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PÄÄTOIMITTAJA 

Suomi on saari, joka on lähes täysin riippuvai-
nen häiriöttömästä ulkomaankaupasta. Noin 90% 
tuonnistamme ja viennistämme kulkee meritse, 
emmekä ole edes energiamme suhteen omavaraisia. 

On siten yksiselitteisen selvää, että meriteidemme tu-
lee pysyä auki kaikissa olosuhteissa. 

Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen 
kaikkea alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen am-
mattitaitoinen henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun oh-
jaus, jäänmurto ovat perustekijöitä. Mutta tämän päivän 
maailmassa terrorin uhka, merirosvous, valtioiden eri-
mielisyys ja ympäristövahingot ovat jokapäiväistä elämää. 

Täällä Euroopan pohjoiskolkassa olemme useimmilta 
uhkilta viime vuosikymmeninä toistaiseksi varjeltuneet. 
Onhan rauhantilaa kestänyt nyt toisen maailmansodan 
päättymisestä 60 vuotta. 

Rauhan ja rauhallisen merenkulun säilyminen ei ole, 
eikä ole ollut itsestäänselvyys. Sen turvaaminen vaatii 
valppautta ja varautumista kriiseihin. Harjaantumista ja 
kouluttautumista poikkeusoloihin, mutta samalla osaa-
mista merellä ja rannikoilla, hyvissä ja huonoissa keleissä. 

Tämä meripuolustuksen lehden Rannikon Puolustajan 
erikoisnumero antaa kuvan merellisestä maanpuolustuk-
sesta, ja erityisesti sen laajasta vapaaehtoistoiminnasta. 
Vapaaehtoisen meripuolustuksen yhteinen tunnus on SI-
NINEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tarjolla 
ja tapahtuu valtava määrä vapaaehtoista kansalaistoimin-
taa meripuolustuksen hyväksi. 

Sininen Reservi ry:n jäseninä on 26 yhdistystä edusta-
en yli 6000 henkeä maan eri osissa. Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen tarjo-
aa jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle 
mahdollisuuden merihenkiseen koulutukseen ja harras-
tukseen. Ja yhdistyksistä on helppo löytää itselle sopiva 
"harrastuskoti" samanhenkisessä joukossa. 

Tämän erikoisnumeron on kustantanut Sinisen Re-
servin Säätiö. Osoitan erityisen kiitoksen ilmoittajillem-
me ja painotyön tehneelle TS-yhtymälle, joiden tuki on 
tehnyt tämän julkaisun tekemisen mahdolliseksi. He 
ovat jälleen pyyteettömästi meripuolustuksen asialla. 

Kiitokset myös työmme tukijoille, merivoimille, Ra-
javartiolaitokselle ja alan henkilöstöjärjestöille, työtove-
reillemme isänmaan asialla. 

Tervetuloa mukaan tukemaan ja toimimaan. "Navi-
gare necesse est"! 

Kai Masalin 
Päätoimittaja 

KIITOS Sadrille ja Karille, tiimini korvaamattomille jäse-
nille. Kärsivällisyytenne ja panoksenne on ollut uskoma-
ton! 

Meripuolustuksen kenttä 
ja Sininen Reservi 
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Vara-amiraali Hans Holmström 
Merivoimien komentaja 

MERIVOIMAT 
- laadukas ja suorituskykyinen 

2020-luvun PUOLUSTUSHAARA 
r 
^ ^ ^ ^ uomessa eletään tänään 

ehkä vakaammissa oloissa 
M kuin koskaan aikaisem-

^ ^ ^ ^ min. Turvallisuusympä-
ristömme on muuttunut ja Eu-
rooppa on yhdentynyt voimak-
kaasti. Euroopan Unionin uuden 
perustuslain artikloissa näkyy jä-
senmaiden vahva poliittinen tah-
to vahvistaa unionin yhteistä tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. 
Puolustusvoimien ja merivoimien 
sen osana on kuitenkin varaudut-
tava myös mahdollisiin tulevai-
suuden kriiseihin ja epävakaisiin 
olosuhteisiin. 

Puolustusvoimien kehittä-
misessä otetaan huomioon 

muuttuva turvallisuusympäris-
tö. Kehittämisessä lähdetään silti 
aina omista lähtökohdistamme, 
emmekä ota mallia maista, joi-
den turvallisuusasema ei vastaa 
omaamme. Koko maata puolus-
tetaan ja alueellinen puolustus 
sekä yleinen asevelvollisuus ovat 
edelleen Suomelle paras järjestely, 
joka vastaa kaikkiin uhkakuviin 
myös tulevaisuudessa. 

Muuttunut sodankuva ja tur-
vallisuusympäristö vaativat 

kuitenkin uudenlaisten joukkojen 
ja suorituskykyjen kehittämistä. 
Vuonna 2002 vahvistettu puolus-
tusvoimien strateginen suunnitel-
ma asetti merivoimille suoritus-
kykyvaatimukset ja tavoitetilan. 
Tämän pohjalta on laadittu me-
rivoimien pitkän aikavälin kehit-
tämissuunnitelma, jolla vastataan 
annettuihin suorituskykyvaati-
muksiin. Uusien uhkien torjun-
nassa puolustusvoimilta odote-
taan kykyä yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen suojaamiseen 
ja entistä tehokkaampaan vir-
ka-apuun sekä yhteistoimintaan 
muiden viranomaisten kanssa. 
Merivoimat tulee ottamaan oman 
osuutensa näistä velvoitteista. 
Kesäkuussa toimeenpantu puo-
lustusvoimien pääsotaharjoitus 
Aalto oli hyvä esimerkki eri puo-
lustushaarojen ja viranomaisten 
yhteistoiminnasta uhkan ennalta-
ehkäisyssä ja torjunnassa. 

Puolustusvoimien kehittämisen 
tuloksena muodostuvia uusia 

joukkoja voidaan tulevaisuudessa 

käyttää myös tarvittaessa kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin. 
Kansainvälisessä kriisinhallinnas-
sa käytetään pääosin samoja voi-
mavaroja, joita on varattu kansal-
lisiin tehtäviin. Kansainväliseen 
kriisinhallintayhteistyöhön osal-
listuminen vahvistaa samalla ko-
timaan puolustuskykyä ja -osaa-
mista. Tällä toiminnalla osoite-
taan myös kansallisen puolustus-
kyvyn uskottavuutta. Yksiköiden 
ja henkilöstön valmius luodaan ja 
ylläpidetään kansainvälisen krii-
sinhallinnan koulutuksella sekä 
osallistumalla kansainvälisiin har-
joituksiin. 

Syksyllä 2004 valmistunut val-
tioneuvoston turvallisuus- ja 

puolustuspoliittinen selonteko 
määrittää puolustusvoimille ke-
hityslinjat, resurssit sekä uuden 
johtamis- ja hallintorakenteen 
vuosiksi eteenpäin. Osana puolus-
tusvoimien johtamis- ja hallinto-
järjestelmän sopeuttamista vas-
taamaan turvallisuusympäristön 
muutoksia sekä puolustusvoimien 
toimintamenojen supistamista ja 
sodan ajan joukkomäärien pie-
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nentymistä toteutetaan muutok-
sia myös merivoimien rakentei-
siin. Merivalvontaa keskitetään ja 
kiinteää rannikkotykistöä supis-
tetaan. Utön, Örön, Russarön ja 
Mäkiluodon linnakkeet muute-
taan vartiolinnakkeiksi ja Turun 
Rannikkopatteristo joukkoyksik-
könä lakkautetaan. Merivoimien 
Esikunta siirtyy Turkuun vuoden 
2008 alkuun mennessä. 

Merivoimien materiaalihan-
kinnat perustuvat valtio-

neuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisten selontekojen 
linjauksiin sekä puolustusvoimien 
strategiseen suunnitelmaan, jois-
sa on hahmotettu merivoimien 
tavoitetila pitkälle ensi vuosi-
kymmenelle. Aikajänteen pituus 
johtuu puolustusmateriaalin jopa 
25-30 vuoden elinkaaresta. Tule-
vina vuosina painopisteinä ovat 
meriliikenteen suojaamiskyvyn ja 
siihen liittyvän miinantorjuntaky-
vyn kehittäminen sekä liikkuvien 
rannikkojoukkojen kehittäminen. 
Merivoimien torjuntakyky säi-
lytetään vähintään nykytasolla. 
Tämä tarkoittaa pitkäaikaiseen 

toimintaan kykeneviä, liikkuvia, 
tehokkailla valvonta- ja asejär-
jestelmillä varustettuja ohjus-, 
miina- ja miinantorjunta-aluksia 
sekä meritiedustelu-, rannikko-
jääkäri- ja rannikko-ohjusyksiköi-
tä. Taistelutilanhallintaa paran-
netaan kehittämällä puolustus-
voimien integroitua tiedustelun, 
valvonnan ja johtamisen järjes-
telmää. 

Keskustelu merivoimien ke-
hittämisestä tahtoo enim-

mäkseen painottua materiaali-
hankkeisiin. Haluan kuitenkin 
korostaa, että ammattitaitoinen ja 
motivoitunut henkilöstö on meri-
voimissakin materiaalia tärkeäm-
pi voimavara. Myös henkilöstön 
elinikäisen oppimisen periaate 
kuuluu suomalaiseen koulutuspo-
litiikkaan. Koulutus ja osaamisen 
johdonmukainen kehittäminen 
ovat yksi tärkeimmistä aseistam-
me kilpailtaessa tulevaisuuden 
huippuosaajista. Uuden henki-
lökunnan rekrytointi merkit-
see meillä aina poikkeuksellisen 
pitkäaikaista, vuosikymmenien 
mittaista sijoitusta pitkälle tule-

vaisuuteen. Palkatun henkilöstön 
koulutusuudistus eteneekin hyvää 
vauhtia. 

Vaikka muutoksia tapahtuu-
kin, merivoimien tehtävät 

Suomen puolustuksen osana ovat 
selkeät. Valvomme joka hetki 
meri- ja rannikkoaluettamme 
sekä alueellista koskemattomuut-
tamme, valmistaudumme suo-
jaamaan yhteiskunnan kannalta 
elintärkeät meriyhteydet, osal-
listumme pääkaupunkiseudun 
puolustukseen sekä vastaamme 
Ahvenanmaan puolustuksesta. 
Merivoimien kehittämisen tavoit-
teena on nykyistä sodan ajan vah-
vuutta pienempi, mutta laadul-
taan parempi ja suorituskyvyltään 
tehokkaampi 2020-luvun puolus-
tushaara. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kenttää ollaan edel-

leen kehittämässä palvelemaan 
paremmin puolustuksemme ko-
kon aispäämäärää. Merivoimat 
tervehtii lämmöllä kaikkia vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen laa-
jaan toimintapiiriin osallistuvia. 

4 B / 2 0 0 4 



MERIVOIMAT 
130 TK ampuu 

- turvaa merellä ja rannikoilla 
Merivoimien tehtävänä on merialueem-

me valvonta ja sen koskemattomuuden 

turvaaminen, alueloukkausten torjunta 

sekä maallemme elintärkeän merilii-

kenteen suojaaminen. Merivoimat on 

erikoistunut toimimaan rannikkomme 

ja saaristomme vaativissa olosuhteissa. 

Motivoitunut ja hyvin koulutettu henki-

löstö sekä nykyaikaista huipputekniik-

kaa edustava kalusto ovat merivoimien 

tärkeimmät voimavarat. 
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erivoimiin kuuluu 
esikunta ja seitsemän 
joukko-osastoa ja 
laitosta. Saaristome-

ren ja Suomenlahden Meripuo-
lustusalueille sijoittuvat ohjus- ja 
miinalaivueiden tukikohdat. Kot-
kan Rannikkoalue ja puolustus-
voimien ainoa ruotsinkielistä 
varusmieskoulutusta antava jouk-
ko-osasto, Uudenmaan Prikaati, 
keskittyvät rannikkojoukkojen 
kouluttamiseen. Merivoimien 
Tutkimuslaitos on erikoistunut 
vedenalaisen ja elektronisen so-
dankäynnin tutkimukseen sekä 
merivoimien uusimman teknii-
kan testaamiseen. Merivoimien 
kaluston huollosta ja varastoin-
nista vastaa Merivoimien Varik-
ko. Merikadetit ja merivoimien 
tulevat reservin upseerit opiskele-
vat Merisotakoulussa. 

Merivoimissa työskentelee 
yhteensä yli 2300 upseeria, eri-
kois- ja opistoupseeria, sotilas-
ammattihenkilöä ja siviiliä. Vuo-

sittain merivoimiin astuu palve-
lukseen 4500 asevelvollista, joista 
noin 50 on vapaaehtoisia naisia. 

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 he-

delmää. Vanhentunutta, käytöstä 
poistettua, aluskalustoa korvaa-
van Laivue 2000:den kokoonpano 
on vahvistettu neljäksi Hamina-
luokan ohjusveneeksi. Vuonna 
1998 merivoimille luovutettu pro-
totyyppialus Hamina sai ulkoises-
ti lähes identtisen, teknisiltä omi-

Toinen Hamina-luokan alus, ohjusvene Tornio 
luovutettiin merivoimille toukokuussa 2003. 
Yllä luokan prototyyppi ohjusvene Hamina. 
Helsinki-luokan ohjusveneet - pikkukuvassa 
yllä - lähestyvät eläkeikää. Rauma-luokalla on 
vielä työvuosia (pikkukuva vasemmalla). 
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Miinoitus-ja kuljetusvoimaa: äärimmäisenä vasemmalla miinalaiva Pohjanmaa, 
vieressä Hämeenmaa-luokan miinalaiva Uusimaa ja yllä Pansio-luokan miinalaut-
ta. Hämeenmaa-luokan miinalaivojen aseistuksen modernisointi parantaa olen-
naisesti alusten kykyä osallistua kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. 

naisuuksiltaan parannetun sisa-
raluksen, Tornion, toukokuussa 
2003. 50-metriset, vesisuihkupro-
pulsioilla varustetut ohjusveneet 
yltävät yli 30 solmun nopeuteen. 
Keveiden ja tulivoimaisten alus-
ten pintamateriaaleissa ja muotoi-
lussa on käytetty modernia häive-
tekniikkaa, joka vaikeuttaa niiden 
havaitsemista. Kaikki neljä meri-
ja ilmatorjuntaohjuksilla aseistet-
tavaa ohjusvenettä ovat suunnitel-
mien mukaan merivoimien käy-
tössä vuonna 2006. 

Rannikkojoukkojen kehittä-
misen painopisteet ovat liikku-
vuuden ja tulivoiman lisäämi-

sessä. Merkittävä osa hanketta 
on syksyllä 2002 tilattu Euro-
Spike -rannikko-ohjusjärjestel-
mä. Ohjuksen kantama on kah-
deksan kilometriä ja se painaa 
alle 70 kiloa, mikä mahdollistaa 
sen kuljettamisen ilman ajoneu-
voa. Mieskuljetteisia ovat myös 
saksalaiselta Thales Communi-
cationsilta elokuussa 2003 tila-
tut BOR-A 550 -rannikkotutkat. 
Seitsemän valvonta- ja tulenjoh-
tokäyttöön tarkoitetun tutkan 
toimintasäde on 60 kilometriä, ja 
ne parantavat olennaisesti ran-
nikkojoukkojen liikkuvuutta ja 
taistelunkestävyyttä. 
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merivoimissa. Merivoimat osallis-
tuu vuosittain useisiin kahdenvä-
lisiin ja monikansallisiin harjoi-
tuksiin ja on varautunut kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin. 
Miinalaivat Pohjanmaa, Hämeen-
maa ja Uusimaa ovat mukana Eu-
roopan Unionin kriisinhallinta-
joukkojen valmiusluettelossa. 

Yhteistoiminnalla Ruotsin 
merivoimien kanssa on pitkät pe-
rinteet. Yhteisiä Loviisa-laivas-
toharjoituksia on järjestetty vuo-
desta 1998 lähtien. Maat johtavat 
harjoitukset vuorovuosin, ja nii-
hin osallistuu kymmeniä aluk-
sia ja useita satoja sotilaita mo-
lemmista maista. Suomalaisten 
ja ruotsalaisten rannikkojääkä-
reiden yhteisharjoitus pidettiin 
vuonna 2003 toista kertaa. Sekä 
laivasto- että rannikkojoukkojen 
yhteistoimintakykyä kehitetään 
jatkuvasti. 

Vaasan rannikkojääkäripataljoo-
na on saanut kaikkiaan 36 uu-
dentyyppistä Jurmo-joukkojen-
kuljetusvenettä kevääseen 2004 
mennessä. Oikealla rannikko-
jääkäreitä toimintanäytöksessä 
Aalto 2004 -harjoituksen yleisö-
päivänä Helsingissä. Meritorjun-
taohjus -85 on yhä iskussa (vas). 

Rannikkojääkäreiden uudes-
ta venekalustosta suurin osa on 
jo käytössä, ja viimeiset veneet 
luovutettiin merivoimille kevääl-
lä 2004. Katettu, alumiiniraken-
teinen Jurmo-joukkojenkuljetus-
vene kuljettaa 25 taistelijaa yli 30 
solmun nopeudella. Rantautues-
sa 14 metriä pitkän veneen keu-
lasta aukeaa ramppi, jota pitkin 
joukot nousevat maihin. Pie-
nempi, noin yhdeksän metri-
nen, G-ryhmävene on nopea ja 
kevyt avovene, joka voidaan ve-
sisuihkupropulsion ansiosta ajaa 
hyvinkin matalaan rantaveteen. 
Jurmo-luokan veneitä merivoi-
mille tulee kaikkiaan 36 ja G-
ryhmäveneitä 23. 

Valmius 
kansainväliseen 
kriisinhallintaan 
Kansainvälisen yhteistoiminnan 
merkitys kasvaa jatkuvasti myös 

4 b / 2 0 0 4 1 



uroopan unionin ja 
Schengen-alueen etuvar-
tija, tänä vuonna 85 vuot-
ta täyttävän rajavartio-

laitoksen tehtävänä on ylläpitää 
tehokasta rajavalvontaa maalla ja 
merellä sekä taata tarkka ja sujuva 
rajatarkastustoiminta. Rajavar-
tiolaitos on myös johtava meripe-
lastusviranomainen. Tehtäviensä 
suorittamiseksi rajavartiolaitos 
toimii yhteistyössä poliisin ja tul-
lin kanssa rajat ylittävän rikolli-
suuden torjunnassa. Merenkulku-
laitoksen kanssa Rajavartiolaitos 
valvoo ja turvaa meriliikennettä 
ja yhteistyössä ympäristökeskus-
ten kanssa rajavartiolaitos toimii 
meriympäristövahinkojen torju-
miseksi. Kansainvälisesti arvos-
tettu yhteistyötä korostava suo-
malainen rajaturvallisuusmalli on 
otettu käyttöön myös Euroopan 
unionissa. 

Suomen merialueilla rajavar-
tiolaitoksen toiminnan rungon 
muodostavat Suomenlahden ja 
Länsi-Suomen merivartiostot ja 
niiden merivartioasemat nykyai-
kaisine tutka- ja kamerajärjestel-
mineen. Tätä kiinteää valvontaa 
täydentää vartiolaivojen ja venei-
den partiointi. Lisäksi rajavartio-

f—r f -

Rajavartiolaitoksen meripelastus-
helikopteri työssään 

laitoksen Vartiolentolaivueen he-
likopterit ja lentokoneet partioi-
vat säännöllisesti merialueella. 

Rajavartiolaitos 
vastaa 
rajaturvallisuudesta 
Merivartiostojen päätehtäviä ovat 
rajavalvonta merialueella luvatto-
man toiminnan paljastamiseksi, 
huvialus- ja matkustaja-aluslii-
kenteen sekä lentoasemien mat-
kustaj aliikenteen raj atarkastukset 
laittoman maahantulon estämi-
seksi ja rikollisuuden torjumisek-
si, meripelastus ja erityisesti sen 
johtaminen sekä osallistuminen 
sotilaalliseen maanpuolustukseen. 
Päätehtävien ohella merivartios-
tot suorittavat myös poliisi-, ja 
tullitehtäviä. Vuosittain meri-
vartiostot partioivat merialueilla 
ja saaristossa yli 60 000 tuntia ja 
toiminnan yhteydessä tulee ilmi 
yli 1500 erilaista rikosta tai rik-
komusta. Erilaisia tarkastuksia 
merivartiostot suorittavat raja-
valvonnan yhteydessä vuosittain 
noin 50 000. 

Rajatarkastukset ovat maa-
hantulon ja maastalähdön valvo-
miseksi henkilöön, matkustus-

kin vaikuttavat monet kansainväliset ja kotimaiset yhteiskunnalli-

set ilmiöt ja kehityssuuntaukset Kansalaisten luottamus sisäisen 

turvallisuuden ylläpidosta vastaaviin viranomaisiin, joita ovat po-

liisi-, tulli-, pelastus-, rajavartio-, oikeus- sekä vankeinhoitoviran-

omaiset, on Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkea. 

Kiinteä valvontajärjestelmä koostuu kau-
kokäyttöisistä kameroista ja tutkista. 

RAJAVARTIOLAITO 
turvallisuutta maalla, merellä ja 
Sisäisen turvallisuuden tilanne Suomessa on hyvä ja Suomessa on 
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asiakirjoihin, kulkuneuvoon ja 
tavaroihin kohdistuvia tarkastus-
toimenpiteitä, joita tehdään lä-
heisessä yhteistyössä poliisin ja 
tulliviranomaisten kanssa. Yh-
teistyötä tehdään myös mm. Vi-
ron, Saksan, Venäjän ja Ruot-
sin rajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten kanssa. Pelkäs-
tään merivartioasemillaan meri-
vartiostot suorittavat rajatarkas-
tuksen noin 30 000 veneilijälle 
vuosittain. Tämän lisäksi meri-
vartiostot suorittavat miljoonil-
le matkustajille rajatarkastuksia 
lentoasemilla ja satamissa. Ra-
jatarkastusten yhteydessä me-
rivartiostot havaitsevat vuosit-
tain noin 8000 jatkotoimenpitei-
tä edellyttävää rikosta tai rikko-
musta. 

Ra ja va rtiola itos 
on johtava 
meripelastusviran-
omainen 
Meripelastustoimen päämääränä 
on vähentää ihmishenkien me-
netyksiä ja henkilövahinkoja an-
tamalla viivytyksettä apua meri-
alueella hätään joutuneille. Tähän 
vastataan merivartiostoissa ylläpi-
tämällä jatkuvaa meripelastustoi-

men johtamis-, viestitys- ja suori-
tusvalmiutta. 

Suomen meripelastusorgani-
saatio käsittää yhden meripelas-
tuskeskuksen (MRCC Turku) ja 
kaksi lohkokeskusta (MRSC Hel-
sinki ja MRSC Vaasa). Merivar-
tiostot ottivat vuonna 2003 vas-
taan noin 1500 meripelastuslain 
mukaista vaaratilanteen häly-
tystä. Hätätilanteita merialueel-
la oli 128, hälytystilanteita 980 ja 
epävarmuustilanteita 232. Kaik-
kiin merihätätapauksiin kyettiin 
osoittamaan apua. Apua osoitet-
tiin hätätilanteessa alle tunnissa 
108 tapauksessa. 

Merialueella estettiin vuonna 
2003 yksi uhkaava merionnetto-
muus ja pelastettiin 3001 avun-
tarpeessa tai hätätilanteessa ol-
lutta henkilöä. Etsintä- tai pelas-
tustoimet kohdistuivat yhteensä 
4366 henkilöön. Lähes 90 % on-
nettomuuksista sattui huvivenei-
lijöille. Avuntarpeeseen johtavis-
ta syistä tärkeimpiä olivat tekni-
nen vika ja merimiestaidolliset 
virheet. Arviolta noin 30 %:ssa 
onnettomuuksista syynä oli huo-
limattomuus. 

Meripelastustehtävien lisäk-
si rajavartiolaitos suoritti vuon-

na 2003 merialueella 48 kiireel-
listä sairaankuljetusta. Valtaosan 
näistä suoritti Vartiolentolaivue 
helikoptereillaan. 

Viranomaisten 
yhteistoiminnan 
merkitys kasvaa 
Turvallisuusviranomaisten tehtä-
vät muuttuvat ja yhteistoiminnan 
merkitys kasvaa sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Viranomais-
ten yhteistyö rikosten, häiriöiden 
ja onnettomuuksien estämisessä 
parantaa ihmisten hyvinvointia 
ja yhteiskunnan vakautta. Me-
rialueella toimintaympäristön 
muutokset, kuten kasvava mat-
kustaja-alusliikenne itäisellä Suo-
menlahdella sekä lisääntyvät ke-
mikaalikuljetukset Pohjanlahdella 
edellyttävät meripelastustoimen 
järjestelyjen parantamista myös 
tulevaisuudessa. Rajavartioitok-
sen teknillisen valvontajärjestel-
män kehittäminen, säännölliset 
harjoitukset ja koulutustilaisuudet 
yhdessä muiden viranomaisten ja 
vapaaehtoisten kanssa turvaavat 
ammattitaitoisen avun osoittami-
sen sitä tarvitseville. 
Teksti ja kuvat 
Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet ovat hyvin varustettuja ja koulutettuja toimimaan vaativissa tilanteissa 
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Helsingissä peruste t t i in v. 
1959 reservin meriupsee-
rien merisäätiö, jonka teh-
tävänä oli harjoitusaluksen 

ylläpito ja käyttö Helsingin meri-
osaston jäsenistölle. Säätiö hank-
ki tähän tarkoitukseen my Saukko 

-nimisen moottoriveneen. Saukon 
ikääntyessä se myytiin v. 1972 ja 
ryhdyttiin uuden aluksen hankin-
taan. Säätiön nimi muutettiin re-
serviläisten merisäätiöksi v. 1973, 
jolloin sen toiminta-alue kattoi 
myös Helsingin reservialiupsee-
rien meriosaston. Loppuvuonna 
1973 säätiö hankki uudeksi har-
joitusalukseksi my Vesikon. Tämä 
alus toimi aluksi helsinkiläisten 
ja sittemmin muidenkin suomen 
merireserviläisten harjoitusaluk-
sena vuoteen 1999. 

Kun koulu tusa lus Vesikko 
vuonna 1999 myyt i in vanhen-
tuneena, saatiin sen tilalle koulu-
alukseksi Merivoimien käytös-
tä poistettu R-luokan vartiovene 
Röyttä keväällä 2000. 

Röytän toiminta on ollut ak-
tiivista ja sillä on järjestetty eri-
laista koulutusta vuosina 2000-
2004 yli 1000 koulutusvuorokaut-
ta. Alukseen on Sinisen Reservin 
lippulaivana tutustunut arviolta 
15.000 henkilöä sen ollessa vie-
railuilla rannikko-Suomen eri sa-
tamissa 

Kun Sininen Reservi muo-
dostettiin aluksi rekisteröimättö-
mänä ja sittemmin rekisteröitynä 
t o i m i n t a n a , säät iön to imin ta 
muut tu i 
valtak 
si. Tällöin säätiö sai nykyisen ni-
mensä Sinisen Reservin Säätiö. 

Kun "laivasto" ja rannikko-
tykistö yhdistett i in uusiksi me-
rivoimiksi v. 1999 syntyi kiinteä 
yhteistyö toisen meripuolustuk-
sessa vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä ja maanpuolustusta ra-
hoittavan Rannikkotykistösääti-
ön kanssa. Säätiöillä on yhteinen 
toiminta-alue kuitenkin niin, että 
niissä ei juurikaan ole päällekkäi-
syyksiä. 

Kun pitkän aikavälin tavoit-
teena on myös merivoimien va-
paaehtoisten sektoreiden rahoi-
t u k s e n i n t e g r o i m i n e n synty i 
myös tarve muuttaa Sinisen Re-
servin Säätiön toimintoja siten, 
että tätä tavoitetta mahdollisim-
man hyvin lähestyttäisiin. 

