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Merivoimien kehittäminen 

Merivoimien kehittäminen on pitkäjänteistä, jatkuvaa prosessia, 
mikä pitää sisällään organisaation, henkilöstön ja materiaali-
sen kehittämisen. Tavoitetilana on mahdollisimman tehokkaat 

merivoimat, jotka kykenevät suoriutumaan annetuista kriisiajan tehtävis-
tä. Tärkeimpiä niistä ovat Suomen rannikon ja saariston puolustaminen, 
maamme meriyhteyksien turvaaminen ja merialueelta tulevan hyökkä-
yksen torjunta. Samalla on myös luotava rauhan ajan järjestelmä, mikä 
luo parhaat edellytykset ylläpitää valmius ja toimintakyky edellä 
mainittuihin tehtäviin. 

Merivoimien ra-organisaatio on nykyisellään hyvin toimiva, eikä 
siihen ole tarvetta tehdä mitään suuria muutoksia. Puolustusvoimien 
rakennemuutos on jo aiheuttanut ja tullee jatkossa vielä aiheuttamaan 
pienempiä tarkistuksia joukko-osastojen sisällä aiheutuen toisaalta 
joidenkin yksiköiden (esim. HanRPsto) lakkauttamisesta ja toisaalta 
muuttuneista varuskunnallisista tehtävistä. Puolustusvoimien sodan ajan 
organisaatio tulee Valtioneuvoston selonteon mukaisesti huomattavasti 
pienenemään. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös merivoimien vahvuu-
teen, mikä osaltaan merkitsee joukko-osastojen joukkotuotantovelvoit-
teiden supistumista. Tältä osin suunnittelu on vielä kesken ja nähtäväksi 
jää, tuleeko tämä vaatimaan myös hienosäätöä ra-organisaatioihin. 

Henkilöstön kehittämisen osalta merkittävintä on edelleen uuden 
päällystön koulutusjärjestelmän eteenpäin vieminen ja hiominen siten, 
että tuotos eli valmistuvat upseerit kykenevät suoriutumaan heille 
annetuista tehtävistä. Vielä on liian aikaista arvioida uudistuksen 
lopputulosta, mutta katson luottavaisena tulevaisuuteen. Lisäksi on 
myös mainittava, että kaikkien henkilöstöryhmien (ml. siviilit) jatkokou-
lutusmahdollisuuksia tutkitaan ja suunnitellaan. 

Tulevaisuuden merivoimat edellyttävät myös henkilöstörakenteen 
kehittämistä. Nykyinen henkilöstökokoonpano ei vastaa kaikilta osin 
tulevan kaluston ja uusien järjestelmien asettamia vaatimuksia. Tarvetta 
on erityisesti teknisen henkilöstön sekä sotilasammattihenkilöstön 
määrän lisäämiseen. Huolestuttavaa on henkilöstömäärän lasku. Viimei-
sen viiden vuoden aikana kokoonpano on pienentynyt noin sadalla 
hengellä ja merivoimille annettujen suunnitteluperusteiden mukaan 
virkojen määrä nykyisestä 2272:sta tulee vielä laskemaan. Tämä asettaa 
entistä suuremmat haasteet henkilöstö- ja organisaatiosuunnittelulle, 
jotta nykyinen suorituskyky kyetään ylläpitämään. 

Materiaalisen kehittämisen saralla kulunut vuosi on ollut hyvin työn 
täyteinen. Viime talvi- ja kevätkauden aikana laadittiin koko puolustus-
voimien ja sen osana merivoimien pitkän aikavälin kehittämissuunnitel-
ma, mikä ulottuu aina 2010-luvun loppupuolelle saaka. Tämä suunnitel-
ma jatkaa pitkäjänteisesti edellisen vastaavan suunnitelman mukaisia 
linjauksia. Merkittävin muutos edelliseen tapahtui Laivue 2000:n 
kokoonpanossa. Aiemman kahden Hamina-luokan ja neljän Tuuli-
luokan sijasta päätettiin laivueen lopulliseksi kokoonpanoksi neljä 
Hamina-luokan ohjusvenettä. Päätökseen vaikuttavana tekijänä oli 
tulevina vuosina merivoimien tehtävien kaluston kehittämiselle asetta-
mien vaatimusten uudelleenarviointi. Pintatorjuntakyvyn kehittämisestä 
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tinkimättä painotetaan jatkossa aiempaa enemmän kykyä Suomen 
meriyhteyksien turvaamiseen. Tämä edellyttää kykyä pitkäaikaiseen, 
yhtämittaiseen avomerellä tapahtuvaan valvontaan sekä meriliikenteen 
suojaamiseen. Arvioinnissa todettiin Hamina-luokan kykenevän näihin 
tehtäviin Tuuli-luokan ilmatyynyalusta paremmin. Erityisesti on huo-
mattava, että tämä muutos ei heikennä merivoimien hyökkäyksen 
torjuntakykyä. On myös todettava, että ilmatyynyalus on koeajoissaan 
täyttänyt kaikki sille asetetut suoritevaatimukset ja telakan tekemä työ 
on onnistunut, joten päätökseen eivät vaikuttaneet mitkään tekniset 
seikat lehdissä esiintyneistä virheellisistä kirjoituksista poiketen. 

Seuraavana suurena laivastojoukkojen kehittämisprojektina tulee 
olemaan miinantorjunta-alushanke. Hanke etenee suunnitelmallisesti 
siten, että tämän vuosikymmenen kuluessa tulemme saamaan operatiivi-
seen käyttöön uuden laivueen, jossa korostuu erityisesti miinanetsintä-
kyky. Suunnitelmien mukaan myös Hämeenmaa-luokan miinalaivat 
tullaan peruskorjaamaan, jolloin samalla niiden varustusta tullaan 
oleellisesti parantamaan. 

Rannikkojoukkojen osalta kehittämistä jatketaan tulivoiman ja 
liikkuvuuden parantamiseksi. Rannikkojääkäripataljoonan varustuksen 
uusiminen jatkuu suunnitellusti. Esimerkiksi koko sen uusittu veneka-
lusto on tilattu. Myös rannikko-ohjusyksikön ohjuskalusto on hankittu. 

Valvontakykyä myös kehitetään merkittävästi. Sopimus rannikkotut-
kien hankinnasta on juuri allekirjoitettu ja uusia monisensoreja sekä 
lasersuuntimia otetaan parhaillaan käyttöön. Edelleen myös vedenalaista 
valvontaa tehostetaan entisestään. 

Hyvät kuulijat. Edellä esittämäni kehittämiskohteet olivat vain osa 
merivoimien pitkän aikavälin suunnitelmaa. Monella muullakin sektoril-
la mennään eteenpäin. Näkemykseni mukaan käynnissä olevat hankkeet 
ja laaditut suunnitelmat turvaavat parhaalla mahdollisella tavalla meille 
osoitettujen rahoituskehysten puitteissa merivoimien suorituskyvyn 
myös tulevina vuosina. 

Merivoimien komentaja 
Kontra-amiraali Hans Holmström 

Lyhennelmä merivoimien komentajan esitelmästä Merivoimien ja Sininen 
Reservi ry:n meripuolustusiltapäivässä 25.10.03 Meriotakoululla 
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PÄÄKIRJOITUS 

MERIPUOLUSTUKSEN KENTTÄ 2 0 0 4 
Arvoisa meripuolustuksen ystävä 

• Meripuolustuksen yhteisen tiedotus-ja jäsenlehden Rannikon Puolustajan 
erikoisnumero, Meripuolustuksen kenttä, on lajinsa ensimmäinen. Sen 
tavoitteena on antaa kuvaa maamme meripuolustuksesta ja ennen muuta siitä 
laajasta vapaaehtoisen kansalaistoiminnan määrästä, jonka yhteinen nimittä-
jä on halu toimia maanpuolustuksen hyväksi sen merellisessä ulottuvuudes-
sa. 

Lehdessä esiteltävät vapaaehtoiset toimijat muodostavat yhdessä käsit-
teen SININEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tarjolla ja tapah-
tuu suunnaton määrä vapaaehtoista harrastustoimintaa meripuolustuksen 
piirissä. Sininen Reservi ry :n jäsenjärjestöt ovat koonneet lippujensa alle yli 
6000 henkeä maan eri osissa ja edustaen nykyisten merivoimien kaikkia eri 
toimintoja. Rannikko- ja laivastojoukoissa palvelleet ja usein myös perheen-
jäsenet ovat voineet löytää tämän julkaisun tarjonnasta kullekin sopivan 
harraste"kodin". hyvässä ja samanhenkisessä joukossa. 

Toiminnan keskeisiä tukijoita ovat merivoimat ja merivartiostot, merivoi-
mien henkilökuntajärjestöt ja suuren kiitoksen ansaitsevalla tavalla, elinkei-
noelämä, jota ilman tämäkään julkaisu ei olisi ollut mahdollinen. Haluan 
osoittaa siitä suuren kiitoksen kaikille ilmoittajille, muuten tukeneille ja 
erityisesti lehden painatuksesta huolehtineelle TS-yhtymälle. He ovat 
pyyteettömästi maanpuolustuksen asialla. 

Tervetuloa mukaan tukemaan ja toimintaan. Tämä esikoisemme ei ole 
täydellinen, mutta ei ihminenkään. Hyviin tavoitteisiin kannattaa silti aina 
pyrkiä! 

Kai Masalin 
Päätoimittaja 

KIITOS myös työtovereilleni, erityisesti toimituspäällikölle ja taittajalle. 
Työnne on ollut korvaamaton. 

Meripuolustuksen kenttä 
ja Sininen Reservi 

P U 0 L U S T U S " SOTILASKOULUTUS 
LAITOS VOIMAT 

RvLE PE MPK ry 

JÄRJESTÖT SAATIOT 

Rt 
SR säätiö 

# 
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Jäsenet 
n. 6000 
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Merivoimien tehtävänä on merialueemme valvonta ja sen 

koskemattomuuden turvaaminen, alueloukkausten 

torjunta sekä maallemme elintärkeän meriliikenteen 

suojaaminen. Merivoimat on erikoistunut toimimaan 

rannikkomme ja saaristomme vaativissa olosuhteissa. 

Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilöstö sekä 

nykyaikaista huipputekniikkaa edustava kalusto ovat 

merivoimien tärkeimmät voimavarat. 
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Merivoimat muo-
dostuu esikun-
nasta sekä seit-
semästä jouk-
ko-osastosta ja 

laitoksesta. Saaristomeren ja 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueille sijoittuvat ohjus-ja mii-
nalaivueiden tukikohdat. Kotkan 
Rannikkoalue ja puolustusvoimi-
en ainoa ruotsinkielistä varus-
mieskoulutusta antava joukko-
osasto, Uudenmaan Prikaati, kes-
kittyvät rannikkojoukkojen kou-
luttamiseen. Merivoimien Tutki-
muslaitos on erikoistunut veden-
alaisen ja elektronisen sodan-

käynnin tutkimukseen sekä meri-
voimien uusimman tekniikan tes-
taamiseen. Merivoimien kaluston 
huollosta ja varastoinnista vastaa 
Merivoimien Varikko. Merikade-
tit ja merivoimien tulevat reservin 
upseerit opiskelevat Merisota-
koulussa. 

Merivoimissa työskentelee 
yhteensä yli 2300 upseeria, eri-
kois- ja opistoupseeria, sotilas-
ammattihenkilöä ja siviiliä. Vuo-
sittain merivoimiin astuu palve-
lukseen 4500 asevelvollista, jois-
ta noin 50 on vapaaehtoisia nai-
sia. 

Tärkeitä yhteistyökumppa-

neita merivoimille ovat muut me-
relliset viranomaiset sekä maan-
puolustus- ja reserviläisjärjestöt. 

Suuret kehittämishankkeet 
kantavat hedelmää 

Vuosituhannen vaihteessa käyn-
nistyneet merivoimien suuret ke-
hittämishankkeet kantavat nyt 
hedelmää. Vanhentunutta, käy-
töstä poistettua, aluskalustoa kor-
vaavan Laivue 2000:den kokoon-
pano on vahvistettu neljäksi Ha-
mina-luokan ohjusveneeksi. 
Vuonna 1998 merivoimille luo-
vutettu prototyyppialus Hamina 
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töön tarkoitetun tutkan toiminta-
säde on 60 kilometriä, ja ne pa-
rantavat olennaisesti rannikko-
joukkojen liikkuvuutta ja taiste-
lunkestävyyttä. 

Rannikkojääkäreiden uudesta 
venekalustosta suurin osa on jo 
käytössä, ja viimeiset veneet luo-
vutetaan merivoimille keväällä 
2004. Katettu, alumiinirakentei-
nen Jurmo-joukkojenkuljetusve-
ne kuljettaa 25 taistelijaa yli 30 
solmun nopeudella. Rantautuessa 
14 metriä pitkän veneen keulasta 
aukeaa ramppi, jota pitkin joukot 
nousevat maihin. Pienempi, noin 
yhdeksän metrinen, G-ryhmäve-
ne on nopea ja kevyt avovene, 
joka voidaan vesisuihkupropulsi-
on ansiosta ajaa hyvinkin mata-
laan rantaveteen. Jurmo-luokan 
veneitä merivoimille tulee kaik-
kiaan 36 ja G-ryhmäveneitä 23. 

Valmius kansainväliseen 
kriisinhallintaan 

Kansainvälisen yhteistoiminnan 
merkitys kasvaa jatkuvasti myös 
merivoimissa. Merivoimat osallis-
tuu vuosittain useisiin kahdenväli-

siin ja monikansallisiin harjoituk-
siin ja on varautunut kansainväli-
siin kriisinhallintatehtäviin. Mii-
nalaivat Pohjanmaa, Hämeenmaa 
ja Uusimaa ovat mukana Euroo-
pan Unionin kriisinhallintajouk-
kojen valmiusluettelossa. 

Yhteistoiminnalla Ruotsin 
merivoimien kanssa on pitkät pe-
rinteet. Yhteisiä Loviisa-laivasto-
harjoituksia on järjestetty vuo-
desta 1998 lähtien. Maat johtavat 
harjoitukset vuorovuosin, ja nii-
hin osallistuu kymmeniä aluksia 
ja useita satoja sotilaita molem-
mista maista. Suomalaisten ja 
ruotsalaisten rannikkojääkäreiden 
yhteisharjoitus pidettiin vuonna 
2003 toista kertaa. Sekä laivasto-
että rannikkojoukkojen yhteistoi-
mintakykyä kehitetään jatkuvasti. 

Sadri Wirzenius 

Hämeenmaa-luokan miinalai-
vojen (alla) aseistuksen 
modernisointi parantaa 
olennaisesti alusten kykyä 
osallistua kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin. 

sai ulkoisesti lähes identtisen, 
teknisiltä ominaisuuksiltaan pa-
rannetun sisaraluksen, Tornion, 
toukokuussa 2003. 50-metriset, 
vesisuihkupropulsioilla varuste-
tut ohjusveneet yltävät yli 30 sol-
mun nopeuteen. Keveiden ja tuli-
voimaisten alusten pintamateriaa-
leissa ja muotoilussa on käytetty 
modernia häivetekniikkaa. joka 
vaikeuttaa niiden havaitsemista. 
Kaikki neljä meri- ja ilmatorjun-
taohjuksilla aseistettavaa ohjus-
venettä ovat suunnitelmien mu-
kaan merivoimien käytössä 
vuonna 2006. 

Rannikkojoukkojen kehittä-
misen painopisteet ovat liikku-
vuuden ja tulivoiman lisäämises-
sä. Merkittävä osa hanketta on 
syksyllä 2002 tilattu Euro-Spike -
rannikko-ohjusjärjestelmä. Oh-
juksen kantama on kahdeksan ki-
lometriä ja se painaa alle 70 ki-
loa, mikä mahdollistaa sen kul-
jettamisen ilman ajoneuvoa. 
Mieskuljetteisia ovat myös saksa-
laiselta Thales Communication-
silta elokuussa 2003 tilatut BOR-
A 550 -rannikkotutkat. Seitse-
män valvonta- ja tulenjohtokäyt-



Suomenlahden merivar-
tiosto kuuluu sisäasi-
ainministeriön alai-
seen rajavartiolaitok-
seen. Merivartiostoa 

johtaa komentaja, kommodori 
Timo Eckstein apunaan Helsin-
gissä Katajanokalla sijaitseva esi-
kunta. Merivartioston toiminta-
piirissä Hangosta Kotkaan on 10 
merivartioasemaa, 25 vartiove-
nettä sekä kaksi ilmatyynyalusta. 
Merivartioston valvonta-alue on 
jaettu Kotkan ja Helsingin meri-
vartioalueiseen. Valvonta-alueella 
operoi kaksi vartiolaivaa, Meri-
karhu ja Tavi. Merivartiosto sai 
käyttöönsä uuden vartiolaivan 
Tavin syksyllä 2002. Merivartio-
asemat ja vartiolaivat huolehtivat 
merivartiostolle kuuluvien tehtä-
vien suorittamisesta merellä. Me-
rivartioasemaverkkoa on tarkoi-

tus lähitulevaisuudessa kehittään 
entisestään vastaamaan parem-
min ympäristön muutoksia. Glos-
holmenin ja Pirttisaaren meri var-
tioasemien toiminnat yhdistetään 
ja Bägaskärin merivartioaseman 
toiminnot siirretään Porkkalan 
merivartioaseman yhteyteen. 
Muutokset ovat mahdollisia tek-
nisen kehityksen myötä. Suo-
menlahden merivartiostoon kuu-
luva Helsingin rajatarkastusosas-
to vastaa Helsingin satamien ja 
Helsinki-Vantaan lentoaseman 
matkustajaliikenteen rajatarkas-
tuksista. Merivartioston tiivistä 
työtahtia kuvaa se, että Suomen-
lahden merivartiostossa tehdään 
yli puolet kaikista rajavartiolai-
toksen loppusuoritteista. 

Merivartiostolla on tukenaan 
Helsingin Malmille sekä Turkuun 
sijoitetut rajavartiolaitoksen var-

Suomenlahden merivartioston 
ja Rajavartiolaitoksen uusin 
valtiolaiva vi Tavi. 

VLTAVIN HENKILÖSTÖ 
• 24 henkeä 
- 3 ups 

- 6 ou 
- 5 erik.ups 
- 10 mvja 

• Normaali minimimiehitys 
ulkovartiovuorolla 9 hlö 

- päällikkö 
- 2 perämiestä 
- konepäällikkö 
- konemestari 
- korjausmies 
- 3 kansimiestä, joista yksi 

on kokki 
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tiolentolaivueen helikopterit, jot-
ka on varustettu meripelastusteh-
täviin. Turusta valvonta-alueella 
operoivat valvontalentokoneet on 
varustettu erityisesti öljypäästö-
jen havainnointiin kykenevällä 
valvontakalustolla. 

Merivartioston esikunnan yh-
teydessä sijaitseva johtokeskus 
siirtyy alkuvuonna 2004 meren-
kulkupiirin ja merivartioston yh-
teisiin tiloihin Katajanokalle. Yh-
teiset tilat mahdollistavat entistä 
paremman meritilannekuvan ja 
meripelastustoimen johtamise-
dellytykset. 

Meripelastus-kaikkien 
vesillä liikkujien turvana 

Merivartiosto johtaa ja suorittaa 
meripelastustointa alueellaan 
sekä huolehtii meripelastustoi-
men suunnittelusta, kehittämises-
tä ja viranomaisten ja vapaaeh-
toisten toiminnan yhteensovitta-
misesta. Merivartiostolla on toi-
mivat yhteistyösuhteet Tallinnan 
ja Pietarin meripelastuskeskuk-
siin ja vartiosto osallistuu tarvit-
taessa meripelastustehtäviin 
myös naapurivaltioiden meripe-
lastustoimen vastuualueilla. Vuo-
sittain Suomenlahdella on yli 900 
erilaista meripelastustapahtumaa, 
joissa apua annetaan noin 2000 
ihmiselle. Merivartiosto estää 
keskimäärin vuosittain yli kym-
menen vakavaa merionnetto-
muutta. 

Pelastus- ja avustustoiminnan 
yhteistyön kehittämisessä pidetyt 
meripelastusharjoitukset ovat 
keskeisessä osassa. Suomenlah-
della on järjestetty merivartioston 
johtamana useita suuronnetto-
muusharjoituksia ja keskisuuria 
harjoituksia vuosittain. Vuoden 
2003 aikana meripelastuksen toi-
minnan kehittämisen painopis-
teenä on monialaonnettomuuksi-
en johtaminen. 

Rajavalvonta ja 
rajatarkastukset -
osa Euroopan Unionin 
ulkorajavalvontaa 

Rajavalvonnan rungon muodos-
tavat merivartioasemien ja yhteis-
työviranomaisten nykyaikaisiset 
tutka-ja kamerajärjestelmät. Tätä 
kiinteää valvontaa täydennetään 
partioimalla vartiolaivoilla ja ve-
neillä. Lisäksi rajavartiolaitoksen 
vartiolentolaivueen helikopterit ja 
lentokoneet partioivat säännölli-
sesti merialueella. 

Rajatarkastukset ovat maa-
hantulon ja maastalähdön valvo-
miseksi henkilöön, matkustus-
asiakirjoihin, kulkuneuvoon ja 
tavaroihin kohdistuvia tarkastus-
toimenpiteitä, joita tehdään lähei-
sessä yhteistyössä poliisin ja tul-
liviranomaisten kanssa. Yhteis-
työtä tehdään myös muun muas-
sa Viron, Saksan ja Venäjän raja-
tarkastuksista vastaavien viran-
omaisten kanssa. Ulkorajatarkas-
tuksia merivartiosto suorittaa 
merivartioasemilla, satamissa ja 
lentoasemilla vuosittain noin 9 
miljoonalle matkustajalle. 

Suomenlahden merivartioston 
alueella rajatilanne 2000-luvun 
aikana on ollut tapahtumien va-
lossa vilkas. Rajatapahtumat ovat 
olleet vuodesta toiseen pääasias-
sa ulkomaisten huvialusten aihe-
uttamia, jotka saapuvat Schengen 
-alueen ulkopuolelta. Aluksia 
joudutaan usein noutamaan me-
reltä rajatarkastukseen merivar-
tioasemalle. 

