Karjalan kannaksen Seivästölle, jonka

simatruusi-, konematruusi-, miina- j a

Helsingissä perustettiin joulukuun

linnakkeelta voitiin ympäri vuorokauden

torpedo-, tykki-, merivartio-, yhteys-

7. päivänä 1928 Laivue, jonka nimi vuon-

seurata Kronstadtin laivastoaseman meri-

palvelu- sekä radiokurssi. Vuosikym-

na 1932 muutettiin

ja ilmaliikennettä.

menen loppupuolella kurssitoimintaan

Merisuojeluskuimak-

si. Laivueessa oli kolme pääkoulutushaa-

Miinadivisioonassa annettiin mii-

raa, joiden mukaan laivue jakautui osas-

na-, miinanraivaus-ja väyläpalvelukou-
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tuli myös valonheitin- j a ilmatorjuntakonekiväärikoulutus.

Historia

Merellinen toiminta vaati jonkin-

Rannikkotykistösuojeluskunta

Aliupseeri- ja miehistökoulutus annettiin suojeluskunnan tykistö-, mittaus-,

tasoisen aluskannan. Suurimmillaan ja sa-

Laivueeseen oli sen ensimmäisenä vuote-

malla kirjavimmillaan kanta oli 1930-lu-

na perustettu Rannikkotykistödivisioona, ja viestiosastoissa. Toimintamuotojen kehittyessä siirryttiin kurssimaiseen koulujoka koulutuksessa toimi tiiviissä yhteis-

vun alkupuolella, jolloin siihen kuului neljä moottorivenettä, kaksi purjevenettä ja

toiminnassa RTR l:n kanssa. Kalusto-

tukseen ja uusina kohteina olivat mm. va-

kaksi valasvenettä. Käyttökelpoisin oli

koulutus tapahtui Merikasarmin harjoi-

lonheitinkoulutus ja a-tykkimiesten jal-

Lotta Svärd Osasto XH:n lahjoittama 11

tustykeillä, ja tykki-, mittaus- sekä vies-

kaväkikoulutus. Linnakesaarten lähipuo-

metrinen Englannissa valmistettu SP 20

tikoulutus annettiin Santahaminan Iso-

lustuskoulutus, johon myös kuului pereh-

eli "Puukenkä". Viimeisinä rauhanvuosi-

saaressa j a Villingissä. Kovapanosam-

tyminen konekiväärin käyttöön, annet-

na aluskantaa karsittiin ikääntymisen ja

munnat pidettiin Suomenlinnan Pikku-

tiin leiripäivillä. Yleissotilaallinen kou-

ylläpitokustannusten takia." Puukenkä"

Mustassa olleella "Jumbo-patterilla".

lutus sekä alokas-ja a-tykkimies/matruu-

korvattiin vuonna 1939 uudella 16 metri-

Helmikuun 1. päivänä 1932 divisioo-

sellä miinanraivaajatyyppisellä aluksella -

na irrotettiin omaksi suojeluskunnaksi -

sikurssit pidettiin aluejohtoisesti yhdessä
Merisuojeluskunnan kanssa.

myös SP 20 - jonka rahoituksen sama lot-

Rannikkotykistösuojeluskunnaksi. Seuraa-

taosasto oli järjestänyt.

vana vuonna suojeluskunnalle märitettiin

annettiin myös merivalvonta-, miina- ja

Merisuojeluskunnalla oli omat,

koulutustavoitteet ja uudessa koulutusoh-

valonheitinkoulutusta. Rannikkotykis-

noin viikon pituiset leirikurssit ja -päi-

jelmassa toimintavuosi jaettiin kolmeen

tösuojeluskunnassa aloitettiin koulutus-

vät, jotka tavallisesti pidettiin Kyläsaa-

jaksoon. Kevätjaksolla koulutusyksiköil-

muoto, jossa reservinupseerit joutuivat

ressa tai Kuivasaaressa. Vuosien mittaan

le annettiin luentosarjoina tietopuolista

itsenäisesti syventymään aselajinsa eri-

tehtiin omalla kalustolla harjoitusmat-

koulutusta. Kesällä linnakkeilla oli käy-

tyispiirteisiin. Heille annettiin valmis-

koja mm. Turkuun j a Itämerelle sekä

tännön harjoittelua sekä leiripäivät, ja syk-

teltavaksi ja alustettavaksi ammuntaan

Suursaareen ja Lavansaareen.

syllä oli kertaus- ja täydennysjakso.

ja taistelutoimintaan kuuluvia aiheita,
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Upseereilla oli oma osastonsa, jossa
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kisuojeluskuntiin kuuluva Erillinen Konekiväärikomppania sisällytettiin liikekannallepanosuunnitelmissa suojajoukkoihin. Yhteistoiminta puolustuslaitoksen kanssa oli tiivis, ja esimerkiksi vuonna 1937 rannikkotykistön suojeluskuntalaiset osallistuivat R T R l:n kertausharjoitusjoukkojen sotaharjoitukseen.
Tshekkoslovakian kriisin aikana
22.9.- 3.19.1939 suojeluskuntapiiri osallistui puolueettomuuden vartiointiin kolmella suojeluskunnalla. Merisuojeluskunta
suoritti merivalvontaa Helsingin edustalla
ja eräs upseeri kehitti huomattavan pa-

min Isosaaren 152/45C-jaoksella ja Ka-

ja Rannikkotykistösuojeluskunta sekä Ko-

rannuksen lentoratahäiriötaulukon las-

tajaluodon 254/45 D-jaoksella. Syksyllä

nekiväärikomppania osallistuivat rannik-

kemiseen.

1937 aloitettiin tykkimiesten koulutus

kolinnakkeiden miehittämiseen.

Rannikkotykistösuojeluskunta tukeutui käytännön kalusto- j a ampuma-

Kuivasaaren 305/52 0:11a.

•

Kuvat: Sotamuseo

Suojeluskuntapiirillä oli myös pie-

koulutuksessa täysin Rannikkotykistö-

ni ruotsinkielinen rannikkotykistösuo-

K i r j o i t u s on osa 5/8 suojeluskuntien

rykmentti l:een, ja perehtyi näin Helsin-

jeluskunta, mutta siitä seuraavassa kir-

historiaa käsittelevästä artikkelisarjas-

gin rannikkopuolustuksen eri tykkimal-

joituksessa.

ta. Julkaistu Helsingin Reservin Sano-

leihin. Alkuaikoina toimittiin Suomen-

Merisuojeluskunta ja Rannikkoty-

linnan 152/22 D-jaoksella sekä myöhem-

kistösuojeluskunta sekä piirin jalkavä-

missa 10/2009
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Historia

Laser-etäisyysmittarit
rannikkotykistössä 40 vuotta

R

uotuväki-lehti uutisoi noin
40 vuotta sitten eli numerossa
9/1969, että rannikkotykistössä oli "viime aikoina" kokeiltu laseretäisyysmittaria. Lehti luetteli laitteen hyviä
puolia ja kehui sitä maasta taivaaseen.
Tänä päivänä harva meistä enää muistaa
rannikkotykistön ensimmäisen laseretäisyysmittarin RALEM:in, joten pieni kertaus on paikallaan.
Ensimmäisen toimivan laserin
rakensi vuonna 1960 amerikkalainen Theodore Maiman. Etäisyydenmittauksesta tuli uuden tekniikan ensimmäinen käytännön sovellus. Heti
1960-luvun alussa oivalsivat useat tehtaat mahdollisuudet sotilaskäytössä.
Rannikkotykistön tarpeisiin kehitetyn
laseretäisyysmittarin sarjavalmistuksen aloitti ensimmäisten joukossa ellei
ensimmäisenä ruotsalainen L. M. Ericsson. Näitä mittareita tilasi Ruotsin merivoimien lisäksi huomattavan sarjan
myös NATO-maa Norja.
Vuonna 1968 hankittiin Suomen
rannikkotykistölle kokeiltavaksi ensimmäinen rubiinilaseretäisyysmittari L. M.
Ericssonilta. Suomessa laitteesta käytettiin lyhennettä RALEM. Lasertekniikan
todettiin soveltuvan poikkeuksellisen
hyvin rannikon olosuhteisiin. Tehtaan
ilmoittama maksimi etäisyys 30 km oli
saavutettavissa suureen maaliin hyvissä
oloissa, ja kokeiluissa Suomessa pystyt-
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Lase r-etä isyysm itta ri rannikkotykistölle
Rannikkotykistön
ampumatoiminta perustuu nopeankin maalin
liikkeitä tarkkaan seuraavaan etäisyyden ja suunnan mittaamiseen.
Etäisyyden mittaamiseen on tähän
asti käytetty vaihtoehtoisesti juko
sisäkanta-. leikkaus- tai tutkamittausta.
Sisäkantamittauksen käyttöä
rajoittaa tykkien ampumaetäisyyteen nähden sen vähäinen ulottuvuus. Leikkausmittauksen heikkoutena on sen käytön monimutkaisuus. Näiden molempien ns.
optisten
mittausmenetelmien
puutteiden korjaamiseksi o n vii-

me aikoina kokeiltu rannikkotykistön käyttöön laser-etäisyysmittaria.
Mittarikokeilussa on todettu.että RAL.EM:lla voidaan mitata
suurella tarkkuudella paljain silmin tavoittamattomissakin oleviin
maaleihin. Näin ollen R A L K M
kykenee helppokäyttöisänä ja suuren mittausetiisyyden omaavana
mittausvälineenä korvaamaan nykyiset sisäkanta- ja leikkausmittaus välineistön
Kokeilujen perusteella on myös
pääteltävissä, että R A L E M H a
voidaan huomattavasti parantaa

tiin mittaamaan autolauttaan 28300 metriin saakka. Epävirallisissa kokeiluissa
Kirkonmaan 100 TK- patterin mäeltä mitattiin Suursaaren Pohjoiskorkiaan 5-10
metrin tarkkuudella noin 30500 metrin
etäisyyteen. Mittaus iskemiin ei ollut vaikeaa, koska saatiin mitattua vaikka iskemä näytti silmillä jo haihtuneen. Ongelmia syntyi, kun maali näkyy kapeana eli
yleensä niin sanotuissa muuntomenetelmissä, jolloin osuminen oli vaikeaa.
RALEM:lla oli kuitenkin kolme
hankalaa ominaisuutta. Suuri paino ja
älyttömän painava on kuvauksia, jotka
laitteen käyttäjillä edelleen tulee mieleen
kun laitteesta puhutaan. Laite olikin
rakennettu lähinnä kiinteisiin asennuksiin eikä siirrettäväksi niin kuin Suomessa olisi pitänyt olla. Laitteen mukana
kulki myös melkoinen määrä suojalaseja ja varoituskilpiä, koska vaikka laser
oli hyvä ja tehokas, se oli toisaalta myös

kohteiden paikanlamisiarkkuutla
aistitähysteisessä merivalvonnassa. Myöskin rannikkotykistön tulenjohdossa sekä harjoitus-ja koeammuntojen tarkkailutehtävissä
on RALEM:»la useita käyttömahdollisuuksia.
Kun RALEMtin etuna on
myöskin sen muita mittausvälineitä helpompi suojattavuus, on todennäköistä,eitä RAL£M:ista tulee aikaa myöten tuknjohtotutkan
ohella rannikkotykistön tärkein
mittausväline.
Rjotuväki W1969 7. toukokuuta

Laser m/LM Ericsson, mitiausetaisyys
30 kilometriä.

vaarallinen esimerkiksi maalinhinaajien
henkilöstölle. Laitteessa ei ollut myöskään suunninta. Suomessa käytettiin tilapäisratkaisuna Aufieren suuntapylvästä, joka oli liian suuri ahtaisiin tiloihin
ja erillisille meritulenjohtoryhmille täysin sopimaton.
Pyrkimys kehittää kotimaisen teollisuuden tieto-taitotasoa johti siihen, että 1980-luvun kuluessa voitiin hankkia
OY Nokian valmistamat lasersuuntimet
(LASU:t) mittausarvojen automaattisin
datasyöttölaittein, ja RALEM:sta voitiin luopua.
•
Ove

Enqvist

Lähteet
Mikola, Lappalainen ja Niska: Kivilinnoista
karkaistuun teräkseen, s. 60-61
Petteri Knuuttila: Laseretäisyysmittaus,
Rannikon Puolustaja 211970.
Haastattelut
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talvisota iyjy-I94U

Kunnia - isänmaa

Utön taistelun 70-vuotismuist<
kun sana oli vapaa, monet kutsuvieraista innostui muistelemaan ja kertaamaan
omia taisteluun liittyviä muistoja.
Mitä Utössä tapahtui 14.12.1939?
Silloisen päällikön, kapteeni Paul Cederbergin sanoin:
"Joulukuun M.päivänäklo 10.37 ilse.

moitti Utön vartioasema, että se oli ha-

. » i i * : «

Venäläinen Grosnyi-luokan hävittäjä.

M

aanantaina

14.12.2009

muutaman

kymmenen

vainnut kaakkoissuunnassa kaksi savu-

hengen kutsuvierasjouk-

ko rantautui Utön talvisiin maisemiin
kunnioittamaan ja muistamaan 70 vuotta sitten tapahtunutta Utön taistelua.

V.Mörstä^p*.

i

Pääosa kutsuvieraista oli entisiä rannikkorykmentin komentajia j a linnak-

Svartbädan

keen päälliköitä.
Muistotilaisuus aloitettiin vanhan
kasarmin tiloissa, nykyisin hotellina toimivassa Utö Havshotellissa ruokailulla,
k/o 11. so

jonka jälkeen siirryttiin laskemaan seppeleet muistomerkille.
Saaristomeren Meripuolustusalueen seppeleen laskivat komentaja kommodori Tapio Maijala sekä Turun rannikkopataljoonan komentaja Pasi Rantakari. Turun Rannikkotykistörykmen-

Vihol/isa/c/sfen

tin perinneyhdistyksen seppeleen puoles-

tlaviftöjot

reirti

taan laskivat komentaja Jukka Ranta seTbisre/usektori

kä hallituksen jäsen Pasi Kataja.
Kenttärovasti Jukka Helin piti seppeleidenlaskun jälkeen muistohartau-

*

Hövitfcijän
paikka

tuhoufum/s

den majakan kirkossa. Sen jälkeen ol'Qkm

leessa kahvitilaisuudessa komentaja Pasi Rantakari kertasi taistelun kulun, j a
50

Utön toistelu 14. 1Z

Talvisota 1939-1940 Kunnia - isänmaa

uhla nosti muistot mieleen
patsasta. Puolet linnakkeen miehistä oli
juuri aamupuurolla ruokasalissa. Kiirehdin ruokailua, ja annoin pian tämän
jälkeen taisteluhälytyksen. Kun patteri
oli valmis, oli etäisyys lähestyviin aluksiin 19 km. Alukset tunnistettiin Grosnyi-luokan hävittäjiksi.
Kello 11.00 lähestyi MER-"-tyyppinen lentovene linnaketta lounaasta j a
sai vastaansa raskaan tykin laukauksen, jolloin se kääntyi etelään. Hävittäjät olivat tällä väliin lähestyneet linnaketta rintamassa. Etäisyyden ollessa 11,5

Utön kylä ja majakka.

km ne kääntyivät länteen. Annoin kello
11.40 tulikomennon käyttäen sisäkanta-

nousi vaurioituneen hävittäjän kohdal-

oli miinalastissa, on räjähdyksen voima

mittausta j a suoraa suuntausta. Samal-

ta musta kolmihaarainen räjähdyspilvi

ymmärrettävissä."

la hyökkäsi kaksi lentovenettä j a pyyh-

ja kuului pitkään jylinää. Kun savu häl-

käisivät patteria konekivääritulella sekä

veni, oli vain toinen hävittäjistä jäljel-

pudottivat 3-4 kevyttä pommia. Patte-

lä. Se jatko matkaansa; sillä ei ollut enää

rin ensimmäisten laukausten jälkeen is-

mitään pelastettavaa. Jos räjähtänyt alus

(Lähde: Toivo Veriä & Olavi Simola 1995:
TurRR Turun Rannikkoiykmentti 1939-1994)

Utö selvisi ilman tappioita talvisodasta.
Myöhemmin selvisi, että toinen hävittä-

ki vihollisen ensimmäinen yhteyslauka-

jistä upposi vasta vuonna 1941 ajettuaan

us mereen noin 75 metrin päähän Kaas-

miinaan.

niemestä länteen.
Muistojuhla kosketti

Patterin tuli oli kohdistettu ensimmäisenä kulkevaan hävittäjään. Tuli saa-

Utön majakan kirkossa pidetty muis-

riin korjaamalla peittäväksi ja ennen pit-

tojuhla kosketti osallistujia monin ta-

kää havaittiin ensimmäinen osuma aluk-

voin ja kirvoitti monet läsnä olleet ker-

sen kyljessä, noin 30 metriä perästä, josta

taamaan henkilökohtaisia muistoja j a

tuli mustaa savua. Tämän jälkeen aluk-

tuntemuksia. Puolustusvoimain enti-

set kääntyivät etelään, j a takimmainen

nen komentaja, kenraali Jaakko Valta-

alus laski savuverhon peittäen etummai-

nen käytti puheenvuoron, jossa hän sa-

sen aluksen savuun. Patteri ampui 31 lau-

noi mm seuraavaa:

kausta. Hävittäjät vuorostaan ampuivat

" Suhteeni Utöön on saanut alkun-

8-10 yhteislaukausta. Ensimmäiset iske-

sa siitä, että olen elämäni pari ensim-

mät olivat saaren edessä, muut saaren ta-

mäistä vuotta elänyt tällä saarella. Isä-

kana, osa jopa 1000-1200 metrin päässä.
Kaikki ammukset menivät mereen.
Noin 10 minuuttia myöhemmin
Rannikon Puolustaja 11 2010

ni toimi näet täällä nuorena vänrikkiKapteeni F Cederberg, Utön linnakkeen

nä 1920-luvun alussa linnakkeen ensim-

päällikkö.

mäisenä päällikkönä. Tosin äitini kävi
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Muistolaatta Utön majakan seinässä.
Kuva: Kai Masalin.

minut saattamassa maailmaan Hämeenlinnassa, joten en voi mainita Utötä syntymäpaikkanani.

Kenraali Jaakko Valtanen puhui lämmittävästi henkilökohtaisista talvisodan tunnoistaan ja painotti

Talvisodan alussa olin vapaaehtoisena suojeluskuntapoikana Turun Lohkon esikunnassa lähettinä. Turun Lohkon vastuualueella toimi myös Utön linnake. Muistan hyvin, miten M.päivänä
joulukuuta 1940 esikunnassa riemuittiin
siitä, että Utön patteri oli torjunut ryssien hyökkäyksen.

Talvisodan henki ei kuitenkaan
syntynyt vain äkkiä esille nousseista sodan vaarojen tuntemuksista. Sen perussyyt löytyvät jopa kansallisen heräämisemme ja valtiollisen elämämme muotoutumisen vuosista, mutta erityisesti

erityisesti sodan merkitystä Suomen kasvuun yhtenäisemmäksi kansaksi. Kuva: Johanna Pakola.

