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Suunto D9 
A unique combination of form and function, 
the Suunto D9 combines outstanding elegance 
with powerful all-in-one capabilities. It is the 
first dive computer in the world to integrate 
an electronic compass and wireless tank data 
reception. In addition, the Suunto D9 offers 
Suunto RCBM with deep stop option and gas-
switching. So take a look...one should be enough. 

SUUNTO 
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Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen 
sidosryhmien yhteinen äänenkannattaja, joka tavoittaa 
23:n merellisen maanpuolustusyhdistyksen yli 5000 lukijaa 
neljä kertaa vuodessa. Lehti tulee mm. yli tuhannelle 
merivoimien palveluksessa olevalle henkilölle. Se on 
myös varusmiesten ja henkilökunnan luettavissa rannikon 
sotilaskodeissa ja merivoimien joukoissa. Lehteä jaetaan myös 
merkittäviä määriä erilaisissa meripuolustuksen rekrytointi-
ja markkinointitilaisuuksissa mm. puolustusvoimain 
harjoituksissa. 
B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on 
keskimäärin noin 100 sivua. 
• Tilausmaksut 
Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistykset voivat tilata 
lehden jäsenilleen jäsenhintaan 8 euroa vuosikerta. Yksittäiselle 
kestotilaajalle lehden vuosikerran hinta on 18 euroa. 
• Aineistot 
Lehti julkaisee sekä meripuolustuksen tulevaisuutta, että 
nykyisyyttä koskevia artikkeleita ja meripuolustuksellisten 
järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. 
Lehden keskeisenä yhteistyökumppanina on merivoimat. Lehti 
julkaisee ajoittain erikois-ja teemanumeroita, jotka toteutetaan 
projektikohtaisesti. 
• Ilmoitusmyynti 
Lehden ilmoitushankkijana on Ilpo Pitkänen Oy, Insinöörinkatu 7, 
00880 Helsinki, puh. (09) 58 68 300. 
• Kustantaja 
Lehden kustantajana toimii Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen vastuun. Rannikon 
Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 
Tervetuloa ilmoittajaksi, lehden tilaajaksi ja aineiston 
tuottajaksi - yhteisen asian puolesta 

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

KENTTÄ 2 0 0 8 

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

On siten yksiselitteisen selvää, että meriteidemme tu-
lee pysyä auki kaikissa olosuhteissa. Viime vuosina on myös 
Suomenlahden liikenne ja merkitys kansainvälisenä kulje-
tusväylänä kasvanut ja kasvaa voimakkaasti. Venäjän öljyn-
vienti laivoilla nyt ja maakaasun vienti putkessa tulevaisuu-
dessa vaikuttavat voimakkaasti maamme merelliseen ase-
maan ja rantojemme puhtauteen. Elämme erään maailman 
vilkkaimman, valitettavasti myös erään saastuneimman, 
vesireitin varrella. 

Itämeri lahtineen on tässäkin suhteessa yhteinen asiam-
me. 

Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen kaik-
kea alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen ammat-
titaitoinen henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun ohjaus, 
jäänmurtoja öljyntorjuntavalmius ovat perustekijöitä. Mut-
ta tämän päivän maailmassa terrorin uhka, jopa merirosvo-
us, valtioiden erimielisyydet ja ympäristövahingot ovat jo-
kapäiväistä elämää. 

Täällä Euroopan pohjoiskolkassa olemme useimmilta 
uhkilta viime vuosikymmeninä toistaiseksi varjeltuneet. On-
han rauhantilaa kestänyt nyt toisen maailmansodan päätty-
misestä yli 60 vuotta. 

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

Tämä meripuolustuksen lehden, Rannikon Puolustajan, 
erikoisnumero antaa kuvan merellisestä maanpuolustukses-
tapa myös sen laajasta vapaaehtoistoiminnasta. Se kertoo 

merivoimien joukko-osastoista ja antaa myös ennakkotie-
toa merivoimissa asevelvollisuuttaan suorittamaan saapu-
ville 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-
lutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen 
tarjoaa jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansa-
laiselle mahdollisuuden merihenkiseen koulutukseen ja 
harrastukseen. Ja yhdistyksistä on helppo löytää itselle 
sopiva "harrastuskoti" samanhenkisessä joukossa. 