Huvialusliikenteen määrä Vi-
roon on pysytellyt noin 8 000 ve-
neen ja noin 30 000 matkustajan 
määrissä vuosittain. Kansalai-
suuksittain jakautumassa ei ole 
tapahtunut merkittävää muutosta. 
Suomalaisten huviveneilijöiden 
osuus tarkastetusta liikenteestä 
on n. 90% lopun jakautuessa lä-
hes tasan EU-maiden sekä ns. 

kolmansien maiden kansalaisiin. 
Tallinnan ja Helsingin välisen 

matkustaja-alusliikenteen päivit-
täisten laivavuorojen määrä on 
kasvanut entisestään. On oletetta-
vaa, että matkustaja-alusyhteydet 
Suomen ja Venäjän sekä Suomen 
ja Baltian maiden välillä tulevat 
lisääntymään Baltian maiden 
EU-jäsenyyden myötä. Balttien 
ja kolmansien maiden kansalais-
ten määrä suhteessa suomalaisiin 
kasvaa hitaasti. 

Kansallinen yhteistyö on 
tehokkuuden edellytys 

Yhdessä poliisin ja tullin kanssa 
pyritään torjumaan järjestäyty-
nyttä rikollisuutta. Tehtävien tar-
koituksenmukainen hoitaminen 
edellyttää entistä tiiviimpää yh-
teistyötä muun muassa rikostie-
dustelussa laittoman maahantu-
lon ja rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi. 

Merialueella yhteistyö on tii-
vistä Suomenlahden meripuolus-
tus- ja Kotkan Rannikkoalueen 
sekä Suomenlahden merenkulku-
piirin kanssa. Vartiosto osallistuu 
lähiaikoina kaikkiin suurimpiin 
puolustusvoimien merellisiin ker-
tausharjoituksiin. Yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa valvotaan merellisen ym-
päristön tilaa. Merivartioston 
molemmat vartiolaivat osallistu-
vat kansainväliseen Balex Delta 
öljyntorjuntaharjoitukseen Hel-
singin edustalla. Meripelastuk-
sessa keskeisimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat Suomen meri-
pelastusseuran yhdistykset. 

Komkapt Esa Perikanta 
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Tarkoitustaan säätiö toteuttaa 
tukemalla meripuolustuksen 
piirissä toimivia vapaaehtoi-

sen maanpuolustustyön yhdistyk-
siä sekä tarvittaessa muutakin 
meripuolustusta mm. myöntä-
mällä apurahoja säätiön tarkoi-
tusta palveleviin tutkimushank-
keisiin, historiaselvityksiin ja tie-
dotustoimintaan. Säätiö tukee ta-
loudellisesti merenkulkukilpailu-
toimintaa, meripelastustaidon ja 
ympäristönsuojelun harrastusta 
ym. näihin verrattavaa merenkul-
kuun liittyvää toimintaa ja perin-
teen keräystä ja säilyttämistä. 
Säätiö voi julkaista lehteä sekä 
hankkia ja omistaa aluksia. 

Säätiön tämän hetken toimin-
nan painopisteenä on säätiön 
omistaman koululaiva Röytän yl-
läpito ja Sinisen Reservin 23:n 
jäsenyhdistyksen toiminnan ta-
loudellinen tukeminen. 

Historia 
Helsingissä perustettiin v. 1959 
reservin meriupseerien merisää-
tiö, jonka tehtävänä oli harjoitus-
aluksen ylläpito ja käyttö Helsin-
gin meriosaston jäsenistölle. Sää-
tiö hankki tähän tarkoitukseen 
my Saukko -nimisen moottorive-
neen. Saukon ikääntyessä se 
myytiin v. 1972 ja ryhdyttiin uu-
den aluksen hankintaan. Säätiön 
nimi muutettiin reserviläisten 
merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen 
toiminta-alue kattoi myös Helsin-
gin reservialiupseerien meriosas-
ton. Loppuvuonna 1973 säätiö 
hankki uudeksi harjoitusaluksek-
si my Vesikon. Tämä alus toimi 
aluksi helsinkiläisten ja sittem-
min muidenkin suomen merire-
serviläisten harjoitusaluksena 
vuoteen 1999. 

Kun koulutusalus Vesikko v. 
1999 myytiin vanhentuneena, 
saatiin sen tilalle keväällä 2000 
koulualukseksi Merivoimien käy-
töstä poistettu R-luokan vartiove-
ne Röyttä. 

Röytän toiminta on ollut ak-
tiivista ja sillä on erilaiseen kou-
lutukseen osallistunut vuosina 
2000-2003 yli 1000 koulutetta-
vaa. Alukseen on Sinisen Reser-

Rannikkotykistösäätiön ja Sinisen Reservin Säätiön taloudelli-
nen tuki teki mahdolliseksi yhteisen lipun hankkimisen Sinisel-
le Reserville. Lippuja on eri puolella rannikkoamme neljä 
kappaletta omine paikallistunnuksineen. Kuvassa naulataan 
Varsinais-Suomen lippua. 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
Sinisen Reservin Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää 
meripuolustuksen reserviä ja sen toimintaa, vaalia sen 
perinteitä ja tallentaa sen historiaa, herättää yleistä kiinnos-
tusta meripuolustusta kohtaan, edistää yleistä mielenkiintoa 
sekä ammatillisia että vapaa-ajan merellisiä toimintoja 
kohtaan ja tukea edellä mainittuihin toimintoihin kohdistuvaa 
historian tutkimusta. 
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vin lippulaivana tutustunut arvi-
olta 12.000 henkilöä sen ollessa 
vierailuilla rannikko-Suomen eri 
satamissa 

Kun Sininen Reservi muo-
dostettiin aluksi rekisteröimättö-
mänä ja sittemmin rekisteröitynä 
yhdistyksenä, myös säätiön toi-
minta muuttui vuodesta 1996 lu-
kien valtakunnalliseksi toimin-
naksi. Tällöin säätiö sai nykyisen 
nimensä Sinisen Reservin Säätiö. 

Kun "laivasto" ja rannikkoty-
kistö yhtyivät puolustusvoimien 
organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä v. 1998 uusiksi merivoi-

miksi, säätiö aloitti kiinteän yh-
teistyön meripuolustuksessa 
maanpuolustustyötä omalla sek-
torillaan rahoittavan Rannikkoty-
kistösäätiön kanssa. Molemmat 
säätiöt toimivat meripuolustuk-
sen kentässä, mutta hyvän yhteis-
työn ja keskinäisen koordinoin-
nin ansiosta kummankaan voi-
mavaroja ei kulu päällekkäi-
siin toimintoihin. 

Pitkän aikavälin tavoitteena 
on nähty merivoimien vapaaeh-
toisten sektoreiden rahoituksen 
yhä pitemmälle menevä integ-
rointi. Eräänä osana tätä Sinisen 

Reservin Säätiön sääntöjä ja hal-
lintorakennetta muutettiin siten, 
että ne ovat yhtenevät Rannikko-
tykistösäätiön sääntöjen ja hallin-
torakenteen kanssa. Sääntömuu-
toksen yhteydessä v. 2002 sääti-
ölle perustettiin valtuuskunta. 

Hallinto 
Sinisen Reservin Säätiön hallin-
toelimiä ovat valtuuskunta ja hal-
litus. Valtuuskunta valvoo ja tu-
kee säätiön toimintaa. Se ko-
koontuu vuosittain viimeistään 
huhtikuussa jolloin se käsittelee 
edellisen kalenterivuoden toimin-

^ SINISEN RESERVIN SAATION VALTUUSKUNTA 
Säätiön valtuuskunta järjestäytyi 23.4.2002 pitämässään kokouksessa ja siihen kuuluvat seuraavat 
henkilöt: 

Toimitusjohtaja Martin Bärman Oy Veho Group Ab 
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Oy Kvaerner Masa-Yards Ab 
OTK Peter Fagernäs 

Oy Kvaerner Masa-Yards Ab 

Pääkonsuli Kai Hietarinta 
Kontra-amiraali Hans Holmström Merivoimat 

h Vuorineuvos Matti Honkala Kesko Oyj 
Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj 
Toimitusjohtaja Yrjö Julin Aker-Finnyards Oy 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä 
Toimitusjohtaja Risto Kortela Siemens Oy 
President Heikki Kyöstilä Planmeca Oy 

• Merenkulkuneuvos Antti Lagerroos Finnlines Oyj 
Johtaja Matti Lounasmeri UPM-Kymmene Oyj 
Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen Oy 
Toimitusjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj 
Toimitusjohtaja Risto Pouttu Pouttu Oy 
Toimitusjohtaja Juha Rantanen Ahlström Oyj 
Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-WSOY Oyj 
Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy 
Johtaja Veli-Matti Ropponen Fortum 
Ministeri Ilkka Suominen Europarlamentti 
Toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj 

Valtuuskunnan puheenjohtajana on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajina ovat toimitusjoh 
taja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. 
Valtuuskunnan sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi 
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SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN HALLITUS 
Säätiön varsinaista hallintoa hoitaa valtuuskunnan vuosittain valitsema hallitus, johon 
kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuo-
deksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tarvittavat hallintoelimet, sihtee-
rin ja taloudenhoitajan. 
Säätiön hallituksessa ovat seuraavat henkilöt: 

Toimitusjohtaja Christian Elfving Puheenjohtaja Ulla Varjola 
Kommodori Hanno Strang Kommodori Kari Takanen 
Hammaslääk. tri Kai Masalin KTL Tapio Riikonen 
Kommodori evp. Aslak Saviranta Fil.tri Jouko Mäki 
Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Johtava konsultti Matti Kaskeala 
Pääjohtaja Kyösti Vesterinen Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi 

Hallituksen puheenjohtajana on pääjohtaja Kyösti Vesterinen ja varapuheenjohtaja toimi-
tusjohtaja Reijo Telaranta. 
Hallituksen sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi ja taloudenhoitajana komentaja evp. 
Aslak Saviranta. 

takertomuksen, siitä johtuvat toi-
menpiteet, vahvistaa valtuuskun-
nan jäsenten lukumäärän ja valit-
see heidät ja valitsee itselleen 
puheenjohtajan ja kaksi varapu-
heenjohtajaa sekä säätiön halli-
tuksen varajäsenineen. 

Säätiön varainhankinta 
Säätiön varainhankinta on perus-
tunut yrityksiltä saatuihin lahjoi-
tuksiin. Pitemmällä aikavälillä 
säätiö pyrkii kehittämään pää-
omaansa siten, että säätiön tar-
koituksiin vuosittain tarvittavat 
varat voitaisiin osoittaa omasta 
pääomasta. Tämän vuoksi sääti-
ön varainhankinta nyt jakaantuu 
toiminnalliseen rahoitukseen ja 
pääomarahoitukseen. Toiminnal-
lisella rahoituksella katetaan Si-
nisen Reservin yhdistysten, kou-
lulaivan ja yhteisten projektien 
vuotuiset kustannukset. Tämä on 
lyhyen aikavälin rahoitusta ja pe-
rustuu yhteistyökumppaneiden ja 
elinkeinoelämän avustuksiin. 

Pääomarahoituksella tavoitel-
laan pitemmällä aikavälillä sääti-
ölle sellaista pääomarakennetta, 
joka mahdollistaisi säätiön tuki-
toiminnan pääomatuloilla. Vähi-
tellen avustusperusteinen rahoi-
tusosuus vähenisi ja pääomape-
rusteinen kasvaisi ja muodostuisi 
lopulta perustoiminnot kattavak-
si. 
Teksti ja kuvat Reijo Telaranta 

Yhteystiedot 

Säätiön toiminnasta saa lisätietoa 

säätiön taloudenhoitajalta kommodori evp. 
Aslak Savirannalta, puh. 040-5030875 tai 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi ja 

säätiön sihteeriltä varatuomari Pekka Niemeltä, 
puh. 09-6803 2014 tai 
e-mail: pekka.niemi@akl.fi. 

Ahlström 
FiberSolutions 

www.ahlst rom.com 
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Harjoituksiin tutustuminen ja niihin liittyvät retket linnakkeille ovat tärkeä osa säätiöiden tausta-
joukkojen ja merivoimien yhteydenpitoa. 

Rannikkotykistösäätiö on 
vuosien kuluessa tullut tu-
tuksi rannikkopuolustuksen 

parissa toimiville lähinnä sota-
koulujen kursseilla myönnettyjen 
priimusstipendien ja kunniamiek-
kojen luovutusten johdosta. Sää-
tiön toiminta ja tarkoitusperät 
kattavat kurssistipendien myöntä-
misen lisäksi huomattavasti laa-
jemmat puitteet. 

Rannikkotykistön Perinne-
yhdistyksestä säätiöksi 
Maanpuolustuksen piirissä toimi-
via aselajisäätiöitä oli perustettu 
useita sotien jälkeisistä ajoista 
alkaen tukemaan ja edistämään 
aselajien piirissä tapahtuvaa tut-
kimus-ja kehitystyötä. Rannikko-
tykistöltä tällainen toimintaa 
edistävä ja kannustava tukisäätiö 
puuttui. Ajatus säätiön perustami-
sesta käynnistyi vuonna 1978 
edesmenneen rannikkotykistön 

tarkastajan kenraaliluutnantti 
Alpo Kantolan toimiessa keskei-
senä voimana. 

Säätiön toiminnan käynnistä-
miseksi luotiin ensimmäinen 
sääntöluonnos lokakuun lopussa 
1978 ja avattiin säätiölle oma 
pankkitili. Säätiön tarpeellisuutta 
ja päämääriä käsittelevä ensim-
mäinen työkokous järjestettiin 
15.11.1978 Katajanokan kasinol-
la. Päätös rannikkotykistösäätiön 
perustamisesta tehtiin samaisessa 
kokouksessa. 

Joulukuussa 1978 hankkeen 
tielle alkoi kuitenkin kasaantua 
"tummia pilviä". Yhtenä säätiön 
puuhamiehenä toiminut reservin 
majuri Kalle Ingatius oli tuolloin 
oikeusministeriössä keskustele-
massa tehdystä sääntöluonnosesi-
tyksestä, kun selvisi ettei alle 100 
000 markan peruspääomaisia 
säätiöitä voi rekisteröidä Suo-
messa. Säätiön tilillä tuolloin ol-

lut peruspääoma 2 200 markkaa 
oli kaukana vaaditusta peruspää-
omasta ja oli selvää, että hank-
keen eteneminen tulisi viivästy-
mään. 

Säätiön perustamishankkees-
sa mukana olleet totesivatkin, että 
säädetyn 100 000 markan suurui-
sen peruspääoman kartuttami-
seen ilman mittavia tukitoimen-
piteitä saattaisi kulua kauan. Syn-
tyi ajatus perustaa ja saada rekis-
teröidyksi yhdistysmuotoinen tu-
kiyhteisö jonka puitteissa voitai-
siin kerätä säätiön perustamiseen 
tarvittava peruspääoma. Tuumas-
ta ryhdyttiin toimeen ja päätettiin 
perustaa Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys r.y. Yhdistyksen viral-
linen perustamiskokous järjestet-
tiin 4.4.1979 Katajanokan Kasi-
nolla. 

Yhdistyksen rahavaliokunnan 
31.7.1979 pidetyssä kokouksessa 
todettiin peruspääoman kasva-
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neen lahjoitusten ansiosta jo 84 
765 markkaan. Lisäksi tiedossa 
oli viisi "varmaa" lahjoittajaa 
joista kukin oli luvannut luovut-
taa yhdistykselle 3 000 markkaa. 
Päätös rannikkotykistösäätiön 
perustamisesta ja hakemisesta 
säätiörekisteriin tehtiin ylimää-
räisessä hallituksen kokouksessa 
10.9.1979. Rannikkotykistösäätiö 
hyväksyttiin säätiörekisteriin 
17.10.1979. Aselaji oli saanut ta-
voittelemansa tukisäätiön. 

Rannikkotykistösäätiö tänään 
Rannikkotykistösäätiö jatkaa toi-
mintaansa perustajiensa viitoitta-
malla tiellä tänäkin päivänä. Sää-
tiön talous on tällä hetkellä va-
kaalla pohjalla ja toiminta kye-
tään vuosittain kattamaan perus-
pääomasta saatujen korko- ja 
osinkotuottojen avulla. Rannik-
kotykistösäätiö on jo usean vuo-
den ajan kyennyt tukemaan lah-
joituksin ja stipendein rannikko-
puolustusta edistävää ja tukevaa 
toimintaa yli 10 000 eurolla vuo-
sittain. 

Säätiön tarkoituksena on ran-
nikkotykistön perinteiden vaali-
minen ja rannikkojoukkojen pii-
rissä tapahtuvan kehitystyön 
edistäminen. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi säätiö palkitsee ja 

tukee taloudellisesti rannikko-
joukkoihin liittyvää tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä opiskelua. Li-
säksi säätiö tukee taloudellisesti 
rannikkojoukkoihin liittyvää jul-
kaisu-, koulutus-, valistus- ja 
viihdytystoimintaa. Viime vuosi-
na säätiö on tukenut useiden ran-
nikkotykistö- ja rannikkojoukko-
jen historiikkien kirjoittamista ja 
julkaisua. 

Säätiön toimintaa valvoo val-
tuuskunta johon kuuluu 21 jäsen-
tä. Jäsenet ovat rannikkopuolus-
tuksen piirissä ja yhteiskuntaelä-
mässä merkittävässä asemassa 
olevia taustavaikuttajia. Valtuus-
kunta kokoontuu vuosittain vuo-
sikokoukseen käsittelemään päät-
tyneen toimikauden tilinpäätöstä 
sekä valitsemaan säätiön hallituk-
sen. 

Säätiön omaisuutta ja asioita 
hoitaa ja sitä edustaa säätiön hal-
litus, johon kuuluu kuusi jäsentä 
ja kuusi henkilökohtaista varajä-
sentä. 

Rannikkotykistösäätiö elää 
aselajissa tapahtuvien muutosten 
mukana tukien sekä historiaan 
jäävien asioiden taltiointia että 
uusien ideoiden rohkeaa etsintää. 
Säätiöllä on paikkansa vakavarai-
sena, pitkäjänteisenä rannikko-
puolustuksen taustatukijana. 

RANNIKKO?. 
TYKISTOSAATION 
VALTUUSKUNNAN 
puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja 
reservin majuri Keijo Tapiovaara sekä 
varapuheenjohtajina toimitusjohtaja ja 
reservin komentajakapteeni Kari Tarkiai-
nen sekä prikaatikenraali Asko Kilpinen. 
Valtuuskunnan kokoonpano kokonaisuudes-
saan on seuraava: 

eversti Juhani A. Niska 
varatuomari Timo Kivi-Koskinen 
toimitusjohtaja Seppo Riitamaa 
toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara 
kommodori Jorma Vuohelainen 
puheenjohtaja Ulla Varjola 
toimitusjohtaja Eero Sivunen 
varatuomari Christer Anteli 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
lääketieteen tohtori Eero Akaan-Penttilä 
toimitusjohtaja Martti Koski 
varatoimitusjohtaja Erkki Karmita 
kommodori Stig-Göran Grönberg 
kontra-amiraali Pertti Malmberg 
ekonomi Pekka Ahtola 
opetusneuvos Pentti Jänkälä 
toimitusjohtaja Matti Julin 
myyntipäällikkö Markku Rouhe 
toimitusjohtaja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
toimitusjohtaja Kari Tarkiainen 

RANNIKKQ-
TYKISTOSAATION 
HALLITUKSEN 
jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta. Sää-
tiön hallitukseen kuuluvat seuraavat varsi-
naiset jäsenet: 

kommodori Hanno Strang (pj) 
toimitusjohtaja Reijo Telaranta (varapj) 
toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto 
komentaja Jukka Tilli 
komentaja Hans-Peter Rekola 
kapteeniluutnantti Hannu Keppola. 

Säätiön asiamiehenä toimii 
kapteeniluutnantti Jukka Leikos 

Sinisen Reser-
vin lipun 

suunnittelija 
komentajakap-

teeni evp 
heraldikko 

Tapani Talari 
naulaamassa 
Meri-Karjalan 

lippua. 
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MPK ry: n 
Meripuolustuspiiri 
- merellisen reservin kouluttaja 

Meripuolustuspiiri on Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n alainen orga-
nisaatio. Meripuolustuspiiri 
suunnittelee ja toteuttaa yhteistoi-
minnassa viranomaisten kanssa 
meripuolustusta palvelevia va-
paaehtoisia maanpuolustuskurs-
seja ja -harjoituksia. Meripuolus-
tuspiiri on jaettu Suomenlahden 
ja Saaristomeren koulutusalueik-
si. Toiminta tapahtuu paikallis-
osastoissa tai koulutusyksiköissä, 
jotka sijaitsevat rannikolla Viro-
lahdelta Kokkolaan, sekä Tampe-
reella. 

Meripuolustuspiirin kurssit 
tarjoavat kaikille yli 15-vuotiaille 

Suomen kansalaisille tietoa 
maamme meri- ja rannikkoaluei-
den puolustuksesta. Kurssit lisää-
vät valmiuksia liikkua ja selviy-
tyä sekä merellä että rannikolla. 
Kursseilla saa myös yleistietoa 
sotilaallisista aiheista sekä turval-
lisuuspolitiikasta. Osa kursseista 
edellyttää suoritettua varusmies-
palvelusta. 

Meripuolustuspiirin sotilaalli-
sella koulutuksella kehitetään ja 
kartutetaan merivoimien laivasto-
ja rannikkojoukkojen sekä meri-
vartiostojen reserviläisten yksi-
lötaitoja. Tavoitteena on reservi-
läisten sijoituskelpoisuuden pa-

rantaminen poikkeusolojen tehtä-
viin. 

Sotilaalliset kurssit keskitty-
vät seuraaviin aihepiireihin: 

Laivastojoukot - sotilasme-
renkulku-, viesti-, merimiina- ja 
miinantorjunta-, sekä sotilassu-
keltajakoulutus. 

Rannikkojoukot - rannikkoty-
kistö- ja rannikkojalkaväkikoulu-
tus. 