Seuraavien vuosikymmenien kokemukseni tästä saaresta liittyvät monien
virkatehtävieni mukanaan tuomiin tykistöammuntoihin, rannikonpuolustusharjoituksiin, tarkastuskäynteihin sekä
erilaisiin vierailuihin. Arvelen sen tähden tuntevani Utön vaiheita varsin hyvin.
Sotaan joutuminen merkitsee aina
vähäväkiselle kansalle korvaamattomia
menetyksiä ja suuria kärsimyksiä. Talvisotaan joutuminen ja siitä selviäminen
on kuitenkin ollut elämäämme niin voimakkaasti monin tavoin vaikuttava kokemus, että se on painanut lähtemättömät muistijäljet kansamme sieluun. Talvisota nosti esiin kansalaispiirien rajat
ylittävän poikkeuksellisen vahvan yhteisyyden tunteen ja kaikkien suomalaisten mielet täyttävän yhteisen vastarinnan tahdon. Sitä kutsutaan edelleen
talvisodan hengeksi.
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Kenttärovasti Jukka Helin piti hartaustilaisuuden Utön majakkaan rakennetussa kappelissa.
Kuva: Johanna Pakola.

vain muutaman vuosikymmenen mittaisen itsenäisyytemme rakennusvaiheista.
Hyvin tärkeitä tekijöitä olivat mm
maattomien torppareiden ja mäkitupalaisten vapauttaminen itsenäisiksi maata viljeleviksi talonpojiksi, punavankien
nopea kotiuttaminen ja kostonhenkisten
teloitusten lopettaminen sekä maalaisliiton ja sosialidemokraattien ns punamultayhteistyön syntyminen. Ne edistivät suuresti kansamme yhteiskunnallista
eheytymistä. Siihen vaikutti myös yleinen kaikkia kansalaispiirejä velvoittava
yleinen asevelvollisuus. Nopea kansanvaltainen kehitys oli aikaansaanut hyvin tulevaisuudenuskoisen yritteliäisyyden ilmapiirin, joka puolestaan kohensi
monin tavoin kaikkien kansalaisten elintasoa. Meille oli lyhyessä ajassa syntynyt
selvä käsitys säilyttämisen ja puolustamisen arvoisesta suomalaisesta elämänmuodostaja omasta isänmaasta.
Voimasuhteet ja kaikki muut sotilaalliset tekijät olivat suuren hyökkääjän
puolella. Sodan alussa saavutetut torjuntavoitot osoittivat, että jääkärit olivat
suojeluskuntien tukemana onnistuneet lyhyessä ajassa luomaan meille hyvin toimi-

Talvisota 1939-1940 Kunnia - isänmaa

Pertti Malmberg, Jukka Karvinen, Risto Sinkkonen ja Juhani Haapala, "Utön linnakkeen veteraaneja"yhteiskuvassa. Kuva: Johanna Pakola.

van ja olosuhteisiimme oivallisesti soveltuvan puolustusjärjestelmän. Taistelumenestykset vahvistivat merkittävästi talvisodan henkeä. Samaan suuntaan vaikutti myös tammikuussa solmittu STK:n ja
SAK:n välinen ns. tammikuun kihlaus.
Talvisodan puolustustaisteluissa
- joissa Utön torjuntavoitolla oli oma
unohtumaton osansa - onnistuttiin säilyttämään maamme itsenäisyys sekä
pohjoismaiseen demokratiaan perustuva

yhteiskuntajärjestelmämme. Ilman koko
kansamme omaksuman talvisodan hengen antamia voimia se tuskin olisi ollut
mahdollista."
Eversti evp Jukka Karvinen, vanhimpana palvelleena rykmentinkomentajana kiitti eversti Risto Sinkkosen,
eversti Juhani Haapalan ja kontra-amiraali Pertti Malmbergin sekä omasta
puolestaan kutsuista tähän muistorikkaaseen tilaisuuteen, pä bäda inhemska,

viitaten Pohjolan maineikkaimman linnoittajan sotamarsalkka Ehrensvärdin
viimeisiin linnoitteisiin, jotka saivat häneltä nimensä Ära, Dygd ja Gott Samvete. Kustaanmiekan marmoritaulusta
on luettavissa hänen testamenttinsa jälkipolville : "Eftervärld stå här på egen
bottn och lita icke på främmande hielp".
Jukka Karvinen esitti selkeään tyyliinsä tähän velvoitukseen tänäkin päivänä ajankohtaisen lisäyksen : icke heller
på olika konsulters rekommendationer!
Kylläpä reserviläisestä tuntui nostalgisen hyvältä käväistä entisen elämän
maisemissa. Kolme kuvassa olevaa päällikköä oli minun komentajakautenani Utössä, totesi puolestaan eversti evp
Risto Sinkkonen.

H

Teksti
Anne-Mari Repola ja Kai Masalin

Utö 14.12.2009. Kuva: Kai Masalin.
Rannikon Puolustaja 11 2010
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Onko tietoa näistä Vapaudenristi
Yksi niistä on vielä nähtävissä livenä sotamuseon

talvisotanäyttelyssä

teltaviksi! Jonkin verran sotahistoriaa
penkoneena törmäsin tällaiseen vapaudenristiryijyyn ensimmäisen kerran vasta vuonna 2007 j a silloinkin sattumalta. Tuskin kaikki muut sotahistorian ystävät ja sota-ajan oloista jotain tietävät
ovat vaeltaneet yhtä sokeina kuin minä?
Aivan varmasti joku on nähnyt tällaisen
sotaryijyn jossakin ja ehkä tietää sen historiankin? Vapaudenristin paikka ei ole
enää olla piilossa....!
Ohessa on kuvat kaikista neljästä
tunnetusta Vapaudenristi-tammenlehvin talvisodan joukko-osasto/taistelupaikka-ryijyistä. Viidennestä on tieto,
että se on Tampereen ryijyn kopio, joka
on aseveliyhdistyksen toimesta lahjoitet3.PrKÄMÄRÄ KAR1SALMI 1939-1940, Ryijy on talvisotanäyttelyssä Sotamuseossa.

tu eversti Aaro Pajarille syksyllä 1940.
Ainoastakaan näistä löydetyistä neljäs-

Onko niitä enemmän ja
onko niitä myös jatkosodasta?

A

inoastakaan näistä ryijyistä
ei ole olemassa t a r k k a a historiatietoa. Onko tietämys

näistä todennäköisesti aihekuvaltaan
upeimmista j a kunniakkaimmista suomalaisista talvisodan ihme sotaryijyistä täydellisesti ehtinyt j o kadota? Tuskin näin on?
Nyt mietintämyssyt päähän ja haku päälle - käsityön kunnia on pelastettava - Constantem decorat...!. Lisää sotaryijyjä vinteiltä j a kirppiksiltä esiin

5 S TR

ja historiatietoa niistä lavaan. Ei niitä
varmaan ole kudottu komeroissa piilo54

SUOMEN SOTA 1939-1940, Ryijy on Lottamuseossa.

talvisota I9M-194U

Kumua - isänmaa

ryijyistä - tammenlehvin?
Helsingissä

JR 16 T0LVAJÄRVIAITT0J0K11940.

Ryijy

011 haalistunut ja siitä näyttää kadonneen neljä
sinistä hakaristikuviota. Ryijystä on olemassa
hiovuttajatietoja Tampereen Museossa.

tä Vapaudenristiaiheisesta (= tammenlehvällä tarkoittaa sodanaikaista ansiota) talvisotaryijystä ei ole olemassa kunnollisia historiatietoja.
Tampereen ryijyn osalta on saatu
tietää, että ryijy on sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaaran suunnittelema ja myös
valmistama, joka valmistaminen tuskin
pitänee paikkaansa. Neoviuksen tiedetään valmistaneen 1930-luvulla tällaisia
isänmaallisaiheisia ryijyjä koneosastonsa johtajan insinööri AW Raition suunnittelemina. Vapaudenristiaiheisen ryijyn kudontaohjeita en ole löytänyt, sillä
aivan varmasti nämä joukko-osastokohtaiset ja taistelupaikkojen nimiä kantavat talvisotaryijyt on kudottu ahkerien
emäntien kotitöinä, vaikkakin tehdastuotantoakin (Neovius) on ollut ehkä
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Er.P. 18 HANGÖ1939-1940. Löytynyt toukokuussa 2007 Hangon Lionsien kirpputorin lumppukasan pohjalta. Alkuperä tuntematon. Ryijy on yksityisomistuksessa.

olemassa. Ovatko ne vain muistoryijyjä tietyistä tapahtumista ja taisteluista,
sankariryijyjä eläville ja kaatuneille sotilaille tai onko niitä käytetty lottien ja
sotilaskotisisarten häissä vihkiryijyinä
tms? Lankapulasta johtuen ryijyissä on
suuria värieroja, vaikkakin kuvasymboliikka on niissä kaikissa sama.

ta talvisodan alkupäivinä joulukuussa
1939. Sotavuosina sitä käytettiin myös
kaatuneiden sankarivainajien kuolinilmoituksissa ristinä.
•

Arkistotietoja näistä seikoista ei
tunnu olevan käytettävissä. Vapaudenristi otettiin Vapaussodan jälkeen uudelleen käyttöön kunniamerkkinä vas-

Tarhakatu 5B 610900 Hanko

Kaarle Lange, maj evp,
kaarle. Iange@tarhakatu5.fi
Puh 040 7072892
Puhlfax k. 0192483253

PS. Otan mielelläni vastaan lisätietoja ja
kommentteja, -vkal
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"Veteraanit"ja varusmiehet talvisotaa simuloimassa Upinniemessä 1-5. helmikuuta 2010.

Viimeiseen mieheen
-dokumenttia tekemässä

M

aaliskuun kuudentena päivänä 1940 käytiin viimeinen katkera taistelu Laatokan pohjoisosassa olevan Koirinojanlahden saarien, tärkeimpänä Petäjäsaaren, omistuksesta. Saarten pitäminen
suomalaisilla oli äärimmäisen tärkeää,
koska sillä estettiin neuvostoliittolaisten
joukkojen huolto ja siten myös eteneminen Sortavalan suuntaan. Kenraalimajuri Woldemar Hägglund, kenraali Gustaf
Hägglundin isä, antoi käskyn pitää saaret viimeiseen mieheen. Aamulla saarten
noin kahdensadan puolustajan kimppuun
56

hyökkäsi yli 7000 vihollista panssarien
tukemana. Kello 16.45 ammuttiin Petäjäsaaressa viimeinen suomalainen laukaus.
Venäläisten hallitessa jääkenttää, ei apuvoimia voitu saada, ja venäläiset tappoivat myös kaikki suomalaiset haavoittuneet. Petäjäsaaressa kaatui tuona päivänä 117 suomalaista. Viimeiseen mieheen!
Sain itse olla mukana Upinniemessä
helmikuun ensimmäisen viikon, kun siellä filmattiin Talvisota-dokumenttia noista murheellisista tapahtumista. Meitä talvisotaa käyviä avustajia oli parikymmentä varusmiestä ja toistakymmentä meri-

puolustuspiirin kurssilaista. Vaikka välillä hymykin irtosi, niin viikon mittaan
historia veti vakavaksi.

•
Kai Masalin

talvisota tyjy-lMU

huuma - isanmaa

Kuvaus, hiljaisuus - Olkaa hyvä!
Viimeiseen mieheen on Tuomo Rystin ohjaama talvisota-aiheinen dokumenttielokuva, joka saa ensiesityksensä sopivasti
sodan päättymisen juhlavuotena. Merisotilastoimikunnan varusmiestoimittaja oli paikalla, kun kuvaukset helmikuun
alussa tuotiin Upinniemen varuskunnan maisemiin.

H

ento auringonpaiste ja reilusti alle 20 miinusasteen kiirivä pakkanen tervehtivät lumipukuihin pukeutuneita, auttamattomasti vanhanmallisin kiväärein ja panoslaukuin varustautuneita miehiä.
Määrätietoisesti miesryhmä nostaa selkäänsä espanjalaisen ratsun, puukehikosta ja piikkilangasta koostuvan puolustusesteen ja alkaa edetä upottavassa lumihangessa. Vaivalloisesti kulkeva
ryhmä saapuu metsikön laitaan, ja juuri
kun he ovat aikeissa työntyä lumipeitteisen oksiston läpi, kuuluu heidän takaansa huuto: "Kiitos, oikein mallikas suoritus!" Kyseinen noin 10 sekunnin kohtaus
on valmis, ja ryhmä rupeaa valmistautumalaisjoukot onnistuivat tammikuussa
maan seuraavaan otokseen.
1940 pilkkomaan hyökkäävät neuvostoViimeiseen mieheen kertoo taiste- joukot useisiin motteihin. Ehkäpä tunnetuin kyseisistä moteista oli Pitkäranluista Laatokan Karjalassa, jossa suo-

nan suunnassa sijainnut Kitilän suurmotti, joka olikin ainoa alunperin tarkoituksellisesti tehty motti. Dokumentissa kuvaillaan taisteluita, joissa suomalaiset pyrkivät katkaisemaan venäläisten huoltolinjat ja näin näännyttämään saarroksissa oleva vihollisen.
Dokumentin on käsikirjoittanut Ilmari Hakala. Hän sanoo aloitteen projektille tulleen Impilahti-Seuralta, joka on impilahtelaistaustaisen tai muuten Impilahdesta ja Laatokan Karjalasta kiinnostuneiden jäsenten yhteisö.
Projektin toteutuksesta puolestaan vastaa Tykkimiehet ry, joka on valmistanut
useita samankaltaisia dokumenttielokuvia. Hakala vakuuttaakin, että kaikki
dokumentissa kerrottu on faktaa ja historiallisesti tarkkaa tietoa.

Rannikon Puolustaja 11 2010
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distämään varsinaiseen armeijaelämään,
sillä dokumenttia varten suoritetut jäänräjäytykset laskettiin osaksi pioneerien
koulutusohjelmaa.

"Sinulla on sirpale jalassa, yritä
liikkua vielä vaivalloisemmin", ohjeistaa ohjaaja Rysti jäällä hiihtävää statistia. Mies tekee työtä käskettyä, ja eteneminen muuttuu lähes konttaamiseksi.
Purkitetun otoksen jälkeen Rysti kertoo mielellään kuvausten kulusta ja toteutuksesta.
"Valmiiseen tuotokseen tulee sekä
aitoa talvisodassa kuvattua että meidän
kuvaamaamme materiaalia. Teemme kuvatuista otoksista tarkoituksella mustavalkoisia ja viiruisia, jotta ne vastaisivat
aitoa kuvamateriaalia."
Rysti paljastaa, ettei Upinniemeä valittu kuvauspaikaksi sattumalta: "Olen itse palvellut Upinniemessä,
joten tiesin paikat jo etukäteen sopiviksi otoksille, joiden pitäisi esittää Laatokan saaristoa. Kuvauksia suoritettiin
myös Niinisalossa, jossa pystyttiin kuvaamaan kohtaukset hevosten kanssa,
sekä Parolassa, jossa kuvattiin panssarivaunukohtaukset".
Elokuvan tukemisessa on Rystin
mukaan useita eri tahoja; lahjoituksia
ja tukia on saatu niin erilaisilta yhdistyksiltä kuin säätiöiltä. Yksi näistä tukijoista on Rantasalmen kunta, joka so58

dan lopussa menetti Pitkärannan lähellä
sijainneen Petäjänsaaren puolustamisessa yhtenä päivänä jopa 47 miestä.
Rysti toteaa myös Puolustusvoimien panoksen olevan elintärkeä: "Puolustusvoimat ovat antaneet hankkeelle kaiken tukensa. Puolustusvoimilta saadut
varusteet ovat yhä kuranttia tavaraa".
Myös varusmiehet pääsivät osalliseksi elokuvan tekemisessä, sillä statistien
vajetta paikattiin valitsemalla avustajia
Upinniemen meripioneerijoukkueesta.
Kuvauksissa avustaminen pyrittiin yh-

"Lentokone k a a r t a a , maihin!"
Kolme valkopukuista sotilasta tekevät
jälleen parhaansa suojautuakseen kuvitteelliselta konekivääritulelta. Tauoilla näyttelijät kerääntyvät nuotion ympärille lämmittelemään ja kertomaan kaskuja, aivan kuin talvisodassa taistelleet
miehet 70 vuotta sitten. Näyttelijäkaartista saa kuvan talvisodan ikäjakaumasta: nuotion äärellä istuu rinta rinnan
niin tuskin parikymppisiä pojankoltiaisia kuin kuusikymppisiä konkareitakin.
Kuten talvisodassakin, myös nyt miehet
ovat yhteisellä asialla. "Teemme tätä veteraanien kunniaksi", toteaa näyttelijöiden puvustuksesta vastaava Ilpo Nurmi.
Varusmiehille elokuvan kuvauksiin osallistuminen tuo lisäksi mukavaa vaihtelua armeijan arjelle: "Kyllä tämä normaali palveluspäivän voittaa", tuumivat
he yksissä mielin.
Viimeiseen mieheen sai ensi-iltansa

YLE TV 2:11a 14.3. klo 22:05.

•

Teksti: tkm Ville Voutilainen
Kuvat: tkm Henry

Huittinen

lupautumia

Yhteistoimintaa ja
johtamista merivoimien
reserviupseerikurssilla

Kaptl
Samu Rautio

Reserviupseerikurssi 156 toteutti yhteistoiminta- ja johtamisharjoituksensa EteläSuomen alueella 4.-11.1.2010. Harjoituksen tavoitteena oli harjaannuttaa johtajaksi koulutettavia upseereita taktisessa ajattelussa, toiminnan suunnittelussa
ja käskyttämisessä joukkuetasan tehtävissä omassa aselajissaan. Koulutettavia
harjaannutettiin myös vaativiin sodan ajan johtamissuorituksiin kovan fyysisen ja
psyykkisen paineen alla, yhteistoiminnan merkitystä unohtamatta.

mälinja) harjoittelivat omissa yksiköissään useissa erilaisissa johtamistiloissa oman joukkonsa johtamistoimintaa.
Harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella myös yhteistoimintaa rannikko- ja
laivastolinjojen välillä. Johtamisjärjestelmälinja loi tekniset edellytykset yhteistoiminnalle ja rakensi tarvittavat yhteydet.

H

arjoituksen kokonaisuus rakentui merivoimien reserviupseereiden tulevia sijoituspaikkoja palvelevaksi. Harjoitukseen muodostettiin meritiedustelukomppania, tietotekniikkakeskus ja alusyksiköitä runko-osillaan. Joukot harjaantuivat näiden yksiköiden johtajatehtävissä mahdollisimman realististen tehtävien kautta.

Joukot harjoittelivat yhteistoimintaharjoitusvaiheessa siten, että laivastolinja harjoitteli kahdessa osassa. Toinen osa
harjoitteli aluksen käsittelyä ja käyttöä simulaattorissa Otaniemessä, ja toinen osa
teknisesti vaativia taistelujohtojärjestelmiä simuloidussa alusympäristössä.
Rannikkojoukkolinjat (meritiedustelu-, merivalvonta- ja johtamisjärjestelRannikon Puolustaja 1 [ 2010

Harjoituksen tarkoituksena oli
myös harjaannuttaa upseerioppilaita nykyaikaisen sodankäynnin johtamislaitteistojen hyödyntämiseen sekä taktiseen
ajatteluun osana nykyaikaisen sodan kuvan operaatioita. Näitä aiheita harjoiteltiin luomalla simuloituja pelitilanteita,
joihin johtajat joutuivat reagoimaan tilannejohtamisen kautta. Näillä harjoitteilla voitiin samalla testata johtajien luomien toimintasuunnitelmien toimivuutta
erilaisissa mahdollisissa uhkatilanteissa.
Toimintakykyä koeteltiin
Johtamisharjoitusvaiheessa oli tarkoitus
osoittaa upseerioppilaille konkreettisesti fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn
merkitys johtamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli harjaannuttaa upseerioppilaita

toimimaan johtajana ja joukon osana sodan ja rauhan ajan pulmatilanteissa fyysisesti ja henkisesti raskaissa olosuhteissa.
Fyysisyys harjoitukseen haettiin
tällä kertaa tarkoituksellisen monotonisesta jalkaisin siirtymisestä rastien välillä. Joukolle kuvattiin koko harjoituksen läpi kulkeva tilanne, jonka mukaan
johtajien piti toimia välillä itse johtaen
ja välillä toimien osana joukkoa.
Harjoitus päättyi kirjalliseen kolmivaiheiseen kokeeseen, jossa mitattiin fyysisesti ja psyykkisesti kovan paineen alla
olevan johtajan kykyä ohjeiden noudattamiseen sekä huomionkeskittämiskykyä
oleelliseen. Uskon, että sekä upseerioppilaat että kouluttajat saivat runsaasti johtajan tarvitsemaa itsetuntemusta erilaisissa
tilanteissa johtajana ja alaisena.
Uskon edelleen, että hyvä johtaja on
myös hyvä alainen ja yhteistoiminnalla
kykenee uskomattomiin suorituksiin ihan
kuin 70 vuotta sitten maamme taistellessa vaikeissa olosuhteissa olemassaolomme
puolesta. Nämä asiat vaativat aktiivista
harjoittelua myös nykypäivänä.
•
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Ru-kurssi 156 valmistui
Olipa jälleen hieno tilaisuus aurinkoisessa ja totutun talvisen kylmässä Suomenlinnassa, kun vietimme omaisten ja kutsuvieraiden läsnä ollessa kurssin 156 valmistumista. Ja kyllä, kummikurssi oli edustettuna!
Kaikki aloittaneet valmistuivat kahta oppilasta lukuunottamatta, joille terveys teki tenän. Ja kurssin keskiarvo oli korkea.
Kurssin priimukseksi selviytyi upseerioppilas Tuomas Tomunen, jonka puhe on seuraavassa.

