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

raisia. On siten yksiselitteisen selvää, että meriteidemme 
tulee pysyä auki kaikissa olosuhteissa. 

Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen 
kaikkea alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen 
ammattitaitoinen henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun 
ohjaus, jäänmurto ovat perustekijöitä. Mutta tämän päi-
vän maailmassa terrorin uhka, merirosvous, valtioiden 
erimielisyys ja ympäristövahingot ovat jokapäiväistä 
elämää. 

Täällä Euroopan pohjoiskolkassa olemme useimmilta 
uhkilta viime vuosikymmeninä toistaiseksi varjeltuneet. 
Onhan rauhantilaa kestänyt nyt toisen maailmansodan 
päättymisestä yli 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 keleis-
sä. 

Tämä meripuolustuksen lehden Rannikon Puolusta-
jan erikoisnumero antaa kuvan merellisestä maanpuo-
lustuksesta, ja myös sen laajasta vapaaehtoistoiminnas-
ta. Se kertoo merivoimien joukko-osastoista ja antaa 
myös ennakkotietoa merivoimissa asevelvollisuuttaan 
suorittamaan saapuville varusmiehille ja heidän perheil-
leen ja ystävilleen. 

Vapaaehtoisen meripuolustuksen yhteinen tunnus 
on SININEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tar-
jolla ja tapahtuu valtava määrä vapaaehtoista kansalais-
toimintaa meripuolustuksen hyväksi. 

Sininen Reservi ry:n jäseninä on 27 yhdistystä edus-
taen yli 6000 henkeä maan eri osissa. Maanpuolustus-

koulutus ry:n Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen 
tarjoaa jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansa-
laiselle mahdollisuuden merihenkiseen koulutukseen 
ja harrastukseen. Ja yhdistyksistä on helppo löytää it-
selle sopiva "harrastuskoti" samanhenkisessä joukossa. 

Tämän erikoisnumeron on kustantanut Sinisen Re-
servin Säätiö. Osoitan erityisen kiitoksen ilmoittajil lem-
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, työto-
vereillemme isänmaan asialla. 

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

Kai Masalin 
Päätoimittaja 
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Vara-amiraali Hans Holmström 
Merivoimien komentaja 

MERIVOIMAT 
- tavoite TULEVAISUUDESSA 

aikka elämme vakaissa 
oloissa, on puolustusvoi-
mien ja merivoimien sen 
osana varauduttava tule-

vaisuuden kriiseihin ja epäva-
kaisiin olosuhteisiin. Turvalli-
suusympäristömme muuttuu 
jatkuvasti. Perinteisen sodan 
uhan tilalle on noussut uuden-
laisia turvallisuuttamme vaa-
rantavia uhkia. Voidaan sanoa, 
että sodankuva on muuttunut. 
Muuttunut tilanne edellyt-
tää vaatimuksiin vastaamista. 
Tämä voidaan toteuttaa kehit-
tämällä joukkoja ja niiden suo-
rituskykyä. 

Merivoimat tähtää voimak-
kaasti tulevaisuuteen niin 
kaluston kuin henkilöstönsä 
kehittämisessä. Julkisuudes-
sa näyttävimpänä kehitystä 
ohjaavana asiana on ollut syk-
syllä 2004 valmistunut valtio-
neuvoston turvallisuus-ja puo-
lustuspoliittinen selonteko. Se 
määritti kehityslinjat puolus-
tusvoimien kehittämiselle, toi-
minnan resurssit sekä uuden 
hallinto-ja johtamisjärjestel-

män. Puolustusvoimien kehit-
täminen toteutetaan Suomen 
tarpeiden mukaan. 

Selonteon pohja-aineistoa val-
misteltiin pitkään myös meri-
voimissa. Merivoimien kehittä-
minen osana Suomen puolus-
tusvoimia on ollut arvioitavana 
uudelleen. Tehtävä oli osa jat-
kuvasti käynnissä olevaa tur-
vallisuusympäristön seurantaa 
ja tulevaisuuden arviointia. 

Valmistautuminen uusien 
uhkien torjuntaan edellyt-
tää puolustusvoimilta kykyä 
yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen suojaamiseen ja 
entistä tehokkaampaan virka-
apuun sekä yhteistoimintaan 
muiden viranomaisten kanssa. 
Viranomaisten yhteistoimintaa 
poikkeusoloissa harjoitellaan 
sotaharjoituksissa ja virka-
apua toteutetaan osana nor-
maaliajan toimintaa. 

Uusien joukkojen parantuneet 
toimintaedellytykset mahdol-
listavat myös tehokkaamman 

osallistumisen kansainväli-
siin kriisinhallintatehtäviin. 
Näihin mahdollisiin tehtäviin 
käytetään omia kansalliseen 
puolustukseen tarkoitettuja 
joukkoja. Osallistuminen kan-
sainväliseen toimintaan pa-
rantaa puolustuskykyämme ja 
-osaamistamme. Samalla osoi-
tamme kykymme puolustaa 
Suomea. Tarvitsemme myös 
merivoimissa varusmiespalve-
luksen suorittaneiden sitoutu-
mista kansainvälisiin kriisinhal-
lintatehtäviin. 

Merivoimien kaluston kehittä-
minen ja uudishankinnat pe-
rustuvat valtioneuvoston tur-
vallisuus-ja puolustuspoliit-
tisten selontekojen linjauksiin 
sekä puolustusvoimien strate-
giseen suunnitelmaan, joiden 
perusteella on hahmoteltu 
merivoimien tulevaisuuden 
tavoitetila. Puolustusmateriaa-
lin elinkaari on 25-30 vuotta, 
joten tavoite on pitkällä tu-
levaisuudessa. Tulevien vuo-
sien painopistealueina ovat 
meriliikenteen suojaamisky-
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vyn ja siihen li ittyvän miinan-
torjuntakyvyn kehittäminen 
sekä liikkuvien rannikkojouk-
kojen kehittäminen. Merivoi-
mien torjuntakyky säilytetään 
vähintään nykyisellä tasolla. 
Tämä edellyttää pitkäaikaiseen 
toimintaan kykeneviä, liikku-
via, hyvän omasuojan omaa-
via torjuntakykyisiä aluksia ja 
rannikkojoukkoja. Joukkojen 
toimintaa tukemaan tarvitaan 
johtamis-, valvonta-ja huolto-
järjestelmät. 

Pelkkä materiaalinen valmius ei 
riitä. Tehokkaita aluksia ja ase-
järjestelmiä käyttämään tarvi-
taan ammattitaitoinen ja mo-
tivoitunut henkilöstö. Monien 
teknisten järjestelmien käyt-
täjinä ja ylläpitäjinä käytetään 
usein palkattua henkilökuntaa 
niiden vaatiman pitkän kou-
lutuksen vuoksi. Varusmiehet 
muodostavat kuitenkin tärkeän 
osan joukoistamme. Koulutuk-
sen tavoitteena on sijoituskel-
poisuus sodan ajan joukkoihin. 
Koulutusaikana he osallistuvat 
jokapäiväisiin valvonta-ja val-

miustehtäviin osana alushen-
kilöstöä tai rannikkojoukkoja. 
Emme pystyisi täyttämään 
tehtäviämme ilman varus-
miespalvelusta suorittavia 
osaavia asevelvollisia. 

Henkilöstön jatkuva kehittämi-
nen on avainasemassa vastat-
taessa tuleviin haasteisiin. Tar-
vitsemme jatkossakin eri alo-
jen huippuosaajia. Tehtävissä 
tarvitaan niin sotilaita kuin 
siviilihenkilöstöä. Merivoimien 
henkilöstörakennetta kehite-
tään pitkäjänteisesti tulevai-
suuden tarpeiden mukaan. 
Puolustusvoimien järjestämän 
koulutuksen lisäksi tarvitsem-
me myös muualla hankittua 
osaamista. Erityisesti teknisten 
alojen asiantuntijoita tarvitaan 
tulevaisuudessa. 

Vaikka elämme muutoksen 
keskellä, ovat merivoimien 
tehtävät selkeät. Valvomme 
joka hetki meri-ja rannikko-
aluettamme sekä alueellista 
koskemattomuuttamme, val-
mistaudumme suojaamaan 

yhteiskunnan kannalta tärkeät 
meriyhteydet, osallistumme 
pääkaupunkiseudun puolus-
tukseen ja vastaamme Ah-
venanmaan puolustuksesta. 
Sodan ajan vahvuutemme 
pienenee, mutta täytämme 
tehtävämme tehokkaammilla 
ja suorituskykyisemmillä jou-
koilla. Merivoimien tavoittee-
na on olla tulevaisuudessakin 
tehokas iskukykyinen puolus-
tushaara. 

Vapaaehtoinen maanpuo-
lustus kehittyy vauhdilla. Ku-
luvan vuoden aikana meri-
voimien maakuntajoukkojen 
toimintaanpanon valmistelu 
toteutetaan osana puolustus-
voimien vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kehittämistä. 
Merivoimat tervehtii vapaaeh-
toistoiminnassa mukana ole-
via ja toivottaa tervetulleeksi 
vapaaehtoistoimintaan varus-
miespalveluksensa suoritta-
neet asevelvolliset. 
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Tähän kaupunkiin on hyvä herätä. 

Monestakin syystä. 

Kaikki mitä kaupungissa tapahtuu. Joka aamu. 

HELSINGIN SANOMAT 
www.helsinginsanomat.f i 
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Varusmiesten alokaskoulutusta 
annetaan Suomenlahden Me-
ripuolustusalueella Upinnie-
messä, Isosaaressa ja Kotkassa 
(Kotkan Rannikkoalue yhdiste-
tään Suomenlahden Meripuo-
lustusalueeseen 1.1.2007 lähti-
en) sekä Uudenmaan Prikaatissa 
Tammisaaressa. Jatkokoulutusta 
annetaan myös Saaristomeren 
Meripuolustusalueella ja Meriso-
takoulussa. 

Merivoimissa työskentelee 
yhteensä noin 2000 upseeria, 
erikois-ja opistoupseeria, soti-
lasammattihenkilöä sekä siviiliä. 
Työtehtäviä löytyy aluksen pääl-
liköstä insinöörin ja varusmies-
ten kouluttajasta lakimieheen. 

Merivoimiin kuuluu sekä ran-
nikkojoukkoja että laivastoyksi-
köitä. Rannikkojoukkojen kalus-

toa on muun muassa 
liikkuvat meritorjun-
taohjuspatterit ja 
kiinteät rannikkotykit. 
Merivoimien taistelu-
aluksista keskeisimpiä 
ovat ohjusveneet, miinalaivat ja 
miinantorjuntayksiköt. 

Merivoimien Esikunta sijait-
see Lauttasaaressa Helsingissä. 
Merivoimien esikunnan esikun-
tapäällikkö on lippueamiraali 
Veli-Jukka Pennala. Merivoimien 
esikunnassa työskentelee noin 
140 henkilöä henkilöstö-, mate-
riaali-ja operatiivisella osastolla. 

Teksti: 
Johanna Lahtinen 
tiedotussihteeri 
Merivoimien Esikunta 

puolustusvoimien 
kolmesta puolustus-
haarasta. Merivoi-

mien komentaja on vara-amiraa-
li Hans Holmström. 

Merivoimien tehtävänä on 
Suomen merialueen valvonta, 
meriyhteyksien turvaaminen, 
rannikon ja saariston puolus-
taminen sekä mereltä tulevien 
hyökkäyksien torjunta. Merivoi-
mat koostuu seitsemästä jouk-
ko-osastosta ja laitoksesta: Saa-
ristomeren ja Suomenlahden 
Meripuolustusalueet, Kotkan 
Rannikkoalue, Uudenmaan Pri-
kaati, Merisotakoulu, Merivoi-
mien Tutkimuslaitos ja Merivoi-
mien Materiaalilaitos. 

Merivoimissa palvelee vuo-
sittain noin 4000 varusmiestä. 
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Suomenlahden Meripuo-
lustusalue vastaa meri-
valvonnan johtamisesta 
ja alueellisen koskemat-

tomuuden turvaamisesta Suo-
menlahdella. Meritse suuntau-
tuvan hyökkäyksen torjuntaan 
valmistaudutaan ylläpitämällä 
valmiutta ja kykyä keskitettyyn 
tulenkäyttöön miina-, ohjus-, ja 
tykistöasein. 

Merivoimien varusmiehille 
annetaan perus-, aliupseeri-, ja 
erikoiskoulutusta. Koulutuksella 
tuotetaan tarvittavat sodan ajan 
joukot. Huolto-ja tukikohtapal-
veluilla ylläpidetään joukkojen 
toimintakyky. Valtakunnalliseen 
öljyntorjuntaan osallistutaan 

kouluttamalla henkilöstöä ja 
ylläpitämällä öljyntorjuntaval-
miutta. 
Kokonaisuudessaan meripuo-
lustusalue muodostuu Upinnie-
messä toimivista Esikunnasta, 
Ohjuslaivueesta, Miinalaivuees-
ta, Koulutuskeskuksesta, Meripa-
taljoonasta, Huoltokeskuksesta 
ja Helsinkiin sijoitetusta Suo-
menlinnan Rannikkorykmentistä 
sekä 1.1.2007 Kotkan Rannikko-
pataljoonasta (nyk. Kotkan Ran-
nikkoalue), joka liitetään osaksi 
Suomenlahden Meripuolustus-
aluetta. 

Historia 

Puolustusvoimien rakenneuu-
distuksessa 1.7.1998 yhdistettiin 

Suomenlahden Laivasto, Suo-
menlinnan Rannikkorykmentti 
ja Hangon Rannikkopatteristo 
Suomenlahden Meripuolus-
tusalueeksi. Suomenlahden 
Laivaston perinteet ulottuvat 
vuoteen 1918 ja Helsingin Me-
rikuntaan sekä Helsingin Sota-
satamaan. Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin perinteet ovat 
alkaneet perinnejoukko-osas-
tosta 7.5.1918 perustetusta Suo-
menlinnan Linnoitustykistöstä. 
Hangon Rannikkopatteriston 
perinteet ovat alkaneet perinne-
joukko-osastosta, 1.8.1921 pe-
rustetusta Turun Erillisestä Pat-
teristosta. 
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Kuvat SiRR:n toiminnasta: 

• Otsikkokuvassa rannikko-
jalkaväki rantautuu 

• Krh Vallisaaressa 
• 12,7 itkk ampuu 
• 130TKampuu 
• Jäätie Vallisaaressa 
• Rannikkojalkaväki merellä 

G-veneessä 

Koulutus 
Suomenlahden Meripuolustus-
alue on varusmieskoulutusta an-
tava valmiusyhtymä. Palveluk-
seen astuu kaksi saapumiserää 
vuosittain, tammi- ja heinäkuus-
sa. Varusmiesten peruskoulutus-
ta annetaan Upinniemessä Me-
rivoimien Koulutuskeskuksessa 
sekä Suomenlinnan Rannikko-
rykmentissä. Jatkokoulutusta 
annetaan tarvittaviin sodan ajan 
joukkoihin kaikissa joukkoyksi-
köissä. Jatkokoulutus on miehis-
tön erikoiskoulutusta, aliupsee-
rikoulutusta ja reserviupseeri-
koulutusta ja reserviupseerien 
jatkokoulutusta. Koulutuksella 
tuotetaan tarvittavat sodan ajan 
rannikkojalkaväen, rannikko-ja 
alusyksiköiden joukot. 

Suomenlinnan rannikkoryk-
mentti valvoo valtakunnan alu-
eellista koskemattomuutta Hel-
singin edustalla. Tilanteen kiris-
tyessä se puolustaa pääkaupun-
kiseutua. Joukkoyksikköä johtaa 
rykmentin komentaja apunaan 
Santahaminassa oleva esikunta. 
Rykmentin joukoista Santahami-
nassa sijaitsee myös Ohjuspatte-
ri. Rykmentin alainen, jatkuvasti 
miehitetty linnake on Isosaaren 
valmiuslinnake. Se on suoraan 
rykmentin komentajan alainen 
perusyksikkö, joka antaa erikois-
alojen koulutusta mm. tuliase-
ma-, merivalvonta-ja säämie-
hille, rannikkojalkaväelle sekä 
asesepille. Isosaaressa annetaan 
alokaskoulutus vuosittain n. 350: 
Ile varusmiehelle. 

Historia 
Nykyinen Suomenlinna linnoi-
tetti in jo yli 200 vuotta sitten. 
Ensimmäisen maailmansodan 
aattona tehtiin Venäjän yleis-
esikunnassa päätös linnoittaa 
Helsingin edustan saaret. Näille 
päätettiin sijoittaa lähes 200 tyk-
kiä. Tämä liittyi vuosisadan alus-
sa tehtyyn niin sanottuun Pietari 
Suuren merilinnoitussuunnitel-
maan. Pääosa suunnitelmasta 

ehditti in toteuttaa 1. maailman-
sodan aikana. 

Vapaan Suomen Leijona-
lippu nostettiin juhlallisesti 
salkoon Kustaanmiekan patte-
rinmäellä ensimmäisen kerran 
12.toukokuuta vuonna 1918. 
Samana päivänä sai vastaperus-
tettu joukko-osasto nimekseen 
Suomenlinnan Linnoitustykistö. 
Vuosien saatossa nimi on muut-
tunut monta kertaa kunnes 
1.7.1998 siitä tuli Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti. 

Suomen rannikkotykistön 
kehittämisessä on Isosaaren lin-
nake näytellyt merkittävää osaa. 
Mm. 1930-luvulla vaikuttanut 
eversti Rikama kehitti Canet-tyk-
kien ampumatekniikkaa. Järei-
den ja raskaiden pattereiden 
kantama saatiin kasvamaan jopa 
kymmenellä kilometrillä. Helsin-
gin edustan tehokas rannikko-
puolustus aiheutti olemassaolol-
laan sen, että talvi- ja jatkosodan 
aikana vain ilmapuolustus joutui 
koetukselle. 

Koulutus 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti antaa alokaskoulutusta 
Isosaaressa. Peruskoulutuskaut-
ta seuraa miehistön erikoiskou-
lutus- ja joukkokoulutuskausi. 
Aliupseeri-ja reservinupseeri-
koulutus annetaan Upinniemes-
sä Merivoimien Koulutuskes-
kuksessa, Merisotakoulussa ja 
Reserviupseerikoulussa Hami-
nassa. 

Kaikki linnakkeella palvelevat 
varusmiehet saavat koulutuksen 
vesielementtiin, joka vaikuttaa 
saariston jokapäiväiseen elä-
mään. 

Merivalvonta-ja vartiomies-
kurssin miehistö saa rauhanajan 
merivalvonta-ja vartiokoulutuk-
sen painottuen vedenalaiseen 
valvontaan ja sotilaskohteiden 
suojaamiseen. 

Rannikkopatterikurssilla mie-
histö saa koulutuksen kiinteän 
rannikkotykistön pääkalustolle 
eli 130 mmm tornikanuunalle 
sekä muihin asejärjestelmiin ku-
ten 100 TK, 12.7 itkk ja 7.62 kk. 

Osa rannikkopatterikurssista 
saa meritulenjohtokoulutuksen 
ja osa koulutetaan huollon eri-
koistehtäviin. 

Rannikkojalkaväkimieskurs-

2 B / 2 0 0 6 23# 



• Suomenlahden Meripataljoonaa 
huolehtii merikuljetuksista Suo-

menlahden alueella sekä suorittaa 
mm. vedenalaiset kaapelityöt. Yllä 
Jurmo-luokan vene, oikealla kaa-

pelialus Putsaari. 

• Tukikohtakomppania 
huolehtii Upinniemen va-

ruskunnan turvallisuudesta. 

vallisuudesta, vart io-ja huolto-
palveluista yhteistyössö huolto-
keskuksen kanssa vastaava pe-
rusyksikkö. 

Historia 
Suomenlahden Meripataljoo-
na muodostetti in merivoimien 
organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä 1998. Uuteen joukkoyksik-
köön keskitettiin aikaisemmat 
erillisyksiköt tehtävineen ja toi-
mintoineen. Tavoitteena oli toi-
minnan tehostaminen ja kustan-
nuksia aiheuttavien toimintojen 
karsiminen. 

Koulutus 
Meripataljoona tuottaa tukikoh-
ta-, tukeutumis-ja merikuljetus-
yksiköitä. Vastaa sotilasveneen-
kuljettajien, sotilaspoliisien, 
meripioneerien erikoiskoulu-
tuksesta. Osallistuu kertaus-
harjoituskoulutukseen ja tukee 
vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta 

SLMERIP 
minen tavanomaisiin virka-apu-
tehtäviin. 

Suomenlahden Meripataljoona 
on Upinniemessä toimiva jouk-
koyksikkö, johon kuuluvat pe-
rusyksiköinä Kuljetusviirikkö ja 
Tukikohtakomppania. Meripatal-
joona osallistuu huolto- ja tuki-
palvelujen ylläpitämiseen Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
eella niin maalla kuin merellä. 

Tehtävä 

Kuljetusviirikön tehtävät 
ovat raskaitten merikuljetusten 
toteuttaminen ja muiden kulje-
tusten koordinointi. Viirikkö hoi-
taa lisäksi merivoimien veden-
alaiset kaapelityöt ja paikalliset 
venekuljetukset. Yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa osallistuu öljyntorjunta-
valmiuden ylläpitoon. 

Tukikohtakomppania on 
Upinniemen varuskunnan tur-

silla koulutetaan sodanajan 
kohteiden suojaamiseen tar-
koitettuja kivääri-ja kranaa-
tinheitinmiehiä, joiden am-
mattitaitoon kuuluu toiminta 

saariston erikoisolosuhteissa, 
loppuun asti hiottu aseenkä-
sittelytaito, tiedustelu, vasta-
hyökkäykset, asutuskeskus-
taistelu, kranaatinheitinkoulu-
tusja räjäytyskoulutus. 

Aseseppäkurssilla miehistö 
saa laajan koulutuksen huolta-
maan ja korjaamaan linnakkeen 
kevyet ja raskaat aseet. 

Meripioneerikurssilla anne-
taan koulutus rannikolla tapah-
tuvaan pioneeritoimintaan: lin-
noituslaitteiden rakentamiseen, 
korjaamiseen, suluttamiseen 
sekä liikkeen edistämiseen. Osa 
koulutettavista saa myös koulu-
tuksen työkoneisiin ja räjäyttä-
miseen. 

vinä ovat Upinniemen tukikoh-
dan suojaaminen ja vartiointi, 
merikuljetukset koko Suomen-
lahden Meripuolustusalueella ja 
taistelualusten tukeutumispal-
velujen tuottaminen. Tehtävään 
sisältyy sodan ajan meripuo-
lustusalueen maaorganisaati-
on tarvitsemien sotilaspoliisi-, 
merikuljetus-, huolto- ja muiden 
tukiyksiköiden tuottaminen ja 
varusmiesten erikoiskouluttami-
nen. Tehtäviin kuuluu osallistu-

Meripataljoonan yleisinä tehtä-
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Tehtävä 
Merivalvonta, pintatorjunta-
valmiuden ylläpito, sukellusve-
neentorjuntavalmiuden ylläpito, 
kantahenkilökunnan ja varus-
miesten kouluttaminen. 

Organisaatio 
Laivueen komentaja, esikunta ja 
komentovene Raju, Ohjjusväirilc-
kö (Hamina-luokan ohjusveneet 
ja Rauma-luokan ohjusvene 
Porvoo kevääseen 2006 saakka) 
sekä Vartioviirikkö (Kiisla-luo-
kan vartiolaivat) 

Historia 
7. Ohjuslaivue on perustettu 
1.6.1969. Laivueen nimi oli tuol-
loin Vartiolaivue kalustonaan 
tykkiveneet ja vartioveneet. 
Rauma-luokan ohjusveneet oli-
vat laivueen pääkalustona 1990-
luvun alusta vuoteen 2005. Ny-
kyisellään kehittyvässä laivuees-
sa aluskaluston muodostavat 
Hamina-luokan ohjusveneet, 
Kiisla-luokan vartiolaivat sekä 
komentovene Raju, 

Koulutus 
Pääosa henkilöstöstä on pal-
kattua henkilökuntaa. Ohjusve-
neiden monipuolinen tekniikka 
vaatii käyttäjikseen ja huoltajik-
seen usean eri alan ihmisiä. Eri-

koisaloja 7. Ohjuslaivueessa ovat 
kone, järjestelmä, taisteluväline, 
sähkö, talous, merenkulku ja 
viesti. 

7. Ohjuslaivueessa palvelee 
kerrallaan n. 20 varusmiestä: 
merkinantajia, taisteluväline-
miehiä, kokkeja sekä radisteja. 
Palvelusaika on miehistöllä 9 kk 
ja aliupseereilla sekä kokelailla 
12 kk. 

Toiminta iskukykyisessä 7. 
Ohjuslaivueessa on hyvin mo-
nipuolista. Alusten ollessa ran-
nassa pääosa ajasta kuluu lai-
van, laitteiden ja järjestelmien 
huoltoon, harjoitusten suunnit-
teluun ja ennenkaikkea henki-
löstön kouluttamiseen. Merellä 
oltaessa toiminta on usein ym-

pärivuorokautista, jolloin tehtä-
vissä ollaan kahteen vahtiin jaet-
tuna vuorotellen. Merivalvonta 
ja erilaiset teemaviikot ohjus, 
tykistö, sukellusveneentorjunta, 
naamiointi, pelastus, yms aloilta 
täyttävät alusten purjehduka-
lenterin keskimäärin toukokuus-
ta vuoden loppuun. Vierailut 
ulkomaisiin satamiin tai osallis-
tumiset kansainvälisiin harjoi-
tuksiin kuuluvat aika-ajoin myös 
7. Ohjuslaivueen ohjelmaan. 
Vuosittain merellä ollaan yli 100 
vuorokautta. Päätoiminta-aluee-
na on Suomenlahti, mutta myös 
Saaristomerellä harjoitellaan 
jatkuvasti. 

7. Ohjuslaivueen 
ohjusvene Tornio 
vauhdissa 

Kiisla-luokan 
vartiolaivat tuki-
kohdassa 

2B/20@<§ 1 



• Miinalaiva Poh-
janmaa on 5. Mii-
nalaivueen ja meri-
voimien lippulaiva 

• Sukeltakurssi 
kouluttaa merivoi-
mien sukeltajat 

5.MILV 

5. Miinalaivue on yksi Suomen-
lahden Meripuolustusalueen 
merellisistä joukkoyksiköistä. 

Tehtävä 
Laivueen päätehtävinä ovat me-
rimiinoitusvalmiuden ylläpito, 
puolustusvoimien sukeltajakou-
lutus, sukeltajavirka-apuvalmius 
sekä valmius kansainvälisiin krii-
sinhallintatehtäviin. 

Organisaatio 
5. Miinalaivueeseen kuuluu kol-
me perusyksikköä: Miinalaiva 
Pohjanmaa, Miinaviirikkö ja Su-
keltajakurssi. 

Miinalaiva Pohjanmaa on 
merivoimien lippulaiva, jonka 
päätehtävinä ovat merimiinoi-

tus, koululaivatehtävät sekä 
osallistuminen kansainväliseen 
kriisinhallintaan. Alukselle vali-
taan palvelukseen vapaaehtoisia 
varusmiehiä, koska se osallistuu 
vuosittain kansainvälisiin harjoi-
tuksiin ja alus kouluttaa vapaa-
ehtoisia merisotilaita merellisiin 
kriisinhallintatehtäviin. 

Miinaviirikköön kuuluu 
kaksi Pansio-luokan alusta, mii-
nalautat Porkkala ja Pyhäranta. 
Alusten päätehtävinä ovat me-
rimiinoitus sekä rannikkojouk-
kojen kuljetustukitehtävät. Mii-
naviirikkö tuottaa monitaitoisia 
merisotilaita miinasodankäynnin 
vaativiin tehtäviin. 

Sukeltajakurssi antaa kou-
lutusta merivoimien erikoisjouk-
koihin. Yksikössä toimeenpan-
naan vuorovuosina taistelusu-
keltaja- tai raivaajasukeltajalinja. 

Kurssille valitaan vapaaehtoisia, 
pääsykokeet läpäisseitä henki-
löitä. Taistelusukeltajakoulutus 
tuottaa vaativiin olosuhteisiin 
tottuneita erikoisjoukkojen tais-
telijoita merellisiin tiedustelu-ja 
tuhoamistehtäviin. Raivaajasu-
keltajakoulutus puolestaan tuot-
taa erikoiskoulutettuja sukeltajia 
vaativiin miinanetsintä-ja rai-
vaustehtäviin. Yksikkö kouluttaa 
lisäksi sopimussotilaita kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin. 
Tukialus Mursu toimii sukeltaja-
toiminnan emälaivana. 

Laivueen esikunnalla on käy-
tössään Syöksy-luokan komen-
tovene Jymy. Laivueen vahvuus 
on noin 180 henkeä, joista noin 
100 on varusmiehiä. Laivueen 
kotitukikohta on Upinniemi. 

£r7 0 
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MERIVKOULKESK 
Merivoimien Koulutuskeskus 
on Upinniemessä toimiva Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
een komentajan alainen jouk-
koyksikkö. Koulutuskeskukseen 
kuuluvat Esikunta, 1.-4. Komp-
paniat ja Aliupseerikoulu. Esi-
kunnan kokoonpanoon kuuluu 
Harjoituslaitekeskus, jota käyte-
tään simulaattori-ja kalustokou-
lutukseen koko Merivoimissa. 
Organisaatiota tullaan seuraa-
van kerran tarkistamaan 1.1.2007 

suuksien, siviilikoulutuksen, sekä 
fyysisen kunnon perusteella. 
Palvelustehtävänsä hyvin hoita-
nut varusmies voi siis vaikuttaa 
mahdollisuuksiinsa päästä toivo-
maansa palvelustehtävään. On 
kuitenkin muistettava, että tär-
kein kriteeri on puolustusvoimi-
en koulutustarve ja palveluspai-
koista ja palvelusajan pituudesta 
viime kädessä päättää meripuo-
lustusalueen komentaja. 

Peruskoulutuskauden jäl-
keen Merivoimien Koulutuskes-

loppupuolelle. 
Aliupseerikoulu antaa pe-

rusteet johtaja-ja kouluttajateh-
täviin laivasto- tai rannikkojou-
koissa. Koulutusta annetaan ran-
nikkojalkaväki-, tuliasema-, tu-
lenjohto-ja laivastolinjoilla sekä 
rannikkoviestilinjan laivaradio-
ja rannikkoviestiopintosuunnilla. 
Kurssin I vaiheen (n. 7 viikkoa) 
jälkeen osa aliupseerioppilaista 
komennetaan reserviupseeri-
kursille Reserviupseerikouluun 
Haminaan tai Merisotakouluun 

meripuolustuksen rakennemuu-
tokseen liittyen. 

Tehtävät 
Merivoimien Koulutuskeskuksen 
tehtävä on tuottaa sodan ja rau-
han ajan henkilöstöresursseja 
Merivoimien valmiusyhtymille. 
Tehtävä täytetään antamalla pe-
rus-, erikois- ja joukkokoulutus-
kauden miehistökoulutusta sekä 
johtajien peruskoulutusta aliup-
seerikurssilla ja ohjattua koulut-
taja- ja johtajakoulutusta johta-
jakaudella.Tavoitteenamme on 
täyttää tehtävämme turvallises-
ti, laadukkaasti, suunnitelmalli-
sesti, ammattitaitoisesti ja ihmis-
keskeisesti, yhteisesti hyväksyt-
tyjen arvojemme mukaisesti. 