Kurssit ovat maksullisia. 
Yksityiskohtainen kurssitar-

jonta löytyy MPK ry:n kotisivuil-
ta osoitteesta www.mpkry.fi 
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YHTEYSTIEDOT: 

MPK ry:n MERIPUOLUSTUSPIIRI 
Piiripäällikkö MATTI MÄKINEN 
040-592 6173, 
toukomatti.makinen@kolumbus.fi 

Itäinen koulutusalue 

Meri-Karjalan Paikallisosasto 
TAPIO RIIKONEN 
050-540 5417, tapioriikonen@surfeu.fi 

Suomenlahden Meripuolustusosasto 
KAI MASALIN 
040-5111851, kai.masalin@plusterveys.fi 

Paikallisosasto Rikama 
PETRI VÄLKKI 
040-707 7550, petrivalkki@hotmail.com 

Suomenlinnan Paikallisosasto 
TERO MÄKINEN 
050-585 0046, tero.makinen@hut.fi 

Porkkalan Paikallisosasto 
TAPIO AALTO 
0400-606 845, tapio.aalto@dlc.fi 

Hangon Meriosasto 
JÖRGEN FROMHOLZ 
0400-471 939, jorgen.fromholz@hangtel.inet.fi 

Läntinen koulutusalue 

Aluepäällikkö MATTI KETOLA 
040-5182377, matti.ketola@mpkry.fi 

Saaristomeren Paikallisosasto 
TAPIO HIRVONEN 
050-565 0368, t.hirvonen@jippii.fi 

Länsi-Turunmaan Paikallisosasto 
KURTSTOOR 
040-5148289, kstoor@kstoor.fi 

Raumanmeren Paikallisosasto 
PERTTI PELTONEN 
0400-722 846, 
pertti.peltonen@superstrada.com 

Tampereen Meriosasto 
TIMO VÄÄTÄINEN 
040-768 8233, timo.vaatainen@pp.inet.fi 

Vaasan Meriosasto 
JORMA KUNTSI 
040-577 7723, kuntsi2@saunalahti.fi 

Kokkolan Meriosasto 
LEO PIETILÄ 
0400-362 735, terho.tattari@kivi.kokkola.fi 

Perämeren Paikallisosasto 
MATTI PAASO 
040-773 2535, matti.paaso@tokem.fi 

KOMMODORI MATTI MÄKINEN 

• Kommodori Matti Mäkinen 
on syntynyt Janakkalassa ja 
päässyt ylioppilaaksi Hämeen-
linnan lyseosta. Varusmiespal-
veluksen hän suoritti merivoi-
missa 1967-68. 

Meriupseeriksi hän valmis-
tui 40. merikadettikurs silta 
vuonna 1971, jonka jälkeen 
hän palveli kuusi vuotta 
Turussa moottoritykkiveneen ja 
ohjusveneen I- upseerina, 
päällikkönä ja viirikön päällik-
könä. Helsinkiin vuonna 1977 
siirrettynä hän palveli kymme-
nen vuotta merivoimien 
esikunnassa ja pääesikunnassa 
j a suoritti 1981 yleisesikunta-
upseerin tutkinnon. 

Miinalaiva Pohjanmaan 
päällikkyys oli vuorossa 1987— 
90, jonka jälkeen Mäkinen 
palveli pääesikunnan eri 
tehtävissä mm sotilasasiamie-
henä Saksassa ja tiedotusosas-
ton päällikkönä. Vuoden 2003 
alusta hän siirtyi reserviin. 

Kommodoriksi Mäkinen 
ylennettiin 1996. 

Kertomansa mukaan hän ei 
pelaa golfia eikä kaada karhuja, 
mutta liikkuu luonnossa 
mielellään. Hänen sydäntään 
lähellä ovat mm mieskuorolau-
lu ja kansankulttuurin tutkimus. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
meripuolustuspiirin päällikkönä 
Mäkinen aloitti 01.06.2003. 
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Sininen Reservi ry 
Eilen 
Sinisen Reservin alkusanat lau-
suttiin vuonna 1993 pidettyssä 
kokouksessa, jossa Helsingin 
Laivastokilta, Helsingin Merire-
serviläiset ja Helsingin Reservi-
meriupseerit päättivät kehittää 
Helsingissä toimivien merellisten 
reserviläisjärjestöjen yhteistoi-
mintaa. Toiminta jatkuikin aktii-
visen yhteistyön merkeissä. Me-
rivoimien komentajan, amiraali 
Sakari Visan linjattua Merivoi-
mien kantaa hankkeeseen vuonna 
1995, aloitettiin neuvottelut yh-
distysten kesken tavoitteena pe-
rustaa Sininen Reservi ry. 

Sininen Reservi ry:n perusti-
vat 17.5.1997 seuraavat rekiste-
röidyt yhdistykset: Helsingin 
Laivastokilta ry, Helsingin Reser-
vimeriupseerit ry, Helsingin Me-
rireserviläiset ry, Kymen Laivas-
tokilta ry, Rannikkosotilaskotiyh-
distys ry, Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry ja 
Turun Reservimeriupseerit ry. 

Kun puolustusvoimien orga-
nisaatiomuutos 1.7.1998 muo-
dosti rannikko- ja laivastojou-
koista nykyiset merivoimat, myös 

vapaaehtoisella puolella reservi-
läisten organisaatiot yhdistettiin. 
Tämä yhdistäminen, joka sujui 
ripeästi ja kivuitta, toteutettiin 
sekä koulutusorganisaatioissa 
että järjestökentässä. Mukaan toi-
mintaan tulivat myös rannikko-
joukkojen järjestöt. 

Tänään 
Tänään Sininen Reservi ry on osa 
laajempaa kokonaisuutta, Sinistä 
Reserviä. Kokonaisuus Sinisessä 
Reservissä muodostuu järjestö-
toiminnasta, resursoinnista sekä 
koulutustoiminnasta. 

Sininen Reservi on järjestö-
toimintaa, joka nousee isänmaan-
rakkaudesta, perinteiden kunni-
oittamisesta ja halusta tehdä 
maanpuolustustyötä. Sininen Re-
servi ry:n jäsenyhdistysten perin-
teet, jäsenistön saama sotilaskou-
lutus ja toiminta-alue vaihtelevat. 
Yhteistä niille on väkevä tahto 
toimia Sinisenä Reservinä tuke-
malla kaikin tavoin maanpuolus-
tustyötä ja merivoimien toimin-
taa. Sininen Reservi ry:n tärkein 
yhteistyökumppani on Merivoi-
mat. 

Nykyisellään Sininen Reservi 
ry on kasvanut 23:n yhdistyksen 
aktiiviseksi yhteistyöjärjestöksi, 
joka kattaa kaikki merivoimien 
piiristä löytyvät toimintamuodot. 
Jäsenyhdistysten toiminta sijoit-
tuu niin alueellisesti kuin aatteel-
lisestikin samalle viivalle Meri-
voimien toiminnan kanssa. Mu-
kana yhdistyksessä on rannikko-
ja laivastojoukkoja edustavia 
maanpuolustusyhdistyksiä koko 
rannikon mitalta Suomenlahden 
itäisimmistä osista aina Pohjan-
lahdelle saakka. 

Sininen Reservi ry on ollut 
mukana mm. Pääesikunnan joh-
taman vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tavoitteiden ja kehittä-
mistarpeiden selvitystyössä, toi-
mien järjestötyöryhmässä. Kysei-
nen selvitystyö on osa tulevan 
puolustusselonteon valmistelua. 

Sininen Reservi on resursoin-
tia, varojen keräämistä maanpuo-
lustustyölle. Se on myös hyvien 
suoritusten palkitsemista ja toi-
mintaa tukevaa julkaisutoimintaa. 
Sinisen Reservin Säätiö ja Ran-
nikkotykistösäätiö ovat rakenta-
massa taloudelliset edellytykset 
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Sinisen Reservin lippu on 
ollut mukana juhlistamassa 
monia merivoimien tilaisuuk-
sia. Tässä omaistenpäivänä 
Upinniemessä. 

toiminnalle, jonka päämääränä 
on maanpuolustustahdon ja puo-
lustusvalmiutemme vahvistami-
nen. Yhteinen lehtemme Ranni-
kon Puolustaja tekee samaa työtä 
viestinnän keinoin. 

Sininen Reservi on vapaaeh-
toista koulutustoimintaa, kursse-
ja sekä muita koulutustapahtu-
mia, joiden tavoitteena on soti-
laallisten ja arkipäivän turvalli-
suuden taitojen ylläpitäminen ja 
kartuttaminen. 

Vapaaehtoista koulutusta oh-
jaa ja koordinoi (vuonna 1993 
perustettu) Maanpuolustuskoulu-
tus ry (MPK ry). Tähän yhdistyk-
seen kuuluu jäseninä 11 keskeis-
tä valtakunnallista maanpuolus-
tusjärjestöä sekä puolustusminis-
teriö ja puolustusvoimat. Myös 
sisäasiainministeriö tukee toimin-
taa. 

MPK ry:n koulutusorganisaa-
tion muodostaa 19 alueellista 
maanpuolustuspiiriä, valtakun-
nalliset ilma- ja meripuolustus-
piirit sekä noin 200 vapaaehtois-
voimin toimivaa paikallisosastoa. 
Merivoimien ja Sinisen Reservin 
yhteistyökumppanina järjestön 

koulutusorganisaatiossa on Meri-
puolustuspiiri. Sininen Reservi 
ry:llä, joka on MPK:n jäsenjär-
jestö, on edustajansa yhdistyksen 
hallituksessa. 

Uusin ja tärkein työvälineem-
me ajankohtaisen tiedon välittä-
misessä on www.sininenreservi.fi  
-sivusto. Se avattiin uudessa ja 
päivitetyssä muodossaan 
12.5.2003. Sivuston sisältöä ja 
toiminnallisuutta kehitetään jat-
kuvasti vapaaehtoistyön voimin. 
Uusimpana ominaisuutena on 
päivitetty kuvagallerian toimin-
taa. 

Huomenna 
Tulevaisuus siintää vielä tällä 
hetkellä horisontissa. Ehdoton 
edellytys tulevaisuudessakin to-
teutettavalle vapaaehtoiselle 
maanpuolustyölle meripuolus-
tuksen piirissä on Merivoimien 
sekä Rannikkotykistösäätiön ja 
Sinisen Reservin Säätiön antama 
tuki toiminnalle. 

Puhaltamalla yhdessä samaan 
suuntaan varmistamme hyvin al-
kaneen, jo kymmenen vuotisen 
toiminnan jatkumisen myös tule-
vissa haasteissa. 
Teksti: Mika Kuutti ja Reijo 
Telaranta 
Kuvat: Reijo Telaranta 
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Hankoniemen kilta toimii 
Hankoniemellä ja ympä-

röivillä meri- ja maa-alueilla ol-
len Suomen eteläisin maanpuo-
lustuskilta. Killan perustaminen 
ajoittuu neljän vuosikymmen 
päähän - vietimmehän vuonna 
2002 toimintamme 40-vuotisjuh-
laa Rannikon Puolustajien päivän 
yhteydessä. 

Killan vuosipäivä on Riilahden 
taistelun muistopäivä heinäkuun 
27. Ruotsin ja Venäjän laivastot 
kävivät meritaistelun 27.7.1714 
Riilahdella Hankoniemen länsi/ 
pohjoispuolella. Ruotsin laivas-
tosta taisteluun osallistui Ehrens-
kiöldin johtamana tykkiproomu 
Elefanten, kuusi kaleeria ja kol-
me saaristopurtta. Yhteensä Eh-
renskiöldin osaston henkilövah-
vuus oli 941. Venäjän laivaston 
tykit olivat pienempiä kuin ruot-
salaisilla, mutta miehitystä oli 
selvästi ruotsalaisia enemmän. 
Tämän Venäjän laivastolle me-
nestyksekkään taistelun - joka si-
nänsä ei ollut meritaistelu vaan 
aluksien kansilla käyty valtaus-
taistelu - jälkeen on Hankonie-
men (Gangut) nimi periytynyt 
jälkipolville Venäjän laivaston 
suurimpien lippulaivojen nimenä. 

Hankoniemen kilta on yksi Han-
gossa toimivista maanpuolustus-
järjestöistä. Kiltamme on pieni 
(vain noin 50 jäsentä), mutta jä-
senistö edustaa laajasti eri asela-
jeja. 

Toiminta on rajallisista re-
sursseista huolimatta hyvin katta-
vaa. Joka vuosi järjestetään sään-
tömääräisten kokousten lisäksi 
esitelmätilaisuuksia niin maan-
puolustuksen kuin myös yhteis-
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H A N K O N I E M E N KILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

kuntaelämän alueelta. Vuosien 
saatossa olemme kuulleet niin 
meripuolustuksen kehityksen 
kuin myös muiden aselajien 
suuntaviivoja. Viime sotien tais-
telupaikkojen kuvaukset ja kerto-
mukset omakohtaisista kokemuk-
sista ovat saaneet laajan kuulija-
kunnan. Jokavuotiset yhteiset 
joulusaunaillat ja tutustumisret-
ket ovat vakiinnuttaneet roolinsa 
killan toimintakalenterissa. 
Olemme käyneet mm Rovajärven 
ampumaleirillä tutustumassa liik-
kuvan rannikkotykistön ammun-
toihin. Olemme omakohtaisesti 

kokeneet miltä tuntuu kun MIG-
hävittäjä irtautuu lentokentän 
pinnasta ja olemme tutustuneet 
ilmatorjunnan uusimpaan kalus-
toon. 

Hankoniemen kilta - Hangö-
udds Gille tukeutui omaan jouk-
ko-osastoonsa HanRPstoon Han-
gossa aina vuoden 2002 loppuun 
asti, jolloin HanRPsto lakkautet-
tiin. Nyt haemme tukemme Tam-
misaaresta Uudenmaan prikaatis-
ta. 

Hankoniemen Kilta - Hangö-
udds Gille ry tarjoaa aselajista 
riippumatta kaikille yli 15-vuoti-

aille Suomen kansalaisille yhte-
yslinkin puolustusvoimiin, tietoa 
maanpuolustuksesta ja mukavaa 
yhdessäoloa. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Aimo Forss 
puheenjohtaja 

Rantakatu 5 A 3 
10900 HANKO 
puh 040 557 8326 

Kvaerner Masa-Yards 
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Helsingin Laivastokilta ry 

l v 

Helsingin Laivastokillan pe-
rustamiskokous pidettiin 

31.3.1979 Helsingissä, joten yh-
distys on saavuttanut 24 vuoden 
kunnioitettavan iän. Yhdistys on 
sääntöjensä mukaan yhdistävä 
tekijä kaikkien laivastossa pal-
velleitten reserviläisten ja myös 
sydämeltään laivastomielisten 
suomalaisten keskuudessa. Yh-
distys osallistuu vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön ja levittää 
jäsenistönsä keskuudessa meriai-
heista tietoutta sekä oman asela-
jinsa tapahtuvaa kehitystä ja yk-
silöuutisia. 

Helsingin Laivastokilta ry on 
yksi jäsenmäärältään suurimmis-
ta Sinisen Reservin jäsenkillois-
ta. 

Jäsenet ovat mielihyvin otta-
neet vastaan "Ankkurinappi"-
julkaisun, joka lisää tiedotus-
mahdollisuuksia kahdeksaan 
kertaan vuodessa. Ns. miinakou-
lutusryhmä, joka vetää puoleen-
sa melkoisen määrän miinakou-
lutettua reserviä on saanut pysy-
vän jalansijan Suomenlahden 
Meripuolustusalueen suojissa 
Upinniemessä. Ammunta kuuluu 
myös yhdistyksen piirissä hyvin 
menestyvään harrastusalaan. 

Erilaiset esitelmät, tutustu-
miskäynnit ja pikku matkat ovat 
myös mukana kuvassa. 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19 
00970 Helsinki 

050 328 6134 
KILSTAR 
Arto Snäll 0400 708 857 
Timo Vartiainen 050 545 5927 
Aimo Purola 0400 515 479 
Kurt Österman 0400 430 439 
Tervetuloa Kilstar-miehistöön. 

M/s Kilstar 
Kilstar on kiltamme lippulaiva. Se 
on teräsrunkoinen entinen laivaston 
kuljetusalus (H-lk). Valmistusvuosi 
1960. Alus siirtyi Helsingin Laivas-
tokillan koulutusalukseksi v. 1991 
ja kuuluu Sinisen Reservin 1 .koulu-
tusviirikköön. 
Pituus: 18,0 m, leveys: 4,5 m, syvä-
ys: 1,3 m, uppouma: 27,5 tn, nope-
us: 10 solmua 
Kone: Valmet 815D 180hv 
Navigointi: Tutka, GPS, PC/CD 
kartta 
Viestivarustelu: VHF 
Muuta: Makuutilat 10 hengelle, 
keittiö ja sosiaalitilat. 

Otteita m/s KILSTARIN 
lokikirjasta 2003 
Alus saatiin vesillelaskukuntoon 
ajoissa, kiitos ahkeran talkooporu-
kan. 

Kevään harjoitukset pidettiin 
Upinniemi Mäkiluoto Barösund 
alueella. Kilstar osallistui harjoituk-
siin osana ensimmäistä koululaiva-
viirikköä hoitaen kuljetustehtäviä ja 
antaen merenkulun koulutusta. 

Kesäkuun alussa tehtiin perin-
teinen "laivastovierailu" Eestiin. 
Ensimmäinen kohde oli Tallina Pi-
ritan satama. Lähtöselvitys Suo-
menlinnan merivartioasemalla sujui 
ongelmitta ja matka kohti Tallina 
Piritan satama alkoi. Ilma oli hyvä 
ja matka sopiva päivän ajomatkaksi. 

Perillä suoritimme tarpeellisia 
hankintoja jatkomatkaa ajatellen. 
Seuraavana aamuna lähtö kohti 

Haapsalua joka on 70 mpk päässä 
Tallinnasta. Päivä merellä hyvän 
sään vallitessa kului hyvin. Haaps-
alusta oli tarkoitus jatkaa merimat-
kaa Pärnuun. Tuuli voimistui kui-
tenkin seuraavana yönä lähes myrs-
kyksi. Yöllä oli käytävä tarkista-
massa kiinnitykset, vesi oli nousut 
matalassa lahdessa 70 cm. Kova 
tuuli jatkui vielä seuraavana päivänä 
ja Pärnun käynti oli tehtävä maan-
teitse. 

Seuraava kohde oli Hiidenmaal-
la Lehtma niminen kylä, saaren 
koillisessa kulmassa. Satama on lä-
hinnä kalastajien käytössä mutta 
osa alueesta on varattu huviveneili-
jöiden käyttöön. Sataman johtaja 
otti meidät ystävällisesti vastaan ja 
sanoi, että koska olemme ammatti-
merenkulkijoita satamamaksua ei 
peritä. Lehtmassa on sekä tulli että 
merivartiosto, joten lähtöselvityk-
sen voi tehdä siellä. Sääennuste lu-
pasi päivän mittaan voimistuvaa 
tuulta, joten läksimme heti aamusta 
kohti Hankoa. Tuuli pysytteli lauh-
keana joten merimatka yli Suomen-
lahden sujui leppoisasti. Hangossa 
maahantulomuodollisuudet sujuivat 
ongelmitta ja matka jatkui kohti 
Helsinkiä. 

M/S Kilstar on osallistunut pe-
rinteisesti Kotkan meripäiville. Niin 
myös tänä vuonna. Tänä kesänä 
matka Kotkaan alkoi ke 23.07. klo 
14.00. Ajoaika Kotkaan on noin 7.5 
tuntia joten matka on myös oivalli-
nen koulutustilaisuus. 
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Helsingin Merireserviläiset ry. 

Helsingin Merireserviläiset ry. 

perustettiin marraskuussa 
1959 ja virallistettiin kokouspäi-
väkirjalla maaliskuussa 1960. Pe-
rustajat olivat sodan kokeneita 
merivoimien aliupseereita. 

Vaikka yhdistyksemme on 
suhteellisen pieni, se on ollut erit-
täin aktiivinen vuosikymmenten 
aikana. Yhdistys ja sen jäsenet 
ovat osallistuneet lukuisiin tapah-
tumiin ja niiden järjestelyihin. 
Päällimmäisinä on ollut ammunta, 
merikilpailut ja kansainvälinen 
toiminta Virossa, jossa vuosittain 
toteutetaan kansainvälinen sotilas-
sissitaitokilpailu Erna. Vastavalit-
tu johtokunta onkin aloittanut toi-
mintansa pyrkimyksenä laajentaa 
aktiivista yhdistystoimintaa. Esi-
merkkinä loppuvuoden toimin-
nasta mainittakoon joukkueen 
osallistuminen vuotuiseen meri-
kilpailuun. 

Yhdistyksen koon vuoksi sen 
resurssit ovat rajoitetut ja toimin-

nan kohdistaminen sekä verkot-
tautuminen ja yhteistyö muiden 
merihenkisten tahojen kanssa ovat 
avainasemassa. Yhdistys onkin jo 
pitkään toiminut yhteistyössä Hel-
singin Reservimeriupseereiden ja 
Laivastokillan kanssa mm. perus-
taen Sininen Reservi-nimellä toi-
mivan merellisten reserviläisjär-
jestöjen yhteistoiminnan Helsin-
gissä vuonna 1993, neljä vuotta 
ennen Sinisen Reservi ry:n viral-
lista syntyä. 

Yhdistyksen aktiivitoiminta 
on keskittynyt ammunta- ja meri-
toimintaan sekä itsenäisesti että 
yhteistyössä muiden yhdistysten 
kanssa. Ampumatoiminta onkin 
lisääntynyt viime vuosina ja me-
nestystäkin on tullut, mm. Sinisen 
Reservin RK-ammunnoissa on 
viimeisen neljän vuoden aikana 
aina tullut henkilö- ja joukkuemi-
taleja. Talvisaikaan on harrastettu 
pistooliammuntaa Töölöntorinka-
dulla ja kesäisin kivääri- ja pistoo-
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Helsingin Merireserviläiset ry:n johtokunnan edustajat puheen-
johtaja Seppo Vihersaaren johdolla luovuttivat Merivoimille I-
lk:n Merireserviläisristin (A-2) ja kunniakirjan 7.7.2003. Ristin ja 
kunniakirjan vastaanotti Merivoimien komentaja kontra-
amiraali Hans Holmström. 

liammuntaa Upinniemen varus-
kuntaradoilla peruskoul utusj akso-
jen ulkopuolella. Toimintaa jatke-
taan rekrytoimalla joukkueita pis-
tooli-, perinnekivääri- ja RK-am-
muntoihin. 