Herra Amiraali,
hyvät naiset ja herrat

Merisotakoulun ovista. Muistan elävästi mitä mielessäni liikkui tuolla hetkellä.
Aikaisemman armeijakokemuksen pohjalta tuntui käsittämättömältä ajatella,
että saavuimme juuri tulevaan palveluspaikkaamme. Ympärillämme näkyi joka puolella perinteitä ja niiden luomaa
arvokkuutta. Vaikka olin vasta koulutukseni alussa, aloin jo heti ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla reservin up-

Olemme täällä tänään päättämässä yhtä elämänvaihettamme, joka pituudeltaan on ollut lyhyt, mutta jonka aikana olemme saaneet upeita kokemuksia
ja elämyksiä pitkän ajan edestä. Tuntuu
uskomattomalta ajatella, että vain kolme ja puoli kuukautta on kulunut siitä,
kun astuimme ensimmäistä kertaa sisään

UUSI AL

seeri. Isäni oli sanonut sitä useasti "herrasmiesten touhuksi", enkä itse olisi ajatuksiani paremmin voinut sanoiksi pukea. Meitä alettiin heti alusta asti kouluttaa kohti tuota hienoa päämäärää, ja
tänään voidaan sanoa, että olemme saavuttaneet tärkeän välitavoitteen.
Hyvät kurssitoverit. Paljon me
olemme yhdessä nähneet ja tehneet ennen tätä päivää. Jo tänne tullessani ha-
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Tapahtumia

vaitsin, kuinka samanhenkisiä ihmisiä
kurssillemme oli valikoitunut. Se, että
yli kahdesta tuhannesta merivoimien
alokkaasta me viisikymmentä valikoiduimme reserviupseerikurssille, kertoo
että meissä on sitä jotain. Sitä jotain me
tulimme tänne jalostamaan taidoksi toimia johtajana ja esikuvana muille. Uskon, että kun taitomme saavat jatkaa kehittymistään tästä eteenpäin, moni meistä tulee vielä pääsemään elämässään pitkälle. Olemme osa sitä pitkää reserviupseerikurssien jatkumoa, jonka ovat käyneet läpi niin monet elämässään myöhemmin hyvin pärjänneet. Mutta vaikka kursseja onkin ollut monia, on 156:11a
erityinen merkitys meille.
Yhdessä kokemamme asiat ovat kasvattaneet kurssihenkeämme ja yhteenkuuluvuuden tunnetta suurenmoiselle tasolle. Laivastolinjan osalta yhteishenki
lähti muodostumaan erittäin nopeasti jo
ensimmäisestä aamuherätyksestä lähtien.
Kaikkia yhdisti hyvä huumorintaju, rento asenne ja vahva ylpeys omasta toiminnasta. Väyläajojakson aikana yhdessä
koetut ikimuistoiset hetket Suomenlahdella opettivat kirjaimellisesti sen, mitä
tarkoittaa olla samassa veneessä. Kuukausi kului pelottavan nopeasti ja pian
varusteet vaihtuivat takaisin vihreisiin.
Monet olivat j o ennen Merisotakouluun tuloa kuulleet paljon huhua muun muassa Rysäkarin marssista
ja Johtamisharjoituksesta, sekä niistä
suunnattomista koettelemuksista, joita matkalla tulee vastaan. Välillä tuntui lähes mahdottomalta, että tavallinen
mies pystyisi selvittämään kaikki nämä
Rannikon Puolustaja 1 1 2 0 1 0

haasteet. Näillä retkillä opimme kuitenkin, että ylivoimaisiltakin tuntuvat
tehtävät voidaan suorittaa puhaltamalla yhteen hiileen. Nuuksion ja Syndalenin metsissä linjahenkemme muuttui lujaksi kurssihengeksi, ja ryhmämme hioutuivat yhteen tavalla, jota normaalielämässä ei usein näe. Opin ymmärtämään
ryhmähengen suunnattoman voiman ja
sen, että kokonaisuus on vahvempi kuin
sen osien summa. Viimeisten neljäntoista
viikon aikana olemme saaneet niin paljon yhteisiä muistoja, että uskon niiden
yhdistävän meitä tavalla tai toisella koko
loppuelämän ajan. Toivon, että pääsemme joskus muistelemaan niitä yhdessä.
Hyvät vanhemmat ja ystävät. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette osaltanne mahdollistaneet tämän päivän. Tukenne ja ymmärryksenne on ollut tärkeä vastapaino ajoittain hyvin
rankalle palveluselämälle. Noin puoli
vuotta sitten näitte, kun poikanne lähti palvelukseen täysin tietämättömänä kaikesta siitä mitä se tuo tullessaan.
Puolen vuoden lyhyen ajan jälkeen meistä on tehty miehiä, jotka ovat valmiina
vastaanottamaan vastuullisen tehtävän
puolustusvoimien vanhimpina varusmiehinä. Seuraavien kuukausien aikana
saamme toimia ohjaajina ja valmentajina niille, jotka ovat samassa tilanteessa
kuin me puoli vuotta sitten.
Lopuksi haluan kiittää kantahenkilökuntaa ammattitaitoisesta työstänne, jonka ansiosta olemme kasvaneet ihmisinä ja kypsyneet tulevaa tehtäväämme varten. Matkalle on mahtunut niin
onnistumisia kuin epäonnistumisiakin.

Kapteeniluutnantti Raution legendaariset "pari sanaa rakkaudesta" olivat hyvä
osoitus siitä, että kasvaminen ei aina ole
helppoa. Toisaalta esimerkiksi johtamisharjoituksessa saitte nähdä miten koulutus on kantanut hedelmää, kun kaikki
oppilaat työskentelivät periksi antamattomasti kohti yhteistä tavoitetta. Toivon,
että teillä jäi yhtä hyvä olo viimeisistä
kuukausista kuin meille.
Näin on osaltani tullut aika päättää tämä jakso elämästäni ja kääntää uusi sivu tuleville haasteille. Haluan kiittää
kaikkia ikimuistoisesta ajasta. Muistakaa, että mitä vain elämässänne teette,
tehkää se samassa hengessä kuin kurssillamme: toverillisen rennosti ja meriupseerin tyylillä.
•
Ollapa vielä nuori kokelas (toim.huom, KM)
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RT l : n Aliupseeriklubi
Suomen Päällystöyhdistys ry 1920-2010

£M%

Ainakin helsinkiläisille meripuolustajille tutussa Suomenlinnan Yläkerhossa vietettiin Suomenlinna Päällystöyhdistyksen
90-vuotisjuhlavastaanottoa 19.2. tämän talven siperialaisissa tunnelmissa, mitä tuulen, pakkasen ja lumituiskun yhdistelmä iloksemme antoi. Mutta sisällä tunnelma oli sitäkin lämpimämpi, hyvien ystävien ja aseveljien joukossa hienosti
korjatussa ympäristössä. (KM)

V

uonna 2010 90-vuotista taivaltaan juhlivan Suomenlinnan Päällystöyhdistyksen juuret johtavat itsenäisyytemme ensimmäiselle vuosikymmenelle. Vapaussodan
jälkeen puolustuslaitosta perustettaessa perustettiin Suomenlinnaan ja sen lähisaarille jääneestä venäläisestä rannikkotykistöstä Rannikkotykistörykmentti
1 keskuspaikkanaan Suomenlinnan keskuslinnoitus.
Rykmentin yksiköt olivat hajallaan
pitkin Helsingin edustan saaria, mutta
siitä huolimatta keskuslinnoituksessa palvelevien aliupseerien keskuudessa heräsi ajatus aliupseeriklubin perustamisesta kaikkien rykmentissä palvelevien aliupseerien yhteiseksi kerhoksi.
Kun vielä sopivia puuhamiehiäkin löytyi, kutsuttiin perustamista valmisteleva kokous koolle.
Valmisteleva kokous pidettiin
20.2.1920 ja se valitsi keskuudestaan
toimikunnan valmistelemaan aliupseerikerhon perustamista, laatimaan sääntöehdotuksen ja neuvottelemaan esimiesten kanssa käytännön kysymyksistä.
Viisihenkinen toimikunta laittoi
tuulemaan, ja jo neljän päivän kuluttua
valmistelevasta kokouksesta 24.2.1920
saatettiin pitää kerhon perustava ko62

kous. Vaikuttaa siltä, että jonkinlaista
pohjatyötä on tehty jo aikaisemmin, kun
kokousten välillä oli vain neljä päivää.
Perustava kokous hyväksyi sääntöehdotuksen kerhon ensimmäisiksi säännöiksi. Kerholle esitetty nimi johti kädenvääntöön eri yksiköissä palvelevien
aliupseereiden kesken. Lopulta äänestyksen jälkeen perustettavan kerhon nimeksi tuli "RT I:n Aliupseeriklubi". Perustavan kokouksen hyväksymät säännöt alistettiin tuon aikakauden tapaan
ensin rykmentin komentajan hyväksyttäviksi ja sen jälkeen ne toimitettiin hyväksyttäviksi vielä puolustusministeriöön. Puolustusministeriö hyväksyi aliupseeriklubin säännöt 17.5.1920. Koko
prosessi kesti kolme kuukautta.
20.2.1920 pidetyn valmistelevan
kokouksen ja 24.2.1920 pidetyn perustavan kokouksen alkuperäiset pöytäkirjat
ovat vielä tallella yhdistyksen arkistossa. Ne on kirjoitettu kauniilla käsialalla
toimistokirjaan, jossa on myös alkuvuosien kaikki yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat. Perustettu yhdistys
voi ylpeydellä todeta, että se on maamme
vanhin päällystöyhdistys, jolla on esittää perustamisasiakirjansa. Samoihin
aikoihin oli tavallista, että myös muiden joukko-osastojen aliupseereja ko-

koontui yhteisiin tiloihin pääasiassa yhteisruokailujen merkeissä, mutta näiden
organisoitumisesta virallisiksi yhdistyksiksi ei ole varmoja merkintöjä.
Toiminnan alkuvuosina yhdistyksen säännöt eivät mahdollistaneet kaikkien Suomenlinnassa palvelevien aliupseerien liittymistä klubin jäseniksi. Vasta vuonna 1925 sallittiin ensin Rannikkotykistön kapitulanttikoulun aliupseerien ja vuonna 1929 tuolloin perustettujen ilmatorjuntapatterien aliupseerien liittyä mukaan. Tosin kaikki rannikkotykistörykmentin aliupseeritkaan eivät olleet klubin jäseniä mikä huolestutti
johtokuntaa ja niinpä vuonna 1928 rykmentin komentaja määräsi, klubin johtokunnan esityksestä, kaikki alaisensa
aliupseerit liittymään klubiin. Sellaista
oli järjestymisvapaus tuolloin.
Kerhotalo
Kerho ei ole kerho, jollei sillä ei ole kerhotaloa. Perustamisen jälkeen ryhdyttiin heti aktiiviseen kerhotalon hankintaan. Ensimmäinen kerhotalo löytyikin
varsin nopeasti läheltä nykyistä kerhorakennusta, tosin huonokuntoisena. Helsinkiläisissä liikkeissä suoritettu yleinen keräys kuvastaa hyvin tuon ajan yhteishenkeä ja aktiivisuutta. Keräys tuotti

Tapahtumia

Kerhotalo vuodelta 1926 nykyisessä loistossaan.

talon kunnostamiseen tarvittavat varat.
Valtiolta ei saatu rakennuksen kunnostamiseen penniäkään sen heikon taloudellisen tilanteen johdosta. Ei siis mitään uutta nykytilanteeseen verrattuna! Sääntöjen ollessa vielä ministeriössä hyväksyttävinä, järjestettiin kerhotalon juhlalliset avajaiset 9.5.1920 arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa. Ajankuvaan sopii, että joukko-osaston aliupseerikerhon avajaisissa oli läsnä
silloisen sotaväen ja laivaston korkeinta
johtoa sotaväen päällikön kenraali Kivekkään johdolla. Tuolloin käyttöön
vihitty kerhotalo osoittautui huteraksi lautakasaksi ja niinpä lukuisten anomusten jälkeen saatiin uudeksi kerhotaloksi syksyllä 1926 talo, jossa kerho toimii yhä nykyäänkin. Uusi kerhorakenRannikon Puolustaja 11 2010

nus kannusti alkuaikojen jäseniä mittaviin talkooponnistuksiin. Kerhon mäkeä kunnostettiin ajamalla sinne yhteensä 1000 kuormaa multaa ja istuttamalla
puita ja pensaita, jotka yhä edelleenkin
kaunistavat aluetta.

Sosiaalihuoltoa ja
edunvalvonnan alkuja
Alkuvuosien klubitoiminta keskittyi jäsenten sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden
lujittamiseen ja harrastustoiminnan kehittämiseen. Itsenäisyyden alkuvuosien
sotilaiden heikko taloudellinen tilanne
sai aikaan mitä moninaisimpia toimintamuotoja klubille. Vuonna 1929 perustettiin hautausapukassa ja viriteltiinpä
kerholla jopa oman säästökassan ja pienimuotoisen kaupan perustamissuunni-

telmia. Nykymuotoinen ammattiyhdistystoiminta oli tuolloin ja vielä pitkään
sotilailta kiellettyä.
Juhannuksena 1929 perustettiin
Viipurin linnassa nykyisen Päällystöliiton edeltäjä Suomen Aliupseeriliitto.
Uuden liiton perustaminen pantiin merkille myös Suomenlinnassa, mutta siihen
suhtauduttiin varauksella: edut nähtiin,
mutta katsottiin liittymisen aiheuttavan
lisäkuluja kerholle. Myös liiton sijoittuminen Viipuriin koettiin helsinkiläisestä
näkökulmasta vieraalta. Aliupseeriliittoon liittymisestä keskusteltiin useassa
kokouksessa kunnes vuosikokouksessa
10.12.1930 tehtiin päätös, että 1.1.1931
lukien oli jokaisen RT I:n palveluksessa
olevan aliupseerin kuuluttava jäsenenä
myös Suonien Aliupseeriliittoon.
63
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Yhdistyksen säännöt uusittiin ensimmäisen kerran perustamisen jälkeen vasta
vuonna 1930. Ajan tavan mukaan säännöt
vahvisti peräti Sotaväen päällikkö.

Sotatappioita
Sotien aikana kerhon toiminta oli vähäistä jäsenistön ollessa komennettuina pitkin rannikkoa. Kerhorakennusta
ylläpidettiin kuitenkin ja hieman kunnosteltiinkin asemasotavaiheen hiljaisina hetkinä. Sota-ajan hiljaisuus katkesi
sunnuntaina 4.2.1944 kun Helsingin ensimmäisen suurpommituksen yhteydessä
yksi pommi putosi kerhon viereen kalliolle tuhoten kolmasosan rakennuksesta
ja juuri sen osan missä tuolloin sijaitsivat
keittiö-ja juhlatilat. Onni onnettomuudessa oli, että ilmahälytys oli keskeyttänyt tuolloin käynnissä olleet häät, eikä
kukaan loukkaantunut, vaikka aineelliset tuhot olivatkin suuret. Tuhoutunut
osa purettiin, ja sen kivijalka on vielä
nähtävillä kerhotalon pohjoispäädyssä.

Aliupseeriklubista
Päällystöyhdistyksen««
Sodan jälkeen yhdistyksen toiminta lähti pikkuhiljaa taas käyntiin, vaikkakin
sodan väsyttämä jäsenistö ei ihan samalla puhdilla jaksanut innostua toiminnasta kuin ennen sotia. Yhdistys aktivoitui
eritoten toiminnassaan Aliupseeriliiton
suuntaan ja yhdistyksemme jäsen Jussi
Huhta toimikin liiton puheenjohtajana
vuosina 1947 - 1955. Aliupseeriliiton
uuden lipun naulaustilaisuus järjestettiin kerholla 18.9.1954. Viisikymmentäluvun nousukausi ja riittävä etäisyys
sodasta vilkastutti myös yhdistyksemme
toimintaa. Kerhon nimikysymys nousi
esille sotien jälkeen, helmikuussa 1946
kerhon nimi muuttui RTl:n aliupseerikerhosta RTl:n alipäällystökerhoksi ja
edelleen 1958 Suomenlinnan Aliupsee64

"Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat". Rannikon Puolustaja luovutti kerhon käyttöön 10 kappaletta Laivaston lauluja lauluperinteen ylläpitämiseksi. Kyseessä on näköispainos vuoden 1941
kirjasta. Kirjat otti vastaan puheenjohtaja Jari Andersson, luvaten lyödä kirjoihin yhdistyksen
leimat omistajuuden turvaamiseksi.

rikerhoksi. Aliupseeriston muututtua
1974 toimiupseeristoksi muuttui yhdistyksen nimi 1975 Suomenlinnan Toimiupseerit ry:ksi ja edelleen siirryttäessä nykyiseen päällystöjärjestelmään Suomenlinnan Päällystöyhdistys ry:ksi.
Toimintansa ensimmäisinä vuosikymmeninä yhdistyksen jäseninä saattoi
toimia vain rannikkotykistössä palvelevat aliupseerit, kunnes vihdoin vuonna
1973 myös merivoimissa Helsingin alueella palvelevat aliupseerit liittyivät yhdistykseen jäseniksi. Jäsenkunnan laajentuminen piristi omalta osaltaan yhdistystoimintaa samalla kun useat vanhat jäsenet siirtyivät eläkkeelle tai oman joukko-osastonsa mukana muualle Suomeen.
Yleinen yhteiskunnallinen kehitys
johti niin Suomenlinnassa kuin muuallakin pikkuhiljaa yhdistystoiminnan
hiljenemiseen alkuvuosikymmenien
vilkkaasta lähes koko perheen toiminnasta nykymuotoiseen ammattiyhdistystoimintaan. Alkuvuosikymmenien

sosiaalisen toiminnan järjestäminen on
muuttunut lähes puhtaaksi edunvalvontatoiminnaksi. Suomenlinnan Päällystöyhdistys on kuitenkin vielä yksi niistä harvoista perinteisistä ammattiyhdistyksistä Suomessa, joka ylläpitää kerhoravintolatoimintaa.

Kerhorakennuksen kohtalo
uhattuna
Kerhorakennuksen kohtalo oli vaakalaudalla 2000-luvun alkuvuosina, jolloin puolustusvoimissa karsittiin ja yhdisteltiin varuskunnallisia kerhotoimintoja kovalla kädellä. Myös Suomenlinnassa toimivia upseeri- ja päällystökerhoa patistettiin samoihin tiloihin. Suomenlinnan Päällystöyhdistys päätti kuitenkin jatkaa omaa kerhotoimintaansa,
vaikka puolustusvoimien vuokratuki
olikin loppumassa. Pitkät perinteet, jäsenet ja Suomenlinnan asukkaat vaativat jatkamaan. Niinpä yhdistys neuvotteli vuoden 2005 aikana esisopimuksen

Tapahtumia
Suomenlinnan Hoitokunnan kanssa kerhorakennuksen täydellisestä peruskorjauksesta ja edelleen vuokraamisesta yhdistyksemme käyttöön. Näin päättyi samalla kerhon 85 vuotta kestänyt liitto
puolustusvoimien kanssa. Yhdistys solmi omissa nimissään vuokrasopimuksen kerhon tiloista Suomenlinnan Hoitokunnan kanssa alkuvuonna 2007.
Tänä päivänä yhdistyksen kerhoravintola KLUBI 20 ylläpitää edelleen
yhdeksän vuosikymmentä vanhaa sotilaskerhoperinnettä j a palvelee kaikkia
asiakkaita sekä lukuisia vapaaehtoiseen

maanpuolustukseen osallistuvia järjestöjä ja yhdistyksiä.

Tämän päivän ammattiyhdistys
Suomenlinnan Päällystöyhdistys ry on tänään vahva ja arvostettu jäsentensä ammatillisia etuja valvova ammattiyhdistys. Se
kuuluu jäsenyhdistyksenä Akavalaiseen
Julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestöön (JUKO ry) kuuluvaan Päällystöliittoon. Yhdistykseen kuuluu varsinaisina jäseninä puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia viran-ja toimenhaltijoita.

XV Pohjoismaiset
RAASEPORISSA

Yhdistykseen kuuluu jäseniä lähes kaikista Pääkaupunkiseudun alueella toimivista
Puolustusvoimien yksiköistä, pääosan jäsenistä kuitenkin palvellessa merivoimien
eri joukko-osastoissa.
Tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan
juhliva Suomenlinnan Päällystöyhdistys
kiittää aikaisempia sukupolvia mittavasta työstä oman yhdistyksensä hyväksi. Saatua perintöä on vaalittu, ylläpidettyjä kehitetty. Työ yhdistyksen ja jäsenistön hyväksi jatkuu tulevinakin vuosina.
•
Teksti ja kuvat:

Suomenlinnan

Päällystöyhdistys

Laivastokiltapäivät

(Tammisaaren taajamassa ) 20. - 22.6.2010

Kiltapäiville osallistuvat veljesjärjestöt Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta sekä edustajia Vaasan, Turun, Helsingin ja Kymen
laivastokilloista.
Osallistujat majoitetaan Tammisaaressa sijaitsevaan Knipnäsin opiskelija-asuntolaan, jossa majoitettavien määrä on rajallinen, m a x
67 henkilöä - vuodepaikkoja on varattu pohjoismaisille vieraille, kullekin maalle 16 vuodepaikkaa ja loput isäntämaan edustajille.
Suomalaisten osallistujien määrä ( = Knipnäsiin majoitettavien määrä) ratkeaa sen jälkeen, kun vahvistukset on saatu veljesjärjestöjen
osallistujien määristä.
Osallistujamaksun suuruus suomalaisten osallistujien osalta määritetään Laivaston killan vuosikokouksessa 27.3.2010.

OHJELMA (Tarkentuu kevään kuluessa)
Sunnuntai 20.6.

Maanantai 21.6.

Tiistai 22.6.

Ap Saapuminen ja m a j o i t t u m i n e n

Ap Lipunosto/seppeleen lasku

Ap Busseilla Hangon Rintamamuseolle,

(osoite: Fågelsången 1)
lp

Opastettu "Tammisaaren vanha
k a u p u n k i - k i e r r o s " kävellen ja

"Perinnekivi", merivoimien ja

jossa opastettu kierros, käynti m m .

UudPr:n t o i m i n n a n (ml NBG.n

M a n n e r h e i m i n muistomerkillä ja

koulutus) sekä varuskunnan esittely,

Harparskogissa

ja kalustoesittely (avoin)

Kahvitus - Kaffe Gamla Stan
Historiakatsaus, päivällinen ja
veljesillanvietto upseerikerholla

lp

Siirtyminen Syndaleniin,jossa

lp

Kiltapäivien päättäjäistilaisuus
upseerikerholla

koulutuksen ja kaluston esittely
Raaseporin k a u p u n g i n vastaanotto
(avoin)
Ilta Veljesillanvietto, upseerikerho

Lisätiedot: Laivaston killan puheenjohtaja, s-posti: olavi.niskanert@gmail.com Laivaston killan sihteeri, s-posti: eino.kostian@hotmail.com
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys
R

annikkoupseeriyhdistyksen j a
Meriupseeriyhdistyksen yhteinen seminaari järjestetään 25.3.2010
alkaen klo 14.00 Merisotakoululla,
Suomenlinnassa. Seminaarin aiheena
on "suljettujen saarien konversio ja
uusiokäyttö". Seminaarin alustajat tulevat Puolustusministeriöstä, Senaatti-kiinteistöstä, Uudenmaan liitosta,
Helsingin kaupungilta, Suomenlahden Meripuolustusalueelta ja Metsähallituksesta. Ilmoitathan osallistu-

misestasi tilaisuuteen yhdistyksen sihteerille 15.3.2010 mennessä.

teinen iltapala MY:n vuosikokoukseen osallistuvien kanssa.