Tässä tarkoituksessa säätiön 
säännöt muutettiin v. 2002 ja pe-
rustettiin säätiön valtuuskunta. 
Säätiön hallinnollinen rakenne 
yhdenmukaistui Rannikkotykis-
tösäätiön hallintomuodon kans-
sa. 

Hallinto 
Sinisen Reservin Säätiön hallinto-
elimiä ovat valtuuskunta ja halli-
tus. Valtuuskunta valvoo ja tukee 
säätiön toimintaa. Se kokoontuu 
vuosittain viimeistään huhtikuus-
sa jolloin se käsittelee edellisen ka-
lenterivuoden toimintakertomuk-
sen, siitä johtuvat toimenpiteet, 
vahvistaa valtuuskunnan jäsenten 
lukumäärän ja valitsee heidät sekä 
itselleen puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa sekä ^äätiön 
hallituksen varajäsenineen. 

Valt uus k unnari puheenjohta-
jana jatkoi pääkonsuli Kai Hie-
ta r in ta ja varapuheenjohtaj ina 

niin ikään toimitusjohtaja Kei-
jo Ketonen ja vuorineuvos Matti 
Honkala. Valtuuskunnan sihtee-
rinä on varatuomari Pekka Nie-
mi. 

Säätiön varsinaista hallintoa 
hoitaa valtuuskunnan vuosittain 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista 
varajäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudes-
taan vuodeksi kerrallaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan ja 
tarvittavat hallintoelimet, sihtee-
rin ja taloudenhoitajan. 

Hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa toimitusjohtaja Kyösti Ves-
terinen ja varapuheenjohtajana 
toimitusjohtaja Reijo Telaranta. 

Hallituksen sihteerinä on va-
ratuomari Pekka Niemi ja talou-
denhoi ta jana kommodor i evp. 
Aslak Saviranta. 

Säätiön tarkoitus 
Sinisen Reservin Säätiön tarkoi-
tuksena on tukea ja kehittää me-
ripuolustuksen reserviä ja sen toi-
mintaa, vaalia sen perinteitä ja 
tallentaa sen historiaa, herättää 
yleistä kiinnostusta meripuolus-
tusta kohtaan, edistää yleistä mie-
lenkiintoa sekä ammatillisia että 
vapaa-ajan merellisiä toimintoja 
kohtaan ja tukea edellä mainittuja 
toimintoihin kohdistuvaa histori-
an tutkimusta. 

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa 
tukemalla meripuolustuksen 
rissa Coimivia vapaaehtoisen 

tusta 
ja säätiön tarkoitusta 



SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

tutkimushankkeisiin, historiasel-
vityksiin ja t i edotus to imintaan . 
Säätiö tukee taloudellisesti meren-
kulkuki lpai lutoimintaa, meripe-
lastustaidon ja ympäristönsuoje-
lun har ras tus ta ym. nä ih in ver-
rattavaa merenkulkuun liittyvää 
toimintaa ja perinteen keräystä ja 
säilyttämistä. Säätiö voi julkais-
ta lehteä sekä hankkia ja omistaa 
aluksia. 

Sää t iön t ä m ä n h e t k e n toi-
m i n n a n painopisteenä on omis-
tamansa koulutusalus Röytän yl-
läpito ja Sininen Reservi ry:n ja 
sen jäsenyhdistysten to iminnan 
taloudellinen tukeminen. 

Toimitusjohtaja Martin Börman Oy Veho Group Ab 
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Metso Oyj 
Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Fortum Oyj 
Pääkonsuli Kai Hietarinta 
Vara-amiraali Hans Holmström Merivoimat 
Vuorineuvos Matti Honkala Kesko Oyj 
Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj 
Toimitusjohtaja Yrjö Julin Oy Kvaerner Masa-Yards Ab 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä 
Partner Risto Kortela Helmet Business Mentors 
Toimitusjohtaja 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-VVSOY Oyj 
Markkinointijohtaja Esa Rautalinko Oy Hartwall Ab 
Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy 
Johtaja Veli-Matti Ropponen Fortum Oyj 
Ministeri Ilkka Suominen 
Toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Varsinaiset jäsenet: 
Toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen (pj) 
Toimitusjohtaja Christian Elfving 
Lippueamiraali Hanno Strang 
Hammaslääk. tri Kai Masalin 
Kommodori evp. Aslak Saviranta 
KTM Matti Kaskeala 

Varajäsenet: 
Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi 
Puheenjohtaja Eija Paananen 
Kommodori Kari Takanen 
KTL Tapio Riikonen 
Fil.tri Jouko Mäki 
Toimitusjohtaja 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 
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R AN NIKKOT YKISTÖSÄÄTIÖ 

Rann ikko tyk i s tösää t iö on 
vuosien kuluessa tullut tu-
tuksi rannikkopuolustuksen 
parissa toimiville lähinnä 

sotakoulujen kursseilla myönnet-
tyjen priimusstipendien ja kunnia-
miekkojen luovutusten johdosta. 
Säätiön toiminta ja tarkoitusperät 
kattavat kurssistipendien myön-
tämisen lisäksi huomattavasti laa-
jemmat puitteet. 

R a n n i k k o t y k i s t ö n 
Perinneyhdistyksestä 
s ä ä t i ö k s i 

Ajatus säät iön perus tamises ta 
käynnistyi vuonna 1978 edesmen-
neen rannikkotykistön tarkastajan 
kenraali luutnantt i Alpo Kanto-
lan toimiessa keskeisenä voima-
na. Maanpuolustuksen piirissä 
toimivia aselajisäätiöitä oli perus-
tettu useita sotien jälkeisistä ajois-
ta alkaen tukemaan ja edistämään 
aselajien piirissä tapahtuvaa tutki-
mus-ja kehitystyötä. Rannikkoty-
kistöltä tällainen toimintaa edistä-
vä ja kannustava tukisäätiö puut-
tui. 

1970- luvun loppupuole l l a 
rannikkotykistöä lähellä olevis-
sa piireissä syntyikin ajatus ran-
nikkotykistösäätiön perustami-
sen tarpeell isuudesta. Rannik-
kotykistösäätiön toiminnan tar-
koitusperiksi kaavailtiin tuolloin 
aselajin piirissä tapahtuvan opis-
kelun (kaikilla koulutustasoilla), 
julkaisutoiminnan sekä vapaaeh-
toisen tutkimus- ja kehitystyön 
tukemista. 

Säätiön toiminnan käynnis-
tämiseksi luotiin ensimmäinen 
sääntöluonnos lokakuun lopus-

sa 1978 ja avattiin säätiölle oma 
pankkitili. Säätiön tarpeellisuut-
ta ja päämäär iä käsittelevä en-
simmäinen työkokous järjestet-
tiin 15.11.1978 Katajanokan ka-
sinolla. Päätös rannikkotykistö-
säätiön perus tamises ta teht i in 
samaisessa kokouksessa. Säätiön 
perustamisen "lähtölaukaus" oli 
ammuttu. 

Joulukuussa 1978 hankkeen 
tielle alkoi kuitenkin kasaantua 
"tummia pilviä". Yhtenä säätiön 
puuhamiehenä toiminut reservin 
majuri Kalle Ingatius oli tuolloin 
oikeusministeriössä keskustele-
massa tehdystä sääntöluonnos-
esityksestä, kun selvisi ettei alle 
100 000 markan peruspääomaisia 
säätiöitä voi rekisteröidä Suomes-
sa. Oikeusminister iön mukaan 
määräyksen tarkoituksena oli es-
tää toimintakyvyttömien sääti-
öiden syntyminen. Säätiön tilillä 
tuolloin ollut peruspääoma 2 200 
markkaa oli kaukana vaaditusta 
peruspääomasta ja oli selvää, että 
hankkeen eteneminen tulisi vii-
västymään. 

Säätiön perustamishankkees-
sa mukana olleet totesivatkin, 
että säädetyn 100 000 markan 
suuruisen peruspääoman kartut-
tamiseen ilman mittavia tukitoi-
menpiteitä saattaisi kulua kau-
an. Tästä johtuen tunnustelt i in 
mahdollisuuksia tarvittavan pe-
ruspääoman keräämiseksi ko-
koon jonkin toiminnassa olevan 
maanpuolustussäätiön "sateen-
varjon" alla. Ideasta keskusteltiin 
ja päätettiin laatia tukipyyntöesi-
tykset Maanpuolustuksen kanna-
tussäätiölle ja Puolustusvoimien 

tukisäätiölle tammikuussa 1979. 
Tehdyt esitykset eivät kuitenkaan 
saaneet toivot tua vas taka ikua 
minkä vuoksi pääoman kartutta-
miselle päädyttiin hakemaan uu-
sia ratkaisumalleja. 

Syntyi ajatus perustaa ja saada 
rekisteröidyksi yhdistysmuotoi-
nen tukiyhteisö jonka puitteissa 
voitaisiin kerätä säätiön perusta-
miseen tarvittava peruspääoma. 
Tuumasta ryhdyttiin toimeen ja 
päätettiin perustaa Rannikkoty-
kistön Perinneyhdistys r.y.. Yh-
distyksen virallinen perustamis-
kokous järjestettiin 4.4.1979 Ka-
tajanokan Kasinolla. Yhdistyksen 
ensimmäiseksi puheenjohtajak-
si valittiin rannikkotykistön tar-
kastaja eversti Alpo Kantola. 

Yhdis tyksen pe rus t ami sen 
jälkeen käynnistettiin tarmokas 
peruspääoman kartut tamistyö. 
Yhdistyksen johtokunnan valit-
sema rahavaliokunta kokoontui 
hotelli Marskissa 24.5.1979 koko-
ukseen jossa kartoitettiin yhdis-
tyksen sen hetkistä taloudellista 
tilannetta. Kaatuneiden muisto-
säätiöltä saadun osakelahjoitus-
ten ansiosta tilillä oli runsaan 
kuukauden to iminnan jälkeen 
noin 34 000 markkaa, [.isäksi ko-
kouksessa keskusteltiin Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksen 
aikomuksista siirtää kahden hoi-
dossa olevan rahaston varat yh-
distyksen haltuun (15 000-20 000 
markkaa) sekä rannikkotykistön 
parissa toimivien suuryritysten 
mahdollisista lahjoituksista yh-
distykselle. Varojen kartuttami-
seksi päätettiin lähettää hanketta 
selventävä kiertokirje rannikko-
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tykistön sidosryhmille. 
Kiertokirje tuotti tulosta sil-

lä 31.7.1979 pidetyssä yhdistyk-
sen rahavaliokunnan kokoukses-
sa todettiin peruspääoman kas-
vaneen lahjoitusten ansiosta jo 
84 765 markkaan. Lisäksi tiedos-
sa oli viisi "varmaa" lahjoittajaa 
joista kukin oli luvannut luovut-
taa yhdistykselle 3 000 markkaa. 
Tämän jälkeen oli selvää, että 
säätiö kyettäisiin perus tamaan 
vielä vuoden 1979 puolella. Raha-
valiokunta totesikin kokoukses-
saan yksimielisesti, että yhdistyk-
sen hallitus olisi kutsuttava koolle 
viipymättä säätiön perustamisek-
si. Päätös rannikkotykistösääti-
ön perustamisesta ja hakemisesta 
säätiörekisteriin tehtiin ylimää-
räisessä hallituksen kokouksessa 
10.9.1979. 

Rannikkotykistösäätiö hyväk-
syttiin oikeusministeriön kirjaa-
malla ilmoituksella säätiörekiste-
riin 17.10.1979. Aselaji oli saanut 
tavoittelemansa tukisäätiön. 

Rannikkotykistö-
saatio tanaan 
Rannikkotykistösäätiö jatkaa toi-
mintaansa perustajiensa viitoitta-
malla tiellä tänäkin päivänä. Sää-
tiön talous on vakaalla pohjalla ja 
toiminta kyetään kattamaan pe-
ruspääomasta saatujen vuotuisten 
korko- ja osinkotuottojen avulla. 
Rannikkotykistösäätiö on jo use-
an vuoden ajan kyennyt tukemaan 
lahjoituksin ja stipendein rannik-
kopuolustusta edistävää ja tukevaa 
toimintaa yli 10 000 eurolla vuo-
sittain. 
' Säätiön tarkoituksena on ran-

nikkotykistön perinteiden vaa-
l iminen ja rann ikkojoukkojen 
piirissä tapahtuvan kehitystyön 
edistäminen. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi säätiö palkitsee ja 
tukee taloudellisesti rannikko-
joukkoihin liittyvää tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä opiskelua. Li-
säksi säätiö tukee taloudellises-
ti rannikkojoukkoihin liittyvää 
julkaisu-, koulutus-, valistus- ja 
viihdytystoimintaa. Viime vuosi-
na säätiö on tukenut useiden ran-
nikkotykistö- ja rannikkojouk-
kojen historiikkien kirjoittamista 
ja julkaisua. 

Säätiön toimintaa valvoo val-
tuuskunta johon kuuluu 21 jä-
sentä. Jäsenet ovat rannikkopuo-
lustuksen piirissä ja yhteiskunta-
elämässä merkittävässä asemassa 
olevia taustavaikuttajia. Valtuus-
kunta kokoontuu vuosittain vuo-
sikokoukseen käsittelemään päät-
tyneen toimikauden tilinpäätös-
tä sekä valitsemaan säätiön hal-
lituksen. Säätiön omaisuutta ja 
asioita hoitaa ja sitä edustaa sää-
tiön hallitus, johon kuuluu 6 jä-
sentä ja 6 henkilökohtaista vara-
jäsentä. Hallituksen jäsenet valit-
see säätiön valtuuskunta kolmek-
si vuodeksi kerrallaan siten, että 
joka vuosi kaksi jäsentä ja heidän 
varajäsenensä ovat erovuorossa. 
Rannikkotykistösäätiö elää asela-
jissa tapahtuvien muutosten mu-
kana tukien sekä historiaan jäävi-
en asioiden taltiointia että asela-
jia eteenpäin vievää kehitystyötä. 
Säätiöllä on paikkansa vakavarai-
sena, pitkäjänteisenä rannikko-
puolustuksen taustatukijana. 

RANNIKKO 
TYKISTÖSÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNNAN 
puheenjohta jana to im i i to imi tus johta ja ja reservin majur i 
Keijo Tapiovaara sekä varapuheenjohta j ina to im i tus joh-
taja ja reservin komenta jakapteen i Kari Tarkiainen sekä 
pr ikaat ikenraal i Asko Kilpinen. Va l tuuskunnan kokoon-
pano kokonaisuudessaan on seuraava: 

eversti Juhani A. Niska 
varatuomar i T imo Kivi-Koskinen 
to imi tus joh ta ja Seppo Riitamaa 
to imi tus joh ta ja Keijo Tapiovaara 
kommodor i Jorma Vuohelainen 
puheenjohta ja Ulla Varjola 
to imi tus joh ta ja Eero Sivunen 
varatuomar i Christer Antel i 
pr ikaat ikenraal i Asko Ki lpinen 
lääket ieteen toh to r i Eero Akaan-Pent t i lä 
to im i tus joh ta ja M a r t t i Koski 
vara to imi tus johta ja Erkki Karmila 
kommodo r i St ig-Göran Grönberg 
kont ra-amiraa l i Pert t i Ma lmberg 
ekonomi Pekka Ahtola 
opetusneuvos Pent t i Jänkälä 
to imi tus joh ta ja Ma t t i Jul in 
myynt ipää l l i kkö Markku Rouhe 
to imi tus joh ta ja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
to im i tus joh ta ja Kari Tarkiainen 

RAN NI KKO-
TYKISTÖSÄÄTIÖN 
HALLITUKSEEN 
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 

l ippueamiraal i Hanno Strang (pj) 
to im i tus joh ta ja Reijo Telaranta (varapj) 
to im i tus joh ta ja Pert t i E.K. Aalto 
komenta ja Jukka Till i 
komenta ja Hans-Peter Rekola 
kap teen i luu tnan t t i Hannu Keppola 

Säätiön asiamiehenä to im i i 
kap teen i luu tnan t t i Jukka Leikos. 
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MERIPUOLUSTUSPIIRI 
- koulutusta Virolahdelta Tornioon 

e r i p u o l u s t u s p i i r i on 
Maanpuolustuskoulutus 
ry :n mere l l i seen k o u -
lutukseen er ikois tunut 

piiri, jonka alue kattaa koko ran-
nikon Virolahdelta Tornioon ja 
sisämaahan Tampereelle. Piiri jär-
jestää vuosittain noin 120 erilaista 
kurssia, joille osallistuu toistatu-
hatta henkeä. Painopiste on soti-
laallisissa kursseissa, mut ta tar-
jolla on myös erityisesti nuorille 
ja ensikertalaisille soveltuvia tur-
vallisen vesillä liikkumisen ja saa-
ristolaistaitojen kursseja. Näille 
kursseille voi osallistua jokainen 
15 vuotta täyttänyt Suomen kan-
salainen. 

Sininen Reservi ry:n 
hteistoiminta-l k umppani 

Kun Meripuolustuspiir i vuonna 
1998 perustettiin, Sininen Reservi 
ry:ltä poistui tarve ylläpitää omaa 

koulutusorganisaatiota. Koulutuk-
sen hoitaa yhteistyökumppanina 
Meripuolustuspiiri Sininen Reser-
vi ry:n jäsenjärjestöjen huolehties-
sa muusta vapaaehtoisesta maan-
puolustustoiminasta. 

Sinisen Reservin Säätiön kans-
sa yhteistyö keski t tyy koululai-
va Röytän käyt töön, jonka sää-
tiö omistaa. Aluksen ensisijainen 
käyt tä jä on Meripuolustuspi i r i . 
Käytännön toimista, m m purjeh-
dusohjelmasta huolehtii säätiön 
asettama KL Röytän johtoryhmä, 
johon kuuluu meripuolustuspii-
r in paikal l isosastojen henkilös-
töä. 

Organisaatio 
Meripuolustuspiirin piiripäälli-
köllä Matti Mäkisellä on toimitilat 
merivoimien es ikunnan alueup-
seerin toimistossa. Tästä on m m 
se etu, että yhteydet merivoimiin, 
eri tyisesti asevelvollisuusalaan 

ovat mutkattomat. 
Piiri on jaettu kahteen koulu-

tusalueeseen, joista itäistä kou-
lutusaluetta johtaa piiripäällik-
kö oto. Alueeseen kuuluu neljä 
paikallisosastoa, Meri-Karjalan 
paikal l isosasto, Suomenlahden 
Meripuolustusosasto, Porkkalan 
paikallisosasto sekä Hangon me-
riosasto. Näistä Suomenlahden 
Meripuolustusosasto on erikois-
t u n u t sot i laa l l i s i in kursse ih in 
ja koordinoi myös Porkkalan ja 
Hangon osuuden Suomenlahden 
Meripuolustusalueen vapaaehtoi-
sissa harjoituksissa (pvVEH). 

Läntiseen koulutusalueeseen, 
jota johtaa aluepääll ikkö Matt i 
Ketola, kuuluu seitsemän paikal-
lisosastoa. Ne ovat Tu runmaan 
paikal l isosasto , Saar is tomeren 
Meripuolustusosasto, Tampereen, 
R a u m a n , Vaasan ja Kokkolan 
meriosastot sekä Perämeren pai-
kallisosasto. Saaristomeren Me-

m Maanpuolustuskoulutus 
Meripuolustuspiiri 

Meripuolustuspiirin 
ja paikallisosastojen 

yhteystiedot ovat ku-
vassa. 

MERIPUOLUSTUSPIIRI 

ti 1 8 RANNIKON PUOLUSTAJA 



SININEN RESERVI ry 
4 » 

- MAANPUOLUSTUSTYOTA M E R I V O I M I E N VANAVEDESSA 

r ipuolus tusosas ton akt i iv i t toi-
mivat aluepääll ikön apuna m m 
atk-asioissa ja koulutusohjelmien 
laadinnassa . Aluepääl l ikön toi-
mitilat ovat Turun Pansiossa Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
tiloissa. 

Miten kursseille? 
Kurssitarjonnan näet internet-si-
vuilla www.mpkry.fi klikkaamalla 
kohtaa meripuolustuspiiri. 

Kurssista saat lisätietoja klik-
kaamalla kurssin nimeä, jolloin 
aukeaa myös i lmoi t tautumis- ja 
rekisteröitymiskenttä. Jos et ole 
vielä rekis teröi tynyt t ie tojär jes-
telmään, klikkaa kenttää, joka on 
tarkoitettu niille, joilla ei ole vie-
lä käyt tä jä tunnusta ja salasanaa. 
Täytä vähintään punaisella mer-
kityt kohdat. Valitse piiriksi me-
ripuolustuspiir i ja paikallisosas-
toksi asuinpaikkaasi lähin osasto. 
Salasanan saat valintasi mukaan 
joko e-mail ina tai e-kir jeenä ko-
t i isi . Kursse i l le voi i lmo i t t au -
tua a inoas taan in te rne t in kaut-
ta. Tarvittaessa sinua avustaa ao 
kurss in johtaja, jonka yhteystie-
dot on merkitty näkyviin. 

T ie tokonepohja ises ta jär jes-
telmästä on m m se etu, että rekis-
teröityneen henkilön kurssiosal-
listuminen välittyy asianomaisen 
sähköiseen maanpuolus tuskor t -
tiin ja myönnettävät kertaushar-
joitusvuorokaudet välittyvät pää-
esikunnan asevelvollisuusrekiste-
ri in. Aktiivisuus vaikut taa ylen-
nyksiin. 

Tervetuloa joukkoon! 

Matti Mäkinen 
piiripäällikkö 

Sininen Reservi ry esittelee toimintaansa Aalto04 -pääsotaharjoituksen yleisöpäivänä Helsin-
gissä, kuvassa Aarne Korgerus ja Lars Eklund. 

Sinisen Reservin a lkusanat 
lausuttiin vuonna 1993 pi-
detyssä kokouksessa, jossa 
Helsingin Laivastokilta ry, 

Helsingin Merireserviläiset ry ja 
Helsingin Reservimeriupseerit ry 
päättivät kehittää Helsingissä toi-
mivien merellisten reserviläisjär-
jestöjen yhteistoimintaa. Toiminta 
jatkui aktiivisen yhteistyön mer-
keissä ja Merivoimien komenta-
jan, amiraali Sakari Visan linjattua 
merivoimien kantaa hankkeeseen 
vuonna 1995, aloitettiin neuvotte-
lut yhdistysten kesken tavoitteena 
perustaa Sininen Reservi ry. 

Sininen Reservi ry:n pe rus -
tivat 17.5.1997 seuraavat rekiste-
röidyt yhdistykset: Helsingin Lai-
vastokilta ry, Helsingin Reservi-
meriupseerit ry, Helsingin Meri-
reserviläiset ry, Kymen Laivasto-
kilta ry, Rannikkosoti laskotiyh-

distys ry, Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry ja 
Turun Reservimeriupseerit ry. 

Kun puolustusvoimien orga-
nisaatiomuutos 1.7.1998 muodosti 
rannikko- ja laivastojoukoista ny-
kyiset merivoimat, myös vapaa-
ehtoisella puolella reserviläisten 
organisaatiot yhdistettiin. Tämä 
yhdistäminen, joka sujui ripeästi 
ja kivuitta, toteutettiin sekä kou-
lutusorganisaatioissa että järjes-
tökentässä. Mukaan to imin taan 
tulivat myös rannikkojoukkojen 
yhdistykset. 

Tanaan 
Nykyisellään Sininen Reservi ry 
on kasvanut 26 yhdistyksen aktii-
viseksi yhteistyöjärjestöksi, joka 
kattaa kaikki merivoimien piiris-
tä löytyvät to imintamuodot . Jä-
senyhdistysten toiminta sijoittuu 

YHTEYSTIEDOT: 

Sininen Reservi ry 
www.sininenreservi.fi 
sininenreservi@ 
sininenreservi.fi 

Puheenjohtaja 
Matti Kaskea la 
050-598 1271 
puheenjohtaja*® 
sininenreservi.fi 

% s i n i n e n I RESER\ 
SIMNF.N KRSKRV» J,\ 
MNINV.N RV.SKRVl n 
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Sininen Reservi ry:n 
lippuryhmä merivoi-

mien vuosipäivän kat-
selmuksessa Tammi-

saaressa vuonna 2003 

niin alueellisesti kuin aatteellises-
tikin samalle viivalle merivoimien 
toiminnan kanssa. Mukana yhdis-
tyksessä on rannikko- ja laivas-
tojoukkoja edustavia maanpuo-
lustusyhdistyksiä mukaan lukien 
Rannikkosotilaskotiyhdistys. 

Sininen Reservi ry tukee, yl-
läpitää ja edistää vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä meripuolus-
tuksen alueella. Se on yhteistoi-
mintaorganisaatio maanpuolus-
tusyhdistyksille, jotka toimivat 
yhteistyössä merivoimien ja me-
rivartiostojen kanssa. Sininen Re-
servi ry on Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n jäsen ja edustettuna sen 
hallituksessa. 

Sininen Reservi ry:n toimin-
nan painopisteitä ovat alueellisen 
yhteistyön lisääminen ja tiedotta-
misen kehittäminen. Sininen Re-
servi ry pyrkii jär jes tämään jä-
senyhdistyksille tutustumiskäyn-
tejä varuskunti in ja muihin yh-
teistyötahoihin. 

Sininen Reservi ry:n vuosit-
taisia tapahtumia ovat mm me-

rivoimatanssiaiset, meripuolus-
tuspäivä, joululounastilaisuudet, 
luentotilaisuudet ja tutustumis-
käynnit sekä jäsenyhdistysten vä-
liset ampumakilpailut. Yhteistyö 
on tärkeä kantava voima kaikki-
en tapahtumien järjestämisessä. 

Yhteistyötä 
Tänään Sininen Reservi ry on osa 
laajempaa kokonaisuutta, Sinistä 
Reserviä. Sininen Reservi on yh-
teenliittymä, johon Sininen Re-
servi ry:n lisäksi kuuluvat Sinisen 
Reservin Säätiö rs ja Rannikkoty-
kistösäätiö rs, sekä aktiivisena yh-
teistyökumppanina Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piiri. 

Sininen Reservi yhdistää me-
r ipuolus tuksen piir issä toimi-
via maanpuolustusyhdistyksiä ja 
toimii yhteistyössä merivoimien 
ja merivartiostojen kanssa. Sini-
nen Reservi toimintoineen tar-
joaa mielenkiintoisen harrastuk-
sen ja antaa oivallisen tilaisuuden 
saada hyödyllistä tietoa maamme 

rannikko- ja saaristoalueista sekä 
meripuolustuksesta. 

Sinisellä Reservillä on käytös-
sään mm Sinisen Reservin Sääti-
ön omistama koululaiva Röyttä. 

Huomenna 
Yhdistys jatkaa toimintaansa me-
rellä ja rannikolla jäsenyhdistys-
tensä tukemana osana kehittyvää 
kokonaismaanpuolustusta. Edel-
lytys tulevaisuudessakin toteu-
tettavalle vapaaehtoiselle maan-
puolustustyölle meripuolustuk-
sen piirissä on Merivoimien sekä 
Rannikkotykistösäätiön ja Sinisen 
Reservin Säätiön antama tuki toi-
minnalle. 

Kymmenvuo t inen h is tor ia 
sekä eteenpäin pyrkivä asenne ta-
kaavat hyvät toimintaedellytykset 
Sininen Reservi ry:lle myös tule-
vaisuudessa. 

Tule mukaan! Ota yhteyttä 
oman alueesi yhdistykseen! 

Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 

KL Röyttä Kustaanmiekassa 
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SININEN RESERVI ry:n 
jäsenyhdistykset 
16.8.2004: 

Helsingin Laivastokilta ry, 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry, 
Helsingin Reservimeriupseerit ry, 
Kymen Laivastokilta ry, 
Kymenlaakson Rannikonpuolustajain Kilta ry, 
Laivaston Sukeltajakilta ry, 
Merenkurkun Kilta ry, 
Merireserviläiset ry, 
Naantalin Reservinaliupseerit ry:n Meriosasto, 
Naantalin Reserviupseerit ry, 
Nylands Brigads Gille rf, 
Pohjanlahden Laivastokilta ry, 
Pohjanlahden Merivart ioi l ta ry, 
Rannikkojääkärikilta ry, 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, 
RT-kerho Johtorengas ry, 
Saaristomeren Merivartiokilta ry, 
Selkämeren Rannikkokilta ry, 
Suomenlahden Merivartiokilta ry, 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry, 
Tampereen Reserviupseerit ry:n Meriosasto, 
Tampereen Reserviläiset ry:n Meriosasto, 
Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry, 
Turun Reservimeriupseerit ry ja 
Turun Sotilaspoliisikilta ry 

Sininen Reservi toimijoineen on meripuolustuk-
sellinen tapa osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön; se on harrastus josta voi olla 
ylpeä. 

urana 

elämässä sattuu 
ja tapahtuu 
Burona tunnetaan tehokkaana kipu- ja särky-
lääkkeenä. Se alentaa myös kuumetta ja poistaa 
tulehdusta. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat 
allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla 
on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet 
raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. 
Käyttöalueet: tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten 
vilustumissairauksien ja influenssan oireet, lihas- ja 
nivelkivut, hammassärky. Tutustu pakkauksessa 
olevaan käyttöohjeeseen. Sisältää ibuprofeenia. 
Lisätietoja www.burana.com 

burana 

I B U P R O F E N . 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
Laivastoperinteen ylläpitäjä 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17 
00700 Helsinki 
050-5522756 
larseklund@ 
kolumbus.fi 

sihteeri 
Timo Vartiainen 
050-5455927 

Helsingin laivastokilta on lai-
vastossa, merivoimissa ja 
merivart iostossa palvele-
vien ja palvelleitten perin-

teiden ylläpitäjä ja yhdistäjä. Kilta 
kannustaa vapaehtoiseen maan-
puolustustyöhön ja ylläpitää me-
rihenkistä maanpuolustustahtoa 
jakaen keskuudessaan meriaiheis-
ta tietoa sekä merivoimissa tapah-
tuvaa kehitystä ja yksilöuutisia. 
Kilta on kaikkien merihenkisten 
kansalaisten yhteisö, jossa mat-
ruusista amiraaliin ovat kaikki yh-
denvertaisia kiltaveljiä. Helsingin 
laivastokilta jatkaa vuonna 1960 
pe rus t e tun laivaston veteraanit 
järjestön toimintaa ja täytti paikal-
lisosastona 25 vuotta 2004 syksyl-
lä. Jäseniä on lähes 700 merihen-
kistä kiltalaista. 

Toimintaa 
Jäsenille järjestetyt esitelmätilai-
suudet, tutustumiskäynnit ja mat-
kat ovat osa toimintaa, johon kaik-
ki ovat tervetulleita ja niitä järjes-

tetään mahdollisuuksien mukaan. 
Pääpaino on kuitenkin maanpuo-
lustukseen ja merivoimiin liitty-
vät kohteet ja asiat. A m m u n t a a 
harrastaville on oma ryhmänsä ja 
säännöllinen harjoitusaika ja paik-
ka. Veneilystä kiinnostuneet ovat 
tervetulleita M/S Kilstarin miehis-
töön ja kesäisiin harjoitusajoihin. 
Killan jäsenet voivat myös osal-
listua MPK-Suomenlahden Me-
ripuolustusosaston koulutukseen 
m m koululaiva Röytällä. Syksyisin 
s i lakkamarkkinoi l la on Helsin-
gin laivastokilta jo vuosia myynyt 
hernerokkaa ja jakanut tietoa toi-
minnastaan. Kilta palkitsee muis-
toristillä jokaisesta kotiutettavasta 
erästä muutamia hyvin palvelleita 
merisotilaita Upinniemessä varus-
kunnassa. 

Tiedotusta ja 
yhteistoimintaa 
Killan jäsenet saavat Rannikon 
Puo lus ta j a - l ehden sekä ki l lan 
oman Ankkur inappi - lehden jä-

senetuna. Näissä lehdissä ilmoite-
taan myös yhteisistä tapahtumis-
ta. Kilta on yksi Sinisen Reservin 
perustajajäsen ja sillä on edustus 
Maanpuolustuskil tojen Liitossa. 
Helsingin Laivastokilta on tiivissä 
yhteydessä eestiläisen veljeskillan 
Soome Mereväes Teeninud Eesti-
laste Gild kanssa. 

M / s Kilstar 
Kiltamme lippulaiva on M/S Kils-
tar, joka on e n t i n e n la ivas ton 
kuljetusalus(H-lk). Se valmistui 
vuonna 1960 ja siirtyi killan kou-
lutusalukseksi v. 1991. Sillä on ta-
kanaan jo killankin palvelukses-
sa monia meripeninkulmia niin 
huvi- kuin hyötyajossa. 

Kilta tuotteet 
Helsingin laivastokilta myy kilta-
tuotteita kuten perinteinen ank-
kur isolmio ja -vyö, klubitakki-
merkki, veneviiri ja muistoristi . 
Myös jäsenmerkki ja lakkimerkki 
kuuluvat myyntiohjelmaan. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Erik Erwes 

Höyläämötie 18 A, 
00380 Helsinki 

09-5605 7145 
0400-503 099 

HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 

iinanraivaajakilta perustet-
tiin Helsinkiin 20.3.1997. 
Perustajajäseniä 27 ja nyt 

I jäseniä on 165. Jäsenistön 
keski-ikä on 78 vuotta. 

Joka kuukauden toinen tiistai 
t apaamme tois iamme. Kokouk-
semme pidetään Sotilaskotiyhdis-
tyksen tiloissa Mechelininkadulla 
Helsingissä. Kokouksiin osallistuu 
60-70 jäsentä ja aina on jotain hy-
vää ja mielenkiintoista ohjelmaa 
mm. esitelmiä. Kesäkuukausina 
kokoonnumme vapaamuotoisem-
min Töölönrannan ravintolassa. 

Kuukausi tapaamisten lisäksi 
järjestää yhdistyksemme matko-
ja. Olemme käyneet m m Saaren-
maalla, Krondstadtissa, Pietaris-

sa, Viipurissa, Kööpenhaminassa, 
Tallinnassa, Riikassa ja viimeksi 
Pariisissa. 

Miinanraivaajat 
Pariisissa 25.3 . -
28 .3 .2003 
Suomalaiset oli kutsuttu mukaan 
kunnioi t tamaan tilaisuutta, joka 
järjestettiin Tuntemattoman So-
tilaan haudalla. Kokoontuminen 
tapahtui Champs Elyseen puoli-
välissä, jossa vastaanottajana oli 
r anska l a inen ve te raan i joukko . 
Champs Elyseen mahtava liiken-
ne pysähtyi moneksi minuutiksi 
marssittaessa kohti Riemukaarta. 

Juhlallisessa tapahtumassa oli-
vat läsnä mm. Pariisin poliisipääl-

likkö, kenraali Combette ja kaksi 
muuta kenraalia, sekä kaupungin 
johtohenki löstöä. Puheenjohta-
ja Erwes sai Valto Laitisen kans-
sa kunn ian laskea ensimmäisenä 
kukkalaitteen. 

50 hengen pol i i s isoi t tokun-
ta viritti sotilaan iltahymnin jon-
ka jälkeen ranskalaiset johtohen-
kilöt kättelivät Erweksen ja Laiti-
sen. Seremonia päättyi Ranskan 
kansal l is lauluun, jonka jälkeen 
suomalaisten edustajat kir joit t i-
vat nimensä kultaiseen vieraskir-
jaan, joka arkistoidaan Pariisissa 
sijaitsevaan sotamuseoon. Matka 
oli arvostetun matkaoppaan Leila 
Lintulan järjestämä. Ohjelmassa 
oli mm. todella mahtava illallisris-
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Helsingin Reservimeriupsee-
rit on pääos in Mer i so ta -
koulun reserviupseerikurs-
sin käyneiden oma reser-

viläisyhdistys. Vuosien varrella on 
jäsenistöön liittynyt myös muita 
veneilyä harrastavia tai merenku-
lun parissa työskenteleviä reservin 
upseereita. Päämääränä on ohjata 
jäsenistöä kehittämään merisoti-
las- ja johtamistaitojaan sekä yllä-
pitämään merenkulkutaitojaan. 

Pari is in r a u h a n s o p i m u k s e n 
ollessa vielä täysin voimassa pai-
nopiste oli merenkulkutaidoissa, 
viestityksessä ja käsiaseammun-
nassa. Nykyään on yhdistyksem-
me kautta mahdollisuus osallistua 
Maanpuolustuskoulutus ry:n jär-
jestämille kursseille. Niiltä saa li-
sätietojen ja -taitojen sekä hyödyl-
lisen sosiaalisen verkoston ohella 
myös kertausharjoituspäiviä. 

Reserviläis- ja yleensäkin va-
p a a e h t o i n e n m a a n p u o l u s t u s -
harrastus antaa mahdoll isuuden 
osallistua myös muiden kerho-

jen ja yhdistysten kiinnostavilta 
vaikuttaviin tilaisuuksiin. Niin-
pä meilläkin on perinteisesti ollut 
yhteistilaisuuksia ja tapahtumia 
muiden merellisten maanpuolus-
tusyhdistysten kanssa. 

Toimintaan on kuulunut myös 
tutustumiskäyntejä kiinnostaviin 
merellisiin t apahtumi in , laivoi-
hin, yrityksiin ja sotilaskohteisiin. 

Koulu tamme myös meriki l -
pailujoukkueita sekä kansallisiin 
mer i ta i toki lpai lu ih in että poh-
joismaisiin reserviupseerien me-
rikilpailuihin. Vuonna 2003 pide-
tyt pohjoismaiset reserviupseeri-
en merikilpailut NNC 2003 olivat 
Helsingin Reservimeriupseerien 
toimeenpanemat. Jäseniämme on 
osallistunut myös muihin maas-
to-, suunnis tus- ja ampumaki l -
pailuihin. Yli 50 toimintavuoden 
aikana on yhdistyksellä ollut kol-
me eri harjoi tusalusta , joilla on 
käyty läpi niin Suomenlahti, Saa-
ristomeri ja Pohjanlahti kuin Sai-
maa ja eteläinen I tämerikin. Pi- Tall Ship's Racea seuraamassa Utön ulkopuolella. 

sin matka tehtiin Helsingistä Gö-
teborgiin, josta palattiin Ruotsin 
sisävesiverkoston kautta takaisin 
Helsinkiin. Harjoitusaluksen saa-
minen jälleen käyttöön on edel-
leen tavoitteena. Sitä valmistelta-
essa osallistutaan tarvittaessa Si-
nisen Reservin kalustollaan jär-
jestämään koulutustoimintaan. 

YHTEYSTIEDOT 
Puheenjohtaja 
Erik VVesterinen 
050-511 92 79 
Sihteeri 
Mika Palasto 
0400-704 680 
mika.palasto@iki.fi 

teily Seine-joella. 
M i i n a n r a i v a a j a t hyväksy t -

t i in ve te raani la in p i i r i in . Laki 
hyväksyttiin 26.10.1999 ja se tuli 
voimaan 1.3.2000. Meille on nyt 
mahdo l l i s t a joka ko lmas vuo-
si saada kuntoutus ta ja saamme 
myös i lmaisen hammasho idon . 
Hautaus veteraanilehtoon on oi-
keutemme. 

Tervetuloa, miinanraivaajat jä-
seneksemme ja vierailemaan kaik-
ki, jotka olette kiinnostuneita asi-
astamme. 

Toimintaamme voi tukea mm. 
hankkimalla omalla logollamme 
varustettuja tuotteita: paitoja, lip-
piksiä, ym. 
Erik Erwes Helsingin Katajanokalle pystytetty miinanraivaajien muistomerkki 
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KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAINKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
05-260 4123 
0440-837 846 
esa.tervio@luukku. 
com 

Perustettu 11.11.1962 Ränni -
konpuolustajain Kymenlaak-
son kilta -nimellä. Vuonna 
1987 n i m i muute t t i in Ky-

minlinnan rannikkotykistökillaksi. 
Nimi muuttui jälleenvuonna 1997, 
tuolloin sitä muute t t i in sääntö-
muutoksen yhteydessä paremmin 
toiminta-aluetta vastaavaksi - Ky-
menlaakson Rannikonpuolusta-
jainkilta ry:ksi. Lieneekö jo tuol-
loin osattu ennakoida aselajin su-
lautuminen merivoimiin? 

Perinnejoukko-osastona Kot-
kan Rannikkopat ter is to kaikki-
ne edeltäjineen, sekä ny t temmin 
Kotkan Rannikkoalue. 

Yhteistyö Kotkan Rannikko-
alueen kanssa on erittäin kiinteää 
ja toimivaa. Olemme todella voi-
neet tuntea olevamme rannikko-
alueen "oma" joukko-osastokilta. 
Kiitos. 

Killan pääasiall isena toimi-
alueena on Kymenlaakson alue 
so. merellä Loviisan tasalta valta-
kunnan rajalle Virolahdelle, jos-

kin jäsenistöä löytyy pa l jonkin 
laa jemmalta alueelta. P y r i m m e 
to iminnassamme koko perheen 
yhteiseen toimintaan, eli jäseni-
nä voivat olla kaikki perheenjä-
senet. H a l u a m m e avata " in t t i -
jutut" myös niille, jotka muuten 
joutuisivat sivusta s eu raamaan 
noita "Muistatkos, kun. . . " - tari-
noita. Viimevuosien jäsenmäärä 
pysytellyt parinsadan molemmin 
puolin. 

Killan "ulkojäseninä" toimi-
vat sota-aikaisten joukko-osas-
tojen veteraanien a ikanaan pe-
rustamat asevelikerhot: "Itä-Suo-
menlahden aseveljet" sekä "Ky-
min Patteristo" eli III KTR /11 
Kymin Patteristo. Kilta on sitou-
tunut ylläpitämään ko. aseveljien 
muistomerkit, arkistot ym. perin-
teet osana killan toimintaa vielä 
veteraaniveljien voimien huvetes-
sakin. 

Pääasia l l inen t o imin t a pai-
nottuu erilaisiin tutustumiskäyn-
teihin pa ikkakunnan teollisuus-

ja liikelaitoksiin, vierailuihin ja 
retkiin Kotkan Rannikkoalueen 
ha l l i nno imi in l äh i saar i in sau-
na-, sieni-, pilkki- tai ulkoiluret-
kinä. Kilta osallistuu kotiutuvi-
en varusmiesten palkitsemisiin, 
sekä mahdoll isuuksien mukaan 
lahjoituksin varusmiesten vapaa-
a janvie ton paran tamiseks i l in-
nakkeilla. 

Varsinaisesti kilta ei anna re-
serviläiskoulutusta, mutta olem-
me mukana MPK ry:n Kyminlin-
nan PaikOs:n, sekä Sininen Re-
servi ry:n Meri-Karjalan PaikOs: 
n toiminnassa. Tämä mahdollis-
taa jäsenille osall istumisen mo-
nipuoliseen koulu tus ta r jon taan 
koko Kymenlaakson alueella. 

Läh impänä yhteistyökil tana 
on Kymen Laivastokilta, jonka 
kanssa vuosittain järjestetään eri-
laisia koulutus ym. tapahtumia. 

Toivotamme kaikki kiinnostuneet 
mukaan merellis-rannikkotykistö-
henkiseen toimintaamme. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Tapio Riikonen 
Hietakatu 7 
49400 Hamina 
050-5405417 
tapioriikonen 
@surfeu.fi 

Sihteeri 
Juha Äyräväinen 
Hirvenojantie 29 
48810 Karhula 
040-5873546 
juha.ayravainen 
@kotka.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA ry 

Kymen Laivastokillan, alku-
aan Laivaston Killan Kymen 
osaston, perustava kokous 
pidetti in 7.5.1964, joten jo 

neljä vuosikymmentä on killan lo-
kikirjaan ehtinyt kertyä merkin-
töjä. Killan toiminta-alue kattaa 
Kotka-Hamina-alueen ympäris-
töineen aina valtakunnan itärajal-
le asti, mutta ulottuu myös syvälle 
sisämaahan. 

K y m e n l a a k s o n a l a o s a s t o n 
nimi olisi pääkillan alkuperäisen 
nimen tavoin voinut olla Laivas-
ton veteraanit, koska lähes kaikil-
la perustavan kokouksen osanot-
taj i l la oli yhteisiä muis to ja so-
dan ajan palveluksesta Laivaston 
riveissä. 

On merki l le pan tavaa , e t tä 
k i l t amme perus tanee t tuns iva t 
yhdessäolon tarvetta a jankohta-
na, jol loin sota-ajan kokemuk-
sista oli kulunut pari vuosikym-
mentä . Saman t a p a i n e n i lmiö 
näyttää esi intyvän nuoremmis -
sa ikäluokissa. Vastikään varus-
miespalveluksensa pää t t äne i t ä 
on r u n s a a n sadan k i l t a l a i s en 
jäsenis tössämme melko vähän , 
vaikka killalla onkin tapana ot-
taa yhteys varusmiespalvelukses-
ta vapautuvi in nuor i in . Yhtey-
denot to johtaa myönteiseen tu-
lokseen yleensä vasta muutaman 
vuoden kulut tua, kun suhtautu-
minen omaan palvelusaikaan on 

selkiytynyt. 
Kymen Laivastokilta on yksi 

Sininen Reservi ry:n perustaja-
jäsenistä. Tästä johtuen on yhteys 
myös M a a n p u o l u s t u s k o u l u t u s 
ry :n M e r i p u o l u s t u s p i i r i i n ak-
t i iv inen ja ki inteä. Kilta tukee 
monin tavoin Meripuolustuspii-
r in täkä lä isen alueell isen kou-
lutusorganisaation, Meri-Karja-
lan paikall isosaston, toimintaa. 
Sinisen Reservin ylpeys, koulu-
laiva Röyttä, on usein nähty vie-
ras alueemme satamissa. 

Kilta pitää jatkuvaa yhteyttä 
toimialueensa joukko-osastoihin. 
Erityinen paino on Kotkan Ran-
nikkoalueen, paikallisen merivar-
tioston ja Reserviupseerikoulun 
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Maailma tarvitsee esikuvia. Mercedes-Benz 

kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 
Yhteistoiminta alueen muiden 

maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa on niinikään tiivistä. Kymen 
Laivastokilta muodostaa yhdessä 
täkäläisen rannikonpuolustaja-
killan kanssa Sininen Reservi ry: 
n alaosaston, Meri-Karjalan alu-
een. 

Killan vuotuisen toiminnan 
r u n k o koostuu tu tus tumisre t -
kistä ja osallistumisista pääkillan 
toimintaan. Olemme vuosien saa-
tossa junailleet mm. pohjoismai-
sia laivastokiltapäiviä ja vastaa-
vanlaisia valtakunnallisia tapah-
tumia. Merivoimista kotiutuvien 
tai tietyn koulutusvaiheen läpäis-

seiden varusmiesten muistamin-
en ja erilaisissa yhteyksissä omas-
ta toiminnastamme tiedottamin-
en ovat myös meidän kil tamme 
arkipäivää. 

Kymen Laivastokillan alueel-
la ei ole omaa laivastoasemaa, 
mutta sitäkin enemmän meillä 
on merellisiä perinteitä ja toim-
intaa. Kiltamme on jo vuosia lau-
sunut merivoimataustaisten ohel-
la tervetulleiksi kaikki ne, jotka 
jakavat yhteisen harrastuksemme 
ja mielenki in tomme mereen ja 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön. Meillä on tilaa niin vii-
me sotiemme sukellusvenevete-
raaneille kuin aloitteleville me-
renkyntäjille aselajitaustaan kat-

somatta. 
Kymen Laivastokillan taival 

jatkuu alati uudistuvin voimin, 
mutta hyviä perinteitä säilyttäen. 
Suuntana on alusta alkaen ollut 
yksi päämäärä ylitse muiden: yl-
läpitää vapaata ja itsenäistä koti-
maata . Maata , jonka puolesta 
olemme taistelleet, vanhemmat 
sodassa ja me nuoremmat toimi-
malla tehtävissämme yhteiskun-
taa rakentaen ja ylläpitäen. Ter-
vetuloa mukaan! 

Lisätietoja saat mm. puheenjohta-
jalta tai sihteeriltä. 
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Pohjoimaiset laivastokiltaveljet ja -sisaret Pohjoismaisten laivastokiltapäivien avajaisissa Tanskan Nyborgissa kesäkuussa 2004. 

LAIVASTON KILTA ry 

Laivaston Kilta ry on Maan-
puolustuskil tojen liiton jä-
senkilta, jonka tarkoitukse-
na on sääntöjensä mukaisesti 

"toimia merivoimien ja merivar-
tiojoukkojen palveluksessa olevi-
en ja palveluksensa suorittaneiden 
yhdyssi teenä, tehdä tunne tuks i 
meripuolustusta ja muita merel-
lisiä asioita, vaalia merivoimien 
ja merivartioinnin perinteitä sekä 
merihenkeä, levittää maanpuolus-
tustietoutta ja edistää maanpuo-
lustusharrastusta." Edelleen sään-
töjä lainaten "Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi kilta voi toimittaa ja 
julkaista painotuotteita sekä jär-
jestää kokous-, esitelmä-, neuvot-
telu-, tutustumis-, retkeily-, kilpai-
lu- ja juhlatilaisuuksia sekä muita 
samantapaisia tilaisuuksia." 

S ä ä n t ö j ä ei ole m u u t e t t u 
vuonna 1998 tapahtuneen meri-
voimien organisaatiouudistuksen 
jälkeen, joten sana mer ivoimat 
voitaisiin ehkä nykyti lanteessa 
tulkita ahtaasti sanalla laivasto. 
Näin ei ku i tenkaan ole tahdot-
tu tehdä, vaan kysymyksessä on 

edelleenkin koko meripuolustus-
ta vi i teryhmänään pitävä maan-
puolustusjärjestö, vaikka pääpai-
no onkin laivastohenkisyydessä. 

Kun Helsingin laivastoasema, 
nykyisel tä n ime l t ään Suomen-
lahden meripuolustusalue, siir-
tyi loppukesästä 1959 Helsingin 
Ka ta janoka l t a K i r k k o n u m m e n 
Obbnäsi in, jär jes te t t i in samana 
syksynä laivaston veteraaneil le 
tutustumist i la isuus uusiin tiloi-
h in ja maisemi in . Kutsua nou-
datt i ka ikkiaan 41 laivaston ve-
teraania, jotka käynnin yhteydes-
sä päättivät veteraaniyhdistyksen 
perustamisesta . Asiaa valmiste-
lemaan asetettiin kuusimiehinen 
toimikunta , jonka työn tulokse-
na pidet t i in Laivaston Veteraa-
nit -nimisen yhdistyksen perus-
tava kokous Kata janokan Kasi-
nolla Helsingissä 24.4.1960. Kak-
si vuot ta myöhemmin yhdistyk-
sen nimeksi tuli Laivaston Kilta 
ja yhdistys rekisteröityi samana 
syksynä, siis vuonna 1962. Perus-
tajajäsenet olivat laivastossa pal-
velleita upseereita ja aliupseerei-

ta. Jo seuraavana vuonna muu-
tet t i in kui tenkin sääntöjä siten, 
että jäseniksi voitiin hyväksyä so-
ti lasarvoon katsomatta jokainen 
Suomen kansalainen. Tämä sama 
kiltatoimintaan olennaisena osa-
na liittyvä seikka onkin ollut voi-
massa kaikkina toimintavuosina 
ja on sitä edelleen. Sääntöjen mu-
kaan yhdistyksen jäseneksi voi-
daankin hyväksyä kuka tahansa 
Suomen kansalainen, joka hyväk-
syy killan tarkoituksen ja toimin-
tamuodot ja jonka killan hallitus 
jäseneksi hyväksyy. 

Toiminta oli aluksi Helsinki-
keskeistä, joskin kil taan oli liit-
tynyt laivastomiehiä muual takin 
maas ta . Killan joh tokun ta kut-
sui koolle Helsinki in syyskuus-
sa 1963 jäseniä Turusta , Hami -
nasta , Karhulas ta , Tampereel ta 
ja Poris ta neuvot te lemaan pai-
kal l isosastojen perus tamises ta . 
Tällöin lausutt i in paikallisosas-
tojen, myöhemmin rekisteröity-
jen laivastokiltojen, syntysanat . 
Paikallisosastot perustetti in Tur-
k u u n 9.2.1964, Kymenlaaksoon 

ti 1 8 
RANNIKON PUOLUSTAJA 



7.5.1964, Helsinkiin 31.3.1979 ja 
Vaasaan 21.9.1982. Erill inen Su-
kel tajaosasto näki pä ivänvalon 
10.10.1985. Vuosina 1976-1979 
toimi Helsingissä epäviral l inen 
n u o r t e n osas to J u n g m a n n i t ja 
vuosina 1976-1993 naisosasto Sei-
reenit. Killassa on toiminut ja toi-
mii myös epävirallisia veteraani-
osastoja kuten Moottori torpedo-
veneveteraanit , Suomen Joutse-
nen Valtameripurjehtijat, Panssa-
rilaivaveteraanit ja KL Matti Kur-
jen Purjehtijat sekä Sukellusvene-
veteraanit. 

Pääkillan sääntöjen m u k a a n 
jäsen iks i h y v ä k s y t ä ä n pa ika l -
lisosastojen ja -kil tojen jäsenet. 

Näin siis paikalliskiltojen kaik-
ki noin 1200 jäsentä ovat äänival-
taisia myös pääkillan, Laivaston 
Kilta ry:n kokouksissa. Jäseneksi 
l i i t tyminen tapahtuu siis paikal-
liskiltojen kautta. 

Paikall is ten laivastokiltojen 
perustamisen myötä siirtyi käy-
tännön ki l tatoiminnan pyörittä-
minen enenevässä määrin niiden 
harteille. Kil tatoiminnan sisältö 
onkin luettavissa näiden neljän 
paikallisen laivastokillan esitte-
lyissä. Viime vuosina on pääkil-
lan tehtävänä ollut l äh innä toi-
miminen paikalliskiltojen yhte-
yselimenä, pohjoismaisista veljes-
jär jestösuhteista huoleht iminen 

(kahden vuoden välein neljässä 
poh jo i smaassa p idet tävät Poh-
joismaiset Laivastokiltapäivät) ja 
killan omasta julkaisutoiminnas-
ta vastaaminen. Killan oma leh-
ti A n k k u r i i lmestyi runsaan 20 
vuoden ajan, joista viimeiset vuo-
det myös Sinisen Reservin ja me-
rivoimien yhteisenä tiedotusleh-
tenä. Muut tune i ssa olosuhteis-
sa kilta päätti siirtää tiedotustoi-
min tansa vuodesta 2002 alkaen 
Rannikon Puolustajan sivuille. 