Vuosina 1973-1999 meritoi-
minta yhdessä Helsingin Reservi-
meriupseereiden kanssa oli aktii-
vista koululaiva Vesikon puitteis-
sa. Sittemmin keväällä 2000 saa-
tu R-luokan vartiovene Röytästä 
on muodostunut uusi harjoitus-
alus, jonka aktiivimiehistöön kuu-
luu monta yhdistyksemme jäsen-
tä. Koululaiva Röytän lisäksi yh-
distyksen meritoimintaa jatketaan 
rekrytoimalla joukkueita merikil-
pailuihin ja mahdollisiin tuleviin 
soutukilpailuihin. 

Merivoimien suuntaan yhdis-
tyksellä on jo yli kolmenkymme-
nen vuoden ajan ollut perinteenä 
luovuttaa Laivastokoulun laivasto-
linjan priimuskiikari. Vuonna 
1998 Helsingin Merireserviläiset 
auttoi Merivoimien mestaruuskil-
pailujen jäijestämisessä Helsingis-
sä ja on äskettäin aloittanut ter-
vehdyskäynnit, joiden tarkoitus on 
luoda vuorovaikutus yhdistyksen 
ja Merivoimien välille. 

Rekrytointi yhdistyksen jäse-
nyyden kasvattamiseksi on myös 
aloitettu, mutta varsinainen rekry-
tointisuunnitelma on vielä teke-
mättä. Pitkäaikainen jäsenmäärä 
on noin 70 henkilöä ja tällä het-
kellä jäseniä on 81. 

Tavoitteita riittää uudelle joh-
tokunnalle tulevina vuosina. Toi-
vomme onnistuvamme niissä pää-
määrissä, joita itsellemme olem-
me asettaneet. 

Puheenjohtaja 
Seppo Vihersaari 
GSM 0400 253 380 
Sähköposti: meri@helsresp.fi 
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Helsingin 
Miinanraivaajaki l ta ry 

Miinanraivaajakilta perustet-
tiin Helsinkiin 20.3.1997. 

Perustajajäseniä 27 ja nyt jäseniä 
on 165. Jäsenistön keski-ikä on 
76 vuotta. 

Joka kuukauden toinen tiistai 
tapaamme toisiamme. Kokouk-
semme pidetään Sotilaskotiyh-
distyksen tiloissa Mechelininka-
dulla Helsingissä. Kokouksiin 
osallistuu 60-70 jäsentä ja aina 
on jotain hyvää ja mielenkiin-
toista ohjelmaa mm. esitelmiä. 
Kesäkuukausina kokoonnumme 
vapaamuotoisemmin Töölönran-
nan ravintolassa. 

Kuukausitapaamisten lisäksi 
järjestää yhdistyksemme matko-
ja. Olemme käyneet mm Saaren-
maalla, Krondstadtissa, Pietaris-
sa, Viipurissa, Kööpenhaminas-
sa, Tallinnassa, Riikassa ja vii-
meksi Kartanokierroksella Ees-
tissä. Pariisin matka on suunnit-

teilla. 
Miinanraivaajat hyväksyttiin 

veteraanienlain piiriin. Laki hy-
väksyttiin 26.10.1999 ja se tuli 
voimaan 1.3.2000. Meille on nyt 
mahdollista joka toinen vuosi 
saada kuntoutusta ja saamme 
myös ilmaisen hammashoidon. 
Hautaus veteraanilehtoon on oi-
keutemme. 

Ajankohtaisin hankkeemme 
on saada muistopatsas Helsin-
kiin. Muistuttamaan jälkipolvia 
vaarallisesta työstä jota teimme 
maamme hyväksi vuosina 1945-
50 raivaamalla Suomen eteläistä 
merialuetta miinavapaammaksi 
alueeksi. 

Helsingin Rakennusviraston 
myötävaikutuksella ja elinkeino-
elämän tuella nousee pääkau-
punkiimme, suunnitelmien mu-
kaan vuoden 2003 aikana muis-
tomerkki, joka kertoo myös sen, 

että yksikään kauppalaiva ei aja-
nut miinaan raivatuilla merialu-
eillamme. Helsingin kaupunki 
on osoittanut sille edustava pai-
kan Katajanokalla entisen Lai-
vastoaseman portin läheltä. 

Tervetuloa, miinanraivaajat 
jäseneksemme ja vierailemaan 
kaikki, jotka olette kiinnostunei-
ta asiastamme. 

Toimintaamme voi tukea mm 
hankkimalla omalla logollamme 
varustettuja tuotteita: paitoja, lip-
piksiä, ym. 

Yhteystiedot 

Höyläämötie 18 A, 00380 
Helsinki 
09-5605 7145 ja 0400-503 099 
fax 09-2243 5870 

Erik Erwes 
puheenjohtaja 
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Helsingin 
Reservimeriupseerit ry 

Erästä kokemusta rikkaampana Suomenlinnassa. 

Helsingin Reservimeriupsee-
rit ry on toiminut vuodesta 

1947 vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen piirissä. Jäseniä on yli 
200 ja yhdistys on siten eräs 
maan suurimpia aselajikerhoja. 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on ylläpitää ja kehittää jäsenten-
sä tietoja, valmiuksia ja johta-
mistaitojaja tukea jäsentensä toi-
mintaa Merivoimien reservin 
upseereina. 

Yhteystiedot 

Pertti Pastinen 
puheenjohtaja 
gsm 040 704 0544 
Hannu Saario 
varapuheenjohtaja 
gsm 0500 821 921 
Sami Linnermo 
sihteeri 
gsm 050 512 3564 
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Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajainkilta ry 

Perustettu 11.11.1962 Rannikonpuo-

lustajain Kymenlaakson kilta - ni-
mellä. Vuonna 1987 nimi muutettiin 
Kyminlinnan rannikkotykistökillaksi, 
sekä 1997 nimi muuttui jälleen, tuolloin 
nimeä muutettiin sääntömuutoksen yh-
teydessä paremmin toiminta-aluetta 
vastaavaksi Kymenlaakson Rannikon-
puolustajainkilta ry:ksi. Lieneekö jo 
tuolloin osattu ennakoida aselajin sulau-
tuminen Merivoimiin? Perinnejoukko-
osastona Kotkan rannikkopatteristo 
kaikkine edeltäjineen, sekä nyttemmin 
Kotkan Rannikkoalue. 

Killan pääasiallisena toimialueena 
on Kymenlaakson alue so. merellä Lo-
viisan tasalta valtakunnan rajalle Viro-
lahdelle. Joskin jäsenistöä löytyy pal-
jonkin laajemmalta alueelta. Pyrimme 
toiminnassamme koko perheen yhtei-
seen toimintaan, eli jäseninä voivat olla 
kaikki perheenjäsenet. Haluamme avata 
"inttijutut" myös niille, jotka muuten 
joutuisivat sivusta seuraamaan noita: 
"Muistatkos, kun..."-tarinoita. Viime-
vuosien jäsenmäärä pysytellyt parinsa-
dan molemmin puolin. 

Killan "ulkojäseninä" toimivat sota-
aikaisten joukko-osastojen veteraanien 
aikanaan perustamat "asevelikerhot": 
"Itä-Suomenlahden aseveljet" sekä 
"Kymin Patteristo" Kilta on sitoutunut 
ylläpitämään ko. aseveljien muistomer-
kit, arkistot ym perinteet osana killan 
toimintaa vielä veteraani veljien voimien 
huvetessakin. 

Pääasiallinen toiminta painottuu eri-
laisiin tutustumiskäynteihin paikkakun-
nan teollisuus-ja liikelaitoksiin, vierai-
luihin ja retkiin Kotkan Rannikkoalueen 

hallinnoimiin lähisaariin sauna-, sieni-, 
pilkki- tai ulkoiluretkinä. Kilta osallis-
tuu kotiutuvien varusmiesten palkitse-
misiin, sekä mahdollisuuksien mukaan 
lahjoituksin varusmiesten vapaa-ajan-
vieton parantamiseksi linnakkeilla. 

Varsinaisesti kilta ei anna reservi-
läiskoulutusta, mutta olemme mukana 
MPK ry:n Kyminlinnan PaikOs:n, sekä 
Sininen Reservi ry:n Meri-Karjalan 
PaikOs:n toiminnassa. Tämä mahdollis-
taa jäsenille osallistumisen monipuoli-
seen koulutustarjontaan koko Kymen-
laakson alueella. 

Toivotamme kaikki kiinnostuneet 
mukaan mere 11 i s-rannikkoty ki s töhenki-
seen toimintaamme. 

puheenjohtaja 
EsaTerviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
(051-260 4123 
0440 837 846 
esa.tervio@luukku.com 
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Kymen laivastokillassa sattuu ja tapahtuu. Yhteistoiminta eri maan-
puolustusorganisaatioiden kanssa on kiinteää. Kuvassa Mustamaa-
harjoituksen osanottajia pohtimassa mahdollisuuksia osua hyppää-
mällä pelastuslauttaan. 

Kymen Laivastokilta ry 

Kymen Laivastokillan toimin-
ta käynnistyi vuonna 1964, 

joten ensi keväänä vietetään Ha-
minassa killan 40 vuotisjuhlia. 
Killan toiminta-alue kattaa itäi-
sen Suomenlahden rannikon 
ulottuen kuitenkin myös syvälle 
sisämaahan koko itäiseen Suo-
meen. 

Kiltaan kuuluu tällä hetkellä 
noin 120 jäsentä. Se on hallin-
nollisesti ja taloudellisesti itse-
näinen. Killalla on edustus pää-
killan, Laivaston Kilta ry:n halli-
tuksessa. 

Kymen Laivastokilta on Sini-
nen Reservi ry:n perustajajäse-
niä. Yhteys Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiiriin 
on myös aktiivinen ja kiinteä. 
Kilta tukee monin tavoin Meri-
puolustuspiirin täkäläisen alueel-
lisen koulutusorganisaation, 
Meri-Karjalan paikallisosaston, 
toimintaa. Sinisen Reservin yl-
peys, koululaiva Röyttä on usein 
nähty vierassatamissamme. 

Kilta pitää tiivistä yhteyttä 
toimialueensa joukko-osastoihin. 

Erityinen huomio on Kotkan 
Rannikkoalueen, paikallisen me-
rivartioston ja Reserviupseeri-
koulun kanssa tapahtuvalla yh-
teistyöllä. Merkityksellistä on 
myös yhteistoiminta alueen mui-
den maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Rannikkotykistön perin-
teitä vaalivan Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajat ry:n kanssa 
Kymen Laivastokilta muodostaa 
nk. Meri-Karjalan alueen. 

Kuluvanakin vuonna muo-
dostavat tutustumisretket ja osal-
listumiset pääkillan tapahtumiin 
toimintamme rungon. Merivoi-
mista kotiutuvien tai tietyn kou-
lutusvaiheen läpäisseiden varus-
miesten muistaminen ja erilaisis-
sa yhteyksissä omasta toiminnas-
tamme tiedottaminen ovat myös 
meidän kiltamme arkipäivää. 

Kymen Laivastokillan alueel-
la ei ole omaa laivastoasemaa, 
mutta merellisiä perinteitä ja toi-
mintamuotoja on sitäkin enem-
män. Kiltamme on jo vuosia lau-
sunut tervetulleiksi laivastotaus-
taisten ohella kaikki ne, jotka ja-

kavat yhteisen harrastuksemme 
mereen ja vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön. Meillä on tilaa 
niin viime sotiemme sukellusve-
neveteraaneille kuin aloittelevil-
le merenkyntäjillekin aselajitaus-
taan katsomatta. 

Mottomme on: Älkäämme 
kysykö mitä kilta tekee puoles-
tamme, vaan mitä olemme val-
miit tekemään killan puolesta! 

Tervetuloa mukaan ! 

Lisätietoja saat 
mm. seuraavilta kiltaveljiltä: 

PuheenjohtajaTapio Riikonen 
Hietakatu 7, 
49400 Hamina, 
050-5405417 tai 
tapioriikonen@surfeu.fi 

Sihteeri Juha Äyräväinen 
Hirvenojantie 29, 
48810 Karhula, 
040-5873546 tai 
juha.ayravainen@kotka.fi 
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Laivaston kilta ry 

Laivaston Kilta ry on Maanpuo-
lustuskiltojen liiton jäsenkilta, 

jonka tarkoituksena on sääntö-
jensä mukaisesti " toimia meri-
voimien ja merivartiojoukkojen 
palveluksessa olevien ja palve-
luksensa suorittaneiden yhdyssi-
teenä, tehdä tunnetuksi meripuo-
lustusta ja muita merellisiä asioi-
ta, vaalia merivoimien ja meri-
vartioinnin perinteitä sekä meri-
henkeä, levittää maanpuolustus-
tietoutta ja edistää maanpuolus-
tusharrastusta." Edelleen sääntö-
jä lainaten "Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi kilta voi toimittaa 
ja julkaista painotuotteita sekä 
järjestää kokous-, esitelmä-, neu-
vottelu-, tutustumis-, retkeily-, 
kilpailu- ja juhlatilaisuuksia sekä 
muita samantapaisia tilaisuuk-
sia." 

Sääntöjä ei ole muutettu 
vuonna 1998 tapahtuneen meri-
voimien organisaatiouudistuksen 
jälkeen, joten sana merivoimat 
voitaisiin ehkä nykytilanteessa 
tulkita ahtaasti sanalla laivasto. 
Näin ei kuitenkaan ole tahdottu 
tehdä, vaan kysymyksessä on 
edelleenkin koko meripuolustus-
ta viiteryhmänään pitävä maan-
puolustusjärjestö, vaikkakin pää-
paino on laivastohenkisyydessä. 

Kun Helsingin laivastoase-
ma, nykyiseltä nimeltään Suo-
menlahden meripuolustusalue, 
siirtyi loppukesästä 1959 Helsin-
gin Katajanokalta Kirkkonum-
men Obbnäsiin, järjestettiin sa-
mana syksynä laivaston veteraa-
neille tutustumistilaisuus uusiin 
tiloihin ja maisemiin. Kutsua 
noudatti kaikkiaan 41 laivaston 
veteraania, jotka käynnin yhtey-
dessä päättivät veteraaniyhdis-
tyksen perustamisesta. Asiaa 
valmistelemaan asetettiin kuusi-
miehinen toimikunta, jonka työn 

tuloksena pidettiin Laivaston Ve-
teraanit -nimisen yhdistyksen 
perustava kokous Katajanokan 
Kasinolla Helsingissä 24.4.1960. 
Kaksi vuotta myöhemmin yhdis-
tyksen nimeksi tuli Laivaston 
Kilta ja yhdistys rekisteröityi sa-
mana syksynä, siis vuonna 1962. 
Perustajajäsenet olivat laivastos-
sa palvelleita upseereita ja aliup-
seereita. Jo seuraavana vuonna 
muutettiin kuitenkin sääntöjä si-
ten, että jäseniksi voitiin hyväk-
syä sotilasarvoon katsomatta jo-
kainen Suomen kansalainen. 
Tämä sama kiltatoimintaan olen-
naisena osana liittyvä seikka on-
kin ollut voimassa kaikkina toi-
mintavuosina ja on sitä edelleen-
kin. Sääntöjen mukaan yhdistyk-
sen jäseneksi voidaankin hyväk-
syä kuka tahansa Suomen kansa-
lainen joka hyväksyy killan tar-
koituksen ja toimintamuodot ja 
jonka killan hallitus jäseneksi 
hyväksyy. 

Toiminta oli aluksi Helsinki-
keskeistä, joskin kiltaan oli liit-
tynyt laivastomiehiä muualtakin 
maasta. Killan johtokunta kutsui 
koolle Helsinkiin syyskuussa 
1963 jäseniä Turusta, Haminas-
ta, Karhulasta, Tampereelta ja 
Porista neuvottelemaan paikal-
lisosastojen perustamisesta. Täl-
löin lausuttiin paikallisosastojen, 
myöhemmin rekisteröityjen lai-
vastokiltojen, syntysanat. Paikal-
lisosastot perustettiin Turkuun 
9.2.1964, Kymenlaaksoon 
7.5.1964, Helsinkiin 31.3.1979 
ja Vaasaan 21.9.1982. Erillinen 
Sukeltajaosasto näki päivänvalon 
10.10.1985. Vuosina 1976-1979 
toimi Helsingissä epävirallinen 
nuorten osasto Jungmannit ja 
vuosina 1976-1993 naisosasto 
Seireenit. Killassa on toiminut ja 
toimii myös epävirallisia vete-

raaniosastoja kuten Moottoritor-
pedoveneveteraanit, Suomen 
Joutsenen Valtameripurjehtijat, 
Panssarilaivaveteraanit ja KL 
Matti Kurjen Purjehtijat sekä 
Sukellusveneveteraanit. 

Pääkillan sääntöjen mukaan 
jäseniksi hyväksytään paikallis-
osastojen ja -kiltojen jäsenet. 
Näin siis paikalliskiltojen kaikki 
noin 1200 jäsentä ovat äänival-
taisia myös pääkillan, Laivaston 
Kilta ry:n kokouksissa. Jäsenek-
si liittyminen tapahtuu siis pai-
kalliskiltojen kautta. 

Paikallisten laivastokiltojen 
perustamisen myötä siirtyi käy-
tännön kiltatoiminnan pyörittä-
minen enenevässä määrin niiden 
harteille. Kiltatoiminnan sisältö 
onkin luettavissa näiden neljän 
paikallisen laivastokillan esitte-
lyissä. Viime vuosina on pääkil-
lan tehtävänä ollut lähinnä toimi-
minen paikalliskiltojen yhteys-
elimenä, pohjoismaisista veljes-
järjestösuhteista huolehtiminen 
(kahden vuoden välein neljässä 
pohjoismaassa pidettävät Poh-
joismaiset Laivastokiltapäivät) ja 
killan omasta julkaisutoiminnas-
ta vastaaminen. Killan oma lehti 
Ankkuri ilmestyi runsaan 20 
vuoden ajan, joista viimeiset 
vuodet myös Sinisen Reservin ja 
merivoimien yhteisenä tiedotus-
lehtenä. Muuttuneissa olosuh-
teissa kilta päätti siirtää tiedotus-
toimintansa vuodesta 2002 alka-
en Rannikon Puolustajan sivuille 
ja Ankkuri alkoi ilmestyä vuosi-
kirjan muodossa. 

Jukka Tarjanne 
Laivaston Kilta ry:n 
puheenjohtaja 
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Ehkä ei kaikkea 
kaikille... 

...mutta varmasti 
jokaiselle jotakin! 

Tilaa Turun Sanomat. Soita maksuttomaan 
palvelunumeroomme 0800 122 422 
(arkisin 8.15-17.00, lauantaisin 8.15-14.00), 

ja kysy lisää tilausvaihtoehdoistamme. 

S u r u n B a n o m a t www.turunsanomat.fi 

http://www.turunsanomat.fi


MERIVOIMIEN 
JOHTO 
ELOKUU 2 0 0 3 

Saaristomeren Merivoimien Varikon päällikkö Uudenmaan Prikaatin komentaja 
Meripuolustusalueen komentaja Kommodori Jouko Ovaska Kommodori Karl Storgårds  
Kommodori Jukka Pennala 

Uudenmaan Prikaatin 
esikuntapäällikkö 
Komentaja Erik Erroll 
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Merivoimien komentaja Merivoimien Esikunnan 
Kontra-amiraali esikuntapäällikkö 
Hans Holmström Kommodori Hanno Strang 

iuomenlahden Merisotakoulun johtaja 
/leripuolustusalueen komentaja Kommodori Kai Varsio 
kommodori Antero Karumaa 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen Kotkan Rannikkoalueen 
johtaja komentaja 
Insinöörikommodori Komentaja Tapio Maijala 
Pekka Lopmeri 

iuomenlahden Meripuolustus-
lueen esikuntapäällikkö 
kommodori Jaakko Tikka 

Merisotakoulun apulaisjohtaja Merivoimien Tutkimuslaitoksen Kotkan Rannikkoalueen 
Komentaja Jukka Viitanen apulaisjohtaja esikuntapäällikkö 

Komentaja Petri Ahola-Luttila Komentajakapteeni 
Olavi Jantunen 
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Etenemme kolmella rintamalla. 

www.aspo.fi 

Aspo on teoll isuuden logistiikkapalveluja tarjoava monialayhtiö, jolla on kolme 

toimialaa: Chemicals markkinoi muoviraaka-aineita ja teollisuuskemikaaleja, Shipping 

huolehtii raaka-aineiden merikuljetuksista ja Systems valmistaa ja huoltaa huolta-

moiden jakeluautomaatiojärjestelmiä. 

Kaikilla toimialoilla on hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun. Monialayhtiönä 

voimme tehokkaasti hyödyntää yhdellä toimialalla hankittuja kokemuksia myös muilla ^ | j | ^ 1,15 7 5 „ 

toimialoilla ja eri asiakkuuksissa. Siksi Aspo on enemmän kuin osiensa summa. 
A ASPO 
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Laivaston Sukeltajakilta ry 

Kilta on perustettu vuonna 
1985. Toimien ensin Laivas-

tokilta ry:n alaisena (sukellusja-
ostona). Vuodesta 1994 kilta on 
toiminut itsenäisenä yhdistykse-
nä. Kilta toimii koko maata kat-
tavana ja sen sotilassukellusjä-
senet ovat ympäri maata. Jäsen-
määrän ollessa vuosittain n. 220-
250 jäsentä. Sotilasarvojen olles-
sa matruusista - kenraaliin ja sil-
tä väliltä. Killan jäseneksi liitty-
misen edellytyksenä on suoritet-
tu laivaston sotilassukeltajakurs-
si. Killan puheenjohtajana on 
toiminut vuodesta 2000 lähtien 
Keijo Karimäki ja varapuheen-
johtajana Matti Tahko ja talou-
denhoitajana Kari Moisio sekä 
hallituksenjäseninä Jörgen Eng-
roos, Markku Saarikoski, Timo 

Kytölä, Kalle Ström ja Seppo 
Järveläinen. Kilta kuuluu jäsene-
nä Sininen reservi ry:n, Maan-
puolustuskiltojen liitto ry:n ja 
Helsingin kiltapiiri ry:n. Killan 
jäsenmaksu on tällä hetkellä 27 € 
vuosi, johon sisältyy Rannikon 
Puolustaja-lehti, joka ilmestyy 4 
kertaa vuodessa, yli sata sivuise-
na sekä Merivoimien sukeltaja-
kurssin oppilaskunnan ja laivas-
ton sukeltajakillan yhteinen vuo-
sijulkaisu. Killalla on tukikohta 
ja kiltatupa Jussarön saarella. 
Killassa toimii kaksi sukeltaja-
viirikköä, yksi Suomenlahden 
alueella ja toinen saaristomeren 
alueella. Ne järjestävät Maan-
puolustuskoulutus ry:n kohden-
nettuja sotilassukeltajakursseja, 
laivaston sotilassukeltajareservil-

le tukikohdassamme, Jussarössä. 
Killalla on yhteensä kuusi kurs-
sia vuodessa, keväällä ja syksyllä 
on koulutuspäivät ja neljä soti-
lassukeltajakurssia tukikohdas-
samme. Näillä kursseilla kaiva-
taan myös jo aktiivisen sukelta-
misen lopettaneita seniorisukel-
tajia huolto- ym. tehtäviin. Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
sukeltajaviirikön päällikkönä toi-
mii res.ylil. Petri Härmä ja Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
sukeltajaviirikön päällikkönä toi-
mii kaptl.evp. Markku Saarikos-
ki. 