Vuosikokous 15.4.2010 klo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen jäsenretki Moskovaan järjestetään 23-26.4.2010
(Huom! Edellisessä lehdessä oli
väärä päivämäärä)

Ilmoittautuminen kokoukseen
6.4.2010 mennessä yhdistyksen sihteerille. Ilmoita mahdollinen kuljetustarve Turusta tai pääkaupunkiseudulta.
Kokouksen päätteeksi nautitaan yh-

Matkan hinta on 450€ + viisumimaksu 45€. Hinta sisältää junaliput 2. luokassa (1. luokanlisämaksu 90€), majoituksen kahden hengen huoneissa (1 hengen lisämaksu 50€) hotelli Izmailovo-

17.00 Upinniemessä.

Rannikkopuolustustietoutta
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta myy
rannikkopuolustusta koskevaa kirjallisuutta,
videoita ja DVD:tä seuraavasti:

Ove Enqvist ja Mikko Härö: Varuskunnasta Maailmanperinnöksi.

Ove Enqvist: Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suomenlinnan Rannikkoty-

Suomenlinnan Itsenäisyysajan Vaiheet. Suomenlinnaseura ry 1998,

kistökilta ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdistys 2001.

350 sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia. Hinta kysyttäessä.

Täydennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmestyneestä kirjasesta, 48

Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998. Sotamuseo 1999, hinta 12 euroa + postikulut.
Ove Enqvist: Kuivasaari. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 2009,

sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia. Hinta 3,50 euroa + postikulut.
Ove Enqvist: Robert Kajanuksen sauna ja huvila. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 1 9 9 0 . 4 0 sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia, sammandrag pä svenska. Hinta 3,50 euroa + postikulut.

64 sivua, mustavalkokuvia ja piirustuksia, hinta 3,50 euroa + postituskulut. Huomaa, että kyseessä on vuonna 2009 tehty uusi painos.
Ove Enqvist: Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja For-

Manninen, Markus: Viapori. Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Sotamuseo, 127 sivua, musta-valkokuvia ja
piirroksia. Hinta 12 euroa + postikulut.

teca 2007. Kuudes täydennetty ja korjattu painos, 64 sivua, mustavalkokuvia ja piirroksia, sammandrag på svenska, summary in English.
Hinta 3,50 euroa + postikulut.

Itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 36 minuuttia pitkä
video tai DVD. Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen
aselajin lakkauttamiseen saakka.

Ove Enqvist: Järvö. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja Porkkala-
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museon Ystävät 1998. Täydennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmes-

Myyntiä hoitaa myyntisihteeri Kristiina Slotte, Merivirta 16 as. 7,

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

02320 ESPOO, pk (09) 801 1116, gsm 050-525 0022, kristiina_slotte@

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

yahoo.com

p
m

Meriupseeriyhdistys
Vega:ssa aamiaisella, kaupunkikierroksen ja käynnit sotamuseoissa (Armeijan keskusmuseo ja isänmaallisen
sodan museo sekä Stalinin bunkkeri).
Sitovat ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 31.3.2010 kuluessa (nimi
ja sähköpostiosoite). Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 495 € yhdistyksen tilille 800019-71097408 Sampo pankki
9.4.2010 mennessä.
Moskovaan ei voi matkustaa
ryhmäviisumilla, joten viimeistään
9.4.2010 kuluessa on kunkin osallistujan itse toimitettava järjestäjälle:
-

passi ja 1 passivalokuva
täytetty viisumihakemus sekä
kopio matkavakuutuksesta
Järjestäjän nettisivuilta löytyy

viisumihakemuslomake Bair Travels
Oy www.bair-travels.com
P u h 0505947001 Osoite: Pieni
Roobertinkatu 4 Postiosoite: PL 136
00131 Helsinki
Ole ystävällinen ja ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille ja/tai rahastonhoitajalle. Ilmoita myös, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu, jotta postisi
tulee perille.

Y

hdistyksen 87. toimintavuoden
teemaksi hallitus esittää: "Merelliset uhat". Yhdistyksen tilaisuuksia suunnitellaan tämän teeman mukaisesti.

Kevään 2010 toimintaa:
Seminaari Merisotakoululla
Yhteinen seminaari Rannikkoupseeriyhdistyksen kanssa torstaina 25.3.2010
kello 14.00 alkaen Merisotakoululla
Suomenlinnassa.
Seminaarin aihe: "Suljettujen
saarien konversio ja uusiokäyttö"
Ilmoittautumiset 15.3.2010 mennessä yhdistyksen sihteerille.

Vuosikokous Upinniemessä
Yhdistyksen vuosikokous pidetään
torstaina 15.4.2010 alkaen kello 17.00
Upinniemessä. Kokouksessa käsitellään 12 §:n sääntömääräiset asiat. Ko-

kouksen jälkeen on yhteinen illanvietto
Rannikkoupseeriyhdistyksen kanssa.
Ilmoittautumiset kokoukseen 6.4.2010
mennessä yhdistyksen sihteerille, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kuljetustarve Turusta ja pääkaupunkiseudulta Upinniemeen.

Sähköpostiosoitteita
saatu hyvin
Kiitos aktiivisille jäsenille, jotka ovat
jo lähettäneet/hankkineet itselleen
sähköpostiosoitteen. Sähköposti on
nopea, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa jakaa tietoa jäsenille. Myös
ilmoittautumiset yhdistyksen eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse.
Sihteerin yhte)'stiedot:
Komentajakapteeni
Marko

Varama

osoite: Laivastokatu 1 b, 00160 Helsinki
sähköposti: varama@upseeriliitto.ji
puhelin: (09)

66894016

Merivoimien Tutkimuslaitoksen perinneyhdistys myy
Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, Terästä, Tekniikkaa. Itsenäisen Suomen meripuolustuksen tekninen tutkimus-, kehitys- ja koetoiminta. S i d o t t u , 2 7 0 s., koko 21,5 x 3 0 c m , runsas m u s t a v a l k o - ja värikuvitus. Lisätietoja sähköpostitse t a i p u h e l i m i t s e saa seuraavilta h e n k i l ö i l t ä :

Yhteystiedot:
rahastonhoitaja:
rauni.jaaskelainen@rannikonpuolustaja.Ji

A n t e r o T a n n i n e n , PL 5 , 2 0 2 4 1 TURKU. GSM 0 4 0 7 7 0 5 6 1 3 , a n t e r o . t a n n i n e n @ m i l . f i , Jari Niem i n e n , PL 1 1 6 , 0 2 6 3 1 ESPOO, GSM 0 4 0 7 0 0 9 2 3 4 , j a r i . n i e m i n e n 2 @ m i l . f i . On myös m y y n n i s s ä
Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla.

sihteeri:
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi
puh 040 5647695

Rannikkotykistön perinneyhdistys myy:
i t ä m e r e n a l u e e n m e r i l i n n o i t u k s e t , K y m e n l a a k s o n m a a k u n t a m u s e o 1 9 9 0 , 2 1 4 sivua, m u s t a v a l k o k u v a u s . Hinta 5 euroa + m a h d o l l i s e t p o s t i k u l u t . M y y n t i y h d i s t y k s e n sihteeri A n u V u o r i n e n v u o r i n e n . a n u @ g m a i l . c o m , 0 4 0 - 5 0 2 5 9 2 6 , SIRR/E, PL 5 , 0 0 8 6 1 Helsinki.
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Meripuolustuspiiri

SLMERIPOS

Maakuntajoukot ottivat mittac

Merellisiä taitoja harjoiteltiin mm. heittoliinan avulla.

S

uomenlahden Meripuolustusalueen maakuntajoukot osallistuivat
viikonloppuna 10. -11.10.2009 Upinniemessä pidettyyn marssikilpailuun.
Partiotaitokilpailuna toteutettuun
kaksipäiväiseen jotokseen osallistui
yhteensä 7 partiota meripuolustusalueen maakuntajoukoista. M P K ry:n,
puolustusvoimien tilauksesta, järjestämä harjoitus oli toinen järjestyksessä, ja marssikilpailusta on hyvää vauhtia tulossa perinne maakuntajoukkojen toiminnassa.

Sää suosi taistelijoita
Upinniemessä vallitsi koko viikonlopun kirkas ja kuulas syyssää, joka
68

Marssikilpailu olijyysisestikin rankka suoritus.

V

Maanpuolustuskoulutus
Meripuolustuspiiri

tsestään marssikilpailussa

Sotilaallisia taitojakaan ei unohdettu,
Pelastustaidoista voi olla hyötyä myös arkielämässä.

yöllinen kk-ammunta.

omalta osaltaan helpotti jotokseen

kuen samalla ympäri Upinniemen va-

Merellisiä taitovaatimuksia

osallistuneiden ryhmien - ja koulutta-

ruskuntaa. Tehtävät olivat monipuo-

Harjoituksessa testattiin partioiden

jien - työtä. Marssikilpailu koostui 24

lisia, j a niissä testattiin nimenomaan

taistelukelpoisuuden j a yksittäisten

rastitehtävästä, jotka partiot suoritti-

taistelijoiden käytännön valmiuksia,

taistelijoiden fyysisen suorituskyvyn

vat kahden vuorokauden aikana, liik-

yhteistyökykyä ja aloitteellisuutta.

lisäksi mm. vesistön ylityskykyä, meri- j a muita pelastustaitoja, sekä erävalmiuksia. Kurssilaisilta saatiinkin
harjoituksen jälkeen erityinen kiitos
kilpailun tehtävien monipuolisuudesta. Harjoitus oli joukkojen mielestä
myös fyysisesti haastava, mikä nosti
motivaatiota j a synnytti tervettä kilpailuhenkeä.

Joukkojen positiivinen
asenne ei ollut yllätys
Harjoituksen reserviläisjohtajan, kapteeniluutnantti Jukka Aution mukaan
joukkojen korkea motivaatiotaso oli
kouluttajien tiedossa jo ennen harjoitusta. " Maakuntajoukkoihin rekrytoituvat merisotilaat edustavat asevelKilpailuun ilmaantui varhain aamulla esteitä.
Rannikon Puolustaja 11 2010
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Vesi on merivoimille tuttu elementti.

mä on toisaalta haaste kouluttajille,
mutta myös mahdollisuus" Autio toteaa. " Harjoitussuunnitelmissa ryhmille asetettavat tehtävät voi - ja tulee
- laatia joukkojen korkeaa osaamistasoa silmälläpitäen. Toisaalta kouluttajille lankeaa ankara vastuu siitä,

että harjoituksen aikatauluissa pysytään, eikä homma mene pönöttämiseksi" hän jatkaa.
Alueupseeri, kapteeniluutnantti
Mika Salin Suomenlahden Meripuolustusalueelta toteaa hänkin harjoituksen
vastanneen odotuksia hyvin, "puolus-

tusvoimien edustajana voin todeta harjoituksen sujuneen todella hyvin. Puolustusvoimat sai MPK:lta juuri sitä, mitä oli tilannut" Salin kiittelee.

Tavoitteena kasvattaa
osanottajamääriä
Sekä Aution että Salinin mielestä harjoituksen kehittäminen onnistuu mainiosti nykyisistä lähtökohdista käsin.
"Tavoitteena on ensi vuonna kasvattaa
osanottajamääriä ja sitä kautta partioiden kokoja" toteaa Salin. Harjoituksen
fyysistä haastetta on ensi vuonna tarkoitus keventää ja vastaavasti siirtää
painopistettä eri taitojen hallintaan.
Tämänvuotinen marssikilpailu tulee
näin ollen tarjoamaan kilpailijoille
uusia mieleenpainuvia ja osallistujien
osaamista kehittäviä kokemuksia.
Pekka

Ylikoski,

kapt res

Jukka Autio, kaptl res
Maakuntajoukkoja tehtävällään
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Meripuolustuspiiri 2010

Maanpuolustuskoulutus
Meripuolustuspiiri

- koulutusta ja- sitoutumista

M

aanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin koulutustulos vuonna 2009 oli
ennätyksellinen. Kaikkiaan vietiin
läpi 160 kurssia 2300 kurssilaiselle.
Kurssivuorokausien summa oli 3600,
joista merivoimien tilausten osuus lähes puolet. Alkanut vuosi 2010 lupaa
samaa tahtia.

Hallinnossa kiemuroita
-koulutus ennallaan
Piiri siirtyi vuoden 2010 alusta MPK:n
ohjeistamaan koulutus-ja tukiyksikköoganisaatioon (KOTU)suurimmitta kivuitta. Piiri oli itse asiassa valtakunnallinen edelläkävijä, sillä molemmat meripuolustusosastot toimivat jo
vanhastaan lähes KOTU-mallin mukaisesti. Meripuolustusosastojen rooli
koulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana itsenäistyi entisestään. Työjärjestyksiä jouduttiin siksi viilaamaan
ja uusia toimialajohtajia nimeämään.
Suomenlahden Meripuolustusosaston johdossa jatkaa Sakari Saikku varapäällikkönään Jukka Toukkari. Saaristomeren Meripuolustusosastoa
johtaa Matti Ketola varapäällikkönään
Pohjanlahden alueella Markku Lehtoja
Saaristomeren alueella Tapio Hirvonen.
Kummassakin Meripuolustusosastossa
on sotilaskoulutus-, siviilikoulutus- sekä huoltoja tukipäällikkö.

Sitoutuminen - mitä se on?
"Loukkaantumitta "kaveria ei jätetä. Kuva: Kristiina Slotte
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Tulevat vuodet lisännevät puolustusvoimien tilaamien kurssien osuutta ja
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Kiiski miinantorjunnassa Gyltön I1TAluirjoituksessa 2009. Kuva: Jyri Nikkola

Meripuolustusosastot lähettävät paluupostia.
Huom ! Aikaisemmat sitoutumiset
ovat kaikki voimassa.
tuottanevat MPK:lle valmiustehtäviä.
Tämän johdosta meripuolustusosastojen toimijat täyttävät erityisen sitoutumislomakkeen. Meripuolustuspiiri on
jo sitouttanut kouluttajapankkilaisiaan ja muita toimijoitaan puolentoistasataa henkilöä. Meripuolustusosastot muodostavat sitoutuneista koulutus-ja tukiryhmiä asianomaisten erityisalan ja osaamisen perusteella.

-

nimesi annetaan merivoimien
alueupseerien käyttöön

Uusi tietojärjestelmä
työllistää ja neuvoo

-

Sinua pyritään kouluttamaan ja
varustamaan tehtävän mukaisesti kuluitta
Sinua pyritään käyttämään joko
MPK:n tai puolustusvoimien harjoituksissa kulukorvauksella

MPK:n uusi tiedonhallintajärjestelmä
THJ-2010 tuli käyttöön vuoden alussa,
jolloin yhdessä yössä ajettiin mm kaikkien sähköisten maanpuolustuskorttien sisältöjä ao. henkilötiedot vanhasta järjestelmästä uuteen. Näyttää onnistuneen.

-

Sinut saatetaan MPK:n kannustejärjestelmän piiriin

Mitä sitoutuminen tarkoittaa meripuolustajan kielellä?

-

Sitoutuminen ei vaikuta mahdolliseen sodan ajan sijoitukseesi puolustusvoimissa

Piirin nettiosoite on entinen eli
www.mpky.fi/meripuolustuspiiri, mutta näkymä ja kurssille ilmoittautumismenettely ovat muuttuneet. Järjestelmä
saattaa oudoksuttaa ensi kävijää, mutta
onneksi kone neuvoo näppäilijää. Muutoksen eräänä tarkoituksena on kentällä toimivien kurssinjohtajien hallintotaakan siirtäminen palkatulle henkilöstölle. Työnjaossa on vielä opettelemista, mutta ensimmäiset kurssit ovat
osoittaneet järjestelmän toimivan. Käsi

Sitoutuja viestittää:
olen olemassa ja halukas osallistumaan toimintaan
olen halukas kurssien koulutukseen ja/tai hallinnointiin siten,
kun siitä erikseen sovitaan
-

-

-

puolustusvoimat saa tehdä minusta tarvittaessa ns suppean turvallisuusselvityksen
olen tarvittaessa valmis antamaan näytön taidoistani ja fyysisestä kunnostani
nimeni ja mp-korttini saa antaa
merivoimien alueupseerien (vast)
käyttöön

Sitouttaja viestittää:
-
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pysyt ajan tasalla sp-viestien ym
ansiosta

-

Sitoutumaan
Uudet halukkaat Saaristomeren Meripuolustusosastoon voivat tilata sitoutumislomakkeen ja postittaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna koulutussihteerille:
Mari Vainio-Kaila
Meripuolustuspiiri
PL 58,20811 Turku

vain rohkeasti klaviatuurille.
Talvisin terveisin

Matti

Mäkinen

piiripäällikkö
gsm 0405926173,

Uudet halukkaat Suomenlahden Meripuolustusosastoon voivat tilata sitoutumislomakkeen ja postittaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna koulutussihteerille:
Kristiina Slotte
Merivirta 16 as 7
02320 Espoo

matti.makinen@mpky.fi

Suomi on hyvä maa - sitä kannattaa puolustaa

Kurssitarjontaan kuuluu myös ampumakilpailuja. Koulutussihteeri Mari
Mestariampujan voittaminen on vaikeaa.

*

Tammikuun kouluammuntatulos oli 96.
Kuva: Kari Voutilainen

Kurssitarjonta 2010
Meripuolustuspiirin kurssitarjonta on nähtävissä internet-osoitteessa
www.mpky.fi/meripuolustuspiiri/ tutustu kursseihin

Esimerkkejä kursseista:
Turvaa -jäillä-talviset meriolosuhteet

07.03.

Helsinki/Suomenlahti

26-28.03.

Upinniemi/Suomenlahti

17.04

Upinniemi/Suomenlahti

Turvaa vesillä Vuotosimulaattori

10.04.

Pansio/ Saaristomeri

Turvaa vesillä Naisten ABC-veneilykurssi

30.04.

Vaasa/Pohjanlahti

Meripuolustuksen peruskurssi

21-23.05

Upinniemi/Suomenlahti

Yhteisharjoitus ALMA

21-23.05

Gyltö/Saaristomeri

Turvallisesti Saaristossa, naisten kurssi

29-30.05

Järvö/Suomenlahti

Kanoottivaellus

11-13-06

Dragsvik/Suomenlahti

Merivalvonta, ilma-ja meripelastautuminen

06-08.08

Virpiniemi/Pohjanlahti

Merenkulkukouluttajien jatkokurssi

01-02.09

Suomenlinna/Suomenlahti

04.09

Raasi/Saaristomeri

11.9.

Raasi /Saaristomeri

Meripuolustuksen jatkokurssi

11-12.09

Suomenlinna/Suomenlahti

KRH-kurssi

18.-19.9.

Upinniemi/Suomenlahti
(vain KRH-koulutetuille)

02.10

Upinniemi/Suomenlahti

15-17.10

Gyltö/Saaristomeri

Öljyntorjuntakurssi ykkönen
Sinisen Reservin ampumakilpailu ykkönen

Sinisen reservin ampumakilpailu, perinnekivääri
Puolustusvoimien järjestämä ampumakilpailu Killoille

Sinisen Reservin ampumakilpailu kakkonen
Yhteisharjoitus SIRKKA

Tervetuloa kursseille!
Tutustu Meripuolustuspiirin kurssitarjontaan, organisaatioon ja orastaviin nettisivuihin osoitteessa www.mpky.fi/
meripuolustuspiiri.
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Pohjanlahden Merivartiokilta - Bottniska vikens Sjöbevaknings gille

Viranomaisten valmiutta tukeva merenkulki
Kuljettajakurssi 26.1. 2009 -12.5.

2009
lokunnan koulutustilassa "Hyllyllä",
jossa samalla oli Pohjanmaan Hätäkeskuksesta suora kuulutus hälytystehtäviä silmälläpitäen. Kokonaisuudessaan voitaneen todeta, että tämä ei
varsinaista kurssitoimintaa häirinnyt.
Hälytyslähtö tuli vain kerran oppitunnilla ja toisen kerran Wärtsilän Vaasan
tehtaan tehdaskäynnillä.
Lisäksi 9 sotilasveneenkuljettajakurssilla ollutta reserviläistä osallistuivat toukokuussa erillisenä päivänä
kuljettajatutkintoon läpäisten menes-

Exursio Wärtsilän laboratorioon Vaasassa 11.05.2009.

