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meripuolustuksel l isten järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. Lehden keskeisenä 
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toteutetaan projektikohtaisesti. 
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MERIPUOLUSTUKSEN 

KENTTÄ 2 0 0 7 

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

sia. 
On siten yksiselitteisen selvää, että meriteidemme 

tulee pysyä auki kaikissa olosuhteissa. Viime vuosina on 
myös Suomenlahden liikenne ja merkitys kansainvälise-
nä kuljetusväylänä kasvanut voimakkaasti. Venäjän öljyn-
vienti laivoilla nyt ja maakaasun vienti putkessa tulevai-
suudessa vaikuttavat voimakkaasti maamme merelliseen 
asemaan ja rantojemme puhtauteen. Elämme erään maail-
man vilkkaimman vesireitin varrella. 

Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen 
kaikkea alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen am-
mattitaitoinen henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun ohja-
us, jäänmurto ja öljyntorjuntavalmius ovat perustekijöitä. 
Mutta tämän päivän maailmassa terrorin uhka, jopa me-
rirosvous, valtioiden erimielisyydet 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 kui-
tenkaan ole, eikä ole ollut itsestäänselvyys. Sen turvaami-
nen vaatii valppautta ja varautumista kriiseihin. Harjaantu-
mista ja kouluttautumista poikkeusoloihin, mutta samalla 
osaamista merellä ja rannikoilla, hyvissä ja huonoissa ke-
leissä. 

Tämä meripuolustuksen lehden, Rannikon Puolusta-
jan, erikoisnumero antaa kuvan merellisestä maanpuo-
lustuksesta, ja myös sen laajasta vapaaehtoistoiminnasta. 
Se kertoo merivoimien joukko-osastoista ja antaa myös 

ennakkotietoa merivoimissa asevelvollisuuttaan suorit-
tamaan saapuville varusmiehille ja heidän perheilleen ja 
ystävilleen. 

Vapaaehtoisen meripuolustuksen yhteinen tunnus on 
SININEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tarjolla ja 
tapahtuu valtava määrä vapaaehtoista kansalaistoimintaa 
meripuolustuksen hyväksi. 

Sininen Reservi ry:n jäseninä on 28 yhdistystä edusta-
en yli 6000 henkeä maan eri osissa. Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen tarjoaa 
jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle 
mahdollisuuden merihenkiseen koulutukseen ja harras-
tukseen. Ja yhdistyksistä on helppo löytää itselle sopiva 
"harrastuskoti" samanhenkisessä joukossa. 

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

Kiitokset myös työmme tukijoille, merivoimille, Raja-
vartiolaitokselle ja alan henkilöstöjärjestöille, työtovereil-
lemme isänmaan asialla. 

Tervetuloa mukaan tukemaan ja toimimaan. "Navigare 
necesse est"! 

Kai Masa l in 
Päätoimittaja 
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MERIVOIMAT 
- tahdolla, taidolla, välineellä 

Iaikka elämme vakaissa olois-
sa, on puolustusvoimien ja 
merivoimien sen osana va-
rauduttava tulevaisuuden 

kriiseihin ja epävakaisiin olo-
suhteisiin. Turvallisuusympäris-
tömme muuttuu jatkuvasti. Pe-
rinteisen sodan uhan tilalle on 
noussut uudenlaisia turvallisuut-
tamme vaarantavia uhkia. Voi-
daan sanoa, että sodankuva on 
muuttunut. Muuttunut tilanne 
edellyttää vaatimuksiin vastaa-
mista. Tämä voidaan toteuttaa 
kehittämällä joukkoja ja niiden 
suorituskykyä. 

Merivoimat tähtää voimak-
kaasti tulevaisuuteen niin ka-
luston kuin henkilöstönsä ke-
hittämisessä. Julkisuudessa nä-
kyvimpänä kehitystä ohjaavana 
asiana on ollut syksyllä 2004 
valmistunut valtioneuvoston 
turvallisuus-ja puolustuspoliitti-
nen selonteko. Se määritti kehi-
tyslinjat puolustusvoimien ke-
hittämiselle, toiminnan resurssit 
sekä uuden hallinto-ja johta-
misjärjestelmän. Puolustusvoi 
mien kehittäminen toteutetaan 
Suomen tarpeiden mukaan. 
Selonteon toimeenpanon myötä 
Kotkan Rannikkoalue itsenäise-
nä joukko-osastona lakkautet-
tiin 1.1.2007. Koulutus Kotkassa 
(Kotkan Rannikkopataljoona) 
kuitenkin jatkuu, nyt osana Suo-

menlahden Meripuolustusalu-
etta. Seuraava suuri johtamis- ja 
hallintorakenteen näkyvä muu-
tos on Merivoimien Esikunnan 
muutto Helsingistä Turkuun jou-
lukuussa 2007. 

Selonteon pohja-aineistoa 
valmisteltiin pitkään myös me-
rivoimissa. Merivoimien kehit-
täminen osana Suomen puolus-
tusvoimia on ollut arvioitavana 
uudelleen. Tehtävä oli osa jat-
kuvasti käynnissä olevaa turval-
lisuusympäristön seurantaa ja 
tulevaisuuden arviointia. 

Valmistautuminen uusien 
uhkien torjuntaan edellyttää 
puolustusvoimilta kykyä yhteis-
kunnan elintärkeiden toiminto-
jen suojaamiseen ja entistä te-
hokkaampaan virka-apuun sekä 
yhteistoimintaan muiden viran-
omaisten kanssa. Viranomaisten 
yhteistoimintaa poikkeusoloissa 
harjoitellaan sotaharjoituksissa 
ja virka-apua toteutetaan osana 
normaaliajan toimintaa. 

Uusien joukkojen parantu-
neet toimintaedellytykset mah-
dollistavat myös tehokkaamman 
osallistumisen kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin. Näihin 
mahdollisiin tehtäviin käyte-
tään omia kansalliseen puolus-
tukseen tarkoitettuja joukkoja. 

Osallistuminen kansainväliseen 
toimintaan parantaa puolustus-
kykyämme ja -osaamistamme. 
Samalla osoitamme kykymme 
puolustaa Suomea. Tarvitsem-
me myös merivoimissa varus-
miespalveluksen suorittaneiden 
sitoutumista kansainvälisiin krii-
sinhallintatehtäviin. 

Merivoimien kaluston kehit-
täminen ja uudishankinnat pe-
rustuvat valtioneuvoston turval-
lisuus-ja puolustuspoliittisten 
selontekojen linjauksiin sekä 
puolustusvoimien strategiseen 
suunnitelmaan, joiden perus-
teella on hahmoteltu merivoi-
mien tulevaisuuden tavoitetila. 
Puolustusmateriaalin elinkaari 
on 25-30 vuotta, joten tavoi-
te on pitkällä tulevaisuudessa. 
Tulevien vuosien painopisteinä 
ovat meriliikenteen suojaamis-
kyvyn ja siihen liittyvän miinan-
torjuntakyvyn kehittäminen. 
Näitä tavoitteita tukee muun 
muassa tuorein merivoimien 
mittavista materiaalihankkeista, 
kolmen uuden miinantorjunta-
aluksen tilaaminen Italiasta. En-
simmäinen alus vastaanotetaan 
vuonna 2010 ja viimeinen 2012. 

Lisäksi kehitetään liikkuvia 
rannikkojoukkoja. Merivoimien 
torjuntakyky säilytetään vähin-
tään nykyisellä tasolla. Tämä 
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edellyttää pitkäaikaiseen toi-
mintaan kykeneviä, liikkuvia, 
hyvän omasuojan omaavia tor-
juntakykyisiä aluksia ja rannik-
kojoukkoja. Joukkojen toimintaa 
tukemaan tarvitaan johtamis-, 
valvonta-ja huoltojärjestelmät. 

Pelkkä materiaalinen valmi-
us - väline - ei riitä. Tarvitaan 
myös taitoa: tehokkaita aluksia 
ja asejärjestelmiä käyttävä am-
mattitaitoinen ja motivoitunut 
henkilöstö. Monien teknisten 
järjestelmien käyttäjinä ja ylläpi-
täjinä käytetään usein palkattua 
henkilökuntaa niiden vaatiman 
pitkän koulutuksen vuoksi. Va-
rusmiehet muodostavat kuiten-
kin tärkeän osan joukoistamme. 
Koulutuksen tavoitteena on 
sijoituskelpoisuus sodan ajan 
joukkoihin. Koulutusaikana he 
osallistuvat jokapäiväisiin val-
vonta-ja valmiustehtäviin osana 
alushenkilöstöä tai rannikko-
joukkoja. Emme pystyisi täyttä-
mään tehtäviämme ilman varus-
miespalvelusta suorittavia osaa-
via asevelvollisia. 

Henkilöstön jatkuva kehittä-
minen on avainasemassa vastat-
taessa tuleviin haasteisiin. Tar-
vitsemme jatkossakin eri alojen 
huippuosaajia, niin sotilaita kuin 
siviileitä. Merivoimien henkilös-
törakennetta kehitetään pitkä-

jänteisesti tulevaisuuden tarpei-
den mukaan. Puolustusvoimien 
järjestämän koulutuksen lisäk-
si tarvitsemme myös muualla 
hankittua osaamista. Erityisesti 
teknisten alojen asiantuntijoita 
tarvitaan. 

Vaikka elämme muutoksen 
keskellä, merivoimien tehtävät 
ovat selkeät. Valvomme joka 
hetki meri-ja rannikkoaluettam-
me sekä alueellista koskematto-
muuttamme, valmistaudumme 
turvaamaan yhteiskunnan kan-
nalta tärkeät meriyhteydet, osal-
listumme pääkaupunkiseudun 
puolustukseen ja vastaamme 
Ahvenanmaan puolustuksesta. 
Sodan ajan vahvuutemme pie-
nenee, mutta täytämme teh-
tävämme tehokkaammilla ja 
suorituskykyisemmillä joukoilla. 
Merivoimien tavoitteena on olla 
tulevaisuudessakin tehokas ja is-
kukykyinen puolustushaara. 

Suomalaisten maanpuolus-
tustahto on edelleen korkea, ja 
vapaaehtoista maanpuolustusta 
kehitetään voimakkaasti. Kulu-
van vuoden aikana rekrytoidaan 
merivoimien maakuntajoukot ja 
suunnitellaan niiden koulutus. 
Maakuntajoukkojen toiminnan 
valmistelu toteutetaan osana 
puolustusvoimien vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kehittä-
mistä. Niille suunnitellut kriisin 
ajan tehtävät tulevat olemaan 
keskimääräistä vaativampia, ja 
ne tulee kyetä varustamaan ny-
kyaikaisella materiaalilla täysi-
määräisesti. 

Merivoimat tervehtii vapaa-
ehtoistoiminnassa mukana ole-
via ja toivottaa tervetulleeksi 
vapaaehtoistoimintaan varus-
miespalveluksensa suorittaneet 
asevelvolliset. 
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MERIVOIMIEN TEHTÄVÄT 
Vastaa valtakunnallisesta merivalvonnasta ja meritiedustelusta 

Turvaa valtakunnan alueellisen koskemattomuuden merialueella tar-
vittaessa voimakeinoja käyttäen yhteistoiminnassa ilmavoimien ja 
rajavartiolaitoksen kanssa 

Vastaa valtakunnan meriyhteyksien turvaamisesta ja johtaa merilii-
kenteen suojaamisen 

Torjuu merialueen kautta suuntautuvat hyökkäykset yhteistoimin-
nassa muiden puolustushaarojen ja rajavartiolaitoksen kanssa 

Pitää yllä korkeaa valmiutta, kehittää merivoimien taktiikkaa ja tais-
teluvälineitä sekä vastaa niiden huollosta 

Kouluttaa merivoimien tarvitseman henkilöstön ja tukee vapaaeh-
toista maanpuolustuskoulutusta 

Antaa lain edellyttämää virka-apua muille viranomaisille 

Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 

MERIVOIMIEN ORGANISAATIO 

MERIVOIMIEN KOMENTAJA 

ymsam 

www.mil.fi/merivoimat 
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«ESA-MARKO PUITTINEN 

M erivoimat on yksi 
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-
milla on kuusi joukko-osastoa ja 
laitosta: Saaristomeren ja Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
eet, Uudenmaan Prikaati, Meri-
sotakoulu, Merivoimien Tutki-
muslaitos ja Merivoimien Mate-
riaalilaitos. 

Merivoimissa palvelee vuo-
sittain noin 4000 varusmiestä. 
Varusmiesten alokaskoulutusta 
annetaan Suomenlahden Me-
ripuolustusalueella Upinnie-
messä, Isosaaressa ja Kotkassa 
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 ovat muun muassa liikkuvat 
meritorjuntaohjuspatterit ja 
kiinteät rannikkotykit. Merivoi-
mien taistelualuksista keskeisim-
piä ovat ohjusveneet, miinalai-
vat ja miinantorjuntayksiköt. 

Turku kutsuu esikuntaa! 
Merivoimien Esikunta siirtyy Tur-
kuun 1. tammikuuta 2008. Val-
tioneuvoston vuoden 2004 tur-
vallisuus-ja puolustuspoliittisen 
selonteon linjausten mukaisesti 
esikunta muuttaa pois Helsingin 

Lauttasaaresta, jossa se ehti toi-
mia syksystä 1983. 

Esikunnan uusi koti Turussa 
tulee olemaan Heikkilän kasar-
milla, jossa viimeksi on toiminut 
Varsinais-Suomen Ilmatorjunta-
rykmentti vuoteen 2002. Tilat 
peruskorjataan vuoden 2007 ai-
kana. Esikunnan tavoitevahvuus 
vuonna 2008 on 187 henkeä. 

Merivoimien Esikuntaa joh-
taa esikuntapäällikkö, lippue-
amiraali Veli-Jukka Pennala. 
Esikunta järjestäytyi uuteen 
muotoon jo vuoden 2007 alusta. 
Esikuntapäällikön alaisuudessa 
kolme alaesikuntapäällikköä joh-
tavat alaisiaan osastoja. Henki-
löstöpäällikön alaisuudessa toi-
mivat kanslia ja henkilöstöosas-
to, operaatiopäällikön alaisuu-
dessa operatiivinen, suunnitte-
lu-ja johtamisjärjestelmäosastot 
ja huoltopäällikön alaisuudessa 
huolto-ja materiaaliosastot. 

2 B / 2 0 0 7 9 



• 7. Ohjuslaivueen 
Vartioviirikön vartio-
vene Kiisla edustaa 
sisaraluksensa Kurjen 
kanssa merivalvonta-
ja sukellusveneentor-
juntavoimaa. Kuvassa 
syvyysraketti noin 
kilometrin mittaisen 
lentomatkansa alku-
metreillä. 

Suomenlahden Meripuo-
lustusalue on merivoi-
mien valmiusyhtymä, 
joka vastaa osaltaan 

pääkaupungin ja koko Suo-
menlahden turvallisuudesta. 
Normaaliaikana toiminnassa 
korostuvat johtamisvalmiuden 
ylläpito, alueellisen koskematto-
muuden ympärivuorokautinen 
valvonta ja sen turvaamiseen 
valmistautuminen, kohteiden 
suojaus sekä puolustusvalmis-
telut. Uhkaan vastataan jousta-
vasti valmiutta kohottamalla ja 
perustamalla tarvittavat sodan 
ajan joukot 
Merivoimien varusmiehille an-
netaan 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. 

Valmiusyhtymän toimintaa 
ohjaavat puolustusvoimain ar-
vot: turvallisuus, luotettavuus, 
uskottavuus ja isänmaallisuus. 
Vahvuusalueitamme ovat kor-
kea valmius, laadukas asevelvol-
listen koulutus, ammattitaitoja 
merivoima-henki, merellinen yh-
teistyö ja ympäristöstä huoleh-
timinen. Tunnuslauseemme on 
"vahva merelle". 

Historia 
Puolustusvoimien rakenneuu-
distuksessa 1.7.1998 yhdistettiin 
Suomenlahden Laivasto, Suo-

menlinnan Rannikkorykmentti 
ja Hangon Rannikkopatteristo 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueeksi. 1.1.2007 Kotkanrannik-
koalue lakkautettiin ja samalla 
perustettiin Kotkan Rannikko-
pataljoona, josta tuli seitsemäs 
joukkoyksikkö. 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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Koulutus 
Suomenkielisten merivoimien 
alokkaiden peruskoulutuskau-
si on keskitetty Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle. Palve-
lukseen astuu kaksi saapumi-
serää vuosittain, tammi-ja hei-
näkuussa, vahvuuden ollessa 
noin 1200 alokasta. Varusmies-
ten peruskoulutusta annetaan 
Upinniemessä Merivoimien Kou-
lutuskeskuksessa, Suomenlin-
nan Rannikkorykmentissä sekä 
Kotkan Rannikkopataljoonassa. 
Jatkokoulutusta annetaan tar-
vittaviin sodan ajan joukkoihin 
kaikissa joukkoyksiköissä. Jatko-
koulutus on miehistön erikois-
koulutusta, aliupseerikoulutusta, 
reserviupseerikoulutusta ja re-
serviupseerien jatkokoulutusta. 
Koulutuksella tuotetaan tarvitta-

vat sodan ajan rannikkojalkavä-
en, rannikko-ja alusyksiköiden 
joukot. 

KOTRP 

Tehtävä 
Kotkan Rannikkopataljoonan 
tehtävänä on itäisen Suomen-
lahden satamien ja meriyhteyk-
sien turvaaminen sekä tarvitta-
essa hyökkäysten torjunta, alu-
eellisen koskemattomuuden val-
vonta ja turvaaminen, sen edel-
lyttämä korkea operatiivinen 
valmius sekä joukkotuotanto. 

Historia 
Kotkan Rannikkopataljoona jat-
kaa Rannikkotykistörykmentti 
2:n ja siitä itsenäiseksi joukko-

osastoksi irrotetun 2. Erillisen 
Rannikkotykistöpatteriston pe-
rinteiden vaalimista 

Pataljoonan kokoonpano 
ja henkilöstö 
Esikunta, Kirkonmaan linnake 
ja Ohjuspatteri 
Pataljoonan esikunta sijaitsee 
Haminan kaupungin ytimessä 
Reserviupseerikoulun kanssa. 
Pataljoonan esikunnan joh-
dossa ovat sen yhteydessä si-
jaitseva Tietotekniikkakeskus, 
Kirkonmaalla sijaitseva Kotkan 
Merivalvontakeskusja Kotkan 
Kuusisessa oleva Merikuljetus-
keskus. Merivoimien ainoa py-
syvästi miehitetty Haapasaaren 
merivalvonta-asema toimii Me-
rivalvontakeskuksen johdossa. 
Ohjuspatteri sijaitsee Pampyölis-

• Rannikkotutka-
miehet pääsevät 
koulutuksessaan 
tekemisiin viimei-
simmän tekniikan 
kanssa. 
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• Rannikkojalka-
väki rantautuu. 

sä, reilun kilometrin päässä esi-
kunnasta. Kirkonmaan linnake, 
merivoimien toinen valmiuslin-
nake, on Kirkonmaalla Kotkan 
edustalla. 

Pataljoonan henkilöstöko-
koonpanossa on 95 tehtävää. 

Meritiedustelukoulutus 
- merivalvojasta 
meritiedustelijaksi 
Rakennemuutoksen myötä on 
Kotkan Rannikkopataljoonalle 
keskitetty kaikkien meritieduste-
lukomppanioiden koulutus. Tä-
män perusteella Kirkonmaan lin-
nakkeelle palvelukseen astuvan 
saapumiserän tavoitevahvuu-
deksi on asetettu 150 miestä. 

Peruskoulutuskauden jäl-
keen heistä pääosalle annetaan 
koulutus kykyjään vastaavaan 
tehtävään meritiedustelukomp-
panian kokoonpanossa. Meritie-
dustelukomppaniaa käytetään 
meri-, saaristo-, ilma-ja maa-alu-
eiden valvontaan, meri-ja maa-
tulenjohtoon, maalinosoituksiin, 
saaristotiedusteluun, väyläval-
vontaan ja erikoisjoukkojen toi-

minnan paljastamiseen. 
Komppanialle kuuluvista 

taisteluvälineistä uudet tulen-
johto- ja valvontavälineet, LASU 
2000 ja rannikkotutka, ovat pa-
rantaneet sen suorituskykyä. 
Komppanialle kuuluvat oleelli-
sena osana erilaiset kuljetusvä-
lineet, kuten veneet ja mootto-
rikelkat. Nämä mahdollistavat 
komppanian liikkumisen ja huol-
tamisen saaristossa. 

SLRR 

Tehtävä 
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 esikun-
ta. Rykmentin joukoista Santa-
haminassa sijaitsee myös Oh-
juspatteri. Rykmentin alainen, 
jatkuvasti miehitetty linnake on 
Isosaaren valmiusliinrgake. Se 

on suoraan rykmentin komen-
tajan alainen perusyksikkö, joka 
antaa erikoisalojen koulutusta 
mm. tuliasema-, merivalvonta-
ja säämiehille, rannikkojalkavä-
elle sekä asesepille. Isosaaressa 
annetaan alokaskoulutus vuosit-
tain n. 350:lle varusmiehelle. 

Historia 
Nykyinen Suomenlinna linnoi-
tettiin 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 
ehdittiin 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 
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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 Upinniemen 
koulutuskeskuksessa, Merisota-
koulussa ja Reserviupseerikou-
lussa Haminassa. 

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

mään. 
Merivalvonta- ja vartio-

mieskurssin miehistö saa rau-
hanajan merivalvonta-ja vartio-
koulutuksen painottuen veden-
alaiseen valvontaan ja sotilas-
kohteiden suojaamiseen. 

Rannikkopatterikurssilla 
miehistö saa koulutuksen kiinte-
än rannikkotykistön pääkalustol-
le eli 130 mm:n tornikanuunalle 
sekä muihin asejärjestelmiin ku-
ten 100 TK, 12.7 itkkja 7.62 kk. 

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

Rannikkojalkaväkimies-
kurssilla koulutetaan sodanajan 
kohteiden suojaamiseen tarkoi-
tettuja kivääri-ja kranaatinhei-
tinmiehiä, joiden ammattitai-
toon kuuluu toiminta saariston 
erikoisolosuhteissa, loppuun asti 
hiottu aseenkäsittelytaito, tie-
dustelu, vastahyökkäykset, asu-
tuskeskustaistelu, kranaatinhei-
tinkoulutus ja räjäytyskoulutus. 

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

Meripioneerikurssilla an-
netaan koulutus rannikolla ta-
pahtuvaan pioneeritoimintaan: 

linnoituslaitteiden rakentami-
seen, korjaamiseen, suluttami-
seen sekä liikkeen edistämiseen. 
Osa koulutettavista saa myös 
koulutuksen työkoneisiin ja rä-
jäyttämiseen. 

PORKRP 

Porkkalan Rannikkopataljoona 
on Upinniemessä toimiva jouk-
koyksikkö, johon kuuluvat pe-
rusyksiköinä Kuljetusviirikkö ja 
Tukikohtakomppania. Rannik-

• SLRR:n Ohjuspat-
terilla on kalusto-
naan meritorjunta-
ohjus MT085 

• Tukikohtakomp-
pania huolehtii 
Upinniemen varus-
kunnan turvallisuu-
desta. 
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• 7. Ohjuslaivueen 
Hamina-luokan 
ohjusvene Tornio 
vauhdissa. 

kopataljoona osallistuu huolto-
ja tukipalvelujen ylläpitämiseen 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueella niin maalla kuin merellä. 

Tehtävä 
Porkkalan Rannikkopataljoonan 
yleisinä tehtävinä ovat Upinnie-
men tukikohdan suojaaminen ja 
vartiointi, merikuljetukset koko 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueella ja taistelualusten tukeu-
tumispalvelujen tuottaminen. 
Tehtävään sisältyy sodan ajan 
meripuolustusalueen maaorga-
nisaation tarvitsemien sotilas-
poliisi-, merikuljetus-, huolto-ja 
muiden tukiyksiköiden tuotta-
minen ja varusmiesten erikois-
kouluttaminen. Tehtäviin kuuluu 
osallistuminen tavanomaisiin 
virka-aputehtäviin. 

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-
vallisuudesta, vartio-ja huolto-
palveluista yhteistyössä huolto-
keskuksen kanssa vastaava pe-
rusyksikkö. 

Historia 
Suomenlahden Meripataljoo-
na muodostettiin merivoimien 
organisaatiouudistuksen yhte-
ydessä 1998. Uuteen joukkoyk-
sikköön keskitettiin aikaisem-
mat erillisyksiköt tehtävineen ja 
toimintoineen. Tavoitteena oli 
toiminnan tehostaminen ja kus-
tannuksia aiheuttavien toimin-
tojen karsiminen. 1.1.2007 nimi 
muuttui Porkkalan Rannikkopa-
taljoonaksi. 