Merivoimien Koulutuskes-
kuksen perusyksiköt antavat 
sotilaan peruskoulutuksen 8 
viikkoa kestävällä peruskoulu-
tuskaudella kaksi kertaa vuo-
dessa. Koulutuskauden lopulla 
tehdään varusmiesten valinnat 
jatko-ja erikoiskoulutukseen 
varusmiesten antamien näyttö-
jen ja henkilökohtaisten ominai-

kuksessa järjestetään erikois-
koulutuskaudella laivakokki-, 
sotilaskeittäjä, ajoneuvonkul-
jettaja-, traktorinkuljettaja-, 
lääkintämies- ja viestimies-
kurssit. Ajoittain järjestetään 
myös rannikkojalkaväen sekä 
kranaatinheittimen miehistö-
koulutus. Osa kursseista toteu-
tetaan yhteistoiminnassa Huol-
tokeskuksen erikoishenkilöstön 
kanssa. Lisäksi peruskoulutus-
kauden jälkeen annetaan lai-
vastojoukkoille, ennen aluksille 
siirtymistä, viiden viikon mit-
tainen joukkokoulutuskauden 
koulutus. Koulutus on pääosin 
jalkaväkikoulutusta. Joukkokou-
lutuskaudella matruusit oppivat 
jalkaväkitaistelijan perustietoja 
ja taitoja. Näitä taitoja tarvitaan, 
koska laivastojoukkoihin vali-
tuista matruuseista suurin osa 
sijoitetaan kotiuttamisen jälkeen 
meripuolustuksen rannikko-
joukkoihin. Koulutuskeskuksessa 
toteutetaan myös rannikkovies-
timiesten ja ryhmänjohtajien 
joukkokoulutuskauden koulu-
tus, mikä ajoittuu palveluksen 

Suomenlinnaan sekä erikoisali-
upseerikursseille esim. Hämeen 
Rykmentin Huoltokoulutuskes-
kukseen Lahteen. 

Kaikki Merivoimien Koulu-
tuskeskuksen yksiköt antavat 
ohjattua johtamis-ja koulutta-
mistaidon koulutusta reserviup-
seeri- tai aliupseerikurssin suo-
rittaneille varusmiesjohtajille, 
jotka näin pääsevät soveltamaan 
kurssin aikaisia oppeja koulutta-
essaan ja johtaessaan seuraavaa 
saapumiserää. 

Historia 
Merivoimien Koulutuskeskuk-
sen perinteet polveutuvat Tu-
run Laivastoaseman Laivaston 
Koulun ja Suomelinnan Ran-
nikkorykmentin II Patteriston ja 
Porkkalan Rannikkopatteriston 
perinteistä. Perinteissä yhdisty-
vät rannikkojoukkojen ja laivas-
ton kunniakaat koulutukselliset 
perinteet. Koulutuskeskuksen 
perinnepäivän yhteydessä 1.9. 
palkitaan vuosittain ansioitunei-
ta kouluttajia ja huomioidaan 
tärkeimpiä sidosryhmiä. 

Hl Merivoimien 
Koulutuskeskus an-
taa miehistön pe-
rus-ja erikoiskoulu-
tusta sekä aliupsee-
rikoulutusta 
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KEHITTYVÄ 
MERELLINEN 

Saaristomeren Meripuo-
lustusalue on merellinen 
valmiusyhtymä, joka sai 
nykyisen organisaatio-

muotonsa ensimmäinen heinä-
kuuta 1998. Se perustettiin yh-

• Rannikkojoukkojen va-
rusmieskoulutus kuuluu 
meripuolustusalueen teh-
täviin. 

• Meripuolustusalueen 
alus suorittaa merivalvon-
taa ja alueellisen koske-
mattomuuden turvaamista 
Saaristomerellä. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 



distämällä Saaristomeren Laivas-
to ja Turun Rannikkorykmentti. 
Nämä kaksi elementtiä, laivasto-
ja rannikkojoukot, muodostavat 
vankan perustan meripuolustus-
alueen toiminnalle tänäkin päi-
vänä. Päätukikohta on Pansios-
sa, joka sijaitsee mukavasti vain 
noin kahdeksan kilometrin pääs-
sä Turun keskustasta. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen erityispiirteisiin kuu-
luu korkea valmius ja suuri tor-
juntakykyjo rauhan aikana. Sen 
tehtävinä ovat merivalvonnan 
johtaminen ja alueellisen kos-

Uiskolla kuljetuk-
set sujuvat vauh-
dikkaasti. 

Varusmiehet las-
taavat miinoja mii-
nalaivaan. 
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• Ohjuslaivuee-
seen kuuluu myös 
maalta toimiva oh-
juspatteri. 

E Matruusi ampuu 
12,7 mm:n laivako-
nekiväärillä. 

kemattomuuden turvaaminen. 
Valvontaa suoritetaan niin kiin-
teillä valvontajärjestelmillä kuin 
liikkuvilla aluksillakin. Meripuo-
lustusalue vastaa lisäksi joukko-
tuotannosta kouluttamalla omat 
joukkonsa, ja tarvittaessa se 
myös perustaa omat sodan ajan 
joukkonsa. Yhtä lailla tärkeä-
nä tehtävänä on meriliikenteen 
suojaaminen osana yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen 
turvaamista. 

Saaristomeren Meripuo-
lustusaluetta johtaa meripuo-
lustusalueen komentaja. Esi-
kuntaan sisältyy operatiivinen 
osasto, huolto-osastoja henki-
löstöosasto. Tilannekeskus koko-
aa meritilannekuvaa Hangosta 
Tornioon ulottuvasta vastuualu-
eestaan 24 tuntia vuorokaudes-
sa. Organisaatioon kuuluu lisäk-
si neljä joukkoyksikköä, joista 
edellä mainitut laivastojoukot 
muodostavat kaksi yksikköä: 6. 
Ohjuslaivueen ja 4. Miinalaivu-
een. Rannikkojoukkojen yksik-
köihin kuuluvat Saaristomeren 
Meripataljoona ja Turun Rannik-
kopatteristo. Omat yksikkönsä 
muodostavat lisäksi Huoltokes-
kus ja Laivaston Soittokunta. 

Modernisoituvat laivueet 
Laivueissa tärkeintä kalustoa 
ovat Rauma-luokan ohjus-
veneet, Hämeenmaa-luokan 
miinalaivat sekä Kuha-luokan 
heräteraivaajat. Merivoimien 
aluskaluston uudelleensijoitte-
lun myötä kaikki Rauma-luokan 
ohjusveneet tulevat Saaristome-

ren Meripuolustusalueelle, jossa 
ne korvaavat käytöstä poistuvan 
Helsinki-luokan. Ohjuslaivueen 
iskukykyä täydentää lisäksi mo-
difioidulla ohjusjärjestelmällä 
varustettu meritorjuntaohjus-
patteri. 

Miinalaivuetta modernisoi-
daan parhaillaan. Ensimmäinen 
miinalaivoista, Hämeenmaa, 
lähtee kesällä telakalle, jossa sille 
luodaan entistä parempi kyky 
meriliikenteen suojaamiseen 
ja kansainvälisiin tehtäviin. Sen 
modernisointityön valmistuttua 
telakalle lähtee Uusimaa, toi-
nen meripuolustusalueen mii-
nalaivoista. Laivueeseen kuuluu 
myös miinanetsijäalus Kampela 
3, jolla toteutettavat testaus-ja 
koejaksot ovat keskeisessä ase-
massa luotaessa valmiuksia uu-
sille miinantorjunta-aluksille. Ke-
hittämissuunnitelman mukaan 
ensimmäisen uuden aluksen 
arvioidaan valmistuvan vuoden 
2009 lopulla. 

Koulutus mukana 
kehityksessä 
Saaristomeren Meripataljoona 
vastaa paitsi Pansion tukikoh-
dan myös koko Turun meriva-
ruskunnan turvaamisesta ja luo 
taistelualusten tukeutumisedel-
lytykset meripuolustusalueen 
vastuualueella. Meripataljoo-
nalle kuuluvat monipuoliset 
varusmieskoulutustehtävät, 
esimerkiksi sotilaspoliisi-ja alus-
suojausjoukkuekoulutus. Me-
ripataljoonaan kuuluvan kulje-
tusviirikön apu-ja huoltoalukset 

vastaavat monista erilaisista teh-
tävistä, muun muassa Tasavallan 
Presidentin Kultarantaan liitty-
vistä merikuljetuksista. Meripa-
taljoona osallistuu myös öljyn-
torjuntatehtäviin öljyntorjunta-
alus Hallilla. 

Turun Rannikkopatteristo on 
vastannut rannikkojoukkojen 
alokkaiden peruskoulutuksesta 
Korppoon Gyltössä, mutta puo-
lustusvoimien rakennemuutok-
sen myötä sen toiminta joukko-
yksikkönä päättyy 31.12.2006. 
Saapumiserästä il/06 alkaen 
kaikkien Saaristomeren Meri-
puolustusalueelle tulevien va-
rusmiesten peruskoulutus toteu-
tetaan Suomenlahden Meripuo-
lustusalueella Upinniemessä. 
Vuoden 2007 alusta alkaen osa 
Rannikkopatteriston toiminnois-
ta siirtyy Pansioon perustetta-
van uuden joukkoyksikön, Turun 
Rannikkopataljoonan vastuulle. 
Gyltööseen jää palkatun henki-
löstön suorittamia merivalvon-
ta-ja vartiotoimintoja. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalue osallistuu aktiivisesti 
harjoitustoimintaan monella 
tasolla niin omilla kuin kansain-
välisilläkin vesillä tavoitteenaan 
kehittää operatiivista toimin-
taa. Meripuolustusalue järjestää 
vuonna 2006 marraskuussa me-
ripuolustusharjoituksen nimeltä 
Janita. Operatiivisten tavoittei-
den saavuttamista tuetaan myös 
kansainvälisellä toiminnalla, jo-
hon kuuluu koulutuksen ja har-
joitusten lisäksi kahdenvälistä 
yhteistyötä. 

£r7 0 RANNIKON PUOLUSTAJA 



v -

• Alukset harjoittelevat ilma-
maaliammuntaa lennokkeihin. 

• Alussuojausjoukkueen koulu-
tus sisältää monipuolisia ja haas-
tavia tehtäviä. 

• Rauma-luokan ohjusveneet 
muodostavat meripuolustusalu-
een keskeisen iskuvoiman. 

• Tähystäjä toimissaan. 

Nykyaikaiseen miinanetsintä-
kalustoon kuuluu myös ROV. 
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Uppgift-
försvar av kusten 
Vid Nylands Brigad utbildas bl.a. 
kustjägare, granatkastarmän, 
pionjärer, militär-poliser, robot-
män, chaufförer och båtförare. 
Dessutom ges utbildning för 
många specialuppgifter inom 
t.ex. eldlednings-, signal- och 
mätverksamhet samt sjukvård 
och underhåll. Många unga män 
och kvinnor erhåller under be-
väringstiden en gedigen utbild-
ning i ledarskap, också utom 
trupp. En del av utbildningen 
är en klar merit både i samband 
med studier och senare i arbets-
livet. 

Nylands Brigad leds av bri-
gadkommendören. I organisa-
tionen ingår en ledningsstab 
samt två truppenheter och en 

underhållscentral. Truppenhe-
terna är Vasa Kustjägarbataljon 
och Ekenäs Kustbataljon. I den 
senare ingår Amfibieskolan, som 
också ger internationell utbild-
ning. Beväringar som ges möj-
ligheten att på frivillig basis välja 
den internationella inriktningen 
kan delta i internationella öv-
ningar och lämpar sig senare för 
uppgifter inom krishantering 
och fredsbevarande verksam-
het. 

Utbildning -
förband för kusten 
Nylands Brigad utbildar solda-
ter och förband för strider längs 
kusten. Brigaden är belägen i 
Dragsvik, bara ett stenkast från 
centrum av skolstaden Ekenäs. 
Nylands Brigad tillhör marinen 

och är det enda truppförbandet 
i Finland som ger militär-utbild-
ning på svenska. 

Nylands Brigad och Dragsvik 
är den naturliga samlingsplat-
sen för alla svenskspråkiga be-
väringar. Brigadens viktigaste 
rekryteringsområde är kustrem-
san från Östra Nyland till Norra 
Österbotten. Nylands Brigad ger 
numera också utbildning för in-
ternationella uppgifter. 

Den kustnära och ofta fart-
fyllda utbildningen är omtyckt 
också bland finskspråkiga bevä-
ringar. Brigaden kan erbjuda in-
tressanta uppgifter och lämpligt 
krävande utmaningar för envar. 
Nylands Brigad är ett modernt 
truppförband med anrika tradi-
tioner. 
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Tehtävä -
rannikon puolustus 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
mm. rannikkojääkäreitä, kranaa-
tinheitinmiehiä, pioneereja, soti-
laspoliiseja, ohjusmiehiä, kuljet-
tajia ja veneenkuljettajia. Lisäksi 
annetaan kolutusta moniin eri-
koistehtäviin, kuten tulenjohto-, 
viesti-ja mittaustehtäviin sekä 
sairaanhoito-ja huoltotehtäviin. 

Moni nuori mies ja nainen 
saa varusmiesaikanaan perus-
teellisen johtajakoulutuksen, 
joka toimii myös puolustusvoi-
mien ulkopuolella. Osa kou-
lutuksesta lasketaan ansioksi 
opintojen yhteydessä ja myö-
hemmin työelämässä. 

Uudenmaan Prikaatia johtaa 
prikaatin komentaja. Organisaa-
t ioon kuuluu johtoesikunta sekä 
kaksi joukkoyksikköä ja huolto-

keskus. Joukkoyksiköt ovat Vaa-
san Rannikkojääkäripataljoona 
ja Tammisaaren Rannikkopatal-
joona. Viimeksi mainitun organi-
saatioon kuuluu Amfibiokoulu, 
joka myös antaa kansainvälistä 
koulutusta. Vapaaehtoiset va-
rusmiehet, jotka saavat mahdol-
lisuuden valita kansainvälisen 
koulutussuunnan voivat osallis-
tua kansainvälisiin harjoituksiin 
ja soveltuvat myöhemmin krii-
sinhallinta-ja rauhanturvaamis-
tehtäviin. 

Koulutus -
rannikkojoukot 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
sotilaita ja joukkoja toimimaan 
rannikko-oloissa. Prikaati sijait-
see Dragsvikissä, vain kivenhei-
ton päässä koulukaupunkina 
tunnetun Tammisaaren keskus-

tasta. Uudenmaan Prikaati kuu-
luu merivoimiin ja on maamme 
ainoa joukko-osasto, joka antaa 
sotilaskoulutusta ruotsin kielellä. 

Uudenmaan Prikaati ja 
Dragsvik on ruotsinkielisten va-
rusmiesten luonnollinen tapaa-
mispaikka. Prikaatin tärkeimmän 
rekrytointialueen muodostaa 
Itä-Uudenmaan ja Pohjois-Poh-
janmaan välinen rannikkoalue. 
Uudenmaan Prikaati antaa nyky-
ään koulutusta myös kansainvä-
lisiin tehtäviin. 

Rannikonläheinen ja usein 
vauhdikas koulutus on myös 
suomenkielisten varusmiesten 
mieleen. Prikaati tarjoaa mie-
lenkiintoisia tehtäviä ja sopivia 
haasteita jokaiselle. Uudenmaan 
Prikaati on nykyaikainen joukko-
osasto, jolla on ylväät perinteet. 
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Kotkan Rannikkoalue 
vastaa Kymenlaakson 
rannikon valvonnasta, 
suojaamisesta ja tur-

vaamisesta. Rannikkoalueen 
ydintehtäviä ovat reaaliaikaisen 
tilannekuvan ylläpitoja Suomen 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen itäisellä Suomen-
lahdella. 

Kotkan Rannikkoalueeseen 
kuuluvat Haminassa sijaitsevan 
esikunnan lisäksi Kirkonmaan 
ja Rankin linnakkeet, Haapasaa-
ren merivalvonta-asema, Kotkan 

Kuusisessa sijaitseva merikul-
jetuskeskus sekä ohjuspatteri. 
Joukko-osasto työllistää noin 
sata työntekijää. 

Joukko-osastoomme saapuu 
alokkaita vuoden molemmissa 
saapumiserissä noin 150. Pe-
ruskoulutusta annetaan Kirkon-
maan linnakkeella. 

Kotkan Rannikkoalue jatkaa 
Viipurin linnoitustykistön (1918) 
ja sitä seuranneiden joukko-
osastojen perintöä. Rannikko-
alue näkyy vahvasti eteläisen 
Kymenlaakson elämänmenossa, 
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tiedusteluun, meriliikenteen 
suojaamiseen väylänvalvonnalla 
sekä erikoisjoukkojen toimin-
nan paljastamiseen rannikolla ja 
saaristossa. 

Meritiedustelukomppania 
toteuttaa tehtäviään joukkueit-
tain ja ryhmittäin hajautettuna. 

Koulutuslinjat 

Meritiedustelukoulutus sisältää 
eri koulutuslinjoja, joita ovat: 
- merivalvonta (270 vrk) 
-t iedustelu (180 vrk) 
- rannikkotutka (180 vrk) 
- meritulenjohto (180 vrk) 
- venejoukkue (362 vrk) 

Osa merivalvontalinjan tais-
telijoista koulutetaan vedenalai-
sen valvonnan tehtäviin. Lisäksi 
komppanioihin koulutetaan ja 
sijoitetaan komento-ja huolto-
osien tarvitsemat tukitaistelijat 
ja veneenkuljettajat. 

Miehistökoulutus 

Merivalvontalinjan miehistö-
kurssilla annetaan perusteet 
rauhan ajan merivalvontateh-
täviin. Kurssin jälkeen koulutus 
jatkuu sodanajan tehtävien eri-
koiskoulutuksena, joka sisältää 
mm. meritulenjohto-, maatulen-
johto-, viesti-, mittaus-ja tiedus-
telukoulutusta. 

Merivalvontalinjan taistelijat 

huolehtivat koulutuksensa ohel-
la myös rauhanajan merivalvon-
nan aistitähystyksestä Haapa-
saaren merivalvonta-asemalla. 
Vedenalaisen valvonnan tehtä-
viin koulutettavat siirtyvät meri-
valvonnan peruskurssin jälkeen 
palvelemaan merivalvontakes-
kukseen. 

Tiedustelulinjalle valittavil-
ta vaaditaan erityisesti hyvää 
fyysistä kuntoa ja henkistä kes-
tävyyttä. Rannikkotutkamiehet 
puolestaan pääsevät koulutuk-
sessaan tekemisiin viimeisim-
män tekniikan kanssa. 

Venejoukkueeseen koulu-
tettavat valitaan vain vuoden 
ensimmäisestä saapumiserästä. 
Koulutuksen hyväksytysti läpi-
käyneet saavat sekä hyödylli-
sen L-luokan veneenkuljettajan 
koulutuksen että oppivat tunte-
maan saariston vaikeat väylät ja 
henkilöstön sekä kaluston kulje-
tuksen kaikissa olosuhteissa. 

Kaikkien meritiedustelulin-
jojen koulutuksessa korostuu 
liikkuvuus. Tehtävien menestyk-
sellinen täyttäminen edellyttää 
taistelijoilta kykyä liikkua ja toi-
mia saaristossa sekä rannikolla 
kaikkina vuorokauden ja vuo-
denaikoina siten, että joukko 
säilyttää toiminta ja taisteluky-
kynsä. 

sillä rannikonpuolustajat ovat 
tärkeä osa rannikon kaupunki-
en, Kotkan ja Haminan arkipäi-
vää. 

Koulutus 
Merivoimien meritiedustelukou-
lutus keskittyy Kotkan Rannik-
koalueelle, jossa se on koulutuk-
sen painopisteenä. 

Meritiedustelukomppaniaa 
käytetään meri-, i lma-ja maatu-
lenjohtoon, maalinosoitukseen, 



Merisotakoulu on me-
rivoimien komenta-
jan alainen sotilas-
opetuslaitos, jonka 

päätehtäviä ovat merikadettien 
ja merivoimien reservin upsee-
rien peruskoulutus sekä meri-
voimien eri henkilöstöryhmien 
jatkokoulutus. Vuosittain ope-
tuslaitoksessa opiskelee noin 
350 henkilöä. 

Vuonna 1930 perustettu Me-
risotakoulu sijaitsee Helsingin 
edustalla Suomenlinnassa. Vuo-
sipäiväänsä sotilasopetuslaitos 
viettää Saaristolaivaston perus-
tamispäivänä 18. lokakuuta. 

Merisotakoulun muodosta-
vat Merisotakoulun johtaja, esi-
kunta ja joukkoyksikkönä Meri-
sotaopin Koulutuskeskus sekä 
kolme erillistä perusyksikköä: 
korkeakouluosasto, täydennys-
koulutusosasto ja reserviupsee-
riosasto. 

Merivoimien upseerit kou-

lutetaan perustasolla Merisota-
koulussa. Vuosittain neljä me-
rikadettikurssia opiskelee up-
seerin koulutusohjelmassa lai-
vasto-ja rannikkojoukkolinjoilla 
sekä teknisellä linjalla. Kadettien 
opinto-oikeudet vaihtelevat up-
seerin perusopinnoista sotatie-
teiden kandidaatin ja maisterin 
tutkintoihin. 

Suuri osa merivoimien re-
servin upseereista koulutetaan 
Merisotakoulun reserviupsee-
riosastolla. Linjavaihtoehtoja 
kaksi kertaa vuodessa järjestet-
tävällä reserviupseerikurssilla 
on kaksi: laivasto-ja rannikko-
joukkolinja. Laivastolinjalla kou-
lutusta annetaan merenkulussa. 
Rannikkojoukkolinja jakaantuu 
viesti-, tuliasema- ja tulenjohto-
opintosuuntiin. Muut merivoi-
mien koulutushaarojen reservin 
upseerit koulutetaan Reserviup-
seerikoulussa Haminassa. 

Täydennyskoulutusosasto 
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vastaa Merisotakoulun jatko- ja täydennyskoulutuk-
sesta. Osasto kouluttaa jatkokursseilla ja eripituisilla 
toimialajaksoilla sotilasammattihenkilöstöä, opis-
toupseereja, erikoisupseereita ja upseereita. Lisäksi 
tarpeen mukaan järjestetään täydennyskoulutusta 
kaikille henkilöstöryhmille. 

Merisotakoulun tärkeimmät vuosittaiset harjoituk-
set Suomenlinnan ulkopuolella ovat noin seitsemän 
viikon pituinen koulutuspurjehdus sekä kaksi kahden 
viikon rannikkotaisteluharjoitusta. Koulu on ensim-
mäisenä sotilasopetuslaitoksena maailmassa auditoi-
tu koulutuksen merenkulullisen tason osalta kansain-
välisten merenkulkustandardien mukaiseksi. 
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o J L D I .li: ii.. 1 Itsenäisen Suomen merivoi-
mien tutkimustoiminnan 
voidaan katsoa alkaneen kun 
Helsingin Sotasatama aloit-

t i toimintansa Katajanokalla 8. 
heinäkuuta 1918. Vuosien saa-
tossa tutkimuksen painopiste 
ja intensiteetti ovat vaihdelleet 
meripuolustuksen organisaation 
ja tarpeen mukaan. Merivoimien 
ja rannikkotykistön yhdistyessä 
1. heinäkuuta 1998 myös Merivoi-
mien Tutkimuslaitos itsenäistyi 
merivoimien komentajan alai-
seksi joukko-osastoksi. Tänään 
joukko-osasto toimii kahdella 
paikkakunnalla: johto, hallin-
totoimisto sekä tutkimus-ja 
kehittämisosasto Espoon Kilossa 
ja mittaus-ja koetoimintaosasto 
Turun Pansiossa. 

Merivoimien Tutkimuslai-
tos on noin 50 hengen väellään 
merivoimien pienin joukko-
osasto. Yksi joukko-osaston eri-
koisuuksia on se, ettei se anna 
varusmieskoulutusta. Siitä huo-
limatta laitokselta vaaditaan 

melkein kaikkia samoja toimin-
toja ja suunnitelmia kuin muilta 
merivoimien joukko-osastoilta. 
Nykyjärjestely on todettu toimi-
vaksi ja merivoimien kokonais-
tavoitteita varsin hyvin palve-
levaksi. Laitos on toimintansa 
alusta alkaen ollut puolustus-
voimissa edelläkävijä verkot-
tuneen ja tukitoiminnat ulkois-
tavan toimintamallin sovelta-
misessa. Merivoimien komen-
taja onkin merivoimien raken-
nemuutokseen liittyen selvästi 
päättänyt, että tutkimuslaitosta 
kehitetään itsenäisenä joukko-
osastona. 

Tutkimus-ja 
koetoimintaa 
Merivoimien Tutkimuslaitos on 
merivoimien kehittämisen eri-
koistarpeisiin perustettu tut-
kimuslaitos, joka tuntee me-
rellisen toimintaympäristön, 
hallitsee teknisen kehittämis-
prosessin, tukee merivoimien 
kehittämisohjelmia ja materi-

aalihankkeita sekä tukee opera-
tiivista toimintaa erikoisalueil-
laan. 

Pansioon sijoitettu mittaus-
ja koetoimintaosasto (mk-osas-
to) tukeutuu toiminnassaan Saa-
ristomeren Meripuolustusaluee-
seen ja suorittaa mittaus-ja koe-
toimintaansa Skinnarvikin mit-
tausasemalla sekä koetoiminta-
alus Iskulla. Perustyönä olevien 
alusten herätemittausten lisäksi 
osaston toiminnan täyttää avo-
vesikaudella merivoimien mate-
riaalihankkeisiin liittyvä merel-
linen koetoiminta. Pääosa tästä 
koetoiminnasta tehdään meri-
voimien muiden joukko-osas-
tojen ja Merivoimien esikunnan 
toimeksiannoista. 

Tutkimus-ja kehittämisosas-
to (Tk-osasto) on vuosien varrel-
la käyttänyt omassa merellisessä 
toiminnassaan erilaisia aluksia 
yhteistoiminnassa muitten vi-
ranomaisten ja valtion laitosten 
kanssa. Kiinteämpään yhteistoi-
mintaratkaisuun päästiin kevääl-
lä 2001, jolloin Merivoimat ja 
Geologian Tutkimuskeskus alle-
kirjoittivat aiesopimuksen hank-
kia yhteisen tutkimusaluksen ja 
siihen liittyvät tutkimuslaitteet. 
Uusi hydrograafinen tutkimus-
alus sai kasteessa 16. joulukuuta 
2003 nimen Geomari. Kesä 2004 
meni pääosin koeajoihin ja lai-
teasennuksiin. Kesällä 2005 vii-
meisteltiin laiteasennukset ja 
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aloitettiin aluksella varsinainen 
tutkimustoiminta. 

Vuonna 2001 tehtiin so-
pimus meritorjuntaohjus 85: 
n (MTO-85) modernisoinnista. 
Laitoksen molemmat osastot 
ovat olleet aktiivisesti mukana 
tässä hankkeessa, joka huipen-
tui kesällä 2005 suoritettuun 
modernisoidun järjestelmän 
merikokeeseen. Samaan aikaan 
on toteutettu kansallisesti mit-
tavana tutkimus-ja kehittämis-
hankkeena uuden merimiinan 
(M2000) määrittely, testaus ja 
tuotteistaminen. Merivoimien 
Esikunnan johtaman hankkeen 
kehittämisvastuu merivoimissa 
on ollut mk-osaston miinasekto-
rilla, joka on toteuttanut hank-
keen yhdessä suomalaisen teol-
lisuuden ja tiedeyhteisön kans-
sa. Ensimmäinen sarjahankinta-
sopimus solmittiin Patria ASL:n 
kanssa vuoden 2004 lopussa. 

Tutkimuslaitos on myös osal-
listunut Laivue 2000:n järjestel-
mien määrittelyyn, valintaan ja 
hankintaan. Kyseessä on ollut 
lähinnä passiiviset ja aktiiviset 
harhamaalijärjestelmät sekä eri-
laisten herätteiden hallinta. Lai-
vueen muodostavien Hamina-
luokan ohjusveneiden (ja myös 
prototyypiksi jääneen ilmatyy-
nyalus Tuulen) vastaanottoko-
keisiin ja käyttöönottoon liitty-
en on myös toteutettu alusten 
herätteiden mittaukset, jotka 

tulevat jatkumaan vuosina 2005 
ja 2006. 

Vedenalaisen valvonnan 
sektorilla on jatkettu jo olemas-
sa olevien järjestelmien kehittä-
mistä tavoitteena vedenalainen 
akustiikan, signaalinkäsittelyn 
ja herätteiden hallinta. Veden-
alaisen valvonnan koulutustu-
ki muille joukko-osastoille on 
edelleen ollut voimakasta. Kiin-
teän valvontajärjestelmän (PFA) 
viimeisten toimitusten rinnalla 
on aloitettu toimenpiteet siirret-
tävän uravalvontajärjestelmän 
(SURA) hankkimiseksi. Aktiivi-
nen ja passiivinen SURA täyden-
tää kiinteitä järjestelmiä, on las-
kettavissa nykyisistä aluksista, 
on nopea ottaa käyttöön ja tie-
donsiirto aluksille tai maa-ase-
maan on mahdollista. Vuosien 
2004 ja 2005 aikana on toteu-
tettu järjestelmädemonstraatiot 
kahdelle erilaiselle ratkaisulle. 

SURA liittyy suomalaisena 
osahankkeena yhdessä Ruotsin 
FMV:n kanssa toteutettavaan 
laajempaan torpedo-, miina-ja 
sensorijärjestelmät-kehittämis-
hankkeeseen (TMS).TMS:n mää-
rittelyvaihe ajoittuu vuosille 
2002-2005, jonka jälkeen seu-
raavat demonstraattori-ja sarja-
hankintavaiheet. 

Pohjakartoituksen pääteh-
tävänä on tuottaa merivoimien 
operatiivisen suunnittelun ja 
päätöksenteon vaatimat me-
renpohjan syvyys-ja laatukar-
tat. Uusi Geomari -alus palvelee 
pääosin tätä tarkoitusta. Tarkat 
pohjanlaatukartat ovat uusilla 
atk-sovelluksilla muokattavissa 
merivoimien tarvitsemaan muo-
toon samalla kun vanhemmilla 
järjestelmillä luotua dataa voi-
daan yhdistää lopputuotteisiin. 

Merivoimien lähivuosien 
suurimpia hankkeita on mii-
nantorjunta-alusten hankinta. 
Merivoimien tutkimuslaitos on 
osallistunut uuden mito-aluk-
sen määrittelyyn ja tarjousten 
arviointiin. Varsinkin mito-jär-
jestelmien evaluointi sekä siihen 
liittyvät ulkomaisten alusten 
käyttämien järjestelmien kokeet 
ovat olleet laitoksen mk-osaston 
vastuulla. Myös monet laitoksen 
muut tutkimukset liittyvät tä-
hän hankkeeseen. 

Laitoksen asiantuntijat osal-

listuvat kansainväliseen tutki-
musyhteistyöhön omilla tekno-
logiavastuualueillaan puolus-
tusvoimien edustajina. Vuoteen 
2005 saakka tämä on tapahtu-
nut WEAG:n ns. CEPA-ryhmien 
puitteissa, mutta jatkossa toi-
minta siirtyy uuden 2005 alusta 
toimintansa aloittaneen EU:n 
puolustusviraston tutkimusor-
ganisaation alle. Laitoksella on 
myös kiinteät yhteistoiminta-
suhteet mm. Ruotsin FMV:n ja 
FOI-tutkimuslaitoksen kanssa. 

Merivoimien Tutkimuslai-
toksen toteuttama suoraan me-
rivoimien kehittämisohjelmia 
palveleva tekninen ja luonnon-
tieteellinen tutkimustoiminta 
tehdään kiinteässä yhteistyössä 
Merivoimien Esikunnan osas-
tojen sekä Merivoimien Mate-
riaalilaitoksen ja merivoimien 
muiden joukko-osastojen kans-
sa. Tämä kansainvälisestikin 
poikkeuksellinen toimintamalli 
varmistaa sen, että tutkitaan oi-
keita asioita ja että tulokset saa-
daan kehittämisohjelmien käyt-
töön ilman viiveitä. Tämä ei ole 
mahdollista ellei merellistä toi-
mintaympäristöämme ja meri-
sotaan liittyviä erityisteknologi-
oita hallita merivoimissa. Tämä 
hallinta sekä sitä tukevan kan-
sallisen ja kansainvälisen yhteis-
toimintaverkoston luominen ja 
ylläpito on pitkälti Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen vastuulla. 