K

urssilaiset koostuivat saaristossa sekä rannikolla toimivista eri
viranomaisista Merenkurkun alueella. Kurssi noudatti kotimaan liikenteen kuljettajan opetusohjelmaa ja sisältövaatimuksia huomioiden kohderyhmän muutostarpeita kurssikalenterin ajankäytön suunnittelussa.
Oli sinänsä omalla tavalla haasteellista viedä kurssi läpi erinomaisesti monipuolisilla opetusvälineillä varustetussa Vaasan Vapaaehtoisen Pa-

Kotimaan liikenteen kuljettajatutkinnon loppututkinto

Kutsu
Laivaston Kilta ry
sääntömääräinen vuosikokous. 27.3.2010 klo 12.00
Ravintola Zinnkeller, Meritullinkatu 25,00170 Helsinki
Edulliseen lounaaseen on mahdollisuus. Kokouksen
jälkeen mahdollisuus tutustua Sotamuseon Talvisota-näyttelyyn.
Tervetuloa
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12.05.2009.

Lielahden
APTEEKKI
puh. 03 3473 800
www.lielahdenapteekki.fi

:oulutus Vaasassa
tyksellisesti tentin.
Kurssilaisten ajoharjoittelu aloitettiin heti toukokuussa 2009 Pohjanmaan Pelastuslaitoksen öt-veneiden
vesillelaskun jälkeen erillisten viikkoohjelmiensa mukaisesti ja jatkuu säännöllisenä avovesikauden ajan. Samoin
toimittiin poliisiveneen osalta sen vesillelaskun jälkeen.
Tutkinnon suorittaneiden kesken
ajo- ja aluksen käsittelyharjoitteluun
liitetään aina kulussa ollessa merenkulkututkan käyttöharjoittelu käyttövarmuuden saavuttamiseksi.
Alusten palo-, pelastus-, tyhjennys-, pelastautumis- sekä ensiapuvälineiden käyttökoulutus ja harjoittelu
aluksissa on veneiden miehistöjen toimesta perinteisesti jatkuvaa. Tavoitteena on saada välttävä valmius kesän aikana, tyydyttävä valmius loppukesään
mennessä j a lopuksi normaali valmius öt-alusten käsittelyssä sekä käytössä. Alusten venetutkat on lähes kaikki
uusittu, joten niiden käyttöä korostetaan harjoittelussa ja totutaan käytännössä niiden käyttöön.
Kurssin aloitti lopuksi 14 kurssilaista Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Pohjanmaan poliisilaitokselta
sekä Rajavartiolaitoksen Länsi-Suomen Merivartiostosta. Aloittaneista
12 saattoi kuljettajaopintonsa menestyksellisesti päätökseen määräaikaan
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mennessä, kahden vielä työesteistä johtuen, suorittaessa rästejä.
Kurssille osallistuneet viranomaisedustajat osallistuivat kiitettävästi koulutuksen kulkuun, "kantaen
oman kortensa kekoon". Tämä osaltaan osoitti yhteistyön saumatonta toimivuutta myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Siitä esimerkkeinä:
Merenkulku
A B O A M A R E / A X E 1 1 Turku/
Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Meriturvallisuuskoulutus
-

RVL/L-SMV/VaaMvA/

Vesiliikennelainsäädäntö
-

Pohjanmaan Poliisilaitos/
kurssilla oleva veneryhmä

Alkusammutus ja tulityö
Pohjanmaan Pelastuslaitos
Ensiapu Ea 1
SPR Vaasan osasto
SRC-kurssi
-

Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Vaasassa

27.11.2009

Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf

Hannu WalUus
mvluutn e vp

Vallgrundin mv-as,
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Pohjanlahden Merivartiokilta - Bottniska vikens Sjöbevaknings gille

Rajavartiolaitos 2015

Matti

Möttönen

P

ohjanlahden Merivartiokilta ry

Bottniska vikens Sjöbevakningd
gille rf kutsui Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön kontra-amiraali Matti
Möttösen esitelmöimään valitsemastaan aiheesta Vaasan Upseerikerholla 8
pv:nä lokakuuta. Esitelmätilaisuus oli
avoin ja kiinnosti paikallista kuulijakuntaa sekä lehdistöä, joka taisi ottaa
"varaslähdön". Ennen tilaisuuden alkua paikallislehden Vbl toimittaja teki
omaa työtänsä ja tilaisuus pääsi alkamaan hieman jälkeen ilmoitetun ajan.
Esitelmänsä alussa RVL:n apulaispäällikkö avarsi kuulijakunnalle
RVL:n toimenkuvaa ja sen monipuolistumista Euroopan Unionissa sekä
sen ulkopuolella. Rajavartiolaitoksen
alan kokemus, osaaminen ja kehityksessä innovatiivisesti mukana oleminen
on tuonut mukanaan myös kansainvälistä uskottavuutta ja luottamusta vakaaseen sekä tavoitetietoiseen rajavi-

Ib

ranomaiseen. Ongelmat pyritään kohtaamaan jo ulkomailla kohdemaihin
sijoitettujen rajavartioviranomaisten
toimesta. Tämä erityisesti luvattoman maahantulon sekä ihmiskaupan
ja muun laittoman toiminnan paljastamiseksi ja estämiseksi jo kohdemaassa.
Huipputekniikkaa on käytössä ja sillä
lisääntyvässä määrin korvataan ne toiminnot, joissa soveltuvuus ja saatu hyöty ovat parhaat mahdolliset.

taa että perusteellisempaa huoltoa.
Mielenkiintoinen seikka, joka
kiinnosti kuulijoita oli tieto uuden kaikissa oloissa entisiä mv-aluksia monipuolisemman ja toimintakykyisemmän
sekä merkittävästi kookkaamman merivartioaluksen tilausvaltuuden saaminen. Aluksen varustelussa huomion painopiste tullee olemaan ympäristövahinkojen torjuntakyky kaikkina
vuodenaikoina ja kaikissa sääoloissa.

Raja- ja merivartioasemien lakkauttaminen on saavuttanut tason, josta
ei ole enää varaa tinkiä. Valtion asettaman tuottavuusohjelman tavoitteen mukaisesti on Rajavartiolaitoksessa vähennettävä 250-300 henkilöä. Valassaarten
ja Vallgrundin merivartioasemien yhdistäminen ja keskittäminen Vallgrundiin on ollut yksi osa tuon tuottavuus-ja
säästötavoitteen toteuttamisessa. Uudistuvalla ja ajanmukaisella kalustolla, jossa myös täydellinen tietotekniikka on osa
varustusta, raportointi ja kirjaaminen
tapahtuu välittömästi tapahtumapaikalla ja välittyy heti edelleen esikuntiin.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Matti Möttösen esitelmä antoi erittäin kattavan ja vakuuttavan
kuvan maamme ajan tasalla pysyvästä, kehitystä tarkasti seuraavasta ja osaavasta
sekä luotettavasta Rajavartiolaitoksestamme, joka auliisti on antanut tämän
kaiken myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden käyttöön yhteisen rajaturvallisuuskäytännön aikaansaamiseksi.

Viesti-ja tietotekniikan edistyessä on jo vuosia ollut odotettavissa johtokeskusten lukumäärän vähentäminen
sekä suuremmat vartioasemat pienempien harvetessa ja välimatkojen kasvaessa.
Naapurimaassamme Ruotsissa esimerkiksi meripelastuskeskus sijaitsee Göteborgissa ja johtaa koko kuningaskunnan
merialueen meripelastustehtäviä.
Esitelmässä tuotiin esille myös osan
lentokalustosta tulevan palveluksensa
päähän ja edellyttävän sekä uushankin-

Käydyn keskustelun ja esitelmän
päätteeksi killan puheenjohtaja kiitti
perinnejoukko-osaston viimeistä komentajaa kontra-amiraali Matti Möttöstä ja luovutti esitelmän pitäjälle Sininen Reservi ry:n myöntämän ansiomitalin, jonka luovutuskirja, ehkä sattumaakin, oli päivätty 8.10.2009.
Esitän killan puolesta onnittelumme.
Pohjanlahden Merivartiokilta rv, puheenjohtaja
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf, ordförande
wtmmerivartiokiha.fi
Hannu

Wallius

mvluutn evp
Vaasanpuistikko 6C17,65100
plf

VAASA

063122888,0400132888

0400 302888 auto, hannu.

mllius@pp.inet.fi

Vuosipäiväjuhla

Vallgrundin merivartioasemalta mvluutn Petri Sippola, Raippaluodon VPK:n päällikkö Jukka Kuivamäki, Vaasan tullin tulliylitarkastaja Tommi
Hartman, Merenkulkulaitoksen toimialapäällikköylitarkastaja Tuula Forsblom sekä Pohjanmaan Poliisilaitoksen Vaasan veneryhmän päällikkö
ylikonst Hannu Pajala. Kuva: Hannu Wallius.

P

ohjanlahden Merivartiokilta
ry- Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf vietti vuosipäiväjuhlaansa
18.12.2009 Vaasan kasarmin Sotilaskodissa. Puheenjohtajan tervetulotoivotusten jälkeen kunnioitettiin hetken hiljaisuudella poisnukkuneita kiltaveljiä.

paaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalin seuraaville: ylitarkastaja Tuula
Forsblom, ylikonstaapeli Hannu Pajala sekä nuorempi merivartija Arto Heinonen. Kilta onnittelee!

Kilta huomioi myös aktiiveja yhteistyökumppaneita sekä toimijoitaan.
Killan oman korkeimman huomionosoituksen pöytästandaarin vastaanotti Vaasan Tulli, Raippaluodon VPK
sekä Valllgrundin Mv-asema. Huomionosoitukset vastaanottivat tulliylitarkastaja Tommi Hartman, VPK:n päällikkö Jukka Kuivamäki sekä luutnantti Petri Sippola. Killan esityksestä vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta on myöntänyt Va-

Killan puheenjohtaja kävi myös läpi
kuluvan toimintavuoden alkupuoliskon tapahtumat sekä tilaisuudet. Viranomaisten valmiutta tukevien sekä
myös jäsenkunnan ja veneilijöiden koulutustilaisuuksien määrät sekä kiinnostus osallistumiseen ovat kasvaneet.
Ensimmäinen kotimaan liikenteen Laivurikurssi on juuri alkanut Vaasassa
yhteistyössä ABOA MAREN kanssa ja
valmistuu kesäksi 2010.

Rannikon Puolustaja 1 [ 2010

Koulutusta

Toimintakauden loppupuolisko,

kevät 2010, tulee korostumaan koulutuksen lisäksi myös merivartiojoukkojen perinne-ja historiatyön toimintojen parissa. Kilta on edustettuna mm.
Raja- ja Perivartiojoukkojen perinneyhdistyksen sääntötyöryhmässä,
jonka työn valmistumisen takarajaksi
on asetettu elokuu 2010. Länsi-Suomen
Merivartioston Vaasan Merivartioalueen päällikkö komentajakapteeni Timo Toivonen loi katsauksen alueen yhteistoimintaan sekä tapahtumiin. Kaluston nopea teknistyminen ja kehitys
on merkillepantavaa.
Ilta kului Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen sisarten maittavan tarjoilun
sekä seurustelun merkeissä.
Hannu Wallius
puheenjohtaja
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Sininen Reservi

Harjukylän koulutuskeskus on tänäkin vuonna vilkkaassa käytössä.

V u o s i on taas vaihtunut ja tätä kirjoitettaessa sää on juuri sellainen kuin talven kuuluu olla. Jonkinlainen yllätys monen
"epämääräisen" talven jälkeen, lunta on riittämiin ja maisemat vähintäänkin "postikorttimaisemia". Sininen Reservi ry:n vuosi 2009 sen sijaan
ei tuottanut mitään erikoisia yllätyksiä, vuosi meni melko lailla suunniteltujen askelmerkkien mukaan.
Toimintavuosi sisälsi niin venenäyttelyn, vuosikokouksen, merivoimien vuosipäivän kuin Meripuolustuspäivän. Kaikista näistä olemme
saaneet jo lukea Rannikon Puolustajan sivuilta, joten niistä ei tässä yhteydessä sen enempää. Haluan kuitenkin
vielä kertaalleen kiittää kaikkia teitä,
jotka olette olleet edesauttamassa näiden tapahtumien järjestelyissä ja läpi78

viennissä. Erityisen kiitoksen osoitan
Merivoimien esikunnalle erinomaisesta yhteistyöstä loistavasti sujuneen ja
paljon kiitosta saaneen Meripuolustuspäivän toteuttamisessa.

Koulutusrintamalla vipinää
Koulutuspuolellakin vuosi jää kirjoihin toimeliaana. Meripiirin kursseja

ja varsinkin sotilaallisia ja sotilaallisia
valmiuksia kehittäviä kursseja toteutui jälleen ennätysmäärä. Syynä ei pelkästään ole lisäresurssit, joiden avulla
merivoimien maakuntajoukkojen koulutus on päässyt hyvään vauhtiin. Näkisin myös, että tämä on arvostuksen
osoitus toimijoittemme, niin kouluttajien kuin maakuntajoukkoihin kuulu-

Selviytyimistaidot on olennainen osa turvallista saaristossa liikkumista.

vien, korkeaa ammattitaitoa ja innokkuutta kohtaan.
Yhtenä suurena huolenaiheena
on tuntunut olevan niiden aktiivisten
toimijoiden tilanne, jotka syystä tai
toisesta eivät ole mukana maakuntajoukkojen kokoonpanossa. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. Mahdollisuuksia osallistumiseen ja toimintaan riittää. Yksi varsin varteenotettava vaihtoehto on osallistua Meripuolustuspiirin KOTU (Koulutus- j a -tuki)- yksikön toimintaan; kouluttajapankkiin
voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän
kautta. Kannattaa tutustua koko meripuolustuspiirin kurssitarjontaan, mielenkiintoisia kursseja on taas runsaasti tarjolla. Meripuolustuksen perus-ja
jatkokurssi järjestetään muuten tänä
vuonna pääkaupunkiseudulla.

Uuden vuoden kujeet
Uuteen vuoteen on ollut mukava lähteä
monessakin mielessä. Toimintaa, etenkin koulutusrintamalla, on ollut vähintäänkin riittävästi ja sama tahti tuntuu
jatkuvan myös tänä vuonna. Yhdistysalukset ovat tiiviisti olleet mukana meripiirin kursseilla. Tulevalla purjehduskaudella niille on edelleen luvassa pal-

Tietoja päivitetään Meripuolustuspäivänä. Kuva vuoden 2009 tapahtumasta.

jon käyttöä koulutustoiminnassa, kuten tässä lehdessä olevasta Meripuolustuspiirin palstalta ilmenee.
Kuluvan vuoden muut tapahtumat menevät perinteiseen tapaan. Vuosi alkoi Vene -10 -messuilla, jossa olimme taas mukana merivoimien osastolla.
Palaute oli jälleen hyvä ja osaltaan oiva
esimerkki molempia osapuolia palvelevasta "win-win"-tilanteesta. Vuosikokouksen pidämme 24.4.2010 Kotkassa.
Merivoimien vuosipäivä on 9.7.
Helsingissä, Suomenlinnassa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin
katselmuksessa nähdään Sininen Reser-

vi ry:n lippujen lisäksi myös jäsenyhdistysten aluksia. Iltajuhlaa vietämme mitä ilmeisimmin myös Suomenlinnassa.
Syksyn päätapahtuma, Meripuolustuspäivä, järjestetään 30.11.2010 Merisotakoulussa. Luvassa on siis monta mielenkiintoista tilaisuutta osallistua toimintaan niin koulutuksen kuin yhdessäolon tiimoilta, laittakaapa päivät kalenteriin!
Haluan omalta osaltani toivottaa Teille kaikille menestystä ja leppeitä tuulia vuodelle 2010!
Teksti ja kuvat:

Arno

Hakkarainen
puheenjohtaja

v. 2010 Tärkeät päivät
Päivämäärä

Tapahtuma

Paikkakunta

24.4.2010

Vuosikokous

Kotka

9.7.2010

Merivoimien vuosipäivä

Helsinki, Suomenlinna

30.11.2010

Meripuolustuspäivä

Helsinki, Merisotakoulu

Joulukuu 2010

Alueelliset vuoden päättäjäistapahtumat. Lisätiedot alueupseereilta
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Hangon Rannikkopatteriston

Perinneyhdistys

Talvisodan syttymisen muisto
M

aanantaina 30.11. tuli kuluneeksi 70 vuotta Talvisodan
syttymisestä. Hankoahan Talvisota
koski kovasti, kun Hanko, Hankoniemi Lappohjaan asti ja linnakkeet Russarö ja Hästö-Busö jouduttiin vuokraamaan Neuvostoliitolle 30 vuodeksi
rauhansopimuksen mukaan. Vuokraaikaa kuitenkin kesti vain 23.3.1940
- 2.12.1941, jolloin neuvostosotilaat
poistuivat Hangosta.
Perinneyhdistyksen aloitteesta pidettiin Hangossa kaksikielinen muistohetki 30.11. illalla. Tilaisuus alkoi
seppeleenlaskulla veteraanikivellä.
Seppeleen laskivat kaupunginjohtaja
Jouko Mäkinen, Porkkalan Rannikkopataljoonan komentaja, komentaja
Pekka Varjonen ja nuorison edustaja-

Muistohetken yleisöä Hangon kirkossa.
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na lukiolainen Joona Lundberg. Lippulinnassa olivat edustettuina hankolaiset kansalaisjärjestöt lippuineen.
Kunniavartiossa veteraanikivellä olivat lukiolaiset Hankoniemen lukiosta
ja Hangö gymnasiumista.
Muistohetki pidettiin kirkossa heti
seppeleenlaskun jälkeen. Hartaushetken
pitivät kirkkoherra Anders Laxell (Hangö svenska församling) ja vt. kirkkoherra Marja Kalliokoski (Hangon suomalainen seurakunta). Kirkossa esiintyivät
Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkokuoro ja Raaseporin Musiikkiopiston
Hangon osastosta nuorten sellokvartetti.
Tervehdyksen esittivät Hangon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sture Söderholm ja komentaja Pekka Varjonen.
Lukiolaiset Joona Lundberg Hankonie-

Komentaja Pekka Varjonen tuo SLMEPAn
tervehdyksen.

letki Hangossa
men lukiosta ja Sarah Helander Hangö
gymnasiumista lukivat esitykset "Hanko
neuvottelujen kiistakysymyksenä 1939ja
Talvisodan alku Hankoniemellä".
Muistohetken oli suunnitellut
toimikunta, johon kuuluivat Hangon
kaupunginjohtaja, molempien seurakuntien kirkkoherrat, sotaveteraaniyhdistysten puheenjohtajat / edustajat; Hangon Sotaveteraanit, Hangöudds Krigsveteraner ja Sotainvalidien Veljesliiton Hangon osasto sekä
nuorempien maanpuolustusyhdistysten puheenjohtajat / edustajat; Hangon Reserviupseerikerho, Hankoniemen Kadettipiiri, Hankoniemen Kilta, Hangon Reserviläiset sekä Hangon
Rannikkopatteriston Perinneyhdistys.

Lukiolaiset kunniavartiossa veteraanikivellä.

Muistohetkeen Hangon kirkossa osal-

70-vuotispäivänä lauantaina 13.3.

listui runsaslukuinen yleisö.
Tarkoitus on vastaavasti pitää

Veikko-Olavi

Eronen

Puheenjohtaja

muistohetki Talvisodan päättymisen

Helsingin Laivastokilta 30-vuotta 17.10.2009

Merivoimat, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala ja Helsingin Laivastokilta, puheenjohtaja Lars Eklund, nauttivat 30-vuotiaan killan onnittelumaljan.
Rannikon Puolustaja 11 2010
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Suomenlinnan

Rannikkotykistökilta

Glögitilaisuus

Oikealla on vuoden kiltalainen Timo Siitonen ja hänestä vasemmalle barettimerkin saaneet Teija Hiltunen, Sirpa Holma, Ursula Alestalo, Jaana
Kiveräja Ville Sivunen

K

illan glögitilaisuus oli 17.12.2009
Merisotakoululla. Tilaisuuden
aluksi kokoonnuttiin glögin ja pipareiden kanssa luentosaliin, jossa Suomenlinnan Rannikkorykmentin uutena komentajana elokuussa aloittanut komentaja Jussi Voutilainen esittäytyi ja puhui
lämpimästi rykmentin ja killan yhteistoiminnasta. Sen jälkeen saatiin menneeltä kesältä mielenkiintoiset tilannekatsaukset Kuivasaaresta, Järvöstä ja
Kajanukselta. Esitysten jälkeen jokainen kiltalainen saattoi tuntea ylpeyttä
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aktiivisesta ja monessa mukana olevasta
killastaan. Tämän jälkeen Martti Holma kertoi vielä Hiidenmaalle elokuussa
tehdystä kiltaretkestämme.
Vuoden kiltalaiseksi julistettiin
Timo Siitonen, joka on vuosia toiminut aktiivisesti Kuivasaaressa. Hän sai
haltuunsa kiertopalkinnon, puualustalle kiinnitetyn miekan.
Jaana Kiverä, Sirpa Holma, Timo
Mäki-Ventelä ja Nina Toivonen saivat
killan 1. luokan barettimerkin. Jaana on toiminut ansiokkaasti Järvössä.