Tämän erikoisnumeron on kustantanut Sinisen Reser-
vin Säätiö. Osoitan erityisen kiitoksen ilmoittajil lemme 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 Masalin 
Päätoimittaja 

Meripuolustuksen kenttä 
ja Sininen Reservi 
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Aina oppii uutta. 
Vaikka olisi kuinka hyvä 

/ww.sampopankki.fi 

Kysy uusista mahdollisuuksista 
ja ryhdytään tuumasta toimeen S S I T i p O P a n k k i 

Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä. 

Saat Plussa-etuja 
lähes 3000 ostopaikasta. 

Kaikki mitä tarvitset 
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Ruostumattomat soundit tarjoaa Outokumpu. 

Outokumpu on yksi maailman johtavista 
ruostumattoman teräksen tuottajista. 
Visionamme on olla kiistaton ykkönen 
ruostumattomassa ja perustaa menestyksemme 
toiminnalliseen erinomaisuuteen. 
Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri 
maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme 
ja palvelujamme. 

Kun katsot ympärillesi näet ruostumatonta terästä. Metallia, joka kestää 
korroosiota, on kaunis ja hygieeninen sekä sataprosenttisesti kierrätettävää. 
Ruostumaton teräs on tämän päivän ja huomisen metalli - jopa musiikki-
instrumenteissa. 

T ä m ä ainutlaatuinen materiaali 
yhdistettynä asiantuntemukseen ja 
vastuullisuuteen ympäristöstä, 
taloudesta ja ihmisistä ovat 
O u t o k u m m u n vahvuuksia. 18>m 

www.outokumpu.com 

lii II»» • «H 

Ole huoletta. Me autamme 

" Rokotukset 

Matkalle mukaan: 
- Aurinkovoide 
- Sanakirja 
- Rahaa 
- Särkylääke 
-Valokopio passista ja matkalipuista 
- Numero, johon ilmoittaa luottokortin 

katoamisesta 

-Taskulamppu 
- Terve järki 
- If Jatkuva Matkavakuutus 

lf Jatkuva Matkavakuutus 
netistä-10% 

s s s s r -
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Merivoimien komentaja, 
Vara-amiraali Hans Holmström 

KEULA 
KOHTI UUTTA 
VUOSIKYMMENTÄ 

uomen meripuolustus on 
ollut pitkässä muutospro-
sessissa 90-luvulta alkaen. 
Neuvostoliiton hajoamisesta 

käynnistyneet muutokset koko 
Euroopassa vaikuttivat suoraan 
myös Itämeren geopolitiikkaan 
ja meristrategiseen tilanteeseen. 
Tänään Suomenlahden eteläpuo-
lella ei ole enää Varsovan Liitto 
vaan Pohjois-Atlantin Liitto. 

Puolustusjärjestelmän ke-
hittämistä suunnitellaan konk-
reettisesti noin 12 vuoden aika-
jänteellä. Kokonaisen asejärjes-
telmän, uuden alusluokan tai 
rannikkojoukkojen asejärjestel-
män kehittäminen kestää vähin-
tään 10 vuotta. Neuvostoliiton 
hajoamisen aikoihin olimme 
päättämässä kolmannen - ja vii-
meisen - parlamentaarisen puo-
lustuskomitean (PPK) mietinnön 
mukaista meripuolustusohjel-
maa. Jo 70-luvulla aloitettu PPK-
ohjelmien mukainen meripuo-
lustusjärjestelmä oli saatu val-
miiksi. Sitten Eurooppa muuttui. 

PPK-ohjelmia on seurannut 
Valtioneuvoston selontekojen 
sarja. Uusinta selontekoa valmis-
tellaan. Jokainen selonteko on 
vaikuttanut myös meripuolus-

tukseen. Selonteot ovat linjan-
neet kehityksen suunnan, vaik-
ka muuttujia skenaarioissa on 
huomattavasti enemmän kuin 
aikaisemmin. PPK-mietinnöissä 
ei tarvinnut painottaa laajaa tur-
vallisuuskäsitettä, terroristi- ja 
ympäristöuhkia tai osallistumis-
ta kansainvälisiin tehtäviin. Li-
säksi monet muutokset ovat ol-
leet nopeampia ja haastavampia 
kuin on kyetty ennustamaan. 