Koulutus 
Porkkalan Rannikkopataljoona 
tuottaa tukikohta-, tukeutumis-
ja merikuljetusyksiköitä. Vastaa 
sotilasveneenkuljettajien, so-
tilaspoliisien, meripioneerien 
erikoiskoulutuksesta. Osallistuu 
kertausharjoituskoulutukseen ja 
tukee vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta. 

7 .0 H J LV 

Tehtävä 
7. Ohjuslaivueen tehtävänä on 
merivalvonta, pintatorjunta-
valmiuden ylläpito, sukellusve-
neentorjuntavalmiuden ylläpito, 
kantahenkilökunnan ja varus-
miesten kouluttaminen. 

Historia 
7. Ohjuslaivue on perustettu 
1.6.1969. Laivueen nimi oli tuol-

loin Vartiolaivue kalustonaan 
tykkiveneet ja vartioveneet. 
Rauma-luokan ohjusveneet 
olivat laivueen pääkalustona 
1990-luvun alusta vuoteen 2005. 
Nykyisellään kehittyvässä laivu-
eessa aluskaluston muodosta-
vat Hamina-luokan ohjusveneet 
(Hamina,Tornio, Hankoja Pori) 
sekä Vartioviirikkö (Kiisla-luokan 
vartiolaivat: Kiisla ja Kurki). Lai-
vueen komentajalla ja esikun-
nalla on käytössään Syöksy-luo-
kan 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 
konejärjestelmä, taisteluväli-
ne, 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 
7.0hjuslaivueessa on hyvin mo-
nipuolista. Alusten ollessa ran-
nassa pääosa ajasta kuluu laivan, 
laitteiden ja järjestelmien huol-
toon, harjoitusten suunnitteluun 
ja ennen kaikkea henkilöstön 3 
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kouluttamiseen. Merellä olta-
essa toiminta on usein ympäri-
vuorokautista, jolloin tehtävissä 
ollaan kahteen vahtiin jaettu-
na vuorotellen. Merivalvonta ja 
erilaiset teemaviikot ohjus, ty-
kistö, sukellusveneentorjunta, 
naamiointi, pelastus, yms aloilta 
täyttävät alusten purjehduska-
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. 

5.MILV 

Tehtävä 
5. Miinalaivue on yksi Suomen-
lahden Meripuolustusalueen 
merellisistä joukkoyksiköistä. 
Laivueen päätehtävinä ovat me-
rimiinoitusvalmiuden ylläpito, 
puolustusvoimien sukeltajakou-
lutus, sukeltajavirka-apuvalmius 
sekä valmius kansainvälisiin krii-
sinhallintatehtäviin. 

5. Miinalaivueeseen kuuluu 
kolme perusyksikköä: Miinalaiva 
Pohjanmaa, Miinaviirikkö ja Su-
keltajakoulu. 

Miinalaiva Pohjanmaa on 
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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. 

Sukeltajakoulu 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 

• 5. Miinalaivueen 
miinalaiva Pohjan-
maa kouluttaa ja on 
valmiina kansainvä-
liseen kriisinhallin-
taan. 



• Aliupseerikoulun 
rannikkojalkaväki-
linjan liikkumisvä-
lineet ovat moni-
puoliset. 

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. 

MERIVKOULKESK 

Merivoimien Koulutuskeskus on 
Upinniemessä toimiva Suomen-
lahden Meripuolustusalueen ko-
mentajan alainen joukkoyksikkö. 
Koulutuskeskukseen kuuluvat 
Esikunta, 1.-4. Komppaniat ja 
Aliupseerikoulu. Esikunnan ko-
koonpanoon kuuluu Harjoitus-
laitekeskus, jota käytetään simu-
laattori-ja kalustokoulutukseen 
koko Merivoimissa. 

Tehtävä 
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 kah-
deksan viikkoa kestävällä pe-
ruskoulutuskaudella kaksi ker-
taa vuodessa. Koulutuskauden 
lopulla tehdään varusmiesten 
valinnat jatko-ja erikoiskoulu-
tukseen varusmiesten antamien 
näyttöjen ja henkilökohtaisten 
ominaisuuksien, siviilikoulutuk-
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sen, sekä fyysisen kunnon pe-
rusteella. Palvelustehtävänsä 
hyvin hoitanut varusmies voi siis 
vaikuttaa mahdollisuuksiinsa 
päästä toivomaansa palvelus-
tehtävään. On kuitenkin muis-
tettava, että tärkein kriteeri on 
puolustusvoimien koulutustarve 
ja palveluspaikoista ja palvelus-
ajan pituudesta viime kädessä 
päättää meripuolustusalueen 
komentaja. 

Peruskoulutuskauden jäl-
keen Merivoimien Koulutuskes-
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 
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 
Suomenlinnaan sekä erikoisali-
upseerikursseille esim. Hämeen 
Rykmentin Huoltokoulutuskes-
kukseen Lahteen. 

Kaikki Merivoimien Koulutus-
keskuksen yksiköt antavat oh-
jattua johtamis-ja kouluttamis-
taidon koulutusta reserviupsee-
ri-tai aliupseerikurssin suoritta-
neille varusmiesjohtajille, jotka 
näin pääsevät soveltamaan 
kurssin aikaisia oppeja koulut-
taessaan ja johtaessaan seuraa-
vaa 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 ansioitu-
neita kouluttajia ja huomioi-
daan tärkeimpiä sidosryhmiä. 
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Saaristomeren Meripuo-
lustusalue on merellinen 
valmiusyhtymä, jonka 
erityispiirteisiin kuulu-

vat korkea valmius ja suuri tor-
juntakyky jo rauhan aikana. Sen 

tehtäviä ovat merivalvonta ja 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen. Valvontaa suorite-
taan sekä kiinteillä järjestelmillä 
että aluksilla. Keskeisimpiä teh-
täviä ovat myös mereltä suun-

IhmI RANNIKON PUOLUSTAJA 

• Rauma-luo-
kan ohjusvene 
merellä. 

• Vilkkuviesti-
tystä. 

• Meritorjun-
taohjuspatteri 
MTO 85 M liik-
kuu pyörien 
päällä. 



tautuvan uhan torjuminen sekä 
meriliikenteen suojaaminen 
osana yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamista. 
Lisäksi meripuolustusalue vas-
taa joukkotuotannosta koulut-
tamalla omat joukkonsa, jotka 
se tarvittaessa myös perustaa 
sodan aikaa varten. Tiivis viran-
omaisyhteistoiminta ja valmis-
tautuminen kansainvälisiin krii-
sinhallintatehtäviin ovat meri-

puolustusalueen arkea. 
Saaristomeren Meripuo-

lustusaluetta johtaa meripuo-
lustusalueen komentaja. Esi-
kuntaan kuuluu operatiivisen 
osaston lisäksi huolto-osastoja 
henkilöstöosasto. Tilannekeskus 
kokoaa tilannekuvaa Torniosta 
Hankoon ulottuvalta alueelta 24 
tuntia vuorokaudessa. 

Organisaatioon kuuluu kol-
me joukkoyksikköä, jotka ovat 

4. Miinalaivue, 6. Ohjuslaivue 
sekä Turun Rannikkopataljoona. 
Omat yksikkönsä muodostavat 
lisäksi Huoltokeskus ja Laivaston 
Soittokunta. 

Modernisoituvat laivueet 
Laivueissa tärkeintä kalustoa 
ovat Rauma-luokan ohjusve-
neet, Hämeenmaa-luokan mii-
nalaivatsekä Kuha-luokan herä-
teraivaajat. Miinalaivat ovat läpi-
käymässä suurta modernisointi-
prosessia, jossa aluksille luodaan 
entistä parempi kyky meriliiken-
teen suojaamiseen ja kansain-
välisiin tehtäviin. Ensimmäinen 
modernisoitavista miinalaivoista 
- Hämeenmaa - on jo meripuo-
lustusalueen testiajokäytössä, 
ja toinen - Uusimaa - valmistuu 
telakalta tämän vuoden loppu-
puolella. 

Miinalaivueeseen kuuluu 
myös etsintäalus Kampela 3, 
jolla toteutettavat testaus-ja 
koejaksot ovat keskeisessä ase-
massa luotaessa valmiuksia uu-
sille miinantorjunta-aluksille. 
Ensimmäisen kokonaan uuden 
miinantorjunta-aluksen on arvi-
oitu valmistuvan vuonna 2010. 

Myös ohjuslaivueen kalus-
to kokee muutoksia, sillä 1980-
luvun puolivälissä valmistunut 
Helsinki-luokka poistuu käytöstä 
tänä vuonna. 

Varusmiehille laivueet tarjoa-
• Laivakonekivää-
riammuntaa. 
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patterista. Merikomppania vas-
taa meripuolustusalueen aliup-
seerikursseista, joita on tarjolla 
niin laivasto- kuin rannikkojou-
koillekin. Uutta tänä vuonna on 
maaliskuussa alkanut alustarkas-
tusosaston koulutus. Miinalai-
vojen ohella se on toinen meri-
puolustusalueen kansainvälisiin 
tehtäviin valmistautuva yksikkö. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalue osallistuu aktiivisesti 
harjoitustoimintaan monilla ta-
soilla niin omilla kuin kansainvä-
lisilläkin vesillä. Meripuolustus-
alueen vuosittaisista harjoituk-
sista suurimpia ovat alkukesällä 
ja loppusyksyllä pidettävät me-
ripuolustusharjoitukset. Kan-
sainväliseen toimintaan sisältyy 
koulutuksen ja harjoitusten li-
säksi kahdenvälistä yhteistyö-

• Asutuskeskus-
taisteluharjoitus 
Reilan harjoitus-
alueella. 

• Kuha-luokan 
raivaajat ovat osa 
4. Miinalaivueen 
kalustoa. 

vat moninaisia tehtäviä erilaises-
sa palvelusympäristössä. 

Koulutus mukana 
kehityksessä 
1.1.2007 perustettu Turun Ran-
nikkopataljoona on meripuolus-
tusalueen uusin ja suurin jouk-
koyksikkö, joka toimii laajalla 
alueella Turussa ja saaristossa. 
Sen päätehtäviä ovat valvonta, 
vartiointi, varusmiesten ja reser-
viläisten koulutus sekä sodan 

ajan joukkojen tuottaminen. 
Lisäksi pataljoona tuottaa meri-
tilannekuvaa ja vastaa osaltaan 
pintatorjunnasta ohjuspatteril-
la. Pataljoonaan kuuluu myös 
Itämeren tehokkaimpaan öljyn-
torjuntakalustoon kuuluva alus 
Halli. 

Turun Rannikkopataljoona 
koostuu viidestä perusyksiköstä: 
Merikomppaniasta, Sotilaspolii-
sikomppaniasta, Kuljetusviirikös-
tä, Gyltön linnakkeesta ja Ohjus-
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tä, josta hyvänä esimerkkinä on 
meritilannekuvan välittäminen 
Suomen ja Ruotsin välillä. 

Laivasto-ja rannikko-
joukkojen perinteikäs 
tukikohta 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueen nykyisen organisaatio-
muodon pohja luotiin 1.7.1998. 
Meripuolustusalue perustettiin 
yhdistämällä Saaristomeren 
Laivastoja Turun Rannikkoryk-
mentti. Nämä kaksi elementtiä 
- laivasto-ja rannikkojoukot 
- muodostavat vankan perustan 
meripuolustusalueen toiminnal-
le tänäkin päivänä. Päätukikohta 
on Pansiossa, joka sijaitsee vain 
noin kahdeksan kilometrin pääs-
sä Turun keskustasta. 

• Pommin purku 
vaatii tarkkuutta ja 
vahvoja hermoja. 
• Miinat odotta-
massa lastausta 
miinalautta Pansi 
oon. 



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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i Tehtävä -
j rannikon puolustus 
! Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
: mm. rannikkojääkäreitä, kranaa-
j tinheitinmiehiä, pioneereja, soti-
i laspoliiseja, ohjusmiehiä, kuljet-
! tajia ja veneenkuljettajia. Lisäksi 
i annetaan kolutusta moniin eri-
i koistehtäviin, kuten tulenjohto-, 
; viesti-ja mittaustehtäviin sekä 
i sairaanhoito-ja huoltotehtäviin. 

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

Uudenmaan Prikaatia johtaa 
! prikaatin komentaja. Organisaa-
i tioon 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. 

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. 

Koulutus -
rannikkojoukot 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
sotilaita ja joukkoja toimimaan 
rannikko-oloissa. Prikaati sijait-
see Dragsvikissä, vain kivenhei-
ton päässä koulukaupunkina 
tunnetun Tammisaaren keskus-
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erivoimien ja ran-
nikkotykistön yh-
distymiseen liittyen 
perustettiin 1.7.1998 

Merivoimien Varikko. Nimi muu-
tettiin 1.1.2006 Merivoimien Ma-
teriaalilaitokseksi, joka parem-
min kuvaa laitoksen nykyisten 
tehtävien laajuutta. 

Vaikka nykyisen Merivoimien 
Materiaalilaitoksen historia on-
kin lyhyt, niin juuret ulottuvat 
aikaan ennen talvisodan alkua. 
Syksyllä 1939 talvisodan uhan 
ollessa ilmassa, puolustusval-
misteluihin liittyen perustettiin 
rannikolle Merivoimien varikko-
ja huolto-organisaatioita, joiden 
osia ja tehtäviä on eri vaiheiden 
ja organisaatiomuutosten seu-
rauksena siirtynyt Merivoimien 
Materiaalilaitokselle. 

Merivoimien Materiaalilaitos 
on itsenäinen Merivoimien ko-
mentajan alaisuudessa toimiva 
laitos. Toimintavuosien aikana 

on Merivoimien Materiaalilaitos-
ta kehitetty ottamaan vastuuta 
koko merivoimien materiaalin 
laajasta kentästä. Merivoimien 
Materiaalilaitoksen toimenpi-
teillä luodaan tekniset edelly-
tykset perustettavien joukkojen 
varustamiselle sekä joukkojen 
taistelukelpoisuuden ja toimin-
takyvyn ylläpitämiselle kaikissa 
valmiustiloissa. Materiaalilaitok-
sen huoltotoiminta painottuu 
tekniseen huoltoon, joka on 
materiaalin tai järjestelmän koko 
sen elinjakson kestävää suunni-
telmallista huoltoa ja tarvittaes-
sa korjaustoimintaa. 

Merivoimien Materiaalilai-
toksella työskentelee 213 henki-
löä, joista 2/3 on siviilitehtäviä. 

Toiminnot ovat jakaantuneet 
neljään eri toimipisteeseen: 

Hallinto-osasto sijaitsee Tu-
russa Artukaisissa. Hallinto-osas-
to johtaa ja suunnittelee meri-
voima-materiaalin ylläpitoa ja 

varastointia sekä tukee Merivoi-
mien Materiaalilaitoksen mui-
den osien toimintaa vastaamalla 
henkilöstö-, talous-ja huoltoasi-
oiden hoidosta, tietohallinnos-
ta sekä turvallisuudesta. Tämän 
lisäksi hallinto-osaston vastuul-
la on merivoimien räjähteiden 
käyttö-ja varastointilupatoimin-
to sekä merivoimien kriisiajan 
huoltovarmuus. 

Hallinto-osasto hankkii pää-
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osan merivoimien tarvitsemista 
varaosista ja huoltopalveluista. 
Hallinto-osasto toimii merivoi-
mamateriaalia ylläpitäessään 
kiinteässä yhteistyössä niin koti-
maisen kuin ulkomaisen puolus-
tusväline- ja muun teollisuuden 
kanssa. 

Elektroniikkakorjaamo 
on Merivoimien Materiaalilai-
tokseen kuuluva C-tason kor-
jaamo. Käytössä on ISO 9001 ja 

AQAP 2110 mukainen sertifioi-
tu laatujärjestelmä. Toimipaik-
ka sijaitsee Turussa Pansiossa. 
Elektroniikkakorjaamo tuottaa 
merivoimien ja muiden puolus-
tusvoimien asiakkaiden elekt-
ronisten valvonta-, johtamis-, 
ase-ja integroitujen elektronis-
ten sodankäynnin järjestelmien 
sekä laivatykkien ja omasuoja-
järjestelmien huolto-, korjaus-ja 
asiantuntijapalveluja. Päätehtä-
viin kuuluu myös huollettavien 
järjestelmien dokumentointi ja 
ohjekirjapalvelu, oman alan eri-
koiskoulutus ja soveltuvin osin 
mittauslaitekalibroinnit. 

Kemiön Varikko-osasto 
sijaitsee Kemiön saarella, n 80 
kilometrin päässä Turusta. Hen-
kilökuntaa alueella on noin 70. 
Pääosa henkilöstöstä on siviilejä. 
Kemiön Varikko-osasto vastaa 
omalta osaltaan merivoimien 
taisteluvälineiden B-j a C-ta-
son huollosta sekä merivoimien 

erikoismateriaalin varastoin-
nista. Kemiön Varikko-osaston 
kokoonpanoon kuuluu Ohjus-
huoltola, Miinahuoltola ja mate-
riaaliala. 

Merivoimien Keskusvaras-
to toimii Pansiossa ja se tuottaa 
palveluja kaikille merivoimien 
joukko-osastoille. Keskusvaras-
ton päätehtäviä ovat varastoma-
teriaalin vastaanotto, varastoin-
ti ja jakaminen käyttäjille sekä 
maalilennokkitoiminnan suun-
nittelu, toteutus ja huolto. Kes-
kusvarasto jakautuu materiaalia-
laan ja lennokkiryhmään. 

Merivoimien Materiaalilaitos 
on nuoresta iästään huolimatta 
saavuttanut itsenäisen ja am-
mattitaitoisen laitoksen mai-
neen, jota pidetään jatkossakin 
yllä tekemällä lujasti töitä. 
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tsenäisen Suomen merivoi-
mien tutkimustoiminnan 
voidaan katsoa alkaneen, 
kun Helsingin Sotasatama 

aloitti 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, hallinto-
toimistoja tutkimus-ja kehittä-
misosasto Espoon Kilossa sekä 
mittaus-ja koetoimintaosasto 
Turun Pansiossa. 

Merivoimien Tutkimuslai-
tos on noin 50 hengen väel-
lään merivoimien pienin jouk-
ko-osasto. Yksi joukko-osaston 
erikoisuuksia on, ettei se anna 
varusmieskoulutusta. Siitä huoli-
matta laitokselta vaaditaan mel-
kein kaikkia samoja toimintoja 
kuin muilta merivoimien jouk-
ko-osastoilta. Nykyjärjestely on 
todettu toimivaksi ja merivoi-

mien kokonaistavoitteita varsin 
hyvin palvelevaksi. Laitos on 
toimintansa alusta alkaen ollut 
puolustusvoimissa edelläkävi-
jä verkottuneen ja tukitoimin-
nat ulkoistavan toimintamallin 
soveltamisessa. Merivoimien 
komentaja onkin merivoimien 
rakennemuutokseen liittyen sel-
västi päättänyt, että tutkimus-
laitosta kehitetään itsenäisenä 
joukko-osastona, joka toimii 
kahdella paikkakunnalla. 

Tutki m us-
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 operatiivista 
toimintaa erikoisosaamisellaan. 

Pansioon sijoitettu mitta-
us-ja koetoimintaosasto (mk-
osasto) tukeutuu toiminnassaan 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueeseen ja suorittaa mittaus-
ja koetoimintaansa Skinnarvi-

kin mittausasemalla ja Pansion 
yksikkömittaradalla sekä koe-
toiminta-alus Iskulla. Perustyö-
nä olevien alusten herätemitta-
usten lisäksi osaston toiminnan 
täyttää avovesikaudella meri-
voimien materiaalihankkeisiin 
liittyvä merellinen koetoiminta. 
Pääosa tästä koetoiminnasta 
tehdään Merivoimien esikunnan 
ja merivoimien muiden joukko-
osastojen toimeksiannoista. 

Tutkimus-ja kehittämisosas-
to (TK-osasto) on vuosien varrel-
la käyttänyt omassa merellisessä 
toiminnassaan erilaisia aluksia 
yhteistoiminnassa muiden vi-
ranomaisten ja valtion laitosten 
kanssa. Kiinteämpään yhteistoi-
mintaratkaisuun päästiin ke-
väällä 2001, kun Merivoimat ja 
Geologian Tutkimuskeskus alle-
kirjoittivat aiesopimuksen hank-
kia yhteinen tutkimusalus ja 
siihen liittyvät tutkimuslaitteet. 
Uusi hydrograafinen tutkimus-
alus sai kasteessa 16. joulukuuta 
2003 nimen Geomari. Kesä 2004 
kului pääosin koeajoihin ja lai-
teasennuksiin. Kesällä 2005 vii-
meisteltiin aluksen laiteasen-
nukset ja käynnistettiin varsinai-
nen tutkimustoiminta. 

Vuonna 2001 tehtiin sopimus 
meritorjuntaohjus 85:n (MTO-
85) modernisoinnista. Laitoksen 
molemmat osastot ovat olleet 
aktiivisesti mukana tässä hank-
keessa, joka huipentui kesällä 
2005 suoritettuun modernisoi-
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dun järjestelmän merikokee-
seen. Samaan aikaan on toteu-
tettu kansallisesti mittavana 
tutkimus-ja kehittämishankkee-
na uuden merimiinan (M2000) 
määrittely, testaus ja tuotteista-
minen. Merivoimien esikunnan 
johtaman hankkeen kehittämis-
vastuu merivoimissa on ollut 
MK-osaston miinasektorilla, joka 
on toteuttanut hankkeen yhdes-
sä suomalaisen teollisuuden ja 
tiedeyhteisön kanssa. Ensimmäi-
nen sarjahankintasopimus sol-
mittiin Patria ASL:n kanssa vuo-
den 2004 lopussa. 

Tutkimuslaitos on myös osal-
listunut Laivue 2000:n järjestel-
mien määrittelyyn, valintaan ja 
hankintaan. Kyseessä ovat olleet 
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 liittyen 
on myös toteutettu alusten he-
rätteiden mittaukset. 

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 käynnistetty toimenpiteet 
siirrettävän uravalvontajärjes-
telmän (SURA) hankkimiseksi. 
Aktiivinen ja passiivinen SURA 
täydentää kiinteitä järjestelmiä, 
on laskettavissa nykyisistä aluk-
sista, on nopea ottaa käyttöön 
ja tiedonsiirto aluksille tai maa-
asemaan on mahdollista. Järjes-
telmädemonstraatiot on toteu-
tettu kahdelle erilaiselle ratkai-
sulle ja koetoiminta on jatkunut 
edelleen. 

SURA liittyy suomalaisena 
osahankkeena yhdessä Ruotsin 
FMV:n (Ruotsin puolustusvoimi-
en materiaalilaitos) kanssa to-
teutettavaan laajempaan torpe-
do-, miina-ja sensorijärjestelmät 
-kehittämishankkeeseen (TMS). 
TMS:n määrittelyvaihe ajoittui 
vuosille 2002-2005, jonka jäl-
keen ovat seuranneet demonst-
raattori-ja sarjahankintavaiheet. 

Pohjakartoituksen pääteh-
tävänä on tuottaa merivoimien 
operatiivisen suunnittelun ja 
päätöksenteon vaatimat meren-
pohjan syvyys-ja laatukartat. 
Uusi Geomari -alus palvelee pää-
osin tätä tarkoitusta. Tarkat poh-
janlaatukartat ovat uusilla atk-
sovelluksilla muokattavissa meri-
voimien tarvitsemaan muotoon 
samalla kun vanhemmilla jär-
jestelmillä luotua dataa voidaan 
yhdistää lopputuotteisiin. 

Merivoimien lähivuosien 
suurin hanke on kolmen uuden 
miinantorjunta-aluksen han-
kinta. Merivoimien tutkimus-
laitos on osallistunut uuden 
MITO-aluksen määrittelyyn ja 
tarjousten arviointiin. Varsinkin 
MITO-järjestelmien evaluointi 
sekä siihen liittyvät ulkomaisten 
alusten käyttämien järjestelmi-
en kokeet ovat olleet laitoksen 
MK-osaston vastuulla. Myös mo-
net muut laitoksen tutkimukset 
liittyvät tähän 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 sen jälkeen toi-

minta on siirtynyt uuden 2005 
alusta toimintansa aloittaneen 
EU:n puolustusviraston (EDA) 
tutkimusorganisaation alle. Lai-
toksella on myös kiinteät yhteis-
toimintasuhteet mm. Ruotsin 
FMV:n ja FOI-tutkimuslaitoksen 
sekä Norjan FFI-tutkimuslaitok-
sen kanssa. 