Sirpa ja Nina ovat ansioituneet Kuivasaaressa sekä MPK:n kurssien järjestämisessä. Timo on hoitanut tunnollisesti killan sihteerin tehtäviä ja sen lisäksi toiminut Kuivasaaren järeän tykin
tykkiryhmässä.
Ursula Alestalo, Teija Hiltunen ja
Ville Sivunen saivat 2. luokan barettimerkin. Ursula ja Teija ovat toimineet
ansiokkaasti Järvössä. Ville on kunnostautunut erityisesti Robert Kajanuksen saunan hoitokunnässa.
Lisäksi

Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistyksen Meripuolustuspiiri palkitsi Jarmo Kiverän, Matti Hiltusen ja
Nina Toivosen, jotka saivat maanpuolustusmitalin pronssisella soljella. Timo Siitosen maanpuolustusmitalia korotettiin kultaiseen solkeen. Sirpa Holma palkittiin toiminnasta naisten koulutuksen hyväksi Naisten Valmiusliiton Lottapatsasmitalilla.
Virallisen ohjelman ja palkitsemisten jälkeen viihdyttiin hyvässä seurassa ja nautittiin rannikkosotilaskotisisarten valmistelema maittava jouluateria.

Kuivasaari
Ensi kesänä järjestetään jälleen "suurelle yleisölle" tarkoitettuja maksullisia yleisöretkiä Kuivasaaren linnakkeelle. Killallamme on päävastuu retkien järjestelyistä. Retkien ohjelmaan
kuuluu tykkeihin tutustumisen lisäksi mielenkiintoinen luontopolku. Retkiviikonloput ovat 19-20.6., 17-18.7,
7-8.8. ja 28-29.8. Hinnat tarkentuvat myöhemmin. Matkat lähtevät klo
10.00 ja klol3.00 Merisatamasta ravintola Caruselin edestä, joka on Laivurinkadun ja Sirpalesaaren välissä.
Saareen on retkien ajaksi perustettu
sotilaskoti, jossa voi myös ostaa killan
julkaisemia Rykmentin alueen saarista
kertovia historiikkeja.

Järvö
Järvön saaressa Porkkalan edustalla
toiminta jatkuu aikaisempien vuosien
tapaan. Tulevana kesänä saatetaan sauRannikon Puolustaja 11 2010

Killan pitkäaikainen rahaston-ja jäsenrekisterin hoitaja Ville Markkanen, jonka vuosikokous
kutsui keväällä2009 killan kunniajäseneksi

nan peruskorjaus loppuun. Juhannusjuhlat juhlat järjestetään aikaisempien
juhannusten tapaan. Juhannuksen jälkeen järjestetään perinteinen lastenleiri. Tästä on ilmoitus toisaalla lehdessä.

Killalla on Internet-kotisivut
osoitteessa http://www.rt-kilta.net/
Teksti: Timo Elolähde ja Hasse

Rekola

Kuvat: Ove Enqvist
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Suomenlinnan

Rannikkotykistökilta

Perinteinen lastenleiri Järvössä
28.6. - 1.7.2010

S

uomenlinnan Rannikkotykistö
järjestää perinteisen lastenleirin
Porkkalassa Järvön saaressa heti juhannuksen jälkeisellä viikolla maanantaista torstaihin. Leiri on tarkoitettu

kaikille Rannikon Puolustajan lukijoiden 8 - 1 3 vuotiaille tytöille ja pojille.
Leirin ohjelma on monipuolinen.
Erilaisten leikkien ja askartelun lisäksi
leiriläiset saavat ensiapukoulutusta se-

kä muuta hyödyllistä tieto niin veneilyyn kuin luonnossa liikkumiseen.
Leirillä asutaan puolijoukkueteltoissa. Ilmoittautuneille lähettävässä
leirikirjeessä osallistujat saavat tarkemmat tiedot lähtö- ja tuloaikoineen
ja -paikkoineen sekä leirille otettavista
henkilökohtaisista tarvikkeista.
Leirimaksu on 80 €/lapsi, joka sisältää kuljetuksen, majoittumisen, ateriat, vakuutuksen sekä ohjelman.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat
kysymykset Anne Orpanalle, mieluiten sähköpostitse aorpana@fonet.fi tai
puhelimitse, 050-966 2158 (iltaisin).
Tervetuloa viihtyisälle leirille Järvön saareen!
Toivottavat
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huoltojoukot!

Rannikkotykistön
perinneyhdistys

Yliopiston kenttäkurssin opiskelijat seuraamassa Isosaaren linnakkeen aamun avausta (O. Enqvist)

Y

hdistyksen suurin hanke on vuodesta 2009 alkaen ollut häviävän
linnake-elämänmuodon taltiointi tutkijoille, kirjailijoille ja kaikille jotka
ovat siitä kiinnostuneita. Joulukuussa 2009 toteutettiin yhdessä Helsingin
Yliopiston kanssa linnake-elämän nykydokumentointi Isosaaren linnakkeella haastattelemalla, havainnoimalla ja
valokuvaamalla. Hankeja yhteistyö jatkuu vuonna 2010 resurssien sallimissa
rajoissa. Tavoitteena on, että myös aikaisempaa linnake-elämänmuotoa saataisiin tallennettua lähinnä haastattelemalla vanhempia henkilöitä.

Kaksi opiskelijaa menossa haastattelemaan
asukkaita (O. Enqvist)

Rannikon Puolustaja 1 [ 2010

Vuonna 2010 tullaan taas paljastamaan uusia rannikkotykistön
muistolaattoja. Paikalliset perin-

neyhdistykset ovat vastuussa näistä tilaisuuksista ja voinevat antaa tarkempia tietoja yksityiskohdista.
Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä ei liene koskaan ollut suurempaa sosiaalista tilausta tai väkeviä haasteita kuin juuri näinä aikoina! Jäseneksi pääsee maksamalla vuotuisen tuki- eli
jäsenmaksunne 10,00 euroa yhdistyksen
tilille 157230-379024. Muistakaa myös
aina kirjoittaa nimi- ja yhteystietonne,
sähköpostiosoite ml. pankkisiirtolomakkeen tiedoksi-osaan.
Rannikkotykistön
Perinneyhdistys ry.n puheenjohtaja

Ove Enqvist
enqvist@oktanet.fi
0405524136
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Rannikkojääkärikilta

Kilta ja varusmiesten elämää

Beväringskvällenlle on ilmiselvästi kysyntää. Esitykset kiinnostivat varusmiehiä, vaikka joidenkin silmäluomia painoi tiukka harjoituskausi.

Beväringskvällen

Kokouskutsu
R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a r.y:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.3.2010
klo 18.00 Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2, Helsinki.

Rannikkojääkärikilta jatkoi keväällä aloitettua Beväringskvällen-sarjaa
maanantaina 23.11.2009. Tavoitteena
on kertoa jokaiselle varusmieserälle

jostakin erikoisemmasta reservin rannikkojääkärin elämän polusta tai tapahtumasta. Samalla varusmiehille
kerrottiin killan toiminnasta, ja kilta järjesti neljän joukkueen (l.KJK,

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ennen virallista kokousta
ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä esitelmä.
Jäsenille lähetetään erillinen
kutsu.
Tervetuloa!
Rannikkojääkärikilta

r.y:n hallitus

Ansioituneita varusmiehiä palkitsemassa UUDPR:n komentaja kommodori Andres
Gardbergja majuri resAntti Rautiainen.
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2.KJK, ELDLEDN ja UHK) sählyturnauksen J o n k a voittajajoukkueelle
kilta kustansi rannikkojääkäripaidat.

Kotiuttamistilaisuus 8.1.2010
Kilta oli perinteiseen tapaan jakamassa huomionosoituksia menestyneille,
kotiutuville rannikkojääkäreille. Alla huomionosoituksia saaneiden nimet.
Rannikkojääkärikillan plaketti
-

alil Robin Kurten
alik Onni Grop

-

jääk Rikhard Sundvall

-

jääk Daniel Hansson

Sählyturnauksessa riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Teikarin risti
-

alil Wäinö Raiskila

-

korpr Kim Sundfors

Rannikkojääkäriplaketti
alil Lasse Rapo
Sählyturnauksen jinaalissa pelasivat Unferhällja l.KJK. Peli ja koko turnauksen voitti UH 4-1.

Tulevia tapahtumia
Tutustumisretki Sukelluskouluun
Retkeä on suunniteltu maaliskuulle.
Valitettavasti tarkempi ajankohta täsmentyy lehden aineistopäivän jälkeen.
Killan nettisivuille (www.mpkl.fi) tulee aikanaan tarkemmat ohjeet. Ilmoittautumiset Antti Rautiainen a n t t i @
rautiainen.fi tai 050-556 1825.
Barettimarssi 27.-28.4.2010
Ilmoittautumiset itse kisaan tai järjestelytehtäviin Antti Rautiainen antti@
rautiainen.fi tai 050-556 1825 viimeistään 6.4.
Rannikon Puolustaja 11 2010

Kotiutuvat rannikkojääkäritpysyivät vielä hyvin muodossa kotiutustilaisuuden jälkeenkin.
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Järjestöt

Rannikkojääkärikilta

Rannikkojääkäripataljoonan

Joukkueen puolustustaisteluammunnan johta-

Reserviläiskouluttajat osallistuivat mm.

ja alil res Tero Hietanen antaa käskyä toimivan

tulenkuvauskentän

rakentamiseen.

joukon johtajalle alil res Ernst Hjeltille.

U

UDPR ja VAARANNJP järjestivät Tammisaaren - Hangon välisellä rannikkoalueella 24.8.-3.9.2009 rannikkojääkäripataljoonan kertausharjoituksen, jossa lähes koko pataljoona saatiin kertaamaan.
Rannikkojääkärikomppaniat tulivat 11
päivän aikana yksiköittäin porrastetusti. Samoin pioneeri-, viesti-ja tiedustelujoukot porrastetusti, jolloin kaikille joukoille saatiin riittävästi tekemistä rajallisilla resursseilla, vaikkakin koko pataljoonan hyökkäys jäi kokeilematta. Yksittäinen reserviläinen huoltoa lukuun
ottamatta oli harjoituksessa 5-6 vuorokautta. Huolto ja siihen kuuluvat venejoukot, jotka huolehtivat merikuljetuksista rannikko- ja meriuiskoillaan (Jurmot) sekä g-veneillään, olivat harjoituksessa koko 11 päivän ajan. Tämä olikin
ilmeisesti aiheuttanut runsaamman ka88

don kutsuttujen osallistumisiin. Monet
estyneistä oli kovasti pahoitellut, ettei voi
tulla mukaan harjoitukseen. Tämä kertonee joukon yhtenäisyydestä ja motivoituneisuudesta.
Harjoituksen kokonaisvahvuus
oli lähemmäs tuhat, ja vaikka joukot

osallistavatkin harjoitukseen porrastetusti, johto, huoltoja kouluttajat olivat kovilla. Perustamisen ja kotiuttamisen välissä reserviläiset saivat aselaji- ja TASI-koulutuksen lisäksi osallistua joukkueen puolustus- sekä hyökkäystaisteluammuntoihin. Kertausharjoitus huipentui taisteluharjoitukseen, jossa joukot yksiköittäin tukevien osien kanssa hyökkäsivät linnakesaarelle, jota puolustivat varusmiehistä koostuva ATU-joukko. Reserviläiset olivat silmin nähden tyytyväisiä ja
kyseltäessä heiltä kuulumisia, pääsääntöisesti vastaukset olivat innostuneita.
Joukkotuotettujen yksiköiden ja joukkueiden taistelijat kokivat harjoituksen mielekkääksi ja erittäin motivoivaksi. On hienoa nähdä, kuinka järjestelmä on tuottanut erittäin valmiita taistelijoita, jotka lähestulkoon saman tien harjoitukseen tultuaan pystyivät toimimaan toimivana, tehtäväänsä pystyvänä joukkona.

kertausharjoitus

Reserviläiskouluttajajoukoii pääkou-

Reserviläiskouluttajat kuuntelevat tarkkana joukkueen hyökkäystaisteluammunnan toimivan

luttajana toimi Merisotakoulun alueup-

reserviläisjohtajan käskyä, joka annettiin maastoiaatikon avulla.

seeri kaptl Marko Kaipia.joka siirtyi
ITUUDALTSTO:on 1.9.2009.

Harjoituksen johti VAARANNJPai
komentaja kom Carl-Magnus Wasenius,
joka Rannikkojääkärikillan tutustuessa harjoitukseen kiitteli kouluttajakaartia sekä muuta henkilökuntaa. Eritoten
hän mainitsi varajohtajana toimineen

komkapt Tommy Högströmin, jonka
avulla suunnittelu- ja valmistelutöitä
oli tehty. Harjoituksen loppuvaiheilla
kuulumisia kyseltäessä komentaja kertoi kaiken suunnitellun onnistuneen ja
oli selvästikin tyytyväinen kokemaansa.

Harjoituksen yksi erikoisuus oli
mukana ollut ja toimintaan osallistunut ensihoitoasema sekä erittäin hyvin
sairaskuljetuksiin varusteltu PASI. Toisena erikoisuutena voitaneen pitää harjoitukseen osallistuneita reserviläisiä,
jotka toimivat kouluttaja (mm. TASIkoulutus) sekä ammunnansuunnittelu ja
-johtotehtävissä. Heidän osallistumistaan, aktiivisuuttaan ja jopa osaamistasoa kiiteltiin VAARANNJP:n henkilökunnan taholta runsaasti. Tämänlaatuiselle reserviläistoiminnalle on selvästikin tilausta.
Antti

Rannikkojääkärikillasta Juha Karvonen, Jyrki Härkkija Jukka Autio tutustumassa sairaankul-

Rautiainen

PS. R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a kiittää
mahdollisuudesta tulla tutustumaan
harjoitukseen!

jetus-PASI.in.
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Järjestöt

Helsingin

Miinanraivaajakilta

Vuosi päättyi ja alkoi miellyttävästi

V

iime vuoden viimeinen kokoukseen joulukuussa ravintola White
Ladyssa saimme yllättäen esiintymään
kvartetin Four Fats (suomeksi Täyteläiset): I tenori Martti Leskinen, II tenori Jarmo Leskinen, I basso Olli Patosaari ja II basso Matti Martikainen.
Viipurin Lauluveikot perustettiin
Viipurissa 1897 ja se on Suomen toiseksi vanhin suomenkielinen valioluokan
mieskuoro. Kuoron, jonka kunniamarssin on säveltänyt Jean Sibelius,
kotipaikka on ollut vuodesta 1945 alkaen Helsinki. Kuoron vahvuus tällä
hetkellä on noin 80 aktiivilaulajaa, ja
kuoro konsertoi säännöllisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Kuoron piirissä toimii useampi-

Kutsu
Helsingin Laivastokilta ry
Kevätkokous
27.3.2010, klo 13.30
Ravintola Zinnkeller, Meritullinkatu 25, 00170 Helsinki
Ravintolassa edullinen lounasmahdollisuus. Kokouksen jälkeen tutustutaan Sotamuseon
Talvisota näyttelyyn.
Tervetuloa
lisätietoa: Lars Eklund 050-5522756
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Four Fats Viipurin linnan ruotsalaisessa salissa Suomen Autonomia 200 vuotta-näyttelyn avajaisissa 23.04.2009.

Ohjelmassa F.Schubert Die Naclit saksaksi, F.Pacius Suomis Säng ruotsiksi,

J.Sibelius Sydämeni laulu ja Finlandia suomeksi. Näyttely on pysyvä, v

kin kvartetti, joista Four Fats on toiminut n. 10 vuotta. Kvartetti perustettiin Karjalan Liiton kesäjuhlilla vuonna 2000 Helsingissä. Jäähallissa tarvittiin iltajuhlassa kvartettia, ja he lupautuivat hoitamaan laulupuolen.

mista. 5.Miinalaivueen laivueupseeri,
komentajakapteeni Mika Raunun aiheena oli "Arktisen alueen merkitys",
josta Mika Raunu on tehnyt palkitun
tutkimustyön Maanpuolustuskorkeakouluun yleisesikuntaupseerikurssilla.

He ovat esiintyneet syntymäpäivillä, hautajaisissa ja eri tilaisuuksissa, missä on tarvittu kvartettilaulua.
Vuodesta 2003 lähtien kvartetti on pitänyt oman joulukonsertin Oulunkylän vanhassa kirkossa. Ohjelmistoon
kuuluu isänmaallisia, serenadeja, karjalaisia ym lauluja.

Ennen esitelmän alkua esittelin
osanottajille uuden kunniajäsenemme,
Jorma Tuomisen entisten Matti Honkalan ja Jaakko Valtasen lisäksi. Jorma
Tuomisen johtamat yhtiöt ovat avustaneet Helsingin Miinaraivaajakiltaa jo
10 vuoden ajan.

Iloisena yllätyksenä eräs toiminimi kustansi meille joulubrunssin.
Vuoden ensimmäinen kokous
tammikuussa ravintola White Ladyssa saimme esitelmän pitäjän merivoi-

Helsingin Miinanraivaaja kilta
toivottaa kaikille lukijoille hyvää loppuvuotta.
Erik Ertves
Puheenjohtaja

Turun

Rannikkotykistökilta

Ylös, ulos ja lenkille!
Tällä hetkellä harrastan sauvakävelyä ja luistelua. Lämärit lähtevät, löytyy ylämummo ja tolpat kolisee. Miksi kirjoitan aiheesta liikunnan merkitys? Suomalaisista 600 000
sairastaa diabetesta ja kärsii verisuonisairauksista. Kiistatta on todistettu, että pienikin viikottainen liikkuminen auttaa, kunhan se on säännöllistä. Toivon, että moni vapaaehtoisen
maanpuolustuksen parissa toimiva voisi löytää 2010 -luvusta itselleen kuntoilun alun. Muutama elinvuosi lisää on
hieno asia. Tämä on tosiasia.

Heikki Arasto kiekkoilee ja hoitaa kuntoaan.

2 0 1 0 -luku alkoi. Omalta kohdaltani voin vuosia istumatyötä tehneenä kertoa, että viimeisten kolmen
vuoden aikana ovat nuoruudessa hankitut kokemukset auttaneet hyvin paljon, kun näin vanhempana aloitin uudestaan liikkumisen.

Hyvää Uutta Vuotta 2010!
Heikki Arasto
Puheenjohtaja

Heikki Arasto

60-vuotta

Turun Rannikkotykistökilta
ry:n hallitus muisti kokouksessaan 13.1.2010 Pansion sotilaskodissa puheenjohtajaansa 6o
-vuotispäivän johdosta. Virallinen päivä oli 30.12.2009. Killan standaarin luovutti Heikki
Kanervamäki.

Epomare Oy
Perämiehenkatu 11
20810 TURKU

P. 02-274 9640
F. 02-235 1499

www.epomare.fi

ORI OPA
Beyond

Partnership

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

r m
DET NORSKE VERITAS O Y / A B
Keilasatama 5, 02150 Espoo
Aurakatu 18, 20100 T u r k u
P u h : 09 681 691
www.dnv.fi
MANAGING RISK K > J
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Turun Laivastokilta

Muistotykin paljastus

Muistotykki Paitsion

muonituskeskuksen

Kiltojen liput valmiina tykin paljastukseen

edustalla.

Turun

Laivastokilta ry järjesti
Saaristomeren Meripuolustusalueen avustuksella OBUHOV 105/58
O muistotykin paljastustilaisuuden
Pansion Muonituskeskuksen edustalla Turussa 30.11.2009 klo 13:30. Päivä
oli Talvisodan syttymisen vuosipäivä.

Samaan aikaan, 70 vuotta sitten,
julisti presidentti Kyösti Kallio Suomen sotatilaan valtakunnan puolustuksen turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen voimassapitämiseksi. Lisäksi
Kallio päätti luovuttaa puolustusvoimain ylipäällikkyyden sotamarsalkka
Mannerheimille.
Tykin paljastuspuheen piti Laivas-

ton Kilta ry:n puheenjohtaja Olavi Niskanen. Turun alueella toimivat killat
olivat myös paikalla lippuineen. Paljastuksen jälkeen siirryttiin kahvitilaisuuteen Pansion muonituskeskukseen
komentaja Pentti Niskasen johdolla.
Muistotykiksi paljastettu tykki
nro 84 on valmistunut Obuhovin tykkitehtaalta vuonna 1913 ja on ollut
asennettuna merivoimien eri aluksilla esim tykkivene Hämeenmaalla, Kala 3:11a ja 5:llä. Vuodesta 1971 oli tykki
Norrskärin linnakkeella, Vaasan patteristossa. Vuodesta 1986 tykki on ollut Turun Rannikkorykmentin esikunnan edessä Heikkilässä.

Kuvassa tilaisuuden osallistujia Erkki Lasanen, Eino Kostian ja Risto Saari.
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Olavi Niskanen ja paljastuspuhe

Tykin ominaisuuksia:
-

kokonaispaino 5660 kg,

-

perääntyvien osien paino 2960 kg,
kilven paino 280 kg,
lukon tyyppi puoliautomaattinen
vaakatasossa oleva kiilalukko,
korotus + 18 astetta, - 1 0 astetta,

-

suurin kantama 13 600 m,

-

teoreettinen tulinopeus 15 ls/min,
ammuksen paino 17,5 kg. Koko
laukaus n 30 kg,
lähtönopeus n 825 m/s.

-

Syksyn 2009 kilpailusatoa

Perinnepistoolikisan voittaja Raimo Novan ja
palkinto "Eikan nakaani".

Tuloksia:
Perinnekivääri 150 m 3x10 Is.