Selonteot ovat kuitenkin 
paaluttaneet kehittämisen reu-
naehdot ja puolustukseen käy-
tettävissä olevia määrärahoja 
on tarkistettu vähintään halli-
tuskausittain. Tarkistuksille on 
ollut luonteenomaista, että ylei-
sen kustannustason noususta ja 
monipuolistuneista tehtävistä 
huolimatta puolustusmenojen 
kasvupaineita on pyritty kont-
rolloimaan. Menojen kasvua ei 
kuitenkaan kyetä täysin kom-
pensoimaan. Siten uuden suori-
tuskyvyn kehittäminen edellyt-
tää yleensä myös jostakin luo-
pumista. 

Peruslinjaukset ovat kuiten-
kin selvät. Kansallinen puolustus 
on suorituskykyjen kehittämisen 
lähtökohta. Samalla suoritusky-

vyllä on kyettävä myös muiden 
viranomaisten tukemiseen ja 
kansainvälisiin kriisinhallintateh-
täviin. 

Yhteenvetona voi todeta, 
että entistä vähemmällä on ky-
ettävä tekemään entistä enem-
män. Tämän tosiasian edessä 
on viime vuosina pitänyt reivata 
meripuolustuksenkin purjeita ja 
tarkistaa isoympyrälaskut use-
ampaan otteeseen. 

Meripuolustuksen doktrii-
nia on peräänkuulutettu viime 
vuosina. On todettava, että län-
simaisen käsityksen mukaista 
kirjallista doktriinia ei ole meri-
puolustukselle koskaan kirjoitet-
tu. Sellaisena kuitenkin pidettiin 
sotien jälkeen HYTO:a eli hyök-
käyksen torjuntaa. Merellisen 
hyökkäyksen torjunta, erityi-
sesti maihinnousun torjunta oli 
vallinneessa tilanteessa selkeä 
päätehtävä. Tätä ajatuskulua 
mukaillen päätehtävän painotus 
kuvastaa doktriinia. 

Merivoimien päätehtävä on 
painotettu uudelleen. Valtioneu-
voston selonteko 2004 määritti 
merivoimien tehtäväksi meriyh-
teyksien suojaamisen ja merel-
tä suuntautuvan hyökkäyksen 
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Merivoimat vuotta 

torjunnan. Tänään merivoimien 
päätehtävä - ja suppeasti mää-
ritettynä doktriini - on meriyh-
teyksien turvaaminen. Kaiken 
toiminnan ja kehittämisen pitää 
tukea päätehtävää. 

On toistuvasti korostettu, 
että meriyhteyksien turvaami-
nen on aina kuulunut Suomen 
merivoimien perustehtäviin. 
Päätehtävän uuteen painotuk-
seen on vaikuttanut uhkakuvan 
muutos, mutta ennen kaikkea 
se, että meriyhteyksien merki-
tys kansantaloudelle on kasva-
nut huomattavasti. Nopeiden ja 
toimivien meriyhteyksien vuoksi 
teollisuuden varmuusvarastot 
ovat nykyään pääsääntöisesti 
"merellä". 

Suurena päämääränämme 
on osaltamme vaikuttaa siihen, 
että ainakin Suomen merialueet 
pysyvät rauhallisina ja turvallisi-
na, mikä on häiriöttömän kaup-
pameriliikenteen perusedellytys. 

Selontekojen ja uusien ke-

hittämisohjelmien seurauksena 
Puolustusvoimien johtamis-ja 
hallintorakenne on muuttunut. 
Puolustusvoimien virallisena 
doktriinina on kehittyvä alueel-
linen puolustus. Uudet tehtävät, 
haasteet ja resurssit eivät mah-
dollista useiden satojen tuhansi-
en miesten reserviläisyhtymien 
varustamista nykyaikaisella va-
rustuksella ja "paperitiikereitä" 
ei enää haluta ylläpitää. Laadulla 
ja yhteisillä suorituskyvyillä on 
korvattava määrää. 

Eri puolustushaarojen ja tar-
vittaessa koko Puolustusvoimi-
en suorituskykyjä on kyettävä 
käyttämään entistä joustavam-
min kaikissa uhkatilanteissa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että ilmavoi-
mat vaikuttaa tarvittaessa entis-
tä voimakkaammin merialueelle 
tai merivoimat osallistuu aktii-
visemmin ilmapuolustukseen. 
Maavoimien korkeassa valmiu-
dessa olevia joukkoja ja nopeaa 

kuljetuskykyä voidaan suunna-
ta entistä joustavammin myös 
rannikolle. Meri-ja ilmavoimien 
kaikella suorituskyvyllä tuetaan 
tarvittaessa maavoimia. Kaiken 
kaikkiaan puolustushaarat val-
mistautuvat tukemaan toisiaan 
entistä yhtenäisemmän Pääesi-
kunnan johdossa. Jos uhka ak-
tivoituu meren suunnassa, on 
siihen vastedes mahdollisuus 
vaikuttaa tarvittaessa entistä 
isommalla, nopeammalla ja en-
nen kaikkea joustavammin liik-
kuvalla voimalla. 

