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Kohti verkostopuolustusta

M

erivoimat osallistuu yhdessä muiden puolustushaarojen kanssa verkostopuolustuksen rakentamiseen. Meripuolustuksen keskeisiä tekijöitä ovat liikkuvuus
ja voiman joustava käyttö. Pitkät yhteysetäisyydet ja kasvavat tiedonsiirtovaatimukset ankarissa merellisissä olosuhteissa edellyttävät myös räätälöityjä
ratkaisuja
Verkostopuolustus kuvaa kokonaismaanpuolustuksen toteuttamista
yhteiskäyttöisiä tietoja ja tietoverkkoja hyödyntäen. Tiedon jakaminen, yhteistoiminta ja yhtenäinen tilannekuva parantavat kokonaissuorituskykyä.
Verkostopuolustuskyvyn saavuttaminen edellyttää menettelytapojen, prosessien ja teknisten ratkaisujen kehittämistä, testaamista ja yhdistämistä ennen
käyttöönottoa.
Merivoimilla on kokemusta verkostotoiminnasta. METO -yhteistyöllä on
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jo pitkä historia merellisten viranomaisten yhteistoimintakyvyn parantajana
tilannetietoisuuden ja suorituskykyjen
käytön osalta. Kansallisen yhteensovittamisen lisäksi merivoimat osallistuu
aktiivisesti merivalvontajärjestelmien
kansainväliseen kehittämiseen. Tavoitteena on yhteinen meritilannekuva Itämeren alueella.
Turvallisuusviranomaisten yhteistyötä tiivistetään. Hallinnon verkkoturvallisuushankkeessa (TUVE) luodaan ensin edellytykset viranomaisten
väliselle tiedonvaihdolle. Merivoimilla
on keskeinen rooli rannikko-ja merialueiden erityisosaajana sekä -rakentajana,
kun viranomaisten yhteistoimintaedellytyksiä parannetaan hankkeen kautta.

keisiin tieto- ja tiedonsiirtojärjestelmien yhteensovittamiseen tähtääviin harjoituksiin. Ammattitaitomme on laajalti
tunnustettu. Varauksettomasti voidaan
todeta, että järjestelmämme edustavat
kansainvälisestikin kärkipäätä. Aktiivisen harjoituksiin ja kokeilutoimintaan osallistumisen ansiosta ratkaisumme ovat juuri siksi niin hyviä kuin ne tällä hetkellä ovat.
Verkostopuolustus ei ole pelkkää
tekniikkaa. Se on tapa toimia. Oikea
toimintakulttuuri mahdollistaa rinnakkaisen suunnittelun, antaa tukea
päätöksenteolle ja näin nopeuttaa operatiivista johtamista.
•
Merivoimien

opevraatiopäällikkö

Kommodori Kimmo

Kotilainen

Kansainvälisiin harjoituksiin osallistuminen on välttämätöntä verkostopuolustuksen teknologisten ratkaisujen kehittämiseksi. Merivoimat on ottanut jo useiden vuosien ajan osaa kes-
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Päätoimittaja

Tilaa nyt

KORKEAJÄNNITE

Journalistiikan p
ja muita realitee

N

äin kahdeksan vuotta päätoimittajana toimittuani luulin nähneeni ja kokeneeni jo kaiken päätoimittajan työn ihanuudesta ja palkitsevuudesta. Vaan toisin on käynyt. Maallikkona kuitenkin sitä luulee, että ammattilaisten kanssa olisi helppo toimia. Ja että
ammattilainen asiat hallitsee. Esimerkiksi journalistiikan
perusasiat. Mutta luulo ei ole tiedon väärti, sanoo suomalainen kansanviisaus. Pitäisi uskoa.
Mutta vikaa on päätoimittajassakin. Olen tuon kahdeksan vuotta näitä kolumnejani kirjoittanut. Enkä koskaan ole
sanaa kolumni otsikkoon pistänyt. Tekstiin joskus, kuten
edellisessä kolumnissani.

Sisältää
4 järisyttävää seikkailua
maailman eri sotatantereilta!

19?

Niinpä ajattelin, että yritän paikata virheeni ja käydä
läpi "fundamentit", kuten eräs jääkiekkovalmentaja tapaa
sanoa.

(kestotilauksen 1. jakso, norm. 24,50 € )

Uhtu
tabfoukieen
itoiakumäkkähp*

•

f

№

PUHELINTILAUKSET: (03) 225 1943
SÄHKÖPOSTITILAUKSET:
asiakaspalvelu.egrnont@laserma.fi
Tarjouksen saat ilmoittamalla
tilatessasi tarjouskoodin: 1053
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja jatkuu edullisena
kestotilauksena 12 kk:n laskutusjaksoissa. Tilauksen voi lopettaa
ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun. Annettuja tietoja voidaan
käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain
mukaisesti. Tarjous on voimassa Suomessa 31.7.2010 asti.
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Niinpä moni on saattanut pitää niitä pääkirjoituksina.
Tosin otsikko "Pääkirjoitus" löytyy pääkirjoitussivun yläreunasta. Kolumnisivun yläreunassa on otsikko "Päätoimittaja". Tavallista lukijaa, sitä jolle lehti on ensisijaisesti tehty,
ja jota ilman lehteä ei olisi, olen saattanut tahtomattani johtaa harhaan. Olen siitä pahoillani ja pyydän anteeksi. Ammattilaiselle termien ero on tietysti selvä.

Rannikon Puolustaja on meripuolustuksen riippumaton lehti, jota kustantaa yksi yhdistys, ja tilaa yli kaksikymmentä
yhdistystä. Se on ottanut tehtäväkseen isänmaan meripuolustuksen tukemisen.
Suomessa on perustuslaissa turvattu sananvapaus, ja
jokainen kirjoittaja vastaa itse henkilönä kirjoittamastaan.
Rajat asettaa painovapauslaki ja rikoslaki. Lehdistön itseohjausvälineenä on Julkisen sanan neuvosto (JSN).

'uskäsitteitä
eja
"Kolumni on mielipidekirjoitus, jonka tehtävänä on mm.
tuoda uusia näkökulmia julkiseen keskusteluun. Kirjoittaja voi
piteissään. Kolumni, pakina ja essee ovat lehtiteksteistä lähimpänä kaunokirjallisuutta, jolloin myös kirjoittajan vapaus on
suurimmillaan Kritiikin kohteen on puolestaan kestettävä sitä enemmän arvostelua, mitä julkisempi henkilö hän on. Tähän vaikuttavat mm. kritisoidun asema vallankäyttäjänä ja hänen pyrkimyksensä sekä tapansa esiintyä julkisuudessa "(JSN).
" jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava" (Journalistin
ohjeet 26).
Minun on väitetty edellisen lehden tekstissäni halventaneen siviilipalvelusmiehiä. Henkilöitä, joille laki tuon palvelusoikeuden antaa. Ja arvostelleen ylipäällikköä, joka on poliittisilla vaaleilla valittu tehtäväänsä (toim. huom.). Kyllä, jälkimmäiseltä osin arvostelinkin. En minä osaa pitää Talvisodan
70-vuotismuistovuonna onnistuneena ajoituksena ehdotusta
varusmiesten ja sivarien yhteisestä alokasajasta. Niissä Talvisodan kaatuneissa ja veteraaneissa ei kait sivareita paljon ollut. Mutta sotaveteraanit ja sotatoimissa kaatuneet ovat tuon
siviilipalvelusoikeuden taanneet. Ei tuota ehdotusta vapaaehtoisen maanpuolustuksen muutkaan toimijat oikein hyväksyneet, jos mm. Reserviläinen-lehden pääkirjoitukseen on uskomista. Ja miksei olisi. Sen verran tosikkoja me ressut näissä
asioissa olemme. Moskovassa Stalinin bunkkerissa tosin tuli
mieleen ko. toverin kommentti idealisteista: "hyödyllisiä idiootteja". Jos ne sitten erehtyivät omiansa ajattelemaan, oli seurauksena likvidointi.
Kyllä minä kunnioitan jokaisen ihmisarvoa! Yritän jopa
kunnioittaa jokaisen vakaumusta, jos asianomainen on valmis sen
eteen uhrauksia tekemään, omalla kustannuksellaan ja lähimmäisensä hyväksi! Aseettomana puolustusvoimissa palvelevaa kunnioitan aivan erityisesti. Harvassa ovat nuo tosi rohkeat miehet.
Rannikon Puolustaja 11 2010

A. Suvorov ja K. Masalin, Lappeenrannan varuskunnan poikii
Stalinin bunkkerissa 25.4.2010

Mutta ei minun tarvitse kaikkia rakastaa tai edes kaikista pitää. Tai kaikkien aatteista, kuten tuossa edellä totesin.

Mutta saihan Viipuri sotilaskunnian kaupungin arvonimen. Ja
sitäkin "Voiton päivänä" yhdessä juhlittiin. Valittujen edustajien välityksellä.
Kaikella on hintansa. Voi voitettuja!
Ja merellä tuulee!
Päätoimittaja

PS. Se muuten sattuu, kun kumppaniksi luultu selkään iskee.
Ja arpi jää. Noin lääketieteellisesti! Mutta paljon olen saanut
erittäin lämmintä tukea ja kannustusta! Kiitos siitä. Sitä jaksaa
taas. Vielä pari numeroa. Ja sitten se on osaltani loppu, tämä
kolumnointi. Maltan tuskin odottaa. Ja joku muukin.
PSPS: Sotilaspukusäädöksiä on muutettu alkaen 1.5. Katso
sivu 38. Keskustelu ylipäälliköstä jatkuu jopa Ruotuväessä.
Katso sivu 34. Demokratia on hyvä juttu!
•
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In Memoriam

Martti
Holma

Martti Holma lyhyellä lepolietkellä
Kuivasaaressa odottamassa opastettavien
ryhmien vaihtumista

S

uomenlinnan Rannikkotykistökillan entinen puheenjohtaja
Martti Holma poistui keskuudestamme lyhyen, mutta ankaran sairauden murtamana 8.huhtikuuta. Hän
oli kuollessaan vasta 68 vuotias. Marttia jäivät perheensä ja omaisten lisäksi
kaipaamaan lukuisat ystävät erityisesti
rannikkotykistön piiristä.
Martti oli syntynyt 8. kesäkuuta 1941 Helsingissä. Hän pääsi ylioppilaaksi Helsingin Norssista 31.toukokuuta 1960 ja valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonnal968 saaden varatuomarin arvon vuonna 1972. Martti kävi Reserviupseerikurssin numero 110 vuonna
1962, ja sotilasarvoltaan hän oli reservin
yliluutnantti.
Kuten kaikki tiedämme, Martti osallistui aktiivisesti vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön erityisesti rannikkotykistön piirissä toimien mm Rannikon paikallisosastossa, Suomenlinnan
paikalliskomppaniassa ja Suomenlahden
8

Paikallisosastossa.
Martti kuului rannikkotykistön
piirissä toimiviin useisiin yhdistyksiin
kuten Rannikkotykistön Upseeriyhdistykseen, RT-kerho-Johtorenkaaseen ja
ennen kaikkea Suomenlinnan Rannikkotykistökiltaan toimien sen varapuheenjohtajana vuonna 2004 ja puheenjohtajana vuosina 2005 - 2008.
Martti kiinnostui myös tutkimaan
rannikkotykistön sotahistoriaa, josta
syystä hänet usein pyydettiin matkanjohtajaksi tai oppaaksi matkoille, jotka
suuntautuivat myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Martin matkakertomuksia
on kuulu esitelmien muodossa ja luettu
myös tämän lehden sivuilla.
Parhaiten Rannikon Puolustajan lukijat muistavat Martin Kuivasaaren linnakkeen asiantuntevana ja asialle omistautuneena museo-oppaana. Pelkästään viime kesänä opastettavia yksityisryhmissä ja yleisövi i konlopuissa Kuivasaaressa Martilla oli yli 2000 henkeä.
Martin sydäntä lähellä oli Kuivasaaren
linnakkeen museaalinen kehittäminen ja
visiointi kaiken kattavaksi rannikkotykistömuseoksi, jossa olisivat nähtävänä
kaikki rannikkotykistön käytössä olleet
tykit. Tältäkin osin Martilta valitettavasti loppui aika, sillä Kuivasaaren pohjoisrannalle jäivät valmiit perustukset odottamaan 8 tuuman Canet-tykkiä.
•
Hasse Rekola, SIRt killan pj m-08

R

annikkotykistöaselajissa voimakkaasti vaikuttanut everstiluutnantti Timo Sario menehtyi sairauden uuvuttamana 4. päivänä huhtikuuta. Rannikkotykkiväen joukoissa kasvaneille, niin henkilökunnalle, kuin myös monelle varusmiehelle Timo Sario muodostui käsitteeksi. Hänen
opetuksestaan nauttineille jopa legendaksi. Sarkastinen, iskevän pureva huumori ja rautainen tykkimiehen ammattitaito olivat hänen tavaramerkkejään.
Rannikkotykistöupseerin poikana Suomenlinnan linnoitusympäristössä varttunut nuorukainen rakensi kestävät siteet moneen linnoitussaarten kasvattiin.
Helsingin Lyseon " Ressun" juurruttama
monipuolinen kielitaitoja toisaalta matemaattisten aineiden vierastaminen, loivat Timo Sariolle humanistin laaja-alaisen ja kaukonäköisen elämänkatsomuksen, jossa oli sijaa myös ystäville.

Timo Sario suoritti varusmiespalveluksen it-aselajissa hakeutuen tämän
jälkeen rannikkotykistöön. Merikadettikurssi 29 valmistui syksyllä 1959.
Luutnantiksi ylennetty kadettialikersantti Sario aloitti opetusupseerina rannikkotykistön Lippurykmentissä, Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin
Isosaaren linnakkeella. Opetustehtävät
Merisotakoulussa olivat seuraava etappi. Tämän ajan siteet reserviupseerioppilaisiin säilyivät kiinteinä läpi vuosikym-

In Memoriam

YE - everstiluutnantti

Timo Sulevi Sario
24.3.1936 - 4.4.2010
menien. Yksinäinen ja karu Mäkiluodon
linnake sai vuonna 1962 yliluutnatti Sariosta tiukan,mutta oikeudenmukaisen
päällikön. Tähän jaksoon mahtui Ranskan kenttätykistön kapteenikurssi vuonna 1964. Komennus jatkui ranskalaisen
SS-11 panssarintorjuntaohjuksen koulutuskurssina ja vastaanottotilaisuutena.
Sotakorkeakoulun Merisotalinja 9 oli
edessä syksyllä 1967. Koulun päätyttyä
oli vuorossa kaksi vuotta esikuntatyötä Pääesikunnassa ja vuoteen 1971 Hangon Rannikkopatteriston esikunnassa.
Majuri Timo Sarion ehkä kauaskantoisin työ sijoittuu Sotakorkeakoulun Merisotalinjan johtajan ja rannikkotaktiikan opettajan monipuoliseen työkenttään vuosina 1971 - 75. Linjanjohtajan taito opettaa ja pelkistää rannikolla käytävien operaatioiden perusteet ja
taktiset ratkaisut oli ilmiömäinen. Tuntien höystäminen kirpeillä sanallisilla selvennyksillä ei ainkaan vähentänyt
opetuksen tehoa. Seuraavat kaksi vuotta olivat opiskelua Ranskan Sotakorkeakoulussa. Kotimaassa odotti vuonna 1977 ylennys everstiluutnantiksi j a
Turun Rannikkotykistörykmentin esikuntapäällikön tehtävä. Hangon Rannikkopatteriston komentajuus osui vuosiin 1981 - 84. Esimiehenä Timo Sario
tuki ja kannusti alaisiaan sekä puolusti
heitä tarvittaessa voimakkainkin sanakääntein. Everstiluutnantti Timo Sario
Rannikon Puolustaja 2 | 2010

siirtyi täysinpalvelleena reserviin Rannikkotykistökoulun johtajan tehtävästä vuonna 1991.
Aktiivinen j a monipuolinen toiminta Rannikkotykistön Upseeryhdistyksessä ja Rannikkotykistökoulun johtajuus toivat mukanaan Rannikon Puolustaja -lehden päätoimittajan tehtävät
ja pitkäaikaisen kauden yhdistyksen puheenjohtajana. Tällöin yhdistys julkaisi erillisinä kirjoina rannikkotykistön
joukko-osastojen historiasarjan. P u heenjohtajuus osui rannikkotykistöaselajin suurten muutosten toimeenpanovaiheeseen. Rannikkopuolustuksesta tuli vuonna 1998 jälleen osa merivoimia.
Paljossa mukana ollut puheenjohtaja näki muutosten takana olevat realiteetit ja
niiden vaikutukset niin rannikkopuolustuksen kehitykseen kuin myös RTUY:n
toimintaan. Kokeneen puheenjohtajan
näkemyksen mukaan Yhdistyksen johdossa tuli olla aktiivipalveluksessa oleva upseeri. Tulevaisuus oli heidän käsissään. Eteenpäin on katsottava, oli Timo
Sarion realistinen näkemys.
Rotaryveli Timo Sario oli Itä-Helsingin Rotaryklubin jäsen vuodesta
1981. Reserviin siirtymisen jälkeen rotarytoiminta tuli kiinteäksi osaksi viikottaista ohjelmaa. Myös kuvernöörin
apulaisena Itä-Helsingissä toiminut Timo Sario oli ns 100 %:n rotary, kunnes
sairaus esti aktiivisen osallistumisen.

Kokouksissa läsnä olleet muistavat esitelmätilaisuuksissa Timon nopeat kommentit, jotka osuivat aina kohdalleen.
Valpas havainnoitsija on poistunut joukostamme.
Rannikkotykkimies, everstiluutnantti Timo Sario siunattiin viimeiselle matkalleen Helsingissä lauantaina 24.
huhtikuuta perheenjäsenten ja Merikadettikurssi 29 edustajien läsnäollessa.
Palvelustoveria, opettajaa ja ystävää
lämmöllä muistaen, rannikkotykkimiehen elämäntyölle kunniaa tehden!
•
Asko

Kilpinen

Prikaatikenraali, Merikadettikurssi
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Ruotuväki tiedottaa

Fuegosin laivasto hyökkää

Northern Coasts -harjoituksen työkokoukset ovat käynnissä.
Osallistujamaat sisäistävät kuvitteellisia rooleja.

10

M

erivoimat valmistautuu
suurimpaan kriisinhallintaharjoitukseen, jota se on
Suomen aluevesien sisä- tai ulkopuolella
koskaan johtanut. Yksitoista maata on
tähän mennessä ilmoittautunut neljän-

teen monikansalliseenNorthern Coasts
(NOCO) -merisotaharjoitukseen, jota
alkujaan Saksan aloitteen myötä on järjestetty vuosittain Itämerellä.
- Osallistujamäärät elävät. Vielä on
tullut peruuttamisia ja lisäilmoittautu-

Ruotuväki tiedottaa

misia, selittää harjoituksen projektiupseeri, komentajakapteeni Jan-Erik Aitos
Merivoimien esikunnasta.
Tällä hetkellä ensi syyskuussa järjestettävään harjoitukseen on tulossa
runsaat 50 alusta, sukellusveneitä, ilma-aluksia ja noin 2 500 henkeä.

Tekemistä pienelle kalustolle
Olosuhteet harjoituksessa tulevat olemaan poikkeukselliset.
- Tämä on eri asia kuin harjoitella
Atlantilla tai eteläisellä Itämerellä, Aitos kertoo.
- Rikkonainen saaristo ja rannikko, johon alusyksiköt ja joukot tulevat.
Tämä sopi Itämeren piiristä tuleville osallistujamaille, joilla on intressiä toimia matalissa ja ahtaissa vesissä.
Sinänsä erikoista on, ettei toimintaa matalissa vesissä ole kansainvälisesti juuri
harjoiteltu.
- Useat kriisipesäkkeet ovat kuitenkin rannikoilla, Aitos toteaa.
Suomi on maailmalla kärkimaita
viranomaisyhteistyön osalta, ja esimerkiksi kansainvälistä merivalvontaa on
NOCO:ssa tarkoitus harjoitella Pohjanlahdelle rakennettavan testijärjestelmän
avulla. Tähän saadaan tukea luotsilaitokselta, rajavartiolaitokselta ja ympäristötoimijoilta.

Ei ylimääräisiä kuluja
Aitos kertoo Suomen osallistuvan vuosittain erilaisiin harjoituksiin, jotka on
pääasiassa jätetty tänä vuonna kalente-
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rista pois NOCO:n vuoksi. Esimerkiksi vuosittainen meripuolustusharjoitus
ja eräitä kansainvälisiä harjoituksia on
yhdistetty tähän harjoitukseen.
- Suurin osa resursseista keskitetään NOCO-harjoitukseen, Aitos sanoo.
Isännyys tukee merivoimien mukaan maamme intressejä henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten saaman koulutuksen kannalta. Varusmiehet
osallistuvat harjoitukseen lähinnä alusten miehistönä ja sotilaspoliiseina. Ylimääräisiä kuluja harjoituksen järjestämisestä ei juuri koidu. Suomi pikemminkin säästää muun muassa polttoainekustannuksissa, kun harjoitus järjestetään
lähialueella. Samasta syystä myös muiden merellisten viranomaisten on helppo osallistua. Johtopaikkana toimii Merivoimien esikunta Turussa.

Merikotkatkin huomioidaan
Käytännön valmisteluista on nyt suoritettu noin neljännes. Järjesteleviä kokouksia pidetään pääasiassa Suomessa.
NOCO:n konseptia ylläpitävä Saksa tarjoaa käytännön apuaan siinä, missä suomalaisilla ei ole osaamista, kuten esimerkiksi Naton viestijärjestelmiin liittyen.
Saksassa myös järjestetään osa kokouksista parempien puitteiden ja muiden osallistujamaiden läheisyyden vuoksi. Suomesta osallistuu ulkomailla pidettäviin kokouksiin noin kymmenen henkeä, jotka ovat pääasiassa laivojen ja laivueiden edustajia.

ki harjoituksen kulkuun vaikuttavat seikat. Jopa merikotkien pesien sijainti kartoitetaan, jotta lintulajin elinalueille ei
eksytä. Ympäristöliite onkin harjoitusasiakirjojen laajimpia.

Raumasta tulee Tundraburg
NOCO:ssa simuloidaan tilannetta, jossa kaksi kuvitteellista valtioita on keskenään sodanjälkeisessä kriisissä. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi länsirannikollamme, missä Tundraburgin
valtakunta kärhämöi rajanaapurinsa
Fuegosin kanssa. Oikeassa maailmassa
nämä valtakunnat kantavat nimiä Rauma ja Pori.
Kuvitteellisen North Continentin
aluetta vaivaavat perinteisten symmetristen uhkien lisäksi merirosvous, salakuljetus ja terrorismi, joiden torjuntaa
harjoitellaan. Osallistuvat maat omaksuvat roolinsa, joista löytyy tiedot maakirjoista. On kuvitteellista historiaa ja
kulttuuria kuten myös lippuja ja vaakunoita täydennettyinä lukuisilla sivuilla
YK:n turvallisuusneuvoston fiktiivisiä
päätöslauselmia. Yhteensä harjoitusdokumentteja on satoja sivuja.
- Ammattilaisten taustatyö on ollut valtava, Aitos kehuu.
Ajatustyönä syntynyttä harjoituskehystä hyödynnetään myös tulevaisuuden harjoituksissa.
g
Otso Pohjalainen
Ruotuväki 512010

Kokouksissa hiotaan huolella kaik-
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Uutisia

Entyiskunniamaininta
Rannikon Puolustajalle
Viime vuonna vuoden 2008 kiltalehtenä palkittu Rannikon Puolustaja
palkittiin tänä vuonna Erityiskunniamaininnalla kilpailusarjojen ulkopuolelta puolustushaara-kiltalehtenä. Kuten alla olevasta palkintolautakunnan
perusteluista selviää, ei nykyinen Rannikon Puolustaja ole puhtaasti kumpaakaan sarjaan kuuluva.

Kunniakirja
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n
Vuoden kiltalchli -kilpailussa 2 0 0 9 on

Rannikon Puolustaja
saanut puolustushaaralehlenä

Liitohallituksen 2. varapuheenjohtaja ja viestintätoimikunnan puheenjohtaja Heikki M.
Nurmi (oikealla) luovuttiJa Merenkurkun
Kilta ry:n puheenjohtaja Timo Koukku otti
vastaan kunniakirjan.

M

aanpuolustuskiltojen liiton Vuoden 2009 kiltalehtikilpailussa oli tällä kertaa kaksi kilpailusarjaa: Vuoden kiltalehti ja Vuoden joukko-osastolehti.
Vuoden kiltalehtenä palkittiin Pilven Veikko, päätoimittajanaan Heikki
Lahtela, kunniamaininnalla Tulikomentoja (Kalevi Virtanen), vuoden joukkoosastolehtenä Porilainen (Pekka saariaho) ja kunniamaininnalla Kaartin Jääkäri (Hannele Leino).

Lehden saama kunnianosoitus oli
kuudes peräkkäinen nykyisen päätoimittajan aikana. Kiitos siitä kuuluu kuitenkin koko porukalle, joka on tehnyt tämän mahdolliseksi. Kiitos jokaiselle kirjoittajalle, toimituskunnalle, kirjeenvaihtajille ja kustantajalle, jotka ovat
jaksaneet lehteä ja sen tekijöitä tukea!

Erityiskunniamaininta
puolustushaara-kiltalehti:
Rannikon Puolustaja
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Erkko Kajander
puheenjohtaja

r

-

kiinnostaa myös kohderyhmän
ulkopuolisia

-

kompakti koko

-

tuhti tietopaketti merellisessä
hengessä

-

perinteinen, toimiva taitto

Palkintolautakunnan perustelut:
ei edusta kumpaakaan liiton
kilpailuryhmää

-

-

-

sisältö selkeästi jaoteltu
huomioi myös liiton tapahtumia
ja uutisia
tasainen, varma,
ammattitaitoinen laatu
•

taitossa hyvä kuvien käyttö
juttujen pituus hyvä

- Meripuolustuspiirin vuoden kouluttaja

M

24. päivänä huhtikuuta 2 0 1 0

Ei se ole aina niin helppoa! (KM)

Vesa Karuvaara
eripuolustuspiirin vuoden
2009 kouluttaja on Vesa
Karuvaara. Kunniakirja
luovutettiin hänelle helmikuussa Upinniemessä Suomenlahden Meripuolustusosaston Johto 2010- harjoituksessa. Pe-

Erityiskunniamaininnan

rusteina mainittiin hänen mukaansatempaava ja käytännönläheinen koulutusotteensa monilla Meripuolustuspiirin
sekä sotilaallisilla-että siviiliku r sseilla.
Ja homma jatkuu!

•
Kuva: Tatu

Korhonen

Merisotakoulu isännöi Pohjoismaisia
merikadettipäiviä elokuussa

1

2010

Pohjoismaiset merikadettipäivät on
merikadettien urheilu-, seminaari- ja
laivastovierailutapahtuma, joka järjestetään vuorovuosina eri Pohjoismaissa.
Nordic Cadet Meeting eli NOCA-päivät
pidetään

nyt ensimmäistä

kertaa

Helsingissä ja Suomenlinnassa.