Syksyn

perinneasekilpailut j ä r jestettiin Raasissa 5.9.2009 kauniin syyssään vallitessa. Kilpailijoita oli Turun Laivastokillan ja veljeskiltojen lisäksi reserviläisjärjestöistä.
Ammunnat sujuivat jouhevasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Nuotion äärellä tutkailtiin tuloksia ja annettiin
hurtin huumorin kera tunnustusta hyvistä suorituksista. Tapahtuma oli onnistunut ja päivä kului joutuisasti. Sotilaskodissa kauniin järven rannalla
oli mahdollisuus nauttia sotilaskodin
kahvit ja munkit.
Kevyen kenttälounaan aikana oli
mukavaa keskustella nuotion ympärillä ammunnoista ja muista asioista hyvässä seurassa. Päivän päätteeksi jaettiin palkinnot ja annettiin rehti tunnustus onnistuneille ampujille.
Teksti: Tiedottaja Kalervo

Raimo Novari

2.
3.

Turun Laivastokilta
257 p
Jukka Soini Merireserviläiset 244 p
Hannu Risteli

1.

Jukka Soini
Merireserviläiset
Raimo Novari
Turun Laivastokilta

243 p

2.
3.

2.

Turun Laivastokilta
583 p
(Novari, Risteli, Andström)
Laivaston Sukeltajakilta 567 p

Joukkuekilpailu

3.

Laivaston Kilta

1.

Turun Laivastokilta
Joukkue

1.

384 p

Perinnepistooli 25 m 2x10 Is,

Raimo Novari
Turun Laivastokilta

176 p

2.

Jukka Soini Merireserviläiset 175 p

3.

Eino Kostian
Laivaston Kilta

156 p

Joukkue

1.

Turun Laivastokilta
352
(Novari, Andström, Risteli)

2.
3.

Laivaston Sukeltajakilta
Laivaston Kilta

278
184

Turun Laivastokilta
(Raimo Novari,

240 p
238 p
683 p

2.

682 p

3.

Helsingin Laivastokilta

518 p

lahjoittama "Eikan Nakaani"

1.

Ake Smolander
Merireserviläiset

244 p

Jukka Harjamäki,
Ismo Harjamäki)
Merireserviläiset

palkintona Eino Kostianin

Ylistö

Kuvat: Eino Kostian
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1.

Rynnäkkökiväärikilpailu
järjestettiin Upinniemessä
10.10.2009

Turun Laivastokilta ry:n
ampumamestaruuskilpailut
järjestettiin 29.10.2009 Pansiossa
1. Raimo Novari
191 p
2. Eino Kostian
182 p
3.

Jouko Andström

163 p
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Järjestöt

Pohjanlahden

Laivastokilta

Kiltasyyskokous 2009
Pohjanlahden

laivastokilta palkitsi

aktiivijäseniään
ta kokousta Virpiniemen aseman päällikkö kapteeniluutnantti Markku Kohonen piti esityksen Rajavartiolaitoksen nykytilanteesta sekä erityisesti merivartioinnin tulevaisuudesta. Valtion
tuottavuusohjelma koskettaa myös
Länsi-Suomen merivartioston toimintaa monella tavalla.

Kaptltn Markku Kohonen toivottamassa kiltalaiset tervetulleiksi Virpiniemen merivartioasemalle.

P

ohjanlahden Laivastokilta piti
syyskokouksen Virpiniemen merivartioasemalla Kellossa Oulun pohjoispuolella. Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja palkitsi oululaisia aktiivi-

jäseniä. Laivaston Killan jäsenansiomerkeillä palkittiin kiltaveljet Mikko Jalonen ja Timo Salo ja Laivaston
Killan pronssisella levykkeellä kiltaveli Risto Miettunen. Ennen varsinais-

Syyskokouksen puheenjohtajana
toimi killan puheenjohtaja ja sihteerinä Mikael Pasto. Kokous hyväksyi
keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi, joka sisälsi pääkillan suunnitelman sekä erikseen Oulun osaston ja Suupohjan viirikön suunnitelmat. Killan toiminnan runkona ovat
edelleenkin kuukausittaiset tapaamiset, matkat ja yritystutustumiset sekä osallistuminen isänmaallisiin tapahtumiin. Killan lippu osallistuu
maanpuolustusjärjestöjen lippulinnoihin entiseen tapaan. Kesäkuukau-

EKOMANS OY
Pintakäsittelylaitteet
Tutustu suomalaisen ilmailun historiaan
1910-luvulta nykypäivään!
Avoinna päivittäin I Open daily
1.6.-15.8. klo 10-20
16.8.-31.5. klo 11-17
Tikkakoskentie 125
41160 Tikkakoski
puh. ( 0 1 4 ) 3 7 5 2125
www.k-silmailumuseo.fi
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Pölysuodattimet
Keskussiivousimurit
Rälssitie 7 C, 0 1 5 1 0 V A N T A A
Puh. 0 2 0 7 4 2 1 8 5 0 , fax 0 2 0 7 4 2 1 8 5 5
www.ekomans.fi

Kuvassa palkitut oululaiset kiltaveljet. Vasemmalta (puheenjohtajan jälkeen) Timo Salo, Mikko Jalonen ja Risto Miettunen.

sina jatketaan ajoharjoitteluja killan
veneillä sekä Vaasan että Kristiinankaupungin edustalla. MPKY:n Vaasan meriosaston harjoituksiin kiltavene Mariaa luovutetaan tarvittaessa,
ja Suupohjan viirikkö (kiltavene Linda) varautuu tukemaan MPKY:n kahta "Turvaa vesillä -kurssia Kristiinankaupungissa. Oulun osastolla on entiseen tapaan kokous joka kuukauden
1. torstaina Aleksinkulmassa. Lisäksi
on joka kuukaudelle suunnitteilla tutustumiskäyntejä ja matkoja eri kohteisiin. Oulun osaston yhteyshenkilönä toimii edelleen Esko Pekama, puh.
040 516 1220. Merkittävä kotimainen
tapahtuma tulee olemaan Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät Raaseporissa
20.-22.6. Koko toimintasuunnitelma
Rannikon Puolustaja 1 [ 2010

on luettavissa killan kotisivuilta osoitteessa www.mpkl.fi/jäsenyhdistykset ja
kiltapiirit
Syyskokous piti killan jäsenmaksun entisenä eli 23 eurossa. Killan jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopulla 153
jäsentä. Kokous hyväksyi myös talousarvion, jonka loppusumma on 5
060 euroa. Killan hallituksen erovuoroisista varsinaista jäsenistä jatkavat
Ilmo Kilpi ja Timo Toivonen. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Salo ja Urpo Hirvonen. Salo on
Oulusta ja muut valitut Vaasasta. Uudeksi varajäseneksi varsinaiseksi jäseneksi valitun Urpo Hirvosen tilalle valittiin Risto Hyvönen Oulusta. Hallituksessa jatkavat edelleen Teuvo Roden
puheenjohtajana, Mauno Hintsala va-

rapuheenjohtajana sekä jäseninä Timo
Koukku, Ilkka Aarnio, Björn Gustafssonja Tapio Porentola. Thor Guss jatkaa edelleen varajäsenenä. Sihteerinä
jatkaa hallituksen ulkopuolelta Matti O. Vironmäki. Laivaston Kilta ry:n
hallituksen erovuoroiset jäsenet Teuvo
Roden ja Timo Koukku sekä varajäsen
Mikael Pasto valittiin uudelleen.
Syyskokoukseen osallistui 25 killan jäsentä, joista kahdeksan Vaasasta. Kokouksen jälkeen Oulun kiltapiirin puheenjohtaja, Maanpuolustuskiltojen Liiton hallituksen jäsen, majuri
res. Seppo Suhonen piti seikkaperäisen
esitelmän Maanpuolustuskiltojen Liiton toiminnasta.
Teksti ja kuvat:

Teuvo Roden
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Rannikkotykistön

Opistoupseerit

Hei, me melkein lennettiin!
Ja pidettiin syyskokous
Koulutuskeskus,
joka ei nuku koskaan
Jälleen tuli todistetuksi, että Rannikkotykistön Opistoupseerien jäsenyys
kannattaa - eipä olisi muutoin kovin
helposti auenneet lentohenkilöstölle
tarkoitetun koulutuskeskuksen ovet.
Niin vain marraskuun lopulla ryhmämme asteli koulutuskeskuksen ovesta sisään ja pääsi ilmailun makuun.

T

alo on auki vuoden jokaisena
päivänä, turvallisuus on ykkösasia, koulutuksen kautta päästään oikeisiin ja oikea-aikaisiin hallittuihin
suorituksiin, koulutuksessa käytetään
simulaattoreita, kouluttaja antaa palautteen koulutustuloksista ja talol-
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la on kansainvälisesti hyvä ja ammattitaitoinen maine. Ei - minä en puhu
nyt puolustusvoimista, vaikka edelliset määritteet sopisivat siihenkin yhtä
hyvin. Nyt puheena on Finnairin koulutuskeskus Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Finnairin koulutuskeskus Helsinki-Vantaan sivukiitotien eteläpäässä kouluttaa vuoden jokaisena päivänä
- myös jouluna - sekä suomalaisia että kansainvälisiä ilmailu-alan ammattilaisia. Finnairin panostus simulaattoreihin on tehnyt koulutusyksiköstä
kansainvälisesti tunnetun ja kysytyn
yksikön, jonka kouluttaman henkilökunnan kyytiin kyllä uskaltaa itsensä
päästää. Harva lentomatkustaja tulee
edes ajatelleeksi, kuinka perusteellinen
matkustamohenkilökunnan turvallisuuskoulutus on. Tarjoilutehtävät lennon aikana ovat tälle porukalle vain
pieni osa hankitusta ammattitaidosta.
Lentokoneessa jokaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen pitää osata reagoida
oikein ja nopeasti. Siksi koulutuskeskuksen hallista löytyy simulaattoreita vähän joka lähtöön. Varsin autenttisissa olosuhteissa voidaan harjoitella
toimimista savun täyttämässä matkustamotilassa, tulipalotilanteessa puhumattakaan matkustajien evakuoinnista liukumäkeä pitkin pois koneesta.
Toisen koulutusmaailman muodostavat lentokonesimulaattorit, joilla

O
harjoittelevat niin keltanokat kuin kokeneetkin pilotit. Kaikkein kokeneimpienkin pitää osallistua vuosittain simulaattorikoulutukseen, jossa "lennetään" paikasta toiseen simulaattorilla.
Kesken harjoituksen kouluttaja aiheuttaa simulaattorissa häiriötilanteen,
josta on pystyttävä selviytymään. Simulaattorit ovat sisältä täydellisiä kopioita lentokoneen ohjaamoista. Jokaiselle konetyypille on luonnollisesti oma simulaattorinsa, jolla harjoittelu tapahtuu. Lentokoneen ohjaamon
ikkunoista avautuu keinomaisema, joka on sekin varsin totuudenmukainen.

MD-11 -simulaattorin ikkunasta näkyi lentoterminaali matkustussiltoineen, näkymä on erehdyttävän tosi.
Kiitokset lentokapteeni Antti
Rautiaiselle sekä Petri Louhivuorelle
erittäin kiinnostavasta esittelystä.

Yhdistyksen asioita
Elämyksellisen aamupäivän jälkeen
Rannikkotykistön Opistoupseerit piti sääntömääräisen syyskokouksensa.
Tulevasta toiminnasta mainittakoon
keväällä toteutettava tutustumiskäynti eduskuntaan sekä elokuussa järjestettävä kesäretki Ahvenanmaalle. Ke-

säretkelle pääsevät sidosryhmät perinteiseen tapaan mukaan ja samassa yhteydessä järjestetään myös evp-jäsenten tilaisuus.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin jatkamaan yliluutnantti Tatu
Vartiainen. Hallituksen jäsenten osalta tehtiin pieniä tarkennuksia. Yleisesti todettiin yhdistyksen toiminnan
olevan aktiivista, joskin lisääkin väkeä tilaisuuksiimme aina mahtuu. Palataan asiaan mm. Rannikon Puolustajan sivuilla.
Teksti: Tatu Vartiainen
Kura: Mikko Kotilainen
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Markku Salomaa

VTT Markku

Salomaa,

Euroopan sotahistorian

dosentti,

johtaa Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiötä

USA:n risteilyohjuksia
Naton kilveksi Itämerelle
Kun Yhdysvaltain presidentti Barack Obama päätti 17. syyskuuta luopua mannertenvälisten ohjusten torjuntajärjestelmän osien sijoittamisesta Puolaan ja Tshekkiin, syntyi yleinen mielikuva, että Venäjä sai tahtonsa läpi. Tosiasiassa Venäjä
koki Pyrrhoksen voiton. Amerikkalaiset torjuntaohjukset tulevat vain viiveellä ja samalla Itämerelle sijoitetaan strategisia aseita Nato-liittolaisten strategiseksi ohjuskilveksi. Viron, Latvian ja Liettuan puolustamiselle yllätysiskujen varalle
uudet merelliset ohjukset ovat ennalta estävä pelote.

Y

hdysvaltain presidentin päätös
luopua Puolaan suunnitellusta
10:n ohjuksen tukikohdasta ja
Tshekkiin suunnitellusta tutka-asemasta
on vain aikataulu- ja kustannuskysymys.
Uusista ohjuksista neuvotellaan jo Puo-

lan ja Tshekin hallitusten kanssa.
Maasiiloihin sijoitetut ohjukset olisivat maksaneet 70 miljoonaa dollaria
kappale, kun merelle sijoitetut ohjukset
maksavat 10 miljoonaa dollaria kappale. Tosiasiassa Valkoisessa talossa pää-

Arleigh Burke-lk:n ohjusristeilijä USS Paul Hamilton 14.3.2007 läntisellä Tyynellä Valtamerellä
kuuluen USS Ronald Reagan tukialustaisteluryhmään. Kuva. U.S. Navy, Richard J. White
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tettiin, että uusimman Standard Missile 3 -järjestelmän (SM-3) viivästymisen
vuoksi järjestelmä korvataan väliaikaisesti Patriot -ohjuksilla, joita on sekä Israelissa, Turkissa että Japanissa. Puolan
ulkoministeri Radoslaw Sikorski on toivottanut heti tervetulleeksi patterin Patriot -ohjuksia maahansa. Ne ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ilmakehässä lentävien kohteiden alas ampumisessa. Toisaalta Iranin ohjusohjelma on
vielä niin alkuvaiheessa, että yllätysiskua Eurooppaan tai Amerikkaan ei ole
toistaiseksi odotettavissa. Samaan aikaan luodaan koko Naton käsittävä komento- ja kontrolliverkosto näille torjuntaohjuksille.
Obaman ohjelman ensimmäisessä
vaiheessa Itämerelle, Pohjanmerelle ja
ehkä Norjanmerelle tuodaan vuodesta
2011 lukien samoja Aegis -järjestelmän
torjuntaohjuksia, joita on jo Välimerel-

ikkaa. Taktiikkaa, Tel.

Ticonderoga luokan ohjusristeilijä USSShiloh on laukaissut 22.6.2006 SM-3 oh juksen testeissä Tyynellä Valtamerellä. Kaksi minuuttia myöhemmin
SM-3 torjui ballistisen maaliohjuksen, joka oli laukaistu Havaijilta. Testi oli seitsemäs onnistunut torjuntaAegis -torjuntaohjusjärjestelmän kahdeksassa
testilaukaisussa. Ohjus 011 tarkoitettu torjumaan lyhyen ja keskimatkan ballistisia ohjuksia niiden lentoradan puolivälissä. Kuva. U.S.Nuvy

le sijoitetulla Yhdysvaltain 6. laivastol-

3 -ohjustyyppi on loppuun kehitetty,

jusristeilijät. Aegis-torjuntaohjusten ko-

la ja Japanin merelle sijoitetulla 3. laivas-

tuodaan alueelle vuodesta 2020 lukien

mento-ja kontrollijärjestelmiä on asen-

tolla. SM-3 -tyypin ensimmäisen suku-

mannertenvälisiä ohjuksia torjuvia SM-

nettu myös Yhdysvaltain laivaston Ar-

polven (Block IA) ohjuksista, joilla voi-

3 -ohjuksia (Block IIB), jotka kykenevät

leigh Burke -luokan hävittäjiin.

daan torjua ballistisia alueellisia ohjuk-

kattamaan koko Euroopan j a toimivat

sia. Obaman ohjelman toisessa vaiheessa

samalla Yhdysvaltain suojana.

vuodesta 2015 lukien tuodaan alueelle si-

Sotilaallinen liikenne vilkastuu,
mutta strateginen tilanne ei siitä kiristy, vaikka alusten asejärjestelmiä ei voi
k u k a a n mennä t a r k a s t a m a a n . Aaval-

to-maihin myös maasiiloihin sijoitetta-

Ohjusristeilijöitäja
ohjushävittäjiä

via SM-3 -ohjusten kehittyneempiä ver-

Pian Itämerellä seilaavat ristiin Venäjän

Ja kuitenkin kyse on puolustuksellisista

sioita (Block IB), joilla voidaan torjua

kaasuputkea vartoivat pyhän Andrean

järjestelmistä, vaikka Tomahawkit luo-

lyhyen j a keskipitkän matkan ohjuksia.

sinivalkoista vinoristilippua liehutta-

kitellaan keskimatkan hyökkäysaseiksi.

Obaman ohjelman kolmannessa vaihees-

vat alukset ja Nato-liittolaisia suojaavat

Keskimatkan ohjuksia koskeva sopimus

sa, vuodesta 2018 lukien, alueelle sijoite-

amerikkalaiset alukset. Yhdysvaltain

kun ei koske merellisiä ohjuksia, vaan ai-

taan vielä kehittyneempiä SM-3-ohjuk-

laivasto tuo presidentin päätöksellä Itä-

noastaan maalle sijoitettuja. Yhdysval-

sia (Block IIA), joilla voidaan torjua pit-

merelle ehkä Ticonderoga -luokan ohjus-

tain laivaston Ticonderoga -luokan oh-

kän keskimatkan ohjuksia. Obaman oh-

risteilijöitä, joita vastaavia ovat puoles-

jusristeilijät on tarkoitettu suurempien

jelman neljännessä vaiheessa, kun SM-

taan Venäjän laivaston Slava -luokan oh-

taisteluosastojenjalentotukialusosasto-

joitettujen laivojen lisäksi Euroopan Na-
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la merellä vallitsee merenkulun vapaus.

99

Itse asiassa Tomahawkit ovat pieneen kokoonsa nähden erittäin tuhovoimaisia ja
vaikeita torjua. Niiden paino on kärjestä riippuen 1315 - 1588 kiloa. Ohjuksen
pituus on vain 5,56 metriä, siipien leveys 2,67 metriä ja halkaisija 51,81 senttiä.
Ohjuksen nopeus on vain 880 kilometriä
tunnissa, mutta se pystyy lentämään niin
matalalla, että sen havaitseminen tutkalla on vaikeaa. Suurvallan kannalta ne
ovat ideaalisia aseita; halpoja ja tehokkaita. Yksikköhinta on "vain" 569 000
dollaria. Niinpä niitä on valmistettu peräti 4170 kappaletta.
OhjusristettijäMoskva Messinan satamassa. Kuva:http:llwww.nato.intl.

jen suojaksi. Ne ovat keskisuuria avomerilaivoja, joiden uppouma on 9600 tonnia ja täydessä lastissa 10 200 tonnia.
Aluksen voimanlähteenä on neljä kaasuturbiinia, jotka kehittävät 80 000 hevosvoimaa. Tämä 170 metrin mittainen
alus pystyy 30 solmun vauhtiin. Miehistöä on 24 upseeria ja 340 värvättyä merisotilasta.
Ensimmäinen tämän luokan ohjusristeilijä otettiin käyttöön 22.1.1983 j a
juuri sen nimeksi tuli CG-47 "USS Ticonderoga". Sarjan viimeisin alus valmistui 9.7.1994. Nyt näitä risteilijöitä on
kaikissa Yhdysvaltain viidessä laivastossa ja yhteensä 27 alustaja niiden tunnukset ovat CG-47 - CG-73. Ne on tarkoitettu toimimaan korkeaa toimintavalmiutta edellyttävillä ja monia rinnakkaisia uhkia aiheuttavilla operaatioalueilla
kuten Persialahden sodissa. Niiden kehittynyt tutkajärjestelmä kykenee seuraamaan satoja kohteita yhtäaikaisesti.
Alusten Aegis-järjestelmäksi kutsuttujen ilmatorjuntatorjuntaohjusten
kantama ulottuu yli 300 kilometriin ja
juuri niillä on tarkoitus torjua hyökkääviä mannertenvälisiä ohjuksia. Nyt
100

ne ovat tyyppiä SM-1 ja SM-2, mutta
jatkossa kehittyneempää tyyppiä SM-3.
Alus pystyy kuljettamaan mukanaan 100
tällaista torjuntaohjusta.
Yhteensä 22 Ticonderoga -risteilijän pääaseistuksena ovat Tomahawk
-risteilyohjukset, joihin voidaan asentaa monenlaisia kärkiä, mukaan lukien
ydinkärkiä. Lisäksi aluksilla on muita
pintamaaleja varten Harpoon -ohjuksia.
Aluksilla on myös kehittynyt vedenalainen sukellusveneiden jäljitysjärjestelmä,
jota alus itse asiassa hinaa koko ajan perässään. Alus voi laukaista myös torpedoja. Kunkin aluksen varustukseen kuuluu niin ikään kaksi SH-60B Seahawk
sukellusveneiden torjuntahelikopteria
kauempana tapahtuvaa sukellusveneiden tuhoamista varten.
Ticonderoga -luokan risteilijöiden asetta, BGM-109 Tomahawk -risteilyohjusta, on neljää tyyppiä. Niistä pisin kantama on Block IITLAM-N
-tyypin ohjuksilla, jotka yltävät 2500
kilometriin. Juuri niihin voidaan kiinnittää W80-tyypin ydinräjähde. Tavanomaisilla kärjillä varustettujen mallien
kantamat ovat 1250 - 1600 kilometriä.