Jukka Tarjanne 
Laivaston Kilta ry:n puheenjohtaja 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 

Kilta on perus te t tu v u o n n a 
1985. Joten perustamisesta 
tulee kuluneeksi 20 v. vuon-
na 2005. Toimittuaan ensin 

Laivastokilta ry:n alaisena sukel-
lusjaostona kilta on vuodesta 1994 
toiminut itsenäisenä yhdistyksenä. 
Kilta toimii koko valtakunnan alu-
eella ja sen sotilassukellusjäsenet 
ovat ympäri maata jäsenmäärän 
ollessa vuosittain n. 220-250 jä-
sentä. Sotilasarvojen ollessa mat-
ruusista - kenraaliin ja siltä väliltä. 
Killan jäseneksi liittymisen edel-
lytyksenä on suoritettu laivaston 
sotilassukeltajakurssi. Killan pu-
heenjohtajana on toiminut vuo-
desta 2000 lähtien Keijo Karimä-
ki ja varapuheenjohtajana Matti 
Tahko ja taloudenhoitajana Kari 
Moisio sekä hal l i tuksenjäseninä 
Jörgen Engroos, Markku Saari-
koski, Tony Eichholz, Kalle Ström 
ja Seppo Järveläinen. Kilta kuu-
luu jäsenenä Sininen Reservi ry:n, 
Maanpuolustuskiltojen 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 satasivuisena. 
Killalla on tukikohta ja kiltatupa 
Jussarön saarella (kuva ohessa). 
Killassa toimii kaksi sukeltajavii-

rikköä, yksi Suomenlahden alu-
eella ja toinen saaristomeren alu-
eella. Ne järjestävät Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n kohdennet tuja 
sotilassukeltajakursseja, laivaston 
sotilassukeltajareserville tukikoh-
dassamme, Jussarössä. Killalla on 
yhteensä kuusi kurssia vuodessa, 
keväällä ja syksyllä on koulutus-
päivät ja neljä sotilassukeltajakurs-
sia tukikohdassamme. Näillä kurs-
seilla kaivataan myös jo aktiivisen 
sukeltamisen lopettaneita senio-

risukeltajia huolto- ym. tehtäviin. 
Suomen lahden Mer ipuolus tus-
osaston sukeltajaviirikön päällik-
könä toimii res.ylil. Petri Härmä ja 
Saaristomeren Meripuolustusosas-
ton sukeltajaviirikön päällikkönä 
toimii kaptl.evp. Markku Saari-
koski. Sotilassukeltaja, tervetuloa 
laivaston sukeltajakillan jäseneksi, 
meidän reippaaseen porukkaam-
me ikään tai sotilasarvoon katso-
matta. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
050-020 7815 
keijokar@saunalahti.fi 

SIMeripOs/SukVkö 
Petri Härmä 
040-868 4012 
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SMeripOs/SukVkö 
Markku Saarikoski 
044-532 2850 

Kiltatupa 
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MERENKURKUN KILTA ry 
Vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1965 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Timo Koukku 
Puh.050-5585987 
timo.koukku@om.fi 

erenkurkun kilta perus-
tettiin 10.05.1965 aloit-
teentekijä Erkki Tuulen 

i toimesta. Nimi oli aluksi 
Rannikon Puolustajain Kilta ry:n 
Vaasan alaosasto ja uusi yhdistys 
noudatt i pääkillan sääntöjä. En-
simmäiseksi puheenjohtajaksi va-
littiin kapteeni luutnant t i Reino 
Vierros, joka sittemmin 1981 kut-
suttiin killan kunniapuheenjohta-
jaksi. 

Kilta toimi aluksi pääasiassa 
toverillisena yhdistyksenä jäsen-
kunnal le , jota perus tamisvuon-
na oli 30, keski-iän ollessa noin 60 
vuotta. Puolustusvoimien puolel-
ta yhte is työkumppanina on toi-
m i n u t n y t t e m m i n edesmenny t 
Vaasan Rannikkopatteristo. 

V u o n n a 1978 t e h t i i n aloi-
te itsenäisestä nimestä. Kolmesta 
vaihtoehdosta kil lan yl imääräi-
nen kokous äänesti nimeksi Me-
renkurkun killan, jonka seuraava 
vuosikokous vahvisti . Nimi ku-
vasi suuntautumista yleiskillaksi, 
jonka jäseniksi olisi muissa ase-
lajeissa kuin rannikkotykistössä 
palvelleiden helppo liittyä. Myös 
naisten osal l is tuminen mukaan 
toimintaan tehtiin mahdolliseksi. 

Vuonna 1983 killan yhteyteen 
perustettiin naistoimikunta. 

Uusi nimi ja to iminnan luon-
ne nostivat jäsenmäärän jo vuon-
na 1979 reilusti toiselle sadalle. 
Vuonna 1991 jäseniä oli 143, joista 
22 naista. Rannikkojoukoissa pal-
velleita oli 47. Juhlavuonna 1995, 
jolloin kilta täytti 30 vuotta, oli jä-

senmäärä 115, joista 20 naista. 
Kiltaveljien- ja sisarien kes-

ki-ikä oli killan juhlavuonna 40 
vuotta. Valtakunnallisesti erilai-
sissa killoissa on henkilöjäseniä 
noin 34000, joista naisia on 5%. 

Merenkurkun kilta on rekis-
teröity yhdistysrekisterissä 04.12. 
1988. Killan säännöt on laatinut 
Pekka Kurv inen a i emmin käy-
tössä olleiden, mut t a vahvis ta-
mattomien periaatteiden pohjalta. 
Sääntöjen mukaan killan toimin-
ta-alue on Merenkurkun rannik-
koalue. Jäseniksi voi päästä ikään 
sukupuoleen ja sotilasarvoon kat-
somatta Suomen kansalainen. 

Kilta ja vapaaehtoi-
nen maanpuolustus-
koulutus 
Vuonna 1992 käynnistyneeseen 
valtakunnalliseen vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen kil-
talaisia on osallistunut oppilaina 
ja lisäksi kurssin käytännön toi-
meenpanoon liittyvissä tehtävissä. 
Ensimmäisellä maavoimien val-
miuskurssilla 1993 toimi vääpeli-
nä kiltaveli Timo Koukku. Maas-
tohar jo i tuksen sovelletun osan 
pääkoulut ta jana kiltaveli Pekka 
Kurvinen. 

Merivoimien valmiuskurssilla 
1994 toimi kiltaveli Thor Guss yh-
den merivalvontaryhmän johtaja-
na ja veneenkuljettajana samaisel-
la kurssilla. Kouluttajana kiltaveli 
Matti Vähänen. 

Valtakunnallisen reserviyksik-
kötoiminnan käynnistyessä killan 

tarkoitus on olla mukana toimin-
nassa. 

Kiltatyö tarjoaa siis mahdolli-
suuden osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön niin mie-
hille, naisille kuin lapsillekin. Kil-
tamme jäsenistä neljännes onkin 
eevoja. 

Merenkurkun killan toimin-
nalle on ominaista leppoisuus ja 
mukava yhdessäolo. Teemme yh-
teisiä retkiä ja tutustumiskäynte-
jä mm. yrityksiin messuille ym. 
Osa l l i s tumme maanpuolus tus -
koulutukseen - myös kouluttajina 
- sekä tiedotustilaisuuksiin. 

Yhteistä vapaa-aikaa vietetään 
Gerbyn kiltatalolla ja entisen ka-
sarmialueella sijaitsevassa hirsi-
saunassa viikottain. Säännöllisiä 
tapahtumia ovat myös mm. tieto-
ja herrasmieskilpailut sekä jalka-
pallo- ja shakkiottelut Vaasan Si-
nibaretteja vastaan. 

Vuoden kohokohtana on mui-
den rannikkotykistökiltojen jäsen-
ten tapaaminen Rannikon Puo-
lustajain päivillä jonkin rannik-
kotykistöjoukko-osaston sijoitus-
paikkakunnalla. 

Killan toiminnasta kerrotaan 
tiistaisin ja torstaisin Pohjalainen-
sanomalehdessä. 

Merenkurkun killan toiminta 
on jäsenistön mielestä innostavaa, 
hauskaa ja antoisaa. Kilta on on-
nis tunut kokoamaan samanhen-
kiset ihmiset nuoret ja vanhat yh-
teen rennon luonteensa ja huumo-
rintajuisen väkensä ansiosta. 
Maanpuolustusterveisin 
MERENKURKUN KILTA RY 
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MERIRESERVILÄISET ry 

Helsingin Reservin Aliupsee-
rit ry:n Meriosasto aloitti 
toimintansa marraskuussa 
1959 ja virallisesti 9.3.1960. 

Perustajina oli joukko sodan ko-
keneita merivoimien aliupseereita. 
Yhdistys itsenäistyi 1992 jatkaen 
merell istä to imintaansa Helsin-
gin Reservin Merialiupseerit ry: 
nä, vuodesta 1998 Helsingin Me-
rireserviläiset ry:nä ja tänä päivä-
nä Merireserviläiset ry:nä. 

Merireserviläiset ry on Reser-
viläisli i ton jäsen ja kuuluu Hel-
singin Seudun Reserviläispiiriin. 

Yhdistyksen puheenjohtaj ina 
ovat toimineet Pentti Aarto, Olle 
Skogman, Mauri Kettunen, Anssi 
Tuomaala, Tatu Tulikoura, Mika 
Kuutti sekä tällä hetkellä Seppo 
Vihersaari. 

Toiminta 
Merireserviläisten toiminta-aja-
tuksena on tarjota Suomen kansa-
laiselle mahdollisuus merihenki-
seen reserviläisharrastukseen so-
tilasarvoon tai -koulutukseen, su-
kupuoleen tai ikään katsomatta. 

Y h d i s t y k s e n a k t i i v i t o i m i n -
ta on keski t tynyt a m m u n t a - ja 
meri toimintaan sekä itsenäisesti 
että yhteistyössä muiden yhdis-
tysten kanssa. Talvisaikaan har-
rastetaan pistooliammuntaa Töö-
löntorinkadulla ja kesäisin kivää-
ri- ja pistooliammuntaa Upinnie-
men va ruskun ta rado i l l a . Tällä 
hetkellä pyr i tään rekry to imaan 
joukkuei ta pistooli-, per inneki -
vääri- ja RK-ammuntoihin. 

Keväästä 2000 Sinisen Reser-
vin käyttössä olleesta koululaiva 
Röytästä on m u o d o s t u n u t uusi 
har joi tusalus myös Merireservi-
läisille. Koululaiva Röytän lisäk-
si yhdistyksen meritoimintaa jat-
ketaan osallistumalla merikilpai-
luihin ja MPK ry:n Meripuolus-
tuspiirin kursseille sekä mahdol-
lisiin tuleviin soutukilpailuihin. 

Y h d i s t y k s e m m e j ä sene tu j a 
ovat Reserviläislii ton jäsenedut 
ja jäsenistöllemme tulevat lehdet 
Rannikon Puolustaja, Reserviläi-
nen-lehti ja Helsingin Reservin 

Puheenjohtaja Seppo Vihersaari luovuttaa Merireserviläisristin Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentajalle, kommodori Antero Karumaalle 

Sanomat. 
Merireserviläiset ry:llä on yh-

teensä 94 jäsentä pääkaupunk i -
seudulla sekä Vaasassa. 

Yhteistyö 
Merireserviläiset ry oli mukana 
aloittamassa Sinisen Reservin toi-
mintaa. Tälläkin hetkellä yhdistys 
tuo oman panoksensa merelliseen 
vapaaehtoiseen maanpuolus tus-
työhön toimimalla osana Sinistä 
Reserviä. Jäsenistömme on aktiivi-
sesti mukana niin Sininen Reservi 
ry:n, MPK ry:n Meripuolustuspii-
rin kuin koululaiva Röytänkin toi-
minnassa. 

Yhdis tyksemme on pienestä 
koos taan huo l ima t t a ollut erit-
täin aktiivinen vuosikymmenten 
aikana. Jäsenet ovat osallistuneet 
lukuisiin t apah tumi in ja ni iden 
jär jes te lyihin . Akt i ivis inta toi-
minta on ollut ammunnan , meri-

sekä kansainvälistenkin kilpailu-
jen muodossa esim Virossa, jossa 
vuosittain toteutetaan sotilas-sis-
sitaitokilpailu Erna. 

Yhdistyksen pyrkimyksenä on 
laajentaa akti ivista yhdistystoi-
mintaa . Tästä es imerkkinä Vaa-
sassa perustettiin 29.3.2004 Meri-
reserviläiset ry:n Vaasan paikal-
lisosasto. Paikalla oli noin kaksi-
kymmentä asiasta kiinnostunutta 
merihenkistä miestä ja naista. 

Yhdistys palkitsee vuosittain 
Merivoimien Koulutuskeskuksen 
Aliupseerikoulun laivastolinjan 
pr i imuksen kiikarilla. Tämä pe-
r inne on ja tkunut jo yli 30 vuo-
den ajan. 

Merireserviläiset ry:n jäsenek-
si ovat tervetulleita kaikki täysi-
ikäiset Suomen kansalaiset, soti-
lasarvoon katsomatta. 
Teksti ja kuva: Mika Kuutti 

YHTEYSTIEDOT 

Merireserviläiset ry 
Puheenjohtaja 
Seppo Vihersaari 
0400-253 380 

Merireserviläiset ry/ 
Vaasan paikallisosasto 
Puheenjohtaja 
Jari Järvinen 
0400-561 541 

Sähköposti: 
meri@helresp.fi 
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NAANTALIN RESERVIALIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja, 
John Aaltonen 
050-3279774 

Sihteeri 
Juha Ovaska 
040-7153168 

Naantalin reservinaliupsee-
rit ry. on noin 100 jäsenen 
maanpuolustusyhdistys, 
joka n imensä mukaisest i 

sijaitsee merenläheisessä Naanta-
lissa. Juuri siitä johtuen alaamme 
kuuluu läheisesti myös mer i re-
serviläistoiminta. P idämme tai-
to jamme säännöllisesti yllä, joka 
huipentuu vuosittain valtakunnal-
liseen meri ta i toki lpai luun osal-
listumisena. Joukkueemme paras 
tähänastinen sijoitus on hopeati-
la aina niin tiukassa kilpailussa. 
Myös maalliset reserviläistaidot 
ja niiden henkilökohtainen yllä-

pito ja kehit täminen ovat yhdis-
tyksemme perustavoitteita, johon 
tarvitaan aktiivisia maanpuolus-
tushenkisiä jäseniä. Taitoja paran-
netaan erilaisin koulutustilaisuuk-
sin sekä kilpailuin. 

Yhdistyksemme jäseneksi pää-
see Suomen kansalainen, joka on 
suori t tanut hyväksytysti asevel-
voll isuuden sekä aliupseerikou-
lun. Jäsenellä on velvoite osallis-
tua omien mahdoll isuuksin mu-
k a a n y h d i s t y k s e n t o i m i n t a a n 
sekä jäsenmaksun suorit taminen 
ajallaan. 

J ä senenä on m a h d o l l i s u u s 

osallistua MPK ry:n kursseille ja 
eri reserviläiskilpailuihin edus-
tamaan yhdistystä. Myös oikeus 
käyttää Luonnonmaalla Nikulan-
vuorella sijaitsevaa omaa 22cal 
ampumara taa t a rkkuusammun-
taan seuraa jäsenyyttä. Taloudel-
lista tukea koulutuksiin ja ampu-
makilpailuihin jäsen voi tarvitta-
essa anoa yhdistykseltä. 

Yhdistyksen jäsenyyteen liit-
tyvistä asioista voi kysellä puheen-
johtajal ta tai sihteeriltä vaikka 
puhelimitse. 

NAANTALIN RESERVIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Sam Kaitaniemi 
02-4321015 
0400-701144 

Sihteeri 
Tuomas Saarela 
050-5247835 

www.naantalinreser-
vinupseerit.net 

naantalinreservinupseerit. net ovat 
e r i n o m a i n e n ikkuna Naanta l in 
Reserviupseereiden toimintaan ja 
tietolähde tulevasta toiminnasta. 

Naantalin reserviupseerit ovat 
ot taneet osaa useisiin maanpuo-
lus tukseen l i i t tyvi in ki lpai lui-
hin. Vuosittain keväällä järjeste-
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Vesistön ylitys Hagellus-sissitaitokilpailussa keväällä 2004. 

Naantalin Reserviupseerit ry 
on noin 120-jäseninen re-
serviupseeriyhdistys. Yh-
distyksen puheenjohtajana 

toimii luutnant t i Sam Kaitanie-
mi. Yhdistys on myös Sinisen Re-
servin jäsenyhdistys. Yhdistyksen 
kotisivut osoitteessa http://www. 

Kylkimiinan asen-
tamista joukkueen 
talvikoulutuksessa 
keväällä 2003. 

http://www


tyissä Vars inais-Suomen reser-
viläispiirien taitokilpailuissa on 
aina ollut a inakin yksi naan ta -
lilainen upseeri joukkue. Kilpai-
lu on ollut hyvä tilaisuus kerrata 
soti laan perustaitoja, ku ten esi-
merkiksi suunnistusta , a m m u n -
taa ja ensiapua. Taitokilpailuihin 
valmistautuessa yhdistyksen jä-
senet ovat järjestäneet viikonlo-
pun mit taisen maastohar joi tuk-
sen, jossa on kerrat tu sotilastai-
toja. Naantalin Luonnonmaa tar-
joaa tällaisille harjoi tuksi l le hy-
vät puitteet, sillä Luonnonmaal-
la sijaitseva p i s too l iampumara-
ta on myös yhdistyksen jäsenten 
käytettävissä. Yhdistyksen omi-
en ammuntojen lisäksi rataa käy-
tetään muun muassa Naantalissa 
järjestettävissä reserviläisten am-
muntakilpailuissa, kuten ampu-
masuunnis tus- ja ampumajuok-
suki lpai lu issa . Naan ta l i l a i s t en 
ammuntataitoja on mitattu myös 
reserviupseeri- ja aliupseeriyhdis-
tysten välisissä maastoammunta-
kilpailuissa, joita järjestetään lop-
pukeväällä ja alkusyksyllä. Naan-
tal in reserviupseereiden jäsenet 
ovat osallistuneet menestyksek-
käästi myös reserviupseeripiirin 
ampumamestaruuskilpailuihin. 
Reserviläiskiväärei l lä on mah-
dollista ampua puolustusvoimi-
en ampumaradalla Raasissa. Yh-
distyksen Raasissa järjestettävät 
maastoharjoitukset aloitetaankin 
yleensä ammunnoi l la , jonka jäl-
keen alkaa harjoituksen maasto-
osuus. 

Fyysisen k u n n o n y l läp i tä -
minen on reserviläiselle tärke-
ää. Maastoharjoitusten yhteydes-
sä "matkamittariin" tulee useasti 
yli kymmenen ki lometr iä käve-
lyä vaihtelevassa maastossa. Vii-
me vuosina yhdistyksen jäsenet 
ovat osa l l i s tunee t myös Kesä-
yön- ja Maskun marsseihin sekä 
erilaisiin Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kursseihin. Tänä vuon-
na yhdistyksen jäsenet ovat ot-
taneet ja tulevat o t t amaan osaa 
erilaisiin jotostapahtumiin. Vii-
meisin kilpailu oli Orivedellä jär-
jestetty Hagellus-sissitaitokilpai-
lu. Taktista osaamis ta on ollut 
mahdollista harjoitella MPK ry: 
n atk-pohjaisel la t ak t i ikkaha r -
joituksella. Yksi osoitus Naanta-
lin reserviupseereiden taktisesta 
osaamisesta on se, että yhdistyk-

sen jäsenet vastasivat Reserviläi-
nen-lehdessä olleisiin tak t i ikan 
tehtäviin. Vastaukset olivat valta-
kunnanlaajuises t ikin kärkitasoa 
ja tehtävään vas tanneet jäsenet 
kutsutt i in maanpuolustuskorke-
akoulun jär jes tämil le tak t i ikan 
päiville Helsinkiin. 

Naantal i laiset reserviläisyh-
distykset ovat yhdessä myös jär-
jestäneet useita erilaisia kilpailu-
ja, joista erilaisista ammuntaki l -
pailuista mainit t i in jo aikaisem-
min . Vuonna 2002 alkusyksyllä 
Naantalissa järjestettiin myös val-
takunnall iset merimestaruuskil-
pailut. Kilpailu oli samalla myös 
kars in taki lpai lu pohjoismaiden 
mestaruuski lpa i lu ih in . Naanta-
lilaiset ottivat osaa myös vuoden 
2003 merimestaruuskilpai luihin 
- tällä kerralla kilpailijoina. Vuo-
den 2001 keväällä puolestaan oli 
Naanta l in vuoro järjestää reser-
viläispiirien taitokilpailut. Koska 
Naantal i sijaitsee meren rannal-
la, kilpailutehtävien joukossa on 
aina ollut myös m e r e n k u l k u u n 
liittyviä tehtäviä. 

Naantal in Reserviupseerit ry 
ja sen jäsenet ovat aktiivisesti ot-
taneet osaa erilaisiin maanpuo-
lustuksellisiin tapahtumiin. Soti-
laspukuiset kunniavart iot Naan-
ta l in s a n k a r i h a u d a l l a i t senäi-
syyspäivänä ja jouluaat to i l tana 

ovat kuuluneet Naanta l in reser-
viupseereiden perinteisi in jo yli 
40 vuoden ajan. Nykyisin k u n -
niavart iot ovat sankar ihaudal la 
myös kaatuneiden muistopäivänä 
ja joulupäivän aamuna. Kunnia-
vartioiden lisäksi yhdistyksen jä-
senet ovat osallistuneet lippulin-
naan kaatuneiden muistopäivänä 
ja itsenäisyyspäivänä sekä sanka-
rihaudalla että meriristillä, joka 
on mereen s iunat tu jen sankar i -
vainajien muistomerkki. 

Naanta l in reserviupseeri t ja 
-aliupseerit ovat yhdessä järjes-
täneet myös useita esitelmätilai-
suuksia. Vuosikokousten yhtey-
dessä esitelmän pitäjiä on tullut 
myös yhdis tysten ulkopuolel ta. 
Esi telmän aiheet ovat vi ime ai-
koina käsitelleet m u u n muassa 
mer i ra jo jen valvontaa, Suomen 
lähialueiden sotilaspoliittista ti-
lannetta sekä tulevaisuudessa pe-
rus te t tav ia m a a k u n t a j o u k k o j a . 
Lisäksi on jär jestet ty esitelmäti-
laisuuksia, joissa yhdistyksen jä-
senet ovat kertoneet omasta ase-
lajistaan. Esitelmien aiheina ovat 
olleet m u u n muassa epäsuoran 
tulen käyttö, yh tymän viestijär-
jestelmä sekä sissitoiminta. 

Jos edellä kerrottu alkoi kiin-
nostaa , n i in t ietoa to iminnas ta 
ja jäsenyydestä saa yhteystiedot-
kohdassa mainituilta henkilöiltä. 

Viestikurssilla syksyllä 2003 

Tähystystiedustelupaikka yhdistyksen maasto-
harjoituksessa Raasissa keväällä 2002. 
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Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali 
Hans Holmström 

Merivoimien Esikunnan 
esikuntapäällikkö 
Lippueamiraali Hanno Strang 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen komentaja 
Kommodori Jukka Pennala 

Merivoimien Varikon 
päällikkö 
Kommodori Jouko Ovaska 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
Kommodori Karl Storgårds 

Saaristomeren Meripuolustus- Merivoimien Varikon 
alueen esikuntapäällikkö esikuntapäällikkö 
Komentaja Dan VVilen Komentaja Aimo Jokela 

esikuntapäällikkö 
Komentaja Erik Erroll 

Uudenmaan Prikaatin 
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MERIVOIMIEN 
JOHTO 
1.1.2005 

jomenlahden Merisotakoulun johtaja 
eripuolustusalueen komentaja Kommodori Kai Varsio 
ammodori Antero Karumaa 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
johtaja 
Insinööriommodori 
Pekka Lopmeri 

Kotkan Rannikkoalueen 
komentaja 
Komentaja Veijo Taipalus 

jomenlahden Meripuolus-
isalueen esikuntapäällikkö 
Drmmodori Jaakko Tikka 
3.2005 alk. MerivV päällikkö 

Merisotakoulun apulaisjohtaja 
Komentaja Jukka Viitanen 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja 
Komentaja Ove Enqvist 

Kotkan Rannikkoalueen 
esikuntapäällikkö 
Komentajakapteeni 
Olavi Jantunen 
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NYLANDS BRIGADS GILLE rf 

KONTAKTUPPGIFTER 

Ordförande 
Ingmar Lindberg 
Vadgränd 1 C 25 
00 200 Helsingfors 
09-618 861 tj. 
ingmar.lindberg@ 
fiskars.fi 

Viceordförande 
Björn Weckström 
Parkögårdvägen 5 B 15 
04130 Sibbo 
09-8388 6400, 
09-239 1741 (tj) 

Sekreterare 
Kim Isaksson 
Kjellinsvägen 4 
10 650 Ekenäs 
040 - 500 8483 
kim.isaksson@pp.inet.fi 

Nylands Brigads Gille grun-
dades 2.1.1963 och har över 
1 500 medlemmar. Till gil-
let hör tio lokalavdelningar 

spridda över hela Svenskfinland. 
En avdelning är verksam i Sveri-
ge, dessutom har artilleristerna en 
egen avdelning. 

NBG:s medlemmar, från tonå-
r ingar till pens ionäre r , har till 

övervägande del svenska som mo-
dersmål. Även kvinnor är välkom-
na som medlemmar. 

NBG:s uppgift är att bland an-
nat ekonomisk t stöda Nylands 
Brigad, dess t idning Fanbäraren 
och olika projekt inom brigaden. 
Gillet arbetar också för att stö-
da rekryteringen till brigaden och 
deltar aktivt för att öka trivseln för 

beväringarna under deras fritid. 
Resor och informationstillfäl-

len i skolor hör också verksam-
heten. Lokalavdelningarna arran-
gerar egna program för sina med-
lemmar. Alla gillemedlemmar är 
välkommna att delta i de olika lo-
kalavdelningarnas verksamhet. 

Mer information: www.kultur-
fonden.fi/nbg 

POUTTU 
A idos t i maukas ta 

w w w . p o u t t u . f i 

ti 1 8 
RANNIKON PUOLUSTAJA 

mailto:kim.isaksson@pp.inet.fi
http://www.pouttu.fi


POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry 

Oulun osasto 

Poh jan lahden Laivastokilta 
on yhdistys, jonka "tarkoi-
tuksena on toimia merivoi-
missa ja mer ivar t ios tossa 

palveluksessa olevien ja palveluk-
sensa suorit taneiden yhdyssitee-
nä, tehdä tunnetuksi meri- puo-
lustusta ja merellisiä asioita, vaa-
lia merivoimien ja merivartioin-
nin perinteitä sekä merihenkeä, 
kasvattaa maanpuolustustahtoa, 
levittää maanpuolustustietoutta, 
edistää maanpuolustusharrastus-
ta sekä tehdä tunnetuksi Suomen 
turvallisuuspolitiikan historiallis-
ta taustaa ja nykyisyyttä" (sääntö-
jen tarkoituspykälä). Yli 20 vuot-
ta toimineen killan toiminta-alue 
on Poh jan lahden rann ikkoa lue 
Kr i s t i i nankaupung i s t a pohjo i -
seen. Killan jäsenmäärä on tätä 
kirjoitettaessa 173 henkeä, joista 
runsas kolmannes on Oulun alu-
eella. Jäsenet ovat pääsääntöisesti 
merivoimissa ja merivartiostossa 
palvellutta kantahenkilökuntaa ja 
reserviläisiä, mutta säännöt salli-

vat myös muiden aselajien edus-
tajien ja perheenjäsenten jäsenyy-
den. Kilta toivoo, että rannikko-
puolustusjoukoissa (laivastossa, 
rannikkotykistössä, Uudenmaan 
Prikaatissa) varusmiespalveluk-
sensa suorittaneet pohjalaiset tu-
lisivat mukaan ki l ta toimintaan. 
Yhteystietoja ohessa. 