P

ohjoismaiset merikadettipäivät on huomattava tapahtuma, jossa eri maiden kadetit ja
merivoimien henkilöstö voi tutustua toisiinsa urheilukilpailuissa, akateemisessa
seminaarissa ja illanvietoissa. Elokuun
5.-8. päivinä järjestettävään tapahtumaan tulee kaikkiaan noin 500 merisotilasta. Tapahtuman johtaa Merisotakoulun johtaja, kommodori Henrik Nysten.

SUTSRXO

Merikadetit Helsingin
katukuvassa
Helsingin keskustassa järjestettävä tapahtuma aluksilleen ja satoine merikadetteineen herättää ja lisää suuren yleisön kiinnostusta merivoimia ja Merisotakoulua kohtaan. Tapahtuman aikana
yleisö voi tutustua merivoimien aluksiin
Eteläsatamassa sekä seurata merisotilaiden taito- ja urheilukilpailuja muun
muassa Kaivopuistossa. Etenkin alusten
väliset köydenvetokisat ja maastojuoksukilpailu ovat perinteisesti keränneet kannustusjoukkoihin myös siviiliyleisöä.
Myös avajais-ja päättäjäistilaisuudet Kauppatorin ympäristössä ja neljällä kielellä pidettävä messu sunnuntaina
Rannikon Puolustaja 11 2 0 1 0

Norjalainen kolmimastopurkki Statsraad Lehmkuhl tulee ihailtavaksi4.-7.8.2010
Pakkahuoneenlaituriin. Kuva: Puolustusvoimat.

8.8. Helsingin Tuomiokirkossa ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia.

Pitkä perinne
Ensimmäiset pohjoismaiset merikadettipäivät järjestettiin Ruotsissa Lysekilissä
vuonna 1948. Suomi on osallistunut päiville varsinaisesti vuodesta 1967 alkaen.
Suomi on toiminut isäntänä kymmenen
kertaa. Edellisen kerran Suomi isännöi

päiviä Oulussa vuonna 2006.
Tarkempia tietoja ohjelmasta j a
yleisölle avoimista tilaisuuksista löytyy
heinäkuun lopusta alkaen esimerkiksi
puolustusvoimien ja Helsingin kaupungin internet-sivustoilta. NOCA-päivien
omat, englanninkieliset sivut löytyvät jo
nyt osoitteesta http://tietokannat.mil.fi/
noca2010/.
•
Auli Aho
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Juha

Ravanti

Komentajakapteeni
011 merivoimien

Juha

Ravanti

esikunnan

johtamisjärjestelmäosaston

raivoilla- ja

johtamisjärjestelmäsektorin

Kansainväliset

johtaja.

meritilannekuvahankkeet

Merivalvonta ja METO-yhteistyö
- kansallinen työ ja kansainvälinen ulottuvuus
aloja yhteistoimintaan siten, että synergiaedut kyetään konkretisoimaan parempana lopputuloksena ja pienempinä kustannuksina. METO-yhteistyö on
keskeinen peruste Suomen asemalle kansainvälisen merellisen viranomaisyhteistyön mallimaana. Missään muualla samanlaista konseptia ei tiettävästi ole
kyetty toteuttamaan.

Radars (> 100 pes)
Fixed and mobile

METO-yhteistyö

Mobile sensors

on mahdollistanut

erittäin kehittyneen

M

merivalvontajärjestelmän

rakentamisen.

erivoimat on vuodesta
2000 alkaen työskennellyt
kansainvälisten meritilannekuvahankkeiden parissa. Tavoitteena
on tilanne, jossa kyetään ulottamaan
kansallinen merivalvonta niin etäälle
omilta aluevesiltä, että mahdolliset ongelmatilanteet kyetään tunnistamaan jo
kauan ennen niiden konkretisoitumista
omien aluevesien läheisyydessä.

nalle ja turvaamiselle, vaan itselleen parempaa mahdollisuutta toteuttaa lakisääteisen päätehtävänsä. METO (merelliset toimijat) -osapuolet Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos tukevat merivoimien työtä omalla erikoisalueellaan;
RVL rajavalvonnassa ja pelastustoiminnassa ja Merenkulkulaitos ja sen työtä
jatkavat vuoden 2010 alussa perustettavat virastot meriliikenteen ohjaamisessa.

Merivoimat ei ole tällä tavoitteenasettelulla hakemassa lisämandaattia
alueellisen koskemattomuuden valvon-

METO-yhteistyö perustuu Valtioneuvoston mietintöön vuodelta 1993.
Mietinnössä kehotettiin eri hallinnon-
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Samalla METO-yhteistyö on mahdollistanut erittäin kehittyneen merivalvontajärjestelmän rakentamisen. Yhteistoiminta ei ole vain kustannussäästöä,
sillä sen keskeinen perusta on kolmen
viranomaisen yhteinen tietojärjestelmäalusta ja yhteisten sensorien käyttö yhteisen valvontainformaation tuottamisessa, mikä edellyttää sitä, että viranomaiset yleensä vaihtavat aktiivisesti
tietoa keskenään. Yhteisellä valvontainformaatiolla mahdollistetaan kunkin viranomaisen kustannustehokas oman informaation käsittely yhteisen informaation päällä.

Kehityspolut
Kansainvälisessä yhteistoiminnassa voidaan selvästi tunnistaa kolme eri kehityspolkua. Ensimmäinen kehityspolku
on Itämeren valvontayhteistyö, toinen

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen

Maaliskuussa 2009 allekirjoitettiin Säätytalolla Helsingissä aiesopimus, johon liittyivät Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanska, Saksa, Viro ja Liettua.

on EU:n valvontayhteistyö ja kolmas on
puhtaasti sotilaallinen valvontayhteistyö. Itämeren ja EU:n valvontayhteistyöt
ovat joiltain osin päällekkäisiä jo nyt ja
painottuvat puhtaasti merivalvontaan ja
sen mahdollisimman nopeaan toimeenpanoon, kun taas sotilaallisella valvontayhteistyöllä tavoitellaan enemmänkin
tiedonvaihdon konsepteja ja niiden teknistä kehittämistä osana kansallista yhteistyötä NATOn ja kahdenvälistä yhteistyötä USA:n kanssa. Kokonaisuutta kehitetään eri ohjelmissa ja METOyhteistyö mahdollistaa sen, että tilannetietoisuus muiden viranomaisten toimialojen hankkeista EU:n alueella voidaan
ylläpitää.
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Tilannetietoisuus
Tilannetietoisuus EU:n muiden toimialojen hankkeista on oleellinen asia
päällekkäisyyksien välttämiseksi j a
mahdollisten synergiaetujen tunnistamiseksi. Suomen kieli ei tunnista käsitteelle "turvallisuus" kuin yhden laajan
merkityksen. EU kuitenkin lähtee kolmen pilarin käsitteestä, joiden pilarijakauma on Security (RVL), Safety (MKL)
ja Defence (PV).
EU:ssa on näennäisesti käynnissä
kymmeniä suoranaisesti merivalvontaan
liittyviä hankkeita, joiden sisältö jakautuu kolmen pilarin alueelle. METO-yhteistyön ja aktiivisen viranomaisten välisen tiedonvaihdon rakenteiden kautta
myös muiden toimialojen viranomaisten

informaatio kyetään fuusioimaan osaksi sotilaallista merivalvontaa. Rajoituksia informaation vaihtoon aiheuttaa ainoastaan julkisuuslaki rekistereihin ja
lainvalvonnan informaatioon liittyvine
rajoituksineen. Samoin mm. elektronisen tiedustelun keinoin tuotettu informaatio pidetään vain puolustusvoimien käytössä.
Monikansallisen kansainvälisen
yhteistyön alku asettuu monella tavalla
vuosien 2006-2007 vaihteeseen. EU julkisti kesällä 2006 hankkeen, jossa pyritään saamaan aikaan EU:n alueen kattava merivalvontainformaation vaihdon
järjestelmä. Samaan aikaan puolustusvoimien silloinen operaatiopäällikkö,
kenraalimajuri Markku Koli kutsui

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen
suomalaisten yritysten edustajia koolle
ajatuksena alkaa markkinoida suomalaista osaamista ja teknisiä konsepteja
osana Puolustusvoimien osallistumista
monikansalliseen toimintaan. Tällaisen eksperimentaatiotoiminnan keskeinen foorumi sotilaallisessa mielessä on
USJFCOM:n johtama Multinational Experimentation-harjoitus (MNE), jonka
MNE5-vaihe alkoi syksyllä 2006. Tähän
harjoitukseen merivoimat liittyi osana
puolustusvoimien osallistumista.

MNE5 - tekninen perusta
tulevaisuudelle
MNE5 (2006-2008) oli tietyllä tavalla tekninen perusta monelle muulle yhteistyölle. Siinä tuotettiin sellaisia teknisiä periaatteita, joilla rakennetaan tulevia SUCBAS-ja MARSUR-hankkeita.
Samalla kehitettiin NATOin omaa järjestelmää sekä tuotetaan NATOille ja
EU:lle kyky keskustella keskenään samalla järjestelmällä, luomatta jotain
kokonaan uutta ja erillistä.
MNE5:een osallistuivat Suomen lisäksi NATO Allied Command Transformation (SACT), joka jakoi johtovastuun
Suomen kanssa, sekä Ruotsi ja Singapore. Keskeisinä tavoitteina oli luoda tekninen konsepti "added value informationin" jakamiseksi järjestelmien kesken ja
siten parantaa merivalvontainformaation laajuutta ja laatua sekä tuottaa konsepti siitä, miten eri valtioiden ja organisaatioiden merivalvontakeskukset työskentelevät toiminnallisesti keskenään.
Kolmantena tavoitteena oli tunnistaa ainakin osittain merivalvontajärjestelmän
informaation prosessointimalli operaattorin kannalta siten, että tätä informaatiota kyettäisiin tulevaisuudessa käyttämään käyttöliittymien toiminnallisuuksien kehittämisen tukena.
MNE5 toteutettiin pääosin vuo16

den 2008 aikana usean työpajan ja kolmen testaustapahtuman kokonaisuutena. Ensimmäinen testaus toteutettiin
osana NATO CWID08 -tapahtumaa,
ja sen tavoitteena oli todentaa tekniikan ja sen testaamista tukevan konseptin sekä skenaarioiden toiminta. Toinen
testaus järjestettiin Ruotsin asevoimien
NEC-keskuksessa Enköpingissä, jonne
rakennettiin neljän eri toimijan operaatiokeskukset j a pelattiin kaksi päivän
mittaista globaalia meritilanneskenaariota. Kolmas testaus toteutettiin joulukuussa 2008 todellisilta toimipaikoilta
Internetin yli.

SUCFIS-SUCBAS
Suomessa on aktiivisesti kehitetty meritilannekuvan vaihtoon liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. Vuosikymmenen
alussa aloitettiin Ruotsin kanssa Sea Surveillance Co-Operation Finland Sweden
(SUCFIS) -hanke. Sen aikana kehitettiin
kahden maan itsenäisten merivalvontajärjestelmien välille elektroniseen merivalvontatietojen vaihtoon liittyvä järjestely. SUCFIS-yhteistyö on ollut operatiivisessa käytössä kesästä 2006 lähtien.
Suomi ja Ruotsi esittivät maiden
poliittiselta johdolta saamansa tehtävän perusteella syyskuussa 2008 Ruotsissa pidetyssä seminaarissa kaikille Itämeren alueen rantavaltioille, Norjalle sekä alueella toimiville keskeisille järjestöille koko Itämeren kattavan merivalvontatietojen vaihtamiseen tähtäävän
hankkeen. Hankkeelle annettiin nimeksi Sea Surveillance Co-Operation Baltic
Sea, eli lyhennettynä SUCBAS.
SUCBAS-meritilannekuvayhteistyön tavoitteena on eri toimijoiden välinen monenkeskinen yhteistoiminta, jolla
saavutetaan Itämeren kattava meritilannekuvan vaihtojärjestely. SUCBAS voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa liittää

osaksi koko Euroopan kattavaa meritilannekuvan vaihtoa, josta esimerkkinä
on EU:n MARSUR-hanke. SUCBAS ei
ole kilpaileva hanke MARSUR:n kanssa,
vaan se alueellisesti toteutettuna täydentää ja tukee tämän kehittämistä.
SUCBAS-yhteistyön lähtökohtana on, että merivalvontatietoja luovutetaan sopimusosapuolten käyttöön kunkin valtion omalta alueelta ja kansainväliseltä merialueelta. Yhteistyö toteutetaan siten, että Suomen merivalvontajärjestelmä kykenee vaihtamaan tietoa muiden maiden järjestelmien kanssa ilman
suuria lisäinvestointeja. Kansallisilla
järjestelmillä tuotettu meritilannekuva
(Recognized Maritime Picture, RMP)
on jokaisen maan kansallista omaisuutta, ja näin ollen on jokaisen maan itsenäisessä päätöksenteossa, mitä osia siitä
kulloinkin annetaan toisen maan toimijan käyttöön.
SUCBAS-yhteistoiminta on jaettu
kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet hyväksyivät merivalvontaan liittyvien käytännön toimijoiden välisen yhteystietojen vaihdon. Tästä
tietovarannosta laadittiin sopijaosapuolten kesken merivalvonnan "operatiivinen
puhelinluettelo", joka mahdollistaa yhteydenotot suoraan merivalvonnan operaattoreiden kesken eri valtioiden välillä.
Vaiheessa yksi toteutettava yhteystietojen vaihto on sopijaosapuolia velvoittava. Sopijaosapuolten välisten merivalvonnan operaattoreiden välinen organisoitu yhteydenpito ja tietojen vaihto aloitettiin suunnitelman mukaan
2.4.2009.
Vaiheissa kaksi j a kolme o t e t a a n

käyttöön tietotekninen sovellus, joka
mahdollistaa kansallisten merivalvontajärjestelmien välisen tilannekuvan vaihdon ja täydentämisen. Vaiheiden kaksi
ja kolme voimaantulo edellyttää valtioi-

den sopijaosapuolten kahdenkeskisten
tai monenkeskisten sopimusten laadintaa, jossa määritetään yksityiskohtaisesti mitä, mistä ja missä laajuudessa tietoja vaihdetaan. Olemassa olevaa SUCFISsopimusta voidaan pitää mallina tämän
kaltaisesta sopimuksesta. Sopijaosapuolten liittyminen vaiheisiin kaksi ja
kolme on tavoiteltavaa, mutta ei pakollista - eikä näin ollen velvoittavaa.

MARSUR
Euroopan Puolustusviraston (EDA)
johtamassa Maritime Surveillance

•nAut

(MARSUR) -hankkeessa Suomen merivoimat johtaa työryhmää, joka kehittää
ratkaisuja ja menetelmiä merivalvontatietojen vaihtoon 15 EU:n jäsenmaan sekä Euroopassa toimivien merellisten virastojen ja tahojen välillä. Lisäksi tavoitteena on luoda mahdollisia EU:n operaatioita tukeva perusratkaisu merellisen tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi.
Hanke on edennyt demonstraatiovaiheeseen, jossa lokakuun alussa 2010
otetaan käyttöön tietotekninen sovellus
Suomen, Ranskan, Italian, Espanjan,
Ruotsin ja Iso-Britannian välillä. De-

Mannerheim-museo
Suomen marsalkka, vapaaherra
M a n n e r h e i m i n koti vuosina 1924-51.

A v o i n n a pe, la j a su k l o 1 1 - 1 6
viimeinen o p a s t e t t u kierros alkaa klo 1 S)
sekä s o p i m u k s e n m u k a a n
Kalliolmnantie 14
00140 Helsinki puh. (09) 635 443 www.mannerheim-museo.fi
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monstraatiovaihe kestää vuoden 2011
loppuun saakka ja operatiivisen käytön
on suunniteltu alkavan vuonna 2012.

Mihin seuraavaksi?
Edellä kuvattu yhteistyö on erinomainen esimerkki win-win-tilanteesta, jossa onnistumiset ruokkivat toisiaan ja
luovat uusia mahdollisuuksia. Oleellista
on hahmottaa kokonaisuus ja lähestyä
sen kautta pienempiä toiminnallisuuksia. Samalla tulee kunnioittaa sitä, että
asioita voidaan toteuttaa eri tavoilla kaiken ei tarvitse olla yhteistä voidakseen olla hyödyllinen osa yhteistä kokonaisuutta.

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen

^ II

Merivoimien
Multilink- projekti
Merisodassa, kuten kaikessa muussakin sodankäynnissä, tunnistettu ja luotettava tilannekuva toimii kaiken päätöksenteon pohjana. Tilannekuvaa muodostetaan tavallisesti monilla eri sensoreilla ja useassa eri paikassa samanaikaisesti. Tästä luonnollisesti seuraa tarve luotettavalle ja turvalliselle tiedonsiirrolle eri johtopaikkojen ja yksiköiden välillä.
Tavallisimmin merellisessä ympäristössä tämä toteutetaan taktisilla data- linkeillä. Suomessa on ollut käytössä aiemmin
9LV - järjestelmien välillä TDMA - periaatteeseen pohjautuva linkkijärjestelmä, DLT, sekä kansallinen keskussanomalaitteisiin pohjautuva tilannekuvan siirtojärjestelmä. Molemmat edellä mainitut ovat kuitenkin tulossa elinkaarensa
päähän ja niille on hankittava seuraaja.
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Lauri Luttinen

Kapteeniluutnantti Lauri
Luttinen palvelee Merivoimien
Esikunnan materiaaliosastolla

M

erivoimissa on perustettu Pääesikunnan hallinnoiman johtamisen kehittämisen ohjelman alle merivoimien tiedonsiirto - hanke. Hankkeeseen kuuluu
myös merivoimien Multilink - projekti,
jonka tavoitteena on hankkia Suomen
merivoimille kansainvälisesti yhteensopiva taktinen data-linkki - järjestelmä.
Projektin tavoitteena on mm:
-

parantaa nykyisten taistelunjohtojärjestelmien suorituskykyä,

-

parantaa sekä kotimaista että kansainvälistä yhteensopivuutta

-

luoda tietoturvalliset ja häirinnän
sietävät datayhteydet merivoimien
yksiköiden välille.

Taktisen datalinkkijärjestelmän
pääasiallisena tehtävänä on välittää
maalitilannekuvaa, torjuntasuosituksia tai - k ä s k y j ä sekä yksiköiden valmiutta ja elektronisen tai vedenalaisen

Unk 22
U f * 16

Kuva 1, Esimerkki Merivoimien Multilink-verkoista (Piirustus: Merivoimat)

sodankäynnin tukemiseen tarkoitettuja
sanomia. Tavallisesti myös lyhyiden vapaamuotoisten sanomien lähetys ja vastaanotto on mahdollista.
Merivoimien ensisijaisena datalinkkinä tulee toimimaan Link-22, ja joidenkin yksiköiden osalta toissijaisena link-

kinä Link-16. Projektin aikana kaikki
merivoimien taistelualukset varustetaan
modernilla linkki-järjestelmällä ja lisäksi rakennetaan vaadittava maajärjestelmä. Merivoimien Multilink - projekti
on edennyt normaalin puolustusvoimien
materiaalihankinnan prosessin mukaisesti tarjousten evaluointivaiheeseen, ja
tavoitteena on, että sopimus järjestelmän
hankinnassa allekirjoitetaan kesän kuluessa. Projektin tavoitteena on saada Multilink -järjestelmä operatiiviseen käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.

Link-22
Link-22 on seitsemän NATO-maan (USA,
Kanada, Iso-Britannia, Ranska, Saksa,
Italia ja Espanja) suunnittelema, valmistama ja hallinnoima taktinen tiedonsiirtojärjestelmä. Edellä mainitut maat muodostavat niin kutsutun NILE -yhteisön,
jonka projektitoimisto (NILE PMO) siRannikon Puolustaja 19 2010
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Link-22 -verkossa tilannekuvaa voidaan
lähettää yleislähetyksenä koko verkolle,
muutamalla eri tavalla määritellylle verkon osalle tai tietylle asemalle.

Time of Day
(HaveOuick)

MIDS LVT

CMS

Link HMI

m
MULTI LINK
PROCESSOR

_

J-.

DLP Link 22

SPC

RXTx

SPC I

RxTl

SPC i

RxTx

SPC J

RXTK

Kuva 3, Merivoimien Multilink-järjestelmän aluskonfiguraatio (Piirustus: Lauri Luttinen)

jaitsee San Diegossa USA:ssa. Lyhenne NILE tulee sanoista Nato Improved
Link Eleven, joka kuvaa Link-22 asemaa
nykyisen käytössä olevan LinkTLn seuraajana. Link-22:lla korvataan melkoisen pitkällä siirtymäajalla vanhentunut
ja ominaisuuksiltaan rajoittunut Link-11
—järjestelmä. Toistaiseksi Link-22—projekteja on käynnissä mm. Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Kanadassa.
Link-22 - järjestelmän voivat NILE -maiden harkinnan mukaan saada
käyttöönsä myös muut NATO -maat sekä NATOin kumppanimaat. Tämän kaltaisten maiden asemaa kuvataan termillä Third Party Sales - m a a , lyhyesti 3PS.
Suomelle 3PS-status myönnettiin virallisesti vuonna 2008 NILE:n yksimielisellä päätöksellä.
Teknisesti Link-22 on H F - j a U H F
-taajuusalueella toimiva aikajakoinen
(TDMA) radiojärjestelmä. Järjestelmään kuuluu System Network Controller (SNC), Link Level Comsec (LLC) sekä Signal Processing Controller (SPC).
Lisäksi järjestelmään kuuluvat tietysti liitäntä kulloinkin kyseessä olevaan
taistelujärjestelmään, johon järjestelmä
liitetään Data Link Processor (DLP) liitäntäyksiköllä sekä radiot, jotka tuottavat itse radiosignaalin.
20

Link-22 verkko muodostuu esimerkiksi yhdestä Super-Network:sta, j o ka voi enimmillään sisältää 8 Nile-Networkia. Nile-Network voidaan tarvittaessa jakaa taktisiin alaverkkoihin joita kutsutaan Mission Area SubNet:eiksi
(M ASN). Edellä kuvatun kaltainen verkkotopologia mahdollistaa järjestelmän
joustavan käytön eri taktisissa tilanteissa ja vähentää verkon ruuhkautumista. Yhdessä Super-Network:ssa voi
olla enimmillään 125 asemaa. Link-22
- verkon ominaisuuksiin kuuluu myös
automaattinen releointi yhteisen taktisen tilannekuvan varmistamiseksi kaikille verkkoon kuuluville yksiköille.
Link-22 voi toimia neljällä eri radiomedialla. Nämä ovat:
-

Pistetaajuinen H F (2 - 30 MHz)

-

Hyppivätaajuinen H F

-

Pistetaajuinen U H F (225 - 400
MHz)

-

Hyppivätaajuinen UHF.

Link-22 - järjestelmälle on tyypillistä pitkälle viety verkonhallinnan automatisointi ja käytön helppous verrattu aiempiin datalinkkeihin. Tällöin voidaan operaattoreiden työtaakka keventää ja suunnata se pääasiaan eli tilannekuvan kokoamiseen ja jakamiseen.

Link-16,JRE ja SIMPLE
Link-16 on pääasiassa ilmavoimien ja
ilmatorjunnan käyttöön tarkoitettu
noin yhden GHz taajuusalueella toimiva
TDMA -periaatteeseen pohjautuva vahvasti salattu ja nopeasti taajuushyppelevä tiedonsiirtojärjestelmä. Järjestelmä päätelaitteena on modeemin, salaimen ja radio-osan muodostava terminaali, joista esimerkkinä voidaan mainita MIDS LVT-1, joka tulee käyttöön
Suomessa ilmavoimissa ja joiltain osin
muissakin puolustushaaroissa. Merivoimien Multilink - projektin tarkoituksena on varmistaa merivoimien linkkijärjestelmän yhteensopivuus Link-16 järjestelmän kanssa ja asentaa suurimmille aluksille myös MIDS -terminaali
Link-16 - verkkoon liittymistä varten.
Tällöin järjestelmän olennaisena osana
on myös taktisen tiedon siirtäminen verkosta toiseen (Data Forwarding).
Joint Range Extension (JRE) tarkoittaa datalinkin datan siirtoa ei-reaaliaikaisesti esim satelliitti-linkin tai
muun tiedonsiirtojärjestelmän yli. Kykyä tarvitaan lähinnä kauko-operaatioisssa, joissa ei UHF- tai edes H F - radiokantamaa ole mahdollista saavuttaa.
SIMPLE on protokolla, jota käytetään lähinnä järjestelmien yhteensopivuustestauksiin. Tällöin datalinkkijärjestelmät liitetään toisiinsa kiinteän
runkoverkon kautta ja yhteensopivuus
voidaan testata ilman kallista merellä
tai ilmassa oloa.

Data Link Prosessor, DLP
Datalinkki-järjestelmien sovittamiseksi kulloinkin kyseessä olevaan taiste-

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen
lunjohtojärjestelmään tarvitaan datalinkkiprosessori, DLP. DLP:n tehtävänä on muuttaa taistelunjohtojärjestelmästä tuleva taktinen data linkkisanomiksi, joita voidaan siirtää eri linkkijärjestelmissä. Näitä sanomatyyppejä ovat
mm. NAT0:n standardeissa määritellyt
F-, FJ- tai J - s a r j a n sanomat. Ko. sanomilla voidaan siirtää datalinkki-järjestelmän yli kaikki tarvittava maalitieto
ja komentosanomat. Lisäksi DLP toimii
SNC:n ohjausjärjestelmänä, jonka avulla suoritetaan verkon muodostamiseen ja
hallintaan liittyvät toimenpiteet.
Yksi linkkijärjestelmän rakentamisen suurimpia haasteita onkin tavallisesti jo olemassa olevan taistelujärjestelmän
integrointi linkkijärjestelmään. Useassa
tapauksessa DLP:n käyttöliittymä mahdollistaa myös itsenäisen, Stand-alone toiminnallisuuden. Tällöin voidaan in-

tegrointi toteuttaa myös rajoitetusti tai
ei lainkaan.

Johtopäätökset
Multilink - projektin myötä merivoimien taktinen tiedonsiirto sananmukaisesti hyppää uudelle vuosituhannelle.
Projektin myötä tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa merkittävästi, tietoturva paranee olennaisesti samoin kuin yhteensopivuus niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Merkittävimmät haasteet Multilink
- projektin toteuttamiseen liittyvät eri
taistelunjohtojärjestelmien integroimiseen järjestelmään sekä erilaisiin muista
maista riippuviin vapautuksiin teknologioiden käyttöön.
Siirtyminen NATO -datalinkkien
käyttöön ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin sekä operatiivisesti, että taloudel-

lisesti ainoa järkevä ratkaisu. Link- 22
ja Link-16 - järjestelmät mahdollistavat kansainvälisissä operaatiossa tilannekuvan muodostamisen automaattisesti eri taistelunjohtojärjestelmien välillä,
kun nykytilanteessa joudutaan turvautumaan hitaaseen ja kaikkien kuunneltavissa olevaan puheradioliikenteeseen.
Kotimaan operaatiossa järjestelmät mahdollistavat puolustushaarojen
kitkattoman yhteistoiminnan ja parantavat merkittävästi nykyisten taistelunjohtojärjestelmien (jotka on jo alun perin suunniteltu NATO -linkkien vaatimusten mukaan) suorituskykyä.
Multilink - projekti on merivoimien tärkeimpiä hankkeita tiellä kohti
todellista verkostokeskeistä sodankäyntiä, jossa informaatioylivoimalla korvataan omien taisteluyksiköiden vähäistä
lukumäärää.