Laitoksen Espoossa suorit-
tamalla tutkimus-ja kehitystoi-
minnalla sekä Turussa toteutta-
malla mittaus-ja koetoiminnalla 
luodaan perusteita merivoimien 
pitkäjänteiselle kehittämiselle 
yhä kansainvälisemmässä maa-
ilmassa. 
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Merivoimien ja ran-
nikkotykistön yh-
distymiseen liittyen 
perustettiin Meri-

voimien Varikko 1.7.1998, nykyi-
sin Merivoimien Materiaalilaitos 
1.1.2006 lukien. Se on itsenäinen 
Merivoimien komentajan alai-
nen laitos. Henkilövahvuus on 
noin 230, joista 2/3 on siviiliteh-
täviä. Kokonaisvuosibudjetti on 
noin 23 miljoonaa euroa. Mate-
riaalilaitoksen toiminnot ovat 
neljässä pisteessä: 

Materiaalilaitoksen Hallinto-
osasto on Turussa Artukaisissa 
Jalostajan kiinteistössä, Elektro-
niikkakorjaamo ja Merivoimien 
Keskusvarasto ovat Pansiossa 
ja Kemiön Varikko-osasto on 
Skinnarvikissä Kemiön saarella. 

Merivoimien Materiaalilai-
toksen toimenpiteillä luodaan 
tekniset edellytykset merivoi-
mien perustettavien joukkojen 
varustamiselle sekä joukkojen 
taistelukelpoisuuden ja toimin-
takyvyn ylläpitämiselle kaikissa 
valmiustiloissa. Materiaalilaitok-
sen huoltotoiminta painottuu 
tekniseen huoltoon, joka on 
materiaalin, yksittäisen laitteen, 
laitteiston tai järjestelmän tekni-
seen kuntoon kohdistuvaa, koko 

sen elinjakson kestävää suunni-
telmallista huoltoa ja tarvittaes-
sa korjaustoimintaa. 

Merivoimien Materiaalilaitos 
vastaa: 

Merivoimien käytössä olevan 
teknisen materiaalin kunnos-
sapidosta 
merivoimien alusten kunnos-
sapidosta ja polttoainehan-
kinnoista 
merivoimien alusten suojapal-
velukalustojen ja alusten pe-
lastusvälineiden huolloista 
kunnossapitoon liittyvien 
huoltosopimusten ylläpidosta 
varaosa ja varalaitehankin-
noista 

ohjekirjapalvelusta 
huoltotoiminnan vaatimasta 
erikoiskoulutuksesta 
teknisen ja räjähtävän materi-

aalin varastoinnista ja varasto-
palveluista 
koko merivoimien räjähteiden 
ja muiden vaarallisten ainei-
den käytön valvonnasta, oh-
jeistuksesta ja neuvonnasta 
kriisiajan huoltovarmuusrat-
kaisujen suunnittelusta, kehit-
tämisestä ja toteuttamisesta 
merivoimissa. 

Merivoimien Materiaalilaitos 
osallistuu merivoimien materi-
aalihankkeiden elinjaksosuunnit-
teluun teknisenä asiantuntijana 
painopisteenä kunnossapito. 

Materiaalilaitos on nuoresta 
iästään huolimatta saavuttanut 
itsenäisen ja ammattitaitoisen 
laitoksen maineen, jota pide-
tään jatkossakin yllä tekemällä 
lujasti töitä. 
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MERIVARTIOSTO _ _ 

OSA MAAMME SISÄISTÄ JA 

Suomenlahden me 
rivartioston nykyaikai 
nen johtokeskus sijait-
see Katajanokalla 

Suomen eduskunta hyväksyi kieltolain Vuonna 

1907. Tosin laki tul i voimaan vasta vuonna 1919 

ja vuonna 1922 sitä seurasi vielä ankarampi kiel-

tolaki, joka kielsi eräitä poikkeuksia lukuun o t ta -

mat ta miedoimpienkin alkoholia sisältäneiden ai-

neiden valmistuksen, myynnin ja hallussapidon. 

Tämä sai aikaan maassamme ennennäkemät tö-

män viinan salakuljetuksen aikakauden. 

Salakuljetuksen jatkut-
tua koko 20 luvun pe-
rustettiin vuonna 1929 
komitea, joka päätyi 

esittämään sisäasiainministeri-
ön alaisen, sotilaallisesti järjes-
tetyn, meripoliisin perustamis-
ta. Merivartiolaitosta koskevan 
lain perusteluissa todetti in, että 
salakuljetuksen torjunta vaati 
erilaisen organisaation ja toimi-
vallat kuin mitä tullilla oli. Lisäksi 
todetti in, että merialueella oli 
jäänyt järjestämättä muita po-
liisitehtävän luonteisia tehtäviä 
kuten luvattoman henkilöliiken-
teen, purjehduksen, kalastuk-
sen ja metsästyksen valvonta, 
merihätään joutuneiden etsin-
tä ja pelastaminen yms. Laki 
merivartiolaitoksesta annettiin 
25.4.1930 ja se astui voimaan 1.5. 

Alkuperäinen ar-
tikkeli on julkaistu 
Rannikon Puolus-
taja -lehden nu-
merossa 4/2005. 
Kirjoittaja on kom-
modori Erkki Uit-
ti, Suomenlahden 
merivartioston ko-
mentaja. 
Päivitykset toimi-
tuksen. 
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on valvonut valtakuntamme ra-
joja jo yli 60 vuotta. 

Suomenlahden 
merivartiosto tänään 
Valtakunnan sisäisen turvalli-
suusjärjestelmän osana ja raja-
vartiolaitoksen hallintoyksikkö-
nä Suomenlahden merivartios-
to vastaa Vartiolentolaivueen 
tukemana rajavartiolaitokselle 
säädettyjen tehtävien hoitami-
sesta Suomenlahdella. Suomen-
lahden merivartioston toimialue 
ulottuu Haminan kaupungin 
itäpuolelta Hangon läntiselle 
selälle ja etelässä talousvyöhyk-
keen ulkorajaan saakka. Tarkasti 
ottaen, nyt kun syyskuun alussa 
voimaan tulleen uuden lain pe-
rusteella rajavartiolaitoksen toi-
mialue kattaa koko valtakunnan 
alueen, Suomenlahden merivar-
tioston toimialueeseen kuulu-
vat Espoon, Forssan, Heinolan, 
Helsingin, Hyvinkään, Hämeen-
linnan, Keski-Uudenmaan, Kot-
kan, Lahden, Lohjan, Loviisan, 
Orimattilan, Porvoon, Raasepo-
rin, Riihimäen, Vantaan ja Vihdin 
kihlakuntien alueet. 

Merelliseen toimialueeseen 
sisältyy aluevesirajaa 148 meri-

peninkulmaa ja 15 meripenin-
kulmaa valtakunnan merirajaa 
itäisellä Suomenlahdella. Tähän 
Suomen ja Venäjän väliseen me-
rirajaan li ittyy Suomen puolella 
neljän kilometrin levyinen raja-
vyöhyke, jolla liikkuminen on lu-
vanvaraista. Rajan kulku on mer-
kitty avovesiviitoin ja poijuin, 
jotka Venäjän viranomaiset aset-
tavat paikoilleen alkukesästä. 
Rajan merkitseminen ja viittojen 
paikat tarkistetaan vuosittain 
yhteistoimin Suomen ja Venäjän 
rajavartioviranomaisten kesken. 
Jälkeenpäin todetuista puutteis-
ta tai tarkistustarpeista tiedote-
taan rajavaltuutettujen kautta. 

Suomenlahden merivartios-
ton kokoonpano käsittää esi-
kunnan ja siihen kuuluvan joh-
tokeskuksen lisäksi Kotkan ja 
Helsingin merivartioalueet, Hel-
singin rajatarkastusosaston sekä 
vartiolaiva Merikarhun ja Tavin. 
Kokonaisuudessaan vartioston 
vahvuus oli lokakuun alussa 528 
henkilöä. 

Merivartioston päätehtä-
viä ovat rajavalvonta ja rajatar-
kastukset sekä rikostorjunta ja 
tutkinta. Lisäksi uuden lain vii-
toittamana vartiosto suorittaa 
kiireellisiä poliisitehtäviä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi, tullivalvontaa 
tullin ohella sekä osallistuu soti-
laalliseen maanpuolustukseen. 
Keskeisenä ja hyvin näkyvänä 
tehtävänä on lisäksi meripelas-
tustoimesta huolehtiminen sekä 
osallistuminen muuhun pelas-
tuspalveluun toimialueellaan. 
Päätehtäviensä ohella merivar-
tioyksiköt valvovat yleistä me-
renkulun turvallisuutta ja vesilii-
kenteestä annettujen säädösten 
noudattamista meri ja rannikko-
alueilla. 

Rajavalvonnalla pyritään 
estämään ja paljastamaan meri-
alueen rajojen säännösten vas-
tainen ylikulku Suomenlahdella. 
Rajavalvonnan toteuttamiseksi 
ja sen yhteydessä valvotaan ra-
javyöhykettä sekä osallistutaan 
Suomen alueellisen koskemat-
tomuuden valvontaan ja tur-
vaamiseen. Ennaltaehkäisevien 

LOSHOLMEN 
11 

samana vuonna. 
Merivartiolaitos organisoitiin 

kolmeen merivartiopiiriin: Poh-
janlahti, Ahvenanmaa ja Suo-
menlahti. Vuonna 1937 piirien 
määrää lisättiin viideksi: Pohjan-
lahden, Turun, Ahvenanmaan, 
Suomenlahden läntinen ja Suo-
menlahden itäinen piiri. Sota-
vuosien jälkeen merivartiolai-
toksen kohtaloa ja kokoonpanoa 
puitiin useissa yhteyksissä. Lo-
pulta vuoden 1944 syksyllä me-
rivartiolaitos muuttui ensin me-
rivartiorykmentiksi ja vartiopiirit 
merirajavartiostojen kautta me-
rivartiostoiksi. Joulukuussa 1944 
merivartiolaitos yhdistettiin lail-
la rajavartiolaitokseen, joten yksi 
ja yhtenäinen rajavartiolaitos 
sekä osaltaan yksi ja yhtenäinen 
Suomenlahden merivartiosto 

сап Merivartioalue 

• Haapasaaren merivartioasema vastaa rajavalvonnasta vatkunnan 
merirajalla itäisellä Suomenlahdella. 
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Pelastushelikopterin U 

toimien lisäksi vartiosto suorit-
taa havaittujen rajatapahtumien 
tutkinnan ja luo perustan tapah-
tumien jatkoselvittelylle. 

Helsingin rajatarkastusosas-
to vastaa rajatarkastustehtävis-
tä valtakunnallisesti keskeisillä 
ylikulkupaikoilla Helsinki-Van-
taan lentoasemalla ja Helsin-
gin satamissa. Lentoaseman ja 
satamien matkustajaliikenteen 
rajatarkastusten päämääränä 
on laittoman maahantulon es-
täminen ja rajat ylittävän rikol-
lisuuden torjunta yhteistyössä 
kansallisten ja ulkomaisten vi-
ranomaisten sekä kuljetusyh-
tiöiden kanssa. Asianmukaisin 
maahantuloedellytyksin oleville 
matkustaville järjestetään suju-
va rajanylitys. Vuonna 2004 ko-
konaismatkustajavirta oli yli 17 
miljoonaa matkustajaa. Vartio-
ston rajatarkastusosasto suoritti 
yli yhdeksän miljoonaa rajatar-
kastusta Schengenin ulkorajal-
la. Näistä tarkastuksista kolme 
miljoonaa suoritettiin lentoase-

malla ja kuusi miljoonaa tarkas-
tusta satamissa. Tarkastusten 
yhteydessä todetti in lähes kak-
situhatta erilaista rikosta ja rik-
komusta, jotka aiheuttivat jatko-
toimia. Käännytysten määrä oli 
vuonna 2004 yli 500 tapausta ja 
yli 400 henkilöä anoi turvapaik-
kaa vartioston ylikulkupaikoil-
la. Huvialusten rajatarkastukset 
ovat tärkeä osa Suomenlahden 
merivartioston rajatarkastus-
toimintaa ja rajavalvontaa me-
rialueella. Merivartioasemilla 
tarkastettiin yhteensä noin 9500 
huvialusta ja niissä olleita mat-
kustajia yli 34 500. 

Esitutkintaviranomaisena 
keskitymme selkeästi laitto-
man maahantulon ja sen jär-
jestämisen sekä rajat ylittävän 
rikollisuuden torjuntaan hen-
kilöliikenteessä. Tämä tehtävä 
edellyttää läheistä yhteistyötä 
poliisin, tullin ja rajavartiolai-
toksen välillä. Osoituksena tästä 
työstä ovat toimintansa aloitta-
neet rikostiedustelukeskukset 

niin valtakunnallisella, alueelli-
sella kuin paikallisellakin tasolla. 
Suomenlahden merivartiosto 
on aktiivisesti osallistunut näi-
den keskusten toimintaan koko 
niiden olemassaolon ajan. Paitsi 
kansallinen yhteistyö myös kan-
sainväliset kontaktit ulkomaisiin, 
sisäisestä turvallisuudesta vas-
taaviin viranomaisiin ovat yksi 
avaintekijöistä. Suomenlahden 
merivartioston kannalta tär-
keimpinä ovat yhteydet Viron ja 
Saksan rajavartiolaitosten poh-
joisiin vartiostoihin sekä Ruot-
siin, lähinnä Tukholman kau-
pungin poliisiin. Tämän lisäksi 
Helsingin rajatarkastusosasto on 
luonut toimivat yhteydet asiakir-
jatutkinnan ja rikostiedustelun 
osalta 274 yhteyspisteeseen yli 
neljässäkymmenessä maassa. 

Merivartiosto vastaa johtava-
na meripelastusviranomaisena 
meripelastustoimesta meripe-
lastuslohkollaan. Meripelastus-
toimen johtamis-ja suoritusval-
miutta säädellään toimintaym-

• Uutta erikois-
kalustoa merivar-
tioasemien käyt-
töön vaikeissa 
oloissa. Arctic-Ant 
esillä Helsingin ve-
nemessuilla 2005. 
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• Nuori asiakas on 
saapunut rajatar-
kastukseen Helsin-
ki-Vantaan lento-
asemalla. 

päristössä tapahtuvien muutos-
ten mukaisesti varautuen vaka-
vien vaaratilanteiden etsintä-ja 
pelastustehtävien johtamiseen 
ja niiden suorittamiseen. Vuon-
na 2004 Suomenlahden meripe-
lastuslohkon alueella tilastoitiin 
yli tuhat erilaista meripelastus-
tapahtumaa, jotka toteutetti in 
yhteistoimin muiden meripelas-
tustoimeen osallistuvien viran-
omaisten ja Suomen meripelas-
tusseuran pelastusyksiköiden 
kanssa. Meripelastustoimi on 
myös vahvasti kansainvälistä toi-
mintaa ja voimavarat varsinkin 

suuronnettomuustilanteessa on 
nähtävä yhteisinä. Viron, Venä-
jän ja Suomen rajavartioviran-
omaisten kolmikantayhteistyö 
käynnistyi yli kymmenen vuotta 
sitten. Vaikka yhteistyöhank-
keen päähuomio kohdistuukin 
rajavalvontayhteistyön kehit-
tämiseen, sen oheen liitettiin 
myös meripelastustoimen yh-
teiset kolmikantaharjoitukset. 
Nämä vuosittaiset harjoitukset 
ovat tuoneet onnistuneen lisän 
Suomenlahden merivartioston 
kansain-väliseen meripelastus-
yhteistoimintaan. 

Itämeren merellisen luonnon 
ja ympäristön tila on rantavalti-
oissa jatkuva huolenaihe. Merel-
linen ympäristönsuojelu tarkoit-
taa rajavartiolaitoksessa ympä-
ristön tilan valvontaa ja tarvitta-
essa osallistumista öljypäästöjen 
ja muiden saastehavaintojen 
torjuntaan sekä ympäristörikos-
ten tutkintaan. Rajavartiolaitok-
sen vartiolaivat ovat merkittävä 
osa valtakunnan öljyntorjunta-
kalustoa. Kalustollinen valmi-
us ja henkilöstön ammattitaito 
merellisiin ympäristönsuojelun 
tehtäviin on luotu ympäristövi-
ranomaisten ja eteenkin Suo-
men ympäristökeskuksen kans-
sa yhteistoimin ja heidän tuke-
manaan. 

Valtakunnan ulkoisen tur-
vallisuusjärjestelmän osana 

merivartiosto ylläpitää puo-
lustusvalmiutta ja kouluttaa 
kertausharjoituksin rajajoukot 
tehtäviinsä. Puolustusvalmius 
ja sen suunnittelu toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä Suomen-
lahden meripuolustusalueen ja 
vartioston toimialueella olevien 
sotilasläänien esikuntien kanssa. 
Merivartioston yksiköt ovat osal-
listuneet lukuisiin merivoimien 
järjestämiin yhteistoimintahar-
joituksiin hyvin tuloksin. Ak-
tiivinen vapaaehtoinen maan-
puolustustyö on tuonut oman 
lisänsä vartioston reserviläisten 
toimintaan. Esimerkiksi syksyllä 
2004 Suomenlahden merivartio-
kilta järjesti yhdessä vartioston 
kanssa reserviläisillemme suun-
natun merivartiotoiminnan lisä-
kurssin Porkkalan alueella. Pai-
nopiste oli vahvasti käytännön 
kriisiajan tehtävien harjoittelus-
sa ja kurssi sai hyvän palautteen 
niin reservilisiltä itseltään, kuin 
kouluttajiltakin. Tämän vapaa-
ehtoistyön tuloksia saimme tar-
kastella myös television erikois-
lähetyksen kautta saman vuo-
den itsenäisyyspäivänä. 

Tulevaisuuden haasteet 
Vuonna 2005 toteutunut raja-
vartiolaitosta koskeneen lain-
säädännön kokonaisuudistus 
luo hyvät edellytykset laitoksen 
toiminnan kehittämiselle ja pe-

Suomenlahden merivartioston 
kokoonpano 

• Suomenlahden 
merivartioston ko-
koonpano. Nume-
rot viittaavat henki-
lövahvuuksiin. 
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rustan vastata uusiin haastei-
siin selkein tehtävin ja riittävin 
toimivaltuuksin. Toisaalta uusi 
suunnittelukausi tiukentuvin 
määrärahakehyksin edellyttää, 
että tavaramerkeistämme; jous-
tavuudesta ja dynaamisuudesta 
pidetään huolta. Suomenlahden 
merivartioston osalta tämä tar-
koittaa sitä, että vartioston tulee 
olla valmis muutokseen toimin-
taympäristön muuttuessa ta-
voitteena toiminnan kustannus-
tehokkuus 

Eräs tärkeimpiä suunnitte-
lutehtäviämme liittyy tilantee-
seen, jossa Viroja muut uudet 
EU:n jäsenmaat li ittyvät Scheng-
en-järjestelmään. Omien arvi-
oidemme mukaan tämä voisi 
toteutua aikaisintaan syksyllä 
2007. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että rajatarkastustoimin-
ta Helsingin satamissa päättyy 
lähes kokonaan ja satamien raja-
tarkastusyksiköiden henkilöstön 
tehtävät ja toimipaikat muuttu-
vat. Pääosin sopeutuminen uu-
teen tilanteeseen toteutetaan 
vahventamalla lentoaseman 
rajatarkastusyksikön henkilös-
töä sekä lisäämällä hieman myös 
merivartioasemien henkilöstö-
vahvuuksia. Osa henkilöstöä siir-
retyy muihin hallintoyksiköihin 
ja osa täysin palvelleina ansaitul-
le eläkkeelle. 

Helsinki-Vantaan lentoasema 
sekä kansallinen lentoyhtiömme 
seuravat aikaansa ja on nähtävis-
sä, että erityisesti Aasian liiken-
ne kasvaa lähivuosina ja voima-
varoja rajatarkastustehtäviin 
tarvitaan lisää. Vain ammatti-

taitosenja työhönsä motivoitu-
neen sekä määrältään riittävän 
henkilöstön avulla taataan li-
sääntyvän matkustajavirran raja-
tarkastusten hyvä laatu, korkea 
taso ja sujuvuus. Rajatarkastus-
ten yhteydessä todetut rikokset 
tulevat työllistämään vahvasti 
vartioston rikostutkinnan ja -tie-
dustelun toimintalinjoja, joiden 
toimintaedellytykset on kyettä-
vä turvaamaan. 

Suomenlahden merivar-
tiosto on säilyttänyt valmiuden 
erityistilanteiden hallintaan sekä 
kyvyn reagoida nopeasti muut-
tuviin tilanteisiin. Valmiusjouk-
kueemme koulutus ja harjoittelu 
on säännönmukaista. Vaikka val-
miusjoukkueen varustus on jo 
nyt varsin hyvä, kykyä osallistua 
terrorismin torjuntaan paranne-
taan koulutuksen sekä erityis-
materiaali- ja laitehankintojen 
avulla. Tavoitteena on nostaa 
joukkueen operatiivinen kyky 
ja taito poliisin valmiusyksikön 
tasolle. 

Merivartioasemaverkkoa 
myös uudistetaan. Porkkalan 
uuteen koulutusmerivartioase-
maan siirtyi myös Helsingin me-
rivartioalueen johtopaikka ja 
valvontakeskus. Bägaskärin me-
rivartioaseman tilat on vuokrat-
tu Suomen Meripelastusseuralle. 
Vartioston laatimien suunnitel-
mien mukaan myös Pirttisaaren 
merivartioaseman rakennukset 
peruskorjataan lähivuosina ja 
asema saa uuden ilmeen. Perus-
korjauksen valmistuttua Glosho-
menin merivartioaseman toi-
minta päättyy ja vartiosto siirtyy 

kahdeksan merivartioaseman 
kokoonpanoon. 

Suomenlahden merivartios-
to on monipuolinen rajavartio-
laitoksen hallintoyksikkö, jonka 
tehtäväkenttä kattaa päivittäin 
lähes kaikki rajavartiolaitoksel-
le säädetyt tehtävät. Vahvuu-
temme ovat osaava henkilöstö, 
korkea valmius ja hyvät yhteis-
työsuhteet keskeisiin valvon-
taviranomaisiin. Vartiosto on 
valmiina uusiin haasteisiin osa-
na maamme sisäistä ja ulkoista 
turvallisuutta. 

Maailma 
tarvitsee 
esikuvia. 

® 
Mercedes-Benz 
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Artikkeli on julkaistu aikai-
semmin Rannikon Puolus-
taja -lehden numerossa 
4/2005. Kirjoittaja on kom-
modori Henrik Wärnhjelm, 
Länsi-Suomen merivartios-
ton komentaja. 

• Porin merivartio-
asemalla palvele-
va merivartiokoira 
Centti on koulutet-
tu henkilöetsintään 
sekä jäljitykseen. 
Centti osaa myös 
etsiä huumeita. 

LÄNSI-SUOMEN 

MERIVARTIOSTO 

SISÄISEN TURVALLISUUDEN 

MONIALAVIRANOMAINEN 

IMkflNytatti 
taalalla toimialueella 

Rajavartiolaitoksen nuorin hall intoyksikkö, Län-

si-Suomen merivart iosto (LSMV) vastaa raja-

vartiolaitokselle säädetyistä tehtävistä to imia lu -

eella, joka kattaa Länsi-Suomen läänin, Ahve-

nanmaan maakunnan, puolet Oulun läänistä ja 

Lapin läänin rannikon sekä main i t tu jen alueiden 

edustalla olevat aluevedet ja talousvyöhykkeen. 

erivartioston toi-
mialue ulottuu siis 
rannikolla karkeasti 
Hangon länsipuolel-

ta Tornion pohjoispuolelle Ah-
venanmaan maakunta mukaan 
lukien. 

Pohjanlahden ja Saaristome-
ren merivartiostojen yhdistä-
minen ja uuden Länsi-Suomen 
merivartioston perustaminen 
helmikuussa 2004 oli osaltaan 
vastaus toimintaympäristössäm-
me viime vuosina tapahtuneisiin 
muutoksiin. Laukaisevana tekijä-
nä oli rajavartiolaitoksen tiukka 
rahoituskehys, mutta organisaa-
tiomuutokseen löytyy luonnolli-
sesti muitakin perusteita. Keskei-
nen peruste oli se, että kahdessa 
pienehkössä hallintoyksikössä 
sitoutui esikunta-ja tukipalvelui-
hin kohtuuttomasti työpanosta 

suhteessa operatiiviseen toimin-
taan. Organisaatiomuutoksen 
myötä siirtyi kaksi melkein kuu-
denkymmenen vuoden ikäistä 
hallintoyksikköä historiaan. 

Länsi-Suomen merivartios-
ton perustamisen yhteydessä 
lakkautettiin Vaasassa toiminut 
entisen Pohjanlahden merivar-
tioston esikunta ja uuden meri-
vartioston hallinto keskitettiin 
Turkuun. Vaasassa toimii kuiten-
kin edelleen Turun meripelas-
tuskeskukselle alistettu Vaasan 
meripelastuslohkokeskus, joka 
itsenäisesti huolehtii rutiinin-
omaisten meripelastustehtävi-
en johtamisesta Pohjanlahden 
alueella ja tuottaa alusliiken-
nepalveluita. Vaasan meripe-
lastuslohkokeskus toimii myös 
valvontakeskuksena huolehtien 
merivalvonnasta Pohjanlahdel-
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la. Vaasasta löytyy myös pieni 
huoltotukikohta, joka vastaa 
merivartioston pohjoisten yksi-
köiden teknisistä palveluista. 

Monipuoliset tehtävät 
ja uudet haasteet 
Länsi-Suomen merivartioston 
tehtäväkenttä on niin kuin toi-
mialuekin, laaja ja monipuoli-
nen. Kiteytettynä voidaan kui-
tenkin todeta, että merivartios-
to toimialueellaan estää ja pal-
jastaa laittoman maahantulon 
sekä osallistuu muun rajat ylit-
tävän rikollisuuden torjuntaan 
huolehtien samalla rajanylitys-
liikenteen sujuvuudesta. Meri-
vartiosto turvaa merellä hädässä 
olevien ihmisten pelastamisen 
ja osallistuu laaja-alaisesti tur-
vallisuuspalvelujen tuottami-
seen rannikolla ja saaristossa. 

Merivartiosto huolehtii myös 
merivalvonnan käytännön to-
teutuksesta Ahvenanmaan maa-
kunnassa ja Pohjanlahdella sekä 
valmistautuu osallistumaan 
maahamme kohdistuvan soti-
laallisen uhan torjuntaan yhteis-
toiminnassa puolustusvoimien 
joukkojen kanssa. 

Merivartioston toiminnan 
painopisteet ovat rajaturvalli-
suuden ja meripelastusvalmiu-
den ylläpidossa. Ympäristön val-

• Länsi-Suomen 
merivartioston 
organisaatio on 
muodostettu yh-
distämällä entis-
ten Saaristomeren 
ja Pohjanlahden 
merivartiostojen 
yksiköt yhteisen 
johdon alaisuu-
teen. 

Länsi-Suomen merivartiosto 

TurMvA 

Hiittinen 

Vaivr 

Nauvo 

Susiluoto 

Rauma 

Pori 

KOMENTAJA MRCC 
Meritoimisto ) MRSC 

Esikunta Henkilöstötoimisto 

Teknillinen toimisto 
Htkk 

VaaMvA OulMvA 
Tursas -

li isko _ 

E n s k ä r Kummi-lgrund Kalajoki 
M:hamina VallSrund Raahe 
Storklubb ! valassaaret Virpiniemi 

K ä k a T j K o k k o l a Kerni 

Telkkä 

Turva 

Tiira 

vontaan ja ympäristövahinkojen 
torjuntaan liittyvät tehtävät ovat 
kuitenkin valtaamassa lisää tilaa 
merivartioston tehtäväkentässä. 

Syyskuun alussa 2005 uudis-
tunut rajavartiolainsäädäntö on 
entisestään selkeyttänyt raja-
vartiolaitoksen asemaa eräänä 
keskeisenä sisäisen turvallisuu-
den viranomaisena. Tämä tulee 
myös käytännössä näkymään 
Länsi-Suomen merivartioston 
toiminnassa. Merkittävimmät 
muutokset vanhaan lainsäädän-
töön verrattuna ovat rajavartio-
laitoksen valvonta-alueen rajo-
jen poistuminen ja esitutkinta-

tehtävien laajeneminen. 
Lainsäädännön uudistumi-

sen myötä ovat järkevää yh-
teistoimintaa hankaloittaneet 
lainsäädännölliset pullonkaulat 
poistuneet. Mahdollisuus syväl-
liseen yhteistoimintaan etenkin 
poliisin kanssa on merkittävästi 
parantunut. Merivartioston so-
tilaalliseen maanpuolustukseen 
liittyvät velvoitteet ovat säily-
neet muuttumattomina. 

Merivartioston tehtäväkent-
tä on siis tarkentunut ja laajen-
tunut. Tämä kehitys näyttää 
edelleen jatkuvan. Eduskun-
nassa on käsiteltävänä hallituk-

• Länsi-Suomen 
merivartioston 
valmiusjoukkueen 
rajavartiomiehet 
toimintaharjoituk-
sessa. 
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• Tasavallan Presidentti Tarja Halonen luovutti 10.6.2005 Länsi-Suomen merivartiostolle uuden lipun. Lippua vastaanotta-
massa merivartioston komentaja Henrik VVärnhjelm. Sisäministeri Kari Rajamäki, rajavartiolaitoksen päällikkö Jaakko Smo-
lander ja LSMV:n henkilökunnan edustajat seuraavat toimitusta. 

sen esitys aluksista aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisestä annetun lain (alus-
jätelaki) muuttamisesta. Lakiin 
on tarkoitus lisätä uusi luku öljy-
päästömaksusta. 

Öljypäästömaksu määrättäi-
siin hallinnollisena seuraamuk-
sena aluksen omistajalle tai lai-
vanisännälle öljyn päästökiellon 
rikkomisesta Suomen aluevesillä 
tai talousvyöhykkeellä. Maksu 
määräytyisi aluksen koon ja me-
reen lasketun öljyn määrän pe-
rusteella ja olisi suuruudeltaan 
varsin tuntuva. Maksuseuraamus 
koskisi kaikentyyppisiä aluksia, 
myös huvialuksia. Suunnitelmi-
en mukaan Länsi-Suomen meri-
vartiosto vastaisi valtakunnalli-
sesti öljynpäästömaksujen mää-
räämisestä ja niihin liittyvistä 
hallinnollisista toimista. 

Uudistunut ja uudistuva 
lainsäädäntö asettaa lisää vaati-
muksia organisaatiolle. Panostus 
henkilökunnan kouluttamiseen 
uusiin tehtäviin tuleekin ole-
maan merkittävä. Etenkin meri-
vartioston kevyen rikostorjunta-

organisaation valmiuksien kehit-
täminen edellyttää toimenpitei-
tä. Rikostutkinnan lisäksi meri-
vartiosto kehittää valmiuksiaan 
tiedustelu-ja tarkkailutehtäviin. 

Toimialueeseen ja 
tehtäviin sopeutettu 
organisaatio ja kalusto 
Länsi-Suomen merivartiostossa 
palvelee yhteensä runsaat 400 
henkilöä sekä 5 merivartiokoi-
raa. Merivartiokoirat on kou-
lutettu ensisijaisesti ihmisten 
etsintään rajaturvallisuuteen ja 
meripelastustoimeen liittyvis-
sä tehtävissä. Merivartiokoirat 
osaavat myös etsiä huumeita. 