Sotilassukeltaja tervetuloa 
laivaston sukeltajakillan jäsenek-
si, meidän reippaaseen poruk-
kaamme ikään tai sotilasarvoon 
katsomatta. 

Laivaston sukeltajakilta ry:n 
yhteystiedot 

Puheenjohtaja SIMeripOs/SukVkö SMeripOs/SukVkö 
Keijo Karimäki Petri Härmä Markku Saarikoski 
Keuiatie 39 В 040 868 4012 044 532 2850 
00980 Helsinki 
050 020 7815 
keijokar@saunalahti.fi 
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I Merenkurkun Kilta ry 

Toiminta-alueena Vaasa lähi-
ympäristöineen. 

Perinnejoukko-osasto: lakkautet-
tu Vaasan Rannikkopatteristo. 

Kilta siis kuuluu niihin pai-
ka l l i s i l to ih in , joilta "vietiin" 
oma joukko-osasto jo ennen Me-
rivoimiin yhdistymistä, mutta 
kilta jatkaa alueellaan yhteistyös-
sä muiden vaasalaiskiltojen ja -
maanpuolustusjärjestöjen kanssa 
koulutus- ja perinnetyötä. 

Vaikka toimintaedellytykset 
ovatkin merkittävästi vaikeutu-
neet paikallistasolla "Vaasan 
veri" ei siltikään vapise! 

Puheenjohtaja 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 as 15 
65100 Vaasa 
050 558 5987 

Meritaiteen 
mestareita 

MERIMAALAUKSIA 400 VUODEN AJALTA 

11.9.-7.12.2003 
Liput7€/5€/2€ 

Näyttely avoinna joka päivä klo 11-18 
Tiedustelut puh. 09-169 3444 

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON 
HAKASALMEN HUVILA 

Mannerheimintie 13 
(Kansallismuseota vastapäätä) 

ffiP JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 

• tr.'!print m - r e a L John Nurminen • • • HELSINGIN SAtraflÄT 
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Naantalin reservinaliupseerit 
ry on perustettu v. 1957. 

Ensimmäinen puheenjohtaja oli 
pursimies Voitto Ylijoki. 

Yhdistyksen toiminta on ol-
lut perinteistä maavoimien reser-
viläistoimintaa ja v. 1992 lähtien 
on myös merireserviläistoiminta 
ollut voimakkaasti esillä. Toi-
minta on pitänyt sisällään em. 
toimintojen lisäksi erilaisia kou-
lutustilaisuuksia, kilpailuja, ret-
kiä ja monia muita toimintoja. 

Aktiivisesti ovat ampuma-
hiihtäjämme ja ampujamme 
osallistuneet piirin ja valtakun-
nantason kilpailuihin. Yhdistys-
ten väliset kilpailut ovat olleet 
myös hyvin suosittuja jäsentem-
me keskuudessa. Yhdistyksem-
me jäsenet ja joukkueet ovat am-

pumahiihdossa, ampumasuun-
nistuksessa ja ampumajuoksussa 
saavuttaneet menestystä piirin ja 
myös valtakunnan tasolla. Meri-
kilpailuissa on joukkueemme 
paras saavutus tähän asti on ho-
peatila. 

Naantalin reservinaliupseeri-
en jäseneksi pääsee Suomen 
kansalainen joka on suorittanut 
asevelvollisuuden ja aliupseeri-
koulun. 

Jäsenen velvoitteet ovat osal-
listuminen mahdollisuuksien 
mukaan yhdistyksen toimintaan 
ja jäsenmaksun suorittaminen. 

Yhdistyksemme jäsenille on 
mahdollisuus osallistua Vapaa-
ehtoiseen Maanpuolustuskoulu-
tukseen, sen eri kursseille. Yh-
distys voi tarvittaessa tukea talo-

udellisesti koulutukseen osallis-
tuvia. 

Yhdistyksemme jäsenillä on 
mahdollisuus käyttää Nikulan-
vuoren ampumapaikkaa Luon-
nonmaalla 22 cal aseilla tapahtu-
vaan harjoitteluun. Myös mah-
dollisuus osallistua erilaisiin kil-
pailuihin yhdistyksemme edusta-
jana on kaikilla jäsenillämme. 

Yhteystiedot 
Puheenjohtaja John Aaltonen 
Lintulankuja 2 а В 12 
21100 Naantali 
050 327 9774 

Sihteeri, Juha Ovaska 
Osoite, Väinöläntie 33 
21100 Naantali 
040 7153168 

Naantal in 
reservinaliupseerit ry 
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Naantal in Reserviupseerit ry 

Naantalilaisten nuorten up-
seeriveteraanien keskuu-

dessa otettiin puheeksi jo vuoden 
1948 aikana oman paikallisen re-
serviupseerikerhon perustami-
nen. Ottaen huomioon Naantalin 
silloisen pikkukaupunkiluonteen, 
jossa asuttuna oli käytännössä 
vain nykyisen vanhan kaupungin 
alue ja joka kirkkoa lukuun otta-
matta muodostui puutaloista, 
näissä pienissä puitteissa naanta-
lilaiset upseerit tunsivat suurelta 
osalta toisensa tai olivat ainakin 
aseveljistään tietoisia. Naantali-
laisten upseerien keskinäisissä 
keskusteluissa päädyttiinkin 
Naantalin Reserviupseerikerhon 
perustamiseen. Tämä tapahtui si-
ten, että ratsumestari (ratsuväen 
kapteeni) M. A. Makkonen kutsui 
koolle 22.3.1949 viisitoista naan-
talilaista upseeria. 

Tällä hetkellä yhdistyksellä 
on noin 120 jäsentä. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii luutnant-
ti Sam Kaitaniemi. Yhdistys on 
myös Sinisen Reservin jäsenyh-
distys. Tietoja yhdistyksestä ja 
sen toiminnasta löytyy yhdistyk-
sen internet-sivuilta osoitteesta 
http:// www. naantalinreservin-
upseerit.net. 

Toiminta 
Naantalin Reserviupseerit ry ja 
sen jäsenet ovat aktiivisesti otta-
neet osaa erilaisiin maanpuolus-
tuksellisiin tapahtumiin. Sotilas-
pukuiset kunniavartiot Naantalin 
sankarihaudalla itsenäisyyspäivä-

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja 
Sam Kaitaniemi 
02-432 1015 tai 

0400 701 144 

Sihteeri 
Tuomas Saarela 
050 5247835 

nä, kaatuneiden muistopäivänä, 
jouluaattoiltana ja joulupäivän 
aamuna kuuluvat Naantalin reser-
viupseereiden perinteisiin. Kun-
niavartioiden lisäksi yhdistyksen 
jäsenet ovat osallistuneet lippu-
linnaan kaatuneiden muistopäi-
vänä ja itsenäisyyspäivänä sekä 
sankarihaudalla että meriristillä, 
joka on mereen siunattujen san-
karivainajien muistomerkki. Vii-
me joulukuussa Naantalin reser-
viupseereiden ja -aliupseereiden 
yhteinen kunniavartio oli myös 
Suomalainen sotilas -patsaan pal-
jastustilaisuudessa Naantalissa. 
Naantalin reserviupseerit vastaa-
vat myös joidenkin maanpuolus-
tukseen liittyvien muistomerkki-
en hoidosta. 

Naantalin reserviupseerit ovat 
ottaneet osaa myös useisiin 
maanpuolustukseen liittyviin kil-
pailuihin sekä myös järjestäneet 
niitä. Jokaisena keväänä jäljeste-
tyissä Varsinais-Suomen reservi-
läispiirien taitokilpailuissa on 
aina ollut ainakin yksi naantali-
lainen upseerijoukkue. Kilpailu 
on ollut hyvä tilaisuus kerrata so-
tilaan perustaitoja, kuten esimer-
kiksi suunnistusta, ammuntaa ja 
ensiapua. Taitokilpailuihin val-
mistautuessa yhdistyksen jäsenet 
ovat vuosittain järjestäneet vii-
konlopun mittaisen maastoharjoi-
tuksen, jossa on kerrattu sotilas-
taitoja. Naantalin Luonnonmaa 
tarjoaa tällaisille harjoituksille 
hyvät puitteet, sillä Luonnon-
maalla Haijaisissa on neljän 
naantalilaisen yhdistyksen yhtei-
nen pistooliampumarata. Rataa 
käytetään muun muassa Naanta-
lissa järjestettävissä reserviläisten 
ammuntakilpailuissa, kuten am-
pumasuunnistus- ja ampuma-
juoksukilpailuissa. 

Fyysisen kunnon ylläpitämi-
nen on reserviläiselle tärkeää. 
Maastoharjoitusten yhteydessä 
"matkamittariin" tulee useasti yli 

kymmenen kilometriä maastossa 
kävelyä. Suuremmat tapahtumat 
vaativat tietysti pidemmän val-
mistautumisen. Viime vuoden 
kesällä Naantalin reserviupseeri-
en 11-miehinen joukkue osallis-
tui Tuusulassa järjestettävän Ke-
säyön marssin sotilassarjaan ai-
noana kokonaan reserviläisistä 
koostuvana joukkueena. Matkaa 
sotilassarjassa oli yhteensä 60 ki-
lometriä ja varustuksena oli soti-
lasvarustus. Lisäksi jokaisella 
joukkueenjäsenel lä piti olla vä-
hintään kymmenen kiloa painava 
reppu selässä. Valmistautuminen 
tapahtumaan aloitettiin jo hyvissä 
ajoin sydäntalvella marssimalla 
eripituisia matkoja Turun ympä-
ristössä. Keväisten harjoitusmars-
sien aikana tulivat tutuiksi Ruis-
salon, Hirvensalon ja Kakskerran 
saaret Turussa sekä tietenkin 
Naantalin Luonnonmaan saari. 
Perinteeksi on muodostunut 
myös yhdistyksen jäsenten osal-
listuminen Raasissa järjestettä-
vään Maskun marssiin, jossa yh-
den päivän aikana marssitaan 30 
kilometriä vaihtelevassa maastos-
sa. Fyysistä kuntoa pidettiin yllä 
myös osallistumalla tämän vuo-
den keväällä miekkailukurssille. 

Säännölliset ammunnat ovat 
kuuluneet yhdistyksen toimin-
taan sen alusta lähtien. Haijaisten 
ampumarataa on käytetty am-
munnan harjoitteluun ja ammun-
tataitoja ollaan mitattu Naantalin 
reserviupseeri- ja aliupseeriyh-
distysten välisissä maastoam-
muntakilpailuissa, joita järjeste-
tään loppukeväällä ja alkusyksyl-
lä. Naantalin reserviupseereiden 
jäsenet ovat osallistuneet menes-
tyksekkäästi myös reserviupsee-
ripiirin ampumamestaruuskilpai-
luihin. Reserviläiskivääreillä on 
mahdollista ampua puolustusvoi-
mien ampumaradalla Raasissa, 
jossa on 150 metrin rata ammun-
taa varten. Yhdistyksen Raasissa 
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järjestettävät maastoharjoitukset 
aloitetaankin yleensä ammun-
noilla, jonka jälkeen alkaa har-
joituksen maasto-osuus. 

Yhdistyksen jäsenet ovat ot-
taneet aktiivisesti osaa myös 
useisiin Maanpuolustuskoulutus 
ry:n kursseihin. Viime syksyn ja 
talven aikana järjestettiin kaksi 
sissikurssia, joissa kouluttajina 
olivat Laskuvarjojääkärikillan 
jäsenet. Kurssit olivat hyvin jär-
jestettyjä ja jokainen osallistuja 
sai niistä vielä kaksi korvaavaa 
ker taushar joi tus vuorokautta . 
Taktista osaamista on ollut mah-
dollista harjoitella MPKry:n atk-
pohjaisella taktiikkaharjoituksel-
la. Yksi osoitus Naantalin reser-
viupseereiden taktisesta osaami-
sesta on se, että yhdistyksen jä-
senet vastasivat Reserviläinen-
lehdessä olleisiin taktiikan tehtä-

viin. Vastaukset olivat valtakun-
nanlaajuisestikin kärkitasoa ja 
tehtävään vastanneet jäsenet kut-
suttiin maanpuolustuskorkea-
koulun järjestämille taktiikan 
päiville Helsinkiin. 

Naantalilaiset reserviläisyh-
distykset ovat yhdessä järjestä-
neet useita erilaisia kilpailuja, 
joista erilaisista ammuntakilpai-
luista mainittiin jo aikaisemmin. 
Viime vuonna alkusyksyllä 
Naantalissa järjestettiin myös 
valtakunnalliset merimestaruus-
kilpailut. Kilpailu toimi samalla 
myös karsintana pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuihin. Vuoden 
2001 keväällä puolestaan oli 
Naantalin vuoro järjestää reser-
viläispiirien taitokilpailut. Koska 
Naantali sijaitsee meren rannal-
la, kilpailutehtävien joukossa on 
aina ollut myös merenkulkuun 

liittyviä tehtäviä. 
Naantalin reserviupseerit ja -

aliupseerit ovat yhdessä järjestä-
neet myös useita esitelmätilai-
suuksia. Vuosikokousten yhtey-
dessä esitelmän pitäjiä on tullut 
myös yhdistysten ulkopuolelta. 
Esitelmän aiheet ovat viime ai-
koina käsitelleet muun muassa 
merirajojen valvontaa ja Suomen 
lähialueiden sotilaspoliittista ti-
lannetta. Lisäksi on järjestetty 
esitelmätilaisuuksia, joissa yh-
distyksen jäsenet ovat kertoneet 
omasta aselajistaan. Esitelmien 
aiheina ovat olleet muun muassa 
epäsuoran tulen käyttö, yhtymän 
viestijärjestelmä sekä sissitoi-
minta. 

Jos edellä kerrottu alkoi kiin-
nostaa, niin tietoa toiminnasta ja 
jäsenyydestä saa alla mainituilta 
henkilöiltä. 

Tuottavuutta. 
Energisesti. 
Pohjolassa toimii monta yritysmaailman kärkinimet pienistä 
IT-alan edelläkävijöistä prosessiteollisuuden jätteihin. 

Jotta ne menestyisivät jatkossakin, energia-asioiden on 
oltava kunnossa ja kustannusten kurissa. 

Me pidämme huolen siitä, että asiakkaamme saavat 
tarvitsemansa energian mutkattomasti. Tällöin heidän oma 
energiansa säästyy tärkeämpiin asioihin. Kuten kilpailukykyisen 
toiminnan pyörittämiseen. 

FORTUM ON POHJOISMAIDEN JA ITÄMEREN ALUEEN JOHTAVIA 
ENERGIAYHTIÖITÄ. PÄÄTUOTTEITAMME OVAT SÄHKÖ, LÄMPÖ, 
HÖYRY, LIIKENNEPOLTTOAINEET JA LÄMMITYSÖLJYT SEKÄ NIIHIN 
LIITTYVÄT PALVELUT, JOITA TARJOAMME KOTITALOUKSILLE, 
TEOLLISUUDELLE JA YHDYSKUNNILLE. LISÄTIETOJA INTERNETISSÄ 
WWW.FORTUM.FI 

Fortum 

http://WWW.FORTUM.FI


Maailma tarvitsee esikuvia. 
Världen behöver förebilder. Mercedes-Benz 

9 ISKU 
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Nylands Brigads Gille grunda-
des 2.1.1963 och har över 1 500 
medlemmar. Till gillet hör tio lo-
kalavdelningar spridda över hela 
Svenskfinland. En avdelning är 
verksam i Sverige, dessutom har 
artilleristerna en egen avdelning. 

NBG:s medlemmar, från 
tonåringar till pensionärer, har 
till övervägande del svenska som 
modersmål. Även kvinnor är väl-
komna som medlemmar. 

NBG:s uppgift är att bland 
annat stöda Nylands Brigad, 
främja försvarsandan och bevara 
våra trditioner. Stödet ges i hu-
vudsak som ekonomiskt stöd till 
brigaden, dess tidning Fanbära-
ren och olika projekt inom briga-
den. Gillet arbetar också för att 
stöda rekryteringen till brigaden 
och deltar aktivt för att öka triv-
seln för beväringarna under de-
ras fritid. 

Resor och informationstill-
fällen i skolor hör också verk-
samheten. Lokalavdelningarna 
arrangerar egna program för sina 
medlemmar. Alla gillemedlem-
mar är välkommna att delta i de 

olika lokalavdelningarnas verk-
samhet. 

Mer information: 
www.kulturfonden.fi/nbg 

Nylands Brigads Gil le 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA ry 
- Y L I 20 VUOTTA MERELLISTÄ HARRASTUSTA 

SYNTY 
16.11.2002 kokoontui Vaasan 
kunnianarvoisalle Upseeriker-
holle yli 100 juhlapukuista kilta-
veljeä ja kutsuvierasta juhlimaan 
killan 20-vuotistaivalta tilaisuu-
dessa, johon oli onnistuttu saa-
maan juhlapuhujaksi Vaasassa 
varusmiespalveluksensa suoritta-
nut Merivoimien esikuntapääl-
likkö, kontra-amiraali Pertti 
Malmberg. Syksyllä 1982 oli 
lausuttu Laivaston kilta ry:n alai-
sen Pohjanlahden killan syntysa-
nat; vuodesta 1993 kilta on toi-
minut itsenäisenä pääkillan jä-
senyhdistyksenä. Pohjalahden 
Laivastokilta henkilöityy mitä 
suurimmassa määrin sen perus-
tajajäseneen, killan ensimmäi-
seen puheenjohtajaan, kauppa-
neuvos Tauno Revvelliin, joka 
johtaa killan toimintaa edelleen-
kin. 

TOIMINTAA 
Killan toiminta-alue ulottuu 
Kristiinankaupungista Peräme-
ren pohjukkaan, jossa toimii 
1984 itsenäistynyt Oulun osasto. 
Killan jäsenmäärä 10.2.03 päivi-
tetyn jäsenlistan mukaan on 192, 
josta noin 60 veljeä on Oulun 
alueella. Aktiivisesti mukana toi-
mii noin 25-30 henkeä, Oulun 
alueella noin 15-20 henkeä. 

Pohjanlahden Laivastokilta 
ry. on perinneyhdistys, joka pyr-
kii kokoamaan piiriinsä lähinnä 
rannikkopuolustuksen joukko-
osastoissa palvelleet reserviläisiä 
ja aktiiviväkeä. Killan toiminta 
keskittyy kuukausittain järjestet-
täviin tapaamisiin, luentoiltoihin 
ja erilaisiin tutustumiskäyntei-
hin, mm. yrityskäynteihin. Vuon-
na 2002 näitä jäsentapaamisia oli 
pitkälti toistakymmentä. Perin-
teisiin kuluvat kevät- tai syyspur-

Merivalvontaharjoitus Valassaarilla vuonna 1998. SANLA 
toiminnassa. 

jehdus Pohjanlahden Merivar-
tioston vartioaluksilla sekä mii-
nalaiva Pohjanmaan perinteinen 
syysvierailu ja siihen liittyvä 
huumoripitoinen maaottelu lai-
vaväen ja kiltalaisten välillä. Eri-
tyisen kiinteät ovat suhteet meri-
vartiostoon; Pohjanlahden Meri-
vartioston komentaja, kommo-
dori Matti Möttönen istuu Killan 
hallituksessa kuten edeltäjänsä-
kin, kommodori Kauko Lehti-
nen. Kiltalaiset ovatkin tutkineet 
tarkoin kaikki alueella toimineet 
tai toimivat merivartioasemat. 
Yhteistyö sidosryhmien, mm. 
Kiltapiirien ja Pohjanmaan 
Maanpuolustuskillan kanssa on 
ollut aktiivista. 

Tärkeän osan Killan toimin-
nassa muodostaa venetoiminta. 
Killan nykyisiä veneitä, 7,5 met-
rin Lindaa (YM-20) ja yli 10 
metrin Valpuria (MKL-3307) on 
mm.Vaasan Meriosasto käyttä-
nyt koulutustoiminnassaan, min-

kä lisäksi veneet ovat olleet mu-
kana alueella järjestetyissä va-
paaehtoisissa kertausharjoituk-
sissa. Näihin kertausharjoituksiin 
ovat myös killan jäsenet osallis-
tuneet aktiivisesti. 

MPK:n Meripuolustuspiirin 
Vaasan Meriosasto, joka on toi-
minut Killan rinnalla 1990-luvun 
lopulta, keskittyy merireservi-
läisten kouluttamiseen. Viime 
vuoden syksyllä aloitetulta soti-
lasveneenkuljettajakurssilta val-
mistui keväällä 18 henkeä, kansi-
mieskurssilta 16. Meriosasto toi-
mii myös kiinteässä yhteistyössä 
Vaasan aluepelastuslaitoksen 
kanssa sen öljyntorjunta-aluksil-
la. 

Oulun osaston toiminta kes-
kittyy niin ikään säännöllisiin 
kuukausikokouksiin, joissa kuul-
laan veljien esitelmiä. Vakiintu-
neita toiminnan muotoja ovat 
tammikuiset Jäänsärkijäiset, kil-
tojen väliset herrasmieskilpailut 
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touko-kesäkuulla sekä samoin 
yhteistyö Virpiniemen merivar-
tioaseman kanssa. 

Yritysvierailuja järjestetään 
vuosittain 3 -5 . Vuonna 2002 
osastolla oli kaikkiaan 16 tapah-
tumaa, joihin otti osaa keskimää-
rin 13 kiltaveljeä, osin perhei-
neen. 