Tekniset kuvaukset
SNC, System Network
Controller
SNC toimii järjestelmässä verkonhallinnan ja tiedonsiirron ohjausyksikkönä. SNC:n toimittaa NILE PMO,
joka myös vastaa järjestelmän kehittämisestä.

LLC, Link Level Comsec
LLC on salauslaite, joka salaa radiotielle lähtevän datan tietoturvan takaamiseksi.

SPC, Signal Processing
Controller
Signaaliprosessori toimii järjestelmässä modeemina, joka muuntaa
LLC:ltä tulevan salatun datan radiolle sopivaan analogiseen muotoon.
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TOD, Time of Day
Tarkka kellosignaali järjestelmän
synkronointiin. Tuotetaan erityisellä
aikapalvelimellä, joka synkronoidaan
GPS- signaalin avulla.

DLP, Data Link Processor
Datalinkkiprosessorin tarkoituksena
on liittää linkkijärjestelmä kulloinkin kyseessä olevaan taistelunjohtojärjestelmään. DLP muuntaa taistelunjohtojärjestelmästä saadun linkkiriippumattoman datan kulloinkin
käytettävän linkkijärjestelmän vaatimaan muotoon. Link-22 käyttää F - j a
FJ- sarjan sanomia. Link-16 käyttää Jsarjan sanomia. Lisäksi DLP:n käyttöliittymästä hoidetaan verkonhallintaan liittyviä tehtäviä.

CMC, Combat Management
System
Taistelunjohtojärjestelmä on nykyisin tavallisesti lukuisten sensori- ja
asejärjestemien muodostama kokonaisuus. Järjestelmän tarkoituksena on muodostaa tutka-, optronisin-,
SONAR- tai EW -järjestelmin luotettava ja tunnistettu tilannekuva toimintaympäristöstä sekä mahdollistaa
torjunnat eri asejärjestelmin. Suomessa on käytössä esim Atlas-Elektronik ANCS-2000 - taistelunjohtojärjestelmä.
HF-alueella Link-22 -järjestelmän tavoitteena on saavuttaa vähintään 300 nm kantama ja kehitteillä
olevilla uusilla aaltomuodoilla pidentää kantama aina 1000 nm saakka.

21

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen

SNR-järjestelmä
- merivoimien uusi radioverkko

R

suorituskykyinen radioverkko tiedonsiirtoon. SNR-radioverkko on siis siirtotie, jolla voidaan siirtää mitä tahansa
Internet-protokollan (IP) mukaista liikennettä tiedonsiirtokapasiteetin rajoissa. Pääosa nykyisistä tietojärjestelmistä käyttää em. tapaa tietoliikennepakettien lähettämiseksi oikeaan osoitteeseen.
Surffailu netissä tai sähköpostin lukeminen lienevät tästä tutuimmat esimerkit.

annikon sanomalaiteverkko
on ollut vertaansa vailla oleva
tiedonsiirtojärjestelmä, joka halusimme tai emme - on ikääntynyt, tiedonsiirtokapasiteetiltaan nykytarpeeseen riittämätön ja siksi tulevaisuudessa korvattava. Uutta tiedonsiirtojärjestelmää, jolla hoidettaisiin kaikki sanomalaiteverkon tehtävät, ei ole olemassakaan, joten "sanlaverkon" korvaaminen
on haastava tehtävä. Maavoimien suunnitelmiin on kirjattu, että sanomalaitteesta luovutaan vuoteen 2016 mennessä, joten merivoimienkin on syytä ryhtyä miettimään korvaavia järjestelmiä.

SNR-järjestelmän asema muodostuu radiosta, modeemista, salauslaitteesta, kontrollerista ja reitittimestä sekä tarkasta aikalähteestä (GPS-aika tai
aikapalvelin).

Merivoimissa on käynnissä SNR(SubNet Relay) ja UHF-radioprojektit,
joilla pyritään rakentamaan ensi vaiheessa taistelualuksille j a tukiasemille

Tiedonsiirtonopeus radiotiellä
kasvaa
SNR-verkko muodostuu radioasemista,

SNR-verkon asemaan kuuluu:

Reititin

SNR k o n t r o l l e r i
•

•

Salauslaite

:m<

c; ,

1

I Modeemi

I Radio

Kuvussa SNR-rerkon asemassa tarvittavat laitteet.
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jotka TDMA-tekniikkaa käyttäen jakavat keskenään joustavasti lähetysvuoroja
eli "sloteja" tarpeen mukaan. SNR-verkon asema tunnistaa muut samassa verkossa olevat asemat ja osaa reitittää liikenteen oikeaan osoitteeseen, tukiasemaradion kautta myös esimerkiksi johtoesikuntaan ja toisinpäin.
Verkon rakenne on joustava, ja uuden aseman verkkoon liittyminen tai
siitä poistuminen ei juuri vaikuta muiden asemien toimintaan. Verkossa ei ole
"johtaja-asemaa", jonka tuhoutuminen
kaataisi koko verkon, vaan kaikki asemat ovat samanarvoisia. SNR-asemat
voivat välittää (releoida) liikennettä sellaiselle asemalle, joka ei ole lähettäjän
radion kantamassa (maksimi 5 hyppyä).
SNR-verkossa voidaan käyttää radioita, jotka toimivat UHF-, VHF- tai
HF-alueella. Radiokaluston ominaisuudet vaikuttavat käytettävän yhteysetäisyyden pituuteen ja toisaalta siirrettävän
tiedon määrään.
Käytettäessä HF-alueen radioita
SNR-järjestelmän kanssa saavutetaan
paras kantama, jopa tuhansia kilometrejä, mutta toisaalta tiedonsiirtokapasiteetti on suurimmillaan alle 10 kilobittiä sekunnissa.
Käytettäessä myös merivoimiin
hankittuja uusia UHF-alueen radioita
voidaan SNR-verkossa saavuttaa suurimmillaan noin 200 kilobittiä sekunnissa -tiedonsiirtonopeus, mutta asemien välinen maksimikantama lyhenee
noin 30 kilometriin.

Sakari Sainio

Kapteeni Sakari Sainio
011 Merivoimien Esikunnan
johtamisjärjestelmäosaston
osastoupseeri.

Vertailun vuoksi muistutuksena ny-

on järjestelmälle valmisteilla, j a vasta

kyisin käytössä olevan sanomalaitever-

sen hyväksymisen jälkeen SNR-järjes-

käytettävyyttä on testattu.
Laboratoriotestien

perusteella

kon radioasemien välinen maksimisiir-

telmä saa virallisen statuksen. Stanagin

SNR-järjestelmä on todettu toimivaksi

tonopeus: 0,6 kilobittiä.

valmistuminen lisännee myös laiteval-

siirtojärjestelmäksi seuraavilla sovelluk-

mistajien määrää. N y t ainut laiteval-

silla: meritilannekuvan (MEVAT) siir-

mistaja on Rockwell Collins.

täminen, sähköposti (Outlook), erilaiset

Kansallinen puolustus
- kansainvälinen yhteensopivuus
SNR-järjestelmä on ensisijaisesti tarkoi-

NATO käyttää SNR- järjestelmäs-

chat-sovellukset, web-selaus jne. Verkos-

tä nimitystä MARLIN (Mobile Ad-hoc

sa olevan liikenteen salaamiseksi testa-

ReLayed IP-Network), joka kertoo ver-

tut VPN-ratkaisut on myös todettu toimiviksi.

tettu kansalliseen puolustukseen, mutta

kon ominaisuuksista. NATO-maat ovat

sillä lienee mahdollista saavuttaa myös

käyttäneet harjoituksissaan SNR-järjes-

Merivoimat testasi järjestelmää ke-

kansainvälistä yhteensopivuutta. Y h -

telmää alusosaston sisäiseen tiedonsiir-

sällä 2009 Norjassa yhdessä hollantilais-

teensopivuus edellyttää tietenkin vas-

toon, ja yhteys maapalveluihin toteute-

ten, norjalaisten ja kanadalaisten kans-

tapuolelta samanlaista kalustoa, ml. sa-

taan satelliitin kautta. Suomessa yhteys

sa. Tarkoituksena on jatkaa SNR-testejä

lausratkaisut.

maapalveluihin on suunniteltu toteutet-

muiden maiden kanssa syksyllä 2010 CE-

tavan j o perinteisen tukiasemakonsep-

harjoituksessa Saksassa.

Australia, K a n a d a , Uusi-Seelanti, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat ol-

tin mukaisesti.

Kuluvana keväänä päästään aloit-

leet aktiivisia SNR-järjestelmän käyt-

tamaan SNR-järjestelmän testaus todel-

töönottajia, ja nämä maat ovat testan-

Sovellukset

lisissa olosuhteissa; muutamilla aluksil-

neet järjestelmää aluksillaan jo vuodes-

Merivoimat on mitannut j a testannut

la ja -testitukiasemilla. Vasta meritestien

ta 2003 alkaen. Euroopassa edellisten li-

SNR-järjestelmää useilla eri sovelluksil-

kokemusten perusteella tiedetään, onko

säksi SNR-laitteita ovat hankkineet mm.

la. Pääpaino on ollut suorituskykymitta-

SNR-järjestelmä toimiva sille suunnitel-

Ranska, Saksa ja Hollanti.

uksissa, mutta myös SNR-järjestelmällä

tuihin tehtäviin.

NATO:n standardi (Stanag 4691)

hoidettaviksi suunniteltujen palvelujen

Aerial Oy
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I

L a i v a k o n e

O y

Ship engine repairs and services

-Antennien ja antennitarvikkeiden sekä
mastorakenteiden ja asennustarvikkeiden
suunnittelu, valmistus ja myynti.
-Antenniasennukset, mastotyöt ja -huollot.
-RF-kaapelit, -liittimet ja tarvikkeet.
PL 22 / Pietolankatu 9A04400 JÄRVENPÄÄ
puh.09-2790120
fax.09-2910210
www.aerial.fiaerial@aerial.fi
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Jari Hakala

Moritz Oranen

Yliluutnantti Jari Hakala on toiminut Kaapeliveneiden projektipäällikkönä2009 syyskuusta eteenpäin.
Tehtäväpaikkana merivoimien johtamisjärjestelmäosaston viesti-ja iietoliikennesektori.
Luutnantti Moritz Oranen toimi kaapeliveneiden
hankepäällikkönä 2009 syyskuuhun asti.

Merivoimilla kaksi uutta kaapelivenettä
ja kolmannelle odotetaan rahoitusta

M

erivoimat tilasi helmikuussa 2008 Uudenkaupungin Työvene Oy:ltä
kaksi kaapelivenettä. Ensimmäisen veneen luovutus tapahtui toukokuussa
2009 ja toinen vene on luovutettiin saman vuoden lokakuussa. Alusten kylkiin maalattiin yksinkertaiset nimet K
210 ja K 211. Hankinnasta on vastannut merivoimien esikunnan johtamisjärjestelmäosasto yhteistyössä materiaaliosaston kanssa. Mahdollisen kolmannen kaapeliveneen rahoitusta on
esitetty kevään 2010 lisätalousarvioon.

kymmenillä kilometreillä. Nykyisellään
kaikki uudet laskettavat merikaapelit
ovat pääsääntöisesti valokuitukaapeleita. Toki merenpohjasta löytyy runsaasti
käytössä olevaa kuparikaapeliakin.

Putsaari poistuu
Merivoimilla on nykyiselläänkin kyky korjata omat merikaapelinsa. Tällä hetkellä tätä tärkeää työtä tehdään
mm. kaapelialus Putsaarella. Kaapelialus Putsaaren pitkä merikaapeleiden
rakennus- ja korjaushistoria merialueillamme on loppusuoralla ja tulee lop-

pumaan 2010 vuoden loppuun mennessä.
Vanhemman kaluston siirtyessä viettämään eläkepäiviä, merivoimat on tilannut lisää aluksia, jolla tätä tärkeää merikaapeliverkostoa ylläpidetään. Tulevaisuudessa merikaapelitöitä tehdään myös
vuonna 2011 valmistuvalla monitoimialuksella. Monitoimialuksen kokoja syväys aiheuttavat rajoituksia tehdä merikaapelitöitä sisäsaaristossa ja näin ollen
tarvitaan myös pienemmän kokoluokan
aluksia. Tähän haasteeseen osaltaan vastaa uudet kaapeliveneet.

TUVE tulee
Meri kätkee sisäänsä monia hylkyjä ja
paljon muutakin salaperäisyyttä. Sukellusveneiden ja sukeltajien lisäksi pinnan alla kulkee mm merikaapeliverkko.
Merivoimat on vastaa käytössään olevasta merikaapeliverkosta. Hyvin ylläpidettynä merikaapeliverkosto mahdollistaa toimivat ja varmennetut tiedonsiirtoyhteydet.
Merikaapeliverkosto on laajentunut runsaasti 2000-luvulla ja laajentuminen jatkuu uusien hankkeiden mm.
turvallisuusverkko-hankkeen ( T U VE) myötä. Verkosto laajenee useilla
24

Kannella voi kuljettaa kaapelia esim. keloilla tai koilattuna suoraan kannelle.

Teemana Tiedustelu, valvonta, johtaminen

KaapeliwneK410 kuvattuna Pansion sotasatamassa.

Kovavauhtista korjaustoimintaa
Kaapeliveneet on hankittu merivoimien
tietotekniikkakeskusten käyttöön. Uusilla kaapeliveneillä mahdollistetaan
merivoimien itsenäinen kyky suorittaa
pienimuotoisia, normaaliin ylläpitoon
liittyviä merikaapelitöitä. Kaapeliveneiden työnkuvaan kuuluu mm. kaapeleiden korjaus, kaapeleiden siirtäminen,
uusien yhteyksien rakentaminen, käytöstä poistettujen kaapeleiden purkaminen
ja merikaapeleiden rantanousujen korjaaminen sekä rakentaminen.
Kaapeliveneet tukevat myös valtakunnallisen merialueen runkoverkon ja
valvontasensorien huoltoa ja ylläpitoa
sekä tulevat olemaan myös merkittävällä panoksella turvallisuusverkon (TUVE) huollossa mukana. Veneitä voidaan
käyttää toissijaisesti merikaapelikorjausryhmän tulopaikkana.
Rannikon Puolustaja 2 | 2010

Kaapeliveneet on suunniteltu merikaapelitöitä varten. Veneiden 25 solmun
nopeus mahdollistaa nopean siirtymisen
kohdealueelle. Veneistä löytyy iso keularamppi, josta voidaan ajaa kannelle esimerkiksi mönkijä tai henkilöauto. Osa
saarista on niin isoja, että käsipelillä ei
tarvittavia tarvikkeita pysty siirtämään
veneestä toiselle puolelle saarta. Riittävän iso nosturi mahdollistaa suurtenkin
kuormien nostamisen kannelle. Ohjaamon alta löytyy työtila, jossa on mahdollista tehdä tulitöitä. Aluksen vasemmalta puolelta löytyy kaapelipyörät ja kaapelikuja, kaapelissa olevaa vaurion etsimistä varten.
Huonolla kelillä kannelle on mahdollista pystyttää työteltta korjaustöiden ajaksi.
Kaapeliveneestä löytyy myös paikallaanpitojärjestelmä. Kuitukaapelei-

den korjaaminen vie aikaa, joten nykyaikainen järjestelmä helpottaa aluksen
pitämistä paikallaan korjaamisen ajan.
Työturvallisuuden kannalta hyvä
ominaisuus on kamerat, jotka kuvaavat
peräkantta ja konehuonetta. Kuva kameroista välitetään näytöille kipparin
eteen katseltavaksi.

Työsuojelua unohtamatta
Linnakkeiden/ huoltopisteiden vähentyessä aluksella tulee olla tiettyjä mukavuuksia. Aluksesta löytyy nukkumapaikat neljälle henkilölle ja mm. ajanmukainen WC/ suihkutila, jääkaappi, mikroaaltouuni, TV ja ilmastointi. Oheisilla
mukavuuksilla mahdollistetaan työskentelevän henkilöstön viihtyvyys/ motivaatio useamman päivän kestävillä työkomennuksilla.
•
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Kenraali Hannes Ignatiuksen kadettisäätiön palkitsemiset 2010

M eri Iälle erikoispalkinto
Rannikon Puolustajan pitkäaikainen (15 vuotta) taittaja, komentaja evp Kari Merilä palkittiin Kenraali Hannes
Ignatiuksen Kadettisäätiön erikoispalkinnolla pitkäaikaisista ansioista maanpuolustuskirjallisuuden julkaisutoiminnassa, Katajanokan Kasinolla pidetyssä vuoden 2009 kirjallisuuspalkintojen jakotilaisuudessa. Karin merkittävät ansiot lukemattomien kirjojen taittajana on esitelty lähemmin tekstissä.
Rannikon Puolustaja onnittelee! Se palkinto tiesi paikkansa! (KM)

60-vuotias säätiö
Säätiön juuret löytyvät kenraali Hannes Ignatiuksen aateveljien vuonna 1921
muodostamasta rahastosta; tuona vuonnahan kenraali Ignatius täytti 50 vuotta.
Vuonna 1924 Kadettikunta kutsui kenraali Ignatiuksen kunniajäsenekseen ja
perusti hänen nimeään kantaneen stipendirahaston. Rahaston perustajajäseniä olivat tunnetut itsenäisyysmiehet
Kaarlo Castren, Gustaf av Forselles, Rudolf Walden, Victor Favre ja S.J. Pentti. Sääntöjen mukaan tarkoituksena oli
"herättää Kadettikunnan jäsenissä harrastusta sotatieteisiin palkitsemalla heidän edellisen vuoden kuluessa julkisesti
esittämistään sotatieteellisistä töistä ja
kirjoituksista". Hannes Ignatius oli itse
rahaston arvostelulautakunnan ensimmäinen puheenjohtaja. Rahasto jakoi ensimmäisen kirjallisuuspalkinnon vuonna 1926, jolloin kapteeni Ake Törnroos
palkittiin kirjastaan "Ammunta ilmamaaliin". Palkintosumma oli 1850 silloista markkaa, joka vastaa nykyrahassa vajaata 500 euroa.
Kenraalitar Gurli Ignatiuksen
poismenon jälkeen vuonna 1948 Kadettikunta sai haltuunsa huomattavan testamenttilahjoituksen, joka teki mahdol26

liseksi muuttaa vanha stipendirahasto
vuonna 1950 säätiöksi. Kadettikunta perusti Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön "kunnioittaakseen Kadettikoulun perustajan ja Kadettikunnan
kunniajäsenen kenraali Hannes Ignatiuksen aloiterikasta työtä". Säädekirja
allekirjoitettiin 20.6.1950, ja Oikeusministeriö hyväksyi säätiön perustamisen
9. päivänä elokuuta 1950. Säätiön hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja oli
kenraalimajuri Kai Savonjousi ja jäseniä
everstit Adolf Ehrnrooth ja Vilho Huhtala sekä everstiluutnantti Pentti Arra

ja komentaja Arto Kivikuru. Kenraali Savonjousi toimi puheenjohtajana 25
vuotta; hänen poikansa everstiluutnantti Matti Savonjousi jatkoi sitten isänsä
perinteitä hallituksessa liki 30 vuoden
ajan. Sääntöjä on päivitetty, mutta päätehtävä on säilynyt ennallaan: se on kadettiupseerien tekemien julkaisujen palkitseminen.
Säätiön juhlavuosi 2011
Säätiön hallitus on päättänyt juhlia tätä vuotta matalalla profiililla "työn merkeissä", mutta ensi vuotta juhlistamme

Puheenjohtaja eversti Ahti Lappi piti tilaisuuden avauspuheen.

vähän enemmän. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta kenraali Hannes Ignatiukselle omistetun ensimmäisen rahaston perustamisesta, josta säätiömme
juuret saivat alkunsa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi myös 140 vuotta kenraali Hannes Ignatiuksen syntymästä ja 70
vuotta hänen kuolemastaan.
Kenraali Hannes Ignatius oli itse
tuottelias ja hyvä kynämies, joka toimi
vuonna 1920 ilmestyneen Suomen Sotilasaikakauslehti - Finsk Militärtidskriftin ensimmäisenä päätoimittajana vuoteen 1926 saakka. Lehden näytenumerossa vuonna 1920 hän viitoitti
näkemyksiään toteamalla: "Ainoastaan
se armeija, jonka upseeristo on sotatieteen vaatimusten tasolle kasvatettu, voi
saada maan puolustuksen tarkoitustaan
vastaavaan kuntoon."
Ilahduttavaa on, että kadettiupseerien tekemien julkaisujen määrä on jatkuvasti kasvanut. Parikymmentä vuotta

Erityspalkinnon sai komentaja Kari Merilä mittavasta työstään taittajana useissa julkaisuissa.
Kokonaisuutena n 150 lehteä,yli 50 kirjaa vuosina 1990-2009, n. 10 teosta/vuosi.

sitten jaettiin kirjallisuuspalkinnot viidelle saajalle, viime vuosina määrä on
ollut kuusinkertainen. Historiansa aikana Ignatiuksen rahasto ja säätiö ovat
palkinneet yli 750 eri julkaisua. Myös
säätiön resurssit ovat parantuneet. Parikymmentä vuotta sitten palkintosumma
oli nykyrahassa 7200 euroa, nyt summa
on lähes yhdeksänkertainen. Hyvät palkinnot motivoivat kirjoittajia enemmän,
mikä tietysti on ollut tarkoituskin.
•
Palkittujen puolesta puheen piti ja kiitokset lausui (ye) everstiluutnantti, VTT, suurlähettiläs ja
sotaveteraani Risto Hyvärinen.
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Palkittuja
Säätiölle oli vuoden 2009 aikana lähetetty arvioitavaksi 33 erilaista julkaisua, joista 31 palkittiin. Lisäksi jaettiin yksi
erikoispalkintoja palkittiin nuoria upseereita kirjoituksistaan alan lehdissä. Palkintojen yhteisarvo oli 63 500 euroa.
Alle on poimittu kolme parhaaksi arvioitua julkaisua sekä puolustushaaramme piiriin osuneita palkittuja.

Kirjallisuuspalkinnot parhaiksi
arvioiduille (3)

makkaammaksi nousseiden vastakkaisten paineiden alla. Evl Jarmo Nieminen
ansaitsee tästä erityisen tunnustuksen.

taitto, runsas kuvitus ja hyvä julkaisuasu antavat mille tahansa kirjalle loppusilauksen, kuten tänäänkin on todettu.

2000-luvun alussa

Kapteeni Jari Lehtoväre:

Sotatieteellisen tutkimustyön palkitseminen on Säätiömme perusajatuksen
mukaista.

Riihimäen varuskunnan historia

Kirjallisuuspalkinnot
meripuolustuksen miehille
(aakkosjärjestyksessä).

Kapteeni Jarno Limnell:
Suomen uhkakuvapolitiikka

Kapteeni Limnell on laatinut merkittävän väitöstutkimuksen, joka on herättänyt ansaittua huomiota ja avannut
keskustelua Suomen uhkakuvista ei vain
tutkijoiden piirissä, vaan myös poliittisissa piireissä. Meille ammattisotilaille
ei ole koskaan ollut epäselvää, mistä päin
potentiaalinen sotilaallinen uhka maahamme kohdistuu, mutta poliitikoille
kysymys tuntuu vaikealta. Väitöskirja
on saanut korkean arvosanan.
Everstiluutnantti Jarmo Nieminen:
Santahamina
- sotilassaaren luontoaarteet

Evl Nieminen avustajineen on saanut aikaan Santahaminan luontoarvoja tieteellisellä periaatteella esittelevän arvokkaan teoksen. Teoksen monipuolinen kuva-aineisto ja johtavien asiantuntijoiden
selvitykset luontoarvojen ainutlaatuisesta säilymisestä sotilasalueella tekevät siitä suorastaan "juhlakirjan", jonka merkitys puolustusvoimille on tärkeä saaren
säilyttämiseksi sotilasalueena yhä voi28

/ - / / / , 1909-2009

Kapteeni Lehtoväre on tehnyt vuosia
kestäneen mittavan työn laatiessaan kolmiosaisen teossarjan Riihimäen varuskunnan ja varuskuntakaupungin historiasta ja roolista suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivottavasti teossarja saa
ansaitsemaansa huomiota myös riihimäkeläisten keskuudessa. Tekijä ansaitsee suurkiitokset pitkäjänteisen työnsä
tuloksista.
Erikoispalkinto pitkäaikaisista
ansioista maanpuolustuskirjallisuuden julkaisutoiminnassa
Säätiö palkitsi ye-komentaja Kari Merilän hänen parikymmentä vuotta kestäneestä ansiokkaasta työstään maanpuolustusalan julkaisujen taittamisen,
kuvankäsittelyn ja julkaisuasun parissa.
Tänä aikana hän on työstänyt julkaisukuntoon noin 150 lehteä ja 50 kirjaa, joiden sivumäärä on n. 20 000. Säätiö on
palkinnut liki parikymmentä Kari Merilän työstämää kirjaa, niiden joukossa
mm. kenraali Hannes Ignatiuksen elämäkerta ja useita väitöskirjoja. Asiallinen

Komentaja Visa Auvinen (toim):
Vierailijoita Suomen Joutsenella
- koululaivan vieraskirja kuvin
ja taustoin kerrottuna

Kirja perustuu KL Suomen Joutsenen alkuperäiseen vieraskirjaan vuosilta 1931
-1961. Tuloksena on kiinnostusta herättävä ja viehättävä teos vieraskirjan sivujen faximile-jäljennöksineen niin korkea-arvoisista kotimaisista kuin eksoottisistakin nimikirjoituksista. Kirja tuo
myös esille miten koululaivaa käytettiin
jo 30-luvulla kaukomatkoillaan Suomen
vientiteollisuuden esittelijänä.
Komentaja Ilpo Bergholm,
vara-amiraali Esko Iiii,
kommodori Osmo Tuomi:
Suomen laivasto 1969 - 2003

Asiantunteva meriupseerien toimituskunta on saanut aikaan aiemmin puuttuneen kolmannen osan Suomen merivoimien historiasta. Tuloksena on mittava tietoteos merivoimien uusimmasta
historiasta kalustotietoineen kiinnostavasti ja havainnollisesti esitettynä.