Merivartiosto on jaettu nel-
jään merivartioalueeseen, joissa 
on yhteensä 17 merivartioase-
maa. Merivartioston organisaa-
t ioon kuuluu lisäksi erillinen 
valvontaryhmä, jota käytetään 
tilanteenmukaisesti merivartios-
ton koko toimialueella. Valtaosa 
valvontaryhmän henkilökunnas-
ta kuuluu myös merivartioston 
valmiusjoukkueeseen. Valmius-
joukkueeseen kuuluvat rajavar-

tiomiehet on koulutettu ja va-
rustettu rajaturvallisuuden eri-
tyistilanteita varten. 

Viime vuosina LSMV on pa-
nostanut voimakkaasti teknisen 
valvonnan kehittämiseen ja me-
rialueen kiinteän rajavalvonnan 
tuottamiseen mahdollisimman 
pienin voimavaroin. Rannikolle 
sijoitettuja tutkia ja valvontaka-
meroita seurataan tällä hetkellä 
keskitetysti kolmesta pisteestä: 
Nauvosta, Maarianhaminasta ja 
Vaasasta. Nauvon valvontakes-
kuksen tehtävät tullaan kuiten-
kin lähitulevaisuudessa siirtä-
mään Maarianhaminaan. 

Merivartiostolla on viisi var-
tiolaivaa; Tursas, Uisko, Turva, 
Telkkä ja Tiira. VI Tursas palasi 
peruskorjauksesta tämän vuo-
den heinäkuussa. Peruskorjauk-
sessa uusittiin täysin laivan ko-
mentosilta laitteistoineen, val-
vontajärjestelmät ja putkistot. 
Pääkoneet vaihdettiin uusiin ja 
vanha propulsiojärjestelmä kor-
vattiin uudella ruoripotkurijär-
jestelmällä. Alukseen asennet-
tiin myös kiinteät öljynkeräys-
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laitteistot ja jäteöljysäiliö. Perus-
korjauksen yhteydessä vi Tursas 
kasvoi pituutta peräti 12 metriä. 

VI Uisko peruskorjataan par-
haillaan samalla tavalla ja palaa 
operatiiviseen toimintaan syk-
syllä 2006, jolloin merivartiosto 
suunnittelee luopuvansa vi Tur-
vasta. Tämän jälkeen merivar-
tioston laivakalusto tulee kaikil-
ta osin olemaan erinomaisessa 
kunnossa. 

Merivartioasemien peruska-
lustoon kuuluvien partiovenei-
den taloudellinen käyttöikä on 
umpeutumassa ja partiovenei-
den uusiminen on käynnistynyt. 
Uuden partioveneen prototyyp-
pi valmistunee ensi syksynä. 
Myös merivartioston kiitorekika-
luston korvaaminen uusilla jää-
kulkuneuvoilla on käynnistynyt. 

Yhteistyöllä 
tehoa toimintaan 
Toimintaympäristön jatkuva 
muutos, alati laajeneva tehtävä-

kenttä sekä jatkuva toimintata-
pojen kehittäminen ovat asetta-
neet Länsi-Suomen merivartios-
ton toiminnalle suuret haasteet. 
Näistä haasteista selviäminen 
edellyttää panostamista organi-
saation ja henkilöstön valmiuk-
sien kehittämiseen sekä entistä 
syvempään viranomaisyhteistoi-
mintaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. 

Hyvä esimerkki yhteistoi-
mintamuotojen kehittämisestä 
ja syventämisestä löytyy polii-
sin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
PTR-yhteistyöstä. Turussa, Ou-
lussa ja Rovaniemellä toimivat 
alueelliset PTR-rikostieduste-
lu-ja -analyysiryhmät tuottavat 
Länsi-Suomen merivartioston 
toimialueella toimiville PTR-vi-
ranomaisille analyysitietoa poh-
jaksi toiminnan suunnittelulle. 
Analyysiryhmät ovat toimineet 
vasta vuoden mutta tulokset 
ovat jo olleet varsin rohkaisevia. 
Alueellinen METO-yhteistyö on 

myös ollut hedelmällistä etenkin 
kiinteän valvontajärjestelmän 
kehittämisessä. 

Organisaatiomuutoksista 
ja mittavista uusista haasteista 
huolimatta Länsi-Suomen me-
rivartioston tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Länsi-Suomen merivar-
tiosto haluaa tulevaisuudessakin 
tuottaa turvallisuuspalvelultaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
taloudellisesti. Avaintekijöinä 
tässä ovat ammattitaitoinen ja 
työhönsä hyvin motivoitunut 
henkilöstö sekä toimintaympä-
ristön vaatimuksiin sopeutettu 
organisaatio ja kalusto. Kaikessa 
toiminnassamme tulemme vas-
taisuudessakin pyrkimään rat-
kaisuihin, joissa järkevästi suun-
niteltu ja sujuva viranomaisyh-
teistyö on keskeisessä asemassa. 
Haluamme arvojemme mukai-
sesti olla ammattitaitoisia, luo-
tettavia ja yhteistyökykyisiä. 

• VI Tursas palasi mittavan peruskorjauksen jälkeen uudesti syntyneenä palvelukseen 
heinäkuun lopussa. Laivalla on nyt myös kyky osallistua öljynkeräystehtäviin jopa jääolo-
suhteissa. 
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SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 

Sinisen Reservin Säätiön 
tarkoituksena on tukea 
ja kehittää meripuolus-
tuksen reserviä ja sen 

toimintaa, vaalia sen perinteitä 
ja tallentaa sen historiaa, herät-
tää yleistä kiinnostusta meripuo-
lustusta kohtaan, edistää yleistä 
mielenkiintoa sekä ammatillisia 
että vapaa-ajan merellisiä toi-
mintoja kohtaan ja tukea edellä 
mainittuja toimintoihin kohdis-
tuvaa historian tutkimusta. 

Tarkoitustaan säätiö toteut-
taa tukemalla meripuolustuksen 
piirissä toimivia vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön yhdistyksiä 
sekä tarvittaessa muutakin me-
ripuolustusta mm. myöntämällä 
apurahoja säätiön tarkoitusta 
palveleviin tutkimushankkeisiin, 
historiaselvityksiin ja tiedotus-
toimintaan. Säätiö tukee talou-
dellisesti merenkulkukilpailutoi-
mintaa, meripelastustaidon ja 
ympäristönsuojelun harrastusta 
ym. näihin verrattavaa meren-
kulkuun liittyvää toimintaa sekä 
perinteen keräystä ja säilyttä-
mistä. Säätiö voi julkaista lehteä 
sekä hankkia ja omistaa aluksia. 

Säätiön toiminnan painopis-
teenä on Sininen Reservi ry:n ja 
sen jäsenyhdistysten toiminnan 
taloudellinen tukeminen. 

Historia 
Säätiö perustettiin v. 1959 re-
servin meriupseerien merisää-
tiönä, jonka tehtävänä oli har-
joitusaluksen ylläpitoja käyttö 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
meriosaston jäsenistölle. Sää-
tiö hankki tähän tarkoitukseen 
my Saukko -nimisen moottori-
veneen. Saukon ikääntyessä se 
myytiin v. 1972 ja ryhdytt i in uu-
den aluksen hankintaan. Säätiön 
nimi muutetti in Reserviläisten 
Merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen 
toiminta-alue kattoi myös Hel-
singin reservialiupseerien me-
riosaston. Loppuvuonna 1973 
säätiö hankki uudeksi harjoitus-
alukseksi my Vesikon. Tämä alus 
toimi harjoitusaluksena vuo-
teen 1999. 

Kun koulutusalus Vesikko v. 
1999 myytiin vanhentuneena, 
saatiin sen tilalle koulualukseksi 
Merivoimien käytöstä poistettu 
R-luokan vartiovene Röyttä ke-
väällä 2000. 

Röytän toiminta oli aktiivis-
ta ja sillä järjestettiin erilaista 
koulutusta vuosina 2000-2004 
yli 1000 koulutusvuorokautta. 
Alukseen on Sinisen Reservin 
lippulaivana tutustunut arviol-

ta 15.000 henkilöä sen ollessa 
vierailuilla rannikko-Suomen eri 
satamissa. 

Merivaurion seurauksena 
vakuutusyhtiö lunasti aluksen 
keväällä 2005. Sen tilalle ei han-
kittu uutta alusta, vaan säätiö 
keskittyi tukemaan Sininen Re-
servi ry:n järjestö-, tiedotus- ja 
koulutustoimintaa. 

Kun Sininen Reservi muodos-
tetti in aluksi rekisteröimättömä-
nä ja sittemmin rekisteröitynä 
27 meripuolustusyhdistyksen 
yhteistoimintaorganisaationa, 
säätiön toiminta laajeni vuodes-
ta 1996 alkaen valtakunnallisek-
si. Tällöin säätiö sai nykyisen ni-
mensä Sinisen Reservin Säätiö. 

Hallinto 
Sinisen Reservin Säätiön hallin-
toelimiä ovat valtuuskunta ja 
hallitus. Valtuuskunta valvoo ja 
tukee säätiön toimintaa. Se ko-
koontuu vuosittain viimeistään 
huhtikuussa, jolloin se käsitte-
lee edellisen kalenterivuoden 
toimintakertomuksen, siitä joh-
tuvat toimenpiteet, vahvistaa 
valtuuskunnan jäsenten luku-



SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

määrän ja valitsee heidät sekä it-
selleen puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa sekä sääti-
ön hallituksen varajäsenineen. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja-
na on pääkonsuli Kai Hietarin-
ta ja varapuheenjohtajina ovat 
toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja 
vuorineuvos Matti Honkala. 

Säätiön varsinaista hallintoa 
hoitaa valtuuskunnan vuosittain 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
kuusi jäsentä ja kuusi henkilö-
kohtaista varajäsentä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan vuodek-
si kerrallaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ja tarvitta-
vat hallintoelimet, sihteerin ja 
taloudenhoitajan. 

Toimitusjohtaja Martin Börman Oy Veho Group Ab 
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Metso Oyj 
Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Fortum Oyj 
Fil.tri Ilkka Herlin Wip Asset Management Oy 
Pääkonsuli Kai Hietarinta 
Vara-amiraali Hans Holmström Merivoimat 
Vuorineuvos Matti Honkala 
Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj 
Toimitusjohtaja Yrjö Julin Oy Aker Finnyards Ab 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä 
Toimitusjohtaja Yrjö Kopra Alexander Corporate Finance 
D.l. Partner Risto Kortela Helmet Business Mentors 
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 Outokumpu Oyj 
Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-VVSOY Oyj 
Markkinointijohtaja Esa Rautalinko TeliaSonera Finland Oyj 
Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy 
Ministeri Ilkka Suominen 
Toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Varsinaiset jäsenet: 
Toimitusjohtaja Christian Elfving 
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala 
Lääkintöneuvos Kai Masalin 
Kommodori evp Aslak Saviranta 
Senior partner Matti Kaskeala 
Toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen 

Varajäsenet: 
Puheenjohtaja Eija Paananen 
Kommodori Tapio Maijala 
KTL Tapio Riikonen 
Fil.tri Jouko Mäki 
Asianajaja Pekka Takki 
Meriosaston päällikkö Jorma Kuntsi 

YHTEYSTIEDOT 
Säätiön asiamies 
kommodori evp Aslak Saviranta 
puh.040-5030875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

http://www.sininenreservi.fi/ 
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R AN NIKKOT YKISTÖSÄÄTIÖ 

Rannikkotykistösäätiö on 
vuosien kuluessa tullut 
tutuksi rannikkopuolus-
tuksen parissa toimiville 

lähinnä sotakoulujen kursseilla 
myönnettyjen priimusstipen-
dien ja kunniamiekkojen luo-
vutusten johdosta. Säätiön toi-
minta ja tarkoitusperät kattavat 
kurssistipendien myöntämisen 
lisäksi huomattavasti laajemmat 
puitteet. 

Rannikkotykistön 
Perinneyhdistyksestä 
säätiöksi 
Ajatus säätiön perustamisesta 
käynnistyi vuonna 1978 edes-
menneen rannikkotykistön tar-
kastajan kenraaliluutnantti Alpo 
Kantolan toimiessa keskeisenä 
voimana. Maanpuolustuksen 
piirissä toimivia aselajisäätiöitä 
oli perustettu useita sotienjäl-
keisistä ajoista alkaen tukemaan 
ja edistämään aselajien piirissä 
tapahtuvaa tutkimus-ja kehitys-
työtä. Rannikkotykistöltä tällai-
nen toimintaa edistävä ja kan-
nustava tukisäätiö puuttui. 

1970-luvun loppupuolella 
rannikkotykistöä lähellä olevissa 
piireissä syntyikin ajatus rannik-
kotykistösäätiön perustamisen 
tarpeellisuudesta. Rannikkoty-
kistösäätiön toiminnan tarkoi-
tusperiksi kaavailtiin tuolloin 
aselajin piirissä tapahtuvan opis-
kelun (kaikilla koulutustasoilla), 
julkaisutoiminnan sekä vapaa-
ehtoisen tutkimus-ja kehitys-
työn tukemista. 

Säätiön toiminnan käynnis-
tämiseksi luotiin ensimmäinen 
sääntöluonnos lokakuun lo-
pussa 1978 ja avattiin säätiölle 
oma pankkitili. Säätiön tarpeel-

lisuutta ja päämääriä käsittelevä 
ensimmäinen työkokous järjes-
tett i in 15.11.1978 Katajanokan 
kasinolla. Päätös rannikkotykis-
tösäätiön perustamisesta tehtiin 
samaisessa kokouksessa. Sääti-
ön perustamisen "lähtölaukaus" 
oli ammuttu. 

Joulukuussa 1978 hankkeen 
tielle alkoi kuitenkin kasaantua 
"tummia pilviä". Yhtenä sää-
tiön puuhamiehenä toiminut 
reservin majuri Kalle Ingatius 
oli tuolloin oikeusministeriös-
sä keskustelemassa tehdystä 
sääntöluonnosesityksestä, kun 
selvisi ettei alle 100 000 markan 
peruspääomaisia säätiöitä voi 
rekisteröidä Suomessa. Oikeus-
ministeriön mukaan määräyksen 
tarkoituksena oli estää toimin-
takyvyttömien säätiöiden syn-
tyminen. Säätiön tilillä tuolloin 
ollut peruspääoma 2 200 mark-
kaa oli kaukana vaaditusta pe-
ruspääomasta ja oli selvää, että 
hankkeen eteneminen tulisi vii-
västymään. 

Säätiön perustamishank-
keessa mukana olleet totesivat-
kin, että säädetyn 100 000 mar-
kan suuruisen peruspääoman 
kartuttamiseen ilman mittavia 
tukitoimenpiteitä saattaisi kulua 
kauan. Tästä johtuen tunnustel-
tiin mahdollisuuksia tarvittavan 
peruspääoman keräämisek-
si kokoon jonkin toiminnassa 
olevan maanpuolustussääti-
ön "sateenvarjon" alla. Ideasta 
keskusteltiin ja päätettiin laatia 
tukipyyntöesitykset Maanpuo-
lustuksen kannatussäätiölle ja 
Puolustusvoimien tukisäätiölle 
tammikuussa 1979. Tehdyt esi-
tykset eivät kuitenkaan saaneet 
toivottua vastakaikua minkä 

vuoksi pääoman kartuttamiselle 
päädyttiin hakemaan uusia rat-
kaisumalleja. 

Syntyi ajatus perustaa ja saa-
da rekisteröidyksi yhdistysmuo-
toinen tukiyhteisö jonka puit-
teissa voitaisiin kerätä säätiön 
perustamiseen tarvittava perus-
pääoma. Tuumasta ryhdytti in 
toimeen ja päätettiin perustaa 
Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys r.y.. Yhdistyksen virallinen 
perustamiskokous järjestettiin 
4.4.1979 Katajanokan Kasinol-
la. Yhdistyksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin ran-
nikkotykistön tarkastaja eversti 
Alpo Kantola. 

Yhdistyksen perustamisen 
jälkeen käynnistettiin tarmokas 
peruspääoman kartuttamistyö. 
Yhdistyksen johtokunnan valit-
sema rahavaliokunta kokoontui 
hotelli Marskissa 24.5.1979 koko-
ukseen jossa kartoitettiin yhdis-
tyksen sen hetkistä taloudellista 
tilannetta. Kaatuneiden muis-
tosäätiöltä saadun osakelahjoi-
tusten ansiosta tilillä oli runsaan 
kuukauden toiminnan jälkeen 
noin 34 000 markkaa. Lisäksi 
kokouksessa keskusteltiin Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen aikomuksista siirtää kahden 
hoidossa olevan rahaston varat 
yhdistyksen haltuun (15 000-20 
000 markkaa) sekä rannikkoty-
kistön parissa toimivien suuryri-
tysten mahdollisista lahjoituk-
sista yhdistykselle. Varojen kar-
tuttamiseksi päätettiin lähettää 
hanketta selventävä kiertokirje 
rannikkotykistön sidosryhmille. 

Kiertokirje tuott i tulosta sillä 
31.7.1979 pidetyssä yhdistyksen 
rahavaliokunnan kokouksessa 
todett i in peruspääoman kasva-

£r7 0 RANNIKON PUOLUSTAJA 



neen 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 perustamaan 
vielä vuoden 1979 puolella. Ra-
havaliokunta totesikin koko-
uksessaan yksimielisesti, että 
yhdistyksen hallitus olisi kutsut-
tava koolle viipymättä säätiön 
perustamiseksi. Päätös rannik-
kotykistösäätiön perustamisesta 
ja hakemisesta säätiörekisteriin 
tehtiin ylimääräisessä hallituk-
sen kokouksessa 10.9.1979. 

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

Rannikkotykistösäätiö 
tänään 
Rannikkotykistösäätiö jatkaa toi-
mintaansa perustajiensa viitoit-
tamalla tiellä tänäkin päivänä. 
Säätiön talous on tällä hetkel-
lä vakaalla pohjalla ja toiminta 
kyetään vuosittain kattamaan 
peruspääomasta saatujen kor-
ko-ja osinkotuottojen avulla. 
Rannikkotykistösäätiö on jo use-
an vuoden ajan kyennyt tuke-
maan lahjoituksin ja stipendein 
rannikkopuolustusta edistävää 
ja tukevaa toimintaa yli 10 000 
eurolla vuosittain. 

Säätiön tarkoituksena on 
rannikkotykistön perinteiden 
vaaliminen ja rannikkojoukkojen 
piirissä tapahtuvan kehitystyön 
edistäminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö palkitsee 
ja tukee taloudellisesti rannikko-
joukkoihin liittyvää tutkimus-ja 

kehitystyötä sekä opiskelua. Li-
säksi säätiö tukee taloudellisesti 
rannikkojoukkoihin liittyvää jul-
kaisu-, koulutus-, valistus-ja viih-
dytystoimintaa. Viime vuosina 
säätiö on tukenut useiden ran-
nikkotykistö-ja rannikkojoukko-
jen historiikkien kirjoittamista ja 
julkaisua. 

Säätiön toimintaa valvoo 
valtuuskunta johon kuuluu 21 
jäsentä. Jäsenet ovat rannikko-
puolustuksen piirissä ja yhteis-
kuntaelämässä merkittävässä 
asemassa olevia taustavaikut-
tajia. Valtuuskunta kokoontuu 
vuosittain vuosikokoukseen kä-
sittelemään päättyneen toimi-
kauden tilinpäätöstä sekä valit-
semaan säätiön hallituksen. 

Säätiön omaisuutta ja asioi-
ta hoitaa ja sitä edustaa säätiön 
hallitus, johon kuuluu 6jäsentä 
ja 6 henkilökohtaista varajäsen-
tä. Hallituksen jäsenet valitsee 
säätiön valtuuskunta kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että 
joka vuosi kaksi jäsentä ja hei-
dän varajäsenensä ovat erovuo-
rossa. 

Säätiö ei harjoita varsinais-
ta myyntitoimintaa, mutta ha-
lukkailla on mahdollisuus ostaa 
säätiön solmio, joita on hankittu 
lahja-ja muistoesineeksi. Solmio 
on laadukas Marja Kurjen suun-
nittelema malli. Solmiota voi 
tiedustella säätiön asiamieheltä 
30 € hintaan. 

Rannikkotykistösäätiö elää 
aselajissa tapahtuvien muutos-
ten mukana tukien sekä histori-
aan jäävien asioiden taltiointia 
että uusien ideoiden rohkeaa 
etsintää. Säätiöllä on paikkansa 
vakavaraisena, pitkäjänteisenä 
rannikkopuolustuksen taustatu-
kijana. 

RANNIKKO 
TYKISTÖSÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNNAN 
puheenjohtajana to im i i to imi tus johta ja ja reservin majur i 
Keijo Tap iovaara sekä varapuheenjohta j ina to im i tus joh-
taja ja reservin komenta jakapteen i Kari T a r k i a i n e n sekä 
pr ikaat ikenraal i Asko K i lp inen . Va l tuuskunnan kokoon-
pano kokonaisuudessaan on seuraava: 

eversti Juhani A. Niska 
vara tuomar i T imo Kivi-Koskinen 
to imi tus joh ta ja Seppo Rii tamaa 
to imi tus joh ta ja Keijo Tapiovaara 
kommodor i Jorma Vuohelainen 
tuotepääl l ikkö Ulla Varjola 
to imi tus joh ta ja Eero Sivunen 
vara tuomar i Christer Antel i 
pr ikaat ikenraal i Asko Ki lpinen 
lääket ieteen toh to r i Eero Akaan-Pent t i lä 
to imi tus joh ta ja Mar t t i Koski 
varato imi tus johta ja Erkki Karmila 
kommodor i St ig-Göran Grönberg 
kontra-amiraal i Pert t i Ma lmberg 
ekonomi Pekka Ahtola 
opetusneuvos Pentt i Jänkälä 
to imi tus johta ja Ma t t i Julin 
myynt ipää l l i kkö Markku Rouhe 
to imi tus joh ta ja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
to imi tus joh ta ja Kari Tarkiainen 

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 

kommodor i T imo Junt t i la , PE (pj) 
kommodor i Tapio Maijala, RtUY 
to imi tus joh ta ja Pert t i E.K. Aalto, Johtorengas 
ta lousjohta ja Jouni Grönroos, SLRT-kilta 
komenta ja Jukka Tilli, PE 
kap teen i luu tnan t t i Jari Andersson, RTOU 

Säätiön asiamiehen sijaisena to im i i komenta jakapteen i 
Juha Kilpi, kunnes vars ina inen asiamies kap teen i l uu t -
n a n t t i Jukka Leikos palaa kansainväl is is tä teh täv i s tä 
1.8.2006. 
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Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali 
Hans Holmström 

Merivoimien Esikunnan 
esikuntapäällikkö 
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
Kommodori Henrik Nysten 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen komentaja 
Kommodori Kari Takanen 

Merivoimien Materiaali-
laitoksen johtaja 
Kommodori Jaakko Tikka 

Saaristomeren Mer ipuolustus-
alueen esikuntapäällikkö 1.8. asti 
Komentaja Dan Wilen 

Merivoimien Materiaalilaitoksen 
hallinto-osaston johtaja 
Komentaja Aimo Jokela 

Uudenmaan Prikaatin 
esikuntapäällikkö 
Komentaja Harri Niskanen 
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MERIVOIMIEN 
JOHTO 
1.6.2006 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
johtaja 
Insinööriommodori 
Pekka Lopmeri 

Kotkan Rannikkoalueen 
komentaja 
Komentaja Veijo Taipalus 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen esikuntapäällikkö 
Komentaja Matti Eskola 

Merisotakoulun apulaisjohtaja 
Komentaja Jukka Viitanen 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja 
Komentaja Ove Enqvist 

Kotkan Rannikkoalueen 
esikuntapäällikkö 
Komentajakapteeni 
Juha Torkkeli 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen komentaja 
Kommodori Antero Karumaa 

Merisotakoulun johtaja 
Kommodori Kimmo Kotilainen 
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
MERIPUOLUSTUSPIIRI 

eripuolustuspiiri vastaa 
MPK:n merellisistä kurs-
seista. Toiminta-alue 
kattaa koko rannikon 

Virolahdelta Tornioon. Paino-
piste on sotilaallisissa kursseissa, 
jotka käsittelevät lähinnä lai-
vasto-, rannikkotykistö-ja ran-
nikkojoukkotoimintaa. Lisäksi 
harjoitellaan mm öljyntorjuntaa, 
hätäensiapua ja turvallista liik-
kumista vesillä. 

Meripuolustuspiiri järjestää kou-
lutuspurjehduksia ja antaa me-
renkulkukoulutusta konealuk-
silla. Kursseja järjestetään myös 
naisille. Kursseilta voi saada ns 
korvaavia kertausharjoituspäiviä. 

Meripuolustuksen valmiuskurssi 
järjestetään vuorovuosina Suo-
menlahden ja Saaristomeren 
alueella. Kurssi on tarkoitettu lä-
hinnä julkisen sektorin siviilitoi-
mijoille, mutta mukaan mahtuu 
muitakin meripuolustuksesta 
kiinnostuneita. 

Tule mukaan merihenkiseen 
toimintaan tuottamaan turval-
lisuutta! 

Tutustu Meripuolustuspiirin 
kurssitarjontaan osoitteessa 
www.mpkry.fi 

Kursseille osallistuminen ei 
yleensä edellytä aikaisempaa 
merivoimien tuntemusta. 

LISÄTIETOJA 
piiripäällikkö 
matti.makinen@mpkry.fi  
gsm 020 756 9066 

- g g m u u r 
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^ SININEN RESERVI ry 
- MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ MERIVOIMIEN VANAVEDESSÄ 

YHTEYSTIEDOT: 

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

Puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen 
050-383 5486 
puheenjohtaja@ 
sininenreservi.fi 

Sihteeri Tiina Slotte 
GSM: 050 525 0022, 
sihteeri@ 
sininenreservi.fi 

Tiedottaja Mika Kuutti 
GSM: 0400 447 853, 
mika.kuutti@ 
sininenreservi.fi 

• Sininen Reservi ry esittelee toimintaansa, kuvassa Aarne Korgerus ja Lars Eklund. 

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

Helsingin Merireserviläiset ry ja 
Helsingin Reservimeriupseerit 
ry päättivät kehittää Helsingissä 
toimivien merellisten reservi-
läisjärjestöjen yhteistoimintaa. 
Toiminta jatkui aktiivisen yhteis-
työn merkeissä ja Merivoimien 
komentajan, amiraali Sakari Vi-
san linjattua merivoimien kan-
taa hankkeeseen vuonna 1995, 
aloitettiin neuvottelut yhdistys-
ten kesken tavoitteena perustaa 
Sininen Reservi ry. 

Sininen Reservi ry:n perus-
tivat 17.5.1997 seuraavat rekis-
teröidyt yhdistykset: Helsingin 
Laivastokilta ry, Helsingin Reser-
vimeriupseerit ry, Helsingin Me-
rireserviläiset ry, Kymen Laivas-
tokilta ry, Rannikkosotilaskotiyh-
distys ry, Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry ja 

Turun Reservimeriupseerit ry. 
Kun puolustusvoimien or-

ganisaatiomuutos 1.7.1998 
muodosti rannikko-ja laivasto-
joukoista nykyiset merivoimat, 
myös vapaaehtoisella puolella 
reserviläisten organisaatiot yh-
distettiin. Tämä yhdistäminen, 
joka sujui ripeästi ja kivuitta, to-
teutetti in sekä koulutusorgani-
saatioissa että järjestökentässä. 
Mukaan toimintaan tulivat myös 
rannikkojoukkojen yhdistykset. 

Tänään 
Nykyisellään Sininen Reservi 
ry on kasvanut 27 yhdistyksen 
aktiiviseksi yhteistyöjärjestöksi, 
joka kattaa kaikki merivoimien 
piiristä löytyvät toimintamuo-
dot. Mukana yhdistyksessä on 
rannikko-ja laivastojoukkoja 
edustavia maanpuolustusyhdis-
tyksiä mukaan lukien Rannikko-
sotilaskotiyhdistys. 

Sininen Reservi ry tukee, yl-

läpitää ja edistää vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä meripuo-
lustuksen alueella. Se on yhteis-
toimintaorganisaatio maanpuo-
lustusyhdistyksille, jotka toimi-
vat yhteistyössä merivoimien ja 
merivartiostojen kanssa. Sininen 
Reservi ry on Maanpuolustus-
koulutus ry:n jäsen ja edustettu-
na sen hallituksessa. 

Sininen Reservi ry:n toimin-
nan painopisteitä ovat alueel-
lisen yhteistyön lisääminen ja 
tiedottamisen kehittäminen. 
Sininen Reservi ry pyrkii järjes-
tämään jäsenyhdistyksille tutus-
tumiskäyntejä varuskuntiin ja 
muihin yhteistyötahoihin sekä 
tukemaan niiden toimintaa val-
takunnallisesti. 

Sininen Reservi ry:n vuo-
sittaisia tapahtumia ovat mm 
merivoimatanssiaiset, meripuo-
lustuspäivä, jouluillallis-/ lounas-
tilaisuudet, luentotilaisuudet ja 
tutustumiskäynnit sekä jäsenyh-

S1MNEN RtSV.HVl J.\ 
SININEN RESERVI r? 
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• Sininen Reservi ry:n lippuryhmä merivoimien 
vuosipäivän katselmuksessa Haminassa 9.7.2005 

distysten väliset ampumakilpai-
lut. Yhteistyö on tärkeä kantava 
voima kaikkien tapahtumien 
järjestämisessä. 

Yhteistyötä 
Sininen Reservi ry toimii kiinte-
ässä yhteistyössä merivoimien, 
Rajavartiolaitoksen merivartios-
tojen sekä Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiirin 
kanssa. Taloudellisesti yhdistyk-
sen toimintaa tukevat Sinisen 
Reservin Säätiö ja Rannikkoty-
kistösäätiö sekä monet muut 
tahot. 

Sininen Reservi ry yhdistää 
meripuolustuksen piirissä toimi-
via maanpuolustusyhdistyksiä 
ja toimii yhteistyössä merivoi-
mien ja merivartiostojen kanssa. 
Sininen Reservi toimintoineen 
tarjoaa mielenkiintoisen harras-
tuksen ja antaa oivallisen tilai-
suuden saada hyödyllistä tietoa 
maamme rannikko-ja saaristo-
alueista sekä meripuolustuk-
sesta. 

Sininen Reservi ry:llä on käy-
tössään omistamansa johto- ja 
varastotontit sekä VHF-radiopu-
helinverkko. Yhdistys palkitsee 
hyvin palvelleita varusmiehiä, 
aktiivisia jäseniä ja sidosryhmien 
edustajia. 

Huomenna 
Yhdistys jatkaa toimintaansa 
merellä ja rannikolla jäsenyhdis-
tystensä tukemana osana kehit-
tyvää kokonaismaanpuolustus-
ta. Edellytys tulevaisuudessakin 
toteutettavalle vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle meripuo-
lustuksen piirissä on Merivoi-
mien sekä Rannikkotykistösää-
tiön ja Sinisen Reservin Säätiön 
antama tuki toiminnalle. 

Maakuntajoukkojen muo-
dostamisen selvitystyö on käyn-
nissä myös merivoimissa. Me-
neillään olevan kartoitustyön 
jälkeen merivoimien komentaja 
hyväksyy joukot keväällä 2006, 
jonka jälkeen joukkojen koulu-
tus ja sitouttaminen tapahtuu 
vuosina 2006 ja 2007. Näiden 
joukkojen muodostamisessa 
Sininen Reservi ry:n jäsenjärjes-
töjen jäsenet ovat tärkeä poten-
tiaali. 

Kymmenvuotinen historia 
sekä eteenpäin pyrkivä asenne 
takaavat hyvät toimintaedel-
lytykset Sininen Reservi ry:lle 
myös tulevaisuudessa. 