Näissä kehyksissä merivoi-
mille kehitetään ensisijaisesti 
sellaista suorituskykyä, jota ei 
muilla puolustushaaroilla ole. 
Keskeisenä esimerkkinä tästä on 
miinasodankäyntiin ja sukellus-
veneen torjuntaan painottuen 
vedenalainen sodankäynti, jota 
ilman elintärkeitä meriyhteyksiä 
ei kyetä turvaamaan. 

Toinen vahva erikoisalue on 
rannikkojoukot. Nopeat, me-
relläkin liikkumiskykyiset ja tu-
livoimaiset rannikkojääkäripa-
taljoonatja niitä tukevat tul i- ja 
valvontayksiköt edustavat ainut-
laatuista ja meripuolustukselle 
välttämätöntä suorituskykyä. 
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KciULA KOHTI UUTTA VUOSIKYMMENTÄ JATKUU 

Merivoimien strateginen ase, 
merimiinoituskyky ja toistai-
seksi valtakunnan ainoa kau-
kovaikutteinen torjuntakyky, 
meritorjuntaohjukset, säilyvät 
meripuolustuksen uskottavuut-
ta lisäävinä tekijöinä vastedes-
kin. Merivoimien erikoishuollon, 
koulutuksen ja muiden tukijär-
jestelmien on toimittava ajan-
mukaisesti jatkossakin. On myös 
selvää, että taistelualusten tarve 
ei poistu merisotanäyttämöiltä 
näköpiirissä olevassa tulevaisuu-
dessa. Taistelualuskalustoam-
me on peruskorjattava noin 15 
vuoden välein ja uusittava noin 
30 vuoden välein. Meriyhteyk-
sien turvaaminen ja kansainvä-
liset tehtävät siirtävät toimintaa 
enemmän saaristosta avomeren 
suuntaan, mikä edellyttää avo-
merikykyisen aluskaluston yllä-
pitoa jatkossakin. 

Uudet tehtävät, toimin-
taympäristö ja rakennettava 
suorituskyky asettavat haasteita 
henkilöstölle. Henkilöstön laatu 
ja osaaminen korostuvat enti-
sestään. Merivoimien kahdella 
tuhannella palkatulla henkilöl-
lä ylläpidetään perusvalmius ja 
varmistetaan kehittäminen. So-
dan ajan merivoimia varten tar-
vitaan reservistä yli 30 000 osaa-

vaa taistelijaa lisää. 
Kertausharjoitusten palaut-

taminen vuoden 2005 tasolle 
antaa jälleen mahdollisuuden 
nostaa merivoimien reserviläis-
henkilöstön osaamistaso uusien 
vaatimusten mukaiseksi. Uuden 
vuosikymmenen kehittämisoh-
jelmat määrittävät ensin perus-
teet palkatun henkilöstön kou-
lutuksen ja henkilöstörakenteen 
tarkistuksille. Niiden rinnalla 
on käynnistettävä ja tarkistet-
tava merivoimien reservin ja 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tehtävien suunnitteluja 
toimeenpano. Esimerkiksi kan-
sainvälisten tehtävien ja paikal-
lispuolustuksen tarpeet ja kovat 
laatuvaatimukset on jo tunnis-
tettu. Kokonaisuuden on sovit-
tava saumattomasti yhteen uu-
dessakin toimintaympäristössä. 