Kaaderilaulajat:
Kautta maan ja meren ja ilman
- Kaaderilaulajat 15 vuotta

(runsaasti merivoimien laulajia,
toim.huom)
Kaaderilaulajilla on jo pitkä historia takanaan ja kuoro on jo vuosia ollut tuttu esiintyjä myös Säätiömme tilaisuuksissa, kuten tänäänkin. Kaaderilaulajien 15-vuotisjuhlaäänite, CD sisältää perinteisiä, joskin harvemmin kuultuja sotilaslauluja ja muutamia hartaita säveliä
mutta myös viihdelauluja. Kaartin Soittokunta on avustanut äänitteen tekemisessä. Nimikkolaulu "Kautta maan ja
meren ja ilman" on kuorolle sävelletty
ja omistettu ja on myös kadettiupseerin
sanoittama.
Komentajakapteeni Marko Laaksonen:
Merkillinen strategia. Puolustushallinnon
strategian semioottinen tarkastelu

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa tarkastettu väitöskirja on toinen so-

tilasjohtamista käsittelevä väitöstutkimus kautta aikojen. Tutkimuksessa on
yhdistetty sotilasjohtaminen, strateginen johtaminen ja semiotiikka. Väitöskirja sisältää erilaisten strategia-käsitteiden luokittelun ja käsiteanalyysin.
Komentajakapteeni Tapani Talari everstiluutnantti Heikki Tiilikainen:
Pueri Pueri Sunt, Norssin VIII
klassisen luokan 1959 kronikka

Norssin koulukaverit 50 vuoden takaa
ovat tuottaneet CD-muotoon laaditun,
nimensä mukaisen klassisen ylioppilasluokan kronikka, joka kertoo hauskasti
poikaluokan vaiheista läpi koulun mutta
myös perinteisen poikakoulun elämästä
rakennuksineen oppisuunnitelmineen ja
opettajineen, joista monet tässä koulussa
kautta aikain palvelleet ovat olleet kautta maan tunnettuja kulttuurihenkilöitä
tai tiedemiehiä. Teos on myös hauskasti kuvitettu ja taltioi aikakautensa elämää loistavasti.

Everstiluutnantti
Heikki Tiilikainen (toim):
Kuninkaallinen merikartasto
1791 -1796. C.N. af Klerckerin
johtama kartoitustyö Suomenlahdella

Heikki Tiilikainen on toimittanut upean ja arvokkaan kirjan historiallisista
merikartoista. Hän on kirjoittanut ansiokkaan j a asiapitoisen kirjan tekstiosan "Suomen rannikon puolustus ja
af Klerckerin kartoitustyö". Väritetyt
kartat ovat todella hienoja. Kirja sopii
vaikka lahjaksi kaikille purjehduksesta
kiinnostuneille.

Palkinnot nuorille upseereille
Yliluutnantti Tatu Lipponen:
Työilmapiirin kehittäminen
- miksi ja miten?

Sotilasaikakauslehti 9/2009
Yliluutnantti Henrika Malmström:
Varför gör vi skillnaden
på kön inom Försvarsmakten?

Kylkirauta 3/2009

•

Teksti Ahti Lappi, editointi Kai Masalin

Norrfiber
Telakkatoimintaa ja venekorjaukset
Alholmintie 72
6 8 6 0 0 PIETARSAARI
www.norrfiber.fi
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Talvisodan katsaukset

(2DVD:iö),

Hyökkäävät kamerat,

Jatkosodan katsaukset I (4 DVI

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) , noin 20-25 euroa/julkaisu

SODAN

UUTISFILMIT

TAIV1SQDA
KATSAUKSET

käävät kamerat, Jatkosodan katsaukset
I ja Kamerat asemissa, Jatkosodan katsaukset II, käsittävät molemmat neljä
DVD:tä. Esimerkiksi Hyökkäävät k a merat-kokonaisuus sisältää lähes 12 tuntia katsottavaa, joten koko neljän kokonaisuuden paketti muodostaa merkittävän lähteen maamme historiaan sekä
sodan että rauhan aikana. Kokoelmien
hinnat vaihtelevat hieman DVD-levyjen
määrän j a ostopaikan mukaan, mutta
noin-hintaa 20-25 euroa/kokoelma voidaan pitää edullisena.
Jokainen kokoelma sisältää puolustusvoimien katsausten lisäksi runsaasti
lisämateriaalia, talvisota-kokonaisuus
noin tunnin verran, muut useita tunteja. Jokaisen kokonaisuuden mukana tulee pieni vihkonen, jossa sisältö esitellään lyhyesti.
Meri-ja rannikkoupseereita saattaa
kiinnostaa erityisesti laivastoa ja rannikkotykistö koskeva materiaali. Meripuolustuksen löytäminen kaikesta tästä materiaalipaljoudesta saattaa olla vaikeaa.
Joskus katsauksen nimestä saattaa löytyä vihje, mutta toisinaan taas ei. Esimerkiksi talvisodan katsaus 8 käsittää opas-

uolustusvoimat luovutti aikoi-

2007-2009 puolustusvoimien talvi-ja jat-

vihkosen mukaan presidentti Kallion pu-

naan vanhan filmimateriaalin-

kosodan katsaukset on julkaistu DVD-

heen, Viipurin evakuointia ja surulipu-

P

sa Kansalliselle audiovisuaali-

julkaisuina, joka t u o tämän ainutlaa-

tusta Helsingissä. Katsausta katsottaessa

selle arkistolle (KAVA:lle). Materiaalin

tuisen materiaalin kaikkien ulottuville.

selviää, että se sisältää myös pätkän Rus-

käyttömahdollisuudet "asevelihintaan"

S a r j a koostuu varsinaisesti nel-

sarön 9" rannikkotykkien evakuoinnis-

erilaisiin julkaisuihin vaikeutuivat va-

jästä kokonaisuudesta. Valkokankaan

ta vuonna 1940 ja 40 mm Vickers-laiva/

litettavasti luovutuksen takia huomat-

Mannerheim, jota allekirjoittanut ei ole

rannikkotykkien toiminnasta. Esimer-

tavasti huolimatta siitä, että arkistossa

hankkinut, aloittaa sarjan. Talvisodan

kiksi jatkosodan katsausten numero 60,

on hyvin mielenkiintoista materiaalia.

katsaukset käsittää 2 DVD-levyä. Hyök-

Rannikkotykistön toimintaa, ja 57, Eri

30

a m e r a t

asemissajatkosodan

katsaukset

II (4 DVD.

tä)

poika on sentään meripoika, sisältö on
taas itsestään selvää.

JATKOSODAN KATSAUKSET II

Lisämateriaali täydentää mukavasti

KAMERAT ASEMISSA

virallisia katsauksia. Meripuolustuksen
löytäminen on kuitenkin tästäkin materiaalista vaikeaa. On esimerkiksi vaikeaa
arvata, että koosteessa Sodan värifilmit
maininta saksalaisupseereista Helsingin
edustalla tarkoitetaan pitkähköä värifilmiä, jossa korkea-arvoisia suomalais- ja
saksalaisupseereja matkustaa Helsingin
vesiltä ainakin Mäkiluodon linnakkeelle saakka ja takaisin.

•
Ove Enqvist

Vesikuljetukset Suomen sotaponnistusten
- Laivamiesten ja ahtaajien talvi-ja
Markku

tukena toisen maailmansodan

aikana

jatkosota

Iskanius

Pehmeäkantinen, 272 sivua. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos 2008.

alvi-ja jatkosodan aikaisten ve-

T

ten kuljetukset suoritettiin ja miten nii-

sikuljetusten johtamista ja jär-

tä ohjattiin talvi- ja jatkosodassa, mitä

jestelyä on kirjallisuudessa kä-

ongelmia niihin liittyi sekä miten sak-

sitelty puutteellisesti j a jopa virheelli-

salaisten ja vihollisen toiminta vaikut-

sesti. Erityisesti sisävesi-ja rannikkolii-

tivat niihin.

kenteen tutkimus on jäänyt erittäin vähäiseksi.
Sotatieteiden tohtori, eversti evp

Teos sisältää viiteluettelon ja on kuvitettu noin 40:llä mustavalkoisella valokuvalla. K i r j a n hinta on ainoastaan

M a r k k u Iskanius on teoksellaan Vesi-

15 euroa. Myyntitiedustelut Sotahisto-

kuljetukset Suomen sotaponnistusten

rian laitoksen ainelaitossihteeri Helena

tukena toisen maailmansodan aikana

Hämäläinen, helena.hamalainen@mil.

poistanut tämän puutteen. Teoksessa

fi, p. 0299 530 376

selvitetään miten vesikuljetuksia varau-

VESIKULJETUKSET

Suomen sutipoonSjttatw tukena
toisen maaBmaresodan aikana

•
Ove Enqvist
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Mikroaalloilla

Laivastossa

Tomi. Antti Sillanpää, Matti Sarviranta ja Risto Saari
Painosalama Oy, Turku 2010.226 sivua. ISBN 978-952-92-7091-0

V Mio. 14 №r>4nei H Javine". u Ka^alaine. J KokIcoiw-. T Kosltiner.
Y Kirkas, I. Irina, P Paavilainen T Saaffiamen. R. Saan, L Saean«\
il Samaani» 1 Saulkowv A. Sdarpäi R ScStaom

LAIVASTOSSA

S

ydäntalvella 2008, yhteisen tapaamisen jälkeen kolme tutkamiestä Matti Sarviranta, Antti
Sillanpää ja Risto Saari istuvat turkulaisessa ravintolassa muistelemassa tutka-asioita. Keskustelussa nousee esille
kysymys, katoaako kaikki kokemusperäinen tieto henkilöiden mukana. Tästä lähtee liikkeelle hanke, jonka tavoitteena on saada tuo tieto talteen muistelmina. Samalla tulee myös tallennettua
uralla koettuja asioita ja muistikuvia
työtovereista.
Tuon illan jälkeen miehet ottivat
yhteyttä aikaisempiin työtovereihinsa
ja löysivät kuin löysivätkin viitisentoista kirjoittajaa ja haastateltavaa. Näistä
muistelmista syntyi julkaisu, Mikroaal-

32

loilla Laivastossa. Siinä kerrotaan 16
tutkamiehen äänellä, millaista heidän
työurallaan oli ollut, ja miten he olivat
sille hakeutuneet. Kertomukset ovat tekijöidensä näköisiä, niin kuin muistelmien pitääkin olla. Esipuheessa tekijät
pyytävät ymmärrystä muistinsa puutteille. Muistitietoaineistolle on kuitenkin tyypillistä se, että yksi muistaa asian yhdellä tavalla toinen toisella ja molemmat muistelut ovat yhtä merkittäviä.
Tutkamiesten ja merivoimien tutkahistoria alkaa toisen maailmansodan
viimeisinä vuosina. Vuonna 1943 Suomeen saatiin kaikkiaan seitsemän rannikkovalvontatutkaa, ja samana vuonna
järjestettiin erikoiskoulusta niiden käyttöön. Seuraava merivoimien tutkakurssi
järjestettiin sodan jälkeen vuonna 1946.
Säännöllinen, vuosittain toistuva kurssitus alkoi vuonna 1948, kun tutkakorjaamo perustettiin Helsinkiin. Ensimmäinen mikroaaltotutka ostettiin merivoimiin Yhdysvalloista ja sen asensi Santahaminaan tutkamekaanikkokurssi. Samana vuonna vastaava tutka asennettiin
myös tykkivene Uusimaalle. 1950-luvulla tutkat yleistyivät merivoimien aluksilla, mikä johtui niiden saatavuuden parantumisesta. Eurooppaan oli syntynyt
sodan jälkeen alan teollisuutta. Tunnettuja valmistajia olivat mm. Philips, Marconi, Cossor ja Decca. Merivoimiin hankittiin lähes 25 vuotta Decca-tutkia.

Tutkahenkilöstön taitoja ja osaamista hyödynnettiin myös laskutekniikassa. Maalin seurantatiedoista laskettiin aseille suuntausarvot nopeasti ja
varmasti. Monet teoksen kirjoittajista
ovat saaneet Uusimaa-luokan saattajilla monipuolisen koulutuksen taistelualuksen tutka- ja laskintekniikkaan. Sitä kokemusta merivoimat hyödynsivät
mm. Ohjuslaivueen ja Sähköteknillisen
korjaamon rekrytoinnissa. Vanhimmat
muistelijat ovat nähneet tutka- ja laskintekniikan kehityksen radioputkista ja erilliskomponenteista transistorien kautta integroituihin kokonaisuuksiin. Valtava tekniikan kehitys on vaatinut jatkuvaa uuden opiskelua laitteiden
ja mittaustekniikan hallitsemiseksi sekä vikojen korjaamiseksi. Nykyisin tutka- ja laskinlaitteet valvovat itse toimintaansa, keräävät siitä tietoa ja ilmoittavat käyttäjälle poikkeamista.
Muistelmatekstien ohessa teoksessa on runsaasti kuvia ja tietoa Merivoimien aluksista. Myönteistä on myös, että
teksteissä käytetyt lyhenteet on selitetty
ja lähdetiedot mainittu. Mikroaalloilla
Laivastossa on mielenkiintoista luettavaa alan teknisyydestä huolimatta. Kirjassa on myös hyviä kuvauksia elämästä ja arjesta merivoimien aluksilla, mikä
tuo kertomuksiin inhimillistä syvyyttä
ja lisää teoksen merkittävyyttä.
•
Ulla Kullberg

Tykkien ja ihmisten saaret
kirja tulossa - apuja tarvitaan

R

annikkotykistö on aselajina
ollut aina hyvin perinteikäs.
Suuri osa perinteistä on liittynyt kiinteään rannikkotykistöön ja
sen linnakesaariin. Noilla linnakkeilla
on kautta vuosikymmenten eletty eristynyttä, mutta rikasta elämää. Meren keskellä ne ovat olleet kiinteitä yhteisöjä,
joissa on eletty arkista elämää iloineen
ja suruineen.
Rannikkotykistöä on osana merivoimia 1990-luvulta alkaen voimakkaasti ajettu alas. Elämä jäljellä olevilla
linnakesaarilla ei ole enää sitä, mitä se
oli vielä 1950- tai 1960-luvulla, jolloin
lähes kaikki työntekijät asuivat linnakkeilla, ja sekä rakennuskanta että aseistus olivat suurimmaksi osaksi vielä Venäjältä perittyjä.
Rannikkoupseeriyhdistys ry on
päättänyt teettää kirjan elämästä linnakesaarilla vuodesta 1918 noin vuoteen 1950 saakka. Nyt on viimeiset hetket esimerkiksi haastatella linnakkeilla ennen talvi- ja jatkosotaa tai sotien
aikana eläneitä henkilöitä. Kirja tulee
koostumaan faktaruuduista tai pienoisartikkeleista, joihin liitetään kertomuksia, kuvauksia ja anekdootteja jokapäiväisestä linnake-elämästä. Teos käsittelee kaikkia henkilöstöryhmiä tasapuo-
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lisesti ml. linnakkeiden työntekijöiden
perheenjäsenet, ja se keskittyy jokapäiväiseen elämään liittyviin tekijöihin
kuten kalastukseen, liikkumiseen saaristossa ja vesiliikenteeseen, luontoon,
perheisiin, koulutukseen, kotieläimiin,
jääliikenteeseen, sotilaskoteihin, vapaaaikaan, harrastuksiin ja erityisiin tapahtumiin ym. ym. Lisäksi tärkeimmät sotatapahtumat esitellään lyhyesti. Kuvitus keskittyy em. mainittuihin aiheisiin.

Kirjoittajat, everstiluutnantti evp
ja tietokirjailija Heikki Tiilikainen sekä
komentaja evp, sotatieteiden tohtori ja
tietokirjailija Ove Enqvist pyytävät lainaksi valokuvia yllä mainituista aiheista
kirjaa varten. Kuvat palautetaan mahdollisimman pian.
•
Ove Enqvist
enqvist@oktanet.fi
Hevoshaantie 9 D6
01200 Vantaa
0405524136
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Muut lehdet

Presidentin olisi luovuttava
ylipäällikkyydestä
uotuväen 5/2010 kysymyksenä

R

Esimerkiksi sopii hyvin nykyinen

hallinnosta. Presidentillä ei ole lähelle-

oli, pitäisikö presidentin py-

ylipäällikkö. En halua väheksyä tai ky-

kään vastaavaa tietotaitoa. Yksi vaihto-

syä ylipäällikkönä. Tähän asi-

seenalaistaa rouva tasavallan presiden-

ehto olisi tietysti myös komentajan ja yli-

aan tulisikin puuttua mahdollisimman

tin ammattitaitoa hoitaa maamme val-

päällikön tehtävien yhdistäminen.

pikaisesti. On lähinnä naurettavaa, et-

tiollisen johtajan tehtäviä. Pidän hän-

Joka tapauksessa nykytilanne on

tä pelkkä menestys presidentinvaaleis-

tä kuitenkin sopimattomana henkilönä

sellainen, ettei puolustusvoimien ylin

sa t u o mukanaan korkeimman aseman

puolustusvoimien ylipäälliköksi.

johtaja ei ole suorittanut edes varus-

myös puolustusvoimissa. Politiikan tun-

Oikea ratkaisu olisi, että ylipäälli-

temus ja kansan luottamus eivät tarkoi-

kön tehtävään valittaisiin kenraalikun-

yksityiskohta tuskin kasvattaa Suomen

ta, että kyseisellä henkilöllä olisi riittä-

nan edustaja. Kenraalit tuntevat puo-

maanpuolustuksen uskottavuutta.

vää asiantuntemusta vastuulliseen soti-

lustusvoimien organisaation j a omaa-

laalliseen tehtävään.

vat vuosien työkokemuksen puolustus-

miespalvelusta.Tämä

tragikoominen

- Pehtoori
Ruotuväki 812010

Kotkan Kantasatamassa.
MERIKESKUS V E L L A M O

www.merikeskusvellamo.fi

HuoltovARMUuskeskus
v a r m u u d e n vuoksi...

Merivartioinnin työhön ja historiaan pureutuva Merivartiomuseo on osa Kymenlaakson museon päänäyttelyä.
Katso, kuuntele j a koske: hyppää vaikkapa
hydrokopteriin tai stimuloidu simulaattorissa.
v»™,»

SSTK
. Ä "cursor - .i'......
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Pohjoinen Makasiinikatu 7 A
00130 Helsinki
Puh. 010 60 510 00

•
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Komentaja Janne Huusko TURRP:n
komentajaksi 1.5. 2010 alkaen

Paraatikatselmus, vasemmalla paraatin komentaja komkapt Tom Lund, keskellä kom Pasi Rantakari ja oikealla kom Janne Huusko.

T

urun Rannikkopataljoonan komentajan vaihtotilaisuus pidettiin Pansiossa 30.4.2010 perinteisin menoin. Komentaja Pasi Rantakari luovutti komentajuuden komentaja
Janne Huuskolle, joka aloitti tehtävässä Vappupäivänä. Varmasti kesäkauden
voisi huonomminkin aloittaa! Onnittelut uudesta tehtävästä ja Rannikon Puolustajan suuret kiitokset Pasille hienoista valokuvista, teksteistä ja erinomaisesta yhteistyöstä. Myötäisiä tuulia!
•
Kai Masalin
Kurat: Susanne

Hiltunen

Komentaja Pasi Rantakari luovuttaa TURRP:n perinnelipun komentaja Janne Huuskolle.
Rannikon Puolustaja 2 | 2010
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Tunnistaja Haapasaaren Merivalvonta-asemalla. Kuva: Puolustusvoimat.

Meritiedustelukomppaniat koulutetaan
Kymenlaakson rannikolla
Kotkan Rannikkopataljoona vastaa merivoimien meritiedustelukoulutuksesta. Pataljoonaan astuu vuosittain palvelukseen noin 300 nuorta, pääosin Kymenlaakson alueelta.

M

eritiedustelukomppaniaa
käytetään merivalvontaan
ja saaristotiedusteluun koko rannikon alueella. Meritiedustelukomppanian ryhmät toimivat tykistöyksiköiden tulenjohtajina sekä ohjusyksiköiden maalinosoittajina. Komppanian tärkeimpiä taisteluvälineitä ovat uudet tulenjohto- ja valvontavälineet, kuten LASU 2000 ja rannikkotutka. Kul36

jetuskykyä merelle luovat komppanian
Jurmo-, Uisko-ja G-vene -alukset.
Meritiedustelijan koulutus on vaativaa. Komppanian toiminta-alue on erittäin haastava. Taistelijoiden tulee kyetä
selviytymään vaativissa saaristo-olosuhteissa pitkiäkin aikoja ympäri vuoden.
Varusmiehet saavat koulutuksen nykyaikaiselle ja tekniselle kalustolle, joka
vaatii osaamista ja ammattitaitoa. Me-

ritiedustelukomppanian tehtävät vaativat varusmieheltä hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, palvelus on täynnä itsensä
ylittämistä ja elämyksiä - selviytymistä.

Koulutuspaikat
Kotkan Rannikkopataljoonassa koulutetaan meritiedustelukomppanian taistelijoita kolmessa toimipisteessä. Pääosa varusmiehistä koulutetaan Kirkon-

Merivoimat

Lari Pietiläinen

A

Kapteeniluutnantti Lari Pietiläinen
on Kotkan Rannikkopataljoonan
Kirkonmaan linnakkeen päällikkö.

A , M
maan linnakkeella, jossa toimeenpannaan miehistökurssit sekä meritiedustelualiupseerikurssi.
Komppanian veneenkuljettajat palvelevat Kuusisen sotasatamassa, jossa he
saavat koulutuksen Jurmo-, Uisko-ja Gveneenkuljettajiksi. Veneenkuljettajat
saavat aliupseerikoulutuksen. Veneenkuljettajan tehtävät ovat hyvin vaativia
ja itsenäisiä, sillä aluksen päällikkö vastaa henkilöstön ja materiaalin turvallisuudesta.
Haapasaaressa palvelevista merivalvojista osa koulutetaan meritiedustelukomppaniaan tunnistajiksi. P ä ä osa koulutuksesta tapahtuu Haapasaaren merivalvonta-asemalla ja osa muun
komppanian mukana harjoituksissa.

Erikoiskoulutuskausi

hystystiedustelutehtävissä. Osa koulutetaan tarkka-ampujiksi erikoistehtäviin.
Jokaisella kurssilla opitaan perusteet
viestivälineistä sekä ryhmän taistelutoiminnasta saarroksissa saaristossa.

Joukkokoulutuskausi
Erikoiskoulutuskauden jälkeen alkaa varusmiespalveluksen huipennus: joukkokoulutuskausi. Tässä vaiheessa ryhmät
hiotaan osaksi joukkuetta ja joukkueet osaksi komppaniaa. J-kauden meritiedustelijat viettävät pääosin maastossa
erilaisissa harjoituksissa. Palveluksensa
aikana jokainen taistelija saa lisäkoulutusta ainakin jollakin erikoiskurssilla.
Näitä ovat muun muassa sissilääkintä-,
viesti- ja mittauskurssit sekä jokaiselle
koulutettavat vesistö- ja räjäytyskurssit.

Kirkonmaan linnakkeen toimeenpanemilla miehistökursseilla koulutetaan
180 vuorokautta palvelevia meritiedustelijoita. Miehistökurssit toimeenpannaan erikoiskoulutuskaudella kahdeksan viikon peruskoulutuskauden jälkeen.
Varusmiehellä on mahdollisuus hakeutua komppanian merivalvonta-, rannikkotutka- tai tiedustelumieskurssille.

Kirkonmaan linnakkeen aliupseerikoulussa toimeenpannaan jokaisen
saapumiserän yhteydessä meritiedustelualiupseerikurssi. Siellä koulutetaan meritiedustelukomppanian tarvitsemat aliupseerit. Aliupseerikurssin I-vaiheen jälkeen menestyneimmät siirtyvät Merisotakoululle reserviupseerikurssille, josta
he palaavat kurssin jälkeen Kirkonmaan
linnakkeelle upseerikokelaina.

Tavoitteena on, että erikoiskoulutuskauden jälkeen varusmies osaa toimia osana ryhmää meritiedustelukomppanian eri tehtävissä. Merivalvontamieskurssillajarannikkotutkamieskurssilla
harjoitellaan kaluston lisäksi merialueen valvontaa ja tykistön tulenjohtotehtäviä. Tiedustelumieskurssilla harjoitellaan taistelijan toimintaa partio- ja tä-

Linnakkeen aliupseerikoulussa varusmiehellä on mahdollisuus hakeutua
meritiedustelulinjalle tai meritulenjohtolinjalle. Jälkimmäinen jakautuu AUIC
II-vaiheessa rannikkotutka- ja merivalvontaopintosuuntaan. Kirkonmaan linnakkeen aliupseerikoulusta valmistuva
varusmiesjohtaja saa koulutuksen j o ko merivalvontaryhmän tulenjohtoali-
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upseeriksi ja viestialiupseeriksi tai rannikkotutkaryhmänrannikkotutkatulenjohtoaliupseeriksi ja viestialiupseeriksi
tai tiedusteluryhmän varajohtajaksi. Tavoitteena on, että aliupseerikurssin jälkeen alikersantit harjaantuvat johtajatehtävissään niin, että he kykenevät palvelusajan lopussa toimimaan tarvittaessa yhtä tasoa vaativammassa tehtävässä.

Sääpalvelua
Kirkonmaan linnake tuottaa Ilmatieteen laitokselle sääpalveluja. Käytännössä työn tekevät linnakkeen säämiehet,
jotka käyvät säämieskurssin Tykistöprikaatissa Niinisalossa. Säämiehet palvelevat 270 vuorokautta ja osallistuvat
tykistöammuntoihin luotaamalla tykistön tarvitseman säätiedon ja tuottamalla elintärkeät tykistön sääsanomat. Palvelus 011 itsenäistä ja vaatii ennen kaikkea hyvää henkistä kuntoa.

Linnakkeen henki
Kotkan Rannikkopataljoonassa annettu koulutus on vaativaa ja haasteellista.
Palvelukseen astuvan varusmiehen kannattaa aloittaa kunnostaan huolehtiminen hyvissä ajoin ennen palvelukseen astumista. Palvelus meren ympäröimällä linnakkeella vaatii myös oikeanlaista asennoitumista ja asennetta. Linnakkeella palvelevien varusmiesten kesken
kasvaa hyvä yhteishenki j a tekemisen
meininki. Varusmiespalveluksen suorittaminen linnakkeella osana meritiedustelukomppaniaa on kunnia-asia.
•
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PVM HPALV 001 - PELOGOS

Sotilas- ja virkapuvut puolustus
Pääesikunta on antanut 1.5.2010 voimaantulleet tarkennetut ohjeet sotilas- ja virkapukujen käytöstä. Ohjeissa sallitaan
"varttuneen" reserviläisen käyttää sotilaallisia arvomerkkejä "seremoniallisissa" tilaisuuksissa. Järjestöjen kannanotoilla
näyttää olleen asiassa merkitystä. Ote ohjeesta alla. (KM)

1 Johdanto
Tällä asiakirjalla määrätään puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista
sekä sotilaspuvun käyttämisestä.
Tarkemman normituksen sotilaspukujen ja virkapukujen kuosista, laadusta,
väristä, kokoonpanoista ja käytöstä sekä sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista antaa Pääesikunta työjärjestyksensä mukaisilla hallinnon sisäisillä määräyksillä.