Tule mukaan! Ota yhteyttä 
oman alueesi yhdistykseen! 

Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 
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SININEN RESERVI ry:n 
jäsenyhdistykset 
22.4.2006: 

Helsingin Laivastokilta ry, 
Helsingin Mi inanraivaaja l ta 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 Merivartiokilta 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 
Turun Sotilaspoliisikilta ry ja 
Vaasan Merireserviläiset ry 

Sininen Reservi toimijoineen on meripuolus-
tuksellinen tapa osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön; se on harrastus josta 
voi olla ylpeä. 

vuosipäivän katselmuksessa Tammisaaressa 9.7.2003 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
Laivastoperinteen ylläpitäjä 

YHTEYSTIEDOT 

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

Helsingin Laivastokilta on 
laivastossa, merivoimissa 
ja merivartiostossa pal-
velleitten ja palvelevien 

perinteen ylläpitäjä ja yhdistäjä. 
Kilta kannustaa vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön ja ylläpi-
tää merihenkistä maanpuolus-
tustahtoa jakaen keskuudessaan 
meriaiheista tietoa ja merivoi-
missa tapahtuvaa kehitystä ja 
yksilöuutisia. Kilta on kaikkien 
merihenkisten kansalaisten yh-
teisö, jossa matruusista amiraa-
liin ovat kaikki yhdenvertaisia 
kiltaveljiä ja sisaria. Helsingin 
Laivastokilta jatkaa vuonna 1960 
perustetun laivaston veteraanit 
järjestön toimintaa ja perinnet-
tä. Jäseniä on lähes 500 meri-
henkistä kiltalaista. 

Toimintaa 
Jäsenille tarkoitetut esitelmäti-
laisuudet, tutustumiskäynnit ja 
matkat ovat osa toimintaa, jo-
hon kaikki ovat tervetulleita ja 
niitä järjestetään mahdollisuuk-
sien mukaan. Pääpaino on kui-
tenkin maanpuolustukseen ja 
merivoimiin liittyvät kohteet ja 
asiat. Ammuntaa harrastaville on 
oma ryhmänsä. Veneilystä kiin-
nostuneet ovat tervetulleita m/s 

Kilstarin miehistöön ja kesäisiin 
harjoitusajoihin. Killan jäsenet 
voivat myös osallistua MPK-Suo-
menlahden meripuolustusosas-
ton koulutukseen. Syksyisin on 
kilta myynyt hernerokkaa Hel-
singin silakkamarkkinoilla teh-
den toimintansa tunnetuksi suu-
relle yleisölle. Perinteinen kilta-
laisten joulusauna on lämmen-
nyt Merisotakoululla jo vuosia. 
Kilta palkitsee muistoristillä jo-
kaisesta kotiutuserästä muuta-
mia hyvin palvelleita merisotilai-
ta Upinniemen varuskunnassa. 

Tiedotusta ja 
yhteistoimintaa 
Killan jäsenet saavat jäsenetu-
na oman lehden, Ankkurinapin, 
sekä Rannikon puolustaja -leh-
den. Näissä lehdissä ilmoitetaan 
myös yhteisistä tapahtumista. 
Kilta on Sinisen Reservin jäsen ja 
sen hallituksessa on killan edus-
taja. Kilta kuuluu Maanpuolus-
tuskiltojen liittoon sekä Helsin-
gin Kiltapiiriin. Helsingin Laivas-
tokilta on pitänyt yhteyttä myös 
eestiläiseen veljeskiltaan, Soo-
me MereväesTeeninud Eestilas-
te Gildiin. Myös pohjoismaisille 
laivastokiltapäiville on osallistut-
tu säännöllisesti. 

m/s Kilstar 
Kiltamme lippulaiva on m/s 
Kilstar, joka on entinen laivaston 
kuljetusalus, ns. H-luokka. Se 
valmistui v. 1960 ja siirtyi killan 
koulutusalukseksi v. 1991. Vie-
lä tänäkin päivänä se palvelee 
ansiokkaasti huvi- kuin hyöty-
ajossa, pitäen yllä killan jäsenten 
merellistä toimintaa. 

Kiltatuotteet 
Helsingin Laivastokilta myy kil-
tatuotteita kuten perinteinen 
ankkurisolmio ja -vyö, klubitak-
kimerkki, veneviiri Jäsen-ja lak-
kimerkki. Jäsenet voivat myös 
lunastaa itselleen 2 vuoden jäse-
nenä olon jälkeen muistoristin. 

Helsingin Laivastokillan ar-
vot ovat: maanpuolustustahto, 
sotiemme veteraanien perin-
teen kunnioittaminen ja vaali-
minen, Laivaston ja Merivoimien 
perinteen ylläpitäminen, yhteis-
työkykyjä -halu, kiltaveljeys, 
vastuuntuntoja killan ja itsensä 
jatkuva kehittäminen. 

Jos tunnet nämä arvot 
omaksesi, tervetuloa Helsingin 
Laivastokiltaan. 

V a l o t , p ä ä l l ä ^ v a l t a k u n r i a s s a 

Fingrid Oyj vastaa Suomen 
päävoimansiirtoverkosta. Huo-
lehdimme siitä, että Suomi saa 
sähkönsä häiriöttä. Toiminta-
varmuus, tehokkuus, ympäris-
tön huomioon ottaminen sekä 
hyvä yhteistyö asiakkaidem-
me, maanomistajien ja viran-
omaisten kanssa ovat meille 
avaintavoitteita vaativan teh-
tävämme hoidossa. 

FINGRID OYJ 
Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki. 

Puhelin 030 395 5000. w w w . f i n g r i d . f i 
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• Pitkät purjehdukset 
• Harjoitusajot • Tehtävien jako 

Tähän toimintaan sinullakin alushuoltotilaisuu-
on mahdollista päästä mukaan. dessa 

• m/s Kilstar on teräsrunkoinen 
entinen merivoimien H-luokan 
yhteysalus, valmistusvuosi 1960. 
Alus siirtyi Helsingin Laivasto-
killan koulutusalukseksi v. 1991 
ja on mukana Sinisen Reservin 
l.koululaivaviirikössä. 
Yleistiedot: 
Pituus: 18,0 m 
Leveys: 4,5 m 
Syväys: 1,4 m 
Uppouma: 27,5 tn 
Nopeus: 10 solmua 
Kone: Valmet 815D 180hv 
Navigointi: Tutka, GPS, PC/CD 
-kartta 

Viestivarustelu: VHF 
Makuutilat 10 hengelle, keittiö 
ja sosiaalitilat. 
Kilstarin kotisatama on Kataja-
nokalla. 

• Vuosittaiseen ohjelmaan kuu-
luvat mm. 
• Kevään kunnostukset, kat-

sastus ja alushuoltokurssi. 
• Tiistain kokoontumiset ja 

ajoharjoitukset viikoittain. 
• Koulutusajot 
• Erikseen sovitut kuljetusteh-

tävät 
• Alushuoltoa 

KlLTATUOTEHINNASTO 

1. VENEVIIRI 17,00 EUR 
- kestävää materiaalia. 

2. MUISTORISTI 40,00 EUR 
- Heraldisesti oikeaoppinen, myönne-

tään kaksi vuotta jäsenenä olleille, 
myönnetty oikeus kantaa virkapu-
vussa. 

3. KILTASOLMIO 16,00 EUR 
- tyylikäs tummansininen solmio, jos-

sa hillitty keltainen ankkuritunnus. 
4. ZIPPO -SYTYTIN 30,00 EUR 

- perinteinen bensasytytin, palaa tuu-
lessakin, varustettu merivoimien lo-
golla. 

5. KLUBITAKKIMERKKI 8,00 EUR 
- kangasmerkki klubi-tai muun takin 

rintaan. 
6. LAKKIMERKKI 10,00 EUR 

- kangasmerkki lakkiin tai muihin 
asusteisiin. 

7. KILTAKELLO 30,00 EUR 
- tyylikäs ja tarkkatoiminen rannekello 

killan logolla, nahkahihna. 
8. JÄSENMERKKI 10,00 EUR 

- pieni hopeinen kullattu ankkuri, 
pinssikiinnitys, kork. 10 mm. 

9. NAHKAVYÖ 23,00 EUR 
- kääntövyö, jonka pituus 110 cm tai 

115 cm, musta/viininpunainen. 
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• Kilstar Piritan 
satamassa .ja 
Kotkan Meripäi-
villä 

Haapsalua joka on 70 mpk pääs-
sä Tallinnasta. Päivä merellä hy-
vän sään vallitessa kului hyvin. 
Haapsalusta oli tarkoitus jatkaa 
merimatkaa Pärnuun, uudet me-
rikortitkin oli hankittu Haapsa-
lun kirjakaupasta. Tuuli voimistui 
kuitenkin seuraavana yönä lähes 
myrskyksi. Yöllä oli käytävä tar-
kistamassa kiinnitykset, vesi oli 
nousut matalassa lahdessa n. 
70cm. Kova tuuli jatkui vielä seu-
raavana päivänäkin ja Pärnun 
käynti olikin tehtävä maanteitse. 

Seuraava kohde oli Hiiden-
maalla Lehtma-niminen kylä 
saaren koillisessa kulmassa. Sa-
tama on lähinnä kalastajien käy-
tössä, mutta osa alueesta on 
varattu huviveneilijöille. Sata-
man johtaja ott i meidät ystäväl-
lisesti vastaan ja sanoi, että kos-
ka olemme ammattimerenkul-
kijoita, satamamaksua ei peritä. 
Tuliaiset käytiin ostamassa lähei-
sestä kylästä jossa syötiin myös 
todella herkullista ahvenfileitä. 
Lehtmassa on sekä tulli että me-
rivartiosto, joten lähtöselvityk-
sen voi tehdä siellä. 

OTTEITA 
M/S KILSTARIN 
LOKIKIRJASTA 2005 

Alus saatiin vesillelaskukuntoon 
ajoissa, kiitos ahkeran talkoopo-
rukan. 

Kevään harjoitukset pidettiin 
Upinniemi-Mäkiluoto-Barösund 
-alueella. Kilstar osallistui harjoi-
tuksiin osana ensimmäistä kou-
lulaivaviirikköä hoitaen kuljetus-
tehtäviä ja antaen merenkulun 
koulutusta. 

Kesäkuun alussa tehtiin pe-
rinteinen laivastovierailu Viroon. 
Tänä vuonna tehtiin aikaisem-
pia vuosia pitempi kierros Eestin 
rannikolla. Ensimmäinen koh-
de oli Tallinna, Piritan satama. 
Lähtöselvitys Suomenlinnan 
merivartioasemalla lauantai aa-
mupäivällä sujui ongelmitta ja 
matka kohti Piritan satama alkoi. 
Ilma oli hyvä ja matka sopiva 
päivän ajomatkaksi. 

Perillä suoritimme tarpeel-
lisia proviantti- ja muita han-
kintoja jatkomatkaa ajatellen. 
Seuraavana aamuna lähtö kohti 

Sääennuste lupasi päivän 
mittaan voimistuvaa tuulta, 
joten irrotimme heti aamulla 
kohti Hankoa. Tuuli pysytteli 
lauhkeana joten merimatka yli 
Suomenlahden sujui leppoisasti. 
Hangossa maahantulomuodol-
lisuudet sujuivat ongelmitta ja 
pienen tauon jälkeen matka jat-
kui kohti Helsinkiä. Kilstar-aluk-
semme toimi moitteettomasti, 
ja matka oli sujunut ongelmitta 
ilman vaurioita. 

Kotkan meripäivät on perin-
teisesti ollut tapahtuma johon 
M/S Kilstar on osallistunut useita 
vuosia. Ajoaika on noin 7,5 tun-
tia, joten matka on myös oivalli-
nen koulutustilaisuus. 

Jos yllä lukemasi on herät-
tänyt mielenkiintoa osallistua, 
toimintaan pääset mukaan otta-
malla yhteyttä seuraaviin hen-
kilöihin: 

Arto Snäll 0400 708857 
Timo Vartiainen 050 5455927 
Pentti Näkki 040 5803517 
Kurt Österman 0400 430439 

Tervetuloa Kilstar miehistöön! 

Maailmankaupan voimakas kasvu asettaa tavaran-

kuljetuksille ja jakelulle yhä tiukempia haasteita. 

Cargotec Oyj ja sen liiketoiminta-alueet Hiab, Kalmarja 

MacGREGOR tarjoavat tehokkaat tuotteet ja palvelut 

vaativaan lastinkäsittelyyn niin laivoissa, satamissa, 

terminaaleissa kuin paikallisjakelussa. 

Lisätietoa osoitteesta www.cargotec .com 

Cargotec 

Siellä missä 
tavara liikkuu 

£r7 0 
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HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 

Erik Erwes 
Höyläämötie 18 A, 
00380 Helsinki 

09-5605 7145 
0400-503 099 

www.erwes.com/  
miinanraivaajakilta 

• Ryhmäkuva Pulkovan 
taistelun muistomerkillä 

Miinanraivaajakilta pe-
rustettiin Helsinkiin 
20.3.1997. Perustajajä-
seniä on 27 ja nyt jä-

senmäärä on 167. Jäsenistämme 
83 täyttää tänä vuonna 80 vuot-
ta. Ensi vuonna järjestömme tu-
lee toimineeksi 10 vuotta. 

Joka kuukauden toinen tiis-
tai tapaamme toisiamme Ra-
vintola White Ladyissä klo 13. 
Kokouksiin osallistuu 40 -60 jä-
sentä ja aina on jotakin hyvää ja 
mielenkiintoista ohjelmaa, mm. 
esitelmiä. 

Kuukausikokoontumisissam-
me esitelmöitsijöinä ovat olleet 
v. 2005 : mm. Veteraaniasian 

asiamies Merja Eklund (aihe: 
Veteraanietuudet), plastiikkaki-
rurgi Sinikka Suominen (aihe: 
Plastiikkakirurgia poikkeusolois-
sa), eversti Erkki Nordberg (aihe: 
Suomi-EU-Nato-Venäjä), eversti 
Pekka Holopainen (aihe: Koke-
muksia Kosovosta v. 2004),ravin-
tola White Ladyn omistaja Ami 
Ponden (aihe: Ravintola-alan 
kehitys ja tämän päivän tilanne). 
Esitelmöitsijöitä v. 2006 : 5. Mii-
nanlaivueen komentaja Timo 
Hirvonen (aihe: Miinanraivauk-
sen kehitys v. 1944-2006), Rin-
tama-asiain neuvottelukunnan 
puheenjohtaja Eeva Vuorenleh-
to (aihe: Meille kuuluvat etuudet), 

tutkija, dosentti Kimmo Rentola 
(aihe: Vallankumouksen aave v. 
1970) 

Tulemme jatkamaan kokoon-
tumisiamme maustettuina mie-
lenkiintoisilla esitelmillä 

Lisää Helsingin Miinanraivaa-
jakillasta voi lukea Internetistä, 
osoitteesta: www.erwes.com/  
miinanraivaajakilta. 
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HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

yrityksiin, organisaatioihin ja 
tapahtumiin, vapaamuotoisia 
toimintapäiviä sekä koulutuksia. 
Aktiivijäsenemme ovat omien 
kurssiemme lisäksi kouluttamas-
sa monissa merivoimien harjoi-
tuksissa ja Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kursseilla. Osallistumme 
vuosittain merikilpailuihin, jois-
ta parhaat pääsevät joka toinen 
vuosi Pohjoismaisiin mestaruus-
kisoihin. Lisäksi osallistumme 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Erik VVesterinen 
050 511 92 79 
erik.westerinen@ 
hrmu.fi 

Jäsensihteeri 
Sami Linnermo 
050 5123364 
sami. 

linnermo@hrmu.fi 

www.hrmu.fi  
hallitus@hrmu.fi 

Alkujaan vuonna 1947 Ka-
tajanokan Upseerikerhol-
la perustettu Helsingin 
Reservimeriupseerit on 

Merisotakoulun laivastolinjan 
käyneiden reserviupseerien ase-
lajiyhdistys. Olemme noin 200 
jäsenen voimin aktiivinen toimi-
ja pääkaupunkiseudun merihen-
kisten reserviupseerien yhdys-
siteenä. Jäsenistöömme kuuluu 

myös joitain muiden aselajien 
merihenkisiä reservin upseerei-
ta, ja vaikka toimimmekin ensisi-
jaisesti pääkaupunkiseudulla, jä-
senistössämme on edustettuna 
koko maa. Yhdistyksemme sai 
vuonna 2005 Helsingin Reser-
viupseeripiirin Vuoden Kerhon 
palkinnon. 

Järjestämme erilaisia esi-
telmiä, vierailuita merellisiin 

muihin Reserviläisurheiluliiton 
tapahtumiin. Vaalimme meriup-
seeriperinteitä virallisissa tapah-
tumissa, mutta myös kevyem-
min erilaisten juhlien merkeissä. 

Käytössämme on purjeve-
ne jolla järjestämme käytännön 
merellistä koulutusta Helsingin 
vesillä, osallistumme kilpailuihin 
ja edustamme yhdistystä ranni-
kon purjehduksilla. 

Ylläpidämme viikoittaista 
ampumavuoroa jossa voi yhdis-
tyksen välineillä käydä opette-
lemassa tai ylläpitämässä taito-
jaan. 

Jäsenyys avaa sinulle oman 
toimintamme lisäksi pääsyn 
Maanpuolustuskoulutuksen 
sekä Sinisen Reservin tapahtu-
miin ja koulutuksiin sekä Meri-
voimien harjoituksiin. 

Jäsenmaksuumme sisältyy 
Reserviupseeriliiton ja Helsingin 
Reserviupseeripiirin jäsenmak-
sut ja saat Reserviläinen, Helsin-
gin Reservin Sanomat- sekä Ran-
nikon Puolustaja -lehdet kotiisi. 
Alle 27-vuotiaiden jäsenmaksu 
on huomattavasti alennettu. 

Voit tutustua yhdistykseem-
me ja toimintaamme lähemmin 
netissä osoitteessa www.hrmu. 
fi, josta löydät myös kaikki yhte-
ystiedot ja toimintakalenterin. 

Tervetuloa mukaan! 

• Veneilykauden lopetus: Jä-
sensihteeri laskee yhdistyksen 
viirin ennen yhdistyksen purje-
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KYMEN LAIVASTOKILTA ry 

Kymen Laivastokillan, alku-
jaan Laivaston Killan Ky-
men osaston, perustava 
kokous pidetti in 7. touko-

kuuta 1964, joten jo runsaan 40 
vuoden ajan on killan lokikirjaan 
ehtinyt kertyä merkintöjä. Killan 
toiminta-alue kattaa Hamina-
Kotka-alueen ympäristöineen 
aina valtakunnan itärajalle, mut-
ta käytännössä ulottuu myös 
syvälle sisämaahan. 

Killan nimi olisi valtakun-
nallisen pääkillan alkuperäisen 
nimen tavoin voinut olla Lai-
vaston veteraanit, koska lähes 
kaikilla perustavan kokouksen 
osanottajilla oli yhteisiä muisto-
ja sodan ajan palveluksesta Lai-
vaston riveissä. 

On huomionarvoista, että 
kiltamme perustajat tunsivat yh-
dessäolon tarvetta ajankohtana, 
jolloin sota-ajan kokemuksista 
oli kulunut pari vuosikymmentä. 
Saman tapainen ilmiö näyttää 
esiintyvän nuoremmissakin ikä-
luokissa. Vastikään varusmies-
palveluksensa päättäneitä on 
runsaan sadan kiltalaisen jäse-
nistössämme melko vähän, vaik-
ka killalla onkin tapana ottaa 
yhteys varusmiespalveluksesta 
vapautuviin nuoriin. Yhteyden-
otto johtaa myönteiseen tulok-
seen yleensä vasta muutaman 
vuoden kuluttua. Lieneekö suh-
tautuminen omaan palvelusai-
kaa selkiytynyt ja reipas meri-
mieshenki taas maistuu. 

Kymen Laivastokilta pitää 
aktiivista yhteyttä veljesjärjes-
töihinsä mm. valtakunnallisen 
yhteistyöjärjestön, Laivaston Kil-
ta ry:n välityksellä. 

Kiltamme on Sininen Reser-
vi ry:n perustajajäsen. Sininen 
Reservi onkin muodostunut 
oivalliseksi foorumiksi seurata 
koko meripuolustuksen kentän 
kehittymistä. Erityisesti henki-

lösuhteet eri puolille Suomea 
ovat tärkeitä. Killan jäsenilleen 
tilaama Rannikon Puolustaja-
julkaisu lujittaa yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta. 

Kymen Laivastokilta tukee 
monin tavoin Maanpuolustus-
koulutus ry:n Meripuolustuspii-
rin täkäläisen alueellisen koulu-
tusorganisaation, Meri-Karjalan 
paikallisosaston, toimintaa. 

Virikkeellistä meininkiä on 
siis tarjolla vähän joka lähtöön. 

Kilta pitää kiinteää yhteyttä 
toiminta-alueensa joukko-osas-
toihin. Erityinen paino on Kot-
kan Rannikkoalueen, paikallisen 
merivartioston ja Reserviupsee-
rikoulun kanssa tehtävällä yh-
teistyöllä. Unohtamatta tieten-
kään Suomenlahden Meripuo-
lustusaluetta, jonka merkitys 
toiminnassamme tulee epäile-
mättä korostumaan. 

Yhteistoiminta alueemme 
muiden maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa on tiivistä. Kymen 
Laivastokilta muodostaa täkä-
läisen rannikonpuolustajakillan 
kanssa Sininen Reservi ry:n ala-
osaston. 

Kiltamme vuotuisen toimin-
nan runkona ovat omat kokouk-
set, tutustumisretket ja osallis-
tuminen pääkillan toimintaan. 
Olemme vuosien saatossa junail-
leet mm. pohjoismaisia laivas-
tokiltapäiviä ja vastaavanlaisia 
valtakunnallisia tapahtumia. 
Vuoden 2005 mieleenpainuvin 
junailu oli epäilemättä merivoi-
mien ensimmäistä kertaa Ha-
minassa viettämän vuosipäivän 
tilaisuuksiin ja niiden järjestelyi-
hin osallistuminen 9. heinäkuu-
ta. Upean päivän kruunasi upea 
iltajuhla. 

Merivoimista kotiutuvien tai 
t ietyn koulutusvaiheen läpäis-
seiden varusmiesten muista-
minen ja erilaisissa yhteyksissä 

omasta toiminnastamme tiedot-
taminen on killan mieluista pe-
rustyötä. 

Kymen Laivastokillan alueel-
la ei ole suurta laivastoasemaa, 
mutta sitäkin enemmän merel-
lisiä perinteitä ja toimintaa. Me-
rivoimataustaisten ohella lau-
summe kiltaamme tervetulleiksi 
kaikki, jotka jakavat yhteisen 
harrastuksemme ja mielenkiin-
tomme mereen sekä vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön. 
Erityinen mielenkiinto lähivuosi-
na suuntautuu reservin rannik-
kojääkäreihin ja meritiedusteli-
joihin. 

Tilaa on niin viime sotiemme 
sukellusveneveteraaneille kuin 
aloitteleville merenkyntäjille 
aselajitaustaan katsomatta. 

Kymen Laivastokillan taival 
jatkuu alati uudistuvin voimin, 
mutta hyviä perinteitä säilyt-
täen ja kunnioittaen. Suuntana 
on alusta alkaen ollut yksi ylit-
se muiden: ylläpitää vapaata 
ja itsenäistä kotimaata. Maata, 
jonka puolesta olemme taistel-
leet, vanhemmat sodassa ja me 
nuoremmat toimimalla tehtävis-
sämme yhteiskuntaa rakentaen 
ja ylläpitäen. 

Tervetuloa mukaan! 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Tapio Riikonen 
Hietakatu 7 
49400 Hamina 
050 540 5417 
tapioriikonen 
@surfeu.fi 

Sihteeri 
Timo Seppälä 
Sahrankatu 5 
48770 Karhula 
0400 464 922 
timo.seppala 
@kymp.net 
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KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAINKILTA ry 

Perustettu 11.11.1962 Ran-
nikonpuolustajain Kymen-
laakson kilta -nimisenä. 
Vuonna 1987 nimi muuttui 

Kyminlinnan Rannikkotykistökil-
laksi. Nimi muuttui jälleen vuon-
na 1997, tuolloin sitä muutetti in 
sääntömuutoksen yhteydessä 
paremmin toimintaa, ja toimin-
ta-aluetta vastaavaksi - Kymen-
laakson Rannikonpuolustajain-
kilta ry:ksi. Lieneekö jo tuolloin 
ennakoitu aselajin sulautumista 
merivoimiin? 

Perinnejoukko-osastona Kot-
kan Rannikkopatteristo kaikkine 
edeltäjineen, sekä nyttemmin 
Kotkan Rannikkoalue. 

Yhteistyö KotRAn kanssa 
on erittäin kiinteää ja toimivaa. 
Olemme todella saaneet tun-
tea olevamme rannikkoalueen 
"oma" joukko-osastokilta. Kiitos! 

Killan pääasiallisena toimin-
ta-alueena on Kymenlaakson 
alue so. alue Loviisan tasalta val-
takunnanrajalle Virolahdelle, jos-
kin jäseniä löytyy paljonkin laa-
jemmaltakin alueelta. Pyrimme 
toiminnassamme koko perheen 
yhteiseen toimintaan, eli jäse-
ninä voivat olla kaikki perheen-
jäsenet. Haluamme avata "intti-
ju tut " myös niille, jotka muuten 
joutuisivat sivusta seuraamaan 
niitä "Muistatkos, kun..."-tari-
noita. Viime vuosien jäsenmäärä 
on vakiintunut hieman alle pa-
riinsataan jäseneen. 

Killassa "ulkojäseninä" toi-
mivat sota-aikaisten joukko-
osastojen veteraanien aikanaan 
perustamat asevelikerhot: "Itä-
Suomenlahden aseveljet" sekä 

YHTEYSTIEDOT 

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

"Kymin Patteristo" eli III KTR/11 
Kymin Patteristo. Kilta on sitou-
tunut ylläpitämään ko. asevel-
jien muistomerkit, arkistot ym. 
perinteet osana killan toimintaa 
vielä veljien rivien ja voimien 
huvetessakin. 

Pääasiallinen toiminta pai-
nottuu erilaisiin tutustumiskäyn-
teihin paikallisiin teollisuus-ja 
liikelaitoksiin, vierailuihin ja 
retkiin Kotkan Rannikkoalueen 
hallinnoimiin lähisaariin sauna-, 
sieni-, pilkki-tai ulkoiluretkinä. 
Kilta osallistuu kotiutuvien va-
rusmiesten palkitsemisiin, sekä 
mahdollisuuksien mukaan lah-
joituksin varusmiesten vapaa-
ajanvieton parantamiseksi lin-
nakkeilla. 

Varsinaisesti kilta ei anna 
reserviläiskoulutusta, mutta on 
mukana MPK ry:n Kyminlinnan 
PaikOs:n, Meripuolustuspiirin, 
sekä Sininen Reservi ry:n Meri-
karjalan PaikOs:n toiminnas-
sa. Tämä mahdollistaa jäsenille 
osallistumisen monipuoliseen 
koulutustarjontaan koko laajuu-
dessaan. 

Lähimpänä yhteistyökump-
panina on Kymen Laivastokil-
ta ry, jonka kanssa järjestetään 
vuosittain useita yhteisiä koulu-
tus- ym. tapahtumia. Näistä mer-
kittävimpänä "Mustamaa-har-
joitus" vuosittain elo-syyskuun 
vaihteessa itäisellä Suomenlah-
della. 

Toivotamme kaikki kiinnos-
tuneet mukaan merellis-rannik-
kotykistöhenkiseen toimintaam-
me. 
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LAIVASTON KILTA ry 
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Vuonna 1959 Helsingin Lai-
vastoasema siirsi toimin-
tansa Obbnäsin niemelle 
Kirkkonummen kuntaan. 

Kaiken hulinan jälkeen paikka-
kunnalle alkoi myös suoltaa eri-
laisten virallisten ja epävirallisten 
delegaatioiden vierailut ko alu-
eelle, koska tällainen kokonaisen 
varuskunnan siirtäminen paikas-
ta toiseen eli Helsingistä melko 
kaukaiselle Suomenlahden nie-
melle oli huomattava operaatio. 
Kävijöitten joukossa oli myös so-
dat käyneitä entisiä laivaston up-
seereita ja aliupseereita, joiden 
keskuudessa virisi ajatus veteraa-
niyhdistyksen perustamisesta. 

Niinpä kuusihenkinen ko-
mitea tutki asiaa. Työn tulokse-
na päätettiin perustaa yhdistys 
nimeltä Laivaston Veteraanit. 
Perustava kokous pidettiin Ka-
tajanokan Kasinolla 24.04.1960. 
Kaksi vuotta myöhemmin yhdis-
tyksen nimi muutettiin Laivaston 
Killaksi ja yhdistys rekisteröitiin 
saman vuoden 1962 syksyllä. 
Aluksi säännöissä sanottiin, että 
yhdistykseen sai kuulua vain lai-
vastossa palvelleita upseereita ja 
aliupseereita, mutta jo seuraava-
na vuonna sääntöjä muutettiin 
siten, että jäseneksi voitiin ottaa 
jokainen Suomen kansalainen 
sotilasarvoon katsomatta. Huo-
mioitavaa on, että turkulaisilla 
laivaston toimiupseerireserviläi-
sillä ja -eläkeläisillä on epäviral-
linen yhdistyksensä, jonka nimi 
"Laivaston veteraanit" yhdistää 

heitä keskinäisen tapaamisen ja 
matkailun hengessä. 

Laivaston Killan toiminta 
oli aluksi hyvin Helsinki-kes-
keistä. Kiltaan liittyi kuitenkin 
vanhoja laivaston miehiä muu-
altakin maasta ja näin herätet-
tiin kysymys paikallisosastojen 
perustamisesta. Killan hallitus 
kutsui syyskuussa 1963 kilta-
veljiä Turusta, Haminasta, Kar-
hulasta, Tampereelta ja Porista 
neuvottelemaan asiasta. Paikal-
lisosastot perustettiin Turkuun 
09.02.1964, Kymenlaaksoon 
07.05.1964, Helsinkiin 31.03.1979 
ja Vaasaan 21.09.1982. Erillinen 
Sukeltajaosasto näki päivänvalon 
10.10.1985. Vuosina 1976-1979 
toimi Helsingissä epävirallinen 
nuorten osasto Jungmannit ja 
1976-1993 naisosasto Seireenit. 
Laivaston Killassa on toiminut 
myös muita epävirallisia vete-
raaniosastoja kuten Moottoritor-
pedoveneveteraanit, Suomen 
Joutsenen Valtameripurjehtijat, 
joka nyttemmin on muutettu 
perinneyhdistykseksi, Panssari-
laivaveteraanit, KL Matti Kurjen 
Purjehtijat sekä Sukellusveneve-
teraanit. 

Jäseneksi liittyminen tapah-
tuu paikallisiltojen kautta. Jäse-
niä Laivaston Killassa on nykyään 
n. 970. 

Laivaston Killan tehtävät ovat 
seuraavat: 
- kansainvälisten suhteitten yllä-
pitäminen ja kehittäminen eten-
kin pohjoismaisten veljesyhdis-

tysten kanssa 
- paikallisiltojen välisenä yhte-
yselimenä toimiminen 
- yhteyksien ylläpitäminen Me-
rivoimiin, Maanpuolustuskilto-
jen liittoon, Siniseen Reserviin ja 
muihin vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä tekeviin instansseihin 

Varsinaista kiltatoimintaa har-
joitetaan paikalliskilloissa, joiden 
esitteissä ilmenee kunkin toimin-
tatavat ja pyrkimykset. 

Pohjoismaisia veljessuhtei-
ta luodaan ja hoidetaan kahden 
vuoden välein ta-pahtuvilla poh-
joismaisilla laivastokiltapäivillä 
vuorotellen neljässä eri maassa 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja 
Suomessa. 