Lopuksi 

Merivoimien Tutkimuslaitok-
sen 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 toimintamal-
li varmistaa sen, että tutkitaan 
oikeita asioita ja että tulokset 
saadaan kehittämisohjelmien 
käyttöön ilman viiveitä. Tämä ei 
ole mahdollista ellei merellistä 
toimintaympäristöämme ja me-
risotaan liittyviä erityisteknolo-
gioita 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 Merivoimi-
nen pitkäjänteiselle kehittämi-
selle yhä kansainvälisemmässä 
maailmassa. 
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• Asuntolaiva Pris-
ma ja koulutusalus 
Fabian Wrede. Merisotakoulu on me-

rivoimien komenta-
jan alainen puolus-
tushaara-, aselaji-, ja 

toimialakoulu, jonka päätehtäviä 
ovat merikadettien koulutus, 
merivoimien eri henkilöstöryh-
mien täydennyskoulutus sekä 
merivoimien reserviupseerien 
peruskoulutus. Vuosittain ope-
tuslaitoksessa opiskelee noin 
250 henkilöä. 

Vuonna 1930 perustettu Me-
risotakoulu sijaitsee Helsingin 
edustalla Suomenlinnassa Pikku 
Mustasaarella sekä Itä-Helsin-
gissä Santahaminassa. Vuosipäi-
väänsä sotilasopetuslaitos viet-
tää Saaristolaivaston Viaporin 
eskaaderin perustamispäivänä 
18. lokakuuta. 

Merisotakoulun tärkeimmät 
vuosittaiset harjoitukset ovat 
noin kuuden viikon pituinen 
koulutuspurjehdus sekä keväi-
sin ja syksyisin toimeenpanta-
vat rannikkotaisteluharjoitukset. 
Merisotakoulu on ensimmäisten 
sotilasopetuslaitosten joukossa 
maailmassa auditoitu koulutuk-
sen merenkulullisen tason osalta 
kansainvälisten merenkulkus-

Koulu-

laiva 

tandardien (STCVV 95) mukai-
seksi. 

Päätehtävänä koulutus 
Merivoimien upseerit koulute-
taan perustasolla Merisotakou-
lun Korkeakouluosastolla. Me-
rikadetit opiskelevat upseerin 
koulutusohjelmassa laivasto-
rannikkojoukko- ja johtamisjär-
jestelmälinjoilla. Kadet-
tien opinto-oikeudet 
vaihtelevat upseerin 
perusopinnoista sota-
tieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoihin. 
Sotatieteiden kandidaa-
tin opintojen laajuus 
on 180 opintopistettä, 
ja tutkinto suoritetaan 
kolmessa vuodessa. 
Valmistuttuaan upsee-
ri siirtyy suoraan työ-
elämään merivoimien 
joukko-osastoihin jouk-
kueen johtajan, asela-

• Koulutuspurjehdus 
sisältää tänä vuonna 
harjoituksen NATO-
osaston kanssa. 

jiupseerin tai merenkulku-up-
seerin tehtäviin. 3 -4 työvuoden 
jälkeen on mahdollisuus jatkaa 
opintojaan sotatieteiden mais-
teriksi. Opinnot kestävät kaksi 
vuotta. Sotatieteiden maisteri 
toimii yksikön varapäällikön ja 
päällikön tehtävissä sekä taiste-
lualuksilla 1. upseerin ja päälli-
kön tehtävissä. 

MERISOTAKOULl 

JOHTAJA 

MERISOTAKOULUN 

KOULUTUSKESKUS 

Koulu tus-

v i i r i kkö 

JOHTAMIS-
JA 

KOULUTTA-
MISTAKO 

TEKNIIKKA ТАКТ KKA 
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Täydennyskoulutusosasto 
vastaa merivoimien täydennys-
koulutuksesta. Osasto kouluttaa 
kursseilla ja eripituisilla toimi-
alajaksoilla upseereita, erikoi-
supseereja, opistoupseereita ja 
aliupseereita. 

Suuri osa merivoimien reser-
viupseereista koulutetaan Meri-
sotakoulun Reserviupseeriosas-
tolla. Linjavaihtoehtoja kaksi 
kertaa vuodessa järjestettävällä 
reserviupseerikurssilla on kaksi: 
laivasto-ja rannikkojoukkolinja. 
Laivastolinjalla koulutusta an-
netaan merenkulussa. Rannik-
kojoukkolinja jakaantuu viesti-, 
tul iasema-ja tulenjohto-opin-
tosuunti in. Kurssin aikana reser-
viupseerioppilaat osallistuvat 
muun muassa Merisotakoulun 
rannikkotaisteluharjoitukseen, 
jossa kouluttautuvat erilaisissa 
laivasto-ja rannikkojoukkojen 
johtajatehtävissä. Muut merivoi-
mien koulutushaarojen reser-
viupseerit koulutetaan Reser-
viupseerikoulussa Haminassa. 

Merisotakoulun muodosta-
vat Merisotakoulun johtaja, esi-
kunta ja joukkoyksikkönä Meri-
sotakoulun Koulutuskeskus sekä 
kolme erillistä perusyksikköä: 
Korkeakouluosasto, Täydennys-
koulutusosastoja Reserviupsee-
riosasto. 

Bologna 
on tullut jäädäkseen 
Syksyllä 2006 aloittaneet kade-
tit opiskelevat kaksiportaisen 

ESIKUNTA 
unnittelutoimisto Henkilöstötoimisto Huoltotoimisto 

tutkintorakenteen opetussuun-
nitelman mukaisesti. Tämä tar-
koittaa sitä, että kolmen vuoden 
opiskelun jälkeen henkilöt siir-
tyvät sotatieteiden kandidaatin 
tutk innon suorittaneina työelä-
mään noin kolmeksi vuodek-
si. Opintoihin he palaavat vielä 
noin kahdeksi vuodeksi suorit-
taakseen maisterin tutkinnon. 

Kandidaatin opinto-ohjel-
massa merisotalinjalla opiskel-
laan laivasto-, rannikkojouk-
ko- ja teknisellä linjalla. Opinnot 
sisältävät yleisten opintojen 
lisäksi perus-ja aineopintoja 
sotataidon, johtamisen, sotilas-
pedagogiikan ja sotatekniikan 

oppiaineissa. Opiskelija valitsee 
itselleen pääaineen, jota hän 
opiskelee vähintään 60 opinto-
pisteen verran. Pitkää sivuainet-
ta on opiskeltava vähintään 50 
opintopistettä ja kahta muuta si-
vuainetta 25 opintopisteen ver-
ran. Merisotalinjalla pääaineeksi 
muotoutuu pääsääntöisesti so-
tataito, sotatekniikka tai sotilas-
pedagogiikka. Opintojen aikana 
opiskelijat kir joittavat pääainee-
seen li ittyvän tutkimusraport in. 

Maisterin opinto-ohjelmassa 
opiskelijat jatkavat pääaineen 
ja pitkän sivuaineensa opintoja. 
Kaikille merisotalinjan opiskeli-
joil le järjestetään yhteinen noin 

Upseerikoulutus 2006-

Käytännön harjoittelu (2 I 

I Pääaine !J 1. sivuaine 1 1 2.sivuaine 1 1 3.sivuaine 
I väh 60 op 

i 
-50 op I 1 -25 op 1 1 -25 op 

Maisteri-
opinnot 
120 op 

PRO GRADU 

4.9. Kandidaatin tutkinto = min.180 op 31.8. 

Oppiaineet: 
Sotataito 

• Johtaminen 
• Sotilaspedagogiikka 
• Sotatekniikka 

A Upseerikoulutus 2006-

•10-11-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

1. vuosi 

n. 2 vuotta 

2. vuosi 3. vuosi 

Perusopinnot 

Laivasto 

Rannikko 

Aineopinnot 

Laivasto Laivasto 

Rannikko Rannikko 

Kandidaatti 
tutkinto 

{min. 180 opj 1 >P! 

Eriytyvät 
opinnot 

MPKK ja MER1SK 

Maisterin 
tutkinto 

{min. 300 op) 

fTif U 
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Sotatieteiden maisterin opin-
tojen opetussuunnitelmaa laa-
ditaan parhaillaan. Se on jatkoa 
Sotatieteiden kandidaattiopin-
tojen opetussuunnitelmatyölle. 
Projekti toteutetaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulun ohjaukses-
sa. Merisotakoululta projektiin 
osallistuu koulutuspäällikön 
johdolla henkilöstöä Merisota-
koulun koulutuskeskuksesta ja 
Korkeakouluosastolta. 

Suunnittelutyöhön käytet-
tävissä oleva aika on lyhyt, ko-
konaisuudessaan vain noin 6 
kuukautta. Tästä syystä sotatie-
teiden maisteriopintojen - suun-
nitteluprojektissa huomioidaan 
kokemukset sotatieteiden kan-
didaattiopintojen suunnitte-
lusta. Haasteena tulee olemaan 
Merivoimien vaatimusten yh-
teensovittaminen MPKK:n laati-
maan opintojen kokonaisraken-
teeseen 

Sotatieteiden maisterin opin-
tojen opetussuunnitelmaa laa-
dittaessa pyritään huomioimaan 
opiskelijoiden työelämäjaksolla 
saadut kokemukset ja osaami-
nen. Teoria ja käytäntö pyritään 
edelleenkin sitomaan toisiaan 
tukevalla tavalla merivoimien 
näkökulmasta tarkasteltuna. 
Maisteriopintojen opetussuun-
nitelma esitellään Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtorille tä-
män vuoden marraskuussa. En-
simmäinen uuden opetussuun-
nitelman mukaiset maisteriopin-
not alkavat syksyllä 2009. 

Ajankohtaista 
Merisotakoululla 

20 opintopisteen laajuinen so-
tataitoon kuuluva opintojakso. 
Pääainetta opiskellaan 80 opin-
topistettä ja sivuainetta 15 opin-
topistettä. Pro Gradu-tutkielma 
sisältyy pääaineopintoihin. 

Sekä kandidaatin että mais-
terin tutkintoon tähtäävissä 
opinnoissa opiskelijat opiskele-
vat Merisotakoulussa ja Maan-
puolustuskorkeakoulussa. 

Opetussuunnitelmatyö 
on jatkuvasti käynnissä 
Sotatieteiden kandidaatin opin-
tojen opetussuunnitelmaa tar-
kastetaan ensimmäiseltä kurssil-
ta saatujen kokemusten perus-
teella. Kokonaisuudessaan ope-
tussuunnitelma on ollut toimiva 
mutta toki tarkennettavaa on 
esimerkiksi tarkasteltaessa opin-
tojen kuormittavuutta. 

Asuntolaiva majoittaa ja 
muonittaa korjauksen 
ajan 
Merivoimat on vuokrannut Me-
renkulkulaitokselta merenmit-
taustukialus Prisman, joka toi-
mii asuntolaivana 1. joulukuuta 
2006 alkaneen Merisotakoulun 
rakennusten korjauksen ajan. 
Päärakennus peruskorjataan 
kokonaisuudessaan ja luokka-
rakennus perusparannetaan. 
Rakennukset valmistuvat arvioi-
dusti keväällä 2008. 

"Peruskorjauksessa säilytäm-

Fabian Wrede. 

• Koulutusalus 
Fabian Wredessä 
on nykyaikainen 
merenkulun va-
rustus. Ensin on 
kuitenkin opit-
tava ajamaan 
ögalla. 
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• Ylil Pertti Naapuri luokkarakennuksen puretulla lattialla. 

me vanhan perinteitä kunnioit-
taen, samalla teemme rakennuk-
sista nykyaikaisia", kommentoi 
Merisotakoulun johtaja, kommo-
dori Kimmo Kotilainen alkanut-
ta korjausta. Päärakennukseen 
lisätään korjauksen yhteydessä 
muun muassa ilmastointi, joka 
mahdollistaa tilojen kunnollisen 
käytön ja majoituskapasiteetin 
maksimoimisen. 

Merivoimien lähihistoriassa 
ensimmäistä kertaa toteutet-
tavassa asuntolaivaprojektissa 
ovat suomenlinnalaisista toimi-
joista olleet mukana Suomenlin-
nan hoitokunta ja Museoviras-
to. Kyseisten organisaatioiden 
kanssa neuvoteltiin muistakin 
vaihtoehdoista, muun muassa 
Matti Kurjen laiturin läheisyy-
teen suunniteltiin tilapäisiä pa-
rakkirakennuksia. Asuntolaiva 
sopii kuitenkin Suomenlinnaan 
loistavasti ja on huomattavasti 
edullisempi ratkaisu. 

Koulutus 
jatkuu normaalisti 
"Prisman vuokrauksen mahdol-
listi Merivoimien ja Merenkul-
kulaitoksen välinen hyvä yh-
teistyö", kommodori Kotilainen 

kertoo. "Mikä parasta, alus toimii 
majoitus-ja muonitustehtävien-
sä ohella koulutustilana; varus-
miehet oppivat konkreettisesti, 
kuinka aluksella toimitaan", Koti-
lainen jatkaa ja tähdentää, ettei 
Merisotakoulun rakennusten 
korjaus vaikuta varusmiesten 
koulutukseenkaan se järjeste-
tään korjauksen aikanakin ope-
tussuunnitelmien mukaisesti. 

Merivoimien reserviupsee-
rikurssi pääsee palveluksensa 
ajan tutustumaan aluksella asu-
miseen ja elämiseen. Erityisesti 
reserviupseerikurssin rannik-
kojoukkolinjalla opiskeleville 
upseerioppilaille tämä antaa 
mahdollisuuden uuden omak-
sumiselle, koulutus kun on heillä 
muuten linnakkeille ja rannikolle 
sijoittuvaa. 

Reserviupseerikurssilaisten 
lisäksi laivapalvelukseen totutte-
levat Prismalla toistakymmentä 
esikuntajoukkueen matruusia ja 
tykkimiestä. Laivapalvelus ero-
aa kasarmilla asumisesta muun 
muassa jatkuvana päivystämi-
senä, tilojen pienuutena ja ma-
joituksen järjestymisenä yhden 
hengen hyteissä isojen tupien 
sijaan. Lisäksi esimerkiksi palo-

turvallisuuteen on kiinnitettävä 
erityistä tarkkuutta. 

Varusmiesten ohella aluksel-
le ovat siirtyneet Merisotakou-
lun Reserviupseeriosaston hen-
kilökunta ja Merisotakoululla toi-
miva ruokala. Ruokailu aluksella 
järjestetään, kuten normaalisti, 
koko Merisotakoulun henkilös-
tölle, kadeteille ja varusmiehille. 

Asuntolaiva Prismassa on 52 
hyttiä, kaksi saunaa, toimistoti-
loja, vapaa-ajan viettoon mes-
sejä, puusepänverstas ja ruokala 
kaksine ruokasaleineen. Loka-
kuussa 2006 Suomenlinnaan 
saapunut asuntolaiva Prisma on 
kiinnittyneenä Iso Mustasaarel-
la sijaitsevassa Merisotakoulun 
Matti Kurjen laiturissa ja on Me-
risotakouluun kuuluvaa sotilas-
aluetta. 

• Jurmo rantautuneena Jänne-
rannikkotaisteluharjoituksessa. 
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Teksti: 
luutnantti 
Jukka-Pekka Lumilahti 
Suomenlahden 
merivartiosto 

• Suomenlahden merivartiostolla on omat valmiusjoukot. 

Suomenlahden merivar-
tiosto on merellinen 
yleisviranomainen, jonka 
juuret ulottuvat kielto-

lain ajalle 1930-luvulle. Itsenäi-
sen Merivartiolaitoksen aikakau-
della Suomenlahden alueella 
toimivien merivartiopiirien yksi 
päätehtävistä oli salakuljetusten 
valvonta. Sotavuosina merivar-
tiopiirit olivat liitetty Puolus-
tusvoimiin, mutta vuonna 1944 
Suomenlahden alueen merivar-
tiopiirit toimivat jälleen hetken 
osana itsenäistä Merivartiolai-
tosta. Syksyllä 1944 Merivartio-
laitos ja Rajavartiolaitos yhdis-
tettiin yhdeksi uudeksi valtion 
laitokseksi. Tästä hetkestä voi-
daan katsoa myös syntyneen 
Suomenlahden merivartioston. 

Suomenlahden 
merivartiosto tänään 
Suomenlahden merivartiosto on 
nykyäänkin osa Sisäasianminis-

teriön hallinnonalaan kuuluvaa 
Rajavartiolaitosta. Rajavartiolai-
tos onkin yksi keskeinen valta-
kuntamme sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden ylläpitoon osal-
listuva viranomainen. Suomen-
lahden merivartioston pääteh-
täviä ovat rajavalvonta, rajatar-
kastukset, meripelastus sekä 
sotilaallinen maanpuolustus. 
Suomenlahden merivartiosto on 
sotilaallisesti järjestäytynyt. Pal-
kattua henkilökuntaa on hieman 
yli 500 henkilöä, joista valtaosa 
palvelee sotilasvirassa. Sotilasvi-
roissa palvelevilla henkilöillä on 
käytössä soveltuvin osin puolus-
tusvoimien sotilasarvot. Meri-
vartioston toiminta-alue ulottuu 
merellä valtakunnan itärajalta 
Hangon länsipuolelle, etelärajan 
ollessa Suomen aluevesien ul-
korajalla. Osa tehtävistä suorite-
taan kuitenkin sitäkin etelämpä-
nä aina Suomen talousvyöhyk-
keen ulkorajalla saakka. Maalla 
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• Vartiolaivat Tavi 
ja Merikarhu toimi-
vat merivartioin-
titehtävien lisäksi 
myös pelastus-, 
ympäristönsuoje-
l u j a sotilaallisen 
maanpuolustuksen 
tehtävissä 

toiminta-alue ulottuu rannikko-
kuntien lisäksi Hämeenlinnan ja 
Lahden tasalle. 

Suomenlahden merivartios-
ton komentajana toimii kommo-
dori Matti Möttönen Joka aloitti 
tehtävässään 1.2.2007. Tätä ai-
emmin hän on toiminut muun 
muassa Pohjanlahden merivar-
tioston komentajana ja Rajavar-
tiolaitoksen henkilöstöpäällik-

könä. Helsingin Katajanokalla 
toimii vartioston esikunta. Suo-
menlahden merivartioston or-
ganisaatioon kuuluu esikunnan 
lisäksi kaksi merivartioaluetta, 
rajatarkastusosasto ja kaksi var-
tiolaivaa. Helsingin merivartio-
alue vastaa merivartioston teh-
tävien suorittamisesta Helsingin 
ja Hangon välisellä alueella. Kot-
kan merivartioalue puolestaan 

vastaa tehtävien suorittamisesta 
Sipoon ja Virolahden välisellä 
alueella. Ulkovartiolaivat Meri-
karhu ja Tavi täydentävät meri-
vartioalueiden toimintaa koko 
Suomenlahden alueella. Meri-
karhu on ympärivuotiseen käyt-
töön vuonna 1994 valmistunut 
vartiolaiva ja Tavi puolestaan on 
avovesikaudella käytettäväksi 
tarkoitettu vuonna 2002 valmis-

• Venäjän öljykul-
jetusten räjähdys-
mäinen kasvu on 
lisännyt ympäristö-
onnettomuuksien 
vaaraa Suomenlah-
della. 
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liikennettä. 
Suomenlahden merivartios-

ton tietoon tulee vuosittain va-
jaa neljä tuhatta rikosta tai rikko-
musta. Valtaosa näistä ilmenee 
rajatarkastusten yhteydessä. 
Paljastuneiden tapausten määrä 
on kasvanut, johtuen matkusta-
jamäärien kasvamisesta. Osa ta-
pauksista on varsin lieviä, mutta 
vakavimpia rikoksia ovat laitto-
man maahantulon järjestämisri-
kokset. Laittoman maahantulon 
järjestäminen on maailmanlaa-
juisesti erittäin suuri ongelma, 
joka on Suomessa lisääntynyt 
Aasian lentoliikenteen kasvun 
myötä. Uuden, vuonna 2005 
voimaan tulleen rajavartiolain 
mukaan Suomenlahden meri-
vartiosto suorittaa esitutkinnan 
pääosalle valvonnassaan pal-
jastamistaan rikoksista ja rikko-
muksista ja toimittaa tapaukset 
syyttäjälle syyteharkintaan. 

Rajavartiolaitos on meripe-
lastuksen päävastuuviranomai-
nen. Katajanokalla sijaitsevasta 
Suomenlahden merivartioston 
johtokeskuksesta, joka toimii 
samalla Helsingin Meripelas-
tuslohkokeskuksena, johdetaan 
vuosittain noin 800 meripe-
lastustapahtumaan, joissa on 
mukana yli kolmetuhatta avun-
tarvitsijaa. Noin 70 prosentissa 
meripelastustehtävistä merivar-
tiosto suorittaa itse pelastusteh-
tävät omilla yksiköillään. Suo-
menlahden öljykuljetusten voi-
makas kasvuja erittäin runsas 
Helsingin ja Tallinnan välinen ris-
teävä alusliikenne muodostavat 
suuren onnettomuusriskin, jossa 
vakavilta suuronnettomuuksilta 
on toistaiseksi onneksi vältytty. 

Perinteisten metsästyksen-, 
kalastuksen-ja vesiliikenteen-

• Valistus on osa 
merivartioston laa-
jaa työkenttää. 

• Pilssivesipäästöt 
havaitaan helposti 
ilmasta. Merivar-
tiosto tutkii päästöt 
ja määrää niiden ai-
heuttajalle maksu-
seuraamuksen. 

tunut alus. Alukset ovat merivar-
tiotehtävien lisäksi varustettuja 
myös pelastus-, ympäristön-
suojelu ja sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtäviä varten. 
Helsingin rajatarkastusosasto 
jakaantuu Länsisataman-, Ete-
läsataman-ja Helsinki-Vantaan 
lentoaseman rajatarkastusyksi-
köihin, sekä erilliseen tutkintayk-
sikköön. Helsingin rajatarkas-
tusosasto huolehtii vuosittain 
yli yhdeksän miljoonan ihmisen 
maahantulo-ja maastalähtö-
edellytysten tarkistamisesta. 
Suomenlahden merivartios-
ton oman organisaation lisäksi 
merivartiostolla on käytössään 
Rajavartiolaitokseen kuuluvan 
Vartiolentolaivueen Helsingin 
vartiolentueen helikopterit. He-
likoptereiden tukikohdassa Mal-
min lentokentällä on jatkuvasti 

lähtövalmiudessa ainakin yksi 
Agusta Bell / Bell 412 meripelas-
tushelikopteri. 

Monipuoliset tehtävät 
Suomenlahden merivartioston 
yksi päätehtävistä on rajatur-
vallisuuden ylläpitäminen me-
rirajalla ja valvomillaan rajanyli-
tyspaikoilla. Merirajavalvonnan 
rungon muodostavat Suomen-
lahden merivartioston, Merivoi-
mien ja Merenkulkulaitoksen 
hallinnoimien valvontasensorien 
tuottama meritilannekuva, jota 
täydennetään merivartioasemil-
ta suoritettavalla tähystyksellä, 
vene-, vartiolaiva-ja ilma-alus-
partioilla. Merirajavalvonnalla 
luvattomien rajaylitysten estä-
misen ja paljastamisen lisäksi 
valvotaan muun muassa merelli-
sen ympäristön suojelua ja vesi-
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valvonnan lisäksi merivartios-
ton yksiköitä käytetään entistä 
enemmän myös muihin merel-
lisiin viranomaistehtäviin. Näitä 
ovat muun muassa sairaankulje-
tukset, ympäristön-ja pilssivesi-
päästöjenvalvonta, Suomen ta-
lousvyöhykkeen valvonta, sekä 
yleisen järjestykseen ja turvalli-
suuteen liittyvät tehtävät. 

Sotilaallinen maanpuolustus 
on tärkeä osa Suomenlahden 
merivartioston tehtäväkenttää. 
Suomenlahden merivartiosto to-
teuttaa sotilaallista suunnitelma-

valmiuttaan kiinteässä yh-
teistoiminnassa Suomen-
lahden meripuolustusalu-
een kanssa. Suomenlah-
den merivartiosto osallistuu ja 
järjestää säännöllisesti sotilaal-
lisia harjoituksia, joissa koulute-
taan merivartioston oman hen-
kilökunnan lisäksi myös merivar-
tioston reserviläisjoukkoja. 