Pohjanlahden Laivastokillan 
aktiiviset toimijat ovat Vaasan ja 
Ou lun osastot . Vaasan osaston 
to iminta nojautuu pääosin kuu-
kaus i t t a in p ide t täv i in kokouk-
siin, joihin osallistuu keskimää-
rin 25 kiltalaista. Vuosittain jär-
jestetään pari matkaa, joista toi-
nen on purjehdus merivartioston 
aluksella. Vaikka Pohjanlahden 
Merivar t iosto lakkautet t i in ku-
luvan vuoden alussa, yhteistyö on 
jatkunut edelleen alueelle jääneen 
mer ivar t io-organisaat ion kans-
sa. Kuluvana vuonna on jo teh-
ty pari yrityskäyntiä, pur jehdus 
Merenkurkussa, osallistuttu mo-
niin maanpuolustustapahtumiin 

Vaasassa sekä p ide t ty vuosiko-
kous Oulussa. Syyskaudella oli jo 
vuosia jatkunut miinalaiva Poh-
janmaan vierailu kummikaupun-
gissaan Vaasassa ja per in te inen 
kuntomaaottelu killan jäsenten ja 
laivaväen välillä. 

Yhteisten kokousten ja matko-
jen lisäksi killan jäsenet harrasta-
vat merellistä toimintaa ja ylläpi-
tävät merimiestai tojaan omista-
mal laan venekalustolla. Killalla 
on Linda ja Valpuri -n imise t ve-
neet, joita on anne t tu m m . Vaa-
san Meriosas ton ha r jo i tuks i in . 
Ennen MPKL:n perustamista kil-
ta järjesti omia vapaaehtoisia ker-
tausharjoituksia mm. väylä- ja pi-
meäajoissa, mi inanraivauksessa 
ja mer iva lvonnassa . Linda tul-
laan luovuttamaan killan veneka-
luston laajetessa Kris t i inankau-
pungin alueella toimivien kilta-
aktivistien käyttöön. Useat killan 
jäsenet ovat myös osal l is tuneet 
koululaiva Röytän koulutuspur-
jehduksiin. 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Tauno Rewell 
06-317 3135 

Varapuheenjohtaja 
Teuvo Roden 
0500-665 413 

Sihteeri 
Mikael Pasto 
0500-163 752. 

Osastomme toiminta on ollut kohtuullisen vilkasta 
kuluvana vuonna (2004). Olemme saaneet muuta-
man uuden jäsenen riveihimme - tervetuloa heille! 
Toiminta on ollut perinteistä. Jäänsärkijäisiä vietim-
me tammikuussa Oulun upseerikerholla. Meno su-
jui entiseen malliin ja kaikilla näytti olleen hauskaa. 
Kuukausikokouksissa on ollut runsas osanotto, niissä 
on kuultu mielenkiintoisia esityksiä ja keskustelu on 
ollut vilkasta. 
Yritysvierailumme suuntautui sähköliike Hammarin 
Sähkö osakeyhtiöön. Virpiniemen merivartioase-
malla olimme toukosaunassa. Oulun läänin Kiltapii-
rin järjestämään perinteiseen kiltakilpailuun osallis-
tuimme kahdella kolmimiehisellä joukkueella. 
Perheretken teimme elokuussa Kemi-Tornio alueelle. 
Vierailukohteina olivat mm. Kemin merivartioasema, 
Tornion terästehdas. Tornio-Kemi välin suoritimme 
risteilynä merivartioaluksella. 
Osastomme yhteyshenkilötä ovat puheenjohtaja Ou-
lun merivartioalueen päällikkö Matti Kropsu, Poh-
janlahden Laivastokillan hallituksen jäsen Tuomo 
Kujala sekä allekirjoittanut sihteerinä. 

Osaston puolesta Esko Pekama 

Vaasan osaston jäseniä kevätretkellä Merenkurkun Valassaa-
rilla. Taustalla merenkulkuhallituksen omistuksessa oleva en-
tinen majakanvartijoiden asuinrakennus. 
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POHJANLAHDEN MERIVARTIOKILTA ry 
BOTTNISKA VIKENS SJÖBEVAKNINGS GILLE rf 

YHTEYSTIEDOT: 
KONTAKTUPPGIFTER 

Puheenjohtaja 
Ordförande 
Hannu Wallius 
Hauentie 8 
65200 VAASA 
p/f+3586 3122888 
0400 132888 
hannu.wallius@pp.inet.fi 

Varapuheenjohtaja 
Viceordförande 
Gustav Rönn 
06 3526343 
Panikevägen 432 
65970 SÖDERUDDEN 
gustav.ronn@kolumbus.fi 

Sihteeri 
Sekreterare 
TimoLehto 
06 3153621 
050253448 
Isolahdentie 29 
65230 VAASA 
timolehto@jippii.fi 

perustettu 16.12.2003 
rekisteröity 8.3.2004 
yhd.rek. no 188937 
jäsenmäärä > 60 kasvava 

V: 
• • • v t 

^oidaan kiltatoiminnas-
sa katsoa kuuluvaks i 
kuopusten joukkoon . 

Perustimme killan, joka on kaksi-
kielinen, Vaasassa virastotalon au-
ditoriossa 16.12.2003 ja kiltamme 
rekisteröitiin Patentti- ja Rekiste-
rihallituksen yhdistysrekisteriin 
8.3.2004. 

Pohjanlahden Merivartiokil-
ta ry-Bottniska vikens Sjöbevak-
nings gille rf toimii maanpuolus-
tus tahdon, - t iedon sekä - taidon 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi! 

Sen tarkoituksena on sääntö-
jensä mukaisesti reserviläisyhteis-
työn kehittäminen Rajavartiolai-
toksen Länsi-Suomen Merivar-
tioston kanssa, toimia jäsenten-
sä yhdyssiteenä, sekä Pohjanlah-
den rannikkoalueella toimineiden 
merivartiojoukkojen ja niiden toi-
minnan historian sekä perinteen 
kerääminen ja vaaliminen samal-
la mer ivar t iomuseon to imin taa 
tukien. Perinnejoukko-osastom-
me on Pohjanlahden Merivartios-
to 

Vuosipäiväksi hallitus on esit-
tänyt vuosikokoukselle 1.6. jonka 
yleisesti katsotaan olevan nyky-
muotoisen merivartioinnin aloit-
tamispäivän. Kesäkuun ensim-
mäisenä pä ivänä v u o n n a 1930 
Vaasan tullikamarin sihteeri Lind-
qvist oli laatinut suunni te lman, 
jonka pohjal ta Merivart iolai tos 

perustettiin. 
Ki l lan t u n n u k s e n ja logon 

s u u n n i t t e l u n pohjaks i ha l l i tus 
esittää vuosikokoukselle merivar-
t iostojen käy t tämää , a lunper in 
Merivartiolaitoksen sekä RVL:n 
karhunpäätunnusta. 

Kiltatoiminnalle perinteisten 
toimintojen mukaisesti keskitym-
me yhteisten tapahtumien järjes-
tämiseksi ja jäsenten yhteenkuu-
luvuuden korostamiseksi ja hei-
dän aktivoimiseksi. 

Jäsenille sekä heidän perheen-
jäsenilleen suunnattu merellinen 
koulutus on mahdollista kaikis-
sa muodoissaan. Tällöin korostuu 
varsinkin evp jäsenten ammatis-
saan h a n k k i m i e n toitojen hyö-
dyntäminen kaikkien, varsinkin 
nuoremman jäsenistön hyväksi! 

Killan jäseneksi voidaan hy-
väksyä jokainen RVL:n reservi-
läinen, kantahenki lökuntaan tai 
henkilöstöön kuulunut tai muu 
kil lan tarkoi tuksen hyväksynyt 
henkilö, jonka killan hallitus jä-
seneksi hyväksyy. 

Kannatusjäseneksi puolestaa 
voi päästä henkilö tai oikeustoi-
mikelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea killan tarkoitusta sekä toi-
mintaa ja jonka hallitus sellaiseksi 
hyväksyy. 

Kil tamme toimii jäsenenä Si-
ninen Reservi ry:ssä, Maanpuo-
lustuskil tojen Liitto ry:ssä sekä 
Vaasan Kiltapiiri ry-Vasa Gilles-
distrikt rf:ssä. 

Killan sääntöjen kääntäminen 
sekä jäsentiedotuksen suunnittelu 
ruotsinkieliseksi ja yleensä toimi-
vaksion yksi päätavoitteista alka-
van toimintakauden ajaksi. 

Paikallisosastojen perustami-
seksi ja niiden toiminnan aktivoi-
miseksi (ex Vaasanläänin e-raja 
Tornio) kilta antaa kaiken mah-
dollisen tukensa. 

Kaikkinainen killan edusta-
minen ja joukkueiden osallistu-
minen sekä paikallisissa että kil-
ta- ja reserviläistapahtumissa ja 
kilpailuissa on tärkeä hallituksen 
toimikaudellaan asettamista ta-
voitteista. 

Ki l l an j ä sen t en m u i s t a m i -
nen sekä kunniavartiotoimintaan 
osallistuminen tarvittaessa toteu-
tetaan. 

Ki innos tus ta k i l tamatkojen 
järjestämiseen kartoitetaan. 

Jäsenistölle suunnat tujen kil-
t a tuo t t e iden suunn i t t e lu on jo 
aloitettu. 

Vaasan Mer imuseon kanssa 
(Palosaaren Sundissa) järjestettä-
vän Pohjanlahden Mervartioalus-
ten tukikohtatoiminnasta kerto-
van valokuvanäyttelyn suunnit-
telusta on alkavat keskustelut osa-
puolten kesken aloitettu! 

Pohjanlahden Merivartiokil-
lan hallitus on tehnyt yksimieli-
sen päätöksen esittää I vuosikoko-
ukselle 

RVL:n päällikön vara-amiraa-
li Jaakko Smolanderin kutsumi-
sesta I kunniajäsenekseen. Hänen 
isänsä komkapt Jorma Smolander 
palveli sota-aikana VMV veneen 
pää l l ikkönä , sekä m y ö h e m m i n 
Pohjanlahden Merivartioston ko-
mentajana. 

RVL:n vartiostojen perinteitä 
kantavien kiltojen nuorimpana ja 
aktiivisena olemme kiltamme al-
kutaipaleella keskittyneet sen tär-
keimpien toimintojen vakiinnut-
tamiseen ja niistä tiedottamiseen 
evp-henkilöstölle. 

P e r i n t e e t ja n i i d e n säi lyt -
täminen ovat aina olleet Pohjan-
lahdella arvostettu ja vaalimisen 
arvoinen kunnia-asia! Kiltamme 
hitaan vakaasti kasvava jäsenkun-
ta tulee toivottavasti saamaan kai-
paamansa vireän ja toimivan va-
paa-ajan harrastus- ja toiminta-
m u o d o n jossa ka ikki viihtyvät . 
Ketju on niin vahva, kuin sen hei-
koin lenkki. 

Pohjanlahden Merivartiokil-
ta ryBottniska vikens Sjöbevak-
ningsgille rf on täyttänyt RVL:n 
kiltojen palapelin viimeisen puut-
tuvan palan. 
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Uusi tapa 
lukea Hesari 
joka päivä. 

• Helsingin Sanomien Verkkoliite 
on laajentunut entisestään. Nyt voit 
lukea koko Hesarin myös verkossa 
joka päivä. Verkossa lehti on kaikin 
puolin kätevä, paita että siihen on 
hankala kääriä kala. 

Tutustu verkkolehteen ja erilaisiin 
tilauspaketteihin osoitteessa 
www.helsiiiginsanomat.fi 

http://www.helsiiiginsanomat.fi


RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

YHTEYSTIEDOT: 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
PL 273 
00101 HELSINKI 

www.mpkl.fi/  
rannikkojääkärikilta ry 

Puheenjohtaja 
Aarne Krogerus, 
Ukkohauentie 2 D 36 
02170 ESPOO, 
040-5451426 

Rannikkojääkärikilta 
r.y:n tehtävänä on 
- edistää vapaaeh-

toista maanpuolus-
tustyötä 

- jakaa maanpuolus-
tustietoutta 

- kasvattaa maan-
puolustustahtoa 

- vaalia Teikarin Tais-
telijoiden perinteitä 

- edistää varusmies-
ten viihtyvyyttä 

- toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä 

Rannikkojääkärikilta r.y. on 
p e r u s t e t t u 7 .11 .1965 ja 
sen kot ipaikka on Helsin-
ki, mutta toiminta-alueen a 

on koko Suomi. Turussa toimii 
14.6.1968 perustettu Lounais-Suo-
men paikallisosasto. 

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

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

Jäsenyys 
Rannikkojääkärikillan jäseneksi voi 
päästä jokainen Vaasan Rannikko-
jääkäripataljoonassa tai sitä edel-
tävissä joukko-osastoissa palvele-
va tai palvellut Suomen kansalai-
nen, jonka killan hallitus jäseneksi 
hyväksyy. Rannikkojääkäri jouk-
kojen kertausharjoituksiin sijoite-
tut reserviläiset voivat myös pääs-
tä killan jäseniksi. 

Jäsenedut 
Killan jäsenmaksua vastaan saa 
jokainen jäsen: 
- kiltatiedotteet 
- Rannikon Puolustaja -lehden 
- Reserviläinen -lehden kiltanume-
rot 

- vuokrata Upinniemessä sijaitse-
vaa killan saunamajaa edulliseen 
jäsenhintaan 
- osallistua killan järjestämiin tilai-
suuksiin ja tapahtumiin 

- osallistua killalle kohdistettuihin 
Maanpuolustuskoulutus ry:n koulu-
tustapahtumiin 

Killan tunnukset 
Rannikkojääkärien tunnus on vih-
reä baretti , johon on kiinnitetty 
merikotkan päätä esittävä kokar-
di. Vihreä baretti on merijalkaväen 
er ikoiskoulutuksen saaneen va-
liosotilaan kansainvälinen tunnus. 
Kotkanpääkokardil la varustettu 
vihreä barett i on sotilasvaruste, 
jota voidaan kantaa vain rannikko-
jääkär i joukkojen ker taushar jo i -
tuksissa ja muissa sotilas- ja vir-
kapukuohjesäännön mukaisissa 
tilaisuuksissa muun sotilasvarus-

tuksen kanssa. 
Sotilaskokardilla olevan vihre-

än baretin käyttöoikeuden myön-
tää Uudenmaan Prikaatin komen-
taja. 

Killan oma t u n n u s on puo-
lustusvoimien tornikuvion pääl-
lä oleva kotkanpää. Tätä tunnus-
ta voi jokainen kiltalainen kantaa 
joko r intamerkkinä tai barettiko-
kardina. 

Killan jäsenyys oikeuttaa kan-
tamaan vihreää barettia torniku-
viollisella kotkanpää-kokardilla. 

Killan saunamaja 
Rannikkojääkärikillan saunamaja 
on killan jäsenten ja heidän per-
heidensä sekä ystäviensä vapaa-
ajanviet tokeskus. Saunamaja si-
jaitsee luonnonkauniilla paikalla, 
meren välittömässä läheisyydessä, 
Upinn iemen varuskunta-alueel-
la. Saunamaja voidaan vuokrata 
myös killan ulkopuolis i l le Suo-
men kansalaisil le ja yrityksille. 
Tarkemmat tiedot löytyvät Ranni-
kon Puolustaja -lehdestä tai www. 
mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry. 

Myyntiart ikkel i t 
Rannikkojääkärikillalla on myy-
tävänä erilaisia rannikkojääkäri-
aiheisia tuotteita: kasseja, T-pai-
toja, lippiksiä, kaulahuiveja, sol-
mioneuloja , r inta- ja h ihamerk-
kejä, historiikkejä ja muita kirjoja. 
Tarkemmat tiedot löytyvät Ranni-
kon Puolustaja -lehdestä tai www. 
mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry. 

Perinteet 
Suomen käymät viime sodat osoit-
tivat saaristo- ja rannikko-olosuh-
teisiin tot tuneiden taistelijoiden 
tarpeen. Jatkosodan kiivaimmat 
rannikkota is te lu t käytiin kesäl-
lä 1944 Vi ipur in lahdel la . Näis-
tä on nimetty 1.-5.7.1944 käydyt 
Teikarin taistelut Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan perinnetais-
teluiksi ja heinäkuun 5. päivä jouk-
ko-osaston vuosipäiväksi. 

Suomenlahden alueen sotata-
pahtumis ta saatuja kokemuksia 
ryhdyttiin soveltamaan koulutuk-

seen siten, että vuonna 1952 pe-
rustetti in RT Leen Rannikkopa-
taljoona. Se toimi aluksi Miessaa-
ressa ja Suomenlinnassa, Helsin-
gin lähistöllä. Itsenäinen Rannik-
kojääkäripataljoona perustet t i in 
28.4.1960 Neuvostoliiton palaut-
tamalle Porkka lan vuokra -a lu -
eelle Upinniemeen, missä se toi-
mi vuoteen 1989. Vuosina 1979-
88 Rannikkojääkär ipata l joonas-
sa toimi erikoisjoukkojen koulu, 
Rannikkojääkär ikoulu . Rannik-
kojoukkojen uudelleenjärjestely-
jen jälkeen vuodesta 1990 rannik-
kojääkärien koulutus on tapahtu-
nut Uudenmaan Prikaatin Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonassa 

Teikarin taistelijat ovat pystyttä-
neet muistomerkin Viipurinlah-
della sijaitsevalle Teikarin saarel-
le Rannikkojääkärikillan taloudel-
lisella tuella. 
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KUSTAJÄGARGILLET rf 
En gång kustjägare - alltid kustjägare 

Tammisaaren Dragsvikissä. 
Per inte iden vaalimiseksi on 

Rann ikko jääkä r ik i l t a pys ty t tä -
nyt Teikarin kiven niin Upinnie-
meen kuin Dragsvikiin, jonne on 
va lmis tumassa myös r ann ikko -
jääkärimuseo. 

Rann ikko jääkä r ik i l l an tuel-
la Teikarin veteraanit pystyttivät 
vuonna 2000 Viipurinlahdella si-
jaitsevalle Teikarin saarelle Tei-
kar in taistelujen muis tomerkin . 
Samana v u o n n a Vi ipur in kau-
p u n k i julist i saaren virall isesti 
hautasaareksi. 

Teikarin ja Melansaaren tais-
teluista kesällä 1944 ker ro taan 
kirjassa Veren kostuttamat saaret. 

Kus t j äga rg i l l e t g r u n d a d e s 
den 7.11.1965 med hemort 
i Helsingfors, men med hela 
Finland som verksamhetso-

mråde. Sydvästra Finlands lokal-
avdelning, som g rundades den 
14.6.1968 är verksam i Åbo. 

Teikari-s tr idernas 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 Re-
serven r.f. 

Medlemskap 
Varje finsk medborgare som tjänst-
gör eller ha r t j äns tg jo r t i Vasa 
Kustjägarbataljon eller i någon av 
bataljonens föregångartruppför-
band kan bli medlem i Kustjägar-
gillet, om gillets styrelse godkänner 
honom/henne som medlem. 

Sådana reservis ter , som är 
placerade i kus t jägar t ruppernas 
repetitionsövningar, kan också bli 

medlemmar i gillet. 

Medlemsförmåner 
Mot gillets medlemsavgift får var-
je medlem: 
- information från gillet 
- tidningen Rannikon Puolustaja 
- gil lesnumren av t idningen Re-
serviläinen 
- för förmånligt medlemspris hyra 
gillestugan med bastu i Obbnäs 
- delta i evenemang och aktiviteter 
som gillet arrangerar 
- delta i u tb i ldn ingsevenemang 
som Försvarsutbildningen r.f. er-
bjuder gillet 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Kustjägargillet r.f. 
PB 273 

00101 HELSINGFORS 

www.mpk l . f i /  

rannikkojääkärikilta ry 

Ordförande 
Aarne Krogerus 

Gammelgädds-

vägen 2 D 36 

02170 ESBO 

Neljä "vihreää barettia" Teikarin 
päivänä. Matt i Kaskeala, Erkko 
Kajander, Antti Juutilainen ja Jar-
mo Kahala seuraavat päivän oh-
jelmaa Dragsvikissä. 

Rannikkojääkärikillan puheen-
johtaja Aarne Krogerus Sininen 
Reservi ry:n standilla kesäkuussa 
2004 

Gillets kännetecken 
Kustjägarnas kännetecken är den 
gröna baretten. Kustjägarkokarden 
föreställer ett huvud av en havsörn 
som fästs i ba re t ten . Den grö-
na baretten är den internationel-
la symbolen för en elitsoldat som 
har fått marininfanteriutbildning. 
Den g röna ba re t t en m e d hav-
sörnskokard är en militär persedel 
som kan bäras med annan militä-
ru t rus tn ing bara vid kustjägart-
r u p p e r n a s repe t i t ionsövn ingar 
och vid andra tillfällen som följer 
uni formsreglemente . Rätten att 
använda den gröna baretten med 
mi l i tä rkokard beviljas av kom-
mendören för Nylands Brigad. 

Gillets egen symbol är ö rn-
huvud på försvarsmaktens torn-
mönster. Denna symbol kan bä-
ras av varje gillesmedlem som an-
tingen bröstmärke eller barettko-
kard. 

Gillets medlemskap berät t i -
gar en att bära den gröna baretten 
jämteörnhuvudskokard på torn-
mönster. 

Gillestugan med 
bastu 
Kustjägargillets stuga är en fritid-
sanläggning för gillets medlem-
mar och deras familjer och vänner. 
Gillestugan ligger på en naturskön 
plats, i havets omedelbara när-
het, på Obbnäs garnisonsområde. 
Stugan kan också hyras av finska 
medborgare och företag som inte 

Kustjägargillet r.f. har 
som uppgift att: 
- främja det frivilliga 

försvarsarbetet 
- sprida försvars-

kunskap 
- främja försvarsan-

dan 
- vårda Teikarikäm-

parnas traditioner 
- främja beväringar-

nas trivsel 
- fungera som kon-

taktlänk mellan 
sina medlemmar 
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Rannikkojääkärei-
tä harjoittelemassa 

ammuntaa simu-
laattorilla Säkylässä 

keväällä 2004. 

är m e d l e m m a r i gillet. N ä r m a -
re upplysningar finns i t idningen 
Rannikon Puolustaja eller www. 
mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry. 

Försäljningsartiklar 
Kustjägargillet säljer olika produk-
ter med kustjägarmotiv: väskor, T-
skjortor, kepsar, halsdukar, kravatt-

nål, bröst- och ärmmärken, histo-
riker och andra böcker. Närma-
re upplysningar finns i tidningen 
Rannikon Puolustaja eller www. 
mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry. 

Traditioner 
De senaste krigen som Finland 
u t k ä m p a d e påvisade att det är 
nödvändigt att ha soldater som är 
vana vid skärgårds- och kustför-
hål landen. Fortsät tningskrigets 
häftigaste kuststrider fördes som-
maren 1944 vid Viborgska viken. 
Striderna på Teikari, som utkäm-
pades 1.-5.7.1944, går under be-
teckningen Vasa Kustjägarbataljo-
nens traditionsstrider. Truppenhe-
tens årsdag firas den femte juli. 

E r f a r e n h e t e r n a f r å n kr igs-
händelserna inom Finska vikens 
område t i l lämpades i utbildnin-
gen så att år 1952 bildades Kust-
bataljonen av I I 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 arrendeområ-
de, som hade returnerats av Sovje-
tunionen och där fungerade den 
ända till 1989. Kust jägarskolan 
för specialtrupperna var verksam 
i Kustjägarbataljonen åren 1979-
1988. Efter kus t jägar t ruppernas 
o m o r g a n i s e r i n g f r å n och med 
1990 har kustjägarnas utbildning 
ägt rum i Vasa Kustjägarbataljon 
vid Nylands Brigad i Dragsvik i 
Ekenäs. 

För at t vä rna om t r ad i t i o -
ner har Kustjägargillet rest Tei-
kari-stenen såväl i Obbnäs som i 
Dragsvik där man också håller på 
att bygga ett kustjägarmuseum. 

Med Kustjägargillets stöd res-
te Teikari -veteranerna år 2000 
ett m i n n e s m ä r k e över s t r ider-
na vid Teikar i på Teikar i ön i 
Viborgska viken. Samma år för-
klarade Viborg stad ön officiellt 
för krigsbegravningsplats. 

Boken Veren kostuttamat saa-
ret berättar om striderna på Teika-
ri och Melansaari sommaren 1944. 

WE 1EAD. 
WE 1EARN im 
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Mukavuuden voimaa 
Fortumista. 

Pohjolan ilmasto on usein ankara. Asutusta on harvassa ja suurin osa 
pinta-alasta on koskematonta luontoa. Täällä osataan arvostaa elämisen 
mukavuutta ja puhdasta ympäristöä. Täällä myös tarvitaan energiaa, joka 
lämmittää sekä kehoa että mieltä. 

Me Fortumissa haluamme pitää huolen siitä, että asiakkaamme saavat 
tarvitsemansa energian mutkattomasti. Näin heidän oma energiansa säästyy 
tärkeämpiin asioihin - kuten arjen pienistä iloista nauttimiseen. 

FORTUM ON POHJOISMAIDEN JA ITÄMEREN ALUEEN JOHTAVIA ENERGIAYHTIÖTÄ. 
PÄÄTUOTTEITTAMME OVAT SÄHKÖ, LÄMPÖ JA HÖYRY, LIIKENNEPOLTTOAINEET JA 
LÄMMITYSÖLJYT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT, JOITA TARJOAMME KUNNILLE, 
TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE. LISÄTIETOA WWW.FORTUM.COM 

Fortum 
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YHTEYSTIEDOT: 

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 

Sotilaskotisisar voi joutua mitä erikoisimpiin tehtäviin. Turun paikallisosaston sisar Pirjo 
Raatikainen joulumuorina joulukierroksella, jota toteutetaan 35-vuotisella perinteellä. 

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

Puheenjohtaja 
Eija Paananen 
050-300 9819 

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

Suomenlinnan paikallisosasto 
Puheenjohtaja 
Sirkka Stolt 
0400-618 437 

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

Upinniemen paikallisosasto: 
Puheenjohtaja 
Marja-Leena Oksanen 
09-298 0486 tai 050-505 4645 

Saarilla, "kivillä", miinalaivoissa, välil-
lä kuivallakin maalla, mutta aina me-
ren tuntumassa: Rannikon sotilasko-
dit. Merellisiä sotilaskoteja on ollut yh-

täjaksoisesti koko itsenäisyytemme ajan, 86 
vuotta. 

Nykyään toiminta on osa vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä liki 500 sotilasko-
tisisaren, vihreän sisaren, voimin. Työtun-
teja (v.2003) kertyi huimat 17000. Myydään 
siinä munkki jos toinenkin, kahvilitroista, 
pitsoista ja "reissareista" puhumattakaan! 

Y h d i s t y k s e m m e , ku ten n i i n m o n e n 
m u u n k i n vapaaehtoisuuteen pe rus tuvan 
toiminnan, käynnisti pieni joukko tarmok-
kaita ja kaukokatseisia naisia, jotka olivat 
nähneet kuinka karuisssa, vaativissa ja eris-
täytyneissä oloissa varusmiehet linnakkeil-
la ja laivoilla palvelivat. Tuumasta toimeen 
ja Saaristosotilaiden joululahjakomitea oli 
syntynyt. 

Ensimmäiseksi jouluksi komi tean jä-
senet kokosivat noin kaksi tuha t ta joulu-
lahjapakettia l innakkeiden varusmiehille. 
Paketeissa oli tupakkaa, villasukkia ja elin-
tarvikkeita . Tarinan mukaan yhdet teko-
hampaatkin. 