Vuoden 2006 kiltapäivät ovat 
Ruotsin Norrköpingissä kesä-
kuun alussa. 

Laivaston Kilta järjestää eri 
paikallisiltojen toimesta myös 
oman "Laivastokiltapäivän " vuo-
sittain. Vuonna 2006 järjestäjänä 
toimii Pohjanlahden Laivastokilta 
ry Vaasassa ja ajankohta on 12-
13.08.2006. 

Laivaston Killan oma lehti 
"Ankkuri" ilmestyi 20 vuoden 
ajan neljänä numerona vuodes-
sa, mutta muuttuneiden suh-
danteiden ja taloudellisten vai-
keuksien takia lehti joudutt i in 
lakkauttamaan ja tiedotustoimin-
ta siirtyi 2002 Rannikon Puolus-
taja lehden kontolle. Ratkaisu oli 
edullinen ja toimiva. 

Arto Tarvonen, puheenjohtaja 

• Valtakunnalliset 
Laivastokiltapäivät 
Turussa 20.08.2005. 
Kuvassa laivasto-ja 
rannikkotykistö-
kiltojen sekä Me-
ripuolustuspiirin 
johtohahmoja Fo-
rum Marinumissa. 
Vasemmalta Arto 
Tarvonen HLK, Teu-
vo Roden PLK, Lars 
Eklund HLK, Jarmo 
Holm TLK, Olavi 
Niskanen TLK, Tho-
mas E. Blom TRTK, 
Tapio Riikonen 
KLK, Veikko Komu-
la PLK ja Matti Ke-
tola MPK ry. 
-TS-Kuvatoimitus 
Lauri Rotko 
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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 

£r7 0 RANNIKON PUOLUSTAJA 

reservin sotilassukeltajan sukel-
iustaidon ylläpitämistä ja kehit-
tämistä, sekä myös perinnetoi-
mintaa. Mukana kursseilla on 
sekä nuorempaa että vanhem-
paa väkeä. Ikäjakaumasta kertoo 
se että samassa tapahtumassa 
voi olla sukeltajia sekä Sukelta-
jakurssi 1:ltä että viimeksi pide-
tyltä kurssilta. Toimintaa on siis 
tarjolla kaikille jäsenille. 

Killan nykyiseen vuosioh-
jelmaan kuuluu 3 -4 sotilassu-
keltajakurssia, sekä syksyllä ja 
kevättalvella järjestettävät kou-
lutuspäivät. Näiden lisäksi jär-
jestetään myös muuta toimintaa 
kuten ammuntaa. Löydät killan 
järjestämät kurssit ja voit ilmot-
tutua niille mukaan MPKRY: 
n sivuilla www.mpkry.fi, Meri-
puolustuspiiri kohdassa. Sukel-
tajakilta on Sininen Reservi ry: 
n, Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry:n ja Helsingin Kiltapiiri ry:n 
jäsen. 

Kotisivumme löytyy osoit-
teesta: www.laivastonsukelta-
jakilta.fi. Perinnekiltatupamme 
sijaitsee Jussarön saarella, jo-
hon kiltalaiset kesäisin tekevät 
retken. Kiltalaiset ovat kunnos-
taneet tuvan viime vuosina tal-
kootöinä kuntoon. 

Killan puheenjohtajana on 
toiminut vuodesta 2000 lähti-
en Keijo Karimäki. Varapuheen-
johtajana toimii Kalle Ström ja 
rahastonhoitajana Kari Moisio. 
Muut hallituksen jäsenet ovat: 
Jörgen Engroos, Juhani Tuomi-
nen, Tony Eichholtz ja Mikko Au-
ramaa. Petri Härmä johtaa kurs-
sitoimintaa MPK ry:n kursseilla. 

Sotilassukeltaja, Tervetuloa 
sukeltajakillan jäseneksi ikään 
tai sotilasarvoon katsomatta! 

kiltalaista. Jäsenmaksumme on 
27 €/vuosi. Jäsenmaksuun si-
sältyy mm. Rannikon Puolusta-
ja -lehti, joka ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa n. 100 sivuisena sekä 
lisäksi Rannikon Puolustaja -leh-
den erikoisnumero Meripuolus-
tuksen kenttä. 

Jokavuotiseen toimintaan 
kuuluu mm. ympäri vuoden 
järjestettävät, hallinnollises-
ti Maanpuolustuskoulutus ry: 
n (MPKRY) alaisuudessa järjes-
tetyt kohdennetut sotilassukel-
tajakurssit. Nämä viikonlopun 
mittaiset kurssit pitävät sisällään 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
toimii kaikkien Merivoimien 
sukeltajakurssin käyneiden 
yhdistäjänä. Mukana on 

sukeltajia vastikään kurssin käy-
neistä jo reservistä poistettuihin 
senioreihin. Kilta on perustettu 
vuonna 1985. 

Sukeltajakilta toimii koko 
Suomen alueella. Kaikki soti-
lassukeltajat ovat tervetulleita 
mukaan jäseniksi ja toimintaan. 
Jäseneksi liittymisen edellytyk-
senä on suorittu Merivoimien 
sotilassukeltajakurssi. Jäsenmää-
rämme on tällä hetkellä n. 230 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Keijo Karimäki 
Keulatie 39B 
00980 Hki 
050-0207815 
keijokar 
@saunalahti.fi 

Sotilassukeltaja-
kurssit: 
Petri Härmä 
040-8684012 

http://www.mpkry.fi


MERENKURKUN KILTA ry 
Vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1965 

« 4 

erenkurkun kilta perus-
tetti in 10.05.1965 aloit-
teentekijä Erkki Tuulen 
toimesta. Nimi oli aluksi 

Rannikon Puolustajain Kilta ry: 
n Vaasan alaosasto ja uusi yhdis-
tys noudatti pääkillan sääntöjä. 
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin kapteeniluutnantti Rei-
no Vierros, joka sittemmin 1981 
kutsuttiin killan kunniapuheen-
johtajaksi. 

Kilta toimi aluksi pääasiassa 
toverillisena yhdistyksenä jäsen-
kunnalle, jota perustamisvuon-
na oli 30 keski-iän ollessa noin 
60 vuotta. Puolustusvoimien 
puolelta yhteistyö kumppanina 
on toiminut nyttemmin edes-
mennyt Vaasan Rannikkopatte-
risto. 

Vuonna 1978 tehtiin aloite 
itsenäisestä nimestäjä kolmes-
ta vaihtoehdosta killan ylimää-
räinen kokous äänesti nimeksi 
Merenkurkun killan, jonka seu-
raava vuosikokous vahvisti. Nimi 
kuvasi suuntautumista yleiskil-
laksi, jonka jäseniksi olisi muissa 
aselajeissa kuin rannikkotykis-
tössä palvelleiden helppo liit-
tyä. Myös naisten osallistuminen 
mukaan toimintaan tehtiin mah-
dolliseksi. 

Vuonna 1983 killan yhtey-
teen perustettiin naistoimikun-
ta. 

Uusi nimi ja toiminnan luon-
ne nosti jäsenmäärän jo vuon-
na 1979 reilusti toiselle sadalle. 
Vuonna 1991 jäseniä oli 143, 
joista 22 naista. Rannikkojou-
koissa palvelleita oli 47. Juhla-

Täysosuma! 

vuonna 1995, jolloin kilta täytti 
30 vuotta oli jäsenmäärä 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 re-
kisteröity yhdistysrekisterissä 
04.12.1988. Killan säännöt on 
laatinut Pekka Kurvinen aiem-
min käytössä ol leiden,mutta 
vahvistamattomien periaattei-
den pohjalta. Sääntöjen mukaan 
killan toiminta-alue on Meren-
kurkun rannikkoalue. Jäseniksi 
voi päästä Suomen kansalainen 
ikään, sukupuoleen ja sotilasar-
voon katsomatta. 

Kilta ja vapaaehtoinen 
maapuolustuskoulutus 
Vuonna 1992 käynnistyneeseen 
valtakunnalliseen vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskoulutuk-
seen kiltalaisia on osallistunut 
oppilaina ja lisäksi kurssin käy-
tännön toimeenpanoon liitty-
vissä tehtävissä. Ensimmäisellä 
maavoimien valmiuskurssilla 
1993 toimi vääpelinä kiltaveli 
Timo Koukku. Maastoharjoituk-
sen sovelletun osan pääkoulut-
tajana kiltaveli Pekka Kurvinen. 

Merivoimien valmiuskurssil-
la 1994 toimi kiltaveli Thor Guss 
yhden merivalvontaryhmän 
johtajana ja veneenkuljettajana 
samaisella kurssilla. Kouluttaja-
na kiltaveli Matti Vähänen. 

Valtakunnallisen reserviyk-
sikkötoiminnan käynnistyessä 
killan tarkoitus on olla mukana 
toiminnassa. 

Kiltatyö tarjoaa siis mahdol-
lisuuden osallistua vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön niin 
miehille, naisille kuin lapsillekin. 
Kiltamme jäsenistä neljännes 
onkin eevoja. 

Merenkurkun killan toimin-
nalle on ominaista leppoisuus 

MERENKURKUN KILTA RY:N 
TOIMINTA-ALUE 

ja mukava yhdessäolo. Teemme 
yhteisiä retkiä ja tutustumis-
käyntejä mm. yrityksiin mes-
suile ym. Osallistumme maan-
puolustuskoulutukseen (myös 
kouluttajina) sekä tiedotustilai-
suuksiin. 

Yhteistä vapaa-aikaa viete-
tään Gerbyn kiltatalolla ja enti-
sen kasarmialueella sijaitsevassa 
hirsisaunassa viikottain.Sään-
nöllisiä tapahtumia ovat myös 
mm.tieto-ja herrasmieskilpailut 
sekä jalkapallo-ja shakkiottelut 
Vaasan Sinibaretteja vastaan. 

Vuoden kohokohtana on 
muiden rannikkotykistökilto-
jen jäsen tapaaminen Ranni-
kon Puolustajain päivillä jonkin 
rannikkotykistö-joukko-osaston 
sijoituspaikkakunnalla. 

Killan toiminnasta kerrotaan 
tiistaisin ja torstaisin Pohjalai-
sen-sanomalehdessä. 

Merenkurkun killan toiminta 
on jäsenistön mielestä innosta-
vaa, hauskaa ja antoisaa. Kilta 
on onnistunut kokoamaan sa-
manhenkiset ihmiset nuoret ja 
vanhat yhteen rennon luonteen-
sa ja huumorintajuisen väkensä 
ansiosta. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Timo Koukku 
Puh.050-5585987 
timo.koukku@om.fi 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA ry 

Pohjanlahden Laivastokilta 
ry on toiminut Pohjanlah-
den alueella jo 23 vuotta. 
Sen toiminta-alue ulottuu 

Kristiinankaupungista Ouluun. 
Killan säännöissä nimetyt osas-
tot ovat Vaasan ja Oulun osas-
tot, mutta parhaillaan tutkitaan 
mahdollisuuksia perustaa pai-
kalliset osastot myös Kristiinan-
kaupunkiin ja Kokkolaan. 

Sääntöjen mukaan Pohjan-
lahden Laivastokiltaan voi liittyä 
jäseneksi merivoimissa tai meri-
vartiojoukoissa palvellut henkilö 
ikään, sukupuoleen tai sotilasar-
voon katsomatta. Jäseneksi voi 
liittyä myös jokainen toiminnas-
ta kiinnostunut, joka hyväksyy 
killan tarkoituksen ja toiminta-
muodot. Killan tarkoituksena 
on pitää yhteyttä merivoimien 
joukko-osastoihin ja merivartio-
joukkoihin, järjestää kokous-ja 
esitelmätilaisuuksia sekä juhla-
tilaisuuksia, harjoittaa julkaisu-
ja tiedotustoimintaa sekä jakaa 
huomionosoituksia killan tar-
koitusta edistäville henkilöille ja 
yhteisöille. 

Killan jäsenmäärä tällä het-
kellä on yli 150 henkeä. Naisia ei 
juuri nyt ole jäseninä, mutta he 
ovat erittäin tervetulleita. Kilta 
on Laivaston Kilta ry:n, Maan-
puolustuskiltojen Liitto ry:n, 
Sininen Reservi ry:n ja Vaasan 
Kiltapiiri ry:n jäsen, minkä lisäk-

si sillä on edustus Pohjanmaan 
Maanpuolustuskilta ry:n halli-
tuksessa. 

Mitä sitten kilta tarjoaa jä-
senilleen? Toiminnan runkona 
ovat kuukausittaiset kokoontu-
miset sekä Vaasan että Oulun 
osastoissa. Oululaiset kokoon-
tuvat lisäksi joka kuukauden 1. 
torstaina yhteiseen palaveriin. 
Kuukausitapahtumat ovat esitel-
mäiltoja, tutustumisia eri yrityk-
siin, yhteisiä matkoja, 

osallistumisia kotimaisille ja 
pohjoismaisille kiltapäiville ym. 
Vaasassa keväisin suoritetaan 
perinteinen purjehdus Merivar-
tioston aluksella, oululaisilla on 
taas jäänmurtajavierailu. Vaasas-
sa syyskausi alkaa Suomen suu-
rimman sotalaivan, miinalaiva 
Pohjanmaan vierailulla kummi-
kaupungissaan Vaasassa. Osas-
tojen ohjelmiin kuuluvat lisäksi 
matkat kiinnostaviin kohteisiin: 
varuskuntiin, sotahistoriallisiin 
kohteisiin, muistomerkeille ym. 
Ensi kesänä Pohjanlahden Lai-
vastokillalla on haastava tehtävä 
järjestää valtakunnallinen kilta-
päivä Vaasassa. 

Jäsen saa lisäksi laadukkaan 
jäsenlehden Rannikon Puolus-
taja (4 nr/vuosi) Lehdessä kerro-
taan maamme meripuolustuk-
sesta ja siihen liittyvästä kilta-
toiminnasta valtakunnallisesti. 
Merivoimissa palvelleille (laivas-

to, rannikkotykistö, rannikkojää-
kärit) lehti muodostaa tuhdin 
tietopaketin, jossa voi seurata 
oman aselajinsa kehitystä, pysyä 
ajan suonella. 

Killan jäsenet voivat myös 
hakeutua Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiirin 
vapaaehtoisiin kertausharjoituk-
siin. Pohjanlahden Laivastokillal-
la on lisäksi kaksi venettä, Linda 
(YT-20) ja Valpuri (viittavene), 
joita omien ajojen lisäksi anne-
taan tarvittaessa meripuolustus-
piirin käyttöön kertausharjoituk-
siin. Lisäksi kilta välittää monen-
laisia maksullisia kiltatuotteita. 
kiltamerkkejä, solmioita, lakkeja 
ym. Killalla on myös suunnit-
teilla oma kiltaristi, jolle tullaan 
hakemaan kunniamerkkista-
tusta. Kiltarististä tulee kaikki-
en Pohjanlahden Laivastokillan 
jäsenten yhteinen tunnus, ja sitä 
voidaan käyttää myös palkitse-
miseen. 

Kaikki nämä palvelut vain 
20 eurolla, joka on jäsenmaksu 
nyt. Merivoimissa palvellut, tai 
muu asiastamme kiinnostunut, 
kannattaisiko miettiä kiltaan liit-
tymistä? Ota yhteyttä vieressä 
oleviin puhelinnumeroihin. Kil-
lan tilaisuuksissa vallitsee tove-
rillinen ja letkeä henki, tosikkoja 
ei joukostamme löydy, siviili- tai 
sotilasarvoja ei kysellä. 

YHTEYSTIEDOT: 

VAASA 

Puheenjohtaja 
Teuvo Roden 
0500 665 413 

Sihteeri 
Mikael Pasto 
0500 163752 

OULU 
Yhdyshenkilö 
Esko Pekama 
040 5161220 

• Sininen Reservi 
ry:n palkitsemat 
Pohjanlahden Lai-
vastokillan jäsenet 
Jorma Kuntsi (vas.) 
ja Mikael Pasto. 
Oikealla killan pu-
heenjohtaja. 

I 
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RÄNNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

YHTEYSTIEDOT: 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
PL 273 
00101 HELSINKI 

www.mpkl.fi/  
kilta_esittely.php?id=216 

Puheenjohtaja 
Aarne Krogerus, 
Ukkohauentie 2 D 36 
02170 ESPOO, 
040 545 1426 

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 vi ihtyvyyttä 

- toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä 

Rannikkojääkärikilta ry on 
perustettu 7.11.1965 ja sen 
kotipaikka on Helsinki, 
mutta toiminta-alueena 

on koko Suomi. Turussa toimii 
14.6.1968 perustettu Lounais-
Suomen paikallisosasto. 

Teikarin taistelujen veteraa-
nit kuuluvat kiltaan omana Tei-
karin Taistelijat -nimisenä osas-
tonaan. 

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

JÄSENYYS 
Rannikkojääkärikillan jäsenek-
si voi päästä jokainen Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonassa 
tai sitä edeltävissä joukko-osas-
toissa palveleva tai palvellut 
Suomen kansalainen, jonka kil-
lan hallitus jäseneksi hyväksyy. 
Rannikkojääkärijoukkojen kerta-
usharjoituksiin sijoitetut reservi-
läiset voivat myös päästä killan 
jäseniksi. 

JÄSENEDUT 
Killan jäsenmaksua vastaan saa 
jokainen jäsen: 

- kiltatiedotteet 
- Rannikon Puolustaja -leh-

den 
- Reserviläinen-lehden kilta-

numerot 

-vuokrata Upinniemessä 
sijaitsevaa killan saunamajaa 
edulliseen jäsenhintaan 

-osallistua killan järjestämiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin 

- osallistua killalle kohdistet-
tuihin Maanpuolustuskoulutus 
ry:n koulutustapahtumiin 

KILLAN TUNNUKSET 
Rannikkojääkärien tunnus on 
vihreä baretti, johon on kiinni-
tetty merikotkan päätä esittävä 
kokardi. Vihreä baretti on me-
rijalkaväen erikoiskoulutuksen 
saaneen valiosotilaan kansain-
välinen tunnus. Kotkanpääko-
kardilla varustettu vihreä baretti 
on sotilasvaruste, jota voidaan 
kantaa vain rannikkojääkärijouk-

kojen kertausharjoituksissa ja 
muissa sotilas-ja virkapukuoh-
jesäännön mukaisissa tilaisuuk-
sissa muun sotilasvarustuksen 
kanssa. 

Sotilaskokardilla olevan vih-
reän baretin käyttöoikeuden 
myöntää Uudenmaan Prikaatin 
komentaja. 

Killan oma tunnus on puo-
lustusvoimien tornikuvion pääl-
lä oleva kotkanpää.Tätä tunnus-
ta voi jokainen kiltalainen kan-
taa joko rintamerkkinä tai baret-
tikokardina. 

Killan jäsenyys oikeuttaa 
kantamaan vihreää barettia tor-
nikuviollisella kotkanpää-kokar-
dilla. 

KILLAN SAUNAMAJA 
Rannikkojääkärikillan sauna-

maja on killan jäsenten ja hei-
dän perheidensä sekä ystävien-
sä vapaa-ajanviettokeskus. Sau-

namaja sijaitsee luonnonkauniil-
la paikalla, meren välittömässä 
läheisyydessä, Upinniemen 
varuskunta-alueella. Saunama-
ja voidaan vuokrata myös killan 
ulkopuolisille Suomen kansa-
laisille ja yrityksille. Tarkemmat 
t iedot löytyvät Rannikon Puo-
lustaja -lehdestä tai killan inter-
netsivuilta. 

MYYNTIARTIKKELIT 
Rannikkojääkärikillalla on myy-
tävänä erilaisia rannikkojääkäri-
aiheisia tuotteita: kasseja, T-pai-
toja, lippiksiä, kaulahuiveja, sol-
mioneuloja, rinta-ja hihamerk-
kejä, historiikkeja ja muita kir-
joja. Tarkemmat tiedot löytyvät 
Rannikon Puolustaja -lehdestä 
tai killan internetsivuilta. 

PERINTEET 
Suomen käymät viime sodat 
osoittivat saaristo-ja rannikko-
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KUSTJÄGARGILLET r.f. 
En gång kustjägare - alltid kustjägare 

olosuhteisiin tottuneiden taiste-
lijoiden tarpeen. Jatkosodan kii-
vaimmat rannikkotaistelut käy-
tiin kesällä 1944 Viipurinlahdel-
la. Näistä on nimetty 1.-5.7.1944 
käydyt Teikarin taistelut Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan 
perinnetaisteluiksi ja heinäkuun 
5. päivä joukko-osaston vuosi-
päiväksi. 

Suomenlahden alueen so-
tatapahtumista saatuja koke-
muksia ryhdytti in soveltamaan 
koulutukseen siten, että vuonna 
1952 perustettiin RT 1:een Ran-
nikkopataljoona. Se toimi aluksi 
Miessaaressa ja Suomenlinnas-
sa, Helsingin lähistöllä. Itsenäi-
nen Rannikkojääkäripataljoona 
perustettiin 28.4.1960 Neuvos-
toli iton palauttamalle Porkkalan 
vuokra-alueelle Upinniemeen, 
missä se toimi vuoteen 1989. 
Vuosina 1979-88 Rannikkojää-
käripataljoonassa toimi erikois-

joukkojen koulu, Rannikkojää-
kärikoulu. Rannikkojoukkojen 
uudelleenjärjestelyjen jälkeen 
vuodesta 1990 rannikkojääkäri-
en koulutus on tapahtunut Uu-
denmaan Prikaatin Vaasan Ran-
nikkojääkäripataljoonassa Tam-
misaaren Dragsvikissä. 

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

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

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

Kustjägargillet grundades 
den 7.11.1965 med hemort 
i Helsingfors, men med 
hela Finland som verksam-

hetsområde. Sydvästra Finlands 
lokalavdelning, som grundades 
den 14.6.1968 är verksam i Åbo. 

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

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

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

Sådana reservister, som är 
placerade i kustjägartruppernas 
repetitionsövningar, kan också 

bli medlemmar i gillet. 

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Mot gillets medlemsavgift får 
varje medlem: 

- information från gillet 
- t idningen Rannikon Puo-

lustaja 
-gil lesnumren av tidningen 

Reserviläinen 
- för förmånligt medlemspris 

hyra gillestugan med bastu i 
Obbnäs 

- delta i evenemang och akti-
viteter som gillet arrangerar 

- delta i utbildningsevene-
mang som Försvarsutbildningen 
r.f. erbjuder gillet 

GILLETS KÄNNETECKEN 
Kustjägarnas kännetecken är 
den gröna baretten. Kustjägar-
kokarden föreställer ett huvud 
av en havsörn som fästs i baret-
ten. Den gröna baretten är den 
internationella symbolen för en 
elitsoldat som har fått marinin-
fanteriutbildning. Den gröna 
baretten med havsörnskokard 
är en militär persedel som kan 
bäras med annan militärutrust-
ning bara vid kustjägartrupper-
nas repetitionsövningar och vid 
andra tillfällen som följer uni-
formsreglemente. Rätten att an-
vända den gröna baretten med 
militärkokard beviljas av kom-
mendören för Nylands Brigad. 

- Gillets egen symbol är örn-
huvud på försvarsmaktens torn-
mönster. Denna symbol kan 
bäras av varje gillesmedlem som 
antingen bröstmärke eller baret-
tkokard. 

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

GILLESTUGAN 
MED BASTU 
Kustjägargillets stuga är en fri-
tidsanläggning för gillets med-
lemmar och deras familjer och 
vänner. Gillestugan ligger på en 
naturskön plats, i havets ome-

KONTAKTUPPGIFTER: 

Kustjägargillet r.f. 
PB 273 
00101 HELSINGFORS 

www.mpkl.fi/  
kilta_esittely.php?id=216 

Ordförande 
Aarne Krogerus, 
Gammelgädds-
vägen 2 D 36, 
02170 ESBO 
040 545 1426 

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

ga försvarsarbetet 
- sprida försvars-

kunskap 
- främja försvarsan-

dan 

- vårda Teikarikäm-
parnas traditioner 

- främja bevärin-
garnas trivsel 

- fungera som kon-
taktlänk mellan 
sina medlemmar 

2 B / 2 0 0 6 

http://www.mpkl.fi/


www a ke rya rd s. co m 

går under beteckningen Vasa 
Kustjägarbataljonens traditions-
strider. Truppenhetens årsdag 
firas den femte juli. 

Erfarenheterna från krigs-
händelserna inom Finska vikens 
område tillämpades i utbild-
ningen så att år 1952 bildades 
Kustbataljonen av II sektionen i 
Kustartilleriregemente. Den var 
först verksam på Karlö och på 
Sveaborg nära Helsingfors. 

Den självständiga Kustjägar-
bataljonen grundades 28.4.1960 
i Obbnäs på Porkala arren-
deområde, som hade returne-
rats av Sovjetunionen och där 
fungerade den ända till 1989. 
Kustjägarskolan för specialtrup-
perna var verksam i Kustjägar-
bataljonen åren 1979-1988. Efter 
kustjägartruppernas omorga-
nisering från och med 1990 har 
kustjägarnas utbildning ägt rum 
i Vasa Kustjägarbataljon vid Ny-
lands Brigad i Dragsvik i Ekenäs. 

För att värna om traditioner 
har Kustjägargillet restTeika-
ri-stenen såväl i Obbnäs som i 
Dragsvik där man också håller 
på att bygga ett kustjägarmu-
seum. 

Med Kustjägargillets stöd 
reste Teikari -veteranerna år 
2000 ett minnesmärke över stri-
derna vid Teikari på Teikari ön i 
Viborgska viken. Samma år förk-
larade Viborg stad ön officiellt 
för krigsbegravningsplats. 

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

delbara närhet, på Obbnäs gar-
nisonsområde. Stugan kan ock-
så hyras av finska medborgare 
och företag som inte är med-
lemmar i gillet. Närmare upplys-
ningarfinns i t idningen Ranni-
kon Puolustaja eller www.mpkl. 
fi/rannikkojääkärikilta ry. 

FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR 
Kustjägargillet säljer olika pro-
dukter med kustjägarmotiv: väs-
kor, T-skjortor, kepsar, halsdukar, 
kravattnål, bröst- och ärmmär-
ken, historiker och andra böcker. 

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

TRADITIONER 
De senaste krigen som Finland 
utkämpade påvisade att det är 
nödvändigt att ha soldater som 
är vana vid skärgårds- och kust-
förhållanden. Fortsättningskri-
gets häftigaste kuststrider för-
des sommaren 1944 vid Viborg-
ska viken. Striderna på Teikari, 
som utkämpades 1.-5.7.1944, 
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On huikaisevan kaunis ke-
säaamu, mutta sitä eivät 
Rannikon sotilaskotisisa-
ret ehdi ihailla: on kiire 

saada veneeseen kaikki, mitä 
päivän aikana tarvitaan, ennen 
kuin se suuntaa matkansa ennal-
ta sovituille saarille, joille varus-
miehet tulevat sotaharjoituksen 
lomassa tekemään ostoksiaan. 
Kunpa aikataulut stemmaisivat! 

Veneessä on ahdasta, on 
vaikea liikkua, tavarat ovat jär-
jestyksessä tarkoin harkituilla 
paikoillaan, sillä tositilanteessa 
ei ole aikaa etsimiseen! Sisaret 

pyyhkäisevät otsaansa, on läm-
mintä. Nyt, kun ollaan lähtöval-
miina, huumorikin saa sijansa: 
"No, onko silitysrauta mukana, 
että saadaan kastuneet paperi-
rahat kuivattua?" Sutkauksessa 
on totta enemmän kuin siteeksi, 
sillä laidan yli tulleiden pärskei-
den kastelemia paperirahoja on 
joskus kuivatettu ennen tilitystä 
- silitysraudalla. 

Vielä tarkistus, että salainen 
ase, pahoinvointipillerit, on mu-
kana, sillä aamun kaunis tyyne-
ys voi päivän mittaan muuttua 
rajuksi aallokoksi. 

Liikkuva sotilaskoti merkitsee 
monille varusmiehille, sotilas-
kotisisarille ja suurelle yleisölle 
autoa, jonka kyljissä on mieli-
hyväntunteita herättävä "Soti-
laskoti" -teksti. Eipä ihmekään, 
koska auto vilahtaa liikenteessä, 
kaasuttaa metsässä kohti sovit-
tua tapaamispistettä, on paikal-
la leireillä ja sotaharjoituksissa. 
Toisin on Rannikolla: sotilasko-
tivene puikkelehtii saarien ja 
salmien sokkeloissa katseiden 
ulottumattomissa, auringossa, 
sateessa, tyynessä ja tuulessa. 

• Munkkikahvi 
maistuu Siiri-sota-
harjoituksen tau-
olla. Uisko-venees-
sä sotilaskotisisar 
Seija Kari-Salminen 
ja veneen kuljetta-
ja (kuva: Anja Räi-
sänen). 

Kotisivuiltamme www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi 
saat ajantasaista tietoa sekä yhdistyksemme että seit-
semän paikallisosastomme tapahtumista ja yhteyshen-
kilöistä. 
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Merimiestaitoja tarvitaan 
myös silloin, kun matkataan 
linnakesaarten sotilaskoteihin 
hoitamaan viikonloppupäivys-
tyksiä, sijaistamaan sotilaskodin-
hoitajaa hänen sairastuttuaan 
tai hänen viettäessään ansaittua 
lomaansa. Päivystysrupeama voi 
kestää muutamasta tunnista pa-
riin päivään. 

Varusmiesten kiitollisuus on 
yhtä aitoa ja lämmintä, olipa 
sotilaskotityötä tehty tunteja tai 
päiviä. 

Viikonlopun jälkeen tuntuu, 
kuin olisi piipahtanut ulkomail-
la, kuten eräs sisar asian kiteytti. 
Hyvä mieli säilyy vielä pitkään 
omankin leipätyön ääressä. 

Yhteistä niin maissa, ranni-
kolla kuin linnakesaarilla työs-
kenteleville sotilaskotisisarille on 
vapaaehtoisuus. Tehdystä työs-
tä ei saada, eikä odotetakaan 
saatavan rahallista korvausta. 

Rannikolla vapaaehtoistyötä 
tehtiin vuonna 2005 kaikkiaan 
liki 15 000 tuntia! Valtakunnalli-
sella tasolla vapaaehtoistunteja 
kertyi parisataatuhatta. Millaisia 
olisivatkaan soden hinnat ilman 
vapaaehtoispanostamme. 

Meille sotilaskotisisarille soti-
laskotityö on aina ollut sydämen 
asia, jota ei ole arvioitu markois-
sa eikä euroissa. Varusmiesten, 
kertausharjoituksissa olevien 
reserviläisten ja kantahenkilö-
kunnan viihtyvyydestä huoleh-
timinen on ollut tärkeintä. Soti-
laskotia muistellaan vuosia, jopa 
vuosikymmeniä varusmiesajan 
päättymisen jälkeen paikkana, 
jossa sai rauhassa lukea päivän 
lehtiä, pelata biljardia, katsella 
TV:tä, surffailla netissä, käydä 
kahvilla tai vain juttelemassa. 
Rannikon ja sen linnakesaarten 
sotilaskodeissa tunnelma onkin 
ainutlaatuinen. Se täytyy itse 

kokea! 
... päivä on pulkassa: koordi-

naatit ovat pitäneet kutinsa, so-
tilaskotivene on ollut siellä, mis-
sä sitä on osattu odottaakin. Va-
rusmiehet ovat saanet kahvinsa, 
munkkinsa, virvokkeensa, ham-
mastahnansa ja parranajoväli-
neensä sotilaskotisisaren iloisen 
hymyn kera. Meri on näyttänyt 
lempeimmät kasvonsa, aurinkoa 
ja myötätuulta on riittänyt! Sili-
tysrautaakaan ei tarvittu. 