Menneitä vuosikymmeniä 
tarkastellessa ja uutta arvioita-
essa voi todeta, että muutoksis-
ta huolimatta kansallisen puo-
lustuksen perusasiat eivät juuri 
muutu. Kalusto kehittyy, tehtä-
vät monipuolistuvat ja joukkoja 
uudistetaan, mutta merivoimien 
tehtävät osana valtakunnan 
puolustusjärjestelmää pysyvät 
perusteiltaan samanlaisina kuin 
ennenkin. Ylläpidämme uskot-

tavaa meripuolustuskykyä, val-
vomme merialueen, turvaamme 
meriyhteydet ja valmistaudum-
me torjumaan merelliset uhat. 
Kaikki tehtävät toteutetaan en-
tistä kiinteämmässä yhteistyös-
sä muiden puolustushaarojen ja 
viranomaisten kanssa. Suveree-
ni maa puolustaa itseään ja etu-
jaan joko yksin tai yhdessä mui-
den kanssa niin maalla, merellä 
kuin ilmassakin. 

Arvokkainta pysyvyyttä 
edustavat merivoimien perin-
teet. Ne kestävät organisaation 
ja toimintatapojen muutoksista 
sekä teknisen puolustushaaran 
yhä kovenevista laatuvaatimuk-
sista huolimatta. Asetetut vaa-
timukset ja tehtävät täytetään 
merisotilashengessä. 

Vahva työmotivaatio ja en-
siluokkainen osaaminen yhdis-
tettynä reippaaseen merisoti-
lashenkeen on se perusta, jolle 
tuleviakin merivoimiamme ra-
kennetaan. Yhteisenä tavoittee-
namme olkoon ylpeydentunne 
siitä, että saamme palvella meri-
voimissa. 
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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 takti ikkaa 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 
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MERIVOIMIEN 
JOHTO 

1.8.2008* 
Merivoimien komentaja 
vara-amiraali 
Hans Holmström 

') Lehti on painettu ennen puolustus-
voimien l ippujuhlan päivää 4.6.2008. 
Tiedot on päivitetty painohetken tieto-
jen mukaan. 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö 
komentaja 
Pentti Niskanen 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
komentaja (1.7.2008) 
kommodori 
Tapio Maijala 

Merivoimien 
Materiaalilaitoksen 
osastopäällikkö 
komentaja 
Juha Jäppilä 

Merivoimien 
Materiaalilaitoksen 
johtaja 
kommodori 
Heikki Mahlamäki 

Uudenmaan Prikaatin 
esikuntapäällikkö 
komentaja 
Lauri Helaniemi 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
kommodori (4.6.2008) 
Anders Gardberg 
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Merivoimien 
huoltopääll ikkö 
kommodor i (4.6.2008) 
Heikki Rauhala 

Merivoimien 
esikuntapäällikkö 
lippueamiraali 
Veli-Jukka Pennala 

Merivoimien 
operaatiopäällikkö (1.8.2008) 
kommodor i 
Kimmo Kotilainen 

Merivoimien 
henkilöstöpäällikkö 
kommodori 
Dan Wilén 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
komentaja 
kommodor i 
Timo Junttila 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö 
komentaja 
Mika Martikainen 

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
johtaja 
insinööriommodori 
Pekka Kannari 

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja 
komentaja 
Taisto Vanhamäki 

g l 
Merisotakoulun 
johtaja (1.8.2008) 
kommodori 
Henrik Nysten 

Merisotakoulun 
apulaisjohtaja 
komentaja 
Matti Eskola 
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alaisena työskennellään kuudes-
sa joukko-osastossa ja laitokses-
sa. Saaristomeren ja Suomenlah-
den Meripuolustusalueet, Uu-
denmaan Prikaati, Merisotakou-
lu, Merivoimien Tutkimuslaitos 
ja Merivoimien Materiaalilaitos 
työllistävät kaikkiaan noin 2000 
upseeria, erikois-, opisto-ja ali-
upseeria sekä siviiliä. Työtehtäviä 
löytyy aluksen päälliköstä sukel-
tajaan, insinööristä arkistonhoi-
tajaan ja varusmieskouluttajasta 
lakimieheen. 

Merivoimissa palvelee vuo-
sittain noin 4000 varusmiestä. 
Varusmiesten alokaskoulutusta 
annetaan Suomenlahden Meri-
puolustusalueella Upinniemes-
sä, Isosaaressa ja Kotkassa sekä 
Uudenmaan Prikaatissa Tammi-
saaressa. Jatkokoulutusta anne-
taan myös Saaristomeren Meri-
puolustusalueella Turussa ja Me-
risotakoulussa Suomenlinnassa 
Helsingissä. 