Yhteystiedot 

Pohjanlahden Laivastokilta ry.: 
PuheenjohtajaTauno Revvell 
Koulukatu 10 
65100 Vaasa 
(06)317 3135, fax (06) 3179 971 

Varapuheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3 

65350 Vaasa 
(06)3153 238, 0500 665 413, 
teuvo.roden @ pohjanmaan 
syopayhdistys.fi 

Sihteeri Mikael Pasto 
Laippakatu 2 A 6 
65320 Vaasa 
(06)356 8334, 0500 163 752 

Oulun osasto: 
Esko Pekarna, 
Sauramotie 11 
90580 Oulu, 
(08) 5565160, 040 516 1220 
eskope@edu.ouka.fi 

Kiltalaisia Röytän 
komentosillalla 
kesällä 2001. 

Teksti: Teuvo Roden 
Kuvat: Teuvo Roden, 
Martti Laitala 

Vaasan Meriosasto: 
Jorma Kuntsi 
Thölberginkatu 18 
65380 Vaasa 
040 577 7723 
kuntsi2@saunalahti.fi 

POUTULLA KÄYTETÄÄN 
VAIN JA AINOASTAAN PANSUOLAA. 

Planmeca Group on menestyvä 
suomalainen terveydenhoitoalan yh-
tiöryhmä, johon kuuluvat hammas-
lääketieteen laitteita valmistava 
emoyhtiö Planmeca Oy, hammas-
hoitotuotteiden ja materiaalien 
myyntiyhtiö Plandent Oyj, mammo-
grafialaitteita valmistava ja markki-
noiva Planmed Oy, hammaslääke-
tieteen käsi-instrumentteja val-
mistava LM-Instruments Oy ja 
norjalainen potilashallintaohjelmis-
toja kehittävä Opus Systemer AS. 
Planmeca Groupissa on henkilös-
töä noin 1600. Vuoden 2003 liike-
vaihtoennuste on noin 400 miljoo-
naa euroa. 

www, p lanmeca.com 

41 

mailto:eskope@edu.ouka.fi
mailto:kuntsi2@saunalahti.fi


•Finnlines Finnlines Oyj 
PL 197, 00181 Helsinki, puh. 010 343 50, faksi 010 343 5200, info@finnlines.fi www.finnlines.fi 

Tilaa Hesari s0800-92222taiwww.heisinginsan0mat.fi/tiiaajapaiveiu helsiaigin sanomat 

1 4 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 b / 0 3 

mailto:info@finnlines.fi
http://www.finnlines.fi
http://www.heisinginsan0mat.fi/tiiaajapaiveiu


fcnnikkojääkärikilta r.y. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ä k e r i - aina rannikkojääkäri 

Rannikkojääkärikilta r.y:n teh-
tävänä on 

- edistää vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä 
- jakaa maanpuolustustietoutta 
- kasvattaa maanpuolustustahtoa 
- vaalia Teikarin Taistelijoiden 
perinteitä 
- edistää varusmiesten viihty-
vyyttä 
- toimia jäsentensä yhdyssiteenä 

Rannikkojääkärikilta r.y. on 
perustettu 7.11.1965 ja sen koti-
paikka on Helsinki, mutta toi-
minta-alueena on koko Suomi. 
Turussa toimii 14.6.1968 perus-
tettu Lounais-Suomen paikallis-
osasto. 

Teikarin taistelujen veteraanit 
kuuluvat kiltaan omana Teikarin 
Taistelijat -nimisenä osastonaan. 

Kilta on Maanpuolustuskilto-
jen liitto r.y :n ja Sininen Reservi 
r.y:n jäsen. 

JÄSENYYS 
Rannikkojääkärikillan jäseneksi 
voi päästä jokainen Vaasan Ran-
nikkojääkäripataljoonassa tai sitä 
edeltävissä joukko-osastoissa 
palveleva tai palvellut Suomen 
kansalainen, jonka killan hallitus 

jäseneksi hyväksyy. Rannikko-
jääkärijoukkojen kertausharjoi-
tuksiin sijoitetut reserviläiset 
voivat myös päästä killan jäse-
niksi. 

JÄSENEDUT 
Killan jäsenmaksua vastaan saa 
jokainen jäsen: 
- kiltatiedotteet 
- Rannikon Puolustaja -lehden 
- Reserviläinen -lehden kiltanu-
merot 
- vuokrata Upinniemessä sijait-
sevaa killan saunamajaa edulli-
seen jäsenhintaan 
- osallistua killan järjestämiin ti-
laisuuksiin ja tapahtumiin 
- osallistua killalle kohdistettui-
hin Maanpuolustuskoulutus r.y:n 
koulutustapahtumiin 

KILLAN TUNNUKSET 
Rannikkojääkärien tunnus on 
vihreä baretti, johon on kiinnitet-
ty merikotkan päätä esittävä 
kokardi.Vihreä baretti on meri-
jalkaväen erikoiskoulutuksen 
saaneen valiosotilaan kansainvä-
linen tunnus. Kotkanpääkokar-
dilla varustettu vihreä baretti on 
sotilasvaruste, jota voidaan kan-

taa vain rannikkojääkäri-
joukkojen kertausharjoituksissa 
ja muissa sotilas- ja virkapuku-
ohjesäännön mukaisissa tilai-
suuksissa muun sotilasvarustuk-
sen kanssa. 
- Sotilaskokardilla olevan vihre-
än baretin käyttöoikeuden myön-
tää Uudenmaan Prikaatin ko-
mentaja. 
- Killan oma tunnus on puolus-
tusvoimien tornikuvion päällä 
oleva kotkanpää. Tätä tunnusta 
voi jokainen kiltalainen kantaa 
joko rintamerkkinä tai barettiko-
kardina. 
- Killan jäsenyys oikeuttaa kan-
tamaan vihreää barettia torniku-
viollisella kotkanpää-kokardilla. 

KILLAN SAUNAMAJA 
Rannikkojääkärikillan saunama-
ja on killan jäsenten ja heidän 
perheidensä sekä ystäviensä va-
paa-ajanviettokeskus. Saunamaja 
sijaitsee luonnonkauniilla paikal-
la, meren välittömässä läheisyy-
dessä, Upinniemen varuskunta-
alueella. Saunamaja voidaan 
vuokrata myös killan ulkopuoli-
sille Suomen kansalaisille ja yri-
tyksille. Tarkemmat tiedot löyty-
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vät Rannikon Puolustaja -lehdes-
tä tai www.mpkl.fi/rannikkojää-
kärikilta ry. 

MYYNTIARTIKKELIT 
Rannikkojääkärikillalla on myy-
tävänä erilaisia rannikkojääkäri-
aiheisia tuotteita: kasseja, T-pai-
toja, lippiksiä, kaulahuiveja, sol-
mioneuloja, rinta- ja hihamerk-
kejä, historiikkeja ja muita kirjo-
ja. Tarkemmat tiedot löytyvät 
Rannikon Puolustaja -lehdestä 
tai www.mpkl.fi/rannikkojääkä-
rikilta ry. 

PERINTEET 
Suomen käymät viime sodat 
osoittivat saaristo- ja rannikko-
olosuhteisiin tottuneiden taisteli-
joiden tarpeen. Jatkosodan kii-
vaimmat rannikkotaistelut käy-
tiin kesällä 1944 Viipurinlahdel-
la. Näistä on nimetty 1.-5.7. 
1944 käydyt Teikarin taistelut 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
nan perinnetaisteluiksi ja heinä-
kuun 5. päivä joukko-osaston 
vuosipäiväksi. 

Suomenlahden alueen sotata-
pahtumista saatuja kokemuksia 
ryhdyttiin soveltamaan koulu-
tukseen siten, että vuonna 1952 
perustettiin RT 1 :een Rannikko-
pataljoona. Se toimi aluksi Mies-

saaressa ja Suomenlinnassa, Hel-
singin lähistöllä. Itsenäinen Ran-
nikkojääkäripataljoona perustet-
tiin 28.4.1960 Neuvostoliiton 
palauttamalle Porkkalan vuokra-
alueelle Upinniemeen, missä se 
toimi vuoteen 1989. Vuosina 
1979-88 Rannikkojääkäripatal-
joonassa toimi erikoisjoukkojen 
koulu, Rannikkojääkärikoulu. 
Rannikkojoukkojen uudelleen-
järjestelyjen jälkeen vuodesta 
1990 rannikkojääkärien koulutus 
on tapahtunut Uudenmaan Pri-
kaatin Vaasan Rannikkojääkäri-
pataljoonassa Tammisaaren 
Dragsvikissä. 

Perinteiden vaalimiseksi on 
Rannikkojääkärikilta pystyttänyt 
Teikarin kiven niin Upinniemeen 
kuin Dragsvikiin, jonne on val-
mistumassa myös rannikko-
jääkärimuseo. 

Rannikkojääkärikillan tuella 
Teikarin veteraanit pystyttivät 
vuonna 2000 Viipurinlahdella si-
jaitsevalle Teikarin saarelle Tei-
karin taistelujen muistomerkin. 
Samana vuonna Viipurin kau-
punki julisti saaren virallisesti 
hautasaareksi. 

Teikarin ja Melansaaren tais-
teluista kesällä 1944 kerrotaan 
kirjassa Veren kostuttamat saa-
ret. 

Kustjägargillet r.f. har som up 
pgift att: 

- främja det frivilliga försvarsar-
betet 
- sprida försvarskunskap 
- främja försvarsandan 
- vårda Teikarikämparnas tradi-
tioner 
- främja beväringarnas trivsel 
- fungera som kontaktlänk mel-
lan sina medlemmar 

Kustjägargillet grundades 
den 7.11.1965 med hemort i Hel-
singfors, men med hela Finland 
som verksamhetsområde. Syd-
västra Finlands lokalavdelning, 
som grundades den 14.6.1968 är 
verksam i Åbo. 

Teikari-stridernas veteraner 
hör till gillet med en egen avdel-
ning under namnet Teikarikäm-
parna. 

Gillet är medlem i Försvars-
gillenas förbund r.f. och i Blå 
Reserven r.f. 

MEDLEMSKAP 
Varje finsk medborgare som 
tjänstgör eller har tjänstgjort i 
Vasa Kustjägarbataljon eller i 
någon av bataljonens föregån-
gartruppförband kan bli medlem 
i Kustjägargillet, om gillets sty-
relse godkänner honom/henne 
som medlem. 

Sådana reservister, som är 
placerade i kustjägartruppernas 
repetitionsövningar, kan också 
bli medlemmar i gillet. 

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Mot gillets medlemsavgift får 
varje medlem: 
- information från gillet 
- tidningen Rannikon Puolustaja 
- gillesnumren av tidningen Re-
serviläinen 
- för förmånligt medlemspris 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
PL 273 
00101 HELSINKI 
www.mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry 

Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukkohauentie 2 D 36 
02170 ESPOO 
040 545 1426 
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KUSTJÄGARGILLET r.f. 
EN GÅNG KUSTJÄGARE - ALLTID KUSTJÄGARE 

hyra gillestugan med bastu i 
Obbnäs 
- delta i evenemang och aktivite-
ter som gillet arrangerar 
-delta i utbildningsevenemang 
som Försvarsutbildningen r.f. er-
bjuder gillet 

GILLETS KÄNNETECKEN 
Kustjägarnas kännetecken är den 
gröna baretten. Kustjägarkokar-
den föreställer ett huvud av en 
havsörn som fästs i baretten. Den 
gröna baretten är den internatio-
nella symbolen för en elitsoldat 
som har fått marininfanteriut-
bildning. Den gröna baretten 
med havsörnskokard är en mili-
tär persedel som kan bäras med 
annan militärutrustning bara vid 
kustjägartruppernas repetition-
sövningar och vid andra tillfällen 
som följer uniformsreglemente. 
Rätten att använda den gröna ba-
retten med militärkokard beviljas 
av kommendören för Nylands 
Brigad. 

- Gillets egen symbol är örn-
huvud på försvarsmaktens torn-
mönster. Denna symbol kan bä-
ras av varje gillesmedlem som 
antingen bröstmärke eller barett-
kokard. 

Gillets medlemskap berätti-
gar en att bära den gröna baret-
ten jämteörnhuvudskokard på 
tornmönster. 

GILLESTUGAN MED BASTU 
Kustjägargillets stuga är en fri-
tidsanläggning för gillets med-
lemmar och deras familjer och 
vänner. Gillestugan ligger på en 
naturskön plats, i havets omedel-
bara närhet, på Obbnäs garnison-
sområde. Stugan kan också hyras 
av finska medborgare och före-
tag som inte är medlemmar i gil-

let. Närmare upplysningar finns i 
tidningen Rannikon Puolustaja 
eller www.mpkl.fi/rannikkojää-
kärikilta ry. 

FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR 
Kustjägargillet säljer olika pro-
dukter med kustjägarmotiv: väs-
kor, T-skjortor, kepsar, halsdu-
kar, kravattnål, bröst- och ärm-
märken, historiker och andra 
böcker. Närmare upplysningar 
finns i tidningen Rannikon Puo-
lustaja eller www.mpkl.fi/ran- 
nikkojääkärikilta ry. 

TRADITIONER 
De senaste krigen som Finland 
utkämpade påvisade att det är 
nödvändigt att ha soldater som är 
vana vid skärgårds- och kustför-
hållanden. Fortsättningskrigets 
häftigaste kuststrider fördes 
sommaren 1944 vid Viborgska 
viken. Striderna på Teikari, som 
utkämpades 1.-5.7.1944, går un-
der beteckningen Vasa Kustjä-
garbatalj onens traditions strider. 
Truppenhetens årsdag firas den 
femte juli. 

Erfarenheterna från krigshän-
delserna inom Finska vikens 
område tillämpades i utbildnin-
gen så att år 1952 bildades Kust-
bataljonen av II sektionen i Kus-

tartilleriregemente. Den var först 
verksam på Karlö och på Svea-
borg nära Helsingfors. 

Den självständiga Kustjägar-
bataljonen grundades 28.4.1960 
i Obbnäs på Porkala arren-
deområde, som hade returnerats 
av Sovjetunionen och där funge-
rade den ända till 1989. Kustjä-
garskolan för specialtrupperna 
var verksam i Kustjägarbataljo-
nen åren 1979-1988. Efter 
kustjägartruppernas omorganise-
ring från och med 1990 har kust-
jägarnas utbildning ägt rum i 
Vasa Kustjägarbataljon vid Ny-
lands Brigad i Dragsvik i Eke-
näs. 

För att värna om traditioner 
har Kustjägargillet rest Teikari-
stenen såväl i Obbnäs som i 
Dragsvik där man också håller 
på att bygga ett kustjägar-
museum. 

Med Kustjägargillets stöd 
reste Teikari-veteranerna år 2000 
ett minnesmärke över striderna 
vid Teikari på Teikari ön i Vi-
borgska viken. Samma år för-
klarade Viborg stad ön officiellt 
för krigsbegravningsplats. 

Boken Veren kostuttamat 
saaret berättar om striderna på 
Teikari och Melansaari somma-
ren 1944. 

Kustjägargillet r.f. 
PB 273 
00101 HELSINGFORS 
www. m pkl .f i/ra n n i kkojää kä ri ki Ita ry. 

Ordförande Aarne Krogerus 
Gammelgäddsvägen 2 D 36 
02170 ESBO 
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Vihreät sisaret -
sotilaskotityötä rannikolla ja saaristossa 

Tervetuloa mukaan Rannikkoso-
tilaskotiyhdistyksen toimintaan 

ja sotilaskotityöhön, naisten va-
paaehtoiseen maanpuolustushar-
rastukseen 

Nykypäivän sotilaskotiharras-
tus on monipuolista työtä eri-
ikäisten naisten kanssa. Sotilas-
kotijärjestön perustehtävänä on 
ylläpitää sotilaskoteja ja näin tur-
vata varusmiesten sekä reservin 
kertausharjoituksissa olevien 
miesten ja nykyään myös naisten 
vapaa-ajan hyvinvointi. Sotilas-
kotityötä tehdään siellä missä on 
varusmies eli varuskunnissa, lei-
reillä, maastossa, messuilla ja 
muissa maanpuolustuksellisissa 
tapahtumissa. Toimintaa ohjaavia 
arvoja ovat vapaaehtoisuus, osaa-
minen ja itsensä kehittäminen, 
luotettavuus ja iloisuus. Sotilas-
koti tarjoaa varusmiehelle muuta-
kin kuin yleisesti tunnetun kahvin 
ja munkin. Koti on vapaa-ajan-
viettopaikka, jossa on tarjolla mm. 
kirjastopalveluja, pelejä, televisio, 
videot ja tietokoneita. Sotilasko-
dissa varusmies voi tavata perhet-
tään ja läheisiään. 

"^lteistyö puolustusvoimien ja 
merivoimien kanssa on kiinteää. 
Poikkeusolovalmiuksia kehitetään 
merivoimien huollon kanssa, 
mikä tarkoittaa, että sotilaskotijär-
j estolle ainoana vapaaehtoisena 
maanpuolustusjärjestönä on osoi-
tettu SA-tehtävä eli kriisitilantees-
sa kanttiinitoiminnasta vastaami-
nen. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
on perustettu vuonna 1918, jol-
loin marraskuun kolmantena päi-

vänä muutama helsinkiläinen rou-
va kokoontui yhteen käynnistääk-
seen nuorten sotilaitten palvelus-
motivaation tukemiseksi vapaaeh-
toisesti tehtävää työtä. Aluksi 
päätettiin toimittaa joululahjat 
rannikkolinnakkeilla palvelleille 
sotilaille. Saaristosotilaiden jou-
lulahjakomitea oli syntynyt. Yh-
distyksen nimi muuttui Rannikko-
sotilaiden Huoltoyhdistykseksi 
vuonna 1920 ja sittemmin vuonna 
1958 nykyiseen muotoonsa Ran-
nikkosotilaskotiyhdistys ry:ksi. 
Yhdistyksen perusajatus oli alusta 
alkaen pyrkiä lisäämään vaikeissa 
olosuhteissa palvelevien asevel-
vollisten viihtyvyyttä. Perustettiin 
lukutupia, joihin kaikilla sotilasar-

voon katsomatta oli oikeus tulla 
lukemaan lehtiä ja kirjoja sekä 
nauttimaan kahvia ja virvokkeita. 
Ensimmäinen varsinainen sotilas-
koti perustettiin Isosaaren linnak-
keelle v. 1926. Erityinen varusta-
miskohde oli v. 1930 Suomen 
Joutsen sen lähtiessä maailman-
ympäryspurjehdukselleen. 

Nykyään Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen toimialue kattaa koko 
rannikon aina Raumalta Kotkaan 
saakka. Yhdistyksellä on 7 paikal-
lisosastoa: Selkämeren, Turun, 
Hangon, Upinniemen, Suomen-
linnan, Loviisan ja Kyminlinnan 
paikallisosastot. Palveluja on tar-
jolla merivoimien asevelvollisille 
sekä vapaaehtoisille naisille 10 so-
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tilaskodissa ja kahdessa laiva-
kanttiinissa. Yhdistyksen palve-
luksessa on 37 palkattua työnteki-
jää sekä n. 500 vapaaehtoista si-
sarta. Yhdistyksen toimistossa 
Helsingin Katajanokalla työsken-
telee kaksi henkilöä. 

Tule rohkeasti mukaan vire-
ään vihreään sisarjoukkoomme! 
Tarjoamme Sinulle monipuolisen 
harrastuksen, jonka myötä saat 
mahtavan verkoston uusia ystäviä. 
Jäsenet saavat myös 6 kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Sotilaskotileh-
den. Jäseneksi voi liittyä 16 vuot-
ta täyttänyt henkilö. Yläikärajaa 
liittymiselle ei ole. Ota yhteyttä 
joko oman kotipaikkasi alueella 
toimivaan paikallisosastoon tai 
yhdistyksen toimistoon. 

Toivotamme uudet jäsenet sy-
dämellisesti tervetulleiksi mukaan 
toimintaamme! 

Eija Paananen 
Varapuheenjohtaja 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 

YHTEYSTIEDOT: 
Yhdistyksen toimisto: 
puh.09 - 630 148 
Katajanokankatu 4 D 27 
00160 HELSINKI 

Puheenjohtaja Ulla Varjola, 
040 583 0563 

Hangon paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Maritta Sariola 
019 248 4414 tai 040 742 5413 

Kyminlinnan paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Helena Härkönen 
05 268 8577 tai 050 555 6966 

Loviisan paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Marianne Mattsson 
019 531 789 tai 040 510 3937 

Selkämeren paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Tarja Lahti 
02 868 1681 tai 044 552 8922 

Suomenlinnan paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Sirkka Stolt 
09 562 4723 tai 0400 618 437 

Turun paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Hilkka Alander 
02 243 7371 tai 050 551 3876 

Upinniemen paikallisosasto: 
puheenjohtaja 
Tarja Harhila 
09 2967 2462 tai 040 700 7258 

Aker Finnyards 
a k e r ' * CTPtB 
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-kerho Johtorengas ry on 
Rese rv iupsee r i l i i t t oon 

(RUL) ja sen Helsingin piiriin 
kuuluva reserviupseerikerho. 
Johtorengas perustettiin vuonna 
1937 ja se on maamme vanhin 
aselajipohjainen reserviupseeri-
kerho. Jäseneksi pääsyn edelly-
tyksenä on sekä reserviupseerin 
arvo että varusmiespalvelus ja/tai 
sa-sijoitus rannikkojoukoissa. 
Vaikka kerhon toiminta keskittyy 
Uudellemaalle, on kerhon jäse-
neksi liittyminen mahdollista 
muuallakin asuville. Johtoren-
kaan jäsenmäärä on tällä hetkel-
lä noin 165 henkilöä. 

Johtorenkaan tavoitteena on 
ohjata ja tukea jäsentensä toi-
mintaa reserviupseereina sekä 
järjestää jäsenistön upseeritaito-
ja ylläpitävää ja edistävää toi-
mintaa. 1990-luvun alkuvuosista 
alkaen tämä työ ja päämäärä on 
toteutettu vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen puitteissa. 
Johtorengas on hallituksensa ja 

aktiivijäsenistönsä voimin ollut 
alusta asti mukana luomassa ja 
kehittämässä nykyisen Suomen-
lahden Meripuolustusosaston 
(SIMeripOs) toimintaa ja koulu-
tusta. 