"Olkoon sinulla aina kunnon 
tuuli purjeissasi ja kämmenleveys 
vettä kolisi alla." 

Sirkka Stolt 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n 
Suomenlinnan paikallisosaston 
puheenjohtaja 
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RT-KERHO JOHTORENGAS ry 

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

rikerho. Johtorengas perustet-
tiin vuonna 1937 ja se on maam-
me vanhin aselajipohjainen 
reserviupseerikerho. Jäseneksi 
pääsyn edellytyksenä on sekä 
reserviupseerin arvo että varus-
miespalvelus ja/tai SA-sijoitus 
rannikkojoukoissa. Vaikka ker-
hon toiminta keskittyy Uudel-
lemaalle, on kerhon jäseneksi 
l i ittyminen mahdollista muual-
lakin asuville. Johtorenkaan jä-
senmäärä on tällä hetkellä noin 
150 henkilöä. 

Johtorenkaan tavoitteena on 
ohjata ja tukea jäsentensä toi-
mintaa reserviupseereina sekä 
järjestää jäsenistön upseeritaito-
ja ylläpitävää ja edistävää toi-

mintaa. 1990-luvun alkuvuosista 
alkaen tämä työ ja päämäärä on 
toteutettu vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen puitteis-
sa. Johtorengas on hallituksen-
sa ja aktiivijäsenistönsä voimin 
ollut alusta asti mukana luo-
massa ja kehittämässä nykyisen 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston (SIMeripOs) toimintaa ja 
koulutusta. 

Koulutustoiminnan lisäksi 
Johtorengas järjestää vuosittai-
sen ampumatapahtuman, jos-
sa kisaillaan muutamastakin eri 
kiertopalkinnosta. Vanhimman 
pistooliammuntakisan, Johto-
rengas vs RR1 :n, juuret ulottu-
vatkin aina kerhon perustamis-
vuosiin asti. Erilaisia retkiä ja 
matkoja kerho toteuttaa lähinnä 
yhteistyössä Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen (RtUy) kans-

sa. Erittäin suosittu rannikon 
toimijoita yhdistävä tapahtuma 
on myös loppukesäisin järjestet-
tävä RT-golf. 

Jos olet kiinnostunut reipas-
henkisestä reserviupseeritoi-
minnasta merellisissä rannikko-
oloissamme, niin liity mukaan 
Johtorenkaaseen. Kerhon jä-
senetuihin kuuluu 3 lehteä: Re-
serviläinen, Helsingin Reservin 
Sanomat ja Rannikon Puolustaja 
sekä kaikki RUL:n tarjoamat jä-
senedut. 

Ajantasaista tietoa Johtoren-
kaasta löytyy vveb-sivuiltamme 
osoitteesta: vvvvvv.johtorengas. 
com. Sieltä on myös linkki ohjei-
neen RUL:n sivuille (www.rul.fi) 
jäseneksi liittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä yhteysruu-
dussa mainittuihin henkilöihin. 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Kare Vartiainen 
Kapteeni 
Mannerheimintie 
128 A 29 
00270 HELSINKI 
0400 694 538 
kare.vartiainen@blickle.f 

1. varapuheenjohtaja 
sihteeri 
ToniAalto 
Luutnantti 
Paalukylänpolku 3 C 43 
01600 VANTAA 
gsm 040 311 3348 
toni.aalto@evtek.fi 
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SAARISTOMEREN 
MERIVARTIOSTON KILTA ry 

YHTEYSTIEDOT: 

www.smmvk.fi 

Puheenjohtaja: 
Mikael Kaskelo 
Venekuja 4 as 4 
21160 Merimasku 
puheenjohtaja 
@smmvk.fi 

Sihteeri: 
Päivi Rautelin 
Venekuja 6 as 8 
21160 Merimasku 
sihteeri@smmvk.fi 

Aktiivisen ja maanpuolus-
tusasioihin raikkaalla ta-
valla paneutuva SMMVK 
ry:n toiminta-ajatuksena 

on muun muassa: 
- Toimia laajasti eri kansalais-

piireissä maanpuolustushen-
keä nostattavalla tavalla, 

- Perehdyttää jäsenistöä Raja-
vartiolaitoksen (RVL) ja Länsi-
Suomen (LSMV) merivartios-
ton toimintaan järjestämällä 
tutustumistilaisuuksia, 

- Järjestää vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta 
yhteistyössä MPK ry:n, meri-
voimien ja RVL:n kanssa, 

- Antaa veneilykoulutusta Suo-
men Veneilyliitto ry:n (SVEL) 
koulutusohjelman mukaises-
ti, 

- Panostaa lasten ja nuorten 
veneilykoulutukseen ja ve-
neilyturvallisuuden kehittä-
miseen, 

- Osallistua jäsenyhdistyksenä 
Maanpuolustuskiltojen Liitto 

ry:n (MPKL), SVEL:n sekä Sini-
sen Reservi ry:n toimintoihin, 

- Luoda yhteistyökontakteja 
järjestämällä tutustumistilai-
suuksia vastaaviin yhdistyk-
siin kotimaassa ja ulkomailla. 
SMMVK on perustettu vuon-

na 1990. Jäsenmäärä on n. 300, 
josta n. 80 kuuluu killan omaan 
pursiseuraan. Killalla on kak-
si kiltavenettä, Nalle Raumalla 
ja Norppa Turussa. Veneillä on 
vuosittain monenlaisia käyttö-
kohteita (kertausharjoitukset, 
muut harjoitukset, koulutus, 
yleishyödylliset tehtävät (mm. 
VaPePa)sekä jäsenistön virkis-
tyskäyttö). Ajotunteja ja -maileja 
tulee runsaslukuisesti. 
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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 
taunosetala 
@kolumbus.fi 

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

Selkämeren Rannikkokilta 
ry on perustettu Raumalla 
17.3.1992 Turun Rannikko-
tykistökillan alaosastona, 

jollaisena toimitt i in aina vuo-
teen 1995. Kolmen toimintavuo-
den kokemusten perusteella 
kypsyi päätös alaosaston itse-
näistymisestä siitäkin huolimat-
ta, että Turun Rannikkotykistö-
killan toiminta oli monipuolista 
ja vireää. 

Päätöksen tärkeimmät vai-
kuttimet olivat puhtaasti toi-
mintaan liittyviä, koska maan-
tieteellinen etäisyys Turkuun oli 
osoittautunut liian pitkäksi jotta 
toimintaan osallistuminen ak-
tiivisesti olisi ollut mahdollista 
ja mielekästä. Päätökseen vai-
kutti vahvasti myös se oletus, 
että Rauman ja Uudenkaupun-
gin alueelta löytyy riittävästi 
rannikkotykistöaselajin piirissä 
toimivaan kiltaan aktiivista jäse-
nistöä. 

Näin oltiin valmiit siirtymään 
ajatuksista käytännön tekoi-
hin ja Selkämeren Rannikkokil-

lan perustava kokous pidettiin 
24.8.1995 ja yhdistysrekisteriin 
kilta on merkitty 2.10.1996. 

Perustamisestaan lähtien 
kilta on pyrkinyt toiminnassaan 
lähtemään siitä, että yhteistyötä 
tehdään muiden raumalaisten 
maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa eikä pyritä kilpailemaan jäse-
nistä ja jo muiden yhdistysten 
vakiintuneista toimintatavoista, 
vaan pyritään tuomaan jotain 
uutta ja erilaista oman aselajin 
toimintaan liittyen, johon myös 
muiden yhdistysten jäsenet voi-
sivat osallistua. 

Valtakunnallinen vapaaeh-
toinen maanpuolustuskoulutus 
aloitteli toimintaansa samoihin 
aikoihin alaosaston perustami-
sen kanssa ja toi tullessaan ikään 
kuin markkinaraon, johon kilta 
halukkaasti tarttui. Koulutus to-
teutettiin silloisen organisaation 
mukaisesti MPK ry:n Satakunnan 
koulutusalueen vuosittaisen 
koulutusohjelman mukaisesti, 
mutta Rauman alueella koulu-
tustilaisuuksien toteutusvastuu 

oli pääosin killan jäsenten aktii-
visuuden varassa. Myös nykyi-
sen Rauman seudun paikallis-
osaston toiminnassa on killan 
jäsenillä huomattava rooli. 

Puolustusvoimissa lähi-
menneisyydessä tapahtuneet 
organisaatiouudistukset eivät 
ole voineet olla vaikuttamatta 
myös killan toimintaan ja toi-
mintaympäristöön. Raumalai-
sen rannikonpuolustajan näkö-
kulmasta katsottuna toteutetut 
organisaatiouudistukset ovat 
olleet tosi rajuja leikkauksia. 
Ensin meiltä lakkautettiin Kuus-
kajaskarin linnake, sitten kum-
mijoukko-osastomme Turun 
Rannikkorykmentti supistettiin 
patteristokokoonpanoon ja tätä 
kirjoitettaessa tiedämme, että 
tuo patteristokin lakkautetaan. 
Tilalle olemme sentään saaneet 
uudet uljaat meripuolustusalu-
eet. 

Ehkä juuri näistä syistä killan 
eräs tärkeä toimintamuoto pe-
rinnetyö on noussut arvoon ar-
vaamattomaan. Kiltamme vaalii 
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Kuuskajaskarin linnakkeen kun-
niakkaita perinteitä ja on oman 
toimintamme konkreettinen 
kohde. Kun Kuuskajaskarin linna-
kesaari siirtyi vuonna 2000 teh-
dyllä kauppakirjalla takaisin Rau-
man kaupungin omistukseen, 
kiltamme on voinut harjoittaa 
konkreettista perinnetyötä mo-
nessakin eri muodossa. 2. tykki 
ja sen yhteydessä oleva kantalin-
noite on ollut haluttu esittely-ja 
vierailukohde lukuisille yhteisöil-
le ja myös entisille linnakkeella 
palvelleille varusmiehille. Joka 
vuosi olemme myös päässeet 
näyttämään tykkimiestaitoam-
me ns. saluuttilaukausten muo-
dossa erilaisten yhteisöjen pyyn-
nöstä. 

Tykki ja linnoite vaativat 
myös jokavuotisen huoltonsa 
johon toimintaan olemme myös 
sitoutuneet yhdessä kaupungin 
kanssa. 

Takaisin hankittu raskaan 
keskiön kalusto, joka nyt on ollut 
sijoitettuna tykin a-tarvikeva-
rastoihin esittelykäyttöä varten, 

siirretään takaisin kasarmilta 
saataviin tiloihin kosteusongel-
mien takia. 

Vuoden 2003 syksyllä aloi-
t imme yhdessä Saaristomeren 
Merivartiokillan Rauman vene-
ryhmän kanssa saarella kiltama-
japrojektin, eli olemme yhdessä 
kunnostaneet entistä ns. päälli-
kön asuntoa kiltamajaksi jäsen-
ten käyttöön. Kunnostushanke 
on nyt edennyt niin pitkälle, että 
kokonaan uusi varastorakennus 
on valmis ja varsinainen kilta-
majakin alkaa olla viittä vaille 
valmis otettavaksi käyttöön. 
Mainittakoon, ironista kyllä, että 
kun juoma-ja ruokavesi ennen 
tuoti in asunnon eteisessä ole-
vaan maitotonkkaan, niin nyt 
kiltamajaan tulee kaupungin 
vesijohtovesi sekä kylmänä että 
kuumana. Kuten arvata saattaa, 
kiltamajaan tulee myös sauna. 

Kun talkootyöt keskeytettiin 
talven ajaksi, oli talkootunteja 
vuoden 2004 keväästä syksyyn 
varovaisestikin arvioiden ker-
tynyt n. 650 tuntia, jota pidän 

todella mainiona saavutuksena, 
kun otetaan huomioon vain yksi 
talkoopäiväilta viikossa. Töitä 
kiltamajahanke teettää vielä toki 
ensi kesänäkin, koska tarkoitus 
on rakentaa ulkoterassi. 

Viime syksynä tuli kuluneek-
si kymmenen vuotta itsenäisenä 
kiltana toimimisesta. 

Kaikilla itseään kunnioittavil-
la yhdistyksillä on myös ns. kan-
tolippu. Niinpä kiltamme hankki 
oman lipun, jonka naulaus-ja 
vihkimistilaisuutta vietimme 
17.11.2005 kulttuuritalo Posellin 
tiloissa Raumalla. Tilaisuus oli 
samalla killan 10-vuotisjuhla. 

Kiltamme historia on siis ajal-
lisesti vielä kovin lyhyt. Toimin-
nallisesti voimme kuitenkin olla 
ylpeitä niistä saavutuksista joita 
näihin vuosiin on sisältynyt. 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä 

WWW.fll1 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 
toiminut jo yli 40 vuotta 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan kotipaikkana on 
Helsinki ja toiminta-aluee-
na Suomenlahden Meri-

puolustusalueen toiminta-alue. 
Yhdistys vaalii ja ylläpitää Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
ja sen edeltäjien perinteitä. Kil-
lan varsinaiseksi jäseneksi voi 
päästä jokainen Suomen kan-
salainen ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. Killassa on jo yli 600 
jäsentä. 

RT-Kilta on tunnettu raken-
nus-ja entisöintitöistään, joihin 
kuuluvat mm. Kuivasaaren lin-
nakkeen 305 mm kaksoistykki-
torni sekä Kuivasaaren museo-
alue, Upinniemessä sijaitseva 
historiallisesti arvokas Kajanuk-
sen sauna sekä Järvön saarelle 
Porkkalan edustalle rakennettu 
komea hirsihuvila 
rantasaunoineen ja 
laitureineen. 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökil-
ta oli myös ensim-
mäisten järjestöjen 
joukossa luomassa 
suuntaviivoja nykyi-
selle vapaaehtoisel-
le maanpuolustuskoulutukselle. 
Nykyisin vapaaehtoiskoulutuk-
sesta huolehtii Maanpuolustus-
koulutus ry:n Meripuolustuspiiri. 
Erityisesti sen Suomenlahden 
Meripuolustusosastossa toimii 
paljon RT-Killan jäseniä. 

RT-Kilta toimii yhteistyössä 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen Merisotilastoimikunnan 
kanssa tukemalla lähinnä Suo-
menlinnan Rannikkorykmen-
tissä palvelevia varusmiehiä. 
Keltaisen Rykmentin eli Ran-
nikkotykistörykmentti 2:n (RTR 
2) perinneyhdistys toimii killan 
jaoksena ja sen jäsenet ovat kil-
tamme kunniajäseniä. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta ry järjestää vuosittain 
lisäksi useita retkiä sotahistorial-

lisiin kohteisiin sekä tutustumis-
käyntejä ja esitelmätilaisuuksia. 

KUIVASAAREN LINNAKE 
- "SALATTU SAARI" 
Kesäkaudella 2005 järjestettiin 
jälleen neljänä viikonloppuna 
mahdollisuus tutustua Kuivasaa-
ren linnakkeen ainutlaatuiseen 
luontoon ja rannikkotykistömu-
seoon asiantuntevien museo-ja 
luonto-oppaiden johdolla. Suu-
ren suosion aikaisempina vuo-
sina saavuttaneet retket ovat 
edelleen kysyttyjä. Museotykki-
kierros 305 mm:n Obuhov kak-
soistykkitorneineen on aina nä-
kemisen ja kokemisen arvoinen. 
Myös Kuivasaaren aurinkoinen 
ja leppoisa meri-ilmasto kutsuu 
jokaisena yleisöviikonloppuna 
runsaasti vieraita nauttimaan 

kesäpäivästä linnakkeella. 
Retkiviikonloppujen tuotto 

käytetään perinteiden mukai-
sesti lyhentämättömänä Kuiva-
saaren rannikkotykistömuseon 
ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Muun muassa vanhan kasarmin 
ja komentajan asuinrakennus 
maalataan tämän syksyn kulues-
sa kesän yleisöretkistä saaduil-
la tuloilla. Myös Kuivasaareen 
asennettavat kolme uutta ran-
nikkotykkiä saadaan kustannet-
tua menneen kesän tuloilla. 

Luonnon osalta upea kukin-
ta- ja pesimäkausi osuu Kuiva-
saaren tasalla, noin 9 km Helsin-
gistä etelään, touko-kesäkuu-
hun ja iloksemme olemme ha-
vainneet että harvinaisemmat 
kasvit kuten nuokkukohokki 
ovat edelleen levinneet ja yleis-

tyneet saaren eri kolkkiin. Pik-
ku-Kuivasaaren ja Kuivasaaren 
alueen runsas merilintukanta 
houkuttelee erityisesti lintualan 
harrastajia kesäiselle retkelle 
Kuivasaareen sankoin joukoin. 
Muun muassa valkoposki- ja ka-
nadanhanhet, haukat sekä me-
rimetsot ovat lintubongareiden 
kiikareiden kohteina. Valkopos-
kihanhien määrä Kuivasaaressa 
on viime vuosien aikana lisään-
tynyt jonkin verran, kuten koko 
Helsingin saariston alueella. 
Suurin osa hanhista oli siirtynyt 
pesimään tänä kesänä jälleen 
mantereen puolelle, jossa valko-
poskihanhista on jo ylitarjontaa. 
Muun muassa Vuosaaressa ja 
Sörnäisissä hanhia yritetään jo 
käännyttää takaisin saaristoon 
ripottelemalla heinikkoon niin 
sanottua kanelihappoa, jonka 
hajusta ja mausta hanhet eivät 
pidä. Myös yleensä sisämaan 
suoalueiden tietämillä pesivä 
teeri on viihtynyt Kuivasaares-
sa vuodesta toiseen ja haahkoja 
sekä merimetsoja on laskettu 
pesivän lähiluodoilla edellisvuo-
sia enemmän. Menneen purjeh-
duskauden pelätyt sinilevälau-
tatkin jäivät ulapalle ja merivesi 
oli kirkastaja uimakelpoista 
koko kesän. 

Kuivasaaren kaksois-
tykkitorni vartioinut 
Suomenlahtea jo 
70-vuotta 
Kuivasaaren linnakkeen 12-
tuumainen 305/52 02 (Obu-
hov)-kaksoistykkitorni vihitti in 
12.05.1934. Läsnä olivat muun 
muassa Tasavallan President-
ti P.E. Svinhufvud, pääministeri 
T.M. Kivimäki, puolustusminis-
teri Arvi Oksala, sotaväen pääl-
likkö kenraaliluutnantti Hugo 
Österman ja meripuolustuksen 
päällikkö kenraalimajuri Väinö 
Valve. Mäkiluodon torni ampui 
kunnialaukaukset molemmil-
la putkilla Kuivasaaren eteen n. 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Martti Holma 
040 755 4261, 
martti.holma 
@welho.com 

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

Sihteeri 
Timo Mäki-Ventelä 
044 351 3663, 
timo.maki-ventela@ 
kela.fi 

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

Kalevi Hiili 
(Järvön varaukset) 
050 565 9029, 
laatukonsultointi 
@bckhilli.com 

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

Arno Hakkarainen, 
050 383 5486, 
arno.hakkarainen 
@tieturi.fi 

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

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

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

Mauri Harju 
(Kajanuksen 
saunan hoitaja) 
0400 443 749 

Jussi VVirtanen 
(tiedotus) 
040 412 5633 
jussi.vvirtanen 
@welho.com 

500 metrin päähän saaren ete-
läkärjestä ja tornin betoniperus-
taan laskettiin perustamiskirja ja 
rahanäytteitä käytössä olevista 
metallirahoista kaikki suljettuna 
57 mm:n Nordenfelt -hylsyyn. 

Kuivasaari kesällä 2006 
Kesällä 2006 järjestettävien ylei-
söretkien päivämäärät ovat: 
17.-18.6., 22.-23.7., 5.-6.8. sekä 
26.-27.8. Retkipäivinä kuljetuk-
set lähtevät merisatamasta ra-
vintola Caruselin luota, josta 
IHA-Linesin Kuivasaari-tunnuk-
sin varustettu vesibussi kuljet-
taa vierailijat linnakesaarelle. 
Lähdöt ovat retkiviikonloppuina 
klo 10.00, 12.00 ja 14.00. Retket 
kestävät noin kolme tuntia, josta 
Kuivasaaren linnakkeella viete-
tään kaksi tuntia. Retkien hinta 
on 25 euroa/aikuinen ja 10 eu-
roa/5-16 -vuotias lapsi. Hintaan 
sisältyvät matkat vesibussilla 
sekä opastukset museo-ja luon-
tokierroksilla. 

Lisätietoja Kuivasaaren retki-
viikonlopuista saa tiedottaja Jus-
si VVirtaselta, puh. 040-412 5633 
sekä osoitteesta www.rt-kilta. 
net tai www.iha-lines.fi. 

RT-KILLAN TOIMINTAA 
JÄRVÖSSÄ JO 20 VUOTTA 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta on toiminut Järvön saarella 
jo 20 vuotta. Pitkää rupeamaa 
juhlistetti in syyskuussa 2005. 
Järvön kiltamaja on tarjonnut 
monelle kävijälle, niin killan jäse-

nelle kuin vierailijallekin ainut-
laatuisia muistoja, rentouttavia 
löylyjä ja upeita merimaisemia 
jo vuodesta 1985. Kiltamaja ra-
kennettiin killan jäsenmäärän 
kasvettua 1980-luvun puolivä-
lissä. Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta ry. oli 1980-luvun 
ensimmäisinä vuosina entisöi-
nyt talkoilla ja keräyksillä Upin-
niemen kärjessä olevan Robert 
Kajanuksen saunan. Koska va-
ruskunta-ja linnakealueella ole-
van saunan käyttö oli kiltalaisille 
vaikeaa kulkulupajärjestelyjen 
vuoksi, killan hallitus päätti ra-
kentaa Kiltamajan saaristoon 
Villingin ja Upinniemen väliselle 
alueelle. Tammikuussa 1984 kes-
kusteltiin johtokunnassa tarjo-
tusta saaristotontista yhdessä 
Rannikkorykmentin ja Puolus-
tusministeriön edustajien kans-
sa ja päädyttiin Järvön saareen 
Porkkalanniemen itäpuolelta. 

Puolustusvoimille kuuluva 
luonnonkaunis Järvön saari si-
jaitsee vain kymmenen minuu-
tin venematkan päässä Porkka-
lanniemestä. Järvön palveluja 
killan jäsenten lisäksi pääsivät 
kesällä 2006 käyttämään myös 
muut Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen vastuualueella 
toimivien Sininen Reservi ry:n 
jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet 
sekä Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistyksen 
jäsenet ja Suomenlahden Meri-
puolustusalueen henkilökunta. 

KAJANUKSEN SAUNA 
HOUKUTTELEE 
LÖYLYIHIN 
Säveltäjämestari Robert Kaja-
nuksen 1900-luvun vaihteessa 
rakennuttama todella näyttävä 
rantasauna sijaitsee aivan Upin-
niemen eteläisimmässä kärjessä, 
vajaan tunnin ajomatkan päässä 
Helsingistä. Rakennus on enti-
sö i ty jä se sopii erityisesti halli-
tusten ja johtoryhmien sauna- ja 
kokouspaikaksi. 

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 tuloasi. Näin voimme 
jatkossakin pitää kiltalaisten 
saunamaksun edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttävät 
myös yritykset ja muut upean 
löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, 
yhdistyksille ja muille yhteisöille 
hinta on 420 euroa. Ei-kiltalais-
ten perheille, puolustusvoimien 
yksiköille ja muille sidosryhmille 
hinta on 120 euroa. Kaikki hin-
nat ovat kertamaksuja. Perhe 
tarkoittaa tässä todellakin per-
hettä (jossa on enintään seitse-
män jäsentä) eikä esim. urheilu-
seuraa tai työkavereita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen 
varuskunnan alueella ja sinne 
tarvitaan kulkuluvat. Jos seu-
rueeseen kuuluu ulkomaalaisia 
vieraita, heillekin on anottava 
kulkuluvat vähintään viikkoa en-
nen vierailua. Kajanuksen sau-
nan hoitaja on sotm evp Mauri 
Harju (puhelin 0400 443 749), 
jolta varataan kaikki saunavuo-
rot. Häneltä saa myös lisätietoa 
mm. kulkulupamenettelystä. 
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TURUN LAIVASTOKILTA ry 

• Turun Laivas-
tokillan hallitus 
Turun Upseeriker-
hon holvien alla. 
Vasemmalta lukien 
Kai Ilmanen, Ulpu 
Honkasalo, pu-
heenjohtaja Reino 
Varinovvski, sihteeri 
Eino Kostian, Jarmo 
Holm, Helena Kor-
pi, Pekka Raunio, 
Jouko Andstöm ja 
Seppo Kaila. Kuvas-
ta puuttuu varapu-
heenjohtaja Mika 
Hirvonen. 

Turun Laivastokilta toimii 
Suomen lounaisen kärjen 
alueella merihenkisten, 
vapaaehtoisesta maan-

puolustuksesta kiinnostuneiden 
henkilöiden yhteisenä fooru-
mina. 

Jäseniä Killassa on lähes 300 
henkeä, sekä aktiivisia naisia 
että tietysti meitä miehiä. Jäse-
niä liittää yhteen merihenkisyys 
ja kiinnostus laajasta saaristo-
merestämme. Tausta henkilöil-
lämme on tietysti palveluksesta 
laivastossa, mutta myös hyvin 
monella rannikkotykistöstä. 
Nykyisinhän nämä viime vuo-
sikymmeninä erillisinä jouk-
ko-osastoina toimineet yksiköt 
kuuluvat samaan Saaristomeren 
Meripuolustusalueeseen kuten 
menneinä aikoinakin yhtenä ja 
samana laivastona. 

Turun Laivastokillan toimin-
tavuosi koostuu hyvin eri tyyp-
pisistä tapahtumista. Päätapah-
tumat ovat tietysti suurimmat 
päätökset tekevät vuosittaiset 

kevät-ja syyskokoukset. Kiltam-
me osallistuu aktiivisesti esimer-
kiksi Sinisen Reservin erilaisiin 
kilpailuihin ja tapahtumiin. Tu-
run Laivastokilta järjestää omal-
la alueellaan monenlaisia valta-
kunnallisia tapahtumia. Tällaisia 
ovat vaikkapa viime vuoden 
mainiosti onnistuneet Laivas-
tokiltapäivät Naantalin ja Turun 
alueella. Saimme vieraita koko 
valtakunnan rannikon mitalta 
- Oulun alueelta aina itärajan 
tumaan asti. 

Päivä alkoi kahvilla sekä tu-
tustumisella Forum Marinu-
min merisotahistorialliseen ja 
kauppamerenkulun näyttelyyn. 
Kiikaroimme Aurajokisuuta lai-
vastoomme viime sotien aikana 
kuuluneiden sukellusveneiden 
täysin aidoilla periskoopeilla. 
Päivään kuului käynti Laivaston 
Muistoristin kautta Tasavallan 
Presidentin kesäasunnon Kulta-
rannan uskomattomassa puis-
tomaisessa muotopuutarhassa. 
Täältä palasimme tietysti höy-

henen pehmeästi aidolla höy-
rylaiva Ukkopekalla Turkuun. 
Laivamatkan aikana nautimme 
runsaan merilounaan lipues-
samme Airiston kautta läpi kau-
niin saariston. Osa vieraistamme 
käytti vielä kaunista kesäiltaa 
hyväkseen tutustumalla Aura-
joen "jokilaivastoon". 

Turun Laivastokilta osallistuu 
myös oman alueen ja Sinisen Re-
servin ampumamestaruuskilpai-
luihin. Upinniemessä 9.4.2005 
järjestetyissä kilpailuissa, 300 
metrin perinnekivääri-kilpailus-
sa oli hyvä menestys. Joukku-
eemme Raimo Novari, Arto Salo 
ja Hannu Risteli ampui hopeaa. 
Novari laukoi myös henkilökoh-
taisessa kilpailussa pronssia. Pis-
toolikilpailussa voit imme mesta-
ruuden joukkueella Risteli, No-
vari ja Eino Kostian. Risteli ampui 
vielä hopeaa ja Novari pronssia 
henkilökohtaisessa kisassa. Tänä 
vuonna nämä kilpailut käydään-
kin sitten omalla alueellamme. 
Saapa nähdä onko tulossa vie-
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G Valtakunnallisen 
laivastokiltapäivän 
runsasta vieras-
joukkoa Naantalin 
Kultarannan usko-
mattoman kauniis-
sa puistossa aurin-
koisena kesäpäivä-
nä 2005. 

raskoreutta vai ammutaanko 
muiden mestarihaaveet saman 
tien alas taivaalta. 

Turun Laivastokillan vuo-
teen kuuluu myös erilaisia teolli-
suuslaitos- ym. vierailuja. Viime 
vuonna kävimme Kakolanmäen 
uumenissa katsomassa millaisiin 
kivikatedraaleihin uutta jäteve-
denpuhdistamoa ollaan vanho-
jen vankiloiden alle kaivamassa. 
Kävimme myös tutustumassa 
uuteen Varsinais-Suomen häly-
tyskeskukseen. 

Tänä keväänä käymme esi-
merkiksi katsastamassa Turun 
telakalla valmistumassa olevan 
maailman suurimman risteilylai-

van, loisteliaan Freedom of the 
Seas -aluksen. 

Kesän ehkä suurimmat odo-
tukset saattavat tulla Pohjois-
maisille Laivastokiltapäiville 
Ruotsin Norrköpingiin. Poh-
joismaiset Laivastokiltapäivät 
järjestetään vuoronperään eri 
pohjoismaissa kahden vuoden 
välein. Näissä tapahtumissa pää-
semme tutustumaan muiden 
Pohjoismaiden kiltaväkeen ja 
heidän tärkeään kiltatoimintaan 
paikan päällä. Paikallinen laivas-
toväki pistää näissä tapahtumis-
sa aina parastaan ja ohjelma on 
sen mukaista. Viimeksi teimme 
unohtumattoman matkan kilta-

päiville Tanskaan. Yhtä maltta-
mattomina odotamme Pohjan-
lahden Laivastokillan järjestä-
miä valtakunnallisia Laivastoilta-
päiviä tulevana kesällä Vaasassa 
ja sen ympäristössä. 

Kuluvan vuoden syyskuussa 
Turun Laivastokillalla on järjes-
telyvastuu valtakunnallisessa 
meritaitokilpailuissa. Odotam-
me vesillemme useita kilpailu-
joukkueita. 

Seppo Kaila 
Tiedottaja 
Turun Laivastokilta 
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Turun Rannikkotykistökil-
ta ry on perustettu 1962 
hoitamaan yhteistyötä 
rannikon puolustukses-

ta kiinnostuneiden ja nykyisen 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueen (jonka organisaatiossa 
kummijoukko-osasto on) välille. 
Noin 300-jäseninen kilta toimii 
kummijoukko-osastonsa varus-
miesten ja henkilöstön hyväksi 
mm. osallistumalla varusmies-
ten palkitsemisiin killan plake-
tilla sekä ylentämistilaisuuksiin 
Turun Linnassa ja kotiuttamisiin 
yksiköissä. 

Toiminnallisina elementtei-
nä killalla on koti-ja ulkomaan 
retkien ja matkojen järjestämi-
nen ja tutustumiskäyntien te-
keminen niin sotilaallisiin, kuin 
muihinkin kohteisiin (mm. ko-
vapanosammunnat ja toimin-
tanäytökset). Jokavuotiseen 
ohjelmistoon kuuluu myös kil-
lan järjestämät, kaikille avoimet 
syysjuhlat. 

Kilta säilyttää perinnettä 
esim. osallistumalla vanhojen 
rannikkotykkien entisöimispro-
jekteihin. 

Tiedotusvälineinä jäsenistöl-

• Killan lippu, toinen vasemmalta, on mukana Varsinais-Suomen 
Kiltapiiri ry:n lippulinnassa vuosittain 13.3. ja 6.12. Itsenäisyyden ki-
vellä Turussa. 

f D - ' 

- i > 

le killan tapahtumista on Ran-
nikon Puolustaja -lehti, jäsen-
tiedote sekä Turun Sanomien 
kiltapalsta. 