Merivoimiin kuuluu sekä ran-
nikkojoukkoja että laivastoyksi-
köitä. Rannikkojoukkojen kalus-
toa ovat muun muassa liikkuvat 

Merivoimat on vahva 
merialueidemme ja 
rannikkomme tur-
vaaja, yksi puolus-

tusvoimien kolmesta puolustus-
haarasta. Merivoimien komenta-
ja on vara-amiraali Hans Holm-
ström. 

Merivoimien tehtäviä ovat 
Suomen merialueen valvonta, 
meriyhteyksien turvaaminen, 
rannikon ja saariston turvaami-
nen sekä mereltä tulevien hyök-
käyksien torjunta. 

Merivoimien toimintaa joh-
taa Merivoimien Esikunta, jonka 

• Merivoimien 
Esikunnan pe-
ruskorjattu ra-
kennus Turussa 
• Henkilöstö-
osaston käytävä 
ja vasemmalla 
Helsinki-neuvot-
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meritorjuntaohjuspatterit ja kiin-
teät rannikkotykit. Merivoimien 
taistelualuksista keskeisimpiä 
ovat ohjusveneet, miinalaivat ja 
miinantorjuntayksiköt. 

Esikunta nyt Turussa 
Merivoimien Esikunta muut-
ti joulukuussa 2007 Helsingistä 
Turkuun valtioneuvoston vuo-
den 2004 turvallisuus-ja puolus-
tuspoliittisen selonteon linjauk-
sen mukaisesti. 

Turussa esikunta työsken-
telee historiallisella Heikkilän 
kasarmialueella. Alueen upea 
päärakennus modernisoitiin pe-
rusteellisesti nykypäivän tarpei-
ta vastaaviksi työtiloiksi, mutta 

historiaa kunnioittaen. 
Kasarmialueella ovat toimi-

neet vuosikymmenten aikana 
muun muassa Porin Prikaati, 
Turun Ilmatorjuntapatterista, 
Turun Rannikkorykmentin esi-
kunta, Varsinais-Suomen Ilma-
torjuntarykmentti ja Turun ja 
Porin sotilasläänin esikunta. Nyt 
tiloissa työskentelee noin 300 
henkilöä, joista reilu puolet me-
rivoimien esikuntalaisia, loput 
muun muassa Puolustusvoimien 
Rakennuslaitoksen ja Varsinais-
Suomen aluetoimiston väkeä. 

Merivoimien Esikuntaa joh-
taa esikuntapäällikkö, lippue-
amiraali Veli-Jukka Pennala. 
Esikuntapäällikön alaisuudessa 

toimivat apulaisesikuntapäälli-
köt: henkilöstöpäällikkö, operaa-
tiopäällikkö ja huoltopäällikkö. 
Esikunnassa työskentelee noin 
180 henkilöä. 

Itsenäisen Suomen merivoi-
mat täyttää 90 vuotta vuonna 
2008. Merivoimien vuosipäivää 
vietetään tänä vuonna Turussa 9. 
heinäkuuta. Merivoimat vastaa 
myös vuoden 2008 itsenäisyys-
päivän valtakunnallisen paraatin 
järjestämisestä Turussa. Luvassa 
on näyttävät paraatijuhlallisuu-
det Aurajoen varrella. 

• Esikunnan 
ylemmille "kan-
sille" johtava por-
taikko 
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Suomenlahden Meripuo-
lustusalue on merivoi-
mien valmiusyhtymä, 
joka vastaa osaltaan pää-

kaupungin ja koko Suomenlah-
den turvallisuudesta. Normaali-
aikana toiminnassa korostuvat 
johtamisvalmiuden ylläpito, 
alueellisen koskemattomuuden 
ympärivuorokautinen valvon-
ta ja sen turvaamiseen valmis-
tautuminen, kohteiden suojaus 
sekä puolustusvalmistelut. Uh-
kaan vastataan joustavasti val-
miutta kohottamalla ja perus-
tamalla tarvittavat sodan ajan 
joukot. 

Merivoimien varusmiehille 
annetaan perus-, aliupseeri-, ja 
erikoiskoulutusta. Koulutuksella 
tuotetaan tarvittavat sodan ajan 
joukot. Huolto-ja tukikohtapal-
velulla ylläpidetään joukkojen 
suorituskyky. 

Valtakunnalliseen öljyntor-
juntaan osallistutaan koulutta-
malla henkilöstöä ja ylläpitämäl-
lä öljyntorjuntavalmiutta. 