2 Käsitteet
2.1 Sotilaspukuja virkapuku
Sotilaspukuja virkapuku on Pääesikunnan vahvistama, määrätyn kuosinen,
laatuinen ja värinen asukokonaisuus siihen liittyvine merkkeineen ja tunnuksineen. Sotilaspuku muodostetaan yhdistelemällä sotilaspukineita, merkkejä ja
tunnuksia. Virkapuku muodostetaan
yhdistelemällä virkapukineita, merkkejä ja tunnuksia.
2.2 Sotilaspukine ja virkapukine
Sotilaspukineella tarkoitetaan sotilashenkilökunnalle vahvistettua, määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta ja varustetta. Virkapukineella tarkoitetaan puolustusvoimien erikseen määritetylle siviilihenkilökunnalle vahvistettua määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta ja varustetta.
38

2.3 Sotilaspuvussa ja virkapuvussa
kannettavat merkit ja tunnukset
Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavalla merkillä ja tunnuksella tarkoitetaan sotilaspukineen tai virkapukineen
tiettyyn kohtaan kiinnitettävää esinettä, jonka muoto, mitat, kuviointi, materiaali, väri ja kiinnitystapa ovat tarkoin määritetyt.
Arvomerkeillä osoitetaan niiden käyttäjän sotilas- tai palvelusarvo.
Muilla merkeillä osoitetaan asianomaisen henkilön toimiala tai tehtävä, sotilas- tai muu koulutus, suoritettu tutkinto, sotilasvirka- tai muita ansioita sekä
erityiset vaatimukset täyttävä kunto- tai
taitosuoritus.

3 Puolustusvoimien sotilaspuvun ja virkapuvun käyttö
3.2 Reserviin tai varareserviin kuuluva
tai ei asevelvollinen
Palveluksessa olevan asevelvollisen velvollisuudesta käyttää sotilaspukua säädetään asevelvollisuuslain (1438/2007)
66 §:ssä.
Palveluksessa olevan asevelvollisen
tulee käyttää sotilaspukua, jollei palvelustehtävän laadun tai muun syyn vuoksi yksittäistapauksissa toisin määrätä.
Reserviin tai varareserviin kuuluvalla, varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalve-

luksen suorittaneella henkilöllä on lisäksi
oikeus käyttää sotilaspukua seuraavasti:
1. kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla
2. puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-,
edustus- ja kilpailutilaisuuksissa
3.

4.

5.

kansainväliseen yhteistoimintaan
liittyvissä juhla-, edustus-ja kilpailutapahtumissa
osallistuessaan puolustusvoimien tilaamaan vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annetun lain
(556/2007) mukaiseen koulutustapahtumaan sekä
ammattisotilaan häissä ja
hautajaisissa

Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneella ei asevelvollisella
(yli 60 -vuotias) on oikeus käyttää sotilaspukua seuraavasti:
1. kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla
2. puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-,
edustus- ja kilpailutilaisuuksissa
Sotilasvirasta eläkkeelle siirtyneellä henkilöllä on oikeus käyttää sotilas-

Merivoimat

i/oimissa
pukua edellä mainittujen tilaisuuksien
lisäksi myös muissa tilaisuuksissa, joissa siviilihenkilöt käyttävät juhlapukua.
Tarkemmat määräykset muiden
kuin sotilasvirassa palvelevien oikeudesta käyttää sotilaspukua ulkomailla
antaa Pääesikunta luvun 1 mukaisilla
hallinnollisilla määräyksillä.

Maakuntajoukolle oma
kummikaupunki
aaristomeren Meripuolustusalueen Raivaajaviiriköksi nimetty maakuntajoukko sai 4. Miinalaivueen perinnepäivänä, perjantaina 7.5. oman kummikaupungin, Länsi-Turunmaan kaupungin.
Lisäksi parhaillaan selvitellään
Kuha-luokan miinanraivaaja-aluksen käyttöä maakuntajoukon toiminnassa.

kuluessa, kaksi laitetaan kestosäilytykseen ja kaksi jatkaa edelleen ajossa.
Vapaaehtoisista reserviläisistä kootut maakuntajoukot ovat toimineet Varsinais-Suomessa vuodesta 2006 lähtien. Saaristomeren Raivaajaviiriköksi nimetty maakuntajoukko on 4.Miinalaivueen alainen
perusyksikkö, joka koostuu palvelussitoumuksen tehneistä, vapaaehtoisista reserviläisistä.

Pansiossa on ollut käytössä kuusi Kuha-luokan miinanraivaajaa, joista kaksi romutetaan tämän vuoden

Raivaajaviirikön päällikkönä toimii kapteeniluutnantti res Jan
Wahlstein.

S

4 Merkkien ja tunnusten käyttö
sotilas-ja virkapuvussa
Sotilaspuvussa ja virkapuvussa saa kantaa vain pukuun asianmukaisessa järjestyksessä vahvistettuja merkkejä ja tunnuksia.
Kunniamerkkejä kannetaan ritarikuntien sääntöjen mukaisesti. Yksityiskohtaiset määräykset kunniamerkkien
käytöstä antaa Pääesikunnan henkilöstöosasto.
|

RESUL:n Merimestaruuskilpailu
Tampereella 3.-4.9.2010
Kutsu
Tampereen Reserviupseerit kutsuu Teidät Tampereelle Reserviläisurheiluliiton
Merimestaruuskilpailuun 3. ja 4. syyskuuta 2010. Kilpailu käydään nelihenkisin joukkuein
Näsijärvellä ja kilpailukeskuksena toimii Ylöjärven Veneilijöiden tukikohta Pimeesalmella.
Ilmoittautumiset kilpailuun pyydetään tekemään joko puhelimitse Sampo Viheriälehdolle numeroon
050-4089118 tai mieluiten sähköpostitse osoitteeseen tampereen.merikilpailu@gmail.com.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 1.7.2010 mennessä. Kilpailuun ilmoittautuneille lähetetään
myöhemmin kilpailun esikäsky.
Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle!
Tampereen Reserviupseerit
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Kuuskajaskarin linnakesaari idästä -etuablla ns. puulaituri.

Kuuskajaskarin kuulumisia

R

auman kaupunki osti Puolustusvoimilta takaisin Kuuskajaskarin, kun saari oli vapautunut
linnakekäytöstä. Nykyisin saari on monipuolinen matkailukohde, jossa järjestyksessään toinen yrittäjäpariskunta tarjoaa
monipuolisia palveluja kävijöille. Selkämeren rannikkokilta, joka vaalii Kuuskajaskarin linnakkeen perinteitä, on nauttinut hyvästä yhteistyöstä niin edellisen kuin
nykyisenkin yrittäjän kanssa.
Haastattelin linnakkeen nykyistä
emäntää Sirpa Saarista viime kesän su40

jumisesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Uusi yrittäjä pääsi aloittamaan toimintansa saarella siksi myöhään, että varsinaiseen markkinointiin jäi viime keväänä kovin vähän aikaa. Kuuskajaskari oli
kuitenkin luonut jo maineensa saaristomatkailukohteena, joten kävijöitä riitti
ihan mukavasti kertoi Sirpa Saarinen.
Yritys-ja koululaisryhmien määrä oli jopa hienoinen yllätys.
Viime kesän muutoksia Kuuskajaskarissa oli mm. vanhan kasarmirakennuksen ottaminen kahvilakäyttöön

entisen sotilaskodin sijaan. Sotilaskoti
ja uuden kasarmin ruokala muutettiin
tilausravintolaksi. Kesäteatteritoiminta toi saarelle runsaasti uusia kävijöitä.
Keväällä 2010 tullaan Kuuskajaskarissa Saarisen mukaan panostamaan
koululaisryhmiin. Heitä varten on laadittu oma ohjelma yhteistyössä Rauman
opettajainkoulutuslaitoksen kanssa.
Varsinaisella matkailukaudella ohjelma
on kaikkien halukkaiden saavutettavissa. Myös muita ryhmävarauksia on jo tilauskirjoissa varsin mukavasti.

lapamumui

Kuuskajaskarin teräsbetoninen tulenjohtotorni
valmistui vasta 1980-luvulla.

Kahvila "Wanha kasarmi" jatkaa
toimintaansa tarjoten myös ruokaa. Ryhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin on käytettävissä tilausravintola "Kasarmin sali".
Majoituskäytössä ovat viihtyisiksi sisustetut entiset henkilökunnan rivitalot sekä kasarmilla olevat neljän ja kahdeksan
hengen tuvat oikeine armeijan sänkyineen. Erilaisilla kävelykierroksilla voi
tutustua saaren luontoon ja nähtävyyksiin joko opastettuna tai omin päin. Saa-

Kuuskajaskarin linnakkeen muistomerkki lähelläpuulaituria.

ren "salaisuuksiin" päässee parhaiten
tutustumaan opastetulla kierroksella.
Kesäteatteri jatkaa saaressa heinäkuun ajan viime kesän suuren suosi-

on saavuttaneella "Rykmentin murheenkryynillä", ohjaus on raumalaisen Jarmo
Kosken käsialaa. Saunassa on tehty peruskorjaus viime syksynä. Erilaisia ohjelmapalveluita toteutetaan asiakkaan
toiveiden mukaan lupaa Sirpa Saarinen.
Saarelle pääsee keskikesän aikaan
vuoroliikennettä ajavalla vesibussilla omalla veneelle tietysti milloin haluaa.
Veneilijöitä varten on kolmisenkymmentä laituripaikkaa sekä pesu-ja pyykkitilat.
Matkailupalvelut toimivat alku-ja
loppukesällä viikonloppuisin, keskikesän vesibussireittiliikenteen aikana päivittäin - tilauksesta tietysti muinakin aikoina. Lisätietoja www.kuuskajaskari.fi
tai 044 2049944 tai 040 765 4854.
•

Linnakkeenykköstykki tervehtii betonilaiturin kautta saareen saapuvia.

Iiro Hyrsky
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Vive la compagnie
Merisotakoulun 20. upseerikurssin 60-vuotistapaaminen

A

jalla 5.11.1949-4.3.1950 toimeenpannun Merisotakoulun 20. upseerikurssin oppilaskunta kokoontui 2.3. Suomenlinnaan
viettämään kurssin päättymisen 60-vuotisjuhlaa. Päivä alkoi Merisotakoululla
ja päättyi illanviettoon Suomenlinnan
Upseerikerholla.
Lautan kuljetettua meidät tuttua
reittiä Kauppatorin rannasta Suomenlinnan laituriin, siirryimme meille kuusi vuosikymmentä sitten niin tutuksi tulleeseen opinahjoomme, sen kurssirakennukseen eli entiseen sairaalarakennukseen. Siellä meitä odotti lounas, kunhan
Matti Lappalainen oli ehtinyt ilmoittaa
kurssin pihalle vastaan rientäneelle koulun johtajalle, kommodori Henrik Nystenille, joka oli erinomaisella tavalla
valmistellut päivämme ja oli koko ajan
mukanamme sen eri vaiheissa aina illallista myöten. Annoimme tälle mukana
ololle erittäin suuren arvon.
Jo matka Suomenlinnan, jolloin totesimme vahvuudeksemme 12 kurssiveteraania, viritti joukkoomme virkeän
yhdessäolon tunteen, joka miellyttävällä tavalla pohjusti edessä olevaa päivän
ohjelmaa.
Kurssimme on ollut edesmenneen
oppilaskuntamme puheenjohtajan, teatterineuvos Keijo Kompan, johtamana
aktiivinen myös kurssi päättymisen jälkeisinä vuosina. Säännönmukaisten viiden vuoden välein tapahtuneiden juhlien ohella on ollut mielenkiintoisia retkiä mm. Hangon ja Turun suuntiin. On
42

vietetty kurssimme johtajan, everstiluutnantti Harry Luovan mukaan nimettyjä "Harrin ehtoita" ja saunailtoja. On
päästy viiteen kurssijulkaisuunkin.
Tämä aktiivinen toiminta oli luonut pohjan myös tämän kevään yhdessä
ololle. Monien Merisotakoulun, "Herrasmiesten Koulun", mieluisien muistojen joukkoon ovat jääneet, hyville ruokailutavoille opettamisen ohella, maukkaat ateriat. Elettiinhän kurssimme aikana vielä osittain säännöstelytaloutta.
Vanhoille perinteilleen uskollisena koulun keittiö tarjosi jälleen erinomaisen
maistuvan lounaan samoissa perinteikkäissä tiloissa, joissa aikoinaan saimme
ateriamme nauttia. Voimme todeta kurssin aikaisen iskulauseen "hyvät miehet hyvä muonitus" olevan edelleen Merisotakoulun toiminnan eräänä johtotähtenä, aina vain vahvistuneena. Nostalginen tunnelma vain tiivistyi keskuudessamme tuon koulunjohtajan isännöimän
lounaan kuluessa. Henkisestä ravinnosta
vastasi osaltaan myös jo perinteiseen tapaan rovastimme Veikko Korhonen aina
vaikuttavilla Talvisodan ajat mieliin palauttaneilla sanoillaan.
Annettuamme emännille heidän
hyvin ansaitsemansa kiitokset, siirryimme päärakennukseen, jossa laskimme kukkalaitteen sankaritauluille Matti
Lappalaisen sanojen myötä. Talvisodan
päättymisen lähellä ollut 70-vuotismuistopäivä oli omiaan antamaan tilaisuudelle oman juhlavuutensa.
Sankaritauluilta siirryimme luok-

2.3.2010

kahuoneeseen, jossa koulunjohtaja kertoi selkeään, hyvin jäsenneltyyn tyyliinsä merivoimiemme ja Merisotakoulun
nykypäivästä ja tulevaisuuden näkymistä. Varsin hyvä tuntui meripuolustuksemme tila olevan, niistä tiedosta olimme tyytyväisiä. Kovasti on koulun kurssitoiminta kehittynyt, laajentunut ja syventynyt haasteisiin vastatessaan. Täytyy ihailla henkilökunnan kykyä suoriutua alati kasvavista vaatimuksista.
Infotilaisuuden jälkeen seurasi koulun johtajan johdolla tutustuminen koulun tuttuihin, muuta suuren uudistumisen
läpikäyneisiin tiloihin. Kelpaa niissä sekä opiskella että opettaa. On hienoja erikoisluokkia kaikkien nykyaikaisille välineineen. On viihtyisiä vapaa-ajan tiloja.
Kierroksella tutut asuintuvat (erityisesti kerran "hikipytyn" saanut viitostupa) olivat luonnollisesti erityisen
mielenkiinnon kohteina kasvattaen edelleen monia nostalgisia tunne-elämyksiä.
Kursimme priimuksen, Olavi Heikkilän tultua kuvatuksi priimustaulun
edessä, olikin vuorossa varsinaisiin hienoihin perinnetiloihin tutustuminen
nykyisessä kurssirakennuksessa. Tuon
vaiheen kruunasi merivoimien Mannerheim-ristin ritareiden muotokuvien
edessä otettu kurssikuva.
Sitten odottivatkin maukkaat pullakahvit aivan uusissa sotilaskotitiloissa
rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Ohjelma jatkui koulun planetaariossa. Oli jotenkin suuresti avartavaa ja
jopa sadunomaista lepotuoleissa muka-
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20. UKMeriSK:n hyväntuulisia veljiäja kunniavieras, kommodori Henrik Nysten juhlapäivän illallisella Suomenlinnan Upseerikerholla.

vasti loikoen seurata erinomaista esitystä maailmankaikkeudesta, jossa on
niin paljon ihmismielelle käsittämätöntä. Seurasikin erittäin vilkas, jopa filosofinen keskustelu.
Sisältörikkaan ja kulinaarisesti
nautinnollisen iltapäivän jälkeen oli aika siirtyä perinteistä rikkaalle Suomenlinnan Upseerikerholle, jossa olemme
vuosien saatossa viettäneet monia mieleen painuneita yhdessä olon hetkiä. Pidettiin pitkästä aikaa oppilaskuntamme
kokouskin ennen juhlasaliin katetulle illalliselle siirtymistä.
Muutamien kurssitovereidemme
jouduttua valitettavasti eri syistä johtuen poistumaan, meitä ilahdutti kurssitoverimme, amiraali Jan Klenbergin liittyminen seuraan. Oppilaskunnan kokouksen aluksi Matti Lappalainen palautti mieleen niitä syitä, jotka olivat tehneet
joukostamme ainutlaatuisen lujan veljespiirin. Siinä oli suuri ansio Keijo Kompalla, joka jo kurssiaikana erinomaisella otteella johti oppilaskuntaamme.
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Monet viihdetilaisuudet ja hänen luottomiessuhteensa kurssin johtoon rakensivat voimallisesti sitä kurssihenkeä, joka on jatkunut vuosikymmenestä toiseen riviemme harvetessa. Ihailtavalla
tavalla hän luotsasi halki vuosikymmenien erilaisia suurempia ja pienempiä yhteistilaisuuksia hallituksensa tukemana.
Hän kantoi kurssiveljistä myös henkilökohtaista huolta.
Eero Tuomolan luettua kuuden
vuosikymmenen aikana joukostamme
poistuneiden nimet, kunnioitimme heidän muistoaan hetken hiljaisuudella.
Kokouksessa katsottiin aiheelliseksi jatkaa toimintaamme voimavarojen mukaan. Hallitukseen valittiin Matti
Lappalainen (pj), Mauri Juote (varapj),
Eero Tuomola ja Henry Lönnholm, eli
vanha porukka. Hallitus sai hyviä vihjeitä vastaisten kokoontumisten puitteiksi.
Sitten olikin jo aika siirtyä kerhon
kauniiseen juhlasaliin yhteisen illallisen ääreen, jota koulun johtaja kunnioitti kutsuvieraana läsnäolollaan.

Matti Lappalainen toivotti Marskin ryypyn säestyksellä kaikki tervetulleeksi muistorikkaan päivämme viimeiseen vaiheeseen. Alkuun kuului perinteinen tunnuslaulumme, joka vielä kajahti
voimakkaana kuin ennen vanhaan. Erinomaisen illallisen höystämänä keskustelu
ja yhdessäolo sujuivat rattoisasti. Illallisen huipentumana oli amiraalimme erinomaisen selkeä esitys maanpuolustuksestamme ja erityisesti meripuolustuksemme kyvystä vastata nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Optimistinen esitys otettiin vastaan tyytyväisin tuntein.
Kurssimme päättymisen 60-vuotispäivä sujui, kiitos Merisotakoulun
johdon ja muun henkilökunnan, erittäin tyylikkäästi. Siitä vielä lämpimät
kiitokset kaikille asiaan vaikuttaneille.
Päivä oli jälleen kurssimme taipaleella kohokohta, joka jätti meidät odottamaan seuraavaa tapaamista, kun tyytyväisinä poistuimme lautalla Suomenlinnasta omille tahoillemme.
•
Teksti ja kuva:Matti

Lappalainen
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Merisotakoulun reserviupseerikurssi 36
- 50 vuotta syksyllä 2009
ja hengellisestä ryhdistämme vastasi Aaro Hurskainen. Vastuunjako on säilynyt
samana läpi vuosikymmenien. Kurssi on
kokoontunut viiden vuoden välein. Osanottajamäärä on ollut 60 %:n molemmin
puolin. Joukostamme on vuosien mittaan
poistunut 17 kurssitoveria. Kymmenkunta asuu vakituisesti ulkomailla.
Eversti Reino Aaltonen oli Merisotakoulun johtaja. Ye-majuri Jouko Hannula paimensi Ru-osastoa ja oppilaskuntaa luotsasi kuraattorina luutnatti Petteri Knuuttila. Aliupseereiden aatelia
olivat ylivääpeli Taneli Osa ja tuliasemalinjan kouluttaja vääpeli Vesa Lehti sekä
laivastolinjan ylipursimies Lehto. Käytännön koulutus annettiin Pirttisaaren
linnakkeella ja Kuha-luokan raivaajilla. Vuodet ovat jättäneet muistiin valoisat kokemukset ja vankan yhteenkuulumisen hengen.

Muistot ja nykypäivä
perjantaina 18. syyskuuta 2009

"Kaatuneiden muistoa kunnioittaen Reserviupseerikurssi 36". Vas: Tuomas Massinen, Asko
Kilpinen. Kuva P Leinonen

Tältä kurssimme näytti
Merisotakoulun Reserviupseerikurssi 36
vietti kurssitapaamistaan 50-vuotisjuhlan merkeissä Suomenlinnassa 18. syyskuuta 2009. Kurssi toimeenpantiin Merisotakoulussa 7.8. - 7.11.1959. Kurssilla oli 90 oppilasta. Rannikkotykistölinjan vahvuus oli 57 ja laivastolinjan 33 re44

serviupseerioppilasta. Keski-ikä oli 21,4
vuotta. Kuopus oli juuri täyttänyt 18 ja
nestori 41 vuotta. Takana oli aurinkoinen ja helteinen alkukesä eri aliupseerikursseilla. Oppilaskunnan puheenjohtajaksi oli valittu Tuomas Massinen ja varapuheenjohtajana toimi Stiven Laiho, tiedottajan taakkaa kantoi Olli Korhonen

Suomenlinnan lautta kokosi klo 11.00
hieman entisestään harmaantuneen
joukon. Joukon vahvuus oli 46. Merisotakoulun johtaja, kommodori Henrik
Nysten isännöi yhteistä lounasta. Perinteinen kukkalaitteen lasku sodissamme
menehtyneiden muistotaulujen edustalle
tapahtui klo 12.30. Kommodori päivitti tietomme tämän päivän merivoimista
ja Merisotakoulun antamasta koulutuksesta. Muutosten tuuli oli havaittavissa.
Teorian ja käytännön painosuhde koulutuksessa jäi askaruttamaan! Peruskorjattuun opinahjoomme tutustuimme ennen kahvituokiota sotilaskodissa.

lapaniunua

Ennen hartaushäkeä Suomenlinnan kirkon edessä. Kuva P Leinonen

Suomenlinnan kirkossa hiljennyimme perinteeksemme muodostuneeseen hartaushetkeen ja muistamaan
joukostamme poistuneita. Kurssitoverin, rovasti Aaro Hurskaisen sanat "repunkantajasta" osuivat kohdalleen hiljalleen ikääntyvään joukkoon. Suntion, kapteeni Jouko Terävän vetopasuu-

nalla soittama hartauden alku- ja loppusoitto loivat vaikuttavan tunnellman
linnoitussaarten sisutukseltaan pelkistettyyn kirkkoon. Mietteisiin vaipunut
joukko suuntasi kohti Upseerikerhoa ja
päivän päättävää illallista. Oli aika päivittää 50:n vuoden takaisia muistoja ja
tämän päivän tilannetta.

KotRPston kokelaat 7.11.1959 lähdössä Kirkonmaan linnakkeelle. Vas: Martti Fredriksson
Helsinki, Pekka Leinonen Kouvola, Esa Olli Karhula, Asko Kilpinen Helsinki, Pauli Helonen
Karhula, Pekka Nurminen Hamina, Seppo Marttila Karhula. Kuva P Leinonen
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"Ykstottisen" ja Marskin valvovien silmien alla Asko Kilpinen kertoi
Suomen tämän päivän turvallissupoliittisesta ympäristöstä ja vähän muustakin. Ateria päättyi Tuomas Massisen
paistipuheeseen ja sanomaan - viiden
vuoden kuluttua jälleen täällä. Tuomas
Massiselle ja Olli Korhoselle luovutettiin Juha Turusen hankkimat pienoistykit - kiitoksena aktiivisesta työstä kurssimme kokoon saamiseksi vuosikymmenien mittaan ja kannustukseksi tulevia
kokoontumisia varten. Oli aika päättää muistorikas päivä ja kiiruhtaa klo
21.00 lauttaan. Menneet tapaamiset olivat kouluttaneet. Kukaan ei myöhästynyt lautasta!
Kiitos Merisotakoulun johtajalle,
koulun ruokalan henkilökunnalle, Sotilaskodille sekä Suomenlinnan kirkon
väelle ja Upseerikerhon emännälle! Me
tulemme uudestaan!
•
Asko Kilpinen
MeriSK 36, rt tuliasemalinja
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Merisotakouluun 50 vuotta
teellisen työlästä hallussa olevista henkilötunnuksista huolimatta. Kuitenkin
saatiin kokoon suhteellisen hyvin mm.
sähköpostiosoitteet. Kutsu kurssiveljille
(avec) ja tiedossa oleville linjan johtajille
toimitettiin ennakkotietona kurssitapaamisen ajankohdasta ja lopullinen ohjelma
10.3.2010. Tapahtumapäiväksi oli valittu
kurssin alkamispäivä 8.4. ja tapahtumapaikoiksi MERISK ja Suomenlinnan upseerikerho. Juhlaan osallistui kolmannes
veljistä ja kaikkiaan 59 henkilöä.
Ohjelmassa oli aamukahvi ravitseKurssimme koulun portuilla vuonna 2010. Edessä ev Jukka Karvinen, Risto Rydman ja kommodori

muskeskuksessa, kukkalaitteen laske-

Aarno Koivisto.

minen koulun sankaritaululle. Auditoriossa oli koulun johtajan, kommodo-

eväällä 8.4.1960 tuli 128 ali-

K

nä tuohon aikaan olivat SIRtR, TurRtR,

ri Henrik Nysten paljon kiitosta saanut

upseerikoulun käynyttä ali-

HanRPsto, KotRPsto, VaarPsto, HelLp,

esitelmä koulutuksesta, Tämän jälkeen

kersanttia MeriSK:n reser-

HelLAs, TurLp ja TurLAs. Kurssilta val-

oli mahdollisuus tutustua saneerattuun

viupseerikurssi 38:lle tarkoituksena

mistui 9.7.1960 kaikkiaan 120 kokelasta.

koulurakennukseen. Sotilaskodin kah-

kouluttaa heistä upseereita reserviin.