To imin ta ja tkui Rann ikkoso t i l a iden 
Huol toyhdis tyksenä vuodes ta 1920 aina 

vuoteen 1958, jolloin nykyinen Rannikko-
sotilaskotiyhdistys ry -nimi otetti in käyt-
töön. Pitkä nimi lyhenee kotoisasti Ranni-
koksi, RSKY:ksi tai Ryskyksi. 

RSKY on "still going strong", yhä vauh-
dissa, vihreine sisarineen, joiden ikä vaihte-
lee 18-90 vuoteen. Toimintamme punaise-
na, tai p ikemminkin vihreänä lankana on 
edelleen linnakkeilla ja muuten rannikon 
haastavissa oloissa palvelevien varusmies-
ten hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä huo-
lehtiminen. Tärkein tehtävämme on ylläpi-
tää sotilaskoteja ja näin tarjota sotilaskoti-
palveluja varusmiehille, reservin kertaus-
harjoituksisssa oleville ja kantahenkilökun-
nalle. Tässä tehtävässä on m u k a n a myös 
palkattua henkilökuntaa: sotilaskodinhoi-
tajia, leipureita ja toimistohenkilöstöä. 

Me Rannikon vihreät sisaret järjestäm-
me vuosit tain myyjäisiä, ja arpajaisia ym. 
varainhankintatempauksia, keitämme sop-
patykei t tä in hernekei t toa sekä vas taam-
me lukuisien tilaisuuksien ja tapahtumien 
kahvituksista. Saadulla tuotolla hanki taan 
sotilaskoteihin televisioita, kir joja, pelejä 
ja muita viihdykkeitä varusmiesten käyt-
töön. Myönnämme myös useita stipendejä 
hyvin palvelleille tai opintonsa päättäville. 
Järjestämme ohjelmallisia alokasiltoja, ko-
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Helsingin reservinupseerien ampumaleir in muonitusta Raasissa 
vuonna 1999. 
Rannikkosotilaskoti liikkuu luonnollisesti myös vesillä. Juomat, kah-
vit ja munkit ovat tässä lähdössä sinne jonnekin saaristossa "sotivien" 
virkistykseksi. 

t iu t tamis- ja joulujuhlia. Miele-
kästä, mielenkiintoista ja palkit-
sevaa työtä riittää kaikenikäisille 
ja -kokoisille. 

Jos h a l u a t t u n t e a k i i n t e ä n 
maan jalkojesi alla, tosin meri-
m a t k a n jä lkeen, olet t e rve tu l -
lut sotilaskotiyöhön linnakkeel-
le. Jos kaipaat aitoja extreme-ko-
kemuksia, ni in astut l i ikkuvaan 
sotilaskotiimme, joka on - vene. 
Tuulessa, tu iskussa tai va ikka-
pa huikaisevassa auringonpais-
teessa l innakkeel ta l innakkeel-
le, kiveltä kivelle, kas siinä extre-
meä kerrakseen. Mikään ei voita 
tunnet ta , jonka koet saapuessasi 
lämpimästi vastaanotettuna pitä-

mään sotilaskotia auki kaukaisel-
le linnakkeelle meripeninkulmi-
en päähän mantereen varuskun-
nasta. 

T o i m i m m e k i i n t e ä s s ä yh -
teistyössä mer ivo imien kanssa 
ja olemme osa Sinistä reserviä. 
Tämä vahva l inkki merivoimiin 
on sotilaskotiemme mahdollista-
ja ja tae. Olemme omalla panok-
sel lamme m u k a n a paitsi reser-
vi läis ten ke r t ausha r jo i tuks i s sa 
myös suuremmissa koitoksissa, 
jol lainen oli m m . Mer ivoimien 
johtama pääsotaharjoi tus "Aalto 
2004". 

Missä muua l l a voisit luoda 
elinikäisen, monisäikeisen ver-

koston, tavata ystäviä yhteisissä 
sisarilloissa tai kouluttautua mitä 
m o n i n a i s i m p i i n teh täv i in n i in 
kotimaassa kuin tarvittaessa ul-
komaillekin. 

Sinua kutsuu Rannikon seit-
semän paikal l i sosas toa: Selkä-
meren, Turun, Hangon, Upinnie-
men, Suomenlinnan, Loviisan ja 
Kyminl innan paikallisosastot ja 
niiden sotilaskodit, leir ikodit ja 
kanttiinit. Tervetuloa joukkoom-
me! 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 
Sirkka Stolt 
Suomenl innan paikal l isosaston 
puheenjohtaja 

Aurajokeen pysäköineiden suurten purjelaivojen miehistöt ja yleisö voivat nauttia sotilaskodin antimista 
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RT-KERHO JOHTORENGAS ry 

YHTEYSTIEDOT: 

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

Varapuheenjohtaja 
ja sihteeri 
Toni Aalto 
Luutnantti 
Paalukylänpolku 3 C 43 
01600 VANTAA 
gsm 050 560 7990 
toni.aalto@evtek.fi 

www.johtorengas. 
com 

Rt -kerho Johtorengas ry on 
Reserviupseeriliittoon 
(RUL) ja sen Helsingin pii-
riin kuuluva reserviupsee-

rikerho. Johtorengas on perustet-
tu vuonna 1937 ja se on maamme 
vanhin aselajipohjainen reserviup-
seerikerho. Jäseneksi pääsyn edel-
lytyksenä on sekä reserviupseerin 
arvo että varusmiespalvelus ja/ 
tai sa-sijoitus rannikkojoukoissa. 
Vaikka kerhon toiminta keskittyy 
Uudellemaalle, on kerhon jäse-
neks i l i i t t ymi -
nen mahdollista 
muuallakin asu-
ville. Johtoren-
kaan jäsenmäärä 
on tällä hetkellä 
n o i n 150 h e n -
keä. 

Johtoren-
k a a n tavoi t tee-
na on ohja ta ja 
tukea jäsentensä 

toimintaa reserviupseereina sekä 
j ä r j es tää jäsen is tön upseeri ta i -
toja ylläpitävää ja edistävää toi-
mintaa. 1990-luvun alkuvuosista 
alkaen tämä työ ja päämäärä on 
toteutettu pitkälti vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen puit-
teissa. Johtorengas on hall i tuk-
sensa ja akti ivijäsenistönsä voi-
min ollut alusta asti mukana luo-
massa ja kehi t tämässä nykyisen 
Suomenlahden Mer ipuolus tus-
osaston (SIMeripOs) toimintaa ja 

koulutusta. 

Koulutus-
toiminnan 
lisäksi Johto-
rengas järjes-
tää vuosittai-
sen ampuma-
tapahtuman, 
jossa k isa i l -
laan m u u t a -
mastakin eri 
kiertopalkin-

nosta. V a n h i m m a n pistooliam-
muntakisan, Johtorengas vs RR1, 
juuret u lot tuvatkin aina kerhon 
perustamisvuosi in asti. Erilaisia 
retkiä ja matkoja kerho toteut-
taa lähinnä yhteistyössä Rannik-
kotykis tön Upseer iyhdis tyksen 
(RtUy) kanssa. 

Jos olet k i innos tunut reipas-
henkisestä reserviupseeritoimin-
nasta merellisissä rannikko-olois-
samme, niin liity mukaan Johto-
renkaaseen. Kerhon jäsenetuihin 
kuuluu 3 lehteä: Reserviläinen, 
Helsingin Reservin Sanomat ja 
Rannikon Puolustaja sekä kaikki 
RUL:n tarjoamat jäsenedut. 

Ajantasaista tietoa Johtoren-
kaas t a löy tyy w e b - s i v u i l t a m -
me osoitteesta: www.johtorengas. 
com. Sieltä on myös linkki ohjei-
neen RUL:n sivuille (www.rul.fi) 
jäseneksi liittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä ohessa mai-
nittuihin henkilöihin. 

SAARISTOMEREN MERIVARTIOKILTA ry 

Aktiivisen ja maanpuolus-
tusasioihin raikkaalla ta-
valla paneutuvana SMM-
VK ry:n toiminta-ajatukse-

na on mm: 

• Toimia laajasti eri kansalais-
piireissä maanpuolus tushen-
keä nostattavalla tavalla, 

• Perehdyttää jäsenistöä Raja-
vartiolaitoksen (RVL) ja Län-
si-Suomen (L-SMV) merivar-
t ioston to imin taan jär jes tä-
mällä tutustumistilaisuuksia, 

• Järjestää vapaaehtoista maan-
puolus tuskoulu tus ta yhteis-
työssä MPK ry:n, mer ivo i -
mien ja RVL:n kanssa, 

• Antaa veneilykoulutusta Suo-
men Veneilyliiton koulutus-
ohjelman mukaisesti, 

• Panostaa lasten ja nuorten ve-

YHTEYSTIEDOT: 

Kiltasivut: www.smm-
vk.fi 

Puheenjohtaja 
Mikael Kaskelo 
Venekuja 4 as 4 
21160 Merimasku 
mikael@kaskelo.com 

Sihteeri 
Päivi Rautelin 
Venekuja 6 as 8 
21160 Merimasku 
paivi.rautelin@utu.fi 

Kiltavene Nalle jääriitteessä 

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ 
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSTA 

NUORISOTYÖTÄ 
VENEILYÄ 
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neilykoulutukseen ja veneily-
turvallisuuden kehittämiseen, 
Osall istua jäsenyhdistyksenä 
Maanpuolustuskil tojen liiton 
(MPKL) , Suomen Veneilylii-
ton (SVEL) sekä Sinisen Re-
servin toimintoihin, 
Luoda y h t e i s t y ö k o n t a k t e j a 

järjestämällä tutustumistilai-
suuksia vastaaviin yhdistyk-
siin kotimaassa ja ulkomailla. 

S M M V K ry on p e r u s t e t t u 
vuonna 1990. Jäsenmäärä on yli 
300, joista noin 80 kuuluu kil-
lan omaan pursiseuraan. Killalla 

on kaksi kiltavenettä, Nalle Rau-
malla ja Norppa Turussa. Veneil-
lä on vuosittain moninaisia käyt-
tökohteita (kertausharjoi tukset , 
koulutus, yleishyödylliset tehtä-
vät (mm. VaPePa) sekä jäsenistön 
virkistys) a jotunteja ja -maileja 
tulee runsaslukuisesti. 

Lyyli-harjoituksessa 2003 Aalto-harjoituksessa 2004 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 

Alpo Tuurnala 

Harmaat laivat 
— kuusikymmenluvulta 

vuosituhannen vaihteeseen 
Insinöörikommodori evp Alpo Tuurnalan kirja 

Harmaat laivat on taidokkaasti kuvitettu kronikka 
merivoimien aluksista viimeiseltä neljältä 

vuosikymmeneltä 

104 sivua, koko 265x 210 mm 

42 € 

Muista myös muut 
John Nurmisen Säätiön loistavat arvoteokset: 

Ultima Thule • Meritaiteen mestareita 
Mare Balticum • Taide ja meri • Koillisväylä 
Suomenlahden albumi • Kuunarilaiva Uljas 

Tilaukset ja tiedustelut: 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki 
Puhelin 010 545 2436 
www.johnnurmisensaatio.fi 
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SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 
C 25 
26100 Rauma 
koti 02-822 7201 
työ 02-822 8270 
040-510 5547 
tauno. 
setala@kolumbus.fi 

Sihteeri 
Ravo Sarmet 
Kolhantie 132 
26510 Rauma 
koti 02-822 5575 
työ 010 466 8476 
040-562 8182 
ravo.sarmet@ 
dnainternet.net 

Killan hoitama 
Kuuskajaskarin pe-
rinnelinnakkeen 2. 
tykki 

Se l k ä m e r e n Rann ikkok i l t a 
ry on perus te t tu Raumalla 
17.03.1992 Turun Rannik-
kotykistökillan alaosastona, 

jollaisena toimittiin aina vuoteen 
1995. Alkuvuodet osoittivat, että 
yhteyden p i täminen Turkuun ja 
pääkiltaan, t iedonkulun järjestä-
minen jäsenistölle sekä osallistu-
minen järjestettävään toimintaan 
oli tavattoman vaikeaa pelkästään 
jo etäisyyden takia. Näin syntyi 
ajatus i tsenäistyä joka t apah tu i 
24.08.1995 ja yhdistysrekisteriin 
kilta merkittiin 02.10.1996 

Kilta on perustet tu aselaji- ja 
joukko-osastoki l tana, jonka pe-
r innejoukko-osasto oli silloinen 
Turun Rannikkotykistörykment-
ti nykyinen Turun Rannikkopat-
teristo. Puolustusvoimien organi-
saatiouudistusten myötä astui ku-
vaan mukaan luonnollisesti Saa-
ristomeren Meripuolustualue. 

Killan tarkoituksena on ran-
nikkopuolustuksen piiriin histo-
riallisten perinteiden vaaliminen. 
Aselajin varusmiesten ja reservi-
läisten yhteishengen ja maanpuo-
lus tus ta i to jen y l l äp i t äminen ja 
kehi t täminen. Erityisenä tavoit-
teena oli ja on edelleen Kuuska-
jaskarin l innakkeen kunniakkai-
den perinteiden vaaliminen kuu-
luisaksi tulleessa "Kuuskajaskari 
hengessä" M y ö h e m m i n on toi-
mintaan mukaan tullut vapaaeh-
toinen maanpuolus tuskoulu tus , 

jossa killalla on merki t tävä pa-
nos R a u m a n Seudun paikal l is-
osaston jär jes tämissä koulutus-
tilaisuuksissa järjestäjänä ja kou-
luttajana. Yhteistoiminta muiden 
raumalaisten maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa on tiivistä ja tu-
loksellista, josta voidaan mainita 
mm. sotilastaitoja vaaliva kilpai-
lutoiminta. Yhteis toiminta Saa-
r i s tomeren Mer ivar t ios ton kil-
lan Rauman alaosaston kanssa on 
ollut eri t täin hedelmällistä, jos-
ta uusimpana osoituksena on yh-
teinen "kil tamaja hanke" Kuus-
kajaskarin per innel innakkeel la , 
josta kaupunki on nimellistä kor-
vausta vastaan vuokrannut kilto-
jen käyttöön entisen ns. päällikön 
a s u n n o n , j onka k u n n o s t u s - ja 
muutostyöt on aloitettu syksyllä 
2003. Kuljetuksetkin onnistuvat 
erinomaisesti linnakkeelle vene-
ryhmän Nalle veneellä. 

Puolustusvoimien organisaa-
tiouudistusten myötä varusmies-
koulutus Kuuskajaskarin linnak-
keella lopete t t i in v u o n n a 1996 
ja vuoden 2000 syksyllä tehdyllä 
kauppakirjal la l innakesaari siir-
tyi takaisin Rauman kaupungin 
omistukseen. Tuolloin muuto in 
tyhjennetyllä linnakkeella oli vie-
lä 4 kpl 152/50 T tykkiä omissa 
asemissaan ja ampumakuntois i -
na. Killan aloitteesta raumala i -
set maanpuolustusjär jestöt teki-
vät kaupungi l le esi tyksen, et tä 

l innake t ta voitaisiin hyödyntää 
muun ajatellun to iminnan lisäk-
si vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen eri tarpeisiin. Ajatuksena oli, 
että raskaat tykit jätettäisiin pai-
koilleen ja että 2.tykkiä ei deak-
tivoitaisi vaan jätettäisiin ampu-
m a k u n t o o n ja sen kanta l innoi -
tetta voitaisiin hyödyntää erityi-
sesti per innetyötä silmällä pitä-
en. Samalla sitouduimme yhdessä 
kaupungin kanssa huolehtimaan 
2.tykin ja sen linnoitteen hoidos-
ta ja huollosta. Esityksemme sai 
kaupungin taholta erittäin myön-
teisen vastaanoton ja kaupungin 
esityksestä puolustusvoimat luo-
vutt ivat kaikki neljä tykkiä ase-
missaan kaupungi l le ja 2. tykki 
jäi ampumakunto isena . Tänään 
k i l t a m m e ja kaupunk i tykkien 
omis ta jana olemme er i t tä in yl-
peitä siitä, että meillä on toimiva 
tykki jota myös tarvittaessa käy-
tetään ns. saluuttilaukausten am-
pumiseen mm.ve te raan ipä ivän 
kunn iaks i . Kilta on h a n k k i n u t 
takaisin puolustusvoimilta myös 
evakuoidun tykkikohtaisen ma-
teriaalin ja sijoittanut sen omal-
le pa ika l leen , sekä u u s i m p a n a 
ns.raskaan keskiön kaluston joka 
on sijoitettu l innoitteeseen, jot-
ta voidaan esitellä miten ampu-
ma-arvojen määrit täminen on ta-
pah tunu t ennen t ietokoneaikaa. 
Linnoitetta ja 2.tykkiä on esitelty 
lukemattomille yksityisille ja yh-
teisöille aina ulkomaisia turisteja 
myöden. 

Kil tamme ei voi ylpeillä suu-
rella jäsenmäärällään mutta sitä-
k in e n e m m ä n runsas lukuise l la 
aktiivijäsenten määrällä suhtees-
sa koko jäsenmäärään joka koos-
tuu sekä miehistä että naisista lä-
h innä Raumalta ja lähiympäris-
töstä. 

Läh i tu leva i suuden suurena 
haas t eena on k i l t a m a j a n k u n -
nostus- ja muutostöiden loppuun 
suori t taminen siten, että jäsenet 
voivat hyödyntää sitä suunnitel-
lulla tavalla. 
Tauno Setälä 
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SUOMENLAHDEN MERIVARTIOKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT Suomenlahden merivartiokil-
ta on 29.4.2000 perus te t tu 
Suomenlahden merivartios-
ton reserviläisille ja henkilö-

kunnalle tarkoitettu kilta. 
Killan toiminta-ajatus on pitää 

yllä ja kehittää jäsenistön maan-
puolustushenkeä, sekä vaalia me-
rivartioperinnettä. Kilta järjestää 
jäsenistölle yhteistyössä vart io-
ston kanssa sotilaallis- sekä siviili-
painoitteisia koulutus tapahtumia, 
jotka ovat MPK ry:n (Maanpuo-
lustuskoulutus ry) kursseja ja jois-
ta saa tietyin edellytyksin korvaa-
via kertausharjoituspäiviä. 

Kilta järjestää tutustumiskäyn-
tejä erilaisiin kohteisiin. Kevättal-
vella on järjestetty merikarttojen 
päivitystilaisuus, jossa on vaihdet-
tu kokemuksia ankkuripaikoista 
sekä luonnonsatamista. 

Killan tapah tumis ta saa tie-
toa nettisivuilla osoitteessa www. 
mpkry.fi/merivartiokilta. 
Timo Mäkiö 

Puheenjohtaja 
Timo Mäkiö 
Väärämäentie / e B 168 
00700 Helsinki 
050-532 5154 

Sihteeri 
Kare Ojaniemi 
Rantakartanontie 4 G 
112 
00910 Helsinki 
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YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Pekka Ahtola 
0400-468 380 
pekka.ahtola@pp.inet.fi 

Varapuheenjohtaja 
Martti Holma 
040-755 4261 
martti.holma@welho. 
com 

Kimmo Ylitalo 
(Kuivasaari) 
040-547 8729 
kimmo.ylitalo@ray.fi 

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

Pentti Alestalo 
(rahastonhoitaja, jäsen 
rekisteri, postitus) 
041-506 9940 
pentti.alestalo@pp.inet.fi 

Timo Elolähde 
(järjestöt) 
040-830 4097 
timo.elolahde@ytv.fi 

Mauri Harju 
(Kajanuksen saunan hoi-
taja) 
0400-443 749 

Matti Hiltunen 
(Järvön isäntä) 
040-342 7064 
matti.hiltunen7@luukku. 
com 

Jaana Kiverä 
(Järvön emäntä) 
040-705 4251 
kivera@kolumbus.fi 

Jussi Wirtanen 
(tiedotus) 
040-824 9462 
jussi.wirtanen@welho. 
com 

SUOMENLINNAN 
RÄNNI KKOTYKISTÖ Kl LTA ry 
toiminut jo yli 40 vuotta 

Suomenl innan Rannikkoty-
kistökillan kotipaikkana on 
Helsinki ja toiminta-alueena 
Suomenlahden Meripuolus-

tusalueen toiminta-alue. Yhdistys 
vaalii ja ylläpitää Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin ja sen edel-
täjien perinteitä. Killan varsinai-
seksi jäseneksi voi päästä jokainen 
Suomen kansalainen ikään ja su-
kupuoleen katsomatta. Killassa on 
jo yli 400 jäsentä. 

RT-Kilta on tunne t tu raken-
nus- ja entisöintitöistään, joihin 
kuuluvat m m . Kuivasaaren lin-
nakkeen 305 m m kaksoistykki-
to rn i sekä Kuivasaaren museo-
alue, Upinniemessä sijaitseva his-
toriallisesti arvokas Kajanuksen 
sauna sekä Järvön saarelle Pork-
kalan edustal le r akenne t tu ko-
mea hirsihuvila rantasaunoineen 
ja laitureineen. 

Suomenl innan Rannikkoty-
kistökilta oli myös ensimmäis-
ten järjestöjen joukossa luomassa 
suuntaviivoja nykyiselle vapaaeh-
toiselle maanpuolustuskoulutuk-
selle. Nykyisin vapaaehtoiskou-

lutuksesta huolehtii Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piiri. Erityisesti sen Suomenlah-
den Meripuolustusosastossa toi-
mii paljon RT-Killan jäseniä. 

RT-Kilta toimii yhteistyössä 
Suomenlahden Mer ipuolus tus-
alueen Merisot i las to imikunnan 
kanssa tukemal la l äh innä Suo-
menl innan Rannikkorykmentis-
sä palvelevia varusmiehiä . Kel-
taisen Rykmentin eli Rannikko-
tykistörykmentti 2:n (RTR 2) pe-
rinneyhdistys toimii killan jaok-
sena. 

RT-Kilta on järjestänyt myös 
lukuisia retkiä ja tutustumiskäyn-
tejä sekä esitelmätilaisuuksia. 

Kuivasaaren 
yleisöretket 
edelleen kysyttyjä 
Kesällä 2004 järjestett i in jälleen 
neljänä viikonloppuna mahdolli-
suus tutustua Kuivasaaren linnak-
keen ainutlaatuiseen luontoon ja 
rannikkotykis tömuseoon asian-
tuntevien museo- ja luonto-op-
paiden johdolla. Suuren suosion 

aikaisempina vuosina saavuttaneet 
retket olivat tänäkin kesänä kysyt-
tyjä eikä sateinen alkukesä jarrut-
tanut yleisömäärää millään tavoin. 
Kun mantereella satoi ja salamoi 
paistoi Kuivasaaressa aurinko täy-
deltä terältä. 

Paras kukinta- ja pesimäkau-
si osui jäl leen t ouko-kesäkuu-
hun ja i loksemme havai ts imme 
että harvinaisemmat kasvit kuten 
nuokkukohokki olivat levinneet 
ja yleistyneet saaren eri kolkkiin. 
Useita kesiä Kuivasaaressa pe-
sinyt kyhmyjou t senpar i sai ke-
väällä kolme poikasta, joista va-
litettavasti vain yksi on enää tätä 
kirjoitet taessa hengissä. Runsas 
l in tukanta houkut te l ikin erityi-
sesti l intualan harrastaj ia kesäi-
selle retkelle Kuivasaareen san-
koin joukoin. Muun muassa val-
koposki- ja kanadanhanhe t sekä 
merimetsot olivat vieraili joiden 
kiikareiden kohteina. Valkopos-
kihanhien määrä Kuivasaaressa 
oli tänä kesänä vähentynyt radi-
kaalisti sillä vain 3-4 paria poika-
sineen tavattiin saaren lähialueil-
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ta. Suurin osa hanhista oli siirty-
nyt pesimään tänä kesänä ilmei-
sesti mantereen puolelle, jossa 
valkoposkihanhista on jo ylitar-
jontaa. Muun muassa Vuosaa-
ressa ja Sörnäisissä hanhia yritet-
tiin käännyt tää takaisin saaris-
toon ripottelemalla heinikkoon 
niin sanottua kanelihappoa, jon-
ka hajusta ja mausta hanhet eivät 
pidä. Sen sijaan teeri pesi Kuiva-
saaressa jälleen onnistuneesti ja 
haahkoja sekä merimetsoja nä-
kyi myös edellisvuosia enemmän. 
Kylmä alkukesä hillitsi sinilevä-
lauttojen muodostumista ja meri-
vesi oli kirkasta ja uimakelpoista 
koko kesän. 

Retkivi ikonloppujen tuot to 
käytetään perinteiden mukaises-
ti lyhentämättömänä Kuivasaa-
ren rannikkotykistömuseon yl-
läpitoon ja kehittämiseen. Muun 
muassa vanhan kasarmin ja ko-
mentajan asuinrakennus maala-
taan kesän yleisöretkistä saaduil-
la tuloilla. Myös Kuivasaareen 
asennettavat kolme uutta rannik-
kotykkiä saadaan kustannet tua 
menneen kesän tuloilla. 

Suurkiitokset kaikille kiltalai-
sille ja talkoolaisille sekä SlRR:n 
henkilöstölle kesän 2004 Kuiva-
saari-viikonloppujen onnistumi-
sesta! 

Lisätietoja Kuivasaaren retki-
viikonlopuista saa tiedottaja Jus-
si Wirtaselta, puh. 040-824 9462 
sekä osoitteesta www.rt-kilta.net. 

Kuivasaari kunnioitti 
• • i • • • •• • •• •• Helsinki-paivaa 
Edes sateinen ja kylmä keli ei on-
nistunut latistamaan tunnelmaa 
kun Kuivasaaren järeä 12-tuumai-
nen kaksoistykkitorni ampui jäl-
leen saluuttilaukaukset, tällä ker-
taa Helsinki-päivän kunniaksi. 
AALTO 2004 -sotaharjoituksen 
yhteydessä järjestetty yleisöpäi-
vä avasi mahdollisuuden yleisölle 
päästä seuraamaan Kuivasaaren 
linnakkeelle saluuttilaukausten 
ammuntoja . Lyypekinlaiturista 
lähtenyt kuljetus toi saarelle sa-
deviittoihin ja -takkeihin pukeu-
tunutta yleisöä, jolla oli tunnel-
ma korkealla vaikkei kesäsää juu-
ri suosinutkaan. Normaalisti am-
muntojen aikana Kuivasaareen ei 
päästetä kuin puolustusvoimain 
henkilöstöä ja 12-tuumaisen tyk-
ki tornin tykkiryhmän jäsenet, 

joten kyseessä oli erittäin harvi-
nainen tilaisuus todeta "Wanhan 
Rouvan" taistelukunto kunnialau-
kausten muodossa. 

Myös mantereen puolella am-
m u n n a t ki innost ivat uteliaita. 
Kaivopuiston ran taan kerään-
tyi hyvissä ajoin ennen klo 11 ja 
15 ammuttuja saluuttilaukauksia 
sankka joukko yleisöä kuuntele-
maan ja katselemaan ääni- ja va-
loefektejä. Ammunnat kiinnosti-
vat myös AALTO-sotaharjoituk-
seen osallistuneita reserviläisiä ja 
muun muassa Merisataman tun-
tumaan rakennetun Camp Kaivo 
-konttileirin väki hiljentyi kuun-
telemaan 70-vuotiaan tykkivan-
huksen jyrähdyksiä. 