Kansainvälisyys on arkipäi-
vää Suomenlahden merivartios-
ton toiminnassa. Rajatarkastuk-
sissa käytetään päivittäin useita 
kymmeniä eri kieliä, meripelas-

tustehtävissä työskentelykielenä 
käytetään rutiininomaisesti eng-
lantia ja rajavartiomiehet ovat 
jatkuvasti rajaturvallisuustehtä-
viä toteuttaessaan yhteydessä 
ympäri Eurooppaa ja maailmaa. 
Kansainvälistymistä kuvaa hyvin 
myös se, että kaukaisin Suomen-
lahden merivartioston työnteki-
jän virkapaikka on tällä hetkellä 
Kiinan Pekingissä. 

• Rajavartiolaitos 
on meripelastuksen 
vastuuviranomai-
nen. 

• Porkkalaan me-
rivartioasema sai 
uudet tilat vuonna 
2006. 

Merivartiosto 
suorittaa myös ve-
siliikenteen valvon-
taa. 
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Rajaturvallisuuden ylläpito - kä-

sitteellä tarkoitetaan kaikkia niitä 

toimenpiteitä sekä jäsenvaltiossa 

sisällä että myös ulkomailla, joilla 

pyritään estämään valtakunnan-

rajan ja ulkorajan ylittämisestä 

annettujen säännösten rikkomi-

nen ja rajat ylittävästä liikentees-

tä mahdollisesti aiheutuvat uhat 

yleiselle järjestykselle ja turval-

lisuudelle. Toimenpiteillä varmis-

tetaan yleisesti rajanylityksen 

turvallisuus. 

Teksti: 
komentaja 
Ari Laaksonen 
Länsi-Suomen 
merivartioston 
apulaiskomentaja 

3 
9 RANNIKON PUOLUSTAJA 



Läntisellä merialueella ra-
jaturvallisuuden ylläpitä-
misestä vastaa Rajavartio-
laitoksessa Länsi-Suomen 

merivartiosto. Merivartioston 
toimialue ulottuu aina Hangon 
läntiseltä selältä Tornion ja Ylitor-
nion kuntien rajalle asti, mukaan 
lukien Ahvenanmaan maakunta. 
Aluevesirajaa kertyy valvotta-
vaksi 1080 km (580mpk) ja Ruot-
sin vastaista maarajaakin 48 km. 
Alue on jaettu neljään merivar-
tioalueeseen ja lisäksi alueella 
valvotaan neljällä vartiolaivalla. 

Vartiolaivoista Tursas-luokan 
alukset Tursas ja Uisko on juuri 
peruskorjattu, jossa yhteydes-
sä aluksiin asennettiin kiinteät 
öljynkeräyslaitteistot ja jäteöljy-
säiliö, ja niihin tuli lisää pituutta 
aikaisempien 50 metrin lisäksi 12 
metriä. Peruskorjauksessa uusit-
tiin myös täysin komentosilta lait-
teistoineen, valvontajärjestelmät, 
pääkoneet, putkistot sekä kiinni-
tyslaitteet. Vanhat potkurit kor-
vattiin ruoripotkurijärjestelmällä. 
Ympäristönsuojelu, Rajavartio-
laitoksen perusperiaatteena, 
otetaan huomioon myös vartio-
laivoissa, jotka modernisoidaan 
vielä tämän vuoden aikana kaik-
ki siten, että edes puhdistettuja 
jätevesiä ei jatkossa enää lasketa 
aluksista mereen, vaan tuodaan 
maihin jätevesikäsittelyyn. 

Merivartioasemien peruska-
lustoon kuuluvien partiovenei-
den uusiminen alkaa suunnitel-
mien mukaan tämän vuoden 
aikana. Syksyllä valmistuu uuden 
partioveneen ensimmäinen pro-
totyyppi, jonka pohjalta nykyistä 
partiovenekalustoa korvataan 
suunnitelmien mukaan mahdol-

• Tarvittaessa on kyettävä siir-
tymään nopeasti ja turvallisesti. 
Kuvassa veneliikenteen tarkas-
tuksiin ja erityistilanteisiin erityi-
sesti soveltuva nopeavene Porin 
merialueella. 

lisimman nopealla aikataululla 
vastaamaan paremmin nykyisiä 
operatiivisia tarpeita sekä tekni-
siä vaatimuksia. 

Rajaturvallisuuden 
ylläpito 
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen 
on Rajavartiolaitoksen pääteh-
tävä. Näin ollen se on sitä myös 
Länsi-Suomen merivartiostolle. 
Vartiostolle toinen lähes yhtä 
merkittävä tehtävä on meripe-
lastustoimen johtaminen ja osal-
listuminen muuhun etsintä-ja 
pelastustoimintaan. Merialueella 
laittomien ympäristöä turme-
levien päästöjen valvonta sekä 
niiden torjuntaan osallistuminen 
sekä luonnonsuojelualueiden 
valvonta ovat merkittäviä ympä-
ristön turvallisuuteen vaikuttavia 
tehtäviä. 

Toimenpiteet, joilla turvalli-
suutta ylläpidetään, ovat valvon-
nan lisäksi valistaminen, sujuvien 
tarkastusmenetelmien käyttö, 
hyvä rikostiedustelu-ja analyysi-
toiminta sekä havaittuihin rikol-
lisiin tai muuten turvallisuutta 
vaarantaviin toimiin puuttumi-
nen sekä rikosten ammattitaitoi-
nen ja tehokas tutkinta syyllisten 
saattamiseksi oikeuslaitoksen 
käsittelyyn. Kaikkia näitä toimia 
tehdään Suomessa viranomais-
ten välisellä kiinteällä yhteistyöl-
lä, kuten myös kansainvälisessä 
yhteistyössä naapurimaiden vas-
taavien viranomaisten kanssa. 

Rajaturvallisuuden 
ylläpito on yhteistyötä 
Länsi-Suomen merivartioston 
keskeisiä yhteistyöviranomaisia 
ovat poliisi, tulli, Merenkulkulai-
tos, merivoimat ja ympäristön-
suojeluviranomaiset. Päivittäistä 
yhteistyötä on Ruotsin ja Viron 
viranomaisten kanssa, ja tietojen 
vaihdossa omana kokonaisuute-
naan Itämeren valtioiden rajavar-
tioviranomaisten yhteistyö. Jo-
kaisessa Itämeren maassa toimii 
kansallinen koordinointikeskus, 
jonka kautta välitön tietojenvaih-
to on mahdollista ympäri vuoro-
kauden kaikkina vuoden päivinä. 
Näin mm. rajat ylittävästä rikolli-
suudesta saataviin havaintoihin 
on mahdollista reagoida riittävän 
nopeasti ja myös suunnitella ja 
toteuttaa yhteisiä valvontaiskuja 
turvallisuustilanteen mukaisesti. 

Onnistunut valvonta on hy-
vän perustiedon, tehokkaan ri-
kostiedustelun, tietojen analy-
soinnin, tiedonvaihdon, tilanne-
tietoisuuden, tarpeiden ja jat-
kotoimenpiteiden kokonaisuus, 
josta minkä tahansa osa-alueen 
puutteellisuus romahduttaa lop-
putuloksen. Tarkastustoimintaa 
Länsi-Suomen merivartioston 
alueella ei juuri mihinkään liiken-
nemuotoon tai toimintaan ole 
mahdollista kohdistaa kattavana, 
jonka vuoksi tehokas rikostiedus-
telu ja -analysointi on avainase-
massa. 

Kaikki tarkastustyö ei kuiten-
kaan tähtää pelkkään luvatto-
muuden paljastamiseenkaan 
myös tarkastaminen sinällään, ja 
muukin välitön kanssakäyminen 
asiakkaiden kanssa on tärkeä ja 
oleellinen osa kokonaisturvalli-
suuden muodostumisessa. Oleel-
lista on kaikkien viranomaisten 
yhteistoimin muodostaa kansa-
laisille turvallisuuden tunne, joka 
perustuu hyvään todelliseen tur-
vallisuustilanteeseen. 

Turvallisuutta tuottavat 
toimet Länsi-Suomen me-
rivartioston alueella 
Länsi-Suomen merivartioston 
tehtäväkentän erikoispiirteitä 
ovat Ahvenanmaan erityisase-

• Nuori merivartio-
koira Ciru tarkasta-
massa ensimmäisiä 
kauppa-aluksiaan 
satamassa. Erityi-
sesti kauppa-alus-
ten tarkastuksessa 
koiran merkitys on 
ratkaiseva piilotet-
tujen henkilöiden 
tai huumeiden pal-
jastamisessa. 
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• Matkustaja-aluk-
sen evakuointihar-
joitus Ahvenanme-
rellä 2006. Vastaa-
via yhteisharjoituk-
sia pyritään järjes-
tämään vuosittain 
varustamojen ja 
viranomaisten yh-
teistoimin. 

ma sekä maantieteellisesti että 
lainsäädännöllisesti, alusliiken-
nepalvelusta huolehtiminen 
Pohjanlahden alueella, syvän 
saariston halki kulkevat tiheästi 
liikennöidyt laivaväylät, yhteistoi-
minta neljän läänin alueella sekä 
Ruotsin rannikkovartioston (KBV) 
kanssa. Osittain juuri näiden piir-
teiden ja olosuhteiden vuoksi 
LSMV tuottaa merellisiä turval-
lisuuspalveluja kolmella kielellä 
saariston ja rannikon asukkaille 
sekä muille merialueella liikkuvil-
le ihmisille. 

Vaikka varsinaiset rajatar-
kastukset ovat Länsi-Suomessa 
lukumääräisesti vähäisiä, mm. 
Schengen-sopimuksen seurauk-
sena, riittää haasteita jatkuvas-
ti laajentuvalla tehtäväkentällä. 
Rajaturvallisuuden ylläpitämisek-
si vartiossa toimii myös erityis-
koulutettu joukkue, jolla varau-
dutaan tarpeen vaatiessa vas-
taamaan myös kaikkein äärim-
mäisiin rikollisuuden muotoihin 
yhdessä poliisin kanssa. Tässäkin 
merivartioston erityisosaamisena 
on toiminta juuri merellisessä toi-
mintapiirissä sekä aluksiin koh-
distuvissa uhkatapauksissa. 

Erityisesti meripelastuksen 
johtaminen, suorittaminen ja 
koordinointi on muodostunut 
näkyvimmäksi osaksi monipuo-
lista tehtäväkenttää. Valtakun-
nallinen meripelastuskeskus si-
jaitsee vartioston esikunnassa 
ja sen johdolla johdetaan kaikki 

Länsi-Suomen meripelastusloh-
kon vastuualueen meripelas-
tustapahtumat yhdessä Vaasan 
lohkokeskuksen kanssa. Suomen 
meripelastustointa koskevasta 
operatiivisesta kansainvälisestä 
yhteydenpidosta vastaa meri-
pelastuskeskus. Länsi-Suomen 
merialueella on vuosittain me-
ripelastussuoritteita noin 700 
kappaletta ja osallisena niissä on 
keskimäärin noin 3400 ihmistä. 
Lisäksi muita pelastustoimenpi-
teitä suoritetaan harvaan asutuil-
la alueilla ja vaikeiden yhteyksien 
päästä noin 400 vuosittain. Niillä 
on suuri merkitys, koska kyseessä 
on lähes aina hyvin vakava louk-
kaantuminen tai sairastuminen. 
Kansainvälisiä yhteyksiä eri tilan-
teisiin liittyen on noin 300 vuosit-
tain eli lähes päivittäin. 

Uutena tehtävänä Länsi-Suo-
men merivartiosto määrää alus-
jätelain muutoksen myötä me-
rellisiin öljypäästöihin liittyvän 
hallinnollisen seuraamusmaksun 
varustamoille tai laivaisännille, 
joiden omistaman tai hallinnoi-
man aluksen voidaan todeta 
päästäneen öljyä Suomen talous-
vyöhykkeellä tai aluevesillä. Seu-
raamusmaksun suuruus määräy-
tyy päästön määrän ja aluksen 
koon mukaan ja voi nousta enim-
millään jopa satoihin tuhansiin 
euroihin. 

Luonnonsuojelualueiden 
valvonta kuuluu myös ympäris-
tönsuojelua tukeviin tehtäviin. 

Saariston alueella on runsaasti 
luonnonsuojelualueita, joita kos-
kevien sääntöjen ja määräysten 
noudattaminen kuuluu myös 
vartioston valvottaviin kohteisiin. 

Sisäisen turvallisuuden tehtä-
vien lisäksi merivartiosto osallis-
tuu myös ulkoisen turvallisuuden 
tehtäviin osallistumalla valtakun-
nan puolustukseen. Poikkeusajan 
tehtäviä varten on mahdollista 
perustaa rajajoukkoja Rajavartio-
laitoksen tehtävien suorittami-
seksi tai tarvittaessa liitettäväksi 
osaksi puolustusvoimia. Tämän 
tehtävän vuoksi rajavartiomiehil-
lä on sotilaallinen peruskoulutus 
ja kertausharjoituksin sekä osal-
listumalla valmiussuunnitteluun 
valmistaudutaan myös poikkeus-
aikana suorittamaan Rajavartio-
laitoksen tehtävät ja tarvittaessa 
myös puolustamaan maata ulko-
puolista hyökkääjää vastaan. 

Tulevaisuuden kuvia 
Niin kuin muuallakin Suomes-
sa, myös Länsi-Suomen alueella 
päällimmäisenä rajaturvallisuu-
den uhkana nähdään laittoman 
maahantulon, ihmissalakulje-
tuksen ja ihmiskaupan lisäänty-
minen. Länsi-Suomessa tämä ei 
toistaiseksi ole suuri ongelma, 
mutta kasvavaan uhkaan on 
varauduttava. Uhkana on, että 
rikollisia hakeutuu toimimaan 
myös Länsi-Suomen reiteille, eri-
tyisesti Turun, Ahvenanmaan ja 
Tornion kautta. 
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Kaikkien tehtävien tehokas 
suorittaminen edellyttää kiinteä-
tä yhteystyötä eri yhteistoimin-
taviranomaisten kanssa, kuten 
poliisin, tullin, merenkulkulai-
toksen sekä meripuolustusalu-
een kanssa. Rajavartiolaitoksen 
strategiassa julkaistu tavoitteena 
oleva yhteistyökykyisyys sekä 
rajaturvallisuuden ja meripelas-
tuksen asiantuntevuus asettavat 
selkeän tavoitteen toimintatapo-
jen edelleen kehittämiselle sekä 
työlle asetettavan laadun kehi-
tykselle. Meripelastus yleensäkin 
ja mm. monialaonnettomuuksiin 
varautuminen on jatkuvaa kehi-
tystyötä vaativa osa-alue, jossa 
myös vapaaehtoisten järjestöjen 
roolilla on suuri merkitys. Varau-
tumisessa myös ammattimeren-
kulkijoiden omalla aktiivisella 
toiminnalla on suuri merkitys ja 
mm. yhteisillä harjoituksilla on 
saavutettavissa entistä parempaa 
osaamista ja valmiutta varautua 
mahdollisiin onnettomuuksiin. 

Meripelastuksen saralla työ ei iki-
nä tule valmiiksi, vaan valmiuden 
ylläpito vaatii jatkuvaa kehitystä 
ja harjoittelua. 

• Kauppa-aluksen öljypäästö Suomenlahdella 
2006. Määrättiin 12834 € suuruinen öljynpäästö-
maksu ulkomaiselle varustamolle. 
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Saaristomeren 
Meripuolustusalueen komentaja 
Kommodori Kari Takanen 

Merivoimien Materiaali-
laitoksen johtaja 
Kommodori Jaakko Tikka 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
Kommodori Henrik Nysten 

Saaristomeren Meripuolustus- Merivoimien Materiaalilaitoksen Uudenmaan Prikaatin 
alueen esikuntapäällikkö osatopäällikkö esikuntapäällikkö 
Komentaja Veijo Taipalus Komentaja Juha Jäppilä Komentaja Harri Niskanen 

MERIVOIMIEN 
JOHTO 
1.6.2007 

Merivoimien komentaja Merivoimien Esikunnan 
Vara-amiraali esikuntapäällikkö 
Hans Holmström Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala 
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Merivoimien operaatiopäällikkö 
Kommodori Tapio Maijala 

Merivoimien henkilöstöpäällikkö 
Kommodori Hannu Taskinen 

Merivoimien huoltopäällikkö 
Komentaja Heikki Mahlamäki 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen komentaja 
Kommodori Timo Junttila 
(1.7.2007 alkaen) 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen esikuntapäällikkö 
Komentaja Sakari Martimo 

Merisotakoulun apulaisjohtaja 
Komentaja Jukka Viitanen 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja 
Komentaja Taisto Vanhamäki 

Merisotakoulun johtaja 
Kommodori Kimmo Kotilainen 

Merivoimien Tutkimuslaitoksen johtaja 
Insinööriommodori 
Pekka Kannari 
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inisen 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- ^ B 
mistä. 

Säätiön toiminn 
teenä on Sininen R 

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 ryhdyttiin uu-
den aluksen hankintaan. Säätiön 
nimi muutettiin 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-
tettiin aluksi rekisteröimättömä-
nä ja sittemmin rekisteröitynä 
27 meripuolustusyhdistyksen 
yhteistoimintaorganisaationa, 
säätiön toiminta laajeni vuodes-
ta 1996 alkaen valtakunnalliset 

c> 
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SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

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-
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. 
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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 OyAkerFinnyardsAb 
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 0 
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 
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 
040-5030875 
aslak.saviranta@srs.fi 

http://www.sininenreservi.fi/ 
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http://www.sininenreservi.fi/


R A N N I K K O T Y K I S T Ö S Ä Ä T I Ö 

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 sääticMyfc 
oma pankkitili. Säätiön tarpeel 

lisuutta ja päämääriä käsittelevä 
ensimmäinen työkokous järjes-
tettiin 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 ryhdyttiin 
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 tuotti tulosta sillä 
31.7.1979 pidetyssä yhdistyksen 
rahavaliokunnan kokouksessa 
todettiin peruspääoman kasva-
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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 6 jäsentä 
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 imi i to imi tusjohtaja ja reservin majuri 
Keijo Tapiovaara sekä varapuheenjohtaj ina to imi tus joh-
taja ja reservin komentajakapteeni Kari Tark ia inen sekä 
prikaatikenraali Asko Ki lp inen. Valtuuskunnan kokoon-
pano kokonaisuudessaan on seuraava: 

eversti Juhani A. Niska 
varatuomari Timo Kivi-Koskinen 
to imitusjohtaja Seppo Riitamaa 
to imitusjohtaja Keijo Tapiovaara 
l ippueamiraal i HannoStrang 
tuotepääl l ikkö Ulla Varjola 
to imitusjohtaja Eero Sivunen 
varatuomari Christer Antel i 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
kansanedustaja Eero Akaan-Pentt i lä 
to imitusjohtaja Kjell Forsen 
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila 
kommodor i Stig-Göran Grönberg 
kontra-amiraal i Pertt i Malmberg 
to imitusjohtaja Olli Katava 
opetusneuvos Pentti Jänkälä 
to imitusjohtaja Mat t i Julin 
myynt ipääl l ikkö Markku Rouhe 
to imitusjohtaja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
to imitusjohtaja Kari Tarkiainen 

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 

kommodor i Timo Juntt i la, MPKK (pj) 
kommodor i Tapio Maijala, RtUY 
toimitusjohtaja Pertt i E.K. Aalto, Johtorengas 
talousjohtaja Jouni Grönroos, SLRT-kilta 
komentaja Timo Saastamoinen, PE 
kapteeni luutnant t i Jari Andersson, RTOU 

Säätiön asiamiehenä to imi i 
komentajakapteeni Jukka Leikos. 
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 

^ERIPUOLUSTUSPIIRI 

Piiripäällikkö 
s/latti Mäkinen 
natti.makinen@mpkry.fi  
340-592 6173 

.ÄNTINEN 
KOULUTUSALUE 
Muepäällikkö 
Vlatti Ketola 
natti.ketola@mpkry.fi  
3400-328 097 

PERÄMEREN 
PAIKALLISOSASTO 
Vlatti Paaso 
matti.paaso@pp.inet.fi  
340-773 25335 

KOKKOLAN 
MERIOSASTO 
Jari Kivioja 
jari.kivioja@lp.poliisi.fi  
050-5311463 

VAASAN 
MERIOSASTO 
Jari Järvinen 
jari.jarvinen@netikka.fi 
0400-561541 

RAUMANMEREN 
PAIKALLISOSASTO 
Pertti Peltonen 
pertti.peltonen@ 
dnainternet.net 
0400-722 846 

SAARISTOMEREN 
MERIPUOLUSTUSOSASTO 
Tapio Hirvonen 
t.hirvonen@jippii.fi  
050-565 0368 

ITÄINEN KOULUTUSALUE 
Aluepäällikkö oto 
Matti Mäkinen 

MERI-KARJALAN 
PAIKALLISOSASTO 
Ari Falkenberg 
ari.falkenberg@luukku.com  
0500-552 564 

SUOMENLAHDEN 
MERIPUOLUSTUSOSASTO 
Sakari Saikku 
sakari.saikku@helsinki.fi  
0040-515 3332 

HANGON MERIOSASTO 
Janne Kylliäinen 
jkylliainen@genecor.com  
040-775 0296 

Meripuolustuspiirin 
kursseilla oli vuon-
na 2006 ennätys-
mäisesti 140 kurssia, 

joilla 1500 osallistujaa. Kuluvana 
vuonna jatketaan vähintään sa-
maan tahtiin kahdeksan paikal-
lisosaston voimin. 

Koulutustarjontaa pyritään 
yhtenäistämään siten, että sa-
maa kurssiaihe ja -sisältö voi-
daan toteuttaa kaikissa paikal-
lisosastoissa. Kursseista haasta-
vimpia ovat yhden viikonlopun 
mittainen meripuolustuksen 
peruskurssi, joita pyritään tule-
vaisuudessa järjestämään kaksi 
kertaa vuodessa. Peruskurssille 
luontevaksi jatkoksi on kehitetty 
meripuolustuksen jatkokurssi, 
jollainen pyritään järjestämään 
kerran vuodessa. Kuluvana 
vuonna kumpaakin kurssityyp-
piä järjestetään yksi, molemmat 
Saaristomeren alueella. Suoritet-
tu peruskurssi ja jatkokurssi kor-
vaavat entisen valmiuskurssin. 

Standardikurssiksi on kehit-
tynyt kauppa-alusten tarkastus-
toimintakurssi, joita on pidetty 
Länsi-Suomen Merivartioston ti-
lauksesta Läntisellä koulutusalu-
eella. Kuluvana vuonna erityi-

sen haasteen asettavat Kotkan 
Tall Ships' Race -tapahtuman 
yhteysupseerikoulutus Meri-
Karjalassa sekä suurharjoitukset 
Vilma ja Aila Saaristomerellä. 
Yhteistyö Naisten Valmiusliiton 
kanssa jatkuu, maakuntajoukko-
jen koulutus on käynnistetty. 

Mitä olisi meripuolustuspiiri 
ilman merenkulkukoulutusta? 
Perinteinen sotilasveneenkul-
jettajakurssi on edelleen koulu-
tustarjonnassa, mutta se pyri-
tään jakamaan nousujohteisiin 
itsenäisiin osiin, jotka jo sellai-
sinaan ovat käytännössä hyö-
dynnettävissä. Työniminä ovat 
Turvaa Vesillä -alkeiskurssi eli 
veneturvallisuus, peruskurssi eli 
veneenkuljetus saaristossa sekä 
jatkokurssi eli veneenkuljetus 
rannikkovesillä. Kaikkiin osiin 
sisältyy käytännön harjoittelua 
sekä tietoisku merivoimista ja 
sotilasmerenkulun erityismäärä-
yksistä. Teoriaosuus järjestetään 
paikallisten olosuhteiden mukai-
sesti. Alkeiskursseja on kuluva-
na vuonna kolme. 

Piirin merenkulkukoulutta-
jille pidettiin maaliskuussa Me-
risotakoululla kouluttajakurssi, 
jossa tutustuttiin tämän päivän 

sotilasmerenkulkukoulutukseen 
ja mm uuteen koulutusalukseen 
Fabian VVredeen. 

Käytännön harjoitteluun tar-
vitaan aluksia. Merkittävä edis-
tysaskel saavutettiin, kun Meri-
puolustuspiiri yhteistoiminnassa 
Sininen Reservi ry:n kanssa ko-
kosi ja asetti koulutusmahdolli-
suuksien kannalta puoltojärjes-
tykseen kiltojen (vast) ostotar-
joukset merivoimien myyntiin 
tulleista veneistä. Merivoimien 
huhtikuisesta myyntipäätökses-
tä havaittiin, että yhteistyö oli 
otettu huomioon. Meripuolus-
tuspiirin kursseille on nyt luvas-
sa yhdistysten ylläpitämää alus-
kalustoa, hyvä niin. 