Koulutustoiminnan lisäksi 
Johtorengas järjestää vuosittai-
sen ampumatapahtuman, jossa 
kisaillaan muutamastakin eri 
kiertopalkinnosta. Vanhimman 
pistooliammuntakisan, Johtoren-
gas vs RR1, juuret ulottuvatkin 
aina kerhon perustamisvuosiin 
asti. Erilaisia retkiä ja matkoja 
kerho toteuttaa lähinnä yhteis-
työssä Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistyksen (RtUy) kanssa. 

Jos olet kiinnostunut reipas-
henkisestä reserviupseeritoimin-
nasta merellisissä rannikko-
oloissamme, niin liity mukaan 
Johtorenkaaseen. Kerhon jäsen-
etuihin kuuluu 3 lehteä: Reservi-
läinen, Helsingin Reservin Sano-
mat ja Rannikon Puolustaja sekä 
kaikki RUL:n tarjoamat jäsen-

edut. 
Ajantasaista tietoa Johtoren-

kaasta löytyy web-sivuiltamme 
osoitteesta: 

www.johtorengas.com . 
Sieltä on myös linkki ohjei-

neen RUL:n sivuille (www.rul.fi) 
jäseneksi liittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä alla mainit-
tuihin henkilöihin. 

Puheenjohtaja 
Kimmo V. Kinos 
Laajakorvenkuja 4 В 14 
01620 VANTAA 
050 388 0282 
kimmo.kinos@scribona.com 

2. varapuheenjohtaja ja 
sihteeri 
Toni Aalto 
Kivivuorenkuja 1 В 20 
01620 VANTAA 
050 560 7990 
toni.aalto@evtek.fi 
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Rannikon 
Puolustajain 
Kilta ry 

n D l / o n perustettu toimimaan 
l \ \ i \ valtakunnallisena yhteis-

työelimenä rannikkotykistöasela-
jin piiriin perustetuille killoille, 
jotka ovat: Merenkurkun kilta ry 
Vaasa, Selkämeren kilta ry Rau-
ma, Turun Rannikkotykistökilta ry 
Turku, Hankoniemen kilta - Han-
göudds gille Hanko, Suomenlin-
nan rannikkotykistökilta ry Hel-
sinki, sekä itäisimpänä Kymen-
laakson rannikonpuolustajainkilta 
ry Kotkassa. 

Killan tärkeimpänä tavoitteena 
on rannikkotykistöperinteen- ja 
RT- hengen ylläpito ja säilyttämi-
nen. Erityisesti nyt, kun aselaji on 

siirtymässä "reserviin" on tämä 
perinteen ja osaamisen merkitys 
entisestään korostunut! 

Yhteisenä (keskimäärin) vuo-
sittaisena tapahtumana on jo vuo-
sikymmeniä ollut paikkakunnittain 
kiertävä "Rannikonpuolustajain 
päivä" -tapahtuma. 

Palkitsemisesineenä esim. ko-
tiutuville varusmiehille, yhteistyö-
kumppaneille tai ansioituneille kil-
talaisille on käytössä pronssinen 
"Rannikonpuolustaja" -levyke, 
sekä erittäin merkittävissä tilai-
suuksissa esim. joukko-osastojen 
komentajanvaihdokset poissiirty-
välle komentajalle (esim. Kotkas-

sa) on hopeinen levyke. Ko. levyk-
keiden luovuttamisesta päättää 
paikallinen kilta. 

Korkeimpana palkitsemismuo-
tona on valtakunnallisesti myön-
nettävä Rannikon Puolustajain 
Killan ansiomitali ko. mitalin 
myöntää RPK:n hallitus. Virallisi-
na myöntöpäivinä 4.6. ,6.12. sekä 
joukko-osastojen vuosipäivät sekä 
poikkeustapauksessa esim. saajan 
merkkipäivät tms. 

RPK:n puheenjohtajana toimii 
Esa Terviö Kotilotie 6,48310 Kot-
ka gsm 0440837846. 

KESKO 
Kaupan tekijä 

RANKAN 
PÄIVÄN ILTA. 

Testinalle on kokenut kovia, jot ta 
nal let K-kaupan hyllyllä olisivat 

turval l isia. Nallen turvatesti on vain 
yksi esimerkki Keskon omasta 

tuotetutkimuksesta. Viime vuonna 
tu tk imme 8 820 tuote-erän laatua ja 

turval l isuutta. Ki innitämme yhä 
enemmän huomiota myös tuot te iden 

sekä tuotantotapojen ympäristö-
ystävällisyyteen ja eettisyyteen. Vastuu 
ei ole sanoja. Se on käytännön tekoja. 
lue lisää Keskon yhteiskuntavastuusta: 

www.kesko.fi 
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oeikameren 
Rannikkokilta 

Selkämeren Rannikkokilta ry 
on perustettu Raumalla 

17.03.1992 Turun Rannikkoty-
kistökillan alaosastona jollaisena 
toimittiin aina vuoteen 1995 Al-
kuvuodet osoittivat, että yhtey-
den pitäminen Turkuun ja pää-
kiltaan sekä osallistuminen jär-
jestettävään toimintaan oli tavat-
toman vaikeaa pelkästään jo etäi-
syyden takia ja vaikeutta lisäsi 
vielä monin kerroin tiedonkulku 
pääkillan ja alaosaston välillä. 
Näin syntyi ajatus itsenäistyä 
joka tapahtui 24.08.1995 ja yh-
distysrekisteriin kilta on merkit-
ty 02.10.1996 

Kilta on perustettu aselaji- ja 
joukko-osastokiltana, jonka pe-
rinnejoukko-osasto oli silloinen 
Turun Rannikkorykmentti nykyi-
nen Turun Rannikkopatteristo. 
Puolustusvoimien organisaatio-
uudistusten myötä astui kuvaan 
mukaan luonnollisesti myös Saa-
ristomeren Meripuolustusalue. 
Killan tarkoituksena on rannik-
kopuolustuksen piiriin kuuluvien 
historiallisten perinteiden vaali-
minen. Aselajin varusmiesten ja 
reserviläisten yhteishengen ja 
maanpuolustustaitojen ylläpitä-
minen ja kehittäminen. Erityise-
nä tavoitteena oli ja on edelleen 
Kuuskaj askarin linnakkeen kun-
niakkaiden perinteiden vaalimi-

nen kuuluisassa "Kuuskajaskari 
hengessä". Myöhemmin on toi-
mintaan tullut mukaan vapaaeh-
toinen maanpuolustuskoulutus, 
jossa killalla on merkittävä pa-
nos Rauman seudun paikallis-
osaston järjestämissä koulutusti-
laisuuksissa järjestäjänä ja kou-
luttajana. Yhteistoiminta muiden 
raumalaisten maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa on tiivistä ja tu-
loksellista joista voidaan mainita 
mm. sotilastaitoja vaaliva kilpai-
lutoiminta. Saaristomeren Meri-
vartioston killan Rauman ala-
osasto on mahdollistanut Nalle 
veneellään sen, että kuljetukset 
Kuuskajaskariin ovat aina onnis-
tuneet. Killan jäsenistö koostuu 
sekä miehistä että naisista valta-
osin luonnollisesti miehistä, 
maksavia jäseniä oli vuoden 
2002 lopussa 58 henkilöä Rau-
malta ja lähikunnista. Ilahdutta-
vaa on, että myös nuoremman 
polven edustajia on aktiivisti 
mukana toiminnassa. 

Puolustusvoimien organisaa-
tiouudistusten myötä varusmies-
koulutus Kuuskaj askarin linnak-
keella lopetettiin vuonna 1996 ja 
vuonna 2000 syksyllä tehdyllä 
kauppakirjalla linnakesaari siir-
tyi takaisin Rauman kaupungin 
omistukseen. Tuolloin muutoin 
tyhjennetyllä linnakkeella oli 

vielä 4 kpl 152/50 T tykkiä 
omissa asemissaan ja ampuma-
kuntoisina. Kaupungin asettama 
toimikunta sai tehtäväkseen sel-
vittää mitä käyttöä ja toimintoja 
sotilaskäytössä olleelle entiselle 
siviileiltä suljetulle saarelle voi-
taisiin laittaa. Tällöin myös kil-
ta aloitteentekijä yhdessä muiden 
raumalaisten maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa esitti kaupungil-
le, että linnaketta voitaisiin hyö-
dyntää muun ajatellun käytön li-
säksi myös tykkien osalta ja esit-
ti, että kaupunki tekisi puolustus-
voimille aloitteen että tykit voi-
taisiin jättää paikoilleen ja että 
2.tykkiä ei deaktivoitaisi ja tykin 
yhteydessä oleva kantalinnoite 
jäisi käyttökuntoon. Esityksessä 
myös sitouduttiin huolehtimaan 
tykin ja linnoitteen kunnosta jat-
kossa. Kaupunki otti innoissaan 
esityksemme vastaan ja esitti 
edelleen puolustusvoimille että 
näin voitaisiin menetellä. Puo-
lustusvoimat suostui kaupungin 
esitykseen ja nyt linnakkeella on 
tykit edelleen omissa asemissaan 
ja 2.tykki linnoitteineen täysin 
ampumakuntoisena, josta toimi-
vasta tykistä kaupunki ja kiltam-
me on todella ylpeä. Puolustus-
voimat on suhtautunut myötä-
mielisesti esittämiimme hankkei-
siin koskien perinnelinnakkeen 
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Killan yhteystiedot: 

kehitystä. Kilta on hankkinut ta-
kaisin puolustusvoimilta myös 
evakuoidun tykkikohtaisen ma-
teriaalin ja sijoittanut sen omalle 
paikalleen sekä uusimpana ras-
kaan keskiön kaluston joka sijoi-
tetaan linnoitteen a-tarvikevaras-
toihin jotta voidaan esitellä mi-
ten ampuma-arvojen määrittämi-
nen on tapahtunut ennen tietoko-
neaikaa. Tykkiä on hyödynnetty 
jo monta kertaa ampumalla ns. 
saluuttilaukauksia, joista ensim-
mäinen 27.07.2001 killan ja kau-
pungin yhdessä järjestämässä vi-
rallisessa linnakkeen luovutusti-
laisuudessa puolustusvoimilta 

kaupungille ja mm. kansallisen 
veteraanipäivän kunniaksi. Kesä 
2002 osoitti, että saarella vierai-
levat turistit haluavat poikkeuk-
setta tutustua myös 2.tykkiin ja 
sen linnoitteeseen, jonka esitte-
lystä kiltalaiset mieluusti huoleh-
tivat. Tulevien vuosien haastee-
na on linnakkeen tykkien kun-
nossapito sekä esittelykelpoisuu-
den parantaminen erityisesti 
2.tykin yhdessä kaupungin kans-
sa. Toiveena on saada saaresta 
jokin vanha rakennus josta voi-
taisiin kunnostaa kiltalaisten 
käyttöön "tukikohta" jota voitai-
siin hyödyntää monin eri tavoin 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä, Savenvalajan-
vahe 4 C 25 
26100 Rauma 
koti 02-8227201 
työ 02-8228270 
040-5105547 
tauno.setala@kolumbus.fi 

Sihteeri Ravo Sarmet 
Kolhantie 132 
26510 Rauma 
koti 02-8225575 
työ 0104668476 
040-5628182 
ravo.sarmet@metsabotnia.com 

www. johnnurminen .com John Nurminen • • • 
Logistiikan osaaja 
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Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta ry 

Kilta lyhyesti: 
Tekee yhteistyötä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin ja Suomen-
lahden Meripuolustusalueen 
Merisotilastoimikunnan kanssa. 

Tukee Keltaisen Rykmentin 
veteraaneja ja rannikkolinnak-
keiden varusmiehiä. 

Järjestää ohjattuja yleisöret-
kiä ja erilaisten ryhmien tutustu-
miskäyntejä Kuivasaareen ja ke-
hittää niiden tuotolla museo-
aluetta. 

Ampuu kunnialaukauksia 
Kuivasaaren 12-tuumaisella, vii-
meksi itsenäisyyspäivänä 2002 ja 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin perinnepäivänä 12.5.2003. 

Isännöi Järvön saaren itäosaa 
ja järjestää siellä joka kesä las-
tenleirin. 

Vuokraa Robert Kajanuksen 
saunaa Upinniemessä sekä kilta-
laisille että yrityksille. 

Julkaisee historiikkeja mm. 
linnakesaarista. 

On kustantanut Itsenäisen 
Suomen rannikkotykistöstä ker-
tovan videon, joka ilmestyi ke-
sällä 2003. 

Voi hyväksyä jäseneksi ran-
nikkotykistössä tai rannikkojal-
kaväessä palvelleita tai niiden 
toiminnasta kiinnostuneita Suo-
men kansalaisia. 

Myyntituotteita 
Neljä Ove Enqvistin kirjoittamaa 
historiikkia: Järvö, Kuivasaari, 
Robert Kajanuksen sauna ja hu-
vila sekä Vallisaari ja Kunin-
kaansaari. Niiden kaikkien hinta 
on 3,50 euroa + postikulut. 

Ove Enqvistin kirja Itsenäi-

Järeä kunnialaukaus Kuiva-
saaressa killan kunnostamalla 
12-tuumaisella Obuhovin 
kaksoistykkitornilla. (kuva 
Mikko Lahtinen) 
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sen Suomen Rannikkotykit 
1918-1998 ja Markus Mannisen 
teos Viapori, Merilinnoitus en-
simmäisessä maailmansodassa 
1914-1918. Kummankin hinta 
on 12 euroa + postikulut. 

Itsenäisen Suomen rannikko-
tykistöä esittävä noin 45 minuut-
tia pitkä video, johon on käytetty 
muun muassa harvinaisia TK-fil-
mejä, asiantuntijoiden haastatte-
luja ja jonkin verran varta vasten 
kuvattua uutta materiaalia. Hinta 
20 euroa + postituskulut. 

Videota ja kaikkia em. kirjo-
ja voi tilata Kristiina Slottelta, 
jonka yhteystiedot alla. 

Killan www-sivut 
Killalla on Internet-kotisivut 
osoitteessa http://www.rt-
kilta.net/ 

Killalla on sivuja myös osoit-
teessa http://www.mpkl.fi ole-
vien Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton sivujen alla. Valitse vaihtoeh-
to "Jäsenyhdistykset ja kiltapii-
rit" ja yhdistyksen nimi. 

Yhteystietoja 

Pekka Ahtola (puheenjohtaja), 
00 468 380, 
pekka.ahtola@pp.inet.fi 

KimmoYlitalo (varapuheen-
johtaja, Kuivasaari) 
040 547 8729, 
kimmo.ylitalo@ray.fi 

Timo Elolähde (tiedottaja), 
040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi 

Mauri Harju (Kajanuksen 
saunan hoitaja) 
0400 443 749 

Matti Hiltunen (Järvön isäntä) 
0400 507 990, 
matti.hiltunen7@luukku.com 

Kristiina Slotte (sihteeri, 
kirjamyynti) 
050 525 0022, 
kristiina_slotte@yahoo.com 
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Turun Laivastokilta 

Turun Laivastokilta on perus-
tettu ensimmäisenä Laivaston 

Kilta ry:n paikalliskiltana jo 
9.2.1964. 

Jäseniä killalla on n. 300. 
Killan toiminta-alueena on Lou-
nais-Suomi ja toiminnan erityis-
kohteena Saaristomeren Meri-
puolustusalueen varusmiehet. 
Killan jäseniksi voivat liittyä 
kaikki maanpuolustuksesta kiin-
nostuneet Suomen kansalaiset, 
niin naiset kuin miehetkin. 

Kilta pyrkii toiminnallaan 
mm: 
- Lisäämään maanpuolustus- ja 
laivastohenkisyyttä jäsenistön 
keskuudessa. 
- Kehittämään yhteistyötä Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
ja sen henkilöjärjestojen kesken. 
- Palkitsemaan killan plaketilla 
em joukko-osaston varusmies-
luokkien parhaat merisotilaat. 
- Lisäämään varusmiesten palve-
lumotivaatiota esimiesten toi-
mesta jaettavin killan pikapalk-
kioin. 
- Lisäämään kiltatietoutta laivas-
ton varusmiesten ja reserviläis-
ten keskuudessa. 

Kilta toimii aktiivisti omalla 
toiminta-alueellaan. Osallistum-
me mm. Turun Messuille ja Meri 
Kutsuu venemessuille Turussa. 

Järjestämme retkiä ja tutustumi-
sia alueemme teollisuuteen ja 
joukko-osastoihin. Kilta osallis-
tuu ja järjestää kalakilpailuja. 
Veljesiltoja järjestetään säännöl-
lisesti. Turun Laivastokilta osal-
listuu pohjoismaisiin laivastokil-
tapäiviin joka toinen vuosi, joi-
den pitopaikkana vuonna 1994 
oli Turku. TLK järjestää myös 
ampuma ja purjehduskilpailuja. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kursseille voi osallistua kil-
lan jäsenenä. Kaikki jäsenemme 
voivat osallistua myös Varsinais-
Suomen Kiltapiirin järjestämiin 
tilaisuuksiin. 

Kaikki killan jäsenet saavat 
n. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän 
Rannikon Puolustaja-lehden. 
Lehti kertoo valtakunnallisesti 
merellisen reservin kuulumisia. 
Lehti on myös merivoimien tie-
dostuskanava. Jäsenet saavat 
kaksi kertaa vuodessa myös 
oman killan jäsentiedotteen, jos-
sa kerrotaan puolivuosittain tule-
vat tapahtumat. Lisäksi jäsenille 
lähetetään kerran vuodessa il-
mestyvä Ankkuri-vuosikalenteri. 

Turun Laivastokillan jäsenet 
voivat ostaa monia eri kiltatuot-
teita kuten jäsenmerkkejä solmi-
oita, lakkimerkkejä vöitä jne. Jä-
senet voivat hankkia myös Turun 
Laivastokilta ry:n kiltaristin. Se 

on kunniamerkkien tavoin kan-
nettava kiltaristi. Risti on kaikki-
en killan jäsenten tunnus. Ristin 
voi tilata joko Jouko Andströmil-
tä tai Erkki Lasaselta. Yhteystie-
dot löytyvät killan hallituksen 
yhteystiedoista. 

Turun Laivastokilta on jäse-
nenä Laivaston Kilta ry:ssä ja 
Maanpuolustuskiltojen Liito 
ry:ssä. Maanpuolustuskilloissa 
on lähes 200 paikallisosastoa 
joissa yhteinen jäsenmäärä on 
lähes 35.000 henkeä. Kiltaveljet 
ja sisaret ovat tasa-arvoisia; sivii-
li- tai sotilasarvoja ei tunneta. 

Yhteystiedot: 
Postiosoite: PL 4, 20241 Turku. 

Puheenjohtaja Ossi Pekonen 
Nisukatu 4 
20740 Turku 
(02)236 7131 
040 504 3447 
nisukatu@luukku.com 

Sihteeri Eino Kostian 
Linnankatu 33 B 30 
20100 Turku 
(02) 251 8876(k) 
(02)262 9600(t) 
040 565 3355 
(02)424 217 (Kemiö) 
kostian@utu.fi. 
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Turun 
Ra n n i kkoty kistöki Ita 

Turun Rannikkotykistökilta pe-
rustettiin marraskuussa 1962. 

Kilta siis täytti viime syksynä 
40-vuotta. Merkkipäivää vietet-
tiin viime marraskuussa juhla-
vasti ravintola Suomalaisella 
Pohjalla. 

Killan alkutaipaleella jäse-
neksi hyväksyttiin pääsääntöi-
sesti vain rannikkotykistössä pal-
velleita miehiä. Nykyisin jäse-
niksi hyväksytään jokainen ran-
nikonpuolustushenkinen killan 
toimintaperiaatteet hyväksyvä 
Suomen kansalainen sukupuo-
leen tai sotilasarvoon katsomatta. 
Viime vuodenvaihteessa killan 
jäsenenä oli 256 miestä - heistä 
neljä on perustajajäsentä - ja 39 
naista. Jäsenistön ainoa velvoite 
on vuotuisen jäsenmaksun mak-
saminen. 

Killan jäsenet saavat jäsen-
etuna neljä kertaa vuodessa il-
mestyvän Rannikon Puolustaja -
lehden. Kilta pitää yhteyttä jäse-
nistöönsä 2-3 kertaa vuodessa 
lähetettävällä jäsenkirjeellä. Kil-
lan kotisivu avataan lähiaikoina 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
Web-sivujen (www.mpkl.fi) yh-
teyteen. 

Killan toiminta on ollut alus-
ta lähtien aktiivista ja monipuo-
lista. Se tekee vuosittain tutustu-
mismatkoja puolustusvoimien 
eri kohteisiin sekä yrityksiin ja 

laitoksiin. Kilta järjestää myös 
koulutus- ja esitelmätilaisuuksia 
kiltalaisia kiinnostavista aiheista. 
Sen toiminnan kohokohtia ovat 
osallistuminen Rannikonpuolus-
tajain päivän viettoon sekä killan 
syysjuhla. 

Vuosien kuluessa on tehty 
myös lukuisia ulkomaanmatkoja. 
Ostosristeilyjä Tukholmaan on 
tehty parhaina vuosina useita. 
Viime vuonna kilta teki viikon 
matkan Puolaan, jossa käytiin 
mm. Varsovassa ja Krakovassa 
sekä tietysti myös Auschwitzin 
ja Birkenaun keskitysleirimuse-
oissa. Viron matkoja on tehty 
useita. Saarenmaa ja sen kylpylät 
ovat tulleet monelle kiltalaiselle 
tutuiksi näillä matkoilla. Tänä 
kesänä kävimme Gotlannissa 
sekä tutustuimme Valamon saa-
rella oleviin patterialueisiin ja 
tietysti myös luostariin. 

Kilta avustaa taloudellisesti 
Turun Rannikkopatteriston va-
rusmiesten harrastustoimintaa. 
Killan edustajat käyvät reser-
viupseereiksi ylennettävien ko-
tiuttamistilaisuuksissa luovutta-
massa killan myöntämän prons-
sisen levykkeen hyvin menesty-
neelle ylennettävälle. Kilta 
myöntää pronssisia levykkeitä 
myös muille palveluksessa hyvin 
menestyneille varusmiehille. 