Koulunjohtajana oli kommodori Kaler-

vitilaisuuden yhteydessä oli mahdolli-

Tuliasemalinjalle tuli 43, tulenjohto- ja

vo Kijanen ja reserviupseerikurssin joh-

suus hankkia Merisotakoulun tukisää-

mittauslinjalle 23, viestilinjalle 18, tor-

tajana majuri Jouko Hannula.

tiön vuonna 2005 kustantama koulun

pedolinjalle 20 ja sukellusveneentorjun-

Hyvissä ajoin vuonna 2009 aloitet-

75 -vuotishistoriikki "Merisotakoulu

talinjalle 24 oppilasta. Perusyksikköi-

tiin osoitetietojen päivitys, joka oli suh-

1930-2005" sekä muita sotilasmuistoja. Seurustelu jatkui koulun Matti Kurki

AT-Marine

Oy

-messissä. Kursimme osallistui vuonna
1960 Mannerheimin ratsastajapatsaan

Täyden palvelun talo
merenkulkijoille ja
telakoille

paljastusparaatiin. R U K täytti 40 vuot-

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet
Radioasemat
Säiliömittauslaitteet
teollisuudelle

vat myös kursimme läsnä olleet linjanjoh-

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

ta ja sai ensimmäiset rynnäkkökiväärit.
Aamupäivän tilaisuuksissa puhuitajat eversti Jukka Karvinen , kommodori Aarno Koivisto sekä oppilaskunnan
silloinen puheenjohtaja Risto Rydman.
Saunan jälkeen siirryttiin Suomenlinnan upseerikerholle, jossa tutustuttiin perinnehuoneeseen, seurusteltiin
ja nautittiin yhteinen päivällinen musii-
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sitten
kin ja tanssin lomassa. Tilaisuudessa
puheenjohtaja Rydman piti tervehdyspuheen ja sihteeri Pentti Jänkälä välitti kenraali Jukka Valtasen ja kurssilla
5 vuonna 1934-35 olleen 95-vuotiaan
Peitsa Mikolan tervehdyksen.
Kurssi on kokoontunut viiden vuoden välein ja seuraavaa tapaamista odotellaan jo vuodelle 2015.
Tilaisuuden järjestelyistä vastasi
työryhmä: Risto Rydman, Asko Arkkolaja Pentti Jänkälä.
B
Yhteystiedot:
Pentti

Jänkälä

Teinintie 18 C, 00640 HELSINKI
gsm 0400 405 027
email: pentti.jankala@apr. inet.fi
Kuvat: Pentti Jänkälä

Perinteinen hernekeitto ja pannan maistuivat niin kurssiveljille kuin daameillekin. Vasemmalla ovat
sosiaalineuvos Juhani Irjala ja järjestöneuvos Marja Irjala.
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Kahden tragedian torpedoputki
Torpedovene S 2:n torpedoputki

kunnostettu

Torpedovene S2 a. Prozorlivyj (1901) Uppoama:230tAseistus: (1925) :2-75mm tykkiä, l-45cm torpedoputki. 53 miestä

Elokuu 1926: S 2 nostettu ja käännetty oikein päin Reposaaren redillä. Torpedoputkijälleen merestä nostettuna.
48
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Toipedovene Bditelnyj (1906) Uppoama: 380t Aseistus: 2-75mm tykkiä, 3-45cm torpedoputkea. 70 miestä

M

arraskuun 27. päivänä
1917 venäläinen torpedovene BDITELNYJ ajoi
miinaan ja upposi Reposaaren edustalla. Noin 60 miestä aluksen 70-henkisestä miehistöstä menehtyi joko heti räjähdyksen seurauksena tai pian uppoamisen
jälkeen hyiseen mereen.
Suomen itsenäistyttyä aluksen hylyn oikeudet myytiin yksityiselle pelastusyhtiölle nimeltä Helsingin Pelastus
Oy. Yhtiö löysi hylyn heinäkuussa 1919,
ja siitä nostettiin mm. kaikki kolme
torpedoputkea. Putket päätyivät vuoden 1920 aikana Puolustusministeriön
Taisteluvälineosaston hallintaan.
Suomen laivaston käytössä oli itsenäisyyden alussa mm. viisi Sokol-tyyppistä torpedovenettä. Kaikki nämä oli
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aseistettu yhdellä 38cm putkella malli
1898 torpedolle. Torpedolla oli varsin
heikkotehoinen räjähdyspanos (65 kg)
ja lyhyt ampumamatka (900 m). Näitä torpedoja oli lisäksi jäänyt maahan
vain noin 20 kpl. Uudempaa 45cm malli 1912 torpedoa löytyi sen sijaan yli 120
kappaletta (panos 100 kg, ampumamatka 6000m). Oli siis luonnollista, että jo
1919 suunniteltiin S-torpedoveneiden
aseistamista malli 1912:aan sopivilla
ammuntalaitteilla.
Ongelmana oli, että maahan ei ollut jäänyt yhtään malli 1912:aan sopivaa putkea. Asiaa vatvottiin aina kesään
1924 asti. Tähän mennessä oli myös esitetty tarjouspyyntö turkulaiselle Vulcanin telakalle, jonka tiedettiin valmistaneen putkia Tsaarin laivastolle. Hal-

vimpana ratkaisuna päätettiin kuitenkin kunnostaa Bditelnyjn putkista kaksi. Kunnostus vaati myös eräitä muutoksia, koska nämä putket oli alunperin
tarkoitettu malli 1904-1910 torpedoille.
Muutoksiin kuului mm. torpedon käynnistimen (liipasimen), syvyys-ja nopeusasutusten aukkojen paikan muuttaminen. Lisäksi oli tehtävä uusi kääntökehä
aluksen kannelle.
Putket asennettiin S l:lle ja S 2:lle
vasta juuri ennen vuoden 1925 purjehduskauden alkua. S 2 ampui omalla putkellaan 35 laukausta tämän purjehduskauden aikana. Lokakuun 4. 1925 tapahtui pahin Suomen laivastoa rauhanaikana kohdannut merionnettomuus. S 2
kaatui myrskyssä Reposaaren edustalla
vieden mukanaan koko 53 henkeä käsit49

Loppukevät 2010 Sotamuseon Suomenlinnan Maneesissa: Putki maalattuja messinki kiilloitettu.

tävän miehistönsä. Uppoamispaikka ei
ollut kovinkaan kaukana Bditelnyjn hylystä. Torpedoputki vajosi jo toisen kerran syvyyksiin ja oli nyt todistanut yhteensä yli sadan merisotilaan menehty-

mistä. S 2:n hylky löydettiin kesäkuussa
1926, ja se nostettiin saman vuoden elokuussa. Se vietiin Helsinkiin ja romutettiin Kone & Silta Oy:n telakalla vuonna 1927.

Torpedoputki irroitettiin aluksesta jo Reposaaressa. Sitä ei enää koskaan
asennettu mihinkään alukseen, ja se luovutettiin vuonna 1930 vastaperustetulle
Sotamuseolle, joka toimi tuolloin Suo-

Syyskuu 2009: Suomenlinnan telakalla suoriPutki oli lähes kahdeksan vuosikymmentä tällä paikalla tykkirivinjatkeena Suomenlinnan

tetussa hiekkapuhalluksessa paljastui maali-

Kustaanmiekalla.

kerrosten aha valmistajan leimat.
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Historia

1. Laukaisuvipu

6. Sivusuuntausasteikon

2. Ajopanok.sen panoskammio iskureilleen

7. Torpedon kulkunopeuden asetus

12. Putken sivusuuntaus

3. Torpedon koneiston käynnistin (liipasin)

8. Laukaisupaineen mittarin alaosa

13. Laukaisi/laitteiston varmistintappi

4. Torpedon lukitus putkeen

9. Sivusuuntauksen

5. Torpedon lähtökulman (hyrräkulman) asetus

menlinnassa. Kun museo muutti myöhemmin kantakaupunkiin, jäi putki
edelleen Suomenlinnaan. Siellä se ehti
olla ulkosäilytyksessä melkein 80 vuotta. Tuona aikana siitä hävisi osia kuten
peräluukku, taaempi suuntauspyörä akseleilleen sekä kääntökehän sivusuuntausasteikot.
Kiinnitin taannoin Sotamuseon
huomiota putken ainutlaatuiseen historiaan, ja syyskuussa 2009 sain kutsun
Suomenlinnan telakan verstaalle. Putki
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paikka

11. Torpedon ilmanpaineen mittaus

lukitus

10. Torpedon kulkusyvyyden asetus

oli tuotu sinne ja hiekkapuhallettu. Vuosikymmenten maalikerrosten alta paljastui runsaasti messinkiosia ja mikä tärkeintä, putken numero 48 sekä leima Z.
VL (Zavod Vulkan) kyrillisillä kirjaimilla. Putki on siis Vulcanin telakan tekemä
Turussa. Olin aikoinaan ottanut putkesta
hilseilevää maalia, ja tässä näytteessä oli
punaisen pohjavärin ja ruostepinnan välissä tummanharmaa maalikerros. Putki maalattiin tällä värillä, jättäen kaikki messinkiosat maalaamatta.

Kunnostettu putki on nyt tässä asussa Sotamuseon Suomenlinnan Maneesissa
tänä keväänä avatun S 2-näyttelyn keskipisteenä. Näyttelyssä on lisäksi S 2:n lippu sekä aluksen pienoismalli.
•
Teksti ja piirrokset Juha
Kuvat Juha Joutsin

Joutsi

kokoelma

Lähteet:
Kansallisarkisto, Sörnäisten Toimipiste:
Laivaston Esikunta II
Puolustusministeriön Taisteluvälineosasto
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Tuntemattomat ja unohdetut talvisoda
tyneen Er.P. 18 1939 1940 HANGÖ ryijyn tyyliset muut ryijyt ovat taideja ryijytietokirjoissa mainitsemattom a n t u n t e m a t t o m a n ryijytaiteilijan,
Kale Tapiovaaran suunnittelemia j a
sommittelemia, varmaankin heidän kotiompelimossaan tehtyjä Tampereella
1940. Vastaavia kansallisia symbolikuvia ryijyissä toki löytyy. Lähinnä tätä
"tapiovaaralaista" tyylisuuntaa pitäisin Neoviuksen koneosaston päällikön
insinööri AW Raition 1930-luvun ryijyjä, joissa esiintyy miltei yhtäläinen vaakunaleijonamme kudontakuvio, esim.
ryijyssä "Itsenäisyyden kuusi". Mutta
Raition ryijyt eroavat kuitenkin selvästi Kale Tapiovaaran vapaudenristiryijyjen sommittelusta ja symbolikuTolvajärviA ittojoki-iyijy on ijijytuiteilija Kale Tapiovaaran ja vaimonsa Kertun valmistama. Omistaa

vista. Neoviuksen tiedetään kuitenkin

KeijoTapiovaara. (ErSP3- Erillinen Sissipataljoona 3).

jo tuolloin olleen ryijyjen suurtuottaja, joten jonkinlaisesta monopolistaTällä hetkellä lienee melko var-

kin lienee ollut kyse. Yksityistä ryijy-

kuvat jo 16:sta vapaudenristi-

maa, että kaikki Hangon k i r p p u t o r i n

jen pienkotiteollisuutta j a -yrittäjyyt-

ja muista Talvisota-aiheisista

lumppukasasta toukokuussa 2007 löy-

tä ei v a r m a a n k a a n katsottu kovin hy-

V

iime lehden jälkeen olen saanut

ryijyistä, joista olen saanut tiedon. Niissä on miltei jokaisessa vuosiluku 1940.
Näillä talvisodan muistoryijyillä
ja muutamalla 1930-luvun alun vaakunaleijonaryijyllä ei yhdelläkään ole vielä varmennettua, tutkimuksellisesti hyväksyttävää historiaa, josta selviäisi niiden suunnittelija, valmistaja, ostaja, hinta yms. Niistä voi kuitenkin tyylillisesti
erottaa saman suunnittelijan tekemät vapaudenristiryijyt, jotka selvästi erottuvat muista. Ryijyistä ei ole löytynyt myöskään kudontaohjeita tai ainoatakaan kuvaa missään julkaisussa, vaikkakin on ilmeistä, että niitä on jonkun mallin mukaan tehty eri puolilla maatamme.
52

Lottamuseossa oleva Suomen Sota -ryijy 1939-40.Ryijyn historia on toistaiseksi tuntematon.

Historia

ankarien Vapaudenristiryijyt
väliä silmällä! Mallisuojista pidettiin jo
silloin varsin mustasukkaisesti kiinni!

Tapiovaaran taiteilijaveljekset
Kale (Kalervo) "Kalkkuna" Tapiovaara
ja vaimonsa Kerttu kutoivat ryijyjä välirauhan aikana särpimekseen. Kalen saama sopimus Olympialais-Komitean kanssa 1939 valmistaa yksinoikeudella ja komitean vahvistamilla hinnoilla viittä eri
kokoa ja mallista olevaa virallista Olympiaryijyä Helsingin XII Olympialaisiin
raukesi talvisodan jälkeen, jolloin komitea perui Olympialaisten järjestämisen
23.4.1940. Olympialaiset järjestettiin Helsingissä vasta vuonna 1952, jolloin ne olivat XV Olympiakisat (XIII 1944 peruuntuivat sodan vuoksi, XIV 1948 Lontoossa).
Kale Tapiovaara ei valmistanut
olympiaryijyjä Helsingin 1952 XV Oympiakilpailuhin, tuskin niitä valmisti mikään muukaan taho, ei ole ainakaan näkynyt museoissa, mutta valmisti muita
itse suunnittelemiaan ns. taideaiheisia
Elokuvaohjaaja ja reservinväurikki Nyrki Tapiovaaran kaatumisen 29.2.1940 muistoryijy,jonka on
kutonut hänen veljensä Kalen vaimo Kerttu Tapiovaara. Nyrki johti kahden sissijoukkueen erkoistehtävääja kaatui tehtävästä vetäännyttäessä suojatessaan konepistoolitulellaan omien irtautumista.
Hän jäi ja katosi kentälle.Ryijyn omistaa Keijo Tapiovaara.

Waldenin "Kannas"-ryijy on Rapalan kartanossa. Puolustusministeri Waldenin jäämistöä.
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ryijyjä, joista mm. kolme lahjoitettiin
kuninkaallisille Helsingin kisojen aikana. Ryijyn saivat kuningattarilleen vietäviksi kruununprinssit Englannista ja
Alankomaista, lisäksi Egyptin prinsessa Faika otti ryijylahjan vastaan. Asiasta on lehtitietoa. Kale Tapiovaara, vaimonsa Kerttu ja koko perhe saivat vastaanottaa myöhemmin kuninkaalliset
kiitoskirjeet, joissa ylistettiin ryijyjen

kauneutta. Lehtitietojen mukaan, Aamulehti mukaan lukien, kuninkaalliset eivät suostuneet vastaanottamaan mitään
muita lahjoja Suomesta! Sittemmin Kale Tapiovaaran suunnittelemia taideryijyjä on tiettävästi annettu lahjoina myös
ulkomaalaisille diplomaateille 1950-luvun lopulla. En ole kuitenkaan mistään
taide- tai ryijytietokirjasta löytänyt mainintaa Kale Tapiovaarasta ja hänen ryi53

on mielenkiintoinen. Juuri tuo museon
kappale poikkeaa kaikista muista vastaavista "tapiovaaralaisista" vapaudenristiryijyistä sen osalta, että siitä puuttuu neljä hakaristikuviota. Asian voi
todeta kuvista. Ovatko ne siitä retusoitu pois tai vain itsestään haalistuneet
näkymättömiksi, mitä katoamisilmiötä
ei ole sattunut yhdenkään muun ryijyn
kohdalla? Pajarin kopiosta sekin asia selviäisi? Melko varmasti se ryijy on tallella
ja jonkun Pajarin sukulaisen hallussa! Se
joka tietää, kertokoon!

Er P18

Kale Tapiovaaran sommittelema ja kotona kudottu Olympiaryijy 1940 keskeneräinen malli tai luonnos. Yksi valmis tävskokoinen Olympiaryijy on olemassa Tampereen Museossa. Muista ei ole mitään
tietoa. Luonnoksen omistaa Keijo Tapiovaara.

jyistään, mutta sitä vastoin Nyrkistä, Ilmarista ja Tapiosta on lukuisia mainintoja eri taide- ja tietokirjoissa.
Ilmeisesti talvisodan ihme ja sen
jälkeinen tilanne nostatti tarpeen luoda
sodassa olleille isänmaan puolustajille
ja kaatuneille sankarivainajille muistoryijy, joka säilyttäisi joukko-osaston nimet ja taistelupaikat kunniakkaalla tavalla. On aivan ilmeistä, että taiteellisten
Tapiovaarojen vähemmän tunnettu veli
Kalervo loi uusien tarpeiden mukaisen
upean ja sankarivainajia ja sankareita
kunnioittavan talvisodan muistoryijyn,
joista ohessa on kuvia.
Myöskään Olympiaryijyistä 1940
ei ole juurikaan tietoja, paitsi, että tänään onnistuin surffaamaan Tampereen
Museon kokoelmien esinehausta Olym54

piaryijyn 1940, jonka suunnittelijaksi
mainitaan Kalle Tapiovaara. Kale Tapiovaara asui tuolloin välirauhan aikana 1940 Tampereella, joten kyseessä lienee sama henkilö virheellisellä merkinnällä museon tiedostossa.
Myöskin kuvissa esiintyvän Tolvajärvi-Aittojoki JR 16 haalistunut vapaudenristiryijy, joka kuuluu Tampereen museon kokoelmiin, lienee kirjattu
sinne virheellisin ja puutteellisin luovuttajatiedoin. Sen mukaan ryijyn on suunnitellut ja valmistanut Kale Tapiovaaran
kuuluisa veli Ilmari "Imma" Tapiovaara, joka ei pitäne paikkaansa. Se luovuttajatieto, että ryijystä on tamperelaisen
aseveliyhdistyksen toimesta valmistettu
kopio JR 16 talvisodanaikaiselle (193940) komentajalle eversti Aaro Pajarille

Erillispataljoona 18, talvisodassa 193940, taisteli itärintamalla Laatokan pohjoispuolella ja sitten verisissä ratkaisutaisteluissa Viipurinlahden länsipuolelle
Häränpäänniemessä ja Vilaniemessä. Komentaja oli vapaaherra res.majuri Berdnt
von Stackelberg, Joukko oli koottu Länsi-Uudenmaan ruotsinkielisistä rannikkokaupungeista, ja se kuului merivoimiin, vaikka taistelikin maalla. ErP 18 ei
koskaan taistellut Hangossa, joka luovutettiin jo 10 päivää talvisodan päättymisen jälkeen 23.3.1940 Neuvostoliitolle laivasto- ja lentotukikohdaksi. Er.P 18 siirrettiin aluksi vartioimaan Hangon mottia ja sitten se kotiutettiin. Ryijyn merkintä on siis kummajainen, koska joukko ei
taistellut Hankoniemellä, eikä sitä edes
perustettu Hangossa. Sotasurmaprojektin mukaan voidaan todeta, että pataljoonasta kaatui talvisodassa 8 hankolaista,
mutta mikään varsinainen hankolaisista
koottu joukko se ei ollut.
Odotan mielenkiinnolla lisätietoja näistä unohdetuista ja kirpputorien
lumppukasoihin joutuneista Talvisodan Vapaudenristiryijyistä - Sankariryijyistä!
•
Kaarle Lange, maj evp
Puh/fax k. 0192483253

Johan Snellman

Filateliaa:

Joulu 1939 erään postikortin kertomana
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ouluaattona 1939 päivätty kenttäpostikortti

Merivoimista Paraisten Lielaksiin. Mitä sen
taakse kätkeytyykään?

Mitä kortin leimat ja merkinnät tarkoittavat:

1.

Lähettäjä kapt. ltn. V. Poutiainen

2.

Yksikön peitenumero
Merivoimat 5E (Sukellusvenelaivue)

Rannikon Puolustaja 212010

3.

MERIVOIMAT 10 = Turun Laivastoasema

4.

Postin tuloleimaus Lielaks 28.12.1939
55

S/VVesihiiden miehistöä vuonna 1931.

Kortin lähettäjä on kapteeniluutnantti Veikko Poutiainen. Kortin
kirjoitushetkellä hän toimi sukel-

VESIHIIDEN vesillelasku 2.8.1930.

lusvene VESIHIIDEN päällikkönä.
Sukellusvenelaivueen muodostivat
sukellusveneet VESIHIISI, VESIK-

KO ja SAUKKO. Jäänmurtaja SISU
toimi laivueen emälaivana.

Sisaralus VETEHINEN lasketiin Aurajokeen 1.6.1930 suurin
juhlallisuuksin. Sarjan kolmas alus, IKU-TURSO valmistui 1931.

VESIHIISI valmistui 1930 Chrichton-Vulcanin telakalta (nyk. STX
Europe) vuonna 1930. Sen rakennusnumero oli 703. Alustyyppi kehi-

tettiin Saksan laivaston 500 tonnin
standardiveneeksi, saksalaista suunnitteluapua käyttäen. 63,5 m pitkän
aluksen miehistö oli 30. Aseistukse-

na 76 mm Bofors tykki ja 2 torpedoputkea keulassa ja 2 perässä. Lisäksi 20 miinaa.

Jouluaaton 24.12.1939 vietto
Kortin tekstin mukaan Veikkokin
sai paketin, jossa mm oli tämä kortti. Sukellusveneessä (tai emäaluksessa) oli joulukuusi ja kinkkuakin oli
syöty kovasti.
Kenttäpostia sensuroitiin ja oli
kiellettyä mainita missä oli, saatikka
mitään sotilasasioita.
VESIHIISI vietti joulunsa Husön tukikohdassa, Ahvenanmaan
Sottungassa. Postikortista päätellen rauhallisissa tunnelmissa.
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Joulupäivä 25.12.1939
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Finland

Joulupäivänä määrättiin VESIHIISI
merelle tehtävänään miinoittaa Paldiskin edusta. Yli sadan merimailin
matka sujui hyvin ja 27.12. saatiin 19
miinaa laskettua aivan sataman suulle. Kun postikortti saapui Lielaksiin
seuraavana päivänä, VESIHIISI oli
jo palaamassa Husön tukikohtaansa.
Kotiväki oli korttia lukiessaan varmaan iloinen, että isäntä oli saanut
•
viettää rauhallisen joulun....
Filatelisti 10/2009
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Matkalla Moskovaan
'mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy'

Venäjän edelleen tunnetuin pyhiinvaelluspaikka. Leninin mausoleum. Kuva: Daniel Forsell.

sallistuimme rannikkoupseeriyhdistyksen organisoimalle matkalle Moskovaan 23.4.2010- 26.4.2010
välisenä aikana. Matkaseurueeseemme
kuului kuusi aktiivipalveluksessa olevaa upseeria, viisi vakinaisesta palveluksesta eronnutta, kaksi reservinupseeria sekä neljä kadettia, joten koko
Rannikkoupseeriyhdistyksen kirjo oli
monipuolisesti edustettuna. Jo ennen
lähtöämme saimme tiedoksi ensimmäisen muutoksen matka ohjelmaamme
paluumatkamme, joka oli suunniteltu
toteutettavaksi Tolstoi-junalla Moskovasta Helsinkiin, vaihtui junamatkaan Moskovasta Pietariin "Punaisella Nuolella", josta matka jatkuisi Helsinkiin bussilla. Lienee arvattavaa, että muutos ei jäänyt matkan ainoaksi.

O

Lähdimme perjantaina 23. päivä
58

Tolstoi-junalla kohti Moskovaa. Junamatkalla tutustuimme paremmin
seurueen muihin jäseniin, ja yhteishenki oli alusta asti loistava. Aamul-

la saavuimme Moskovaan, jossa junasta noustuamme törmäsimme paikalliseen oppaaseemme Ludmilaan, joka oli
hälytytetty opastamaan meitä vain päivän varoitusajalla. Ensimmäisenä ohjelmassamme oli kiertoajelu ja tutustuminen Moskovan keskustaan, Ludmilan opastuksella jokaiselle ensikertalaisellekin tuli ainakin kohtuullinen
kuva naapurimaamme pääkaupungista. Kävimme jaloittelemassa Punaisella Torilla, jossa valmistauduttiin kuumeisesti Voiton päivän juhliin, samalla pistäydyimme tervehtimässä toveri
Vladimir Iljits Uljanovia, joka makasi
edelleen tyynesti mausoleumissaan Punaisen Torin laidalla.
Tutustuimme lauantaina myös
Suuren Isänmaallisen Sodan ( = II
Maailmansota) museoon, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Mainittavaa on,

Illallinen Stalinin bunkkerissa gruusialaisen tapaan. Jarmo Valtimo, oppaamme Ljudmila ja
hyvä hengettäremme Svetlana, joka huolehti erityisesti vodkan riittävyydestä. Kuva: Kai Masalin.

СЛ-ГОД
ОЧКИ

Entisen GUM:n tavaratalon nyky sisustusta. Valitettavasti nukkeja. Kuva: Kai Masalin.

että museossa tuntui olevan päävärinä punainen ja tunnuksena ulkopuolellakin sirppi sekä vasara. Valitettavasti suurin osa museon teksteistä oli

vain venäjäksi. Suurinta kiinnostusta

mukaan olisi meillä ollut vielä yhteinen

museon annista herättikin 12 tuuman

illallinen Stalinin bunkkerissa, mutta

rautatietykki, tykki on ollut käytössä

se oli siirretty oppaamme muiden me-

myös Hangossa. Illalla suunnitelman

nojen vuoksi seuraavaan iltaan. Niin-

Suuren isänmaallisen sodan voitosta annettu
Neuvostoliiton korkein kunnianosoitus.
Merkkiä on jaettu noin kuusi kappaletta
Hääkulkue suuren isänmaallisen sodan muistomerkillä. Suurta sen olla pitääja mieluummin
losi lännestä. Kuva: Kai Masalin.
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suurille sotapäälliköille, kuten Zukoville,
Eisenhowerilleja Montgomerylle.
' Kuva: Kai Masalin.
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Järjestöt

Marsalkka GeorgiZukov. Oikea hevonen
Yksi suuren isänmaallisen sodan museon valtavista diaraamoista. Berliini palaa.

Moskovan voittoparaatissa oli valkoinen.

Kura: Kai Masalin.

Kuva: Kai Masalin.

pä seurueemme siirtyi hotellillemme
lepäämään ja valmistautumaan sunnuntain koitoksiin.
Sunnuntaina luovutettuamme hotellihuoneet matkamme jatkui käynnillä Venäjän puolustusvoimien keskusmuseossa, josta oppaamme johdolla löysimme kansiollisen tietoa talvisodasta. Kansio ei kovinkaan suurta osaa 24-salisen museon tarjonnasta
edustanut, mutta oli kuitenkin edistystä verrattuna neuvostoaikaiseen tarjontaan. Tässäkin museossa oli laajasti esillä erilaista panssari- ja lentokaTilunne-ju käskynjakohuone Stalinin bunkkerissa. Karulta vaikutti. Kuva: Daniel Forsell.

Vasemmalta Roope Herts ja Andreas Berner. Kuva: Daniel Forsell.
60

lustoa museon pihalla.
Illalla matkamme huipentui esittelykierrokseen sekä gruusialaiseen illalliseen Stalinin bunkkerissa Itä-Moskovassa. Paikka oli upea ja ruoka loistavaa. Kävimme Stalinin työhuoneessa, hämmästelimme Stalinin erikoislaatuista shakkilautaa, sekä saimme
mielenkiintoisen tietoiskun Moskovan
metron sekä bunkkerien rakentamisen
yhteydestä. Illan lopuksi matkanjohtajanamme onnistuneesti toiminut Jar-

mo Valtimo palkitsi serenadilla matkaoppaamme Ludmilan sekä viehkeät
tarjoilijattaremme, jotka huolehtivat
väsymättömästi asianmukaisten juomien riittävyydestä.
Loppumatka toteutui sen kummallisemmitta kommelluksitta Moskovasta Pietariin, jonka läpi ajaes-

"Hankolainen " rautatietykki. Kuva: Kai Masaiin.

samme Pertti Huhtanen kertoi Mannerheimin elämästä Pietarin kaupungissa. Kaiken kaikkiaan matka oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Suuri kiitos Rannikkoupseeriyhdistykselle sekä Rannikkotykistösäätiölle, jotka
mahdollistivat tämän matkan toteuttamisen. Uusia seikkailuja odotellessa, hyvää kevättä kaikille!
Teksti: kadetti Roope Herts
Kuvatekstit: Kai Masaiin

Riipaisevin patsas Suuren Isänmaallisen Sodan muistomerkkialueelta. Kuva: Kai Masaiin.

"Shakkilauta "Jota kerrottiin käytetyn strategisessa ja taktisessa suunnittelussa, sotapeleissä.
Kuva: Kai Masaiin.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Vuosikokous Upinniemessä 15.4.20K
-

kapteeniluutnantti
Heikki Heilala MERISK
majuri res Kare Vartiainen
RT-Johtorengas

-

yliluutnantti
Kristiina Baumgartner
KOTRP/SLMEPA

-

kapteeniluutnantti
Kari Laakko
T U R R P (SMMEPA)

Vuosikertomuksesta

Upinniemen upseerikerho tarjosi hyvät tilat RUY:n ja MY:n samanaikaisille vuosikokouksille.