Tule mukaan merihenkiseen 
toimintaan ja kursseillemme, 
joista tarkemmin nettiosoittees-
sa www.mpkry.fi/meripuolus- 
tuspiiri. Lisätietoja toimijoiltam-
me, yhteystiedot oheisena. 

Matti Mäkinen 
piiripäällikkö 
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^ SININEN RESERVI ry 
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- MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ MERIVOIMIEN VANAVEDESSÄ 

YHTEYSTIEDOT: 

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

Puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen 
GSM: 050-383 5486 
puheenjohtajat® 
sininenreservi.fi 

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

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

Sinisen Reservin alkusa-
nat lausuttiin vuonna 
1993 pidetyssä kokouk-
sessa, jossa Helsingin 

Laivastokilta ry, Helsingin Meri-
reserviläiset ry ja Helsingin Re-
servimeriupseerit ry päättivät 
kehittää Helsingissä toimivien 
merellisten reserviläisjärjestöjen 
yhteistoimintaa. Toiminta jatkui 
aktiivisen yhteistyön merkeis-
sä ja merivoimien komentajan, 
amiraali Sakari Visan linjattua 
merivoimien kantaa hankkee-
seen vuonna 1995, aloitettiin 
neuvottelut yhdistysten kesken, 

tavoitteena Sininen Reservi ry:n 
perustaminen. 

Sininen Reservi ry:n perus-
tivat 17.5.1997 kahdeksan pe-
rustajayhdistystä: 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 organisaatioita yh-
distettiin. Tämä yhdistäminen, 
joka sujui ripeästi ja kivuitta, 
toteutettiin sekä koulutusorga-
nisaatioissa että järjestökentäs-
sä. Mukaan Sininen Reservi ry:n 
toimintaan tulivat tällöin myös 
rannikkojoukkojen yhdistykset. 

Tänään 
Nykyisellään Sininen Reservi 
ry on kasvanut 28 yhdistyksen 
aktiiviseksi yhteistyöjärjestöksi, 
joka kattaa kaikki meripuolus-
tuksen piiristä löytyvät toimin-

• Merisotakoulun 
H-luokan koulutus-
veneet ja Helsingin 
Laivastokilta ry:n 
kiltavene Kilstar 
Meripuolustuspiirin 
kurssilla. 
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• Osassa jäsenyh-
disyksien Järjes-
tämistä kilpailu-
tapahtumista on 
myös fyysistä kun 
toa vaativia tehtä-
viä. Liikkuminen 
vaakusuorassa 
olevaa köyttä pit-
kin vaatii malttia. 

tamuodot. Mukana on rannik-
ko-ja laivastojoukkoja edustavia 
maanpuolustusyhdistyksiä, mu-
kaan lukien Rannikkosotilasko-
tiyhdistys. 

Sininen Reservi ry tukee, yl-
läpitää ja edistää vapaaehtoista 

maanpuolustustyötä meripuo-
lustuksen alueella. Se on merel-
listen maanpuolustusyhdistys-
ten yhteistoimintaorganisaatio. 
Sininen Reservi ry on Maan-
puolustuskoulutus ry:n jäsen ja 
edustettuna 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 vuosit-
taisia valtakunnallisia tapahtu-
mia vuosikokouksen lisäksi ovat 
mm merivoimien vuosipäivänä 
järjestettävät merivoimatans-
siaiset ja Meripuolustuspäivä. 
Alueellisesti jäsenyhdistykset 
järjestävät luentotilaisuuksia, 
tutustumiskäyntejä ja jouluil-
lallis-/ lounas-tilaisuuksia. Myös 
ampumatoiminta on aktiivista, 
sekä valtakunnallisten mesta-
ruuskilpailujen, että paikallisesti 
jäsenyhdistysten välisten ampu-
makilpailujen merkeissä. Kaiken-
lainen yhteistyö on tärkeä kan-
tava voima tapahtumien järjes-
tämisessä. 

SININEN RESERVI ry:n 
jäsenyhdistykset 
1.1.2007: 

Helsingin Laivastokilta ry, 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry, 
Helsingin Reservimeriupseerit ry, 
Kymen Laivastokilta ry, 
Kymenlaakson Rannikonpuolustajain Kilta ry, 
Laivaston Sukeltajakilta ry, 
Merenkurkun Kilta ry, 
Merireserviläiset ry, 
Naantalin Reservinaliupseerit ry:n Meriosasto, 
Naantalin Reserviupseerit ry, 
Nylands Brigads Gille rf,  
Pohjanlahden Laivastokilta ry, 
Pohjanlahden 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, 
Vaasan meripuolustustaidon 

kehittämisyhdistys ry ja 
Vaasan Merireserviläiset ry 

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

IhmI RANNIKON PUOLUSTAJA 



• Merivoimien ko-
mentaja tarkastaa 
Sininen Reservi ry:n 
lippuryhmän 

• Jäsenyhdistyksi-
en jäsenet osallistu-
vat erilaisiin kilpai-
luihin. Kuvassa on 
merikilpailun reitti-
suunnittelu meneil-
lään. 
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Yhteistyötä 
Sininen Reservi ry toimii kiinte-
ässä yhteistyössä merivoimien, 
Rajavartiolaitoksen merivartios-
tojen sekä Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiirin 
kanssa. Yhdistyksen toimintaa 
ovat taloudellisesti tukeneet an-
siokkaalla tavalla Sinisen Reser-
vin Säätiö, Rannikkotykistösäätiö 
sekä monet muut tahot. 

Sininen Reservi toimintoi-
neen tarjoaa mielenkiintoisen 
harrastuksen ja antaa oivallisen 
tilaisuuden saada hyödyllistä 
tietoa maamme rannikko-ja 
saaristoalueista sekä meripuo-
lustuksesta. 

Sininen Reservi ry:llä on kou-
lutuksen tukemiseksi omistuk-
sessaan johto- ja varastokontit, 
sekä VHF-radiopuhelinverkko. 
Yhdistys palkitsee hyvin palvel-
leita varusmiehiä, aktiivisia jäse-
niä ja sidosryhmien edustajia. 

Huomenna 
Yhdistys jatkaa toimintaansa 
merellä ja rannikolla jäsenyh-
distystensä tukemana osana 
kehittyvää kokonaismaanpuo-
lustusta. 

Merivoimien maakuntajou-
kot on määritetty merivoimien 
komentajan päätöksellä kesäl-
lä 2006. Vuoden 2007 aikana 
rekrytoidaan joukot niin, että 
varsinainen toiminta pääsee al-
kuun heti vuoden 2008 alussa. 
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdis-
tyksillä ja Meripuolustuspiirin 
paikallisosastoilla on merkittävä 
rooli maakuntajoukkojen rekry-
toinnissa ja koulutuksessa. Yksit-

täiset jäsenet muodostavat sen 
potentiaalin, josta merivoimien 
maakuntajoukkojen runko muo-
dostuu. 

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

Tule mukaan! Ota yhteyttä 
oman alueesi yhdistykseen! 



LAIVASTON KILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Arto Tarvonen 
arto.tarvonen@ 
welho.com 

• Laivaston Killan retkikunta ruotsin Norrköpingissä valmistautumassa Pohjoismaisten Laivas-
tokiltapäivien avajaisparatiin lähtöä varten. Paikka on kaupungin ulkopuolella, Brävallassa sijait-
seva entinen varuskunta-alue, jonka kasarmeihin kaikki osallistujat olivat majoittuneet. 

Laivaston Kilta ry.n jäsenis-
tön muodostavat paikal-
l isi l lat, pohjoisesta itään: 
Pohjanlahden Laivasto-

kilta ry, kotipaikka Vaasa ja killan 
paikallisosasto Oulussa, Turun 
Laivastokilta ry Turussa, Helsin-
gin Laivastokilta ry pääkaupun-
kiseudulla ja Kymen Laivastokil-

ta ry Haminassa. Henkilöjäsenik-
si liitytään paikallisiltoihin. Lai-
vaston Kilta ry täyttää 45 vuotta 
syksyllä 2007. 

Killan säännöissä sanotaan killan 
tehtävistä seuraavaa: 
1. 

2. 

3. 

kansainvälisten suhteiden yl-
läpitoja kehittäminen eten-
kin pohjoismaisten veljesyh-
distysten kanssa 
yhteyksien ylläpito 
Merivoimiin, Maanpuolustus-
kiltojen Liitto ry:hyn, Sininen 
Reservi ry:hyn sekä muihin 
vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekeviin yhdistyksiin 
paikalliskiltojen välisenä yh-
teyselimenä toimiminen. 

Pohjoismaisia veljessuhteita 
luodaan ja hoidetaan konkreet-
tisesti kahden vuoden välein 
tapahtuvilla Pohjoismaisilla Lai-
vastokiltapäivillä, vuorotellen 
neljässä eri pohjoismaassa. Ti-
laisuudet ovat muistorikkaita, 
joista niihin osallistuneilla on 
ollut pelkästään positiivisia ja 
iloisia kokemuksia. Kuinka mo-
nien i ltapäivienkin aikana kilta-
veljet ovat muistelleet Helsingin 

tapahtumia, jolloin tosin varsin 
epävirallisesti, herrat vieti in" 
Maestro" nimiseen tanssiravin-
tolaan helsinkiläisten naisten 
tanssitettaviksi. Vuonna 2006 
Ruotsissa, Norrköpingissä, eräillä 
suomalaisilla kiltaveljillä oli ai-
nutkertainen tilaisuus kohdata, 
kaikkien yllätykseksi, Ruotsin ku-
ningaspari kaupungilla käysken-
telemässä. 

Pohjoismaisia veljesilto-
ja ovat Flottans Män Ruotsissa, 
Marinenföreningen Tanskassa ja 
Norges Orlogsforbund vuono-
jen maassa. 

Vuonna 2008 Pohjoismai-
set Laivastokiltapäivät pidetään 
Norjassa, ja siitä kahden vuoden 
päässä Suomessa. 

Jo perinteeksi tullut "Laivas-
ton i l tapäivä" on ottanut py-
syvän aseman kiltalaisten koti-
maisena kesätapaamisena.Tänä 
vuonna on järjestelyvuorossa 
Helsingin Laivastokilta ry. 

Varsinaista kiltatoimintaa 
harjoitetaan paikalliskiltatasolla, 
joiden toimintaa esitellään tässä 
lehdessä. 

Paikallisillat rekrytoivat sekä 
varusmiespalveluksensa päät-

IhmI RANNIKON PUOLUSTAJA 

• Tutustumas-
sa Norrköpin-

gin keskustaan. 
Ruotsin ensim-
mäisen Berna-

dotten patsaasta 
ja sen ympäris-
tön rakennuk-
sista oli hyvää 

tietoa Ilkka I. 
Aarniolla, jonka 

suvun entisillä 
mailla juuri sei-

soskelimme. 



• Ruotsalaisten näyttävää paraati-
pukeutumista. Laivastosoittokunnan 
naispuolinen johtaja asiaankuuluvine 
varusteineen. 
№ Laivaston Killan väki näyttävässä 
paraatissa läpi Norrköpingin kaupun-
gin. Kärjessä Suomen lippua kantaen 
Veikko Kuivala ja hänen perässään tu-
lee Lars Eklund Laivaston Killan lipun 
kanssa. 

" i 

täneitä reserviläisiä, että muita 
asiasta kiinnostuneita osallistu-
maan laivastomieliseen, vapaa-
ehtoiseen maanpuolustukseen. 

Liittyminen kiltaan ei ehkä heti 
"intin" jälkeen ole alkuun pääl-
limmäisenä mielessä. Mutta se 
aika tulee, kun mieli muuttuu, 

jolloin muistot saavat kultaiset 
reunat. 
Teksti: 
Arto Tarvonen ja Seppo Kaila 

ASPO 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen 
040-8248679 

Hangon Rannikkopat-
teriston Perinneyhdis-
tys ry on perustettu 
19.5.1999, jol loin pidet-

t i in yhdistyksen perustamisko-
kous Esikunta-ja Huoltopatterin 
tiloissa. Yhdistys on rekisteröity 
17.4.2000. 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on: Hangon Rannikkopatteris-
ton ja sen edeltäjäjoukko-osas-
tojen perinteiden vaaliminen ja 
kehittäminen. Hangon Rannik-
kopatteristossa palvelleiden yh-
teenkuuluvuuden luj i t taminen 
sekä maanpuolustushengen yl-
läpi toja kehittäminen Hangossa 
muiden maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa. 

Yhdistyksen jäseniä ovat 
varsinaiset ja kannattavat jä-
senet sekä ainais- ja kunniajä-
senet. Yhdistyksen varsinaisek-
si jäseneksi voidaan hyväksyä 
jokainen Hangon Rannikko-
patteristossa palkattuun hen-
kilökuntaan kuulunut henkilö 
perheenjäsenineen sekä maan-
puolustuksesta ja yhdistyksen 
toimintaperiaatteista kiinnostu-
nut henkilö. Kannattavaksi jäse-
neksi voidaan hyväksyä yhteis-
toimintasuhteessa patteristoon 
ollut henkilö tai yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoi-
tusperiä. 

Yhdistys on jäsenmääräl-
tään suurin maanpuolustusyh-
distys Hangossa nuoruudes-
taan huolimatta, hankolaiset ja 
myös lähipaikkakuntalaiset jopa 
Salonseudulta asti ovat tunte-
neet kiinnostusta Perinneyhdis-
tystä kohtaan. Jäsenmäärä oli 
31.12.2006; varsinaisiä jäseniä 
331, ainaisjäseniä 6, kannattavia 
jäseniä 16. Vuonna 2005 ylitet-
t i in 300 jäsenen määrä. Yhteisön 
edustajina kannattavina jäseni-
nä ovat Hangon Sotaveteraanit 
ry ja Sotainvalidien Veljesliiton 

• Seppeleen Hangon sankaripaadelle laskivat 
vasemmalta lukien Hangon Sotaveteraanien 
varapuheenjohtaja Ahti Paananen, perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja majuri Veikko-Olavi Eronen ja SIMeriP:n 
pataljoonaupseeri komentajakapteeni Jyrki Ahonen. 

Hangon osasto rf ja kannatta-
vana ainaisjäsenenä Hangon 
Siivous ja Huolto Oy. Hangon 
kaupunki on tukenut alusta al-
kaen yhdistyksen toimintaa 
raha-avustuksilla ja antamalla 
kaupungin ti loja veloituksetta 
yhdistyksen ja patteriston käyt-
töön. 

Perinneyhdistyksen vuosit-
tainen suurin tapahtuma tulee 
olemaan Patteriston perinne-
päivän järjestäminen esimmäi-
nen elokuuta. 2003 alkaen se 
on järjestetty yhdessä Suomen-
lahden Meripataljoonan ja Rus-
sarön linnakkeen henkilöstön 
kanssa. Yhdistys on järjestänyt 
jäsenistölleen perheenjäseni-
neen retket Hämeenlinnaan, 
Rosalan viikinkikylään ja Örön 
linnakkeelle. Keväällä 2005 teh-
ti in jäsenretki Hästö-Busön lin-
nakkeelle ja Jussaröön yhteistoi-
minnassa Hangon Suomalaisen 
Kerhon kanssa. Retki saavutti 
valtavan suosion, mukana oli yli 
200 henkeä. Kesäkuussa 2007 on 
tarkoitus tehdä jäsenretki Öröö-
seen. 

Vuosikokoukset on pidetty 

maaliskuussa, alkuun Russarön 
linnakkeella, keväästä 2006 alka-
en vuosikokousten pitopaikkana 
tulee olemaan Hanko. 

Vuosi 2006 oli Perinneyhdis-
tyksen juhlavuosi, 1.8.2006 Han-
gon Rannikkopatteriston pe-
rustamisesta tuli kuluneeksi 85 
vuotta. Juhlapäivä alkoi aamulla 
perinteisellä seppeleenlaskulla 
Hangon sankarihaudoilla, päi-
vällä paljastettiin HanRPston 
muistolaatta kaupungintalon 
seinässä. 85 - vuotisjuhla pidet-
ti in Hangon Casinolla. Juhlapäi-
vää vietett i in yhteistoiminnassa 
Suomenlahden Meripataljoonan 
ja Hangon kaupungin kanssa. 

28.6.2006 paljastettiin ran-
nikkotykistön muistolaatat Stora 
Krokössä ja Bolaxissa yhteistoi-
minnassa Turun Rannikkopat-
teriston Perinneyhdistyksen 
kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi 
yhdistyksellä on seuraavia myy-
täviä artikkeleita: HanRPston 
historiikki, solmionpidin, man-
settinapit, pinssi, college-pusero 
ja lippis. Tarkempia tietoja saa 
hallituksen jäseniltä. 
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HANKONIEMEN KILTA ry 

Puheenjohtaja 
Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 
10900 Hanko 
040-5578326 

Sihteeri 
Ilkka Kosonen, 
Nosturintie 2 C 9 
10960 Hanko P 
0400-972043 

• Kilta toimii. 

YHTEYSTIEDOT 

Hankonimen kilta perus-
tettiin jo vuonna 1962. 
Sääntöjensä mukai-
sesti se pyrkii kasvat-

tamaan maanpuolustustahtoa 
sekä edistämään maanpuolus-
tustietoutta ja maanpuolustus-
harrastusta. Maanpuolustuspe-
rinteiden ja historiallisten muis-
tojen vaaliminen on yksi killan 
tärkeimmistä toimintaperiaat-
teista. Toimintansa kilta pyrkii 
ulottamaan mahdollisimman 
laajoihin kansalaispiireihin suku-
puoleen, ikään tai sotilasarvoon 
katsomatta. Kilta toimii yhteis-
työssä eri yhteisöjen ja maan-
puolustusjärjestöjen kanssa. 

Kilta järjestää vuosittain, 
yhdessä Riilahden muistomerk-
kiyhdistyksen kanssa, seppe-
leenlasku-tilaisuuden Riilahden 
muistomerkille vuosipäivänään 
27. heinäkuuta. Kilta osallistuu 
myös vuosittain yhdistyksen 
lipun kanssa seuraaviin paikal-
lisiin tilaisuuksiin; kaatuneitten 
muistopäivä, puolustusvoimien 
lippujuhla, Hangon rannikkopat-
teriston perinnepäivä ja itsenäi-

syyspäivä. Lisäksi osallistutaan 
jouluaaton kunniavartioon san-
karihaudoilla. Kilta auttaa myös 
sotaveteraanejamme lippulin-
noissa tarpeen mukaan. 

Kiltalaiset osallistuvat maan-
puolustuskoulutuksen (MPK) 

järjestämille turva- ja valmius-
kursseille. Lisäksi autetaan ker-
tausharjoituksissa huollon teh-
tävissä. 

Jos olet kiinnostunut killan 
toiminnasta ota yhteyttä pu-
heenjohtajaan tai sihteeriin 

• Kilta palkitsee. 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
Laivastoperinteen ylläpitäjä 

YHTEYSTIEDOT 

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

L 4 

Helsingin Laivastokilta 
on laivastossa, meri-
voimissa ja merivar-
tiostossa palvelleitten 

ja palvelevien sotilasperinteen 
ylläpitäjä ja yhdistäjä. Kilta kan-
nustaa vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön ja ylläpitää 
merihenkistä maanpuolustus-
tahtoa, jakaen jäsenilleen tietoa 
ja uutisia merivoimissa tapahtu-
vasta kehityksestä, ihmisistä ja 
tapahtumista. Kilta on kaikkien 
merihenkisten kansalaisten yh-
teisö, jossa kaikki matruusista 
amiraaliin ovat yhdenvertaisia 
kiltaveljiä ja sisaria. Helsingin 
Laivastokilta jatkaa vuonna 1960 
perustetun Laivaston Veteraanit 
järjestön toimintaa ja perinnet-
tä. Jäseninä on lähes 500 meri-
henkistä kiltalaista 

Toimintaa 
Jäsenille tarkoitetut kokoukset, 

esitelmätilaisuudet, tutustumis-
käynnit ja matkat ovat osa toi-
mintaa, johon kaikki ovat ter-
vetulleita, ja niitä järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan. Pää-
paino on kuitenkin maanpuolus-
tukseen ja merivoimiin l i i ttyvät 
kohteet ja asiat. Ammuntaa har-
rastaville on oma ryhmänsä. Ve-
neilystä kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita m/s Kilstarin miehis-
töön ja kesäisiin harjoitusajoihin. 
Killan jäsenet voivat myös osal-
listua Meripuolustuspiirin Suo-
menlahden Meripuolustusosas-
ton koulutukseen. Kilta osallis-
tuu säännöllisesti järjestettäviin 
pohjoismaisiin Laivastokiltapäi-
viin, pitäen näin yllä yhteispoh-
joismaista kiltaveli toimintaa. 
Syksyisin on kilta myynyt herne-
rokkaa Helsingin silakkamarkki-
noilla tehden näin toimintaansa 
tunnetuksi suurelle yleisölle. Kil-
ta palkitsee muistoristillä jokai-

Ms Kilstar 

sesta kotiutuserästä muutamia 
hyvin palvelleita merisotilaita 
Upinniemen varuskunnassa. 

Tiedotusta ja 
yhteistoimintaa 
Kilta julkaisee omaa lehteä Ank-
kurinappia, jonka kiltalaiset 
saavat jäsenetuna, kuten myös 
Rannikon Puolustaja - lehden. 
Näissä lehdissä ilmoitetaan yh-
teisistä tapahtumista ja julkais-
taan kiltalaisia kiinnostavia lai-
vastoa! heisiä artikkeleja. Kilta 
kuuluu valtakunnalliseen Maan-
puolustuskiltojen l i i t toon sekä 
Helsingin kiltapiiriin. Sillä on 
edustus Laivaston killassa sekä 
Sininen Reservi ry:ssä. 

Toiminta rahoitetaan jä-
senmaksulla, joka on 30 euroa 
vuonna 2007. Lisäksi kilta myy 
kiltatuotteita, kuten solmiota, 
veneviiriä, jäsen- ja lakkimerkkiä. 
Näyttävän killan ansioristin saa 
lunastaa 2 vuoden jäsenyyden 
jälkeen. 

Tunnusta väriä ja liity meri-
henkiseen joukkoon. Jos olet 
laivasto- ja merivoimahenkinen 
maanpuolustaja, ja haluat toi-
mia samoin ajattelevien reilujen 
kiltalaisten kanssa, olet tervetul-
lut joukkoomme. 

Ota yhteyttä! 

Fingrid Oyj vastaa Suomen päävoiman-
siirtoverkosta. Huolehdimme siitä, että Suo-
mi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, 
tehokkuus, ympäristön huomioon ottaminen 
sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme, maan-
omistajien ja viranomaisten kanssa ovat 
meille avaintavoitteita vaativan tehtävämme 
hoidossa. 

F I N G R I D 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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HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 

Maailmankaupan voimakas kasvu asettaa tavarankuljetuksille 

ja jakelulle yhä tiukempia haasteita. Cargotec Oyj ja sen 

liiketoiminnat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR tarjoavat 

tehokkaat tuotteet ja palvelut vaativaan lastinkäsittelyyn niin 

laivoissa, satamissa, terminaaleissa kuin paikallisjakelussa. 

Lisätietoa osoitteesta www.cargotec.fi 

Siellä missä tavara liikkuu 

Cargotec 
we keep cargo on the move™ j b h v ^ j t 

iinanraivaajakilta perustettiin 
Helsinkiin 20.3.1997. Perustajajä-
seniä on 27 ja nyt jäsenmäärä on 
140. Jäsentemme keski-ikä on 80 

vuotta. Tänä vuonna järjestömme tulee toi-
mineeksi 10 vuotta. 

Joka kuukauden toinen tiistai tapaamme 
toisiamme Ravintola White Lady:ssä klo 13. 
Kokouksiin osallistuu 40 - 60 jäsentä ja aina 
on jotakin hyvää ja mielenkiintoista ohjel-
maa, mm. esitelmiä. 

Lisää Helsingin Miinanraivaajakillasta voi 
lukea Internetistä, osoitteesta: www.erwes. 
com/miinanraivaajakilta 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 

Erik Ervves 
Mannerheimintie 57 A 7 
00250 Helsinki 

09-5605 7145 
0400-503 099 

www.erwes.com/  
miinanraivaajakilta 

• Merivoimien vuosipäivänä 9.7.2006 laskettiin sep-
pele Miinanraivaajien v. 2002 pystytetylle Helsingin 
Katajanokalla. Seppeleen laskivat vasemmalta lukien: 
Merisotakoulun johtaja kommodori Kimmo Kotilainen, 
merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans Holm-
ström sekä Helsingin Miinanraivaajakilta ry:n puheen-
johtaja Erik Erwes. 