Yhteystiedot: 

Turun Rannikkotykistökilta ry 
PL 723, 20101 TURKU 

Puheenjohtaja 
Thomas-Eric Blom 
Viskaripolku 8 D39 
20210 TURKU 
(02) 239 2697 
040 732 0137 

Varapuheenjohtaja/jäsenkirjuri 
Heikki Kanervamäki 
Tarkk'ampujankatu 4 
20540 TURKU 
(02) 237 1176 
040 720 6653 
heikki.kanervamaki@pp.inet.fi 
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Turun Reservimeriupseerit ry 

Vuodesta 1982 alkaen itsenäi-
senä yhdistyksenä toiminut 

Turun Reservimeriupseerit ry on 
seuraaja vuonna 1957 perustetul-
le Turun Reserviupseerikerhon 
Meriosastolle. Tällä hetkellä jä-
senmäärämme on noin 120. 

Yhdistyksemme kokoaa pii-
riinsä merellisestä ja merisoti-
laallisesta toiminnasta kiinnostu-
neet Turun seudun reserviupsee-
rit. Tarkoituksenamme on toimia 
sekä merivoimissa palvelleiden 
että muuten merellisistä toimin-
noista kiinnostuneiden reser-
viupseerien yhdyssiteenä. Jäse-
neksi haluavan on siis oltava re-
serviupseeri; sen sijaan asepalve-
luksen suorittamispaikalla ei ole 
merkitystä - ratkaisevaa on me-
rihenkisyys. 

Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat esitelmä-ja tutustumistilai-
suudet, retket, meri- ja muihin 

reserviläiskilpailuihin osallistu-
minen sekä käytännön meren-
kulkuun liittyviin tapahtumiin 
osallistuminen. Toimintaajärjes-
tetään yhdessä muiden alueella 
toimivien reserviupseeriyhdis-
tysten sekä muiden merellisesti 
suuntautuneiden maanpuolustus-
henkisten yhdistysten kanssa. 
Kaksi kertaa vuodessa palkit-
semme varusmiespalveluksensa 
hyvin suorittaneita aliluutnantte-
ja upseerikokelaiden ylentämisti-
laisuudessa. 

Maksamalla jäsenmaksum-
me tulee samalla Reserviupseeri-
liiton jäseneksi ja saa Reserviläi-
nen ja Parivartio -lehdet. Turun 
Reservimeriupseerit ry:n jäsenet 
voivat lisäksi osallistua merisoti-
laalliseen koulutustoimintaan 
Maanpuolustuskoulutus ry:n, Si-
ninen Reservi ry:n ja Merivoi-
mien järjestämillä kursseilla. 

Yhdistykseemme voi tutus-
tua tarkemmin internetissä osoit-
teessa www.turunreservimeriup-
seerit.fi, jossa voi myös liittyä 
jäseneksi. 

Lisätietoja antavat: 

puheenjohtaja 
Heikki Laiho 
(02) 279 2790 tai 0400 520 620 
info@turunreservimeri-
upseerit.fi 

jäsensihteeri 
Paul-Erik Lindström 
0204 521396 tai 0400 740 016 
jäsensihteeri @turunreservi-
meriupseerit.fi 
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Meriupseeriyhdistys ry on 
yksi Suomen vanhimmista 

aatteellisista upseeriyhdistyksis-
tä. Se on perustettu 24.10.1923, 
joten yhdistys on juuri täyttänyt 
kunnioitettavat 80 vuotta. 

Meriupseeriyhdistys toimii 
suomalaisten meriupseerien aat-
teellisena ja toiminnallisena yh-
dyssiteenä sekä toimii valtakun-
nan meripuolustuksen ja muun 
merellisen turvallisuuden edistä-
miseksi. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitus-
taan mm. 
- järjestämällä vuosittain 5-7 
kuukausikokousta, joissa on esi-
telmöimässä alansa asiantuntijoi-
ta ja -taitajia. Näin yhdistys pyr-
kii kehittämään vakinaisessa pal-
veluksessa olevien jäsentensä 
ammattitaitoa sekä koko jäsenis-
tön yleissivistystä 
- jäsenmatkoilla lähialueille 
- kartuttamalla meripuolustuksen 
ja sen merkityksen yleistä tunte-
musta 
- harjoittamalla julkaisutoimin-
taa 

Sääntöjen mukaan Meriup-
seeriyhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voi päästä yhdistyksen 

hallituksen hyväksymänä: 
a) vakinaisessa palveluksessa 
oleva meriupseeri tai meripuo-
lustustehtävissä palveleva pääl-
lystöön kuuluva viran- tai toi-
menhaltija ja 
b) reserviin kuuluva meriupseeri 

Varsinaiset jäsenet suorittavat 
yhdistykselle vuosittaisen jäsen-
maksun tai kertakaikkisen ai-
naisjäsenmaksun. Varsinainen 
jäsesen, joka on kuulunut yhdis-
tykseen vähintään 25 vuotta ja 
täyttänyt 60 vuotta, vapautetaan 
jäsenmaksuista. 

Hallitus toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana. Hal-
litukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jä-
sentä. Vuoden 2003 vuosikokous 
valitsi uudelleen puheenjohtajak-
si kommodori Juha Rannikon. 
Varapuheenjohtajana toimii 
kommodori Jaakko Savisaari. 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimii yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on 
jäsentuotteina useita merisoti-
laallisia julkaisuja, jotka ovat 
myös muiden tilattavissa (hintoi-
hin lisätään postikulut). 

Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuo-
lustus autonomian aikana, 20 € 
- Suomen laivaston rakentaminen 
itsenäisyyden alkutaipaleella 1918-
1939,17 
- Suojattu merenkulku elinehtonam-
me, miinoitusten ja miinanraivauk-
sen vaikutus meriliikenteeseemme 
vuosina 1939-1950,20 € 
- Baltian kuvernementtien ja Suo-
men merkitys Venäjän keisarilliselle 
laivastolle v. 1856-1914, 20 € 

Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993,17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden 
aikaa, 17 € 

Lisätiedot: 
Puheenjohtaja 
kommodori Juha Rannikko, 
09-16 001/Puolustusministeriö 
jra@plm.vn.fi 

Tilaukset: 
Sihteeri 
yliluutnantti 
Jyrki Myllyperkiö 
09-622 3005 
jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 
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Rannikkotykistön 
Opistoupseerit ry 
- ammattisotilaiden yhdistys l i i 

W i W 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit ry perustettiin vuonna 

1986 silloisen virkajärjestelmän 
mukaisesti nimellä Rannikkoty-
kistön Toimiupseerit ry. Toimi-
upseerin virkanimikkeen muut-
tuessa opistoupseeriksi, muuttui 
samalla yhdistyksen nimi. 

Yhdistyksen tarkoitus ja 
toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
sääntöjen mukaisesti yhdistää 
jäsenensä lujaksi ja yhtenäiseksi 
opistoupseerikunnaksi kehittä-
mällä ja kasvattamalla sen kes-
kuudessa isänmaallisuutta ja ran-
nikkojoukkohenkeä. Tärkeänä 
tavoitteena on kaikessa toimin-
nassa edistää jäsenistön yleis-ja 
ammattisivistystä. Meripuolus-
tuksen ja etenkin rannikkotykis-
tön kunniakkaita perinteitä vaali-
taan tietysti asiaan kuuluvalla ta-
valla. Yhdistys toimii rannikko-
joukkojen opistoupseerien yh-
dyssiteenä, valvoen ja edistäen 
j äsentensä ammatillista j ärjestäy-
tymistä ja edunvalvontaa. 

Jäsenistön käytännön edun-
valvontatoiminta on kuitenkin 
jätetty paikallisten päällystöyh-
distysten ja Päällystöliiton hoi-
dettavaksi. Yhdistyksen piirissä 
tosin toimii lukuisia entisiä ja 
nykyisiä päällystöyhdistysten 
aktiivisia jäseniä. Esimerkiksi 
nykyinen Päällystöliiton puheen-
johtaja Mika Oranen on toiminut 
myös Rannikkotykistön Opisto-
upseerit ry:n puheenjohtajana. 

Jäseniä Kotkasta Saaristome-
relle ja Rovaniemelle 
Nykyään noin 200 opistoupsee-
rin jäsenkuntamme työskentelee 
pääosin merivoimien eri joukko-
osastoissa. Tämän lisäksi jäse-
niämme palvelee siirtojen jäl-

keen nykyisten merivoimien ul-
kopuolella niin maa- kuin ilma-
voimissa. Reserviin siirtyneet 
opistoupseerit muodostavat aktii-
visen evp-jäsenten ryhmän. 

Yhdistyksen jäseneksi voi 
liittyä vakinaisessa palvelussuh-
teessa puolustusvoimiin tai raja-
vartiolaitokseen oleva tai ollut 
opistoupseeri, joka joko koulu-
tuksensa tai muun palveluksensa 
perusteella voidaan katsoa kuu-
luvan rannikkojoukkoihin. Yh-
distykseen kuuluu varsinaisten 
jäsenten lisäksi kannattajajäseniä 
sekä kunniajäseniä. 

Hallinto ja toiminta 
Päätäntävaltaa yhdistyksessä 
käyttää syyskokouksessa valitta-
va hallitus, johon kuuluu 8 varsi-
naista jäsentä ja näiden varamie-
het. Yhdistyksen puheenjohtaja-
na on toiminut vuodesta 1998 
lähtien yliluutnantti Jari Anders-
son Helsingistä. Hallituksen jä-
senet valitaan alueittain tasapuo-
lisesti. Evp-jäsenillä on oma 
edustajansa hallituksessa. Yhdis-
tyksen jäsenet voivat oman alu-
eensa hallituksen jäsenen kautta 
olla yhteydessä yhdistyksen hal-
litukseen tekemällä esityksiä ja 
aloitteita. Vastaavasti hallituksen 
jäsenet pitävät oman alueensa 
jäsenet tietoisina yhdistyksen 
ajankohtaisista asioista ja sen ta-
pahtumista. 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit ry järjestää kevät- ja syys-
kokouksien yhteydessä jatko-
koulutusta ja tutustumiskäyntejä 
mm varuskuntiin, yrityksiin ja 
kotimaiseen teollisuuteen. Nämä 
tilaisuudet on aina järjestetty hy-
vässä yhteistyössä joukko-osas-
tojen ja niiden komentajien 
kanssa. Syys-ja kevätkokoukset 
ovat keränneet ammattikuntam-

me edustajia koko eteläiseltä 
rantamaalta yhteen. Jatkokoulu-
tuksen ohella tilaisuudet ovat 
mahdollistaneet myös ystävien 
ja opiskelukavereiden tapaami-
set. 

Viime vuosina toiminta on 
ollut edelleen vilkastumaan päin 
ja samalla jäsenkunta on aktivoi-
tunut. Vuosittaiseen toimintaan 
kuuluvien kevät-ja syyskokouk-
sien lisäksi järjestetään mm ke-
säretkiä ja evp- jäsenien tapaa-
mistilaisuuksia. Kesäretket on 
tarkoitettu koko perheelle ja ys-
tävätkin ovat tervetulleita. 

Osa merivoimia 
Rannikkotykistön Opistoupseerit 
ry on aatteellinen yhdistys, joka 
on tarkoitettu aktiivipalvelukses-
sa oleville ja olleille ammattiso-
tilaille. Merivoimat on nykyään 
yhdistyksemme tukeva perusta, 
johon me myös katsomme tule-
vaisuudessa - muistaen kuiten-
kin menneisyytemme. 

Jari Andersson 
Tatu Vartiainen 

Yhteystietoja: 

Puheenjohtaja Jari Andersson 
SIRRE/SIMepa 
PL 5 
00861 HELSINKI 
jari.andersson@mil.fi  
040 525 4663 

SihteeriTatu Vartiainen 
SIMeriP/SIMepa 
PL 5 
02471 Upinniemi 
tatu.vartiainen@mil.fi 
(09) 1816 7532 
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Rannikkotykistön Perinneyhdistys r y -
Kustartilleriets Traditionsförening rf 

Rannikkotykistön Perinneyh-
distys ry:n perustava kokous 

pidettiin 4.4.1979 kenrl Alpo 
Kantolan toimiessa hankkeen 
eräänä keskeisenä puuhamiehenä 
ja sittemmin yhdistyksen halli-
tuksen puheenjohtajana. Todetta-
koon, että silloin elossa olevat 
rannikkotykistön kaikki viisi 
kenraalia olivat läsnä tässä koko-
uksessa. Yhdistyksen keskeisenä 
tehtävänä oli hankkia aselajille 
säätiötyyppisen tuen perustami-
sen edellyttämä taloudellinen pe-
ruspääoma. 

Erään sodanaikaisen yksi-
kön, Niilo Sanon, ja Kurt Tourin 
rahastojen sekä runsaslukuisten 
yksityisten lahjoitusten avulla 
tarvittava säätiön peruspääoma 
saatiin kokoon ja Rannikkotykis-
tösäätiö-Kustartilleristiftelsen 
merkittiin rekisteriin 17.10.1979 
ja on siitä alkaen muodostanut 
keskeisen tukiyhteisön rannikko-
puolustuksen piirissä toimiville 
yhteisöille ja yksityisille sääntö-
jensä mukaan. 

Yhdistys puolestaan - edellä-
esitetyn tehtävänsä suoritettuaan 
- vietti todellista hiljaiseloa, 
kunnes vaiheittain heräsi ajatus 
elvyttää yhdistys, ei varojen ke-
ruuseen, mutta aselajin perintei-
den taltioimiseen. Sellaista yh-
distystähän ei ole muuta, kuin 
Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys, joka on ottanut sen päätoimi-
seksi tehtäväkseen. 

Ote yhdistyksen sääntöjen 
hiljan uudistetusta 2.§:stä kertoo 
keskeisen funktion: "...tarkoituk-
sena on innostaa vaalimaan ran-
nikkotykistöaselajin ja rannikko-
joukkojen sekä yhteisöjen perin-
teitä ja siihen liittyen tukea nii-
den piirissä tapahtuvaa tutkimus-
, keruu-, tiedotus- ja kehittämis-
toimintaa, jonka tarkoituksena 
on yleisen maanpuolustushengen 
ja erityisesti rannikkopuolustuk-
sellisen ajattelun ylläpitoa sekä 
kehittämistä osana meripuolus-
tusta ...pyrkii aloitteellisesti ja 
innoittavasti saamaan asianomai-
set viranomaiset sekä erityisesti 
rannikolla toimivat maanpuolus-
tusyhteisöt toimiin yhdistyksen 
tarkoitusta palvelevien hankkei-
den edistämiseksi ja aikaansaa-
miseksi..." 

Rannikkojoukkojen piirissä 
tapahtuvien - osana puolustus-
voimiemme jatkuvaa muutospro-
sessia - merkittävien supistusten 
sekä kokemusta ynnä muistoja 
omaavien rt-veteraanien ja reser-
viläisten vaiheittainen väistymi-
nen sinne, mistä ei paluuta ole, 
korostavat perinne- ja muistitie-
tojen keruuseen ryhtymisen tär-
keyttä. 

Yhdistys toivookin niin ran-
nikkopuolustusyhteisöjen kuin 
erityisesti yksityisten henkilöi-
den tarttuvan kynäänsä ja taltioi-
van muistelonsa, niin joukkoja 
kuin erityisesti piirissämme toi-

mineita ja toimivia henkilöitä ja 
tapahtumia koskien. On muistet-
tava, että juuri ihmiset, toiminnot 
joukoissa, olosuhteet, iloiset ja 
murheellisetkin tapahtumat, tari-
nat ja epäviralliset perinnetapah-
tumat luovat viitekehyksen jou-
kon kulttuurille ja sisäisille pe-
rinteille virallisten ohella. Nyt on 
korkea aika niin aktiivien kuin 
reserviläisten taltioida kaikki 
koottavissa oleva tietonsa. Yh-
tään niin pientä tai suurta muiste-
loa ei ole, mikä ei taltioimatto-
mana vaipuisi ikuiseen unhoon... 
tai taltioituneena lisäisi tulevien 
polvien tietoisuutta joukossam-
me tapahtuneesta. Yhdistys halu-
aa taltioida muistelot ja kerto-
mukset sekä mahdolliset kuvat 
nyt, kun se vielä on mahdollista. 

Yhdistys toivookin, että teks-
tit sekä mahdolliset kuvat toimi-
tettaisiin yhdistyksen sihteerille 
Anu Vuorinen, os: E/S1RR, P15, 
00861 Helsinki, puh 040-
5025926, sekä puheenjohtajalle 
Juhani A. Niska, Keijukaistenp. 
3A12, 00820 Helsinki, 09-
786351. - Huom. Jäsenmaksu 
2003 eli 20 euroa pyydetään 
maksamaan tilille 157230-
379024. 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys - RtUy 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys ry on perustettu itse-

näisyyspäivän kynnyksellä 
5.12.1933 ollen yksi maamme 
vanhimmista aselajiyhdistyksistä 
toimien aktiivisesti mm sotien 
aikana. 

Perustamisen johtotähtenä 
oli: Rannikkotykistö ja meripuo-
lustus ovat osa Suomen Puolus-
tusvoimia, ja Suomen Puolustus-
voimat on osa suomalaista yh-
teiskuntaa, osa Itsenäistä Suo-
mea. 

Yhdistyksen päämääränä oli 
perustettaessa ja on edelleen 
koota laajalla alueella toimivan 
aselajimme upseeristo vuosittain 
yhteisiin kokouksiin, tehdä ase-
lajiamme tunnetuksi julkaisutoi-
minnan keinoin sekä tarvittaessa 
myös ajaa linnakkeilla palvele-
van jäsenistönsä etuja. Yhdistys 
on myös rohjennut ottaa kantaa 
ja osaltaan myös vaikuttaa asela-
j iamme aikanaan koskeviin ki-
peisiin supistuspäätöksiin. 

Laaja ja korkeatasoinen jul-
kaisutoiminta on ja on ollut yh-
distyksen tunnusmerkki koko 
yhdistyksen olemassaolon ajan. 
Aselajin vuosikirjat, erilliset ase-
lajiamme ja sen historiaa käsitte-
levät teokset, Suomenlinna-ai-
heiset arvokkaat tutkimukset ja 
Rannikkotykkimies -kirjan useat 
painokset ovat ylläpitäneet mai-
neikasta julkaisuperinnettä - jos-
kus jopa yhdistyksen talouden 
kustannuksella. Tähänastisen jul-
kaisutoiminnan kruununa voi-
daan pitää entisten itsenäisten 
rannikkotykistöjoukko-osastojen 
historiasarjaa, joka valmistui 
juuri sopivasti rannikkotykistön 
ja Merivoimen yhdistymisen 
kynnyksellä v 1997. 

Yhdistys julkaisee useasti 
palkittua meripuolustuksen tie-

dotus- ja jäsenlehteä Rannikon 
Puolustajaa. Lehden tilaajakun-
taan (n 5000 tilaajaa) kuuluvat 
lähes kaikki rannikko- ja meri-
puolustusta lähellä olevat yhdis-
tykset ja tahot. 

Yhdistys vaikutti aikanaan 
voimakkaasti Rannikonpuolusta-
jain Killan sekä Rannikotykistö-
säätiön edeltäjän Rannikkotykis-
tön Perinneyhdistyksen perusta-
miseen. Yhdistys osallistui 
myös Suomenlinnassa olevan 
Rannikkotykistömuseon perusta-
miseen vuonna 1948 sekä sen 
uudistamiseen ja uusavajaisiin 
vuonna 1988. 

Muita yhdistyksen saavutuk-
sia ovat yhdistyksen iso kanto-
lippu ja pienoislippu sekä stan-
daari, jotka kaikki ovat nähtävä-
nä rannikkotykistön upeassa pe-
rinnehuoneessa Suomenlinnan 
Upseerikerholla. Perinnehuo-
neen vieressä on "veljesyhdis-
tyksemme" Meriupseeriyhdis-
tyksen huone. 

Yhdistys on olemassa olonsa 
aikana palkinnut ansioituneita 
jäseniään eri tavoin. Yhdistyksen 
kunniajäseniksi on tähän men-
nessä kutsuttu 15 erityisen ansi-
oitunutta jäsentä; muiden muas-
sa ensimmäisinä vuonna 1947 
tykistökenraali Vilho Nenonen ja 
jääkärikenraali Väinö Valve sekä 
viimeisimpinä vuonna 1993 ken-
raali Jaakko Valtanen, kenraali-
luutnantti Alpo Kantola ja vuori-
neuvos Jaakko Ihamuotila. Kul-
tainen ansiomerkki on luovutettu 
vuodesta 1950 lähtien 24 ansioi-
tuneelle jäsenelle ja vuonna 
1987 käyttöön otetun hopeisen 
ansiomerkin on saanut 17 jäsen-
tä. 

Yhdistyksen jäseneksi kutsu-
taan. Jäsenmäärä on tällä hetkel-
lä noin 400 upseeria, joista osa 

on evp- ja reserviupseereita. 
Yhdistyksen puheenjohtaja-

na toimii kom Hans-Peter Reko-
la. Hallitukseen kuuluvat seuraa-
vat henkilöt (ohessa myös yhte-
ystiedot): 

ylil Mikko Pilviö 
KotRa (05) 181 67601 
komkaptTaneli Uosukainen 
PE (09) 181 22560 
ylil Jussi Rodriguez 
SIRR (09) 181 45401 
ylil Heikki Mattila 
MerivKoulKesk (09) 181 67610 
maj res Eero Sivunen 
RT-killat (09) 1299 256 
komkapt Janne Huusko 
MerivE (09) 181 24306 
ylil Jukka Kiuru 
MeriSK (09) 181 46164 
ylil Mikko Antila 
RaaRtPsto (019) 181 4242 
ylil Pekka Snellman 
SmMepa (02) 181 36201 
ev Juhani Haapala 
Evp-jäsenet (09) 385 3214 
komkapt Petri Parviainen 
IMpaE (015) 181 2221 
komkapt Auvo Viita-aho 
MpKK (09) 181 45131 
ylil res Kimmo Kinos 
RT-kerho Johtorengas 
(050) 388 0282 

Yhdistyksen sihteerinä toimii 
kaptl Kari Salin 
040 5674149) ja 
taloudenhoitajana 
komkapt Auvo Viita-aho 
(09) 181 45131. 
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Hansaprint vie viestisi perille 
Hansaprint on Pohjoismaiden johtava graafisen viestinnän palveluyritys, 

joka hallitsee myös suoramarkkinoinnin ja kanta-asiakaspostitukset. 

Hyvä palvelumme alkaa tuotesuunnittelusta ja jatkuu laadukkaan 

painamisen jälkeen edistyksellisinä logistiikkapalveluina. Tuloksena 

on arvoketju, joka on paljon muutakin kuin perinteistä painamista. 

Se on kumppanuutta. 
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