E

nnen kokouksen alkua luovutettiin Rannikon Puolustaja lehden
vuoden 2009 kirjoittajastipendi komentaja Aimo Jokelalle, joka on yksi kolmesta palkittavasta.

tiin edelleen 12, ja koko erovuoroisten
ryhmä valittiin edelleen jatkamaan
hallituksessa seuraavat kaksi kautta.
Hallituksen kokoonpanoksi tuli
siis: Kahden vuoden säännöllä jatkavat:

Palkitsemisen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja, kommodori Henrik Nysten, avasi kokouksen ja toivotti 26-päisen kokousväen tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin perinteiseen tapaan kokouspaikan
isäntä eli Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Timo Junttila. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.

-

komentaja evp Jarmo Valtimo
evp-jäsenet

-

komentaja Petri Parviainen
MERIVKOULK/SLMEPA

-

komentaja Petri Vähäkangas PE
komentajakapteeni Kari Salin
SLRR/SLMEPA

-

kapteeniluutnantti
Heikki Mattila SLMEPA

-

kapteeniluutnantti
Jussi Rodriguez MERIVTL

Henrik Nysten jatkaa
puheenjohtajana
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti kommodori Henrik Nysten, joka näin jatkoi puheenjohtajuuttaan. Hallituksen vahvuudeksi päätet62

Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin:
kommodori Heikki Rauhala
MERIVE
-

komentaja Ove Enqvist
evp-jäsenet

Yhdistyksen jäsenmääräksi todettiin
321. Kunniajäseniä ovat kenraali Jaakko Valtanen, vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, prikaatikenraali Asko Kilpinen ja eversti Matti Lappalainen.
Toimintavuoden aikana valmistui kaksi eri kadettikurssia johtuen
Bologna prosessin mukaisesta koulutusuudistuksesta. Uusiksi yhdistyksen
jäseniksi kutsuttiin 17.4.2009 valmistuneet 75. Merikadettikurssin rannikkojoukkolinjan maisterit yliluutnantit:
Jenni Laitala , Henrika Malmström
ja Mikko Simenius sekä 30.8.2009
valmistuneet 76. Merikadettikurssin
kandidaatit: luutnantit Jani Andersson, Axel Häggblom, Kim Juup, Aapo Louhija Ilkka Soininen.
Maanpuolustuskiltojen Liitto valitsi vuonna 2009 RP-lehden Vuoden
Kiltalehdeksi uusitusta kiltalehtikilpailussa. Kunnianosoitus oli lehden
historian seitsemäs ja viides nykyisen
toimituksen aikana.
Todettiin, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

Jäsenmaksun korottaminen
Vuosikokous päätti korottaa varsinaisten jäsenten jäsenmaksun 23 euroon.
Korotus piti toteuttaa, koska postikulut ovat koko ajan nousseet. Esim. RPlehden postikulut vuonna 2009 nousivat 55 % edellisvuodesta.
Siksi on hyvä tässäkin yhteydessä muistuttaa, että yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteiden kokoaminen jatkuu. Ilmoita puuttuva emailosoitteesi sihteerille, niin saadaan
edelleen säästöjä.
Kokouksen sihteeri, komentaja evp Jarmo Valtimo ja kokouksen puheenjohtaja

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma 77. toimintakaudelle (2010) hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma sisälsi mm. seuraavat
kohdat:
3.

6.

7.

kommodori Timo Junttila.

perustaa yksi kaikille meriupseereille
yhteinen yhdistys.

Järjestetään jäsenretki Moskovaan 23,- 26.4. ja kevätretki Isosaareen 2.6. sekä tutustumismatkoja meripuolustuksen kohteisiin.

Liki puoleentoista tuntiin venyneen kokouksen lopuksi, kiitti kokouksen puheenjohtaja osallistujia ja
päätti kokouksen.

Hallitus nimeää tulevaisuustyöryhmän kehittämään yhdistyksen
toimintaa (sisältäen mm neuvottelut mahdollisesta yhdentymisestä
Meriupseeriyhdistyksen kanssa).

Vuosikokous oli tyytyväinen hallituksen toimintaan j a esitti erityiset kiitokset RP-lehden päätoimittaja
Kai Masalinille hyvin tehdystä työstä.

Komentaja A imo Jokela vastaanotti Vuoden
kiijoittaja 2009 -stipendin.
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Yhdistyksen puheenjohtaja otti esille
ajankohtaisia aiheita, joista keskusteltiin.
Todettiin mm, että RP-lehti tarvitsee uuden päätoimittajan ensi vuoden alusta, ja että vuonna 2010 ei valmistu rannikkojoukkolinjan upseereita, koska rannikkojoukkolinja toimeenpannaan vain joka toinen vuosi.

Kehitetään yhdistyksen uusien
jäsenten rekrytointia ottamalla
huomioon upseerikoulutuksen
uudet linjajaot ja opintosuunnat.

Hallitus esittää seuraavassa vuosikokouksessa näkemyksensä yhdistyksen kehittämisestä tulevaisuudessa
ja sen osana selvittää mahdollisuuden

Muut asiat

Kokouksen jälkeen nautittiin yhteinen päivällinen Meriupseeriyhdistyksen jäsenten kanssa.
Jarmo Valtimo, kumi: Ove Enqvist
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Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

№ fi

Vuosikokouksessa päätettyä

Y

hdistyksen vuosikokouksessa
15.4.2010 Upinniemessä oli paikalla 38 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Karhuvaara,
sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri
Marko Varama. Vuoden 2010 teema
on "Merelliset uhat"

Hallitus 2010
Puheenjohtaja kommodori Markus
Aarnio. Varapuheenjohtaja komentaja Simo Laine. Jäsenet: komentajakapteeni Mika Raunu, komentajakapteeni
Kristian Isberg, komentaja Mauri Väänänen, komentaja Tom Hänen, kapteeniluutnantti Niko Kälkäjä, kapteeniluutnantti Jyrki Myllyperkiö
Yhdistyksen kunniajäseniksi
kutsuttiin: kommodori Jukka K Pajala, komentaja Yrjö Halonen, komentajakapteeni Eino Asp, komentajakap64

teeni Tony Veltheim ja kapteeniluutnantti Helge Jalava.

TAPAHTUMIA
Syyskuun kuukausikokous Turussa
Forum Marinumissa 10.9. alkaen kello
16.30. Aiheena Itämeren meriliikenne,
esitelmöitsijänä lippueamiraali Bo Österlund. (Samaan aikaan on alkamassa kansainvälinen "Northern Coasts
2010" -harjoitus. Aurajoessa on kiinnittyneenä kymmeniä harjoitukseen
osallistuvia aluksi eri maista.) Kuljetus Helsingistä lähtee Kiasman edestä
kello 14.00. Ilmoittautumiset sihteerille 30.8. mennessä.
Syysmatka "Konevitsan luostari ja
Pohjois-Laatokka" 1.-3.10.2010.
Yhdistyksen syysmatkan vastuullisena järjestäjänä on Vihdin Liikenne Oy

Oc^/y

VL-matkat. Asiantuntijaoppaana toimii sotahistorioitsija FM Timo Vakkuri. Matkalle lähtö on perjantaina 1.10.
kello 06.30 Helsingistä ja paluu Helsinkiin on myöhään sunnuntai-iltana 3.10.
Matkan jäsenhinta on 350 euroa. Matkalle mahtuu 42 jäsentä. Ilmoittautumiset sihteerille kirjeitse tai sähköpostilla 2.7.2010 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava yhteystiedot matkan järjestäjää varten (tarkemmat ohjeet mm. viisumin hankkimiseksi
lähetetään vastuullisen matkanjärjestäjän toimesta). HUOM! Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. Matkavakuutus ei sisälly matkan hintaan.
Sihteerin yhteystiedot
(pyydetään käyttämään ensisijaisesti
sähköpostia):
Marko Varama
Laivastokatu 1 h, 00160 Helsinki
sähköposti: mrama@upseeriliitto.ji
puhelin: (09) 66894016

Vaasan Rannikkopatteriston

Perinneyhdistys

Vaasan Rannikkopatteriston
Perinneyhdistyksen vuosikokous

V

uosikokous pidettiin 15.8.2009
Vaasan kasarmialueella sotilaskodissa. Vaikka siitä on jo aikaa pian vuosi kulunut, on asiat syytä kirjata kuitenkin vielä ylös tulevia polvia ajatellen.
Sotilaskoti jatkaa edelleen toimintaa kiinteistössä, jonka se on ostanut itselleen. Kokouksen jälkeen jatkettiin linja autolla matkaa Raippaluotoon entisen Sommarön linnakkeen alueelle.
Linnakkeella järjestettiin muistolaatan paljastustilaisuus. Tilaisuuden
aluksi komentajakapteeni Pauli Salo
piti esitelmän linnakkeen historiasta.
Tämän jälkeen paljastettiin Rannikkotykistösäätiön kustantama muistolaatta. Laatan paljastivat Kerttuja Mikko
Pöytälaakso, jotka työskentelivät linnakkeella vuosina 1964 - 1968. Laatassa on teksti:" Suomen Rannikkotykistö toimi tällä alueella vuosina 1939
- 1987". Vaasan Rannikkopatteristo

Sommarön tykkien purku vuosituhannen alussa.

hallinnoi aluetta vuosina 1964 - 1971.
Pöytälaaksot kertoivat elämäs-

tään silloisella linnakkeella. Elämä oli
varsin karua ja siltayhteyttä ei tietenkään tuohon aikaan ollut. Esimerkiksi sähkö tuotettiin generaattorilla, joka oli varsin usein epäkunnossa. Moni
vanhoista kouluttajista löysi vielä tuttuja paikkoja alueelta, vaikka puusto
olikin kasvanut melkoisesti. Jopa puisen tulenjohtotornin perustukset löytyivät pienen etsiskelyn jälkeen.
Sommarön laiturilta siirryttiin
hienossa syyssäässä m/s Corinalla Raippaluodon sillan kupeeseen Berny ravintolaan, jossa nautittiin päivällinen.

Berny-ravintolassa

Pauli Salo
040-5942854, www.netikka.net/paulisalo
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Järjestöt

Sininen Reservi

Vuosikokous Kotkassa
reen Reserviupseerit ry:n meriosasta)
kokouksen puheejohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Kristiina Slotte. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Kaj Pettersson (Nylands Brigads Gille
rf) ja Jorma Kuntsi (Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys ry).
Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat.

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen

Kyminlinnan Paikallisosastolle luovutetun Sinisen Reservin

standaarin vastaanotti Sirkka Pokki. Kuva Mika Kuutti

S

ininen Reservi ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin
Kotkassa lauantaina 24.4.2010. Kokousväki kaikilta toiminta-alueilta
kokoontui tällä kertaa Kymenlaakson
Ammattikorkeakoulun tiloihin, Pookinmäelle. Tilaisuus aloitettiin paikallisten sotilaskotisisarten tarjoilemalla
maistuvalla kahvilla. Samalla kertaa
puheenjohtaja Arno Hakkarainen ja
varapuheenjohtaja Ari Falkenberg luovuttivat 60-vuotiaalle Rannikkosoti-
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laskotiyhdistyksen Kyminlinnan Paikallisosastolle Sinisen Reservin standaarin. Sen vastaanotti paikallisosaston jäsen Sirkka Pokki.
Päivän virallisen ohjelman aloitti KYAMK:n merenkulun opettajan,
Tapani Salmenhaaran pitämä vuosikokousesitelmä aiheena Suomenlahden turvallisuus.
Vuosikokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Arno Hakkarainen,
joka kutsui Kimmo Rautasen (Tampe-

Nyt valittiin viime syksynä hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukainen hallitus. Oleellisin muutos on se,
että uusien sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja yhdistyksen varapuheenjohtaja, Ari Falkenberg esitti hallituksen jäsenmääräksi 12 jäsentä, jonka kokous vahvisti. Puheenjohtajaksi oli esitetty yksimielisesti Arno
Hakkaraista. Hakkarainen valittiin
puheenjohtajaksi, mutta säännöistä poiketen, ja omasta pyynnöstään,
vain yhden vuoden kaudeksi.
Hallituksen jäseniksi valittiin
seuraavat, joista puolelle arvottiin yhden vuoden toimikausi (suluissa toimikausi):
-

Tapio Riikonen, Kymen Laivastokilta ry (2010-2011)
Ari Falkenberg, Kymenlaakson
Rannikonpuolustajainkilta ry
(2010)

-

Lars Eklund Helsingin Laivastokilta ry (2010)
Reima Mäkeläinen, Helsingin Reservimeriupseerit ry (2010)

-

Kimmo Kinos, RT-kerho Johtorengas ry (2010)

-

Eero Karuvaara, Merireserviläiset ry (2010-2011)

-

Keijo Karimäki, Laivaston Sukeltajakilta ry (2010-2011)

-

Jarmo Holm, Turun Laivastokilta
ry (2010-2011)

-

Sampo Viheriälehto, Tampereen
Reserviupseerit ry Meriosasto
(2010-2011)

-

Anja Räisänen, Rannikkosotilaskotiyhdistys ry (2010)

-

Timo Lehto, Pohjanlahden laivastokilta ry (2010-2011)

-

Jorma Kuntsi, Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys
ry (2010-2011)

Ravintola Datariinassa nautitun
maistuvan ruuan jälkeen suuntasivat
osallistujat kukin omia teitään viikonlopun viettoon.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Kimmo Rautanen Tampereen Reserviupseerit iy:stä
seuraa toimintasuunnitelman läpikäyntiä. Kuva Mika Kuutti

ta huolimatta oli edelliseen Rannikon
Puolustaja-lehteen annettu tämän vuoden Meripuolustuspäivän osalta väärä päivämäärä. Tilaisuuus pidetään
siis lokakuun viimeisenä lauantaina
30.10. Merisotakoululla. Päivän teemana on ajankohtaiseen YETT-strate-

Merivoimien vuosipäivä
Suomenlinnassa
Merivoimien vuosipäivää vietetään
9.7.2010 Helsingissä, Suomenlinnassa.
Sininen Reservi ry:n järjestämä iltajuhla vietetään Suomenlinnan Upseerikerholla perinteikkäiseen rentoon
tapaan. Ilmoittautumisohjeet j a tarkemmat tiedot ilmoituksessa toisaalla tässä lehdessä.

Meripuolustuspäivä 30.10.
Merisotakoululla

Suomen

giaan olennaisena asiana kuuluva merellinen viranomaisyhteistyö. Päivän
ohjelma ja tarkemmat tiedot seuraavassa Rannikon Puolustaja-lehdessä.
Aurinkoisia päiviä ja myötäisiä
tuulia tulevalle kesälle!
Teksti:
Arno Hakkarainen ja Mika Kuutti

Jääkärimuseo

Jääkärintie 80, 62420 K O R T E S J Ä R V I
Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00
muulloin ti-ke 12.00-16.00
tai sopimuksen mukaan.

M

S u o m e n Jääkäriliikkeen
synnystä, toiminnasta
ja historiasta kertova
Puh.o624129841.040 8667 048
näyttely.

www.kauhava.fi
suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi
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Järjestöt

Hangon Rannikkopatteriston

Perinneyhdistys ry

Talvisodan päättymisen
muistohetki 13.3.2010

L

auantaina 13.3.2010 tuli kuluneeksi 70 vuotta Talvisodan päättymisestä. Talvisota päättyi 12.3.1940
Moskovassa allekirjoitettuun rauhansopimukseen, ja 13.3.1940 sotatoimet
loppuivat.

Hangossa pidettiin kaksikielinen
muistohetki 13.3. iltapäivällä vastaavasti kuin 30.11. täällä järjestetty Talvisodan syttymisen muistotilaisuus.
Muistohetki aloitettiin seppeleenlaskulla veteraanikivellä, seppeleen laskivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sture Söderholm, Porkkalan
Rannikkopataljoonan pataljoonaupseeri, komentajakapteeni Antti Rainio ja nuorison edustajana, lukiolainen
Torbjörn Stubö. Lippulinnassa olivat
edustettuina hankolaiset sotaveteraani-, maanpuolustus-ja kansalaisjärjestöt. Kunniavartiossa veteraanikivellä
olivat lukiolaiset Hankoniemen lukiosta ja Hangö gymnasiumista.
Kaksikielinen muistohetki aloitettiin kirkossa heti seppeleenlaskun
jälkeen. Hartaushetken pitivät kirkkoherra Anders Laxell (Hangö svenska församling ) ja vt. kirkkoherra
Marja Kalliokoski ( H a n g o n suomalainen seurakunta). Kirkossa esiintyivät Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkokuoro, laulaen "Kynttilöiden syttyessä" ja "Veteraanin iltahuudon". Raaseporin Musiikkiopiston oppilas Tommi Räsänen soitti uruilla ja
pianolla useamman kappaleen, päättäen esityksensä tunteikkaaseen "Kotimaani ompi Suomi"-sävellykseen.
68

Hangon evakuointia maaliskuu 1940. Kuva: Hangon Museo.

Tervehdyksen esittivät Hangon
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kurt Wennerqvist ja komentajakapteeni Antti Rainio. Lukiolaiset Jami Lietzen Hankoniemen lukiosta ja
Torbjörn Stubö Hangö gymnasiumista lukivat esitykset "Talvisodan 1939
- 1940 päättymisen tapahtumat Hangossa." Muistohetken jälkeen Hangon
kaupunki tarjosi pulla-ja kakkukahvit
kaupungintalon lämpiössä.

Talvisota-näyttely
Lämpiön tiloihin oli Hangon museon
henkilökunta järjestänyt Talvisota-aiheisen näyttelyn, mm. Hangon evakuoinnista ja pommituksista. Tuolta ajalta kerrotaan, että evakuointi onnistui
hyvin, vaikka vaikeuksia oli riittämiin
asti. Linnakesaarien Russarön ja Hästö-Busön tykkikaluston siirto onnistui
jäänsärkijöiden avulla, jään paksuus oli
tuolloin 60 cm. Tehtävä ei ollut helppo.

Mm. Russarön yli 30 tonnia painavat
tykinputket vedettiin miesvoimin laiturille. Tykkikalusto siirrettiin jäänmurtajien avulla Hiittisiin ja Harparskogiin. Hankoniemeltä johti Tammisaareen vain yksi hyväkuntoinen maantie ja
rautatie, joihin evakuoinnin paine keskittyi. Maantiellä sai liikennöidä vain
yksisuuntaisesti, paluuliikenne tapahtui jäitse pitkin Hankoniemen rantaa.
Kuljetukset jatkuivat 10 vuorokautta
yötä päivää. Vuokra-alue oli saatu tyhjennettyä jo ennen määräaikaa. Tosin
loppuvaiheessa kuormat oli tyhjennettävä suoraan hankeen vuokra-alueen
omalle puolelle. Vuokra-aikaa onneksi
kesti vain 23.3.1940-2.12.1941, jolloin
neuvostosotilaat poistuivat Hangosta.

Perinneyhdistyksen
vuosikokous 13.3.2010
Perinneyhdistyksen yhdestoista vuosikokous pidettiin Hangossa, Talviso-

Talvisodan päätymisen muistohetken seppeleenlasku, lippulinna ja kunniavartio. Kuva: Kaarle Lange.

dan päättymisen 70-vuotispäivänä, jo
tutuksi käyneessä paikassa, Haagapuiston koulussa. Kokousväkeä oli ilahduttavan paljon, yli neljäkymmentä henkeä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin edelleen majuri evp VeikkoOlavi Eronen ja varapuheenjohtajaksi edelleen komentaja evp Jarmo Valtimo. Hallituksessa erovuorossa olleet Pirjo Lange, Reino Merikukka ja
Kimmo Mäkipeska valittiin uudelleen
kahdeksi vuodeksi ja hallituksessa jatkoivat Ulf Bergen, Airi Lasanen ja Risto Muuro. Varajäsenet Kari Aarva ja
Oiva Lyytikäinen valittiin uudelleen.
Vuosikokouksen lopuksi Porkkalan
Rannikkopataljoonan pataljoonaupseeri, komentajakapteeni Antti Rainio
kertoi Suomenlahden Meripuolustusalueen toiminnoista ja harjoituksista
Hankoniemellä kevään ja kesän aika-
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na. Kokouksen jälkeen jäsenistö nautti kakku- ja sämpyläkahvit.
Myöhemmin pidetyssä järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin
edelleen Airi Lasanen ja jäsenrekisterin pitäjäksi Pirjo Lange sekä hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajaksi Jyrki Alaluusua.

Yhdistyksen tämän
vuoden toiminnasta
Vuoden tärkein tapahtuma on patteriston perinnepäivän viettäminen 1.8.
( 8 9 vuotta HanRPston perustamisesta ), jolloin voidaan taas tavata entisiä patteristolaisia, toimintamme tukijoita, yhteistyökumppaneita, ja tutustua yhdistyksen uusiin jäseniin sekä verestää muistoja vuosien varrelta.
Päivä tullaan viettämään perinteisesti
Russarön linnakkeella.

Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä, Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6. on yhteinen
seppeleenlasku Porkkalan Rannikkopataljoonan ja hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kanssa Hangon sankarihaudoilla. Jäsenretki tehdään tänä
vuonna kesäkuun alussa Rosalan Viikinkikylään.

Kiitokset
Perinneyhdistys kiittää Hangon kaupungin johtoa, Suomenlahden Meripuolustusaluetta, Porkkalan Rannikkopataljoonaa sekä kaikkia yrityksiä
ja yksityishenkilöitä, jotka olitte taas
tukemassa toimintaamme kuluneen
vuoden aikana sekä kaikkia eri tapahtumissa mukana olleita jäseniään.
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
permneyhdistys@hotmail.eom
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Järjestöt

Pohjanlahden

Laivastokilta

Kevätkokous Vaasassa

Kiltalaisia Vaasan maakunta-arkiston entisöinti/tuoneessa. Oikealla arkistonjohtaja Arja Rantanen.

P

ohjanlahden Laivastokilta piti
kevätkokouksensa 27.3. tutussa
paikassa Vaasan Osuuspankin Kukkaistalolla 22 kiltaveljen läsnä ollessa.
Kokouksessa käsitellyn toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien siunaaman tilinpäätöksen perusteella killan
hallitus sai yksimielisen tili-ja vastuuvapauden vuoden 2009 toiminnasta.
Toimintakertomuksesta ilmeni, että toiminta on ollut niin killan
pääpaikan, Vaasan osaston kuin Oulun osastonkin ja Suupohjan viirikön
kohdalla normaalin vilkasta. Jäsenet
osallistuivat hyvin aktiivisesti erilaisiin maanpuolustus- ja isänmaallisiin

70

tapahtumiin monien yhteisten kokousten ja neuvottelujen lisäksi, vaasalaiset peräti 16 tapahtumaan. Oulun osaston kertomukseen oli kirjattu kaikkiaan 18 tapaamista ja Suupohjan viirikkö koulutti mm. lukiolaisia merenkulun salaisuuksiin.
Suupohjan aktivistit ovat lisäksi
entiseen tapaan opettaneet merenkulkua alueen kansalaisopistoissa.
Killan Linda -vene on ollut heidän käytössään. Killan Ahven -luokan
Maria -alusta kunnostettiin edelleen
kuluneena purjehduskautena, muun
muassa takakannelle asennettiin turvallisuussyistä kaide. Maria osallistui
syyskuun alussa yhteen Meripuolustuspiirin väyläajoharjoitukseen. Tulevana kesänä on tarkoitus järjestää kaksi väyläajoharjoitusta. Linda puolestaan osallistuu kolmeen MPK:n harjoitukseen.
Vuonna 2009 kiltaan liittyi poikkeuksellisen paljon uusia jäseniä, yhteensä 11. Valitettavasti luonnollisista syistä ja eroamisten takia jäsenistön
nettolisäys jäi vain neljään uuteen jäseneen, joten toimintakauden lopussa
jäsenmäärä oli 156, joista kolme naisjäseniä. Kuluneen kauden kohokohtia
olivat yhteiset tapaamiset. Pohjoismaisille kiltapäiville Karlskronassa Ruotsissa otti osaa kuusi killan jäsentä ja
Turun Laivastokillan järjestämille päiville Naantalissa osallistui kahdeksan
killan jäsentä. Matkaan liittyi tutustumiskäynti vaikuttavaan Tall Ships'
Race - tapahtumaan Turussa.
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Kevätkokouksen esitelmän piti Vaasan uusi satamajohtaja Teijo Seppelin.

Kuluneen toimintakauden tulos
osoitti yli 1 000 euron alijäämää, mikä ei tietystikään ole kovin ilahduttavaa. Kiltaveneen ylläpito on kallista.
Onneksi suurimmat kunnostamiset ja
huoltotoimenpiteet ovat ohitse.
Kevätkokouksessa palkittiin kaksi killan jäsentä. Killan kotisivujen ylläpitäjä, teknikkokaptl Hannu Martikainen sai Laivaston Killan pronssisen
levykkeen ja pitkäaikainen tilintarkastaja kaptl res Mikko Sirkka Pohjanlahden Laivastokillan sinisen ristin.

Muuta toimintaa
Kiltalaiset tutustuivat helmikuun lopulla Vaasan maakunta-arkistoon,
jossa oli näyttely aiheesta Venäjän
keisarikunta j a Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808-1820. Mielen-

kiintoisen näyttelyn jälkeen tutustuttiin arkistolaitoksen toimintaan, jota esitteli perusteellisesti johtaja Arja Rantanen.
Vierailuun otti osaa 15 killan jäsentä. Lauantaina 10 kiltalaista osallistui seminaariin, jonka oli järjestänyt insinöörikaptl evp. John Holmström Mustasaaressa. Seminaari käsitteli merivoimien moottoritorpedoveneiden historiaa aina 1920-luvulta
Nuoli-veneeseen. Esitelmä oli kiintoisa
mutta varsin vaativa, ja ainakin maallikoilta esitelmään sisältyvät tekniset
osiot menivät huimasti yli ymmärryksen. Ehkä emme olleet varsinaisesti oikea kohderyhmä.
Teksti ja kuvat: Teuvo Roden
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Kuivasaaren ruokala, taustalla saunan vesitorni.

Killan

vuosikokous oli 11.3.2010
Suomenlinnan upseerikerholla.
Killan puheenjohtajana jatkaa Hasse
Rekola. Muutkin johtokunnan jäsenet
valittiin uudelle kaudelle. Ennen vuosikokousta oli komentaja Juha Puistolan mielenkiintoinen ja runsaan keskustelun herättänyt esitelmä Itämerestä tulevan kaasuputken kannalta
tarkasteltuna.

Kuivasaaren yleisöretket
Tulevana kesänä järjestetään jälleen sekä "suurelle yleisölle" että pienryhmille tarkoitettuja maksullisia yleisöretkiä Kuivasaaren linnakkeelle.
Yleiset retkipäivät ovat 19.-20.6,
17.-18.7,7.-8.8 ja 28.-29.8, joista ulkomaalaisille varattu retkipäivä on sunnuntai 29.8. Matkat lähtevät klo 11.00
ja 13.30 Merisatamasta ravintola Caruselin luota, joka on Laivurinkadun ja
Sirpalesaaren välissä. Saaressa on sotilaskoti ja killan tuotteiden myyntikoju.
Yhteistyökumppaneita ovat aiempien
72

vuosien tapaan IHA-Lines Oy, Suomenlinnan Rannikkorykmentti ja Rannikkosotilaskotiyhdistys. Hinnat ja retken
kesto löytyvät osoitteesta www.ihalines.
fi kohdasta Suljettu linnake.