• Helsingin Miinanraivaajakilta ry:n jäseniä osallistui 
tilaisuuteen. 
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HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

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 
Katajanokan Upsee-
rikerholla perustettu 
Helsingin Reservime-

riupseeriton Merisotakoulun lai-
vastolinjan käyneiden reserviup-
seerien aselajiyhdistys. Olemme 
noin 180 jäsenen voimin aktiivi-
nen toimija pääkaupunkiseudun 
merihenkisten reserviupseerien 
yhdyssiteenä. Jäsenistöömme 
kuuluu myös joitain muiden ase-
lajien merihenkisiä reservin up-
seereita, ja vaikka toimimmekin 
ensisijaisesti pääkaupunkiseu-
dulla, jäsenistössämme on edus-
tettuna koko maa. 

Järjestämme koulutuksia, 
toimintapäiviä, erilaisia esitel-
miä sekä vierailuita merellisiin 
yrityksiin, organisaatioihin ja 
tapahtumiin. Aktiivijäsenemme 
ovat omien kurssiemme lisäksi 
kouluttamassa monissa Merivoi-
mien harjoituksissa ja Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n kursseilla. 
Osallistumme vuosittain merikil-
pailuihin joista parhaat pääsevät 
joka toinen vuosi järjestettäviin 
Pohjoismaisiin mestaruuskisoi-
hin. Vaalimme meriupseeripe-
rinteitä virallisissa tapahtumissa 
mutta myös kevyemmin eri-
laisten juhlien merkeissä. Tänä 
vuonna juhlimme yhdistyksem-
me 60 vuoden ikää. 

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

kon purjehduksilla. 
Järjestämme myös säännölli-

sesti ampumatapahtumia. 
Jäsenyys avaa sinulle oman 

toimintamme lisäksi pääsyn 
Maanpuolustuskoulutuksen 
sekä Sinisen Reservin tapahtu-
miin ja koulutuksiin sekä mah-
dollisesti Merivoimien harjoi-
tuksiin. 

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. 

Tervetuloa mukaan! 

Metso Oyj 
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KYMEN LAIVASTOKILTA ry 

Kymen Laivastokillan, al-
kujaan Laivaston Killan 
Kymen osaston, perus-
tava kokous pidettiin 

toukokuun 7. päivänä 1964. Run-
saan 40 toimintavuoden ajan on 
killan lokikirjaan ehtinyt siten 
kertyä merkintöjä. Killan toi-
minta-alue kattaa Hamina-Kot-
ka-alueen ympäristöineen aina 
valtakunnan itärajalle,mutta 
ulottuu käytännössä myös syväl-
le sisämaahan. 

Killan nimi olisi valtakunnal-
lisen pääkillan alkuperäisen ni-
men tavoin voinut olla Laivaston 
veteraanit, koska lähes kaikilla 
perustavan kokouksen osanot-
tajilla oli yhteisiä muistoja sodan 
ajan palveluksesta Laivaston 
riveissä. 

On huomionarvoista, että kil-
tamme perustajat tunsivat yh-
dessäolon tarvetta ajankohtana, 
jolloin sota-ajan kokemuksista 
oli kulunut pari vuosikymmentä. 
Saman tapainen ilmiö näyttää 
esiintyvän nuoremmissakin ikä-
luokissa. 

Vastikään varusmiespalve-
luksensa päättäneitä on runsaan 
sadan kiltalaisen jäsenistössäm-
me melko vähän, vaikka killalla 
onkin tapana ottaa yhteys varus-
miespalveluksesta vapautuviin 
nuoriin. Yhteydenotto johtaa 
myönteiseen tulokseen yleensä 
vasta muutaman vuoden kulut-
tua. Lieneekö suhtautuminen 
omaan palvelusaikaan selkiyty-
nyt ja reipas merimieshenki taas 
maistuu. 

Kymen Laivastokilta pitää ak-
tiivista yhteyttä veljesjärjestöi-
hinsä mm. valtakunnallisen yh-
teistyöjärjestön, Laivaston Kilta 
ry:n välityksellä. 

Kiltamme on Sininen Reservi 
ry:n perustajajäsen. Vajaan kol-
menkymmenen merihenkisen 
reserviläisjärjestön muodosta-
ma Sininen Reservi onkin muo-

dostunut oivalliseksi foorumiksi 
seurata koko meripuolustuksen 
kentän kehittymistä. Erityisesti 
henkilösuhteet eri puolille Suo-
mea ovat tärkeitä. Killan jäsenil-
leen tilaama Rannikon Puolus-
taja-julkaisu lujittaa yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta ja pitää 
myös hyvin ajan tasalla merivoi-
mien arjesta ja juhlasta. 

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 yhteyt-
tä toiminta-alueensa joukko-
osastoihin. Erityinen paino on 
Kotkan Rannikkopataljoonan, 
paikallisen merivartioston ja 
Reserviupseerikoulun kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä. Unohta-
matta tietenkään Suomenlah-
den Meripuolustusaluetta, jonka 
merkitys toiminnassamme on 
tasaisessa kasvussa. 

Yhteistoiminta alueemme 
muiden maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa on tiivistä. Kymen Lai-
vastokilta muodostaa täkäläisen 
rannikkopuolustajakillan kanssa 
Sinisen Reservin alaosaston. 

Kiltamme vuotuisen toimin-
nan runkona ovat omat kokouk-
set, tutustumisretket ja osallis-
tuminen pääkillan toimintaan. 
Olemme vuosien saatossa juna-
illeet mm. pohjoismaisia laivas-
tokiltapäiviä ja vastaavanlaisia 
valtakunnallisia tapahtumia. 
Kuluvan vuoden erääksi koho-
kohdaksi muodostuu eittämättä 
kiltamme järjestämä reserviläis-
ten meritaitokilpailu syyskuun 
alkupuolella. 

Merivoimista kotiutuvien tai 
tietyn 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 suuntau-
tuu lähivuosina reservin rannik-
ko-ja meritiedustelijoihin. 

Tilaa on toki niin viime so-
tiemme sukellusveneveteraa-
neille kuin aloitteleville meren-
kyntäjille aselajitaustaan katso-
matta. 

Kymen Laivastokillan taival 
jatkuu alati uudistuvin voimin, 
mutta hyviä perinteitä säilyttä-
en ja kunnioittaen. Suuntamme 
on alusta alkaen ollut selvä: yllä-
pitää vapaata ja itsenäistä koti-
maata. 

Maata, jonka puolesta olem-
me taistelleet, vanhemmat so-
dassa ja me nuoremmat toimi-
malla tehtävissämme yhteiskun-
taa rakentaen ja ylläpitäen. 

Tervetuloa mukaan I 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Tapio Riikonen 
Vesikatu 10 
49400 Hamina 
050 540 5417 
tapio.riikonen 
@haminetti.net 

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

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
044 0837 846 
esa.tervio@ 
luukku.com 

Kilta on perustettu 11.11.1962 Rannikonpuolusta-
jain Kymenlaakson kilta -nimisenä. Vuonna 1987 
nimi muut tu i Kyminlinnan Rannikkotykistökil-
Jaksi. Nimi muut tu i jälleen vuonna 1997, jol loin 

sitä muutett i in sääntömuutoksen yhteydessä paremmin 
toimintaa, ja toiminta-aluetta vastaavaksi - Kymenlaak-
son Rannikonpuolustajainkilta ry:ksi. Lieneekö jo tuol-
loin ennakoitu aselajin sulautumista merivoimiin? 

Perinnejoukko-osastona on Kotkan Rannikkopatte-
risto kaikkine edeltäjineen, sekä nyt temmin alueellam-
me toimiva Kotkan Rannikkopataljoona. Yhteistyö on 
ollut erittäin kiinteää ja toimivaa. Olemme todella saa-
neet tuntea olevamme alueen "oma" joukko-osastokil-
ta. Kiitos! 

Killan pääasiallisena toiminta-alueena on Kymen-
laakso, eli alue Loviisan tasalta valtakunnanrajalle Viro-
lahdelle, joskin jäseniä löytyy paljonkin laajemmaltakin 
alueelta. Pyrimme toiminnassamme koko perheen yh-
teiseen toimintaan, eli jäseninä voivat olla kaikki per-
heenjäsenet. Haluamme avata " int t i jutut" myös niil-
le, jotka muuten joutuisivat sivusta seuraamaan näitä 
"Muistatkos, kun..."-tarinoita. Viime vuosien jäsenmäärä 
on vakiintunut hieman alle parinsadan jäsenen. 

Killassa "ulkojäseninä" toimivat sodanaikaisten jouk-
ko-osastojen veteraanien aikanaan perustamat aseve-
likerhot: "Itä-Suomenlahden aseveljet" sekä "Kymin 
Patteristo" eli III KTR/11 Kymin Patteristo. Kilta on sitou-
tunut ylläpitämään ko. aseveljien muistomerkit, arkistot 
ym. perinteet osana killan toimintaa vielä veljien rivien 
ja voimien huvetessakin. 

Killan pääasiallinen toiminta painottuu erilaisiin tu-
tustumiskäynteihin paikallisiin teoll isuus-ja liikelaitok-
siin sekä vierailuihin ja retkiin Kotkan Rannikkopatal-
joonan hall innoimiin lähisaariin sauna-, sieni-, pilkki- tai 
ulkoiluretkinä. Kilta osallistuu kotiutuvien varusmiesten 
palkitsemisiin, sekä mahdollisuuksien mukaan lahjoi-
tuksin varusmiesten vapaa-ajanvieton parantamiseksi 
linnakkeilla. 

Varsinaisesti kilta ei anna reserviläiskoulutusta, mut-
ta on mukana MPK ry:n Kyminlinnan Paikallisosaston, 
Meripuolustuspiirin ja Sininen Reservi ry:n Meri-Karjalan 
PaikOs:n toiminnassa. Tämä mahdollistaa jäsenille osal-
listumisen monipuoliseen koulutustarjontaan koko laa-
juudessaan. 

Lähimpänä yhteistyökumppanina on Kymen Lai-
vastokilta ry, jonka kanssa järjestetään vuosittain useita 
yhteisiä koulutus- ym. tapahtumia. Näistä merkittävim-
pänä "Mustamaa-harjoitus" vuosittain elo-syyskuun 
vaihteessa Itäisellä Suomenlahdella. 

Toivotamme kaikki ki innostuneet mukaan merellis-
rannikkotykistöhenkiseen toimintaamme. 
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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 

Laivaston Sukeltajakilta 
ry toimii kaikkien Meri-
voimien sukeltajakurssin 
käyneiden yhdistäjänä. 

Mukana on sukeltajia juuri kurs-
sinsa käyneistä jo reservistä 
poistettuihin senioreihin. Kaikki 
sotilassukeltajat ovat tervetul-
leita mukaan jäseniksi ja toimin-
taan. Jäseneksi liittymisen edel-
lytyksenä on suorittu Merivoi-
mien sotilassukeltajakurssi. Kilta 
toimii koko Suomen alueella ja 
se on perustettu vuonna 1985. 

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 
reservin sotilassukeltajan sukel-
lustaidon ylläpitämistä ja kehit-

tämistä, perinnetoimintaa unoh-
tamatta. Mukana kursseilla on 
sekä nuorempaa että vanhem-
paa väkeä. Ikäjakaumasta kertoo 
se että samassa tapahtumassa 
voi olla sukeltajia niin Sukelta-
jakurssi 1:ltä kuin 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 ammuntapäiviä. Killan jär-
jestämät kurssit löydät MPKRY:n 
sivuilta www.mpkry.fi, Meripuo-
lustuspiiri kohdasta. Samoilla si-
vuilla voit ilmoittautua kursseille 
mukaan. Sukeltajakilta on Sini-
nen Reservi ry:n, Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry:n ja Helsingin 
Kiltapiiri ry:n jäsen. 

Kotisivumme löytyvät osoit-
teesta: www.laivastonsukelta-
jakilta.fi. Perinnekiltatupamme 
sijaitsee Jussarön saarella. Kilta-
laiset ovat kunnostaneet tuvan 
talkootöinä kuntoon vuosien 
saatossa. 

Killan puheenjohtajana on 
toiminut vuodesta 2000 lähti-
en Keijo Karimäki. Varapuheen-
johtajana toimii Kalle Ström ja 
rahastonhoitajana Kari Moi-
sio. Muut hallituksen jäsenet 
ovat: Jörgen Engroos, Jouko 
Askola, Juhani Tuominen, Tony 
Eichholtz ja Mikko Auromaa. 
Petri Härmä johtaa kurssitoimin-
taa MPKRY:n kursseilla. 

Sotilassukeltaja, Tervetuloa 
sukeltajakillan jäseneksi ikään 
tai sotilasarvoon katsomatta! 

YHTEYSTIEDOT: 

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

Sotilassukeltaja-
kurssit: 
Petri Härmä 
040-8684012 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry 

IhmI RANNIKON PUOLUSTAJA 

• Vaasan sotilas-
läänin komentaja, 
kommodori Hannu 
Luukkonen ojen-
taa Laivaston Ristin 
killan veteraanijä-
senelle Tauno Jääs-
keläiselle Vaasan 
kiltapäivillä. Kuva. 
Seppo Kaila 

Pohjanlahden Laivastoil-
ta ry. on toiminut Poh-
janlahden alueella jo 24 
vuotta. Sen toiminta-

alue ulottuu Kristiinankaupun-
gista Ouluun. Killan säännöissä 
nimetyt osastot ovat Vaasa ja 
Oulu. Suupohjassa toimii aktiivi-
nen, mutta epävirallinen osasto. 

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 juhlati-
laisuuksia, harjoittaa julkaisu-ja 
tiedotustoi- mintaa, sekä jakaa 
huomionosoituksia killan tar-
koitusta edistäville henkilöille ja 

yhteisöille. 
Killan tarkoituksena on myös 

ylläpitää maanpuolustushenkeä 
ja syventää tietoisuutta isän-
maan menneisyydestä. Viime 
kaudella killan jäsenet osallistui-
vat yhdeksään maanpuolustus-
tapahtumaan ja -kokoukseen. 
Killalla on oma lippu. 

Killan jäsenmäärä vuoden 
2006 lopulla oli 167 henkeä. 
Näistä Oulun osastoon kuuluu 
52 jäsentä, muut jäsenet ovat 
Vaasassa ja ympäristössä, jonkin 
verran on jäseniä myös muualla 
päin Suomea. Kunniajäseniä kil-
lalla on nyt neljä, joista yksi kun-
niapuheenjohtaja, ja veteraani-
jäseniä 11. Viime kaudella myös 
naiset kiinnostuivat työstämme, 
ja kilta sai viisi naisjäsentä. Viime 
vuoden lopulla Pohjanlahden 
Laivastokilta ry. liittyi suoraan 
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry: 
hyn. Se oli aiemmin jäsen Laivas-
ton Kilta ry:n kautta. Edelleen 
kilta on Sininen Reservi ry:n ja 

Vaasan Kiltapiiri ry:n jäsen, min-
kä lisäksi sillä on edustus Poh-
janmaan Maanpuolustuskilta ry: 
n hallituksessa. Vaasan ja Oulun 
alueella toimitaan yhteistyös-
sä muiden merellisten kiltojen 
kanssa. 

Killan toiminnan runkona 
ovat lähes kuukausittain tapah-
tuvat kokoontumiset. Oululaiset 
kokoontuvat kuukausitapah-
tumien lisäksi joka kuukauden 
ensimmäisenä torstaina yhtei-
seen suunnittelupalaveriin. Ny-
kyään kilta on suuressa määrin 
perinneyhdistys, joka mm. vaalii 
laivaston ja merivartioston pe-
rinteitä. Aiemmin, yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa jär-
jestetyt VEH -harjoitukset ovat 
siirtyneet MPK ry:n Meripuo-
lustuspiirin vastuulle. Kuukausi-
tapahtumat ovat esitelmäiltoja, 
tutustumisia eri yrityksiin, yhtei-
siä matkoja, osallistumisia koti-
maisille ja pohjoismaisille kilta-
päiville ym. Vaasassa suoritetaan 

YHTEYSTIEDOT 

VAASA 
Puheenjohtaja 
Teuvo Roden 
0500-665 413 
teuvo.roden 
@netikka.fi 

Sihteeri 
Antero Honkasalo 
040-8484053 
antero.honkasalo 
@pp.inet.fi 
(myös Suupohjan 
yhdyshenkilö) 

OULU 
Yhdyshenkilö 
Esko Pekarna 
040-5161220 
esko.pekama 
@pp.inet.fi 



keväisin perinteinen purjehdus 
merivartioston aluksella, oulu-
laisilla on taas jäänmurtajavie-
railu. Vaasassa syyskausi alkaa 
Suomen suurimman sotalaivan, 
miinalaiva Pohjanmaan vierailul-
la kummikaupunkiinsa Vaasaan. 
Osastojen ohjelmiin kuuluvat 
lisäksi matkat kiinnostaviin koh-
teisiin: varuskuntiin, sotahisto-
riallisiin kohteisiin, muistomer-
keille ym. Tulevana kesänä kilta 
järjestää kolmipäiväisen matkan 
Kuhmoon, jossa tutustutaan tal-
visodan maisemissa ja maamme 
kohtalonhetkiin. Osallistumme 
säännöllisesti sekä valtakunnal-
lisiin laivastokiltapäiviin, että 
Pohjoismaisiin laivastokiltapäi-
viin, seuraavan kerran vuonna 
2008 Norjassa. Valtakunnallisilla 
kiltapäivillä Vaasassa viime vuo-
den elokuussa kohokohtana oli 
Suomen tunnetuimman laivan-

varustajan Carl-Gustav VVolffin 
reliefin paljastus Vaasan Meri-
museon seinällä. Kilta oli tehnyt 
aloitteen em. muistomerkin pe-
rustamisesta. Jäsenetuihin kuu-
luu laadukas jäsenlehti Rannikon 
Puolustaja (4 nr/vuosi) Lehdessä 
kerrotaan maamme meripuolus-
tuksesta ja siihen liittyvästä kil-
tatoiminnasta valtakunnallisesti. 
Merivoimissa palvelleille (laivas-
to, rannikkotykistö, rannikkojää-
kärit) lehti muodostaa tuhdin 
tietopaketin, jossa voi seurata 
oman aselajinsa kehitystä, pysyä 
ajan suonella. Killan jäsenet voi-
vat myös hakeutua 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Meripuolustuspiirin vapaaehtoi-
siin harjoituksiin. Pohjanlahden 
Laivastokillalla on lisäksi kaksi 
venettä, Linda (YT-20) ja Valpuri 
(Merenkulkuhallituksen entinen 
viittavene), joita omien ajojen 

lisäksi annetaan tarvittaessa Me-
ripuolustuspiirin harjoituskäyt-
töön. Lisäksi kilta välittää mo-
nenlaisia maksullisia kiltatuot-
teita, kiltamerkkejä, solmioita, 
lakkeja ym. Kiltalaisilla on yhtei-
senä tunnuksena kiltaristi, jossa 
sinisellä pohjalla on ankkuri ja 
tykinputki ristissä. Ankkuri viit-
taa laivastoon, tykinputki sym-
bolisoi rannikkotykistöä. Kiltaris-
tin ansioristimuotoa käytetään 
palkitsemiseen. 

Jäsenmaksu on vain 23 eu-
roa, joka on jäsenmaksu nyt. Ar-
voisa lukija, jos olet kiinnostunut 
kiltatoiminnasta, ota yhteyttä 
oheisiin henkilöihin. Killan tilai-
suudet ovat epävirallisia, niissä 
ei jäykistellä eikä tärkeillä, vaan 
niissä valitsee toverillinen henki. 

Me kaikki tarv i tsemme energiaa. 
Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Liiketoimintaamme on 
sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito. 
Huolehdimme vastuullisesti palveluiden saatavuudesta - nyt ja tulevaisuudessa. Fortum 
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RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

YHTEYSTIEDOT: 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
PL 273 
00101 HELSINKI 

www.mpkl.fi/  
Rannikkojääkärikilta ry 

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

- toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
on perustettu 7.11.1965 
ja sen kotipaikka on Hel-
sinki, mutta toiminta-

alueena on koko Suomi. Turussa 
toimii 14.6.1968 perustettu Lou-
nais-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 jäseneksi voi 
päästä jokainen Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonassa tai sitä 
edeltävissä joukko-osastoissa 
palveleva tai palvellut Suomen 
kansalainen, jonka killan hallitus 
jäseneksi hyväksyy. Rannikko-
jääkärijoukkojen kertausharjoi-
tuksiin sijoitetut reserviläiset 
voivat myös päästä killan jäse-
niksi. 

JÄSENEDUT 
Killan jäsenmaksua vastaan saa 
jokainen jäsen: 
- kiltatiedotteet 
- Rannikon Puolustaja -lehden 
- Reserviläinen -lehden kilta-

numerot 
- vuokrata Upinniemessä si-

jaitsevaa killan saunamajaa 
edulliseen jäsenhintaan 

- osallistua killan järjestämiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin 

- osallistua killalle kohdistettui-
hin Maanpuolustuskoulutus 
r.y: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 rannikkojääkäri-
joukkojen kertausharjoituksis-
sa ja muissa sotilas-ja virkapu-
kuohjesäännön mukaisissa tilai-
suuksissa muun sotilasvarustuk-
sen kanssa. 

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

Killan oma tunnus on puo-
lustusvoimien tornikuvion päällä 
oleva kotkanpää.Tätä tunnusta 
voi jokainen kiltalainen kantaa 
joko rintamerkkinä tai barettiko-
kardina. 

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

KILLAN SAUNAMAJA 
Rannikkojääkärikillan saunamaja 
on killan jäsenten ja heidän per-

heidensä sekä ystäviensä vapaa-
ajanviettokeskus. Saunamaja si-
jaitsee luonnonkauniilla paikalla, 
meren välittömässä läheisyydes-
sä, Upinniemen varuskunta-alu-
eella. Saunamaja voidaan vuok-
rata myös killan ulkopuolisille 
Suomen kansalaisille ja yrityk-
sille. Tarkemmat tiedot löytyvät 
Rannikon Puolustaja -lehdestä 
tai www.mpkl.fi/rannikkojääkä-
rikilta ry. 

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

PERINTEET 
Suomen käymät viime sodat 
osoittivat saaristo-ja rannikko-
olosuhteisiin tottuneiden tais-
telijoiden tarpeen. Jatkosodan 
kiivaimmat rannikkotaistelut 
käytiin kesällä 1944 Viipurin-
lahdella. Näistä on nimetty 1. -
5.7.1944 käydyt Teikarin taistelut 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
nan perinnetaisteluiksi ja hei-
näkuun 5. päivä joukko-osaston 
vuosipäiväksi. 

Suomenlahden alueen so-
tatapahtumista saatuja koke-
muksia ryhdyttiin soveltamaan 
koulutukseen siten, että vuon-
na 1952 perustettiin RT 1:een 
Rannikkopataljoona. Se toimi 
aluksi Miessaaressa ja Suomen-
linnassa, Helsingin lähistöllä. 
Itsenäinen Rannikkojääkäripa-
taljoona perustettiin 28.4.1960 
Neuvostoliiton palauttamal-
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le Porkkalan vuokra-alueelle 
Upinniemeen, missä se toimi 
vuoteen 1989. Vuosina 1979-88 
Rannikkojääkäripataljoonassa 
toimi erikoisjoukkojen koulu, 
Rannikkojääkärikoulu. Rannik-
kojoukkojen uudelleenjärjes-
telyjen jälkeen vuodesta 1990 
rannikkojääkärien koulutus on 
tapahtunut Uudenmaan Pri-
kaatin Vaasan Rannikkojääkäri-
pataljoonassa Tammisaaren 
Dragsvikissä. 

Perinteiden vaalimiseksi on 
Rannikkojääkärikilta pystyttä-
nyt Teikarin kiven niin Upinnie-
meen kuin Dragsvikiin, jonne on 
valmistumassa myös rannikko-
jääkärimuseo. 

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. 

Xustjägargillet grunda-
I / des den 7.11.1965 med 
| \ hemort i Helsingfors, 

vmen med hela Finland 
som verksamhetsområde. Syd-
västra Finlands lokalavdelning, 
som grundades den 14.6.1968 är 
verksam i Åbo. 