Valmiusyhtymän toimintaa 
ohjaavat puolustusvoimien ar-
vot: turvallisuus, luotettavuus, 
uskottavuus ja isänmaallisuus. 
Vahvuusalueitamme ovat korkea 
valmius, laadukas asevelvollisten 
koulutus, ammattitaitoja meri-
voima-henki, merellinen yhteis-
työ ja ympäristöstä huolehtimi-
nen. Tunnuslauseemme on "Me-
relle vahva". 

ja Hangon Rannikkopatteristo 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueeksi. 1.1.2007 Kotkan Ran-
nikkoalue lakkautettiin ja samal-
la perustettiin Kotkan Rannikko-
pataljoona, josta tuli seitsemäs 
joukkoyksikkö. Suomenlahden 
Laivaston perinteet ulottuvat 
vuoteen 1918 Helsingin Meri-
kuntaan sekä Helsingin Sota-
satamaan Katajanokalla. Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
perinteet ovat alkaneet perinne-
joukko-osastosta 7.5.1918 pe-
rustetusta Suomenlinnan Lin-
noitustykistöstä. Hangon Ran-
nikkopatteriston 

perinteet ovat alkaneet perinne-
joukko-osastosta, 1.8.1921 pe-
rustetusta Turun Erillisestä Pat-
teristosta. 

Koulutus 
Merivoimien suomenkielisten 
alokkaiden peruskoulutuskau-
si on keskitetty Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle. Palveluk-
seen astuu kaksi saapumiserää 
vuosittain, tammi- ja heinä-
kuussapa vahvuus on noin 1200 
alokasta. Varus-

Historia 
Puolustusvoimien rakenneuu-
distuksessa 1.7.1998 yhdistettiin 
Supmenlahden Laivasto, Suo-
rrmnlinnan Rannikkorykmentti 
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miesten peruskoulutusta anne-
taan Upinniemessä Merivoimien 
Koulutuskeskuksessa, Isosaa-
ressa Suomenlinnan Rannikko-
rykmentissä sekä Kirkonmaassa 
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 tarvit-
tavat sodan ajan 
joukot niin 
rannikolle 
kuin alusyksi-
köihin. 

ja suunnitelmien toimeenpanol-
la sekä taistelukelpoisten meri-
tiedustelijoiden kouluttamisella 
merellisiin erityisolosuhteisiin. 
Tehtäviä tuetaan pataljoonan 
tukitoiminnoilla, kuten merikul-
jetuksilla ja johtamis-ja elektro-
niikkajärjestelmien ylläpidolla. 

Pataljoonan kokoonpanoon 
kuuluvat komentaja, esikunta, 
Kirkonmaan linnake ja Ohjus-
patteri. Pataljoonan esikunta 
sijaitsee Haminan kaupungin 
ytimessä Reserviupseerikoulun 
kanssa. Esikunnan johdossa ovat 
sen yhteydessä sijaitseva Tieto-
tekniikkakeskus, Kirkonmaalla 
sijaitseva Kotkan Merivalvon-
takeskusja Kotkan Kuusisessa 
toimiva Merikuljetuskeskus. Me-
rivoimien ainoa pysyvästi miehi-
tetty merivalvonta-asema toimii 
Merivalvontakeskuksen johdos-
sa Haapasaaressa. Ohjuspatteri 
on sijoitettu Pampyöliin, reilun 

kilometrin päähän esikun-
nasta. Kirkonmaan linna-

ke, merivoimien toinen 
valmiuslinnake, on 

Kirkonmaalla Kot-
kan edustalla. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATALJOONA 
(KOTRP) 

Tehtävä 

• Suomenlinnan 
Rannikkorykmen-
tin Ohjuspatterilla 
on kalustonaan on 
meritorjuntaohjus 
MT085. 

Kotkan Rannikkopataljoonan 
päätehtävät ovat alueellisen 
koskemattomuuden valvonta 
ja turvaaminen, hyökkäyksen 
torjunnan valmistelut Itäisellä 
Suomenlahdella ja meritiedus-
telukomppanioiden henkilöstön 
tuottaminen. Pataljoonan kes-
keisimmät tehtävät toteutetaan 
muodostamalla, ylläpitämällä ja 

jakamalla tilannekuvaa 
itäiseltä Suomen-

lahdelta, ope-
ratiivisella 

suunnit-
telulla 
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• BORA550 
Rannikkotutkaa 
käytetään meriti-
lannekuvan täy-
dentämiseen 
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Historia 
Itäisen Suomenlahden Rannik-
kopuolustus sai alkunsa Viipuris-
sa toukokuussa 1918, kun 2. Ras-
kaalle Tykistöpatterille annettiin 
rannikkopuolustustehtävä. Tätä 
seurasi useita muutoksia joukon 
kokoonpanossa ja nimissä, kun-
nes perustettiin Rannikkotykis-
törykmentt i 2, joka sai vastuu-
alueekseen itäisimmän Suomen-
lahden alueen aina Rajajoelta 
Kymijoelle asti. 