Lisätietoja pienryhmille tarkoitetuista tutustumisretkistä antavat Mikko Lahtinen ja Nina Toivonen.

Järvöja Kajanus
Järvön harjoitusalueella Porkkalan
edustan saarella on kiltalaisilla käytössään hirsihuvila ja tänä kesänä peruskorjattava sauna laitureineen. Alueen
palveluita pääsevät killan jäsenten lisäksi käyttämään myös muut Suomenlahden Meripuolustusalueen vastuualueella olevien Sininen Reservi ry:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Käyttö edellyttää kertaluonteisen maksun tai vuotuisen venemaksun maksamista.
Juhannuksen jälkeisellä viikolla
järjestetään taas lastenleiri. Lisätietoja Järvöstä antavat Matti Hiltunen ja
Anne Orpana.

Robert Kajanuksen saunaa Upinniemessä ovat tervetulleita käyttämään
killan jäsenten lisäksi myös yritykset
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat.
Kiltalaisten perhesaunamaksu on 70
euroa. Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksiköille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. Yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille hinta on 500 euroa. Hinnat ovat
kertamaksuja. Kajanuksen saunan hoitaja on Mauri Harju, jolta saa lisätietoja mm. varaustilanteesta ja kulkulupamenettelystä.

Ahven-vene
Killalla on oma Ahven-vene, jonka kotisatama on Helsingin Pohjoisrannassa. Veneen operointiin tarvitaan lisää väkeä. Ota yhteys vaikka et aikaisemmin olisikaan ollut mukana killan
toiminnassa. Kuljetustarpeita on kahdenlaisia: killan omat "arkikuljetukset" (useimmiten viikonloppuisin) esimerkiksi Kuivasaareen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen tukeminen. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys Timo Liusvaaraan, ahven.viisi@gmail.com.

Kirjallisuutta
Kristiina Slottelta voi tilata viittä killan julkaisemaa historiikkia: Järvö,
Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin kirjan
hinta on 3,50 euroa + postikulut. Kirjat ovat Ove Enqvistin kirjoittamia.

Lisäksi myydään Ove Enqvistin
kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus Mannisen
teosta Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918.
Kummankin hinta on 12 euroa + postikulut.
Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse saa: Antero Tanninen, Kääpäkuja 2,21110 NAANTALI. GSM 041
4541925, antero.tanninen@pp.inet.fi.
Jari Nieminen, PL 116,02631 ESPOO.
GSM 040 7009 234, jari.nieminen2@
mil.fi. http://www.fnri.fi/perinneyhdistys/alku.html
Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, Terästä, Tekniikkaa - Itsenäisen
Suomen meripuolustuksen tekninen tutkimus-, kehitys-ja koetoiminta. HINTA LASKENUT,
se on nyt vain 20 euroa.

Kuivasaaren ruokala.

perustuu eversti evp Matti Koskimaan
kirjaan ja käsikirjoitukseen. Levyllä on
myös lisämateriaalia, mm. karttoja ja
veteraanien haastatteluista osia, joita
ei sisällytetty elokuvaan. Dvd:n hinta
on 28 euroa (postikuluineen) ja sitä voi
tilata Kristiina Slottelta.

Yhteystietoja
-

Hasse Rekola (puheenjohtaja),
gsm 0400 426 951,
hasse.rekola@elisanet.fi

-

Timo Elolähde (tiedotus), gsm
040 8304097,
timo.elolahde@ytv.fi

Viipurinlahti-dvd
Kilta on tuottanut Viipurinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-esityksen. Sen keskeisin osa on noin tunnin mittainen dokumenttielokuva, joka

Mikko Lahtinen (Kuivasaaren
isäntä, mm vierailut),
gsm 0400 472 779,
lahtinen.mikko@kolumbus.fi
Nina Toivonen (Kuivasaaren
emäntä, mm talkoot),
gsm 040 820 1122,
ninamaija@luukku.com
Matti Hiltunen (Järvön isäntä),
gsm 0400 507 990, matti.hiltunen7@luukku.com,
jarvo.kilta@hotmail.com
Timo Liusvaara,
ahven.viisi@gmail.com
Anne Orpana (Järvön emäntä),
gsm 050 966 2158,
aorpana@fonet.fi
Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja), gsm 0400 443 749
Kristiina Slotte (kirjamyynti),
gsm 050 525 0022,
kristiina_slotte@yahoo.com
Timo Elolähde, Hasse Rekola
kuvat: Suomenlinnan

Rt-kilta

Kuivasaaren vanha kasarmi.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
iskuryhmä kunnosti museotykkejä

K

eväällä 2009 pidettiin Kuivasaaressa rauseotykkien huoltomaalaukseen ja kunnostukseen ohjaava peruskurssi, joka sai jatkoa keväällä
2010. Viikonlopun 15.-16.5. museotykkien maalaustulos kertoi selvästi, että
saatua oppia on nyt helppo jakaa edelleen ja toteuttaa tykkien kunnostusta
pienenkin työryhmän voimin.
Tykkitien varrella käsittelyyn
pääsivät tykkipari lempinimeltään
"Anja ja Anneli", eli tykit ovat teknisiltä tiedoiltaan:
-

76 ltK 16 V: 76 mm ilmatorjuntakanuuna on vuodelta 1916, mallia Vickers. Tämä on ensimmäinen englantilainen nimenomaan
ilmatorjuntaan tarkoitettu tykki.
Ensimmäinen versio tästä mallista valmistui vuonna 1914.

-

75/50 OH: 75 mm 50 kaliiperin
merikanuuna mallia Obuhov merihaupitsilavetilla. Lukuisista 75
/50 OH mallisista tykeistä käytettiin mm. 75/50 OH tyyppiä jatko-

sodan jälkeenkin. Tämä on hyvä
mm. korkean lavettinsa takia, jolla päästiin suureen korotukseen ja
kantamaan.
Museotykkien maalauksessa kunnostautuivat kiltalaisista Nina Toivonen, Kirsi Kostamo, Timo Rintamä-
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ki, Timo Siitonen ja Kimmo Ylitalo.
Viikonlopun aikana raivattiin
myös kauniin, venäläistä arkkitehtuuria edustavan, linnakkeen päällikön talon edusta villiintyneistä sireenipensaista.
Teksti: Sirpa Holma
Kuvat: Elina fVirtanen

vuosipäivän iltajuhla
9.7.2010 Suomenlinnassa
Merivoimien

vuosipäivää

vietetään tänä vuonna
Suomenlinnassa Helsingissä.

Sininen Reservi ry järjestää

Iltajuhlan Suomenlinnan
perjantaina 9.7.2009klo

upseerikerholla
19.00-24.00

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja

Buffet-kortti tulee maksaa 30.6. mennessä

väyliä; perinteinen rento tunnelma ja lyhyet

tilille:

puheet. Buffetin jälkeen voi seurustella

Nordea 219918-199726 / Sininen Reservi ry.

mukavassa seurassa tai pyörähdellä tanssin
pyörteissä.

Mainitkaa lisätiedoissa osallistujien nimet,
puhelinnumero ja sähköposti.

Kesäisen buffetin hinta on 29 euroa. Buffetkortti sisältää alkumaljan, ruoan noutopöy-

Lisätiedot:

dästä ja kahvin. Alkoholijuomat alkumaljaa

Anja Räisänen yhteystiedot edellä tai

lukuunottamatta eivät kuulu hintaan.

Arno Hakkarainen

Asu on paraatipuku tai t u m m a p u k u ja

arno.hakkarainen@gmaii.com

suuret kunniamerkit.

puh 050 383 5486

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-

sähköpostitse Anja Räisäselle osoitteeseen

vetulleiksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat.

anja.raisanen@kolumbus.fi tai puhelimitse

TAVATAAN SUOMENLINNASSA!

050 307 2663.
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Killan kevätkokous

Jäsenet kuuntelivat kiinnostuneina kevätkokousta ennen pidettyä esitelmää.

K

illan kevätkokous pidettiin
MPKL:n auditoriossa Töölössä
tiistaina 23.3.2010. Paikalle oli saapunut kymmenkunta rannikkojääkäriä päättämään yhteisistä asioista. Kokousta ennen piti ylil Mikael Alopaeus
(UUDPRE) erittäin mielenkiintoisen

Killan puheenjohtaja Aarne Krogerus luovuttaa kiitokseksi ylil MikaelAlopaeukselle Viipurin
lahden taisteluista kertovan DVD:n ja Jaakko Valtasesta kertovan kirjan.

esityksen kokemuksistaan rauhantur-

kuulijoilta monta kysymystä. Kiitok-

vaajana Tsadissa ja esitys kirvoittikin

set vielä kertaalleen alustajalle!

Kilta kiitti pitkäaikaisesta,
tuloksekkaasta yhteistyöstä
VAARANNJP:sta palveluksesta
poissiiirtyneitä komkapt Tommy
Högströmiäja Itn Jari Kairoa
viettämällä yhteisen sauna- ja
ruokaillallisen huhtikuussa 2010.

Sählyä Dragsvikissä 21.6.

K
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ilta on käynyt, nyt jo perinteisesti, kullekin varus-

lyturnauksen ja jos mahdollista, killalla on oma joukkue

mieserälle kertomassa toiminnastaan ja samalla
on urheiltu tavalla tai toisella. Näillä näkymin pelaamme jälleen varusmies-rannikkojääkäreiden kanssa säh-

mukana. Halukkaiden lmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 16.6. Antti Rautiaiselle, antti@rautiainen.fi.

Vierailu SUKKiun 21.4.2010
Toistakymmentä rannikkojääkäriä eri
vuosilta, jopa vuosikymmeniltä osallistui tähän erittäin mielenkiintoiseen retkeen ja nautti isäntien, Petteri Airanteen sekä Ari Kurpan valmistelemasta
esityksestä. Vieraat pääsivät tutustumaan mm. Upinniemen painekammioon, jota käytetään aktiivisesti sukeltajien koulutuksesta. Myös uusittu uimahalli erinomaisine koulutustiloineen
ansaitsi huomionsa. Illan päätteeksi kiitokseksi isännille luovutettiin Merikotkan kyynel ja Marskin ryyppy sekä toki nautittiin munkkikahvit Sotkussa.

Sukeltajien varusteet kiinnostivat rannikkojääkäreita. Esittelyäpitämässäylil Petteri A iranne.

ilta sai mahdollisuuden tutustua
Upinniemessä sijaitsevaan Su-

kelluskoulun ja erikoisjoukkojen toimintaan keskiviikkona 21.huhtikuuta.

R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a kiittää
SLMEPA:ta, SUKK:a sekä erityisesti
isäntiään tästä mahdollisuudesta!
PS. Vierailu uusittaneen syksyllä
tai keväällä.
kurni ja teksti Antti

Rautiainen

leikarin päivä ma 5.7.2010

R

annikkojääkäreiden ja VAARANNJP:n perinnepäivää eli Teikarin päivää vietetään vuosittain
5.heinäkuuta perinnetaistelujen eli Teikarin taistelujen (1.-5.7.1944) kunniaksi. Rannikkojääkäritoiminnan siirryttyä Uudenmaan Prikaatiin on Teikarin päivää yleensä vietetty seppeleen laskulla Teikarin taistelijoiden muistokivellä Upinniemessä sekä katselmuksella Teikarin muistokivellä ja erillisellä juhlaohjelmalla
Dragsvikissä.
Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta Upinniemen
Rannikkojääkäripataljoonan perustamisesta. Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan perin-
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neyhdistys ovat esittäneet VA ARANNJP:n komentajalle,
että tasavuosien kunniaksi vietettäisiin Teikarin päivää
tavanomaista juhlallisemmin Upinniemessä.
Juhlallisuudet alkavat tämän hetkisten suunnitelmien mukaisesti klo 11 ja päättyvät klo 15. Suunnitelmissa on mm. kalustonäyttely sekä mahdollisuus kiertoajeluun Jurmo-luokan aluksella. Tilaisuuteen voivat
osallistua myös killan sekä perinneyhdistyksen jäsenet
omaisineen. Ilmoittautumiset kulkulupien vuoksi ehdottomasti viimeistään keskiviikkoon 23.6. mennessä Antti
Rautiaiselle, joko puhelimitse 050-556 1825 tai sähköpostitse antti@rautiainen.fi.
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Rannikkojääkärit Virossa
R

annikkojääkärikillassa on aktiivisesti pyritty järjestämään sellaista toimintaa, joka kiinnostaa nuoria. Tällaiseen tarjoutui mahdollisuus,
kun killan jäsen Jani Komulainen kertoi lokakuun lopulla allekirjoittaneelle sotilaslaskuvarjohyppykurssista Virossa.

Kevään 2010 aikana toistakymmentä rannikkojääkäriä on osallistunut Laskuvarjojääkärikillan junailemalle ja Söjaväe Langevarjuklubin
(Military Parachuting Club of Estonia,
http://www.slk.ee tai Facebook) järjestämälle kurssille. Kurssiviikonloppuja oli useita, ja niille osallistui aina 12

Maahantuloa kylmäharjoiteltiin vielä Virossakin. Taustalla radanpuhdistus käynnissä.

Varusteiden sovittelua kerhon tiloissa, jotka olivat vaatimattomat, mutta toimivat. Keskellä
Rannikkojääkärikillan sihteeri Henrik Nisenja allekirjoittanut.

hyppykokelasta. Tämä taas johtui hyppykoneen eli AN-2:n (maailman suurin
yksimoottorinen potkurikone) kapasiteetista, eli koneeseen mahtuu kerrallaan 12 hyppääjää.
Kurssi aloitettiin j o Suomessa
Pohjois-Haagan koululla maakoulutuksella. Muutaman koulutuskerran
aikana harjoiteltiin koneesta poistu78

mista sekä maahantuloa. Jokaisella
oli varsin hyvä tuntuma tekniikkaan
ja siihen, että sitä pitää vielä harjoitella kotona. Seuraavan viikon aikana ei
kuitenkaan tehnyt juuri mieli kaatuilla kyljelleen, kun paikat olivat jo valmiiksi kipeät.
Viikonlopun ohjelma oli (ja on
edelleen, koulutus jatkuu) aina sama.

Henrik Nisen valmiina hyppyyn.
Hyppyvaljaissa vasemmalla ylhäällä laukaisukahva ja edessä oleva paketti on varavarjo.

Perjantaina puoliltapäivin lautalla
Tallinnaan, sieltä autokuljetus kaupan kautta Keski-Viroon, Nurmsiin.
Perjantaina oli teoriaopetusta sekä -

Seuraavat hyppääjät menossa koneelle,joka oli Antonov An-2.

koe, joka oli suoritettava hyväksytysti. Sen jälkeen alkoi varusteiden valitseminen ja sovittelu sekä henkinen valmistautuminen.
Viikonlopun aikana, jos säiden
jumalat soivat, kukin sai hypätä viisi
kertaa ja Viron hyppymerkin. Valitettavasti vastoinkäymisiä on ollut useampana viikonloppuna, eikä kaikkia
hyppyjä ole päästy hyppäämään. Taisipa yksi viikonloppu peruuntua säiden
ja/tai tuhkan takia kokonaan, matkoineen kaikkineen. Onneksi rästihyppyihin on mahdollisuus, ja vaikka se vaatiikin uudelleen reissaamisen, en usko, että kukaan jättää sitä tekemättä.
Ja tuon merkin saaminen ei varmasti
ole se suurin syy.
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Itse hyppy suoritetaan Venäjän
armeijan käytössä olleilla D - 6 varjoilla, joita, toisin kuin Utin joukkojen käytössä olevaa T-10:ä, voi jopa
jonkin verran ohjailla. Ensimmäiset
hypyt suoritetaan 600 metristä ja kolmen sekunnin laukaisulla. Tuon kolmen sekunnin aikana hyppääjä vajoaa n. 100 metriä ja loppumatka tulee
sitten n. 5 m/s vauhdilla. Varjo kiinnitetään koneessa vaijeriin ja koneesta
hypätessä pakkolaukaisu avaa varjon
päälle aukeavan stabilisaattorin, joka
laittaa hyppääjän oikeaan asentoon.
Hyppääjä itse vetää hyppyvaljaissa
olevasta laukaisukahvasta, joka avaa
päävarjon. Hätävarana on aikavarmistettu automaattilaukaisu, jonka pitäisi

GO!

joka tapauksessa avata päävarjo. Varjot ovat kuulemma erittäin toimintavarmoja ja kaiken kaikkiaan Laskuvarjojääkärikillan pääjunailijan, Pekka Konun mukaan onnettomuuksia ei
näillä viime kesänä aloitetuilla kursseilla ole sattunut kuin yksi. Kursseja
on ollut vuoden aikana toistakymmentä ja ilmeisesti jatkoa seuraa.
Mukana olleet ovat estoitta kehuneet kokemusta ja allekirjoittanut yhtyy
edellisiin. Koulutus oli yksi parhaimpia kokemuksia henkilökohtaisessa 26
vuoden reserviläistoimintahistoriassa.
Kiitos Laskuvarjojääkärikillan
Team ExcelsiorTle, kurssin järjestelijöille ja eritoten Konun Pekalle!
kuvat ja teksti Antti

Rautiainen
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Yhdistyksen suurin hanke on vuodesta 2009 alkaen ollut häviävän
linnake-elämänmuodon taltiointi tutkijoille, kirjailijoille ja kaikille jotka
ovat siitä kiinnostuneita. Joulukuussa 2009 toteutettiin linnake-elämän
nykydokumentointi Isosaaren linnakkeella yhdessä Helsingin Yliopiston
kanssa 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. Vapaa-ehtoisia haastattelijoita kaivataan!
Vuonna 2010 tullaan taas paljastamaan uusia rannikkotykistön muistolaattoja. Suunnitelmissa ovat ainakin Borstö, Norrskär sekä Haminan-Kotkan alue. Paikalliset perinneyhdistykset ovat vastuussa näistä tilaisuuksista ja voinevat antaa tarkempia tietoja yksityiskohdista.
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RANNIKKOTYKISTÖ ON
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 nimija yhteystietonne, sähköpostiosoite
ml. pankkisiirtolomakkeen tiedoksiosaan.
Rannikkotykistön
Perinneyhdistys ry.n puheenjohtaja
Ove Enqvist
enqvist@oktanet.fi
0405524136

ikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa

uolustusvoimat hankkii 16 RG

P

taoperaatioiden partiotehtäviin. Ajo-

RG-32M -partioajoneuvon

32M -partioajoneuvoa. Han-

neuvo on suojansa vuoksi tarkoituksen-

tekniset ominaisuudet:

k i n n a n arvonlisäveroton ar-

mukainen myös tiedustelu-ja suojausteh-

-

vo on 6,2 miljoonaa euroa. Pääosa ajo-

tävissä, joissa on varauduttava iskujen

neuvoista toimitetaan puolustusvoimil-

kohteeksi joutumiseen.

moottori: Steyr, iskuntilavuus 3,2
1, ahdettu j a välijäähdytetty, käyttövoima diesel, max. teho 135 kW

le lokakuussa 2010. Tehtyyn hankinta-

Ajoneuvo soveltuu vastaavissa teh-

-

vetojärjestelmä: 4x4

sopimukseen sisältyy lisähankintavara-

tävissä myös kansallisen puolustuksen

-

omamassa: 7 100 kg

us seitsemästä ajoneuvosta.

tarpeisiin esimerkiksi erikoisjoukko-

-

kantavuus: 820 kg

Osa ajoneuvoista kohdistetaan suo-

jen vastaisessa taistelussa. Hankintaan

-

mitat: pituus: 5,42 m, leveys: 2,14 m,

malaiselle kriisinhallintajoukolle Afga-

sisältyy varaosia, erikoistyökaluja, do-

nistanissa. Suomeen jäävät ajoneuvot

kumentaatioita sekä käyttöön liittyvää

mahdollistavat joukkojen koulutuksen

koulutusta. Ajoneuvot toimittaa BAE

kotimaassa, muun muassa osallistuttaes-

Systems -konserniin kuuluva Land Sys-

sa Euroopan Unionin taisteluosastoon.

tems OMC Etelä-Afrikasta.

korkeus: 2,43 m
-

si ohjaamossa: 1, kuormatilassa: 3
-
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varustelu: vetokoukku, vinssi, suojasavunheittimet, ikkunaverkot,

Ajoneuvon käyttö painottuu kansainvälisten sotilaallisten kriisinhallin-

istumapaikkoja kuljettajan lisäk-

turvatäyterenkaat, A B S - j a r r u t
-

valmistusmaa: Etelä-Afrikka

•
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Rannikkojääkärikilta

Yhteinen
julkaisumme
Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nysten
GSM 0400 887 849
e-mail: henrik.nysten@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Timo Junttila, GSM 040 750 2348
e-mail: timo.junttila@mil.fi
Asiamies Jukka Leikos
Pääesikunta, PL 919,00131 Helsinki
Puh 02 998 00
e-mail: asiamies.rtsaatio@elisanet.fi

Merivoimat
Tiedotuspäällikkö Annele Apajakari
Merivoimien Esikunta, PL 58,20811 Turku
e-mail: annele.apajakari@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10,02400 Kirkkonummi
Puh 0299 510 532, GSM 040-513 0999
e-mail: markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25,01600 VANTAA
Puh 02 998 00. GSM 0400-959370
e-mail: tatu.vartiainen@mil.fi

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

RT-kerhojohtorengas
Puheenjohtaja Kare Vartiainen
Jupperinmetsä 5,02730 Espoo
GSM 0400 694 538
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Arno Hakkarainen
Helenankuja 4 , 0 1 4 0 0 Vantaa
GSM 050 383 5486
e-mail: arno.hakkarainen@gmail.com

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
e-mail: pekka.takki@srs.fi
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Puheenjohtaja Aarne Krogerus
Ukonhauentie 2 D 36,02170 Espoo
GSM 040 545 1426
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi

Rannikkoiääkäripataljoonan
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilja Hakanpää
Nissintie 23,02780 Espoo
GSM 040 728 8272
e-mail: ilja.hakanpaa@mil.fi

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 2 0 , 1 0 9 0 0 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
e-mail: veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 Turku
GSM 050 465 9309
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi

Rannikon Puolustajain kilta

Kymen Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10,49400 Hamina
GSM 050 540 5417
e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net

Kymenlaakson
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 Rauma
GSM 040 510 5547
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6,02180 Espoo
GSM 0400 426 951
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Arasto
Santtionranta 5,23960 Santtio
GSM 041 472 0602
e-mail heikki@arasto.fi

Rannikkotykistön perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqist
Hevoshaantie 9 D 6,01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
e-mail: enqvist@oktanet.fi

Turun Rannikkotykistörykmentin
Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Jukka Ranta
SMMEPA, PL 5,20241 Turku
Puh 02 998 00
e-mail: jukka.ranta@mil.fi
www.turrtr.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki
GSM 050 5522756
e-mail: larseklund@kolumbus.fi

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37,20320 Turku
GSM 044 282 2145
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2 , 0 3 3 0 0 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

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

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3,20100 Turku
GSM 0400 520 620
e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustajan teemat 2010

Tapahtumakalenteri 2010
20.-22.06.

X V Pohjoismaiset
Laivastokiltapiiivät Raaseporissa
( R P 1/10, sivu 65)

21.06.

Rannikkojääkärikillan
varusmiessählyä dragsvikissa
(sivu 74)

05.-08.08.

Pohjoismaiset Merikadettipäivät
Helsingissä (sivu 13)

3/2010

"Suljettujen s a a r t e n " konversio j a
uusiokäyttö

03.-04.09.

RESUL.n Merimestaruuskilpailu
Tampereella (sivu 39)

4/2010

Suoini ja kansainväliset

10.09.

MY:n k u u k a u s i k o k o u s Turussa
(sivu 62)

28.06-1.7.

i ä r v ö n lastenleiri
( R P 1/10, sivu 84)

01 .-03.10.

MY:n syysmatka L a a t o k a n
K a r j a l a a n (sivu 62)

03.-04.07.

17. Salpavaellus Miehikkälässä
( R P 1/10, sivu 43)

30.10.

Meripuolustuspa™
Merisotakoulussa (sivu 65)

05.07.

R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n Teikarin
Päivä Upinniemessä (sivu 75)

09.07.

Merivoimien vuosipäivä
Suomenlinnassa (sivu 65 ja 73)

merivoimat

SIRt-killan Kuivasaaren
yleisöretket kts. sivu 70

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

Veneilyn voimaa veleirosta!

VOLVO PENTA
LAUTTASAARESSA

Marine Center Finland on Volvo Penta merimoottoreihin ja tarvikkeisiin
erikoistunut täyden palvelun jälleenmyyjä Helsingin Lauttasaaressa.

•MYYNTI
-HUOLLOT JA KORJAUKSET
-VARAOSAT JA TARVIKKEET
-SÄHKÖTYÖT
•TUKKUMYYNTI
- WEBSH0P
V O L V O

PENTA
• Nostot 30t asti

Lujitemuovikorjaamo

MARINE CENTER
Marine Center Finland, Vaneentekijäntie 9. 0 0 2 1 0 Helsinki
Puh. 0 2 0 7 3 1 4 0 4 0 , varaosat 0 2 0 7 314 0 4 3 . huolto 0 2 0 7 3 1 4 0 4 1

www.marinecenter.fi
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VE&E1RO

VOLVO PENTA CENTER

Puolanlaituri (Hovinsaari), Kotka p. 2109560
i-pe 8-17, ajalla 3.4.-19.6. myös la 10-13
www.veleiro.fi
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SUORITUSKYKYÄ

TAISTELU N JOHTO JÄRJ ESTELM11N

9LV-taistelunjohtojärjestelmän ainutlaatuinen

ja erään ensimmäisen tason fregattien toiseen

menestys australialaisen ANZAC-fregatti- ja

päivitykseen.

ruotsalaisen Visby-korvettiohjelman puitteissa
on ollut seurausta huolellisesta toiminallisesta
määrittelystä sekä monikäyttöisen ohjelmistoarkkitehtuurin tarkasta muotoilu- ja kehittämistyöstä. Arkkitehtuuri on mahdollistanut monien
erilaisten sensorien ja aseiden liittämisen aluksen
taistelujärjestelmään. Kustannukset ovat olleet
hyvin pieniä ja vaikutukset operaatioon vähäisiä.

Saab 9LV taistelunjohtojärjestelmän monikäyttöisyys ja useiden eri ase- ja sensorijärjestelmien integrointi tekee siitä ihanteellisen monille
alustyypeille, aina sukellusveneistä ja isoista
taistelualuksista kevyisiin vartioaluksiin ja puolisotilaallisiin aluksiin. Järjestelmä päivityksineen
ovat asiakkaiden käytössä ympäri maailmaa.
• • •

Teknologian osalta 9LV:ssä on siirrytty COTSkäyttöjärjestelmään ja uuteen avoimeen
arkkitehtuuriin. Osoitetun toimintakyvyn ja
tuotteen elinaikaisen huollon ansiosta 9LV on
valittu järjestelmäksi uuteen australialaiseen
amfibioalukseen, ANZAC-luokan päivitykseen

www.saabgroup.com

NIMI
ASEISTUS
TARKOITUS

RAUMA-LUOKAN OHJUSVENE
ERILAISIA ASEJÄRJESTELMIÄ
MID-LIFE UPGRADE (MLU)-OHJELMA