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

Gillet är medlem i Försvars-
gillenas förbund r.f. och i Blå Re-
serven 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 reservis-
ter, som är placerade i kustjägar-
truppernas repetitionsövningar, 
kan också bli medlemmar i gil-
let. 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Kustjägargillet r.f. 
PB 273 
00101 HELSINGFORS 

www.mpkl.fi/  
Rannikkojääkärikilta ry 

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-

medlemmar 

parnas traditioner 
främja bevärin-

las trivsel 
jera som kon-
länk mellan 
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MEDLEMSFÖRMÅNER 
Mot gillets medlemsavgift får 
varje medlem: 
- information från gillet 
- tidningen Rannikon Puolus-

taja 
- gillesnumren av tidningen 

Reserviläinen 
- för förmånligt medlemspris 

hyra gillestugan med bastu i 
Obbnäs 

- delta i evenemang och akti-
viteter som gillet arrangerar 

- delta i utbildningseve-
nemang som Försvarsut-
bildningen r.f. erbjuder gillet 

GILLETS KÄNNETECKEN 
Kustjägarnas kännetecken är 
den gröna baretten. Kustjägar-
kokarden föreställer ett huvud 
av en havsörn som fästs i ba-
retten. Den gröna baretten är 
den internationella symbolen 
för en elitsoldat som har fått 
marininfanteriutbildning. Den 
gröna baretten med havsörns-
kokard är en militär persedel 
som kan bäras med annan mi-
litärutrustning bara vid kustjä-
gartruppernas repetitionsöv-
ningar och vid andra tillfällen 
som följer uniformsreglemente. 
Rätten att använda den gröna 
baretten med militärkokard be-
viljas av kommendören för Ny-
lands Brigad. 

Gillets egen symbol är örn-

huvud på försvarsmaktens torn-
mönster. Denna symbol kan 
bäras av varje gillesmedlem som 
antingen bröstmärke eller baret-
tkoka rd. 
Gillets medlemskap berättigar 
en att bära den gröna baretten 
jämteörnhuvudskokard på torn-
mönster. 

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-
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 tidningen 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 
tidningen 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, 
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 hål-
ler på att bygga ett kustjägar-
museum. 

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

Boken Veren kostuttamat 
saaret berättar om striderna på 
Teikari och Melansaari sommaren 
1944. 
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RÄNNI KKOSOTI LAS KOTI YH Dl ST YS ry 
Missä merivoimat-siel lä rannikkosisaret 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry työskentelee sekä Meri-
voimissa palvelevien varus-
miesten ja reservin kertaus-
harjoituksiin osallistuvien, 
että vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutuksessa ole-
vien henkilöiden vapaa-ajan 
viihtyvyyden lisäämiseksi ja 
myönteisten maanpuolus-
tusasenteiden lujittamiseksi. 
Rannikkosotilaskotiyhdistys 
on yksi maamme vanhimmis-
ta yhdistyksistä. Yhdistys on 
perustettu 3.11.1918 - eli ensi 
vuonna juhlistamme 90-vuo-
tistaivalta. 

Nykypäivän sotilaskoti-
harrastus tarjoaa mo-
nipuolisia vaihtoehtoja 
kaikenikäisille naisille 

- j a miksei miehillekin. Sotilas-
kotityötä tehdään varuskunnis-
sa, linnakesaarilla, maasto-ja 
meriharjoituksissa, messuilla ja 
erilaisissa maanpuolustuksel-
lisissa tapahtumissa. Pikkusisa-
reksi pääsee mukaan täytetty-
ään kymmenen vuotta, ja kun 
vuodet karttuvat ja voimat eh-
tyvät, voi osallistua halutessaan 
vaikkapa vain senioritapaami-
siin. Sotilaskotitoimintaa ohjaa-
via arvoja ovat vapaaehtoisuus, 
osaaminen ja itsensä kehittämi-
nen, luotettavuus sekä iloisuus 
ja palvelualttius. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen tavoitteena on myös lisätä 
jäsenistönsä maanpuolustusval-
miutta niin, että selviydymme 
puolustusvoimien kanssa solmi-
tun yhteistoimintasopimuksen 
edellyttämistä tehtävistä mah-
dollisissa poikkeusoloissa. Poik-
keusolotoimintaa harjoitellaan 

sotaharjoitusten yhteydessä. 
Sotilaskoti tarjoaa muutakin 

kuin kahvin ja munkin. Se on 
vapaa-ajanviettopaikka, jossa 
varusmies voi lainata kirjoja ja 
lehtiä, pelata pelejä, katsoa te-
levisiota tai videoita, pelata tie-
tokoneella ja surffailla netissä 
- j a tietysti nauttia sotilaskodin 
monipuolisista antimista sekä 
tavata perhettään ja läheisiään 
kodinomaisissa olosuhteissa. 

Palkatut ja vapaaehtoiset 
rinta rinnan 
Rannikkosotilaskotiyhdistys pyö-
rittää tällä hetkellä neljää sotilas-
kotia, joista lippulaivana toimii 
Upinniemen sotilaskoti. Toinen 
mantereella oleva sotilaskoti si-
jaitsee Turun Pansiossa. Lisäksi 
sotilaskotitoimintaa on kahdella 
linnakkeella, Isosaaressa Helsin-
gin edustalla sekä Kirkonmaalla 
Kotkan kupeessa. Vuoden ku-
luttua saamme vielä viidennen 
vakituisen toimipisteen, kun 
Suomenlinnassa sijaitsevan Me-
risotakoulun sotilaskodin perus-
korjaus valmistuu. Näiden lisäksi 
toimii Miinalaiva Pohjanmaalla, 
Uusimaalla ja Hämeenmaalla 
kanttiinit. Toimialueemme on 
Raumalta Kotkaan. 

Vaikka päivittäistä toimintaa 
sotilaskodeissa pyörittävätkin 
palkatut ravintola-alan ammat-
tilaiset, pohjautuu sotilaskotien 
toiminta kuitenkin vapaaehtois-
ten sisarten mittavaan työpa-
nokseen. Ilman vihreitä sisaria 
eivät sotilaskotien hinnat voisi 
pysyä varusmiehen kukkarolle 
sopivalla tasolla, eivätkä auki-
oloaikoja olisi mahdollista pitää 
niin kattavina kuin nykyään. Vii-
me vuonna Rannikkosotilasko-

tiyhdistyksen reilut 400 jäsentä 
tekivät vapaaehtoisia työtunteja 
kaikkiaan lähes 12 000 tuntia. 
Sotilaskodit eivät myöskään ta-
voittele voittoa, vaan rahat pa-
lautuvat varusmiehille ilmaistar-
joiluiden ja erilaisten laitehan-
kintojen myötä. Vuonna 2006 
Rannikkosotilaskotiyhdistys 
käytti varusmiesten viihtyvyy-
den, sivistyksen ja kuntoilun yllä 
pitämiseksi lähes 20 000 euroa. 

Munkeistaan sotilaskoti tun-
netaan, ja vaikka munkki pitää 
edelleen pintansa suosikkituot-
teiden listalla, puhaltavat uudet 
tuulet myös sotilaskodeissakin. 
Esimerkiksi salaattien kysyntä 
lisääntyy ja moni valitsee piz-
zapalasen sijaan maukkaasti 
päällystetyn ruisleipäviipaleen. 
Mutta koska sotilaskotien teh-
tävänä on tarjota sitä, mikä yllä 
pitää maanpuolustustahtoa ja 
tuoda tuulahdus siviilielämästä 
kasarmien keskelle, kehitetään 
tuotevalikoimaa jatkossakin 
asiakkaiden ääntä kuunnellen. 
Salaattien rinnalla tarjolla on 
jatkossakin niitä kuuluisia munk-
keja - sekä iloisia vihreitä sisaria, 
jotka jaksavat hymyillä ja vaihtaa 
sanasen jokaisen asiakkaansa 
kanssa. 

Tervetuloa joukkoomme 
- voit tutustua toimintaamme 
osoitteessa www.rannikkosoti-
laskotiyhdistys.fi. Lisätietoja saat 
myös sähköpostitse yhteydenot 
ot@rannikkosotilaskotiyhdistys. 
fi tai pirauttamalla puheenjoh-
taja Eija Paanaselle numeroon 
050-300 9819. 

Teksti: Pia VVarvas 
projektisihteeri 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 

YHTEYSTIETOJA 

www.rannikkosotilas-
kotiyhdistys.fi. 

Lisätietoja saat myös 
sähköpostitse: 
yhteydenotot@ 
rannikkosotilaskotiyh-
distys.fi 

tai puhelimitse 
puheenjohtaja 
Eija Paananen 
050-300 9819 
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RT-KERHO JOHTORENGAS ry 

YHTEYSTIEDOT: 

www.johtorengas.com 

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

1. varapuheenjohtaja ja 
sihteeri 
Toni Aalto 
Tikankolo 4 F 39 
02660 ESPOO 
gsm 040 311 3348 
toni.aalto@iki.fi 

YHTEYSTIEDOT 

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

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

Rt-kerho Johtorengas ry on 
Reserviupseeriliittoon (RUL)ja 
sen Helsingin piiriin kuuluva 
reserviupseerikerho. Johtoren-
gas perustettiin vuonna 1937 ja 
se on maamme vanhin aselaji-
pohjainen reserviupseerikerho 
täyttäen tänä vuonna 70 vuotta. 
Jäseneksi pääsyn edellytykse-
nä on sekä reserviupseerin arvo 
että varusmiespalvelus tai kerta-
usharjoitukset rannikkojoukois-
sa. Vaikka kerhon toiminta kes-
kittyy Uudellemaalle, on kerhon 
jäseneksi liittyminen mahdollis-
ta muuallakin asuville. Johtoren-
kaan jäsenmäärä on tällä hetkel-
lä noin 140 henkilöä. 

Johtorenkaan tavoitteena on 
ohjata ja tukea jäsentensä toi-
mintaa reserviupseereina sekä 
järjestää jäsenistön upseeritai-
toja ylläpitävää ja edistävää toi-
mintaa. 1990-luvun alkuvuosista 

alkaen tätä työtä ja päämäärää 
on toteutettu myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
puitteissa. Johtorengas on hal-
lituksensa ja aktiivijäsenistönsä 
voimin ollut alusta asti mukana 
luomassa ja kehittämässä nykyi-
sen Suomenlahden Meripuolus-
tusosaston (SIMeripOs) toimin-
taa ja koulutusta. 

Koulutustoiminnan lisäksi 
Johtorengas järjestää vuosittai-
sen ampumatapahtuman, jos-
sa kisaillaan muutamastakin eri 
kiertopalkinnosta. Vanhimman 
pistooliammuntakisan, "Johto-
renkaan ja RR1:n upseereiden 
pistoolitaisteluammunnan", 
juuret ulottuvatkin aina kerhon 
perustamisvuosiin asti. Erilaisia 
retkiä ja matkoja kerho toteuttaa 
yksin tai yhteistyössä esimerkik-
si Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen (RtUy) kanssa. Erittäin 

suosittu rannikon toimijoita yh-
distävä tapahtuma on myös lop-
pukesäisin järjestettävä RT-golf. 
Ennen joulua kokoonnutaan 
perinteiselle joulupuurolle Suo-
menlinnan upseerikerholle. 

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 web-sivuiltamme. 
Sieltä on myös linkki ohjeineen 
RUL:n sivuille (www.rul.fi) jä-
seneksi liittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä tietoruu-
dussa mainittuihin henkilöihin. 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA ry 

Selkämeren rannikkokil-
ta ry on aselaji-ja jouk-
ko-osastokilta, joka on 
perustettu Raumalla 

17.03.1992 Turun Rannikkotykis-
tökillan alaosastona. Kilta itse-
näistyi 24.08.1995 ja sen perin-
nejoukko-osasto on Turun Ran-
nikkotykistörykmentti ja sittem-
min Turun Rannikkopatteristo. 

Killan erityisenä tavoitteena 
on alun alkaen ollut Kuuskajas-
karin linnakkeen kunniakkaiden 
perinteiden vaaliminen kuului-
sassa "Kuuskajaskari hengessä" 
Linnakkeen lopettamisen myö-
tä on perinnetyölle tullut koko-
naan aivan eri sisältö kuin mitä 
alun alkaen oli määritelty. 

Selkämeren Rannikkokilta ry: 
n ja Saaristomeren Merivartios-
ton Kilta ry:n Rauman veneryh-
män vuoden 2003 syksyllä aloit-

tama yhteinen kiltamajaprojekti 
Kuuskajaskarin perinnelinnak-
keella on edennyt, kiitos ahkeri-
en talkoolaisten ja lukuisten tu-
kijoidemme, siihen pisteeseen, 
että kuluvan vuoden alkukesäs-
tä on tarkoitus pitää viralliset kil-
tamajan vihkiäiset ja ottaa kilta-
majaksi myös virallisesti nimetty 
entinen linnakkeen päällikön 
asunto kiltojen ja niiden jäsen-
ten käyttöön. 

Haluan tämänkin lehden 
välityksellä kertoa kaikille tästä 
hienosta saavutuksesta, jonka 
arvoa voi vain suuresti ihailla 
ja ihmetellä. Miten kaikki oike-
astaan on ollut mahdollista to-
teuttaa. 

Eräs ratkaisevan tärkeä teki-
jä on luonnollisesti ollut se, että 
kulkemisen linnakesaarelle on 
mahdollistanut Rauman vene-

ryhmän Nalle-vene, jolla sekä 
talkooväki, että kaikki tarvittava 
materiaali on voitu kuljettaa. 

Toinen ratkaisevan tärkeä te-
kijä on ollut talkoolaisten tahto-
tila. On päätetty onnistua aloite-
tun työn loppuunsaattamisessa. 
Talkoolaisten joukko on koostu-
nut ydinryhmästä josta on aina 
löytynyt kunkin työn ja työvai-
heen tekijöiksi ammattitaitoa. 
Tällä on myös ollut ratkaisevan 
tärkeä merkitys työn onnistumi-
selle. 

Tunnustus on annettava 
myös Rauman kaupungin myö-
tämieliselle suhtautumiselle 
hanketta kohtaan, joka on il-
mennyt monin eri tavoin. Mm. 
vesijohdon saaminen rakennuk-
seen on sen tulevan käytön kan-
nalta ollut ensiarvoisen tärkeää. 

Unohtaa ei voida myöskään 
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• Talkooväkeä ra-
kennetun ulkova-
raston edessä. 

niitä lukuisia yksityisiä, yrityksiä 
ja yhteisöjä joiden antama mate-
riaalinen tuki on ollut korvaama-
tonta projektin toteuttamiselle. 

Töitä kiltamajahanke teettää 
vielä jatkossakin jatkuvan kun-
nossapidon ja jo suunniteltujen 
parannus ja lisätöiden muodos-
sa. 

Perustamisestaan lähtien 
kilta on pyrkinyt toiminnassaan 
lähtemään siitä, että yhteistyötä 
tehdään muiden raumalaisten 
maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa. Ei pyritä kilpailemaan jäse-
nistä ja muiden yhdistysten jo 
vakiintuneista toimintatavoista. 
Pyrimme tuomaan jotain uutta 
ja erilaista oman aselajin toimin-
taan liittyen, johon myös mui-
den yhdistysten jäsenet voisivat 
osallistua. 

Kiltamajaprojekti on oivalli-
nen esimerkki yhteistyön hedel-
mällisyydestä. 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä • Talkooväkeä kil-

tamajan rappusilla. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 
toiminut jo yli 40 vuotta 

YHTEYSTIETOJA: 

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

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

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

Mauri Harju 
(Kajanuksen 
saunan isäntä) 
0400 443 749 

Jussi Wirtanen 
(tiedotus) 
040 412 5633 
wirtanen 
@netti.fi 

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan kotipaikkana 
on Helsinki ja toiminta-
alueena Suomenlahden 

Meripuolustusalueen toiminta-
alue. Yhdistys vaalii ja ylläpitää 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin ja sen edeltäjien perin-
teitä. Killan varsinaiseksi jäse-
neksi voi päästä jokainen Suo-
men kansalainen ikään ja suku-
puoleen katsomatta. Killassa on 
noin 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 pystytetty 
komea hirsistä rakennettu kilta-
maja rantasaunoineen ja laitu-
reineen. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta oli myös ensimmäis-
ten järjestöjen joukossa luo-
massa suuntaviivoja nykyiselle 
vapaaehtoiselle maanpuolustus-
koulutukselle. Nykyisin vapaa-
ehtoiskoulutuksesta huolehtii 
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
(MPK ry) Meripuolustuspiiri. MPK 
ry:n kursseilla toimii kouluttajina 
useita RT-Killan jäseniä. 

RT-Kilta toimii yhteistyössä 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen Merisotilastoimikunnan 
kanssa tukemalla lähinnä Suo-

Linnakkeiden luonto on ainutlaatuista. 

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" 
Vuodesta 2000 saakka kilta on 
järjestänyt neljänä kesäviikon-
loppuna mahdollisuuden tu-
tustua Kuivasaaren linnakkeen 
ainutlaatuiseen luontoon ja 
rannikkotykistömuseoon asian-
tuntevien museo-ja luonto-op-
paiden johdolla. Suuren suosion 
aikaisempina vuosina saavutta-
neet retket ovat edelleen vuon-
na 2007 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 ke-
säpäivästä 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. Useat Suomen oloissa har-
vinaiset kasvit, kuten nuokkuko-
hokki, ovat edelleen levinneet 
ja yleistyneet saaren eri kolkkiin. 

M» 

• Kuivasaaren 305 mm tykkivan-
hus ampuu kunnialaukauksen. 

Pikku-Kuivasaaren ja Kuivasaa-
ren alueen runsas merilintukan-
ta houkuttelee lintuharrastajia 
kesäiselle retkelle Kuivasaareen 
sankoin joukoin. Muun muassa 
valkoposki- ja kanadanhanhi, 
tylli, haahka, riskilä, tuulihaukka 
sekä merimetso ovat lintubon-
gareiden kiikareiden kohteina. 

Valkoposkihanhien määrä 
Kuivasaaressa on viime vuosi-
en aikana lisääntynyt runsaasti, 
kuten koko Helsingin saariston 
alueella. Suurin osa hanhista oli 
siirtynyt pesimään tänä kesänä 
jälleen mantereen puolelle, jos-
sa valkoposkihanhista on jo yli-
tarjontaa. 

Myös yleensä sisämaan suo-
alueiden tietämillä pesivä teeri 
on viihtynyt Kuivasaaressa vuo-
desta toiseen ja haahkoja sekä 
merimetsoja on laskettu pesi-
vän lähiluodoilla edellisvuosia 
enemmän. Merivesi on kirkasta 
ja uimakelpoista koko kesän, sil-
lä useimpina kesinä pelätyt sini-
levälautat ovat jääneet kauem-
maksi ulapalle. 

Kuivasaaren 
kaksoistykkitorni 
vartioinut 
Suomenlahtea jo 
73 vuotta 
Kuivasaaren linnakkeen 12-tuu-
mainen 305/52 02 (Obuhov)-
kaksoistykkitorni otettiin ope-
ratiiviseen käyttöön 12.05.1934. 
Läsnä aseen vihkimistilaisuu-
dessa olivat muun muassa Tasa-
vallan Presidentti P.E. Svinhuf-
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vud, pääministeri T.M. Kivimäki, 
puolustusministeri Arvi Oksala, 
sotaväen päällikkö kenraaliluut-
nantti Hugo Österman ja meri-
puolustuksen päällikkö kenraali-
majuri Väinö Valve. Mäkiluodon 
torni ampui kunnialaukaukset 
molemmilla putkilla Kuivasaaren 
eteen n. 500 metrin päähän saa-
ren eteläkärjestä ja tornin beto-
niperustaan laskettiin perusta-
miskirja ja rahanäytteitä käytös-
sä olevista metallirahoista, kaikki 
suljettuna 57 mm:n Nordenfelt 
-hylsyyn. 

Kuivasaari kesällä 2007 
Kesällä 2007 järjestettävien ylei-
söretkien päivämäärät ovat: 
16.-17.6., 21.-22.7., 4.-5.8. sekä 
25.-26.8. Retkipäivinä kuljetuk-
set lähtevät merisatamasta ra-
vintola Caruselin luota, josta 
IHA-Linesin Kuivasaari-tunnuk-
sin varustettu vesibussi kuljettaa 
vierailijat linnakesaarelle. Lähdöt 
ovat retkiviikonloppuina sekä 
lauantaisin että sunnuntaisin klo 
70.00, 12.00 ja 74.00. Retket kes-
tävät 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 kulje-
tuksista, hinnoista ja aikatauluis-
ta saa osoitteesta www.iha-li-
nes.fi tai ottamalla yhteyttä RT-
killan aktiiveihin. Yhteystiedot 
viereisellä sivulla. 

RT-KILLAN TOIMINTAA 
JÄRVÖSSÄ JO 20 VUOTTA 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta on toiminut Järvön saarella 
jo yli 20 vuotta. Pitkää rupeamaa 
juhlistettiin 20-vuotisjuhlien 
merkeissä syyskuussa 2005. Jär-
vön kiltamaja on tarjonnut mo-
nelle kävijälle, niin killan jäsenel-
le kuin vierailijallekin ainutlaa-
tuisia muistoja, rentouttavia löy-

lyjä ja upeita merimaisemia jo 
vuodesta 1985. Kiltamaja raken-
nettiin killan jäsenmäärän kas-
vettua 1980-luvun puolivälissä. 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry. oli 1980-luvun ensim-
mäisinä vuosina entisöinyt tal-
koilla ja keräyksillä Upinniemen 
kärjessä olevan Robert Kajanuk-
sen saunan. Koska varuskunta-
ja linnakealueella olevan saunan 
käyttö oli kiltalaisille vaikeaa 
kulkulupajärjestelyjen vuoksi, 
killan hallitus päätti rakentaa 
Kiltamajan saaristoon Villingin 
ja Upinniemen väliselle alueelle. 
Tammikuussa 1984 keskusteltiin 
johtokunnassa tarjotusta saaris-
totontista yhdessä Rannikkoryk-
mentin ja Puolustusministeriön 
edustajien kanssa ja päädyttiin 
Järvön saareen Porkkalannie-
men itäpuolelta. 

Puolustusvoimille kuuluva 
luonnonkaunis Järvön saari si-
jaitsee vain kymmenen minuu-
tin venematkan päässä Porkka-
lanniemestä. Järvön palveluja 
killan jäsenten lisäksi pääsivät 
kesällä 2007 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-
söi 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 sau-
namaksun 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 hinnat 
ovat kertamaksuja. Perhe tar-
koittaa tässä todellakin perhet-
tä (jossa on enintään seitsemän 
jäsentä) eikä esim. urheiluseuraa 
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. 

• Kajanuksen sau-
na sijaitsee Upin-
niemen eteläkär-
jessä. 
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TURUN LAIVASTO KILTA ry 

• Eihän sitä ilman 
kahvia, - varsinkaan 
ampumakilpailuja. 
Ruuhkaa ja kyynär-
päätaktikointia rva 
Varinovvskin kent-
täkioskilla, turvalli-
sessa paikassa am-
pumasuojan taka-
maastossa. 

• Kilpailuvene ilmestyy sysi- • Merikilpailujen kilpailijat sekä toimitsijat järjestäytyneinä Saaristo-
pimeältä mereltä. Maalilinja meren Meripuolustusalueen komentajalle, kommodori Kari Takaselle 
on ylitetty hetki sitten ja yö- ilmoittamista varten Pansion sotasataman alueella, 
kilpailun osuus suoritettu. • Tärkeät henkilöt onnistuneissa Merikilpailuissa. Vas. kilpailun johtoa 

Jarmo Holm ja Reino Varinovvski seuranaan kilpailuveneiden valvojat. 

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 jäsenil-
lämme on tietysti palveluksesta 
merivoimien aluksilla tai muissa 
merellisissä joukoissa. 

Turun Laivastokillan toimin-
tavuosi koostuu hyvin eri tyyp-
pisistä tapahtumista. Päätapah-
tumat ovat tietysti suurimmat 
kiltaa koskevat päätökset teke-
vät vuosittaiset kevät-ja syysko-
koukset. 

Kiltamme osallistuu aktiivi-
sesti esimerkiksi Sinisen Reser-

vin erilaisiin kilpailuihin ja ta-
pahtumiin. Turun Laivastokilta 
järjestää omalla alueellaan mo-
nenlaisia valtakunnallisia tapah-
tumia. Viime kesänä Turun Lai-
vastokilta oli järjestelyvastuussa 
Reserviläisurheiluliiton valtakun-
nallisen Merimestaruuskilpai-
lun järjestämisessä. Melkoisen 
organisaation vaativan kilpailun 
järjestelyt aloitettiin jo hyvissä 
ajoin n. puolitoista vuotta en-
nen kilpailua. Kilpailutehtäviä 
oli pohjoisella Airistolla ja Pan-
sion sotasataman alueella läpi-
viemässä lähes 60 vapaehtoista 
reserviläistä. 