Vastaavasti kaikkiaan 62 Arleigh
Burke luokan hävittäjästä on varustettu Aegis-järjestelmällä ainakin 28. Näistä ensimmäinen ja numeroltaan DDG51 sai nimekseen juuri "Arleigh Burke".
Viimeisin käyttöön tullut on numeroltaan DDG-112. Aluksia on tilattu lisää
vielä 11; numerot DDG-113 - DDG-123.
Alustyyppiä kuvataan tähän asti
kehittyneimmäksi Aegis-järjestelmäksi.
Se pystyy etsimään ja tuhoamaan yhtäaikaisesti satoja maaleja meren syvyyksistä aina stratosfäärin yläpuolelle. Alustyyppi pysyy palveluksessa vuoteen 2062
asti. Myös näiden hävittäjien varustuksena ovat SM-ohjukset ja pääaseistuksena
taktiset Tomahawk -ohjukset. Myös näiden ohjushävittäjien tutkajärjestelmä on
yhtä kehittynyt kuin ohjusristeilijöiden.
Ne ovat kooltaan myös keskisuuria aluksia ja aluksen mukana on niin ikään kaksi SH-60B Seahawk -helikopteria sukellusveneiden torjuntaan.
Ohjushävittäjien pituus on vesirajassa 142 metriä ja uppouma 8300 tonnia
ja täydessä lastissa 9200 tonnia. Aluksen
neljä kaasuturbiinia kehittävät 105 000
hevosvoimaa ja pystyvät ylläpitämään
31 solmun nopeutta. Hävittäjillä palvelee 23-32 upseeria ja 300-348 värvättyä.

Venäläisiltä löytyy vasta-aseita
Mutta eivät venäläisetkään ole aseettomia. Moskovan ja Keski-Venäjän teollisuuskeskusten suojana on tällä hetkellä
S-400 Triuraf-tyypin ohjustentorjuntajärjestelmä (SA-21 Growler).

rustelukehitys koskettaa niin läheisesti
myös Suomen strategisia intressejä Itämeren alueella, että meillä pitäisi olla
joku kanta tähän ja mahdollisesti oma
ratkaisu, joista halvin olisi liittyä Naton jäseneksi.

Venäjän ilmapuolustusjoukkojen
komentaja kenraalieversti Alexander Zelin ilmoitti 16. syyskuuta, että vuoteen
2012 mennessä Venäjä saa Almaz-Antei
-yhtiön kehittämänä käyttöönsä uuden
S-500 -järjestelmän, joka on uusimpia
amerikkalaisiakin kehittyneempi.

Itämeren kaasuputki on tähän laadulliseen ja määrälliseen muutokseen
verrattuna merkitykseltään marginaalinen. Nyt on kyseessä Itämeren strategisen aseman uusi muutos. Suurvallat siis
valmistautuvat ydinohjusten torjuntaan
jopa Itämeren piirissä.

Kun S-400 -järjestelmä kykenee
ampumaan 400 kilometrin etäisyydelle
yhtäaikaisesti kuutta eri kohdetta, pystyy S-500 -järjestelmä ampumaan 600
kilometrin etäisyydelle yhtäaikaisesti 10 kohdetta. Venäjän laivastolla ovat
myös vastaavat alustyypit kuin Yhdysvaltain laivastolla. Ticonderoga -luokkaa vastaavat Slava -luokan 11 000 tonnin ohjusristeilijät. Arleigh Burlce -luokkaa vastaavat 8400 tonnin Udaloy -luokan ja 7900 tonnin Sovremenny -luokan
ohjushävittäjät. Näköpiirissä oleva va-

Kylmän sodan aikana Suomi yritti
epätoivoisesti edistää ajatusta ydinaseettomasta Pohjolasta, mutta se oli lähtökohdiltaan vailla realismia. Yhdysvaltojen ja Venäjän uudetkaan strategisten
aseiden rajoitussopimukset eivät poista
tarvetta valmistautua torjumaan ohjuksia, koska eivät ydinaseet tule koskaan
poistumaan niiden keinovalikoimasta. Ydinaseiden pysyvyyden takaavat ne
uudet maailmanvallasta kilpailevat valtiot, jotka kehittävät omia ydinaseohjelmia suorastaan kilvan.

Offensiivista realismia
Kylmän sodan päättyessä herännyt toivo
kilpavarustelun aikakauden päättymisestä on sittemmin osoittautunut idealistiseksi illuusioksi kuten Chicagon yliopiston professori John J. Mearsheimer
ennusti jo 2001 ilmestyneessä 555-sivuisessa teoksessaan "The Tragedy of Great Power Politics." Mearsheimer selittää
offensiiviseksi realismiksi kutsumallaan
teorialla, miksi suurvallat edelleen hamuavat valtaa toistensa kustannuksella
ja pyrkivät itse ylivalta-asemaan.
Mearsheimer esittää kolme pääasiallista syytä: Ensinnäkään ei ole olemassa valtioiden yläpuolella olevaa kiistatonta auktoriteettia, joka suojelisi
suurvaltoja toisiltaan. Toiseksi tilanteet
voivat muodostua houkutteleviksi, koska suurvalloilla on aina jollakin sektorilla ylivoimaista offensiivista kykyä toisiin verrattuna. Kolmanneksi elää vanha
totuus, että suurvallat eivät voi koskaan
olla täysin varmoja toistensa perimmäisistä aikomuksista.
Mearsheimer todistaa teoriassaan
vääriksi aiemman Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin politiikan perusoletukset, joina hän pitää seuraavia kolmea retorista teemaa:
1.

väite, että vauraat ja taloudellisesti
itsenäiset valtiot eivät todennäköisesti taistele toistensa kanssa;

2.

väite, että demokratiat eivät taistele toistensa kanssa;

3.

väite, että kansainväliset instituutiot mahdollistavat valtioiden välttää sotaa ja keskittyä sen sijaan rakentamaan yhteistyösuhteita.

Mearsheimerin mukaan ainoa asia, mikä on pysyvää, on pyrkimys ylivaltaan
eli hegemoniaan.
•
Ensimmäistä kertaa II maailmansodan jälkeen, venäläinen sotalaiva,Admiral Chabanenko Panaman
kanavassa 5.12.2008. Kuva: http://wmv.knightsbridgeinvest.com.
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Raimo

Lepphiila

"Projekti 20380"
- Venäjän laivaston uusi ilme

V

enäjän laivaston käytössä oleva aluskalusto koostuu käytännössä kokonaan Neuvostoliiton aikana suunnitelluista malleista. Alusten keski-ikä alkaa olla suhteellisen korkea ja aluksia tulee poistumaan
käytöstä nopeammin kuin uusia ehditään rakentaa.
Venäjän laivaston pinta-aluskaluston tulevaisuus riippuu hyvin pitkälti kahdesta uudesta projektista. Ensimmäinen on Projekti 20350, jonka puitteissa on tarkoitus tuottaa 20 kappaletta uuden sukupolven fregatteja laivastolle. Kaksi edellä mainitun alusluokan
edustajaa, Amiraalit Gorshkov ja Kasatonov ovat rakenteilla Pietarissa ja ensimmäisen aluksen vesillelaskun odotetaan tapahtuvan vuonna 2011. Toinen
on projekti 20380, josta tässä artikkelissa enemmän.
Projekti 20380 puitteissa on tarkoitus tuottaa yhteensä 20 uutta korvettiluokan alusta Venäjän neljän eri laivaston käyttöön. Alukset on suunnitellut
Almazin suunnittelutoimisto, projektin
pääsuunnittelijan, Igor Nikolajevits Ivanovin johdolla.
Alukset rakennetaan valtaosiltaan
Pietarilaisella Severnaya Verf:n telakalla. Ensimmäinen 20380 -luokan alus,
runkonumeroltaan 530 Steregushchiy,
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otettiin käyttöön vuonna 2007. Seuraavat kolme alusta, nimiltään Soobrazitelny, Boiky ja Stoiky ovat rakenteilla samalla telakalla ja näiden lisäksi Venäjän Kaukoidässä olevalla telakalla on
valmistumassa Sovershenny. Kaikkien
edellä mainittujen alusten odotetaan tulevan palveluskäy ttöön viimeistään vuoteen 2013 mennessä.
Näiden korvettien käyttötarkoituksena nähdään rannikkovesien puolustaminen erityyppisiä uhkia vastaan.
Tätä ajatusta silmälläpitäen alustyypistä on pyritty kehittämään monipuolinen ja varustelussaan modulaarisia ratkaisuja käyttävä. Aluksen pääsuunnittelijan, Igor Ivanovin mukaan aluksessa käytetään sellaisia ratkaisuja, joita
ei ole aikaisemmin tavattu venäläisessä
sota-alussuunnittelussa. Näihin kuuluu
mm. laaja-alainen systeemi-integraatio,
miehistön ennennäkemättömän laadukkaat majoittumisjärjestelyt ja alustyypin
modulaarinen rakenne. Alustyyppiä tarjotaan myös ulkomaille ja tämän vientiversion nimenä on Projekti 20382 Tigr.

Rakenne
Aluksen runko on teräsrakenteinen, mutta ylä-/kansirakenteissa on käytetty paljon erityyppisiä komposiittimateriaaleja. Komposiittimateriaalien käytöllä on

pyritty pienentämään aluksen painoa ja
samalla myös tutkataajuusalueen herätteitä. Myös vesirajan yläpuolisten rakenteiden muotoilussa on havaittavissa pyrkimys pieneen tutkapoikkipinta-alaan.
Alus koostuu yhdeksästä vesi- ja palotiiviistä osastosta ja jokaisella näistä
on oma vahinko-ja palontorjuntajärjestelmänsä. Rakenteellisesti uutta on myös
komentosillan ja taistelunjohtokeskuksen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen. Taistelunjohtokeskus käyttää SIGMA-informaatio-/johtamisjärjestelmää
ja se sijaitsee välittömästi komentosillan takana.

Koneet
Aluksen voimantuotosta vastaa neljä turboahdettua 16D49 meridieseliä,
joista jokainen tuottaa 6000 hv:n tehon. Suurin teho on näin ollen 24 000
hv (17.9 MW). Alusta liikuttaa kaksi
viisilapaista potkuria. Suurimmillaan
tällä yhdistelmällä saavutetaan 27 solmun nopeus. Ajettaessa keskimääräistä
14 solmun risteilynopeutta saavutetaan
3500 merimailin toimintamatka yhdellä tankkauksella. Aktiivisen vakautusjärjestelmän ansiosta alus voi toimia
voimakkaassakin merenkäynnissä (Sea
State 5). Peräkannella on suurikokoinen
helikopterihangaari, johon voi tukeutua

"Steregushchiy "edestä - 100mm tykki, Kashtan-MjaAK-630 asejärjestelmät näkyvät hyvin.

Ka-27 tyyppinen sukellusveneentorjuntahelikopteri. Täyteen lastattuna aluksen uppouma on 2200 tonnia.

Sensorit
Steregushchiy on varustettu monipuolisella sensorivarustuksella, joka mahdollistaa mittauksen niin ilma-, pinta- kuin
vedenalaisiinkin maaleihin.
Sukellusveneitä vastaan aluksella
on käytössään ZARYA-sonari. Aktiivinen sonari sijaitsee aluksen "keulapullistumassa", veden alla. ZARYA on ns.
keslcitaajuusalueen sonari ja tehokkaana mittausetäisyytenä mainitaan 19 km.
Tämän lisäksi aluksen perästä voidaan
laskea veteen matalataajuinen, hinattava aktiivi/passiivi sonari. Tämä VINYRannikon Puolustaja 1 [ 2010

ETKA-mittain mahdollistaa rannikkoolosuhteissa havainnot 15 - 20 km päässä olevasta maalista, silloin kun käytetään aktiivista toimintatapaa. Toimittaessa syvissä vesissä mittaimella voidaan
päästä jopa 40-60 km havaintoetäisyyksiin. Molemmat sonarit on valmistanut
Oceanpribor niminen yritys. Elektronisen sodankäynnin järjestelmänä aluksilla on Pribor:n valmistama TK-25. Järjestelmässä yhdistyy ESM (Electronic
Support Measures) ja ECM ominaisuudet (Electronic Counter Measures) ja se
kattaa 2-18 GHz välisen taajuusalueen.
Ilmavalvontaan aluksella on käytössään F U R K E 3D-valvontatutka. Kyseessä on E-bandilla toimiva tutka, joka sijaitsee aluksen tutkamaston yläpääs-

sä radomilla suojattuna. FURKEin alapuolella on MONUMENT-pintavalvontatutka. Tutka on suojassa kulmikkaan
tutkamaston sisällä. MONUMENT yhdistää aktiivisesti ja passiivisesti toimivat kanavat kokonaisuudeksi, jolla saavutetaan huomattavasti pitempi havaintoetäisyys pintamaaleihin, kuin mihin
on tähän asti käytössä olleilla järjestelmillä päästy. MONUMENT.lla väitetään
havaitun pintamaaleja optimaalisissa
olosuhteissa, jopa 500 km etäisyyksiltä
passiivisia kanavia käyttäen. Valmistajan mukaan hyvissä olosuhteissa aktiivikanavalla saavutetaan n. 90 km havaintoetäisyys ja optimiolosuhteissa jopa 250
km. Luonnollisesti maanpinnan kaarevuus asettaa omat rajoitteensa tiettyjen
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"Steregushchiy"perästä- vesirajan yläpuolella näkyy hinattavan sornrin säilytystila ja takakannella
helikopterihangaari

taajuusalueiden tutkien mittausetäisyyksille. Tutkien lisäksi aluksella on käytössään myös kattava elektro-optinen järjestelmä. FURKE tutkaradomin molemmin puolin on asennettuna MTK-201M
EO-tornit. MTK-201M on tarkoitettu
päivällä ja yöllä tapahtuvaan kohteiden
valvontaan, tunnistamiseen ja automaattiseen seurantaan. Kohteet voivat sijaita
maalla, merellä tai ilmassa. Gyro-stabiloidut "tornit" on varustettu värikameralla, 8-12|im taajuusalueella toimivalla
lämpökameralla ja 1.54pm taajuusalueen laseretäisyysmittarilla. Näiden lisäksi aluksella on vielä kaksi LOMO MTK520-M-l teleskooppitähtäintä komentosillan katolle asennettuina.

Aseistus
Alustyyppi on aseistuksensa osalta varsin modulaarinen ja siinä on mahdollista käyttää eri asejärjestelmien yhdistelmiä, kulloinkin vallitsevan uhkakuvan
mukaisesti. Alustyypin ensimmäinen
edustaja on varustettu seuraavanlaisella aseistuksella:
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Pääaseena pintamaalien torjunnassa on kahdeksan kappaletta 3M24
U R A N (SS-N-25 Switchblade) merimaaliohjusta, joiden suurin kantama
on 130 km. Ohjus on samantyyppinen
kuin USA:n käytössä oleva Harpoon
merimaaliohjus. Ohjus hakeutuu kohdealueelle inertiasuunnistusjärjestelmänsä avulla ja vasta kohteen läheisyydessä aukaisee oman aktiivisen tutkahakupäänsä. 3M24 on sinänsä hyvin perinteinen ohjus ja sen lentonopeuskin pysyy
koko lennon ajan alle äänennopeuden (M
0.88). Ohjukset ovat aluksella kahdessa,
neljä ohjusta käsittävässä laukaisulaitteessa. Nämä laukaisulaitteet sijaitsevat
aluksen keskiosassa, osin aluksen muiden rakenteiden suojassa.
Tykistöaseita alukselta löytyy useita. Pääaseena on uusi A-190 yleistykki.
Tykki on kaliiperiltaan 100 mm ja sen
tulinopeus on 80 ls/min. Tykin makasiini on kannen alla ja sen koko on 320
kranaattia. Tykki toimii 5P-10 tutkatähtäimen ohjauksessa. Kyseinen tähtäin mahdollistaa neljän maalin saman-

aikaisen seurannan, joista kaksi suurimman uhkan aiheuttavaa maalia priorisoituu ammunnanhallintajärjestelmään.
Tulensiirto maalista toiseen on nopeaa ja
tarkkaa. Tykin suojakuvussakin näkyy
pyrkimys parempiin häiveteknisiin ominaisuuksiin, kuin mihin on aikaisemmin
totuttu venäläisissä aluksissa.
Välittömästi tykkitornin takana on
aluksen pääilmatorjunta-asejärjestelmä.
Kyseessä on KASHTAN-M (CADS-N-1)
yhdistetty ohjus- ja tykkimoduuli. Järjestelmässä on kahdeksan 9M311 ohjusta ampumavalmiina j a näiden komento-ohjattujen ohjusten kantama on 1.58 km etäisyydessä ja 5-3 500 m korkeudessa. Ohjukset ladataan automaattisesti
kannen alapuolisista tiloista ja yhteensä
aluksella on 32 ohjusta.
Ohjusten lisäksi moduulissa on
kaksi 30 mm GSh-30K tykkiä, jotka
vastaavat sisemmän kehän torjunnasta.
Tykkien tehokas kantama on 500-4000
metriä. KASHTAN-M on kehitetty erityisesti aluksen omasuojajärjestelmäksi merimaaliohjuksia vastaan. Ohjustorjuntaa vahventaa aluksella olevat kaksi
kuusiputkista 30 mm Gatling-periaatteella toimivaa tykkiä. Tykit on asennettu aluksen savupiipun molemmin puolin
ja ne ovat tyypiltään AK-630M. Nämä
tykit muodostavat aluksen sisimmän kehän puolustusjärjestelmän merimaaliohjuksia vastaan ja niiden tehokas kantama on 4 km. Tykki-ja ohjusaseistuksen
lisäksi aluksella on PK-10 omasuojajärjestelmä. Tämä koostuu neljästä 10-putkisesta harhamaaliheittimestä (KT-216),
joista voidaan ampua 120 mm halkaisijaltaan olevia heitteitä.
Sukellusveneitä ja torpedoita vastaan aluksella on käytössä järjestelmä
nimeltään PAKET. Järjestelmä koostuu sonareista, kahdesta neliputkisesta
ladattavasta torpedoheittimestä, uusis-

ta 32 cm halkaisijaltaan olevista MTTtorpedoista, sekä näitä ohjaavasta hallintajärjestelmästä. MTT on kevyt (390
kg) sukellusveneitä vastaan suunniteltu
torpedo. Sen suurin toimintasyvyys on
600 m ja kantama 20 km. Torpedo voi
toimia kahdella eri moodilla, valittavana on 30 tai 50 solmun nopeusalue.
Projekti 20380:llä pyritään vähentämään Neuvostoliiton ajoista periytynyttä kalustokirjoa. Alustyypillä tullaan korvaamaan useita tällä hetkellä
käytössä olevia tyyppejä, mm Grisha:t.
Korvetiksi alus on kokoluokaltaan suuri, mutta monipuolisten järjestelmien
mahduttaminen pienempään alukseen
olisi ollut vaikeaa.

Steregushchiy on varustettu edellä
mainituilla asejärjestelmillä, mutta seuraavat alukset eivät välttämättä olekaan
enää sen kanssa varustuksen osalta yhteneväisiä. Esimerkiksi KASHTAN-M
moduuli on irrotettavissa "pakettina" ja
sen tilalle voidaan asentaa esim. pystysuoraan laukaistavia CLUB-merimaalija risteilyohjuksia. Mikäli aluksista halutaan tehdä enemmän ilma-/ohjustorjuntaan painottuvia, voidaan edellä mainitun moduulin tilalle asentaa samoin pystysuoraan laukaisuun perustuva SHTILtai RIF-M-ohjusjärjestelmä (9M96E ohjuksilla). Ilmamaalien torjuntaetäisyys
kasvaa tällöin jopa 40 km saakka.

on käytännössä ensimmäinen alustyyppi, joka on suunniteltu kokonaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Kuten niin monen muunkin asehankintaprojektin osalta, myös projekti 20380 luokan alusten tuotanto on kärsinyt ongelmista ja viiveistä. Tällä hetkellä näyttää tosin siltä, että alustyypin seuraava edustaja tullaan luovuttamaan Venäjän merivoimille jo ensi vuonna. Aluksen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä sidottu Venäjän omille merivoimille tilattujen alusten tuotantoon,
mutta myöhemmässä vaiheessa tätä alustyyppiä tultaneen näkemään useiden eri
valtioiden merivoimien käytössä.
•

Pinta-aluskaluston osalta kyseessä

Artikkeli on julkaistu
Sotilasaikakauslehdessä

12/2009.

INISTÄ
DefSec

DefSec
Insta DefSec Oy on erikoistunut
puolustus- ja turvallisuusteknologian ratkaisujen kehittämiseen
ja ylläpitoon. Asiakkaitamme ovat
mm. puolustusvoimat, valtionhallinto, kriisinhallintaorganisaatiot,
kansainväliset ja turvallisuusorientoituneet yritykset ja organisaatiot.
www.insta.fi
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