Kuivasaaren 
kaksoistykkitorni 
vartioinut Suomen-
lahtea jo 70-vuotta 
Kuivasaaren linnakkeen 12-tuu-
mainen 305/52 0 2 (Obuhov)-kak-
soistykkitorni vihittiin 12.05.1934. 
Läsnä olivat muun muassa Tasa-
vallan Presidentti PE. Svinhufvud, 
pääministeri T.M. Kivimäki, puo-
lustusministeri Arvi Oksala, sota-
väen päällikkö kenraaliluutnantti 
Hugo Österman ja meripuolus-
tuksen päällikkö kenraalimaju-
ri Väinö Valve. Mäkiluodon torni 
ampui kunnialaukaukset molem-
milla putkilla Kuivasaaren eteen 
n. 500 metrin päähän saaren etelä-
kärjestä ja tornin betoniperustaan 
laskettiin perustamiskirja ja raha-
näytteitä käytössä olevista metalli-
rahoista kaikki suljettuna 57 mm: 
n Nordenfelt -hylsyyn. 

Järvön toiminta 
jälleen vilkasta 
Puolustusvoimille kuuluva luon-
nonkaunis Järvön saari sijaitsee 
vain kymmenen minuutin vene-
matkan päässä Porkkalanniemes-
tä. Järvön palveluja killan jäsen-
ten lisäksi pääsivät kesällä 2004 
käyttämään myös muut Suomen-
lahden Meripuolustusalueen vas-
tuualueella toimivien Sininen Re-
servi ry:n jäsenjärjestöjen hen-
kilöjäsenet sekä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin perinneyh-
distyksen jäsenet ja Suomenlah-
den Meripuolustusalueen henkilö-
kunta. Myös uusien käyttäjien on 
jatkossakin suoritettava normaalit 
Järvön liittymis-, vene- ja vierailu-
maksut. Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan jäsenmaksua heidän 
ei tarvinnut kuitenkaan maksaa. 

Kiltalaiset pääsevät Järvöhön 
omalla veneellä. Tämä edellyttää 
kertaluonteisen liittymismaksun 
maksamista ja lisäksi venemak-
sun suorittamista ennen kunkin 
vuoden ens immäis tä käyntiä. 
Kertaluontoinen liittymismaksu 
on 170 euroa ja venemaksu 90 eu-
roa vuodessa. Venemaksuun si-
sältyy 20 euron vierailumaksu. 
Näillä maksui l la y l läpidämme 
Järvön laitureita, grillikatoksia 
ym. Järvö on puolustusvoimien 
aluetta ja sinne tarvitaan kulku-
lupa. Lupa saadaan kesän alus-
sa liittymis- ja vierailumaksunsa 
maksaneiden nimistä. 

Kesällä 2004 kokeiltiin mah-
dollisuutta maksaa yhden päivän 
oleskelusta 5 euron kertamaksu, 
jonka tuli olla maksettuna ennen 
saareen saapumista. Kertamaksu 
sisälsi oikeuden vierailla Järvössä 
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ilman yöpymistä. Koska kokeilu 
sujui joustavasti on todennäköis-
tä että samaa päivämaksua käy-
tetään myös tulevina purjehdus-
kausina. 

Lisätietoja toiminnasta antaa 
Järvön isäntä Matti Hiltunen. 

Kajanuksen sauna _ 
houkuttelee löylyihin 
Säveltäjämestari Robert Kajanuk-
sen 1900-luvun vaihteessa raken-
nuttama todella näyttävä ranta-
sauna sijaitsee aivan Upinniemen 
eteläisimmässä kärjessä, vajaan 
tunnin ajomatkan päässä Helsin-
gistä. Rakennus on entisöity, ja se 
sopii erityisesti hallitusten ja joh-
toryhmien sauna- ja kokouspai-
kaksi. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan jäsenet perheineen 
voivat käyttää Kajanuksen sau-
naa 70 euron hintaan. Käytä etua 
hyväksesi, mutta muista jättää 
paikat vähintään siihen kuntoon 
kuin ne olivat ennen saunaan tu-
loasi. Näin voimme jatkossakin 

pitää kiltalaisten saunamaksun 
edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttä-
vät myös yritykset ja muut upe-
an löylypaikan tarvitsijat. Yrityk-
sille, yhdistyksille ja muille yh-
teisöille hinta on 420 euroa. Ei-
kiltalaisten perheille, puolustus-
voimien yksiköille ja muille si-
dosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. 
Perhe tarkoittaa tässä todellakin 
perhettä (jossa on enintään seit-
semän jäsentä) eikä esim. urhei-
luseuraa tai työkavereita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen 
varuskunnan alueella ja sinne 
tarvitaan kulkuluvat. Jos seuru-
eeseen kuuluu ulkomaalaisia vie-
raita, heillekin on anottava kul-
kuluvat vähintään viikkoa en-
nen vierailua. Kajanuksen sau-
nan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 
749), jolta varataan kaikki sauna-
vuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY 

Muut kilta-asiat 
Killan w w w - s i v u t 
RT-Killan kotisivut löytyvät osoit-
teessa: http://www. rt-kilta. net/ 

Killalla on sivusto myös osoit-
teessa Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton portaalissa osoitteessa: http:// 
www.mpkl.fi. Valitse vaihtoehto 
"Jäsenyhdistykset ja kiltapiirit" ja 
yhdistyksen nimi. Sivuston sisäl-
tö koostuu lähinnä uutis- ja yhte-
ystieto-osioista. 

Kirjallisuutta 
Kristiina Slottelta voi tilata neljää 
Ove Enqvistin kirjoittamaa his-
toriikkia: Järvö, Kuivasaari, Ro-
bert Kajanuksen sauna ja huvila 
sekä Vallisaari ja Kuninkaansaa-
ri. Kunkin hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. Muutama kappale Iso-
saari-Kuivasaari -historiikkiakin 
vielä löytyy. Hinta on sama kuin 
edellä. 

Lisäksi myynnissä ovat Ove 
Enqvistin kirja Itsenäisen Suo-
men Rannikkotykit 1918-1998 
ja Markus Mannisen teos Viapo-
ri, Merilinnoitus ensimmäises-
sä maailmansodassa 1914-1918. 
Kummankin hinta on 12 euroa + 
postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan tuottama itsenäisen Suomen 
rannikkotykistöä esittävä noin 40 
minuuttia pitkä video kertoo ran-
nikkotykistön historiaa vuodes-
ta 1918 alkaen aina aselajin lak-
kauttamiseen saakka. Kuvamate-
riaalina on käytetty muun muassa 
harvinaisia TK-filmejä, asiantun-
tijoiden haastatteluja sekä jonkin 
verran varta vasten videota varten 
kuvattua uutta materiaalia. Video-
ta voi tilata Kristiina Slottelta hin-
taan 20 euroa + postituskulut. 
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TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT ry:n JA 
RESERVILÄISET ry:n MERIOSASTOT 

"Muikkupurjehtijat" merimiehinä 

Pi rkanmaa la i se t mer iosas -
tot juhlivat toimintansa 40-
vuotisjuhlia syksyllä 2002. 
Samalla tuli kuluneeksi 15 

v u o t t a o m a n k o u l u t u s a l u k s e n 
käyttöönotosta. 

Kesäkuun 28. pä ivänä 1962 
kokoontu i R a t i n a n l i n n a n kah-
vioon kutsusta 14 meriupseeria 
tarkoituksenaan oman meriosas-
ton perustaminen. Sen ohjelmaan 
suunniteltiin mm. merikilpailutoi-
mintaa, merenkulkuun ja laivas-
toon liittyviä harrastuksia. Osas-
to perustet t i in ja toiminta alkoi 
ripeästi, Laivaston vuosipäivänä 
laskettiin Kalevankankaan san-
karihaudoille ankkurin muotoin-
en havuseppele. 

Tästä tapahtumasta tuli perin-
ne. RUL:n merikilpailuissa Kot-
kassa 1.-2.9. saavutet t i in vaati-
maton 7. tila, mut ta kokemuksia 
saatiin. 

Talvella 1962-63 järjestett i in 
Suomen Navigaatioliiton johdolla 
navigaatiokurssit , joiden tavoit-
teena oli rannikkolaivurikurss i . 
Osallistujia oli yli 20. Se oli alku-
na navigoinnin jatkuvaan opiske-
luun Tampereella ja johti Tam-
pereen Navigaatioseuran perusta-
miseen 1966. Perustajajäsenet oli-
vat reservin meriupseereita. 

Lipunnosto- ja laskutilaisuu-
det Tampereen Reserviupseerik-
erhon majalla Ylöjärven Siivikka-
lassa muodostuivat merimiestans-
seineen merkittäviksi juhliksi. 

Jo to isena t o i m i n t a v u o n n a 
1963 Tampereen Reserviupseerik-
ero ry:n meriosasto voitti Airis-
tolla RUL:n merikilpailut ja kaksi 
viikkoa myöhemmin Tammisaa-
ren vesillä Pohjoismaiden mesta-
ruuden. Muitakin pokaaleja näille 
"muikkupurjehtijoille" kart tui ja 
n i inpä myös RUL:n ja RAUL:n 
meriki lpai lujen järjestelyvastuu 
tuli Näsijärvelle. 

Kisat vietiin komeasti päätök-

seen ja niinpä niiden järjestämin-
en on kuulunut sittemmin tarvit-
taessa ohjelmaan. V. 1964 merkit-
si merellisen t o iminnan laajen-
emista Tampereel la , k u n myös 
Tampereen Aliupseerien yhtey-
teen perustett i in meriosasto. Yh-
teis työl lä on ollut t o i m i n n a s -
samme aivan ratkaiseva merkitys 
ja niinpä tänään aliupseereja on 
meriosastoissamme valtaosa. 

M e r i o s a s t o n j ä s e n t e n kes-
kuudessa oli vuosikausia vireillä 
k i innostus meripelas tus toimin-
nan ja venei lyn tu rva l l i suuden 
organisoimiseksi . Väl ia ika inen 
toimikunta kutsui ltn Simo Simo-
lan avaamaan kokouksen koolle 
20.3. 1964. Saapuvilla oli lähes 
sata asiasta k i i n n o s t u n u t t a ve-
neilijää ja purjehtijaa. 

Kokouksessa reserviupseerik-
erhon meriosaston puheenjohta-
ja inskaptl Rolf Chr is t iansen ja 
sihteeri ltn Simo Simola valittiin 
mer ipe las tusyhdis tyksen hal l i -
tuksen johtoon. Näin meriosasto 
oli tois tamiseen taustavaikut ta-
jana merki t tävän vesillä l i ikku-
miseen vaikuttavan yhdistyksen 
perustamiseen ja sitä seurannee-
seen vilkkaaseen toimintaan. Yh-
distykselle hank i t t u meripelas-
tusalus Siilinkari toimi myös lu-

kuisien meriosastolaisten käytän-
nön harjoitusaluksena. 

Meriosastot ylläpitivät yhteyk-
siä laivastoon ja Pansiosta saatiin 
käyttöön kilpailujen järjestämis-
een tarvittavaa kalustoa ja materi-
aalia. Samoin Laivaston edustajat 
ovat jatkuvasti olleet esitelmöitsi-
jöinä kokouks issamme. Saatta-
ja Hämeenmaa otettiin tampere-
laisten omaksi kummialukseksi , 
kun Tampereen kaupungin joh-
to ja meriosastojen edustajat pal-
jast ivat Laivaston j ä r j e s t ämien 
juhlall isuuksien yhteydessä Hä-
m e e n m a a h a n k i inn i te tyn Tam-
pereen kaupungin vaakunan tou-
kokuun lopulla 1976. 

Rannikkotykistön 
"lippujaivasta" 
reservin 
harjoitusalukseksi 
O m a n aluksen hankin ta oli jat-
kuvasti mielessä ja näissä mer-
keissä osastojen pj Kai Hjorth piti 
yhteyttä Turkuun. Alkuvuodesta 
1986 meriosastojen edustajat Kai 
Hjorh, Raimo Puukka, Iiro Tuo-
minen ja Timo Riutta kutsutti in 
Pansioon tu tus tumaan kolmeen 
poistettavaan alukseen. Raadin va-
linta kohdistui yksimielisesti suu-
rimpaan mahdolliseen. Gyltöössä 

Vuonna 1966 Hami-
nassa Rannikkoty-
kistölle rakennettu 
kelirikkovene K 24 
toimii nykyisin m/s 
Pirkanmaan nimellä 
Tampereen meriosas-
ton koulutusalukse-
na.Se on rekisteröity 
Tampereen Navigaa-
tioseuran venere-
kisteriin. Kuva Matti 
Kuusela 

YHTEYSTIEDOT: 

Tampereen 
Reserviläiset ry ja 
Tampereen 
Reserviupseerit ry 
Väinölänkatu 2 
33 100 Tampere 
03-212 4477 ja 
03-2127957 
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M/S PIRKANMAAN 
TUKISÄÄTIÖ 

Tukisäätiön pj. 
Pekka Rautalahti 
040 546 4547 

Laivaisäntä 
kai.hjorth@pp.inet.fi  
050 402 6665 

palvellut Kelirikkovene K 24 to-
dettiin parhaaksi. Lisäksi sen ko-
neella oli peruskorjauksen jälkeen 
ajettu vain n. 300 tuntia. 

Kel i r ikkoveneeseen m a h t u i 
a ikoinaan 35 henkeä, nyt sisus-
tuksen seurauksena vähemmän. 
Pituutta on 13,14 m, leveyttä 4,2 
m, syväys perässä 1,85 m. Painoa 
on nosturin vaa'an mukaan ollut 
n. 25 tn säiliöt tyhjänä. Pääkone 
on Valmet 815 D12M, teho 110 
kW/1800 r / m i n . P o l t t o a i n e t t a 
kuluu 15 l/h nopeuden ollessa 8 
solmua ja kierroksia 1500/min. 
Koska alus työskenteli pitkät ajat 
kaukana tankkauspisteistä, pol-
t toa ine t ta sopii t ankke ih in yh-
teensä 3000 1. Ostajiksi merkit-
t i in P o h j o i s - H ä m e e n Reservi-
upsee r ip i i r i ja reserv in a l iup-
seeripiiri . Lokakuun 3. päivänä 
1987 kommodor i Aarno Koivis-
ton puoliso Lea Kaarina Koivis-
to vihki aluksemme samppanja-
pullolla m/s Pirkanmaaksi. Kun-
nostuksen yhteydessä se sai peit-
teekseen uudet värit . Laivaston 
70-vuotis juhlaparaat i in Helsin-
gissä 4.7.1988 osallistuttiin uusis-
sa väreissä. 

Aluksen yl läpi tämiseksi ja 
halli tsemiseksi perustet t i in M/s 
Pi rkanmaan Tukisäätiö rs, jonka 
taustayhteisöinä ovat Tampereen 
Reserviupseerit ry ja Tampereen 
Reserviläiset ry. Säätiön hallituk-
seen kuuluu kuusi jäsentä, neljä 
upseeria ja kaksi aliupseeria. Toi-
mivan hal l i tuksen muodostavat 
tätä julkaistaessa pj Pekka Rau-
ta lah t i , v a r ap j Iiro Tuominen , 

jäsenet Kai Hjorth, Raimo Puuk-
ka, Kari Leivaara ja Jorma Joen-
polvi. Säätiön asiamies on Matti 
Kuusela. Säätiöstä, aluksestamme 
ja meriosastosta on julkaistu kir-
janen M/s P i rkanmaa - Pirkan-
maalaiset meriosastot 40 vuotta, 
Tre kesäkuussa 2002. Kirjaa on 
saatavana säätiön kautta. 

Nauvosta Pansioon 
Pitkäaikaiseksi satamakseen m/s 
Pirkanmaa sai aluksi Keson tela-
kan Nauvossa. Perinteisesti aluk-
semme on nostettu talveksi kui-
ville. Vapaamuotoiset harjoitus-
purjehdukset ulottuivat mm. Kot-
kaan, Ruotsiin, Viroon ja Tans-
kaan . Os in pi tkä m a a m a t k a ja 
ankarat talkoot telakkamaksujen 
suori t tamiseksi karsivat kovasti 
laivan käyttäjäkuntaa. Talvisin on 
j ärj estetty veneenkäyttäj äkurssej a 
ja kesäisin aluksen käsittelyä me-
rellä säätiön toimesta. On osallis-
tu t tu Laivaston mer isotahar jo i -
tuksiin. 

Neuvos to l i i ton k a a t u m i s e n 
jälkeen varsinainen maanpuolus-
tuskoulu tus voitiin käynnis tää . 
MPK ry:n mer ipuo lus tusp i i r in 
Läntisen koulutusalueen perusta-
misen jälkeen. Tampereen Merio-
sasta / Tampereen Paikallisosasto 
liittyi Läntiseen koulutusaluee-
seen, jonka a luepääl l ikkönä on 
kom Matti Ketola. Tämän myötä 
jäsenistön aktiivisuus on kohon-
nu t ja i k ä r a k e n n e n u o r t u n u t . 
Säätiö on luovut tanut alustaan 
Tampereen Paikallisosaston har-
joitusalukseksi ja vastineeksi Saa-

ristomeren Meripuolustusalueelta 
Pansiosta on saatu kesäsatama ja 
talvisäilytys sekä varas tokont in 
paikka veloituksetta. Tämä aset-
taa haasteen jatkuvan harjoi tus-
toiminnan ylläpitämiseksi, jonka 
johtamisesta vastaavat tampere-
laiset kou lu t ta ja t . Tun tu i i han 
hyvältä, kun Tampereen joukkue 
saavutti Raumalla syksyllä 2004 
neljännen sijan merikilpailuissa! 

Laivaston t r u k k i nost i Pan-
siossa m/s Pirkanmaan pukilleen 
p e r j a n t a i n a , 5.11.04 ja 11 ha r -
joi tukseen osall is tuvaa mer i re-
serviläistä työsti aluksen talvisäi-
ly tyskuntoon saman päivän ai-
kana. Talven aikana rakennetaan 
lain vaat ima sept i tankki . Alus-
ta läht ien on j o u k o s s a m m e ol-
lut ni in monen alan ammat t im-
iehiä (ja naisia), et tä ulkopuol-
ista työvoimaa on käytet ty vain 
vannasputken peräpäässä olevan 
laakerin uusintaan. Tässä yhtey-
dessä osoitamme SmMepalle kii-
toksemme siitä tuesta, jolla M/s 
Pirkanmaan Tukisäätiö on kyen-
nyt ylläpitämään alustamme Tam-
pereen m e r i o s a s t o n i k i o m a n a 
harjoitusveneenä. 

Matti Kuusela 

Merisaston historian lähde: 
Vastuun vartiossa, 
toim. Pekka Ruusukallio 

Tampereen paikallis-
osaston jäsenet saa-
vat koulutusta MPK ry: 
n Meripuolustuspiirin 
Läntisen koulutusalu-
een johdolla mm. Pan-
siossa. Kuvassa meneil-
lään pelastuslautan 
käyttökoulutus.Kuva 
Kari Leivaara 
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TURUN LAIVASTO KILTA ry 

Turun Laivastokilta on perus-
tettu ensimmäisenä Laivas-
ton Kilta ry:n paikalliskilta-
na jo 9.2.1964. 

Jäseniä killalla on lähes 300. 
Killan toiminta-alueena on Lou-
nais-Suomi ja to iminnan erityis-
koh teena Saar i s tomeren Mer i -
p u o l u s t u s a l u e e n v a r u s m i e h e t . 
Ki l lan j ä sen iks i voivat l i i t t yä 
kaikki maanpuolustuksesta kiin-
nos tunee t Suomen kansala ise t , 
niin naiset kuin miehetkin. 

Kilta py rk i i t o i m i n n a l l a a n 
mm: 
- Lisäämään maanpuolustus- ja 
laivastohenkisyyttä jäsenistön kes-
kuudessa. 
- Kehittämään yhteistyötä Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen ja 
sen henkilöjärjestöjen kesken. 
- Palkitsemaan killan plaketilla 
em joukko-osas ton varusmies-
luokkien parhaat merisotilaat. 
- Lisäämään varusmiesten palve-
lumotivaatiota esimiesten toimes-
ta jaettavin killan pikapalkkioin. 
- Lisäämään kiltatietoutta laivas-
ton varusmiesten ja reserviläisten 
keskuudessa. 

Kilta toimii aktiivisti omalla 
toiminta-alueellaan. Osallistum-
me mm. Turun Messuille ja Meri 
Ku t suu venemessu i l l e T u r u s -
sa. Jär jes tämme retkiä ja tu tus-
tumisia alueemme teollisuuteen 
ja joukko-osastoihin. Kilta osal-
listuu ja järjestää kalakilpailuja. 
Veljesiltoja järjestetään säännöl-
lisesti. Turun Laivastokilta osal-
listuu pohjoismaisiin laivastokil-
tapäiviin joka toinen vuosi, joi-
den p i topa ikkana vuonna 1994 
oli Turku. TLK jä r jes tää myös 
ampuma ja purjehduskilpailuja. 

Kiltaveljiämme Stora Beltil-
lä, Tanskan salmissa Pohjois-
maisten Kiltapäivien aikana. 
Taustalla uusi mahtava Stora 
Beltin silta. 

Vapaaehtoisen maanpuolus tuk-
sen kursseille voi osallistua kil-
lan jäsenenä. Kaikki jäsenemme 
voivat osallistua myös Varsinais-
Suomen Kiltapiirin jär jes tämiin 
tilaisuuksiin. 

Kaikki ki l lan jäsenet saavat 
neljä ke r t aa vuodessa i lmesty-
vän Rannikon Puolustaja-lehden. 
Lehti ke r too va l takunnal l i ses t i 
merellisen reservin kuulumisia. 
Lehti on myös merivoimien tie-
dostuskanava. Jäsenet saavat kak-
si ker taa vuodessa myös oman 
killan jäsentiedotteen, jossa ker-
rotaan puolivuosittain tulevat ta-
pahtumat . Lisäksi jäsenille lähe-
tetään kerran vuodessa ilmestyvä 
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 kaik-
kien killan jäsenten tunnus . Ris-
tin voi tilata joko Jouko Andströ-
miltä tai Erkki Lasaselta. Yhteys-

tiedot löytyvät killan hallituksen 
yhteystiedoista. 

T u r u n La ivas tok i l t a on jä-
senenä Laivaston Kilta ry:ssä ja 
Maanpuolustuski l tojen Liito ry: 
ssä. Maanpuolus tuski l lo issa on 
lähes 200 paikal l isosastoa jois-
sa yhteinen jäsenmäärä on lähes 
35.000 henkeä. Kiltaveljet ja sisa-
ret ovat tasa-arvoisia; siviili- tai 
sotilasarvoja ei tunneta. 

YHTEYSTIEDOT: 
Postiosoite: PL 4 
20241 Turku. 

puheenjohtaja 
Niskanen Olavi 
Pläkkikaupunginkatu 36 
20320 TURKU 
02-239 1642 (k), 
040 758 7252 
olavi.niskanen@pp.inet.fi 

sihteeri 
Kostian Eino 
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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S TURUN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Heikki Laiho 
02-279 2790 tai 
0400-520 620 
info@turunreservi-
meriupseerit.fi 

Jäsensihteeri 
Paul-Erik Lindström 
0204 521396 tai 
0400 740 016 
jasensihteeri@turun-
reservimeriupseerit.f 

www.turun-
reservimeriupseerit.fi 

Yhdistyksemme joukkue pohjoismaisissa merimestaruuskilpailuissa Helsingissä 2003 

Vuodesta 1982 alkaen itsenäi-
senä yhdistyksenä toiminut 
Turun Reservimeriupseerit 
ry on seuraaja vuonna 1957 

perustetulle Turun Reserviupseeri-
kerhon Meriosastolle. Tällä hetkel-
lä jäsenmäärämme on noin 120. 

Yhdis tyksemme kokoaa pii-
r i insä merell isestä ja merisot i -
laallisesta to iminnas ta ki innos-
tuneet Turun seudun reserviup-
seerit. Tarkoituksenamme on toi-
mia sekä merivoimissa palvellei-
den että muuten merellisistä toi-
minno i s t a k i innos tune iden re-
serviupseerien yhdyssiteenä. Jä-
seneksi haluavan on siis oltava re-
serviupseeri; sen sijaan asepalve-
luksen suorittamispaikalla ei ole 
merkitystä - ratkaisevaa on me-
rihenkisyys. 

Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat esitelmä- ja tu tus tumis t i -
laisuudet, retket, meri- ja muihin 
reserviläiskilpailuihin osallistu-
m i n e n sekä k ä y t ä n n ö n meren-
ku lkuun l i i t tyviin t apah tumi in 
osa l l i s tuminen . Toimintaa jär-
jestetään yhdessä muiden alueel-
la toimivien reserviupseeriyhdis-
tysten sekä muiden merellises-
ti suuntautuneiden maanpuolus-
tushenkisten yhdistysten kanssa. 
Kaksi kertaa vuodessa palkitsem-
me varusmiespalveluksensa hy-
vin suorit taneita al i luutnantteja 
upseerikokelaiden ylentämistilai-
suudessa. 

Maksamalla jäsenmaksumme 
tulee samalla Reserviupseerilii-
ton jäseneksi ja saa Reserviläinen 
ja Parivartio lehdet. Turun Reser-

vimeriupseerit ry:n jäsenet voivat 
lisäksi osall istua merisotilaalli-
seen koulutustoimintaan Maan-
puolustuskoulutus ry:n, Sininen 
Reservi ry:n ja Merivoimien jär-
jestämillä kursseilla. 

Yhdistykseemme voi tutustua 
t a r k e m m i n in ternet issä , missä 
voi myös liittyä jäseneksi. 
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Aker Finnyards 
aker 

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 1700. Vuoden 2004 liike-
vaihtoennuste on lähes 400 miljoo-
naa euroa. 

w w w . p l a n m e c a . c o m 

Ahlström 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS ry - RTUY 
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myös ajaa linnakkeilla palvele-
van jäsenistönsä etuja. Yhdistys 
on myös rohjennut ottaa kantaa 
ja osaltaan myös vaikuttaa asela-
jiamme 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 käsit-
televät teokset, Suomenlinna-ai-
heiset arvokkaat tutkimukset ja 
Rannikkotykkimies -kirjan use-
at painokset ovat ylläpitäneet 
maineikasta julkaisuperinnettä 
- joskus jopa yhdistyksen talou-
den kustannuksella. Tähänasti-
sen julkaisutoiminnan kruununa 
voidaan pitää entisten itsenäisten 

rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen historiasarjaa, joka valmistui 
juuri sopivasti rannikkotykis-
tön ja Merivoimen yhdistymisen 
kynnyksellä v 1997. 

Yhdistys julkaisee useasti 
palkittua meripuolustuksen am-
matt i - 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 Rannik-
kotykistömuseon perustamiseen 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys ry on perustettu itse-
näisyyspäivän kynnyksellä 
5.12.1933 ollen yksi maam-

me vanhimmista aselajiyhdistyk-
sistä toimien aktiivisesti mm soti-
en aikana. 

Perustamisen johtotähtenä 
oli: Rannikkotykistöjä meripuo-
lustus ovat osa Suomen Puolus-
tusvoimia, ja Suomen Puolus-
tusvoimat on osa suomalaista 
yhteiskuntaa, osa Itsenäistä Suo-
mea. 

Yhdistyksen päämääränä oli 
perustettaessa ja on edelleen koo-
ta laajalla alueella toimivan ase-
lajimme upseeristo vuosittain 
yhteisiin kokouksiin, tehdä ase-
lajiamme tunnetuksi julkaisutoi-
minnan keinoin sekä tarvittaessa 

linnan Upseeriker-
holla. 

Yhdistyksen perin-
nehuone Suomen-



vuonna 1948 sekä sen uudista-
miseen ja uusavajaisiin vuonna 
1988. 