Turun Laivastokilta järjesti 
myös viimevuoden syksyllä käy-
dyt Sinisen Reservin rynnäkköki-
väärin ampumamestaruuskilpai-
lut Raasissa. 

Turun Laivastokillan vuoteen 
kuuluu myös erilaisia teollisuus-

laitos- ym. vierailuja. 
Tänä keväänä tutustumme 

mm. merenkulkuoppilaitokseen. 
Viime kesänä järjestimme 

eri puolelta maatamme saapu-
neille Laivaston Killan jäsenille 
yhteisen retken Pohjoismaisil-
le Laivastokiltapäiville ruotsin 
Norrköpingiin. Osallistuimme 
myös hienosti järjestetyille val-
takunnallisille Laivastokiltapäi-
ville Vaasaan. 

Tulevana kesänä matkaam-
me Helsinkiin valtakunnallisille 
Laivastokiltapäiville. Pohjoismai-
sille Laivastokiltapäiville Norjaan 
teemme retken taas ensi vuon-
na. 

Kuvat ja teksti 
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 varusmiesten 
palkitsemisiin killan plaketilla 
sekä ylentämistilaisuuksiin ko-
tiuttamisiin. 

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

Jäseneksi voi liittyä jokainen 
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. 

• Aktiiviset killan 
jäsenet asessori 
Heikki Winter (stan-
daari) ja Pekka Leh-
tiö (mitali) huomi-
onosoituksen koh-
teena 17.2.2007. 

• Kuvassa Korkea Rannikon matkalaiset. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: 
Heikki Arasto 
Santtionranta 5 
23960 Santtio 
041 4720 602 
heikki@arasto.fi 

Tiedottaja: 
Risto Siivonen 
Niinikönkuja 3 A 5 
21330 Paattinen 
040 7205 463 
risto.siivonen@elisanetJ 

Sihteeri: 
Simo Hangelin 
Aunelantie 13 
20210 Turku 
040 5361 140 
rausimo@jippii.fi 
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K I S TURUN RESERVIMERIUPSEERIT r y 

rMl 

• Yhdistyksemme joukkue pohjoismaisissa merimestaruuskilpailuissa Helsingissä 2003 

Vuodesta 1982 itsenäise-
nä yhdistyksenä toimi-
nut Turun Reservime-
riupseerit ry viettää tänä 

vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan. 
Yhdistys on seuraaja vuonna 
1957 perustetulle Turun Reser-
viupseerikerhon Meriosastolle. 
Jäsenmäärämme on noin 120. 

Yhdistyksemme kokoaa pii-
riinsä merellisestä ja merisoti-
laallisesta toiminnasta kiinnos-
tuneet reserviupseerit Turun 
seudulta. Tarkoituksenamme on 
toimia sekä merivoimissa palvel-
leiden, että muuten merellisistä 
toiminnoista kiinnostuneiden 
reserviupseerien yhdyssiteenä. 
Jäseneksi haluavan on siis oltava 
reserviupseeri - sen sijaan ase-
palveluksen suorittamispaikalla 
ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on 
merihenkisyys. 

Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat esitelmä-ja tutustumisti-
laisuudet, retket, meri-ja muihin 
reserviläiskilpailuihin osallistu-
minen sekä käytännön meren-
kulkuun liittyviin tapahtumiin 
osallistuminen. Merikilpailuissa 
yhdistyksemme on saavuttanut 
menestystä niin SM- kuin PM-ta-
solla. Toimintaa järjestetään yh-
dessä muiden alueella toimivien 
reserviupseeriyhdistysten sekä 
muiden merellisesti suuntautu-
neiden maanpuolustushenkis-
ten yhdistysten kanssa. Yhdis-
tyksemme jäsenet ovat olleet 
aktiivisesti mukana myös Maan-
puolustuskoulutus ry:n toimin-
nassa. Kahdesti vuodessa palkit-
semme varusmiespalveluksensa 
hyvin suorittaneita aliluutnant-
teja upseerikokelaiden ylentä-
mistilaisuudessa. 

Maksamalla jäsenmaksum-
me tulee samalla Reserviupsee-
riliiton jäseneksi ja saa Reservi-
läinen-, Parivartio-ja Rannikon 
Puolustaja -lehdet. 

Yhdistykseemme voi tutus-
tua tarkemmin kotisivuillamme 
www.meriupseerit.fi, jossa voi 
myös liittyä jäseneksi. 
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yards. 

Kunnio i ta luontoa -
ni in m e k i n t e e m m e 

Katso ympärillesi niin näet ruostumatonta terästä. 
Metallia, joka kestää korroosiota, on kaunis ja hygieeninen 
sekä sataprosenttisesti kierrätettävää. Ruostumaton teräs on 
tämän päivän ja huomisen metalli. 

Tämä ainutlaatuinen materiaali yhdistettynä O u t o k u m m u n 
asiantuntemukseen ja vastuuseen ympäristöstä antaa 
asiakkaillemme kilpailuedun. 
Se on lupauksemme, 
johon voi luottaa ja vahvuus, 
joka auttaa menestymään. 

www.outokumpu.com 

mfb 
www.ake ry a rds. corn 

S i n u n s i i r tos i 

John Nurmisen liikevaihto oli vuonna 2006 144 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1000. 
Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Venäjä ja Baltia. 
John Nurminen on toiminut jo yli 120 vuoden ajan. 
Pitkän iän salaisuus on ollut kyky vastata asiakkaiden 
uusiin haasteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. 

Logist i ikka on ta i to la j i . Hyv in hal l i t tu t o i m i t u s k e t j u v a r m i s t a a t a v a r o i d e n s i i r tymisen 
kustannustehokkaast i ja laadukkaasti . Tehokas logistiikka vahvistaa yr i tyksen kilpailukykyä. 

John Nurminen on asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja tuottava yhtiö, todellinen logistiikan osaaja. 

Toimintamme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja logistiikan erikoisosaamiseen. Toimimme 
monilla logistiikan sektoreilla ja tarjoamme ainutlaatuisen palveluvalikoiman. Kattava yhteistyökumppaniverkosto 
mahdollistaa koko logistiikan arvoketjun tarjoamisen kansainvälisesti. 

Vahva ammattitaito, räätälöidyt logistiikan kokonaispalvelut ja edelläkävijän ratkaisut antavat asiakkaillemme 
mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. 

Ota yhteyttä. Mietitään seuraavaa siirtoasi yhdessä. 

www.johnnurminen.com John Nurminen • • • 
Logistiikan osaaja 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS ry 

• Vuoden 2006 
RtUY:n jäsenretken 
osanottajia Kokarin 
kirkkoon tutustu-
massa. 

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys ry on perustet-
tu 5.12.1933. Toiminnan 
perusajatuksena on ollut 

alkuajoista lähtien ylläpitää ja 
kehittää rannikolla toimivien up-
seerien ammattitaitoa ja yhteen-
kuuluvuutta. Historian ja perin-
teiden tuntemusta ja tietämistä 
on aina pidetty tärkeänä, mutta 
katse on pidetty kuitenkin suun-
nattuna tulevaisuuteen. 

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys järjestää jäsenilleen 
kokouksia, luentoja, esitelmä-

ja juhlatilaisuuksia, jäsenretkiä 
sekä harjoittaa julkaisutoimin-
taa. Keväisin järjestettävässä 
vuosikokouksessa jäsenistön on 
mahdollisuus vaikuttaa ja saada 
äänensä kuuluville yhdistyksen 
tärkeitä päätöksiä tehtäessä. 
Vuosikokouksen lisäksi järjeste-
tään muutamia muita koko jä-
senistölle avoimia tapahtumia 
vuoden aikana. Osa tapahtumis-
ta on yhteisiä veljesyhdistyk-
semme Meriupseeriyhdistys ry: 
n kanssa. 

Rannikkotykistön Upseeri-

yhdistyksen toimintaan on koko 
sen historian ajan liittynyt laaja 
ja korkeatasoinen julkaisutoi-
minta. Tärkeimpiä teoksia ovat 
olleet aselajin vuosikirjat, eril-
liset historiateokset sekä juuri 
ennen rannikkotykistöaselajin ja 
Merivoimien yhdistymistä vuon-
na 1998 julkaistu rannikkotykis-
töjoukko-osastoja käsittelevä 
historiasarja. 

Julkaisutoiminnan lippulai-
vana ja pitkäikäisimpänä tuot-
teena on kuitenkin meripuolus-
tuksen ammatti-ja jäsenlehti 
Rannikon Puolustaja. Rannikon 
Puolustaja on meripuolustuksen 
ammatti- ja järjestölehti ja sen 
tilaajakuntaan kuuluvat lähes 
kaikki meripuolustusta lähellä 
olevat järjestöt ja tahot, lehden 
levikin ollessa noin 5000. Lehti 
on 50-vuotisen historiansa aika-
na palkittu useasti. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen jäsenretkillä on vuo-
sien saatossa tutustuttu lukui-
siin mielenkiintoisiin kohteisiin 
kotimaassa, Venäjällä, Ruotsissa 
ja Virossa. Vuonna 2006 pereh-
dyimme huippuasiantuntijoiden 
avustuksella Ahvenanmaan ny-
kytilaan ja etenkin historiaan. 
Lisäksi menomatkalla tutustuim-
me Korppooseen ja Gyltön lin-
nakkeeseen. 

Mercedes-Benz 
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MERIUPSEERIYHDISTYS ry 

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

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
kommodori 
Jaakko Savisaari 
Pääesikunta, 
09-181 22579 
jaakko.savisaari@mil.fi 

• H I eriupseeriyhdistys 
I I V i I ry on yksi Suomen 
[ A y s I vanhimmista aat-
I flk Mlk I teellisistä upseeri-

yhdistyksistä. Se on täyttänyt jo 
kunnioitettavat 83 vuotta. 

Itsenäisen Suomen laivas-
to syntyi kesällä 1918. Laivas-
tolle, kuten puolustusvoimille 
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 merikapteeneja 
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. 
Haluttiin 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 pidettiin 24.10.1923. 

Meriupseeriyhdistys on ol-
lut merkittävästi vaikuttamassa 

vuoden 1927 laivastolakiin ja 
edelleen laivaston rakennusoh-
jelman toteutumiseen. 

Tänä päivänä yhdistys toimii 
edelleen suomalaisten meriup-
seerien aatteellisena ja toimin-
nallisena yhdyssiteenä sekä toi-
mii valtakunnan meripuolustuk-
sen ja muun merellisen turvalli-
suuden edistämiseksi. Yhdistys 
toteuttaa tarkoitustaan mm. 
- järjestämällä vuosittain 5-7 

kuukausikokousta, jotka to-
teutetaan erilaisina vierailui-
na tai esitelmätilaisuuksina, 
joissa on esitelmöitsijät ovat 
alansa asiantuntijoita ja -tai-
tajia. Aiheet myötäilevät vuo-
sittain päätettävän teeman 
mukaisesti, esim. vuoden 
2007 teemana on "Meriup-
seeri - johta ja ja merimies". 
Näin yhdistys pyrkii kehit-
tämään vakinaisessa palve-
luksessa olevien jäsentensä 
ammattitaitoa sekä koko jä-
senistön yleissivistystä 

- jäsenmatkoilla lähialueille, 
vuoden 2007 syysmatka teh-
dään Muurmanskiin 

- kartuttamalla meripuolus-
tuksen ja sen merkityksen 
yleistä tuntemusta 

- harjoittamalla julkaisutoi-
mintaa 
Sääntöjen mukaan Meriup-

seeriyhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voi päästä yhdistyksen 
hallituksen hyväksymänä: 
a) vakinaisessa palveluksessa 

oleva meriupseeri tai meri-
puolustustehtävissä palvele-
va päällystöön kuuluva viran-
tai toimenhaltija ja 

b) reserviin kuuluva meriupsee-
ri 
Jäseniä on 580, joista aktii-

vipalveluksessa olevia on hiu-
kan yli puolet. Jäsenistön ikäja-
kauma on 24-100 vuotta ja up-
seerinarvot 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 täyttänyt 60 vuotta, vapaute-
taan jäsenmaksuista. 

Hallitus toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana. Hal-
litukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jä-
sentä. Vuoden 2007 vuosikokous 
valitsi kommodori Jaakko Savi-
saaren uudelleen puheenjohta-
jaksi. Varapuheenjohtajana toi-
mii kommodori Markus Aarnio. 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimii yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on 
jäsentuotteina useita meriso-
tilaallisia julkaisuja, jotka ovat 
myös muiden tilattavissa. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT ry 
- ammattisotilaiden yhdistys 

• ' u n Rannikkotykistön 
Opistoupseerit ry vuon-

| \ na 1986 perustettiin, 
Xjäsenkuntamme palveli 

hyvin toisenlaisessa ympäristös-
sä kuin nyt. Rannikkotykistö oli 
tukevasti osa maavoimia eikä 
mitenkään pieni aselaji henki-
löstövahvuudeltaan eikä varsin-
kaan toiminta-alueiltaan. Jäse-
nemme - tuolloiset toimiupsee-
rit - palvelivat kahdessa Rannik-
korykmentissä Turussa ja Helsin-
gissä, kolmessa Rannikkopatte-
ristossa Vaasassa, Hangossa ja 
Kotkassa sekä rannikkotykistön 
omassa aselajikoulussa, Ran-
nikkotykistökoulussa Helsingin 
Santahaminassa. Eipä tuolloin 
kukaan tiennyt, mitä seuraavat 
kaksikymmentä vuotta toisivat 
tullessaan. 

Muutoksien keskellä 
vahva 
Aselajimme yhdistettiin kesällä 
1998 meille ennestään tuttuun 
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 oli vielä tulossa: 
Turun Rannikkopatteristo lak-
kautettiin ja Kotkan Rannikko-
alue, entinen Rannikkopatteristo 
liitettiin osaksi Suomenlahden 
Meripuolustusaluetta. Muuta-
massa vuodessa varusmieskou-
lutus on lakannut tai Utön, Gyl-

tön, Örön, Russarön, Mäkiluo-
don ja Rankin linnakkeilta. 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit on edellä lueteltujen ja 
henkilöstöä syvästi kosketta-
neiden tapahtumien keskellä 
pyrkinyt olemaan maltillinen 
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 
toimintamme on kasvaneet 
ja suhteemme merivoimien ja 
joukko-osastojen johtoon ovat 
kunnossa. 

Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
yhdistää jäsenensä lujaksi ja yh-
tenäiseksi ammattikunnaksi ke-

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 

3 
9 RANNIKON PUOLUSTAJA 

mailto:kaukoranta@ppinet.fi
mailto:tatu.vartiainen@mil.fi


hittämällä ja kasvattamalla sen 
keskuudessa isänmaallisuutta 
ja rannikkojoukkohenkeä. Py-
rimme edistämään jäsentemme 
yleis-ja ammattisivistystä. Kun 
maailma muuttuu, 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 ammatillis-
ta järjestäytymistä ja edunval-
vontaa. Käytännön edunvalvon-
tatyön olemme toki jättäneet 
Päällystöliiton ja paikallisten 
päällystöyhdistysten ammatti-
taitoisiin käsiin. 

Jäseniä ympäri Suomea 
Aktiivipalveluksessa oleva jä-
senkuntamme palvelee pääosin 
merivoimien joukko-osastoissa, 
mutta onpa muutama löytänyt 
uuden palveluspaikan maa-tai 
ilmavoimistakin. Suurin osa jä-
senistämme asuu ja vaikuttaa 
eteläisessä Suomessa lähellä 
entisiä rannikkotykistön joukko-
osastoja, mutta pyrimme 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 palvelussuh-
teessa puolustusvoimiin tai ra-
javartiolaitokseen oleva tai ollut 
opistoupseeri, joka joko koulu-
tuksensa tai muun palveluksen-
sa perusteella voidaan katsoa 
kuuluvan rannikkojoukkoihin. 

Päätöksenteko 
ja toiminta 
Rannikkotykistön Opistoupsee-
rit ry:n syyskokous valitsee yh-

distykselle hallituksen, jonka toi-
mintakausi on yksi kalenterivuo-
si. Hallituksen jäsenet edustavat 
oman toimialueensa jäseniä, 
evp-jäsenillä on oma edustajan-
sa hallituksessa. 

Toimintamme keskittyy kah-
den vuosittaisen tapahtuman 
ympärille. Järjestämme jäsenil-
lemme keväällä ja syksyllä jatko-
koulutustilaisuuden, jossa käy-
tännössä tutustutaan yhteistyö-
kumppaneiden, muiden jouk-
ko-osastojen ja yritysten toi-
mintaan. Kohteet valitaan aina 
niin, että päivän esittelykohteet 
muodostavan vähintään yleissi-
vistävän paketin. Parhaiten jäse-
nemme ehkä muistavat juhlaris-
teilymme. 15-vuotisjuhlakokous 
pidettiin Itämeren aalloilla. Pe-
rillä Ruotsissa vierailtiin Vaxhol-
man varuskunnassa Tukholman 
saaristossa. 20-vuotista taivalta 
juhlitti in puolestaan Viron Pär-
nussa, jossa Pärnun Jalkaväkipa-
taljoonan ovet avautuivat meille 
tutustumista varten. 

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. Kesäretket ovat 
saavuttaneet suuren suosion, 
joten jatkamme niiden järjestä-

mistä entisin periaattein: mu-
kaan pääsevät jäsenemme per-
heenjäsenineen ja tuttavineen. 

Yhtenä uutena toiminta-
muotona on aloittamassa - toi-
vottavasti perinteeksi päätyen 
- evp-jäsenten vuotuinen tapaa-
mistilaisuus. Kyseisessä tilaisuu-
dessa vuoden aikana eläkkeelle 
siirtyneet jäsenemme kutsutaan 
virallisesti yhdistyksen evp-jäse-
niksi juhlallisin menoin. 

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 ry -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING rf 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Ove Enqvist 
Hevoshaantie 9 D 6 
01200 Vantaa 
09 668 253 
040 552 4136 
ove.enqvist@ 
oktanet.fi 

Sihteeri 
Anu Vuorinen 
E/SIRR, PL 5 
00861 Helsinki 
040-502 59 26 
anu.vuorinen@av-
taitto.net • Juhani A. Niska ja heraldikko Jukka Suvisaari esittelevät aloitetta 

rannikkojoukkojen kompetenssimerkiksi amiraali Kaskealalle 

Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistys ry perus-
tettiin 4.4.1979 kenraa-
liluutnantti Alpo Kan-

tolan, sittemmin yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja, ja 
silloin elossa olevien rannikkoty-
kistön kaikkien viiden kenraalin 
ollessa läsnä. Yhdistyksen en-
simmäiseksi keskeiseksi tehtä-
väksi päätettiin aselajin tukisää-
tiön perustamisen edellyttämän 
taloudellisen peruspääoman 
hankkiminen. 

Säätiön peruspääoma saatiin 
puolessa vuodessa kootuksi ja 
Rannikkotykistösäätiö - Kustar-
tilleristiftelsen merkittiin rekis-
teriin 17.10.1979. Se on siitä alka-
en ollut sääntöjensä mukaisesti 
keskeinen tukiyhteisö rannikko-
puolustuksen piirissä toimiville 
yhteisöille ja yksityisille. 

Ensitehtävänsä suoritettu-
aan yhdistys vietti pitkään hil-
jaiseloa, mutta tiedosti vuonna 
2001 "sosiaalisen tilauksen" ja 
päätti vuosikokouksessaan jat-
kaa keskeytettynä ollutta toi-
mintaansa, ottaen perinnetyön 
päätoimiseksi tehtäväkseen. 

Ote yhdistyksen sääntöjen 
2.§:stä: 

"..tarkoituksena on innostaa 
vaalimaan rannikkotykistöase-
lajin ja rannikkojoukkojen sekä 
yhteisöjen perinteitä ja siihen 
liittyen tukea niiden piirissä ta-
pahtuvaa tutkimus-, keruu-, tie-
dotus-ja kehittämistoimintaa, 
jonka tarkoituksena on yleisen 
maanpuolustushengen ja erityi-
sesti rannikkopuolustuksellisen 
ajattelun ylläpitoa sekä kehittä-
mistä osana meripuolustusta... 
pyrkii aloitteellisesti ja innos-
tavasti saamaan asianomaiset 
viranomaiset sekä erityisesti 
rannikolla toimivat maanpuolus-
tusyhteisöt toimiin yhdistyksen 
tarkoitusta palvelevien hankkei-
den edistämiseksi ja aikaansaa-
miseksi..." 

Oli ehkäpä viimeisiä hetkiä 
kerätä ja taltioida rannikkopuo-
lustuksen perinne-ja muisti-
tietoja. Sitä tarvetta korostivat 
rannikkojoukkojemme piirissä 
- osana puolustusvoimien jatku-
vaa muutosprosessia tapahtu-
vat - aloitetut ja yhä jatkuneet 
"veren seisauttavat" supistukset 
ja alasajot. 

Yhdistys valitsi vuoden 2004 
pääteemaksi "Rannikkopuolus-
tuksen perinteet talteen ja kier-
toon" kirjoituskilpailun 1.3.2004-
31.01.2005. Oli todella korkea 
aika meidän kaikkien, niin aktii-
vien kuin reserviläisten, taltioida 
kaikki koottavissa oleva tieton-
sa. Kilpailupalkinnot julkistettiin 
yhdistyksen sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa 20.4.05 Vaikka 
kilpailu on loppu, niin muisteloi-
den keruuta ei siihen lopeteta! 

Yhdistys aloitti 2005 uuden 
aktion: Muistokilpien asentami-
sen rannikkopuolustuksen en-
tisille kotimaan toimipaikoille. 
Kilvet Lypertöön Katanpäässä, 
Suomenlinnassa, Korppoossa, 
Dragsvikissä ja Kuuskajaskarissa 
kertovat kävijälle, missä suo-
malainen rannikkopuolustus 

valmistautui torjumaan kaikki 
hyökkäykset alueellista koske-
mattomuuttamme ja itsenäi-
syyttämme vastaan. Toiminta 
jatkui ponnekkaasti 2005-2006. 
Toimintakautena 2007 kilpitoi-
minta jatkuu hankevastaavan 
Ove Enqvistin johdolla Rannik-
kotykistösäätiön tukemana. 

Yhdistys on tehnyt myös 
aloitteen "Rannikkojoukkojen 
Kompetenssimerkistä". Asetakin 
oikealla rinnuksella kannettava 
merkki selvittäisi heti yleisesti 
noudatetun kansainvälisen käy-
tännön mukaisesti kantajansa 
identiteetin osana meripuolus-
tusta ja osoittaisi sen monipuo-
lisuutta. Yhdistys pyrkii myös tu-
kemaan entisten toimipaikkojen 
kiinteistöjen ja rakenteiden sel-
vitystyötä jälkipolvia palvellen. 
Keskeisenä hankkeena on So-
tamuseon avustaminen uuden 
Rannikkotykistömuseon näytte-
lyn perustamiseksi Suomenlin-
nan Maneesiin - koska entinen 
hiekkabunkkeri osoittautui ho-
mesaastuneeksi! 

Yhdistys pyytää, että uu-
det muistelutekstit mahdol-
lisine kuvineen toimitettaisiin 
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• Yhdistyksen aktiviteetteja muistokilpien kiinnittä-
miseksi rannikkopuolustuksen eri toimipaikoille. Yllä 
Bolax, oikealla ylhäällä Hankoja oikealla Krokö. 

Tehtävästään 20.4.2007 luopunut 
puheenjohtaja, eversti Juhani A. 
Niska. 

edelleen tiedottaja 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. 

Yhdistyksellämme ei lie kos-
kaan ollut suurempaa sosiaalis-
ta tilausta tai väkeviä haasteita 
kuin juuri näinä aikoina! Uu-
det ja entiset jäsenet: Muist(i/ 
a)ttehan maksaa vuotuisen 
tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 
euroa yhdistyksen tilille 157230-
379024. Muistakaa myös aina kir-
joittaa nimi-ja yhteystietonne, 
sähköpostiosoite ml. pankkisiir-
tolomakkeen tiedoksi-osaan. 

• Yhdistyksen 
ehdotus rannik-
kojoukkojen kom-
petenssimerkiksi. 
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Esitteet 

Digitaaliset pai n o ratkaisut 
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