Nykyisin Kotkan Rannikkopa-
taljoona jatkaa Rannikkotykis-
törykmentt i 2:n ja siitä itsenäi-
seksi joukko-osastoksi irrotetun 
2. Erillisen Rannikkotykistöpat-
teriston perinteiden vaalimista. 
Pataljoonan perinnelippuna on 
Kotkan Rannikkoalueen l ippuja 
perinnemarssina Meren laulu. 
Kotkan Rannikkoalueen joukko-
osastoristiä käytetään pataljoo-
nan perinneristinä. Pataljoonan 
perinnepäivää vietetään saman-
aikaisesti Merivoimien vuosipäi-
vän kanssa 9. heinäkuuta. 

Koulutus 
Kotkan Rannikkopataljoona vas-
taa meritiedustelukomppanioi-
den henkilöstön tuottamisesta. 
Meritiedustelijoita koulutetaan 
Kirkonmaan linnakkeella sekä 
miehistökursseilla että aliupsee-
rikurssilla. Merikuljetuskeskus 
vastaa komppaniaan sijoitettavi-
en veneenkuljettajien koulutuk-
sesta. Vuosittain Kirkonmaan lin-
nakkeella aloittaa palveluksensa 
noin 300 miestä. Peruskoulutus-
kauden jälkeen heistä pääosa 
koulutetaan kykyjään vastaa-
vaan tehtävään meritiedustelu-
komppanian kokoonpanossa. 
Aliupseerikurssi antaa perusteet 
meritiedustelukomppanian eri 
johtaja- ja kouluttajatehtäviin. 
Koulutusta annetaan tiedustelu-
ja meritulenjohtolinjoilla, joista 
jälkimmäinen käsittää myös ran-
nikkotutkaopintosuunnan. 

Meritiedustelukomppanian 
koulutus on sekä monipuolis-
ta että haastavaa. Komppaniaa 
käytetään meri-, saaristo-, ilma-
ja maa-alueiden valvontaan, 
meri-ja maatulenjohtoon, maa-



SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENT-
Tl (SLRR) 

Tehtävä 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentt i turvaa valtakunnan alu-
eellista koskemattomuutta Hel-
singin edustalla. Tilanteen kiris-
tyessä se puolustaa pääkaupun-
kiseutua. Joukkoyksikköä johtaa 
rykmentin komentaja apunaan 
Santahaminassa oleva esikunta. 
Rykmentin joukoista Santahami-
nassa sijaitsevat myös Ohjuspat-
teri ja Merikuljetuskeskus. 

Isosaari on rykmentin jat-
kuvasti miehitetty linnake. Se 
antaa erikoisalojen koulutusta 

muun muassa tuliasema-ja sää-
miehille, rannikkojalkaväelle, 
asesepille sekä meritorjuntaoh-
jusyksikölle. Isosaaressa anne-
taan alokaskoulutus vuosittain 
noin 350 varusmiehelle. 

Historia 
Nykyinen Suomenlinna linnoi-
tett i in jo yli 200 vuotta sitten. 
Ensimmäisen maailmansodan 
aattona tehti in Venäjän yleis-
esikunnassa päätös linnoittaa 
Helsingin edustan saaret ja niille 
päätettiin sijoittaa lähes 200 tyk-
kiä. Tämä liittyi vuosisadan alus-
sa tehtyyn niin sanottuun Pietari 
Suuren merilinnoitussuunnitel-
maan. Pääosa suunnitelmasta 
ehditt i in toteuttaa 1. maailman-

sodan aikana. 
Vapaan Suomen Leijona-

l ippu nostetti in juhlallisesti 
salkoon Kustaanmiekan patte-
rinmäellä ensimmäisen kerran 
12. toukokuuta vuonna 1918. 
Samana päivänä sai vastaperus-
te t