Jäseneksi voi liittyä jokainen 

• Osa killan hallituk-
sesta on kokoontunee-
na Varsinais-Suomen 
Kiltapiiri ry:ltä saadun 
Vuoden Kilta -pokaalin 
(vuodelta 2004) ja killan 
standaarin ääreen. 

• Kilta osallis-
tui 27.8. Saaris-
tomeren Meri-
vartioston Kilta 
ry:n järjestä-
mään retkeen 
Meriturvaan. 
Kuvassa pelas-
tautumisesit-
tely. 

rannikonpuolustuksesta kiin-
nostunut ikään, sukupuoleen tai 
sotilasarvoon katsomatta. 

Killan tärkein yhteistyö-
kumppani on Saaristomeren 
Meripuolustusalue. Kilta osallis-
tuu Varsinais-Suomen Kiltapiiri 
ry:n kautta maanpuolustustyö-
hön. Kilta on myös osallisena 
Sinisen Reservi ry:n ja Rannikon 
Puolustajain Kilta ry:n toimin-
nassa. Kattojärjestönä killalla on 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry. 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja: 
Thomas-Eric Blom 
Venekuja 6 as 7 
21160 Merimasku 
040-7320 137 

Sihteeri: 
Simo Hangelin 
Aunelantie 13 
20210 Turku 
rausimo@jippii.fi 

Tiedottaja: 
Mikael Kaskelo 
Venekuja 4 as 4 
21160 Merimasku 
mikael@kaskelo.com 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS ry 

• Yhdistyksen pe-
rinnehuone Suo-
menlinnan Upseeri 
kerholla. Rannikkotykistön Upseeri-

yhdistys ry on perustettu 
itsenäisyyspäivän kynnyk-
sellä 5. joulukuuta vuonna 

1933 ollen yksi maamme van-
himmista aselajiyhdistyksistä 
toimien aktiivisesti mm. sotien 
aikana. 

Perustamisen johtotähtenä 
oli: Rannikkotykistö ja meripuo-
lustus ovat osa Suomen puolus-
tusvoimia, ja Suomen puolus-
tusvoimat on osa suomalaista 
yhteiskuntaa, osa Itsenäistä Suo-
mea. Perustajien oikeaa oival-
lusta ja kaukonäköisyyttä todis-
taa se tosiasia, että yhdistyksen 
sääntöjen 2. pykälää ei kulunei-
den yli kuuden vuosikymmenen 
aikana ole tarvinnut tarkistaa: 

"Yhdistyksen tarkoituksena 
on: 

yhdistää jäsenensä lujaksi 
ja yhtenäiseksi upseerikunnak-
si kehittämällä ja kasvattamalla 
sen keskuudessa isänmaallisuut-
ta, uskollisuutta ja muita sotilas-
hyveitä sekä toimia rannikkoty-
kistöupseereitten yhdyssiteenä; 

edistää jäsentensä yleis-ja 
ammattisivistystä ja luoda up-
seerikunnalle sellainen yhteis-
kunnallinen ja taloudellinen 
asema, mikä sille vastuunalaisen 
kutsumuksen kautta kuuluu, 
kiinnittäen erityistä huomiota 
niihin kysymyksiin, jotka johtu-
vat aselajin mukaisista erikois-
olosuhteista; 

vaalia ja edistää meripuolus-
tuksen ja erityisesti rannikkoty-
kistön kehittämistä siihen ase-
maan, mikä sille merirajojemme 
puolustuksessa kuuluu; 

vaalia rannikkotykistön pe-
rinteitä." 

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-
aiheiset arvokkaat tutkimukset 
ja Rannikkotykkimies-kirjan use-
at painokset ovat ylläpitäneet 
maineikasta julkaisuperinnettä 
- joskus jopa yhdistyksen talou-
den kustannuksella. Yhdistys 
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myös kustantaa useasti palkittua 
Rannikon Puolustaja -lehteä. 

Tähänastisen julkaisutoi-
minnan kruununa voidaan pi-
tää kaikkien entisten itsenäisten 
rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen historiasarjaa (Yleinen osa, 
Rannikkotykistökoulun, Suo-
menlinnan ja Turun Rannikko-
rykmentt ien sekä Kotkan, Vaa-
san ja Hangon Rannikkopatteris-

tojen historiikit). Historiasarjan 
lopull inen valmistuminen juur i 
ennen 1.7.1998 tapahtunutta 
organisaatiouudistusta oli taha-
ton, mutta samalla ajankohtai-
nen ja vält tämätön. Organisaa-
tiouudistukseen li i ttyen rannik-
kotykistöjoukko-osastot yhtä 
lukuun ottamatta lakkasivat 
toimintansa itsenäisinä joukko-
osastoina. 

Tällä hetkellä yhdistyksen 
puheenjohtajana toimi i kommo-
dori Tapio Maijala ja sihteerinä 
komentajakapteeni Kari Salin. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen hallitus 

Puheenjohtaja 
Kommodori Tapio Maijala 

Sihteeri 
Komentajakapteeni Kari Salin 

Hallituksen jäsenet: 
kom Erkki Marttila 
kom Jarmo Valtimo 
kom Auvo Viita-aho 
komkapt Sami Iso-Lauri 
komkapt Kari Salin 
kaptl Jussi Rodriguez 
kaptl Heikki Mattila 
kaptl Jukka Kiuru 
kapt res Kare Vartiainen 
ylil Lauri Virolainen 
ylil Eero Kallio 
ylil Saima Ratasvuori 

Evp-jäsenet 
Op-os/PE 
Jojä-os/PE 
Op-os/PE 
SIMepaE 
SIRRE (SIMepa) 
SIMepaE 
MeriSK 
RT-Johtorengas 
TurRPsto (SmMepa) 
VaaRJP (UudPr) 
KotRa 
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MERIUPSEERIYHDISTYS ry 
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I L W j | o n yksi Suomen van-

• Ä T Ä I h i m m i s t a aatteellisista 
i J ^ j U u p s e e r i y h d i s t y k s i s t ä . Se 
on täyttänyt jo kunnioitettavat 
82 vuotta. 

Itsenäisen Suomen laivas-
to syntyi kesällä 1918. Laivas-
tolle, kuten puolustusvoimil le 
yleensäkin, antoi itsenäisyyden 
alkutaipaleella leimansa suuri 
kirjavuus. Erityisesti päällystö 
oli rakenteeltaan ja koulutuksel-
taan epäyhtenäistä. Osa oli saa-
nut koulutuksensa keisarillisessa 
Venäjän laivastossa, osa laivas-
toon siirtyneitä merikapteeneita 
ja vähitellen oli myös kotimaassa 
koulutuksensa saaneita. Eroavai-
suuksia korosti vielä kielellinen 
kirjavuus, sillä suomen ja ruotsin 
kielen lisäksi venäjän kielikin oli 
epävirallisessa käytössä. 

Niinpä yhteishengen ja am-
matillisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttaminen oli vaikeata kans-
sakäymisen jäädessä palveluk-
sen ulkopuolella vähäiseksi. 
Halutti in saada myös suuri ylei-
sö kiinnostumaan syntymässä 
olevasta laivastosta. Tällaisessa 
tilanteessa ajatus meriupseerien 
oman yhdistyksen perustami-
sesta oli mitä luonnollisin. Toi-
veen kypsyminen toteutumisen 
asteelle kesti kuitenkin viitisen 
vuotta. Varsinainen perustamis-
kokous pidett i in 24.10.1923. 

Meriupseeriyhdistys on ol-
lut merkittävästi vaikuttamassa 
vuoden 1927 laivastolakiin ja 

YHTEYSTIEDOT: 
Puheenjohtaja 
kommodori 
Jaakko Savisaari 
Merivoimien esikunta, 
09-181 24430 
jaakko.savisaari@mil.fi 

Sihteeri 

kapteeniluutnantti 

Jyrki Myllyperkiö 

050-552 0244 

jyrki.myllyperkio@ 

tapiola.fi 

edelleen laivaston rakennusoh-
jelman toteutumiseen. 

Tänä päivänä yhdistys toimi i 
edelleen suomalaisten meriup-
seerien aatteellisena ja to imin-
nallisena yhdyssiteenä sekä toi-
mii valtakunnan meripuolustuk-
sen ja muun merellisen turvall i-
suuden edistämiseksi. Yhdistys 
toteuttaa tarkoitustaan mm. 

-järjestämällä vuosittain 5-7 
kuukausikokousta, jotka toteu-
tetaan erilaisina vierailuna tai 
esitelmätilaisuuksina, joissa on 
esitelmöitsijät ovat alansa asi-
antunti joita ja -taitajia. Aiheet 
myötäilevät vuosittain päätet-
tävän teeman mukaisesti, esim. 
vuoden 2005 teemana oli "Me-
rentutkimus ja Itämeren suoje-
lu". Näin yhdistys pyrkii kehittä-
mään vakinaisessa palvelukses-
sa olevien jäsentensä ammatt i -
taitoa sekä koko jäsenistön yleis-
sivistystä 

- jäsenmatkoilla lähialueille, 
vuoden 2005 syysmatka tehti in 
Ahvenanmaalle 

- kartuttamalla meripuolus-
tuksen ja sen merkityksen yleis-
tä tuntemusta 

- harjoittamalla julkaisutoi-
mintaa 

Sääntöjen mukaan Meriup-
seeriyhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voi päästä yhdistyksen 
hallituksen hyväksymänä: 

a) vakinaisessa palveluksessa 
oleva meriupseeri tai meripuo-
lustustehtävissä palveleva pääl-
lystöön kuuluva viran- tai toi-

menhalti ja ja 

b) reserviin kuuluva meriup-
seeri 

Jäseniä on 565, joista aktiivi-
palveluksessa olevia noin puo-
let. Jäsenistön ikäjakauma on 
25-99 vuotta ja upseerinarvot 
aina aliluutnantista amiraaliin 
asti. 

Varsinaiset jäsenet suoritta-
vat yhdistykselle vuosittaisen 
jäsenmaksun tai kertakaikkisen 
ainaisjäsenmaksun. Varsinainen 
jäsenen, joka on kuulunut yh-
distykseen vähintään 25 vuotta 
ja täyt tänyt 60 vuotta, vapaute-
taan jäsenmaksuista. 

Hallitus toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana. Hal-
litukseen kuuluu puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja ja kuusi 
jäsentä. Vuoden 2005 vuosiko-
kous valitsi kommodor i Jaakko 
Savisaaren uudelleen puheen-
johtajaksi. Varapuheenjohtajana 
toimi i komentaja Markus Aarnio. 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimi i yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on 
jäsentuotteina useita meriso-
tilaallisia julkaisuja, jotka ovat 
myös muiden tilattavissa. 

Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuo-

lustus autonomian aikana, 20 € 

- Suomen laivaston rakentaminen 
itsenäisyyden alkutaipaleella 1918-
1939,17 € 

- Suojattu merenkulku elinehtonam-
me, miinoitusten ja miinanraivauk-
sen vaikutus meriliikenteeseemme 
vuosina 1939-1950,20 € 

- Baltian kuvernementtien ja Suo-
men merkitys Venäjän keisarilliselle 
laivastolle v.1856-1914,20 € 

- Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 

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

den aikaa, 17 € 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT ry 
- ammattisotilaiden yhdistys 

i i 
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Kun Rannikkotykistön Opis-
toupseerit ry vuonna 1986 
perustetti in, jäsenkuntam-
me palveli hyvin toisen-

laisessa ympäristössä kuin nyt. 
Rannikkotykistö oli tukevasti osa 
maavoimia eikä mitenkään pieni 
aselaji henkilöstövahvuudeltaan 
eikä varsinkaan toiminta-alu-
eiltaan. Jäsenemme - tuol loi-
set toimiupseerit - palvelivat 
kahdessa Rannikkorykmentissä 
Turussa ja Helsingissä, kolmessa 
Rannikkopatteristossa Vaasas-
sa, Hangossa ja Kotkassa sekä 
rannikkotykistön omassa asela-
jikoulussa, Rannikkotykistökou-
lussa Helsingin Santahaminassa. 
Eipä tuol loin kukaan t iennyt, 
mitä seuraavat kaksikymmentä 
vuotta toisivat tullessaan. 

Muutoksien keskellä 
vahva 
Aselajimme yhdistett i in kesällä 
1998 meille ennestään tu t tuun 
laivastoon; syntyi nykyiset Me-
rivoimat. Yhdistymisen jälkeen 
tehtävämme jäivät pääosin en-
nalleen. Organisaatio on kuiten-
kin elänyt kaiken aikaa muutos-
ten ollessa valtavia: Vaasan ja 
Hangon Rannikkopatteristoja ei 
enää ole, Turun ja Suomenlin-
nan Rannikkorykmentit sulau-
tuivat vuonna 1998 perustettui-
hin Saaristomeren ja Suomen-
lahden Meripuolustusalueisiin. 
Lisää muutoksia on vielä tulos-
sa: Turun Rannikkopatteristo 
lakkautetaan ja Kotkan Rannik-
koalue, entinen Rannikkopatte-
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risto liitetään osaksi Suomen-
lahden Meripuolustusaluetta. 
Muutamassa vuodessa varus-
mieskoulutus on lakannut tai on 
lakkaamassa Utön, Gyltön, Örön, 
Russarön, Mäki luodon ja Rankin 
linnakkeilta. 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit on edellä lueteltujen ja 
henkilöstöä syvästi kosketta-
neiden tapahtumien keskellä 
pyrkinyt olemaan malti l l inen 
ja rakentava yhdistys, joka ko-
koaa rannikkotykkimiehiä Suo-
menlahdelta Saaristomerelle. 
Unohtamatta niitä, jotka ovat 
siirtyneet Merivoimien ulkopuo-
lelle. Lienemme onnistuneet 
ainakin tyydyttävästi pyrkimyk-
sissämme; jäsenmäärämme ja 
to imintamme on kasvaneet 
ja suhteemme Merivoimien ja 
joukko-osastojen joh toon ovat 
kunnossa. 

Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
yhdistää jäsenensä lujaksi ja yh-
tenäiseksi ammatt ikunnaksi ke-
hittämällä ja kasvattamalla sen 
keskuudessa isänmaallisuutta 
ja rannikkojoukkohenkeä. Py-
r imme edistämään jäsentemme 
yleis-ja ammattisivistystä. Kun 
maailma muut tuu, perinteet ja 
niiden vaalimisen merkitys ko-
rostuu. Ylpeinä aselajistamme 
vaalimme meripuolustuksen ja 
etenkin rannikkotykistön kun-
niakkaita perinteitä. Toimimme 
rannikkojoukossa palvelevien 
opistoupseerien yhdyssiteenä 

valvoen ja edistäen ammatil l ista 
järjestäytymistä ja edunvalvon-
taa. Käytännön edunvalvon-
tatyön o lemme toki jättäneet 
Päällystöliiton ja paikallisten 
päällystöyhdistysten ammatt i -
taitoisiin käsiin. 

Jäseniä ympäri Suomea 
Aktiivipalveluksessa oleva jä-
senkuntamme palvelee pääosin 
merivoimien joukko-osastoissa, 
mutta onpa muutama löytänyt 
uuden palveluspaikan maa-tai 
i lmavoimistakin. Suurin osa jä-
senistämme asuu ja vaikuttaa 
eteläisessä Suomessa lähellä en-
tisiä rannikkotykistön joukko-
osastoja, mutta pyr imme kyllä 
pitämään koko maan asuttuna 
pohjoisimman jäsenemme pal-
vellessa Rovaniemellä. 

Oman yhdistykselle erittäin 
tärkeän ryhmän muodostavat 
aktiivipalveluksensa jo päättä-
neet evp-jäsenemme. 

Yhdistyksemme jäseneksi 
voi liittyä vakinaisessa palvelus-
suhteessa puolustusvoimiin tai 
rajavartiolaitokseen oleva tai 
ol lut opistoupseeri, joka joko 
koulutuksensa tai muun palve-
luksensa perusteella voidaan 
katsoa kuuluvan rannikkojouk-
koihin. 

Päätöksenteko 
ja toiminta 
Rannikkotykistön Opistoupsee-
rit ry:n syyskokous valitsee yh-
distykselle hallituksen, jonka toi-
mintakausi on yksi kalenterivuo-

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Markku Kaukoranta 
MeriSK 
PL 5 00191 HELSINKI 
markku. 
kaukoranta@ppinet.fi  
puh (09) 181 46193 

Sihteeri 
Tatu Vartiainen 
7.0hjLv/ SIMepa 
tatu.vartiainen@mil.fi  
puh (09) 181 67807 
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si. Hallituksen jäsenet edustavat 
oman toimialueensa jäseniä, 
evp-jäsenillä on oma edustajan-
sa hallituksessa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na on toiminut vuodesta 2005 
lähtien kapteeniluutnantti Mark-
ku Kaukoranta Helsingistä. 

Toimintamme keskittyy kah-
den vuosittaisen tapahtuman 
ympärille. Järjestämme jäse-
nillemme keväällä ja syksyllä 
jatkokoulutustilaisuuden, jos-
sa käytännössä tutustutaan yh-
teistyökumppaneiden, muiden 
joukko-osastojen ja yritysten 
toimintaan. Kohteet valitaan 
aina niin, että päivän esittely-
kohteet muodostavan vähintään 
yleissivistävän paketin. Parhai-
ten jäsenemme ehkä muistavat 
15-vuotisjuhlakokouksen Itä-
meren aalloilla ja juhlaristeilyyn 
liittyneen vierailun Vaxholman 
varuskuntaan Ruotsissa. 

Jatkokoulutustilaisuuksien 
yhteydessä pidetään sääntö-
määräiset kevät-ja syyskokouk-
set. 

Syksyisin ja keväisin onkin 
muodostunut vakiintuneeksi ta-
vaksi irtautua päiväksi arkisista 
askareista ja matkustaa valittuun 
mielenkiintoiseen kohteeseen. 
Samalla on aina erinomainen 
tilaisuus tavata vaikkapa entisiä 
kurssi-ja palvelustovereita. 

Perheenjäsenet ja ystävät 
ovat myös viime vuosina pääs-
seet nauttimaan rannikkojouk-
kohengestä suosituilla kesä-
retkillämme, joiden kohteet 
ovat vaihdelleet Bengtskärin 
majakasta pääkaupungin "salai-
siin saariin" itäisen Suomenlah-
den ainutlaatuista Haapasaarta 
unohtamatta. 

Vuonna 2006 juhl imme kak-
sikymmenvuotista taipalettam-
me yhtenäisenä ja vahvana yh-

distyksenä. Juhlavuosi huipen-
tuu maaliskuun alussa toteutet-
tavaan juhlaristeilyyn Viroon ja 
tutustumiseen siellä paikalliseen 
sotilaskohteeseen. 

Jäsentemme sijoittuminen 
Merivoimien eri tehtäviin on 
osoittanut, että ammattimie-
helle löytyy aina haastavia teh-
täviä. Jäsenemme muodostavat 
yhdistyksen perustan ja merki-
tyksen. Tätä taustaa vasten Ran-
nikkotykistön Opistoupseerit ry 
jäsenineen haluaa olla yhtenä 
luotettavana vaikuttajana meri-
puolustuksen kentällä. Suomen 
rannikkoa tulee puolustaa myös 
tulevaisuudessa, olkoon yhtenä 
välineenä maailman paras ran-
nikkotykistö. Olemme palveluk-
sessanne! 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuva: SA-kuva / Anu Vuorinen 
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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-
taitto.net 

Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry perustett i in 
4.4.1979 kenrl Alpo Kanto-
lan - s i t temmin yhdistyk-

sen hallituksen puheenjohtaja 
- silloin elossa olevien rannik-
kotykistön kaikkien vi iden ken-
raalin ollessa läsnä. Yhdistyksen 
ensimmäiseksi keskeiseksi tehtä-
väksi päätetti in aselajin tukisää-
t iön perustamisen edel lyttämän 
taloudellisen peruspääoman 
hankkiminen. 

Säätiön peruspääoma saatiin 
puolessa vuodessa kootuksi ja 
Rannikkotykistösäätiö - Kustar-
til leristiftelsen merkit t i in rekis-
teriin 17.10.1979. Se on siitä alka-
en ollut sääntöjensä mukaisesti 
keskeinen tukiyhteisö rannikko-
puolustuksen piirissä toimivi l le 
yhteisöille ja yksityisille. 

Ensitehtävänsä suoritettuaan 
yhdistys viett i hiljaiseloa. Ajan 
tuul ten puhaltaessa heräsi kui-
tenkin tarve aselajin perinteiden 
keruusta ja taltioimisesta jo yh-
distyksen sääntöjen perusteella. 
Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys ry päätti vuosikokoukses-
saan 2001 jatkaa keskeytettynä 
ollutta toimintaansa ja ottaa 
perinnetyö päätoimiseksi tehtä-
väkseen. 

Ote yhdistyksen tarkistettu-
jen sääntöjen 2.§:stä: 

"..tarkoituksena on innostaa 
vaalimaan rannikkotykistöase-
lajin ja rannikkojoukkojen sekä 
yhteisöjen perinteitä ja siihen liit-
tyen tukea niiden piirissä tapahtu-
vaa tutkimus-, keruu-, tiedotus-ja 
kehittämistoimintaa, jonka tar-
koituksena on yleisen maanpuo-
lustushengen ja erityisesti ran-
nikkopuoiustuksellisen ajattelun 
ylläpitoa sekä kehittämistä osana 
meripuolustusta...pyrkii aloitteel-
lisesti ja innoittavasti saamaan 
asianomaiset viranomaiset sekä 
erityisesti rannikolla toimivat 
maanpuoiustusyhteisöt toimiin 
yhdistyksen tarkoitusta palvele-
vien hankkeiden edistämiseksi ja 

aikaansaamiseksi..." 
Yhdistyksen toimikauden 

2005 puheenjohtaja oli Juhani 
A. Niska, varapuheenjohtaja Ju-
hani Haapala ja hallituksen var-
sinaisia jäseniä ovat lisäksi Ossi 
Kettunen, Asko Kilpinen, Jorma 
Hakala, Jaakko Leppänen sekä 
Ove Enqvist. 

Oli ehkäpä viimeisiä hetkiä 
kerätä ja talt ioida rannikkopuo-
lustuksen perinne-ja muisti-
tietoja. Sitä tarvetta korostivat 
rannikkojoukkojemme piirissä 
tapahtuvat - osana puolustus-
voimien jatkuvaa muutosproses-
sia - merkittävät supistukset ja 
muutokset, peräti alasajot. Myös 
kokemusta ynnä muistoja omaa-
vien rt-veteraanien ja reservi-
läisten vaiheittainen väistymi-
nen sinne, mistä ei paluuta ole, 
korostavat edelleen per inne- ja 
muistit ietojen keruun tärkeyttä 
ja ajankohtaisuutta. 

Yhdistyksen valitseman 
vuoden 2004 pääteeman "Ran-
nikkopuolustuksen perinteet tal-
teen ja kiertoon" sotilaselämän 
perinteiden kirjoituskilpailu oli 
1.3.2004-31.01.2005. 

Rannikkopuolustuksen eri 
tehtävissä palvelleille miehille ja 
naisille suunnatti in vetoomus: 
"Päättäkää taltioida muistelon-
ne, niin joukkoja kuin ihmisiä ja 
tapahtumia koskien. On muis-
tettava, että juuri ihmiset, toi-
minnot joukoissa, olosuhteet, 
iloiset ja murheelliset tapah-
tumat, tarinat ja epäviralliset 
perinnekäytännöt luovat viite-
kehykset joukon sisäisille perin-
teille ja kulttuuri l le eli hengelle." 
Oli todella korkea aika meidän 
kaikkien, niin aktiivien kuin re-
serviläisten, talt ioida kaikki 
koottavissa oleva tietonsa. 

Kilpailupalkinnot julkistet-
t i in ja jaett i in yhdistyksen kulu-
van vuoden sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa 20.4.2005, 
jonka lisäksi kaikki kuusi voitta-
jaa saivat myöhemmin hienon 

diplomin. Vaikka kilpailu on lop-
pu, niin ei muisteloiden keruuta 
siihen lopeteta! Voit vielä talt i-
oida muistelosi ja kertomuksesi 
sekä mahdolliset kuvasi. Ryhdy 
hankkeeseen nyt. Älä enää odo-
ta huomiseen. 

Yhdistys aloitt i kuluneena 
toimikaudella uuden aktion: 
Muistokilpien asentamisen 
rannikkopuolustuksen entisil-
le kotimaan toimipaikoil le. Jo 
nyt paljastetut kilvet Lypertöön 
Katanpäässä, Suomenlinnas-
sa, Korppoossa, Dragsvikissä ja 
Kuuskajaskarissa kertovat kävi-
jälle, että täälläkin suomalainen 
rannikkopuolustus valmistautui 
tor jumaan kaikki hyökkäykset 
alueellista koskemattomuuttam-
me ja itsenäisyyttämme vas-
taan. Tulevana toimintakautena 
2006 ki lpitoiminta jatkuu, mm. 
hankevastaavan Ove Enqvistin 
johdolla RtSäätiön tukemana. 

Yhdistys pyytää, että uu-
det muistelutekstit mahdol-
lisine kuvineen toimitettaisi in 
edelleen t iedottaja Anu Vuo-
riselle, E/SIRR, PL 5,00861 Hel-
sinki, puh 040 5(02) 5926, anu. 
vuorinen@av-taitto.net. Hän, 
kuten hallituksen muut jäsenet, 
ottaa erittäin mielellään vastaan 
myös uusia aloitteita perinneyh-
distyksellemme. 

Tuskin koskaan on yhdis-
tyksellämme ollut suurempaa 
sosiaalista tilausta tai väkeviä 
haasteita kuin juuri näinä ai-
koina! Uudet ja entiset jäsenet: 
Muist(i/a)ttehan maksaa vuotui-
sen tuki- eli jäsenmaksunne 20 
euroa yhdistyksen tilille 157230-
379024. Muistakaa myös aina kir-
joit taa n imi- ja yhteystietonne, 
sähköpostiosoite ml. pankkisiir-
tolomakkeen tiedoksi-osaan. 

Yhdistys kiittää tukijoitaan ja 
toivottaa kaikille menestyksellis-
tä vuotta 2006! 

Juhani A. Niska. 
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YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1 
02460 KANTVIK 
0400 813603 
aimo.laaksonen@ 
kolumbus.fi 

Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ry:n syn-
tysanat lausuttiin Upinnie-
men varuskuntakerholla 

12.11.1988. Tuolloin pidetyssä 
kokouksessa monikymmenpäi-
nen joukko pataljoonassa pal-
veluksessa olevia sekä aiemmin 
palvelleita päätti monivaiheisen 
keskustelun jälkeen perustaa yh-
distyksen, minkä eräs tavoite on 
pelastaa ja ylläpitää rannikkojää-
käriperinteitä. 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on Rannikkojääkäripataljoonan 
toimintojen piiriin kuuluvien pe-
rinteiden ja historiallisten muis-
tojen vaaliminen sekä jäsenten-
sä keskeisenä yhdyssiteenä toi-
miminen. 

Tarkoitusperiensä toteutta-
miseksi yhdistys 

- hankkii ja säilyttää rannik-
kojääriperinteeseen liittyvää 
aineistoa 

-järjestää juhla-, kokous-ja 
esitelmätilaisuuksia 

-julkaisee perinteisiin ja toi-
mintaa liittyvää vuosijulkaisua 

Yhdistyksen jäseniksi voi hal-
litus hyväksyä viran-ja toimen-
haltijat, jotka ovat palvelleet 
Rannikkojääkäripataljoonassa tai 
sen edeltäjäjoukko-osastossa. 
Yhdistyksen jäseneksi voi hal-
litus myös hyväksyä henkilön, 
joka toiminnallaan tukee yhdis-
tyksen tarkoitusperiä. 

Merkittävimpiä saavutuksia 
vuosien varrelta ovat muun mu-
assa: 

- muistokyltin kiinnittäminen 
sekä osallistuminen muistomer-
kin pystytyshankkeeseen Teika-

rin saarelle (Viipurinlahti) 
- Ramsön majan virkistys-

käyttöoikeuden saaminen sekä 
majan, saunan ja ulkorakennus-
ten kunnostamien nykyasuunsa 

-18.-19.6.2005 yhdistys osal-
listui kymmenennen kerran Ju-
kolan viesti -tapahtumaan. 

- muisto-ja lahjaesineiden 
hankinta 

- toteuttamalla vuosittain 
valtakunnan toiseksi merkittä-
vimmän juhlan eli vuosikokouk-
sen ja siihen liittyvän purjehdus-
kauden päättämisen 

- tapahtumia on vietetty aina 
ulkomaita myöden 

• Jukolan vies-
tiin osallistu-
neet 

• Ramsön ma-
jan sauna 
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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 rekrytointi-ja markkinointitil 
aisuuksissa mm- puolustusvoimain harjoituksissa. 
B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on keskimäärin noin 100 sivua. 

• Vuoden 2006 aineistopäivät ja ilmestymisajankohdat 
Numero 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 
Aineistopäivä 16.1.06 10.4.06 14.08.06 16.10.06 
Ilmestymisajankohta viikko 11 viikko 23 viikko 40 viikko 50 

• Tilausmaksut 
Meripuolustuksen piirissä toimivi l le 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. 

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

• Toimituskunta 
Päätoimittajan ja toimituspääll ikön apuna on toimituskunta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä 
sidosryhmiä, kuten merivoimia ja Sinisen Reservin jäsenjärjestöjä. Toimituskunnan jäsenet huolehtivat 
ensisijaisesti akti ivitoimittaj ina siitä, että heidän taustayhteisönsä saa lehdessä mahdoll isimman 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 yhdistyksille ja yrityksille mahdollisuuden kertoa vähintään 6000: 
Ile kiinnostuneelle meripuolustuksen ystävälle ja toimijalle itsestään ja omasta toiminnastaan. 
Tilaamalla lehden jäsenilleen yhdistys myös tukee meripuolustusta ja omaa toimintaansa ja 
varmistaa lehden terveen kehityksen jatkumisen sekä sen taloudellisten ja toiminnallisten 
resurssien säilymisen. Rannikon Puolustaja -lehden tekijät työskentelevät korvauksetta -
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. 

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

Kai Masalin 
Päätoimittaja 
gsm: 040 5111 851 
kai.masalin@plusterveys.fi 

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

• Kehittäminen ja talous 
Lehti on vuosia jatkuneen määrätietoisen työskentelyn tuloksena sisällöstään ja ulkoasustaan k i i tet ty jä 
myös palkittu lehti. Lehden tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin mahdoll isimman laajaa tukea, 
myös taloudellista. Tilausmaksut kattavat alle puolet lehden kustannuksista. Mikäli voittoa syntyy, se on 
käytet ty jä käytetään lehden kehittämiseen. 

• Ilmoitusmyynti 
Lehden ilmoitushankkijana on Ilpo Pitkänen Oy, Insinöörinkatu 7, 00880 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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Hansaprintin 

tuotteet ja palvelut 

Aikakauslehdet l i i t teistyksineen 

Tuotteet 

S u o ram arkki n o i nt itu otteet 

Hakemistot 

Käyttöohjeet 

Esitteet 

Digitaalinen painaminen 

Liitteistys 

Selektiivisyys 

Personointi 

Paketointi 

Hansacard 

Print+ palvelut 
Graafinen suunnittelu 

Prepress-palvelut 

Aineistonhallintapalvelut 

Yhteystietojen hallintapalvelut 

Tiedonsiirtopalvelut 

Logistiikka- ja postituspalvelut 

Asiakaskohtaiset ratkaisut 

Kanta-asiakas palvelut 

Kun haluat lisätietoja tuotteistamme 
tai palveluistamme 

www.hansaprint.fi 
Hansaprint Oy, Artukaistentie 10, 
PL 501,20101 Turku. 
Puhelin 010 5422 
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