Muita yhdistyksen saavutuk-
sia ovat yhdistyksen iso kantolip-
pu ja pienoislippu sekä standaari, 
jotka kaikki ovat nähtävänä ran-
nikkotykistön upeassa perinne-
huoneessa Suomenlinnan Upsee-
rikerholla. Perinnehuoneen vie-
ressä on "veljesyhdistyksemme" 

Meriupseeriyhdistyksen huone. 
Yhdistys on olemassa olon-

sa aikana palkinnut ansioituneita 
jäseniään eri tavoin. Yhdistyksen 
kunniajäseniksi on tähän men-
nessä kutsuttu 17 erityisen ansi-
oitunutta jäsentä; muiden muas-
sa tykistökenraali Vilho Neno-
nen, jääkärikenraali Väinö Val-
ve, kenraali Jaakko Valtanen sekä 
viimeisimpänä v 2003 yhdistyk-
sen 70 vuotisjuhlassa prikaati-

kenraali Asko Kilpinen ja evers-
ti Matti Lappalainen. Kultainen 
ansiomerkki on luovutettu vuo-
desta 1950 lähtien 26 ansioitu-
neelle jäsenelle ja vuonna 1987 
käyttöön otetun hopeisen ansio-
merkin on saanut 19 jäsentä. 

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

Yhdistyksen hallitus ja 
toimihenkilöt yhteystietoineen 

Puheenjohtaja 
Kom Hans-Peter Rekola 
0400-426 951 
hasse.rekola@mil.fi 

Varapuheenjohtaja 
Ev Juhani Haapala 
050-5381602 
haapala.jussi@luukku.com 

Taloudenhoitaja 
Komkapt Auvo Viita-aho 
040-5066917 
auvo.viita-
aho@rannikonpuolustaja.f i 

Sihteeri 
Kaptl Kari Salin 
040 5674149 
kari.salin@mil.fi 

Hallituksen jäsenet: 
Komkapt Taneli Uosukainen 
09-181 22560 
taneli.uosukainen@mil.fi 

Komkapt Sami Iso-Lauri 
09-181 24253 
sami.iso-lauri@mil.fi 

Kaptl Heikki Matti la 
09-181 67116 
heikki.mattila@mil.fi 

Ylil Mikko Antila 
019-181 4330 
m.anti la@columbus.fi 

Ylil res K immo Kinos 
050-3880282 
kimmo.kinos@scribona.fi 

Ylil Jukka Kiuru 
09-181 46191 
jukka.kiuru@mil.fi 

Ylil Lauri Virolainen 
02-181 33229 

Ylil Lari Pietiläinen 
05-181 67603 
larypie@yahoo.com 

Ylil Jussi Rodriquez 
09-181 44813 
jussi.rodriquez@mbnet.f i 

Työympäristön ergonomia, toimivuus, hyvä 
muotoilu ovat johtoajatuksiamme luodessam-
me uutta nykypäivän työtilatarpeisiin. Tule 
katsomaan ja kokeilemaan uutuuksiamme 
lähimpään näyttelyyn. Totea itse Iskun uusien 
työpisteiden toimivuus ja 
helppokäyttöisyys. 

O ISKU 
isku Oy, Isku Interiör 

Mukkulankatu 19, PL 240, 15101 Lahti 
puh. 03-868 11, interior@isku.fi 
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eriupseeriyhdistys ry on 
yksi Suomen vanhimmis-
ta aatteellisista upseeri-
yhdistyksistä. Se on täyt-

tänyt jo kunnioitettavat 81 vuotta. 
Itsenäisen Suomen laivasto 

syntyi kesällä 1918. Laivastolle, 
kuten puolustusvoimille yleensä-
kin, antoi itsenäisyyden alkutai-
paleella leimansa suuri kirjavuus. 
Erityisesti päällystö oli rakenteel-
taan ja koulutukseltaan epäyhte-
näistä. Osa oli saanut koulutuk-
sensa keisarillisessa Venäjän lai-
vastossa, osa laivastoon siirtyneitä 
merikapteeneita ja vähitellen oli 
myös kotimaassa koulutuksensa 
saaneita. Eroavaisuuksia koros-
ti vielä kielellinen kirjavuus, sil-
lä suomen ja ruotsin kielen lisäksi 
venäjän kielikin oli epävirallisessa 
käytössä. 

Niinpä yhteishengen ja am-
matillisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttaminen oli vaikeata kans-
sakäymisen jäädessä palveluksen 
ulkopuolella vähäiseksi. Haluttiin 
saada myös suuri yleisö kiinnos-
tumaan syntymässä olevasta lai-
vastosta. Tällaisessa tilanteessa 
ajatus meriupseerien oman yh-
distyksen perustamisesta oli mitä 
luonnollisin. Toiveen kypsyminen 
toteutumisen asteelle kesti kui-
tenkin viitisen vuotta. Varsinai-
nen perustamiskokous pidettiin 

24.10.1923. 
Meriupseeriyhdistys on ollut 

merkittävästi vaikuttamassa vuo-
den 1927 laivastolakiin ja edelleen 
laivaston rakennusohjelman to-
teutumiseen. 

Tänä päivänä yhdistys toimii 
edelleen suomalaisten meriupsee-
rien aatteellisena ja toiminnallise-
na yhdyssiteenä sekä toimii val-
takunnan meripuolustuksen ja 
muun merellisen turvallisuuden 
edistämiseksi. Yhdistys toteuttaa 
tarkoitustaan mm. 

- järjestämällä vuosittain 5-7 
kuukausikokousta, jotka toteute-
taan erilaisina vierailuna tai esi-
telmätilaisuuksina, joissa on esi-
telmöitsijät ovat alansa asiantun-
tijoita ja -taitajia. Aiheet myötäile-
vät vuosittain päätettävää teemaa. 
Vuoden 2004 teemana oli "Tur-
vallisuus Merellä". Näin yhdistys 
pyrkii kehittämään vakinaisessa 
palveluksessa olevien jäsentensä 
ammattitaitoa sekä koko jäsenis-
tön yleissivistystä. 

- jäsenmatkoilla lähialueille, 
vuoden 2004 syysmatka tehtiin 
Pietari-Kronstadt -alueelle 

- kartuttamalla meripuolus-
tuksen ja sen merkityksen yleistä 
tuntemusta 

- harjoittamalla julkaisutoi-
mintaa 

Sääntöjen mukaan Meriupsee-

riyhdistyksen varsinaiseksi jäse-
neksi voi päästä yhdistyksen halli-
tuksen hyväksymänä: 

a) vakinaisessa palveluksessa 
oleva meriupseeri tai meripuolus-
tustehtävissä palveleva päällys-
töön kuuluva viran- tai toimen-
haltija ja 

b) reserviin kuuluva meriup-
seeri. 

Jäseniä on 530, joista aktiivi-
palveluksessa olevia on puolet. 
Jäsenistön ikäjakauma on 25 - 94 
vuotta ja upseerinarvot aina ali-
luutnantista amiraaliin asti. 

Varsinaiset jäsenet suo-
rittavat yhdistykselle vuosittaisen 
jäsenmaksun tai kertakaikkisen 
ainaisjäsenmaksun. Varsinainen 
jäsenen, 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 2004 vuosikokous 
valitsi uudeksi puheenjohtajak-
si kommodori Jaakko Savisaaren. 
Varapuheenjohtajana toimii ko-
mentaja Markus Aarnio. 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimii yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on jä-
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sentuotteina useita merisotilaal-
lisia julkaisuja, jotka ovat myös 
muiden tilattavissa (hintoihin li-
sätään postikulut). 
Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meri-
puolustus autonomian aikana, 20 € 
- Suomen laivaston rakentaminen 
itsenäisyyden alkutaipaleella 1918-
1939,17 € 
- Suojattu merenkulku elinehto-
namme, miinoitusten ja miinan-
raivauksen vaikutus meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950, 20 € 
- Baltian kuvernementtien ja Suo-
men merkitys Venäjän keisarilli-
selle laivastolle v. 1856-1914,20 € 
- Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 
15 € 
Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993,17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyy-
den aikaa, 17 € 

YHTEYSTIEDOT: 
Puheenjohtaja 
kommodor i 
Jaakko Savisaari 
Merivoimien esikunta, 
094 81 24430 
jaakko.savisaari@mil.fi 

Sihteeri 
kapteeniluutnantti 
Jyrki Myllyperkiö 
050-552 0244 
jyrki.myllyperkio@ 
tapiola.fi 

Logistiikka on taitolaji. Hyvin hallittu toimitusketju varmis-
taa tavaroiden siirtymisen kustannustehokkaasti ja laaduk-
kaasti. Tehokas logistiikka vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. 

John Nurmisen liikevaihto on 83 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 
600. Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Venäjä ja Baltia. John Nurminen on 
toiminut jo 118 vuoden ajan. Pitkän iän salaisuus on ollut kyky vastata 
asiakkaiden uusiin haasteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. 

Ota yhteyttä. Mietitään seuraavaa siirtoasi yhdessä. 

www.johnnurminen.com John Nurminen • • • 
Logist i ikan osaaja 

Kesko on Suomen johtava kaupan 
alan pa lve luyr i tys , joka laajentaa 
to im in taansa myös Pohjoismaissa 
ja Ba l t iassa. Keh i t ämme kaupan 
konsepteja ja t o i m i m m e vähi t tä is-
kauppiaana sekä i tsenäisest i että 
ke t juyh te is työssä K-kaupp ia iden 
kanssa. 

Haluamme y l i t tää as iakkaidemme 
odo tukse t n i i n kauppaverkos ton 
kehi t tämisessä ku in kauppapalve-
lu iden tar joamisessa. Me teemme 
kauppoja ihmis i l le - sekä kauppiai l-
le, että ku lu t ta j i l le . 

Lue lisää www.keAko.fi. 

KESKO 
Kaupan tekijä 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT ry 
-ammattisotilaiden yhdistys 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit ry perustettiin vuon-
na 1986 silloisen virkajär-
jestelmän mukaisesti nimel-

lä Rannikkotykistön Toimiupsee-
rit ry. Toimiupseerin virkanimik-
keen muuttuessa 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 ta-
voitteena on kaikessa toiminnassa 
edistää jäsenistön yleis- ja am-
mattisivistystä. Meripuolustuk-
sen ja etenkin rannikkotykistön 
kunniakkaita perinteitä vaalitaan 
tietysti asiaan kuuluvalla tavalla. 
Yhdistys toimii rannikkojoukko-
jen opistoupseerien yhdyssitee-
nä, valvoen ja edistäen jäsentensä 
ammatillista järjestäytymistä ja 
edunvalvontaa. 

Jäsenistön käytännön edun-
valvontatoiminta on kuitenkin 
jätetty paikallisten päällystöyh-
distysten ja Päällystöliiton hoi-
dettavaksi. Yhdistyksen piirissä 

toimii lukuisia entisiä ja nykyi-
siä päällystöyhdistysten aktiivi-
sia jäseniä. Esimerkiksi nykyi-
nen Päällystöliiton puheenjohtaja 
Mika Oranen on toiminut myös 
Rannikkotykistön Opistoupsee-
rit ry:n puheenjohtajana. 

Jäseniä Kotkasta 
Saaristomerelle ja 
Rovaniemelle 
Nykyään jäsenkuntamme työs-
kentelee pääosin merivoimien eri 
joukko-osastoissa. Tämän lisäksi 
meitä palvelee merivoimien ul-
kopuolella niin maa- kuin ilma-
voimissakin. Reserviin siirtyneet 
opistoupseerit muodostavat evp-
jäsenten ryhmän. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liit-
tyä vakinaisessa palvelussuhtees-
sa puolustusvoimiin tai rajavar-
tiolaitokseen oleva tai ollut opis-
toupseeri, joka joko koulutuksen-
sa tai muun palveluksensa perus-
teella voidaan katsoa kuuluvan 
rannikkojoukkoihin. 

Hallinto ja toiminta 
Päätäntävaltaa yhdistyksessä 
käyttää syyskokouksessa valitta-
va hallitus, johon kuuluu 7 var-
sinaista jäsentä. Hallituksen jä-
senet varamiehineen valitaan 
alueittain tasapuolisesti. Evp-jä-

senillä on oma edustajansa. Yh-
distyksen puheenjohtajana on 
toiminut vuodesta 1998 lähtien 
kapteeniluutnantti Jari Anders-
son Helsingistä. 

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 kans-
sa. Syys- ja kevätkokoukset ovat 
keränneet ammat t ikuntamme 
edustajia koko eteläiseltä ranta-
maalta yhteen. Jatkokoulutuksen 
ohella tilaisuudet ovat mahdollis-
taneet myös ystävien ja opiskelu-
kavereiden tapaamiset. 

Vuosittaiseen toimintaan 
kuuluvien kevät- ja syyskokouk-
sien lisäksi järjestetään m m kesä-
retkiä ja evp- jäsenien tapaamis-
tilaisuuksia. 
Teksti: Jari Andersson ja 

Tatu Vartiainen 
Kuva: Anu Vuorinen 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Jari Andersson 
Köökarinkuja 3 A2 
00840 HELSINKI 
jari.andersson@mil.fi  
gsm 040-5254663 

Sihteeri 
Tatu Vartiainen 
SIMeriP/SIMepa 
PL 5,02471 Upinniemi 
tatu.vartiainen@mil.fi  
Puh (09) 18167111 

ti 1 8 
RANNIKON PUOLUSTAJA 

mailto:jari.andersson@mil.fi
mailto:tatu.vartiainen@mil.fi


RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS r y -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING rf 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Juhani A. Niska 
Keijukaistenp. 3A12 
00820 Helsinki 
09-786 351 
juhani.niska@detto. 
inet.fi 

Sihteeri 
Anu Vuorinen 
E/SIRR, PL 5 
00861 Helsinki 
040-502 59 26 
anu.vuorinen@av-
tai t to.net 

Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry:n perustava 
kokous pidettiin 4.4.1979 
kenraaliluutnantti Alpo 

Kantolan toimiessa puheenjohta-
jana - sittemmin yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajana - silloin 
elossa olevien rannikkotykistön 
kaikkien viiden kenraalin olles-
sa läsnä. Yhdistyksen keskeiseksi 
tehtäväksi päätettiin aselajin sää-
tiötyyppisen tuen perustamisen 
edellyttämän taloudellisen perus-
pääoman hankkiminen. 

Säätiön peruspääoma saatiin 
ripeästi kokoon ja Rannikkoty-
kistösäätiö - Kustartilleristiftel-
sen merkittiin rekisteriin 17.10. 
1979. Se on siitä alkaen ollut sään-
töjensä mukaan keskeinen tuki-
yhteisö rannikkopuolustuksen 
piirissä toimiville yhteisöille ja 
yksityisille. 

Tehtävänsä suoritettuaan yh-
distys vietti todellista hiljaiseloa. 
Ajan tuulten puhaltaessa herä-
si ajatus elvyttää yhdistys aselajin 
perinteiden keruuseen ja taltioi-
miseen. Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry päättikin vuosiko-
kouksessaan 2001 jatkaa ja ottaa 
ne päätoimisiksi tehtävikseen. 

Ote yhdistyksen sääntöjen 2.§: 
stä : "..tarkoituksena on innostaa 
vaalimaan rannikkotykistöaselajin 
ja rannikkojoukkojen sekä yhteisö-
jen perinteitä ja siihen liittyen tu-
kea niiden piirissä tapahtuvaa tut-
kimus-, keruu-, tiedotus-ja kehit-
tämistoimintaa, jorika tarkoituk-
sena on yleisen maanpuolustus-
hengenja erityisesti rannikkopuo-
lustuksellisen ajattelun ylläpitoa 
sekä kehittämistä osana meripuo-
lustusta. . .pyrkii aloitteellisesti ja 
innoittavasti saamaan asianomai-
set viranomaiset sekä erityises-
ti rannikolla toimivat maanpuo-
lustusyhteisöt toimiin yhdistyksen 

tarkoitusta palvelevien hankkei-
den edistämiseksi ja aikaansaami-
seksi..." 

Yhdistyksen toimikauden 
2004 puheenjohtaja oli Juhani A. 
Niska, varapuheenjohtaja Juhani 
Haapala ja hallituksen varsinaisia 
jäseniä ovat lisäksi Ove Enqvist, 
Ossi Kettunen, Asko Kilpinen, 
Martti Koski sekä Jaakko Leppä-
nen. 

Oli aika, ehkäpä viimeisiä het-
kiä, kerätä ja taltioida rannikko-
puolustuksen perinne- ja muis-
titietoja. Sitä tarvetta korostivat 
rannikkojoukkojemme piirissä 
tapahtuvat - osana puolustusvoi-
mien jatkuvaa muutosprosessia 
- merkittävät supistukset ja muu-
tokset. Myös kokemusta ynnä 
muistoja omaavien rt-veteraani-
en ja reserviläisten vaiheittainen 
väistyminen sinne, mistä ei pa-
luuta ole, korostivat tähän perin-
ne- ja muistitietojen keruuseen 
ryhtymisen tärkeyttä ja ajankoh-
taisuutta. 

Siksi yhdistys oli valinnut 
vuoden 2004 pääteemakseen 
"Rannikkopuolustuksen perinteet 
talteen ja kiertoon" sotilaselämän 
perinteiden kirjoituskilpailun. 
Kilpailupalkinnot julkistetaan ja 
jaetaan yhdistyksen kuluvan vuo-
den sääntömääräisessä vuosiko-
kouksessa. 

Eri rannikkopuolustuksen 
piirissä toimiville yhteisöille oli 
keväällä 2004 lähetetty edelleen 
jaettavaksi yhteensä 2500 kilpai-
luesitettä. Niistä ilmeni kaikki 
tarpeellinen tieto. 

Rannikkopuolustustuksen 
eri tehtävissä palvelleille miehille 
ja naisille suunnattiin vetoomus: 
"Päättäkää taltioida muistelon-
ne, niin joukkoja kuin ihmisiä ja 
tapahtumia koskien. On muistet-
tava, että juuri ihmiset, toimin-

not joukoissa, olosuhteet, iloiset ja 
murheelliset tapahtumat, tarinat 
ja epäviralliset perinnekäytän-
nöt luovat viitekehykset joukon 
sisäisille perinteille ja kulttuuril-
le eli hengelle." Oli todella korkea 
aika meidän kaikkien, niin aktii-
vien kuin reserviläisten, taltioida 
kaikki koottavissa oleva tietonsa. 

Yhtään niin pientä tai suur-
ta muisteloa ei ole, mikä ei talti-
oimattomana vaipuisi ikuiseen 
unhoon... tai taltioituneena lisäi-
si nyky- ja tulevien polvien tie-
toisuutta joukossamme tapahtu-
neesta. - Jos jäit kelkasta, ei huol-
ta: Voit vielä taltioida muistelosi 
ja kertomuksesi sekä mahdolliset 
kuvasi. Ryhdy hankkeeseen nyt, 
älä enää odota huomiseen. Vaik-
ka kilpailu on loppu, niin ei muis-
teloiden keruu siihen lopu. Aina 
sattuu ja tapahtuu. Rannikko-
tykistön Perinneyhdistys jatkaa 
sääntömääräisiä tehtäviään. 

Yhdistys pyytää, että teks-
tit sekä mahdolliset kuvat toi-
mitettaisiin edelleen Juhani A. 
Niskalle, Keijukaistenp. 3A12, 
00820 Helsinki, 09-786351, <ju-
hani.niska@detto.inet.fi>. Sihtee-
ri Anu Vuorinen, E/SIRR, P1 5, 
00861 Helsinki, puh 040-5025926, 
<anu.vuorinen@av-taitto.net> 
sekä Ossi Kettunen, 050-3300596, 
<ossi.kettunen@welho.com> an-
tavat mielellään lisätietoja. 

Huom. Muist(i/a)ttehan mak-
saa vuotuisen tuki- eli jäsenmak-
sun 20,00 euroa yhdistyksen tilil-
le 157230-379024. Muistakaa aina 
kirjoittaa nimi- ja yhteystieton-
ne, sähköpostiosoite ml. pankki-
siirtolomakkeeseen. Parhain ter-
veisin. 
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HTEYSTIEDOT: 

jheenjohtaja 
mo Laaksonen 
•ppäkuja 1 
'460 KANTVIK 
1-00- 813603 
mo.laaksonen@ 
ilumbus.fi 

n julkaistua pää-
töksensä lakkaut-

i taa RannJP Upin-
niemessä ryhtyi silloinen patal-
joonan henkilökunta toimiin pe-
lastaakseen rannikkojääkäriperin-
teet. 

Näin syntyi 12. 11. 1988 Ran-
nikkojääkär ipa ta l joonan Perin-
neyhdistys ry. 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
R a n n i k k o j ä ä r i p a t a l j o o n a n toi-
min to jen pi i r i in kuuluvien pe-
rinteiden ja historiallisten muis-
tojen vaaliminen sekä jäsentensä 
keskeisenä yhdyssiteenä toimimi-
nen. 

Tarkoitusperiensä toteuttami-
seksi yhdistys. 
- hankkii ja säilyttää rannikkojää-
riperinteeseen liittyvää aineistoa 

- järjestää juhla- kokous- ja esitel-
mätilaisuuksia 
- julkaisee perinteisiin ja toimin-
taa liittyvää vuosijulkaisua 

Yhdistyksen varsinaiseksi jä-
seniksi voi hallitus hyväksyä vi-
ran- ja toimenhaltijat, jotka ovat 
palvelleet Rannikkoj ääripatalj oo -
nassa tai sen edeltäjäjoukko-osas-
tossa. Yhdistyksen kannatusjäse-
neksi voi hallitus hyväksyä hen-
kilön joka to iminnal laan tukee 
yhdistyksen tarkoitusperiä (mm. 
patal joonassa palvelleita varus-
miehiä). 

Merki t tävimpiä saavutuksia 
vuosien varrelta ovat mm.: 
- muistokyltin kiinnittäminen Tei-
karin saarella (Viipurin lahti) si-
jaitsevaan kiveen. 
- osal l i s tuminen muis tomerk in 

pystytyshankkeeseen samaiselle 
Teikarin saarelle. 
- Ramsön majan virkistyskäyttöoi-
keuden saaminen 
- Ramsön majan, saunan ja ulko-
rakennusten kunnostamien nyky-
asuunsa. 
- osallistuminen Jukolan viesti ta-
pahtumaan. 
- muisto- ja lahjaesineiden han-
kinta 
- toteuttamalla vuosittain valta-
k u n n a n toiseksi me rk i t t äv im-
män juhlan eli vuosikokouksen ja 
siihen liittyvän purjehduskauden 
päättäminen. 
- perheretkien toteuttaminen 

Ramsön maja 
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Päätoimittaja 
gsm: 040 5111 851 
kai.masalin@plusterveys.fi 

r 
V: 

MERIPUOLUSTUKSEN AMMATTI- JA JÄSENLEHTI 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen sidosryhmien yhteinen äänenkannattaja, 
joka tavoittaa 23:n merellisen maanpuolustusyhdistyksen yli 5000 lukijaa neljä kertaa vuodessa. 
Lehti tulee mm. yli tuhannelle merivoimien palveluksessa olevalle henkilölle. Se on myös 
varusmiesten ja henkilökunnan luettavissa rannikon sotilaskodeissa ja merivoimien joukoissa. 
Lehteä jaetaan myös merkittäviä määriä erilaisissa meripuolustuksen rekrytoint i- ja markkinoint i t i l 
aisuuksissa mm- puolustusvoimain harjoituksissa. 
B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on keskimäärin noin 100 sivua. 

B » — Vuoden 2005 aineistopäivät ja ilmestymisajankohdat 
j S * ^ Numero 1/2005 2/2005 

Aineistopäivä 17.1.05 18.4.05 
Ilmestymisajankohta viikko 10 viikko 24 

3/2005 
08.08.05 
viikko 39 

4/2005 
17.10.05 
viikko 49 

• Tilausmaksut 
Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistykset voivat tilata lehden jäsenilleen jäsenhintaan 8 euroa 
vuosikerta. Yksittäiselle tilaajalle lehden vuosikerran hinta on 18 euroa. 

• Aineistot 
Lehti julkaisee sekä meripuolustuksen tulevaisuutta, että nykyisyyttä koskevia artikkeleita ja 
meripuolustuksellisten järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. Lehden keskeisenä 
yhteistyökumppanina on merivoimat. Lehti julkaisee ajoittain erikois-ja teemanumeroita, jotka 
toteutetaan projektikohtaisesti. 

• Lehden kotisivut ja sähköinen tiedottaminen (www.rannikonpuolustaja.fi) 
Lehdellä on omat kotisivut, joille yhdistyksillä on mahdollisuus toimittaa omia ajankohtaistiedotteitaan. 
Yhdistykset vastaavat omista ilmoituksistaan ja niiden ajankohtaisuudesta. Tiedotustila on yhdistyksille 
maksuton. 

• Koulutus ja muu toiminta 
Yhdistysten tiedotuksesta vastaavat henkilöt ovat tervetulleita lehden maksuttomiin, lehden tekoa 
käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita on järjestetty vuosittain. 

• Toimituskunta 
Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna on toimituskunta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä 
sidosryhmiä, kuten merivoimia ja Sinisen Reservin jäsenjärjestöjä. Toimituskunnan jäsenet huolehtivat 
ensisijaisesti aktiivitoimittajina siitä, että heidän taustayhteisönsä saa lehdessä mahdollisimman hyvän 
näkyvyyden. Keskeistä on uutisointi yksikön /järjestön tapahtumista ja toiminnasta. 

• Toimitusneuvosto 
Lehdellä on toimitusneuvosto, jonka työskentelyyn kutsutaan lehden tilaavista yhdistyksistä henkilöitä, 
joilla on laaja meripuolustuksen asiantuntemus sekä mielellään kokemusta käytännön lehtityöstä. 
Toimitusneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tukee päätoimittajan ja toimituksen 
työskentelyä. Tärkeimpänä tehtävänä on vaikuttaminen lehden linjauksiin ja suuntaviivoihin. 

Rannikon Puolustaja tarjoaa yhdistyksil le ja yri tyksi l le mahdol l isuuden kertoa vähintään 6000: 
Ile ki innostuneelle meripuolustuksen ystävälle ja toimijal le itsestään ja omasta toiminnastaan. 
Tilaamalla lehden jäsenilleen yhdistys myös tukee meripuolustusta ja omaa toimintaansa ja 
varmistaa lehden terveen kehityksen jatkumisen sekä sen taloudel l isten ja toiminnal l isten 
resurssien säilymisen. Rannikon Puolustaja - lehden teki jät työskentelevät korvauksetta -
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. 

Tervetuloa ilmoittajaksi, lehden tilaajaksi ja aineiston tuottajaksi-yhteisen asian puolesta 

Kai Masalin 

• Kehittäminen ja talous 
Lehti on vuosia jatkuneen määrätietoisen työskentelyn tuloksena sisällöstään ja ulkoasustaan ki i tettyjä 
myös palkittu lehti. Lehden tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin mahdollisimman laajaa tukea, 
myös taloudellista. Tilausmaksut kattavat alle puolet lehden kustannuksista. Mikäli voittoa syntyy, se on 
käytettyjä käytetään lehden kehittämiseen. 

• Ilmoitusmyynti 
Lehden ilmoitushankkijana on Ilpo Pitkänen Oy, Pääskylänkatu 5, 00500 Helsinki, puh. (09) 58 68 300. 

• Kustantaja 
Lehden kustantajana toimii Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen 
vastuun. Rannikon Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 
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Hansaprint antaa viestillesi 
näkyvän muodon 
Kun haluat tärkeän viestisi menevän varmasti peril le, on syytä ki innit tää erityistä 

huomiota siihen, miten asia kerrotaan. Hansaprint antaa viesti l lesi muodon, 

joka huomataan. Hyvä palvelumme alkaa tuotesuunni t te lusta ja jatkuu laadukkaan 

painamisen jälkeen edistyksel l is inä logist i ikkapalveluina. Tuloksena on arvoketju, 

joka on pal jon muutakin kuin per inteistä painamista. Se on kumppanuut ta. 

i 

HANSAPRINT ^ 
P a i n a m i n e n o n v i e s t i n t ä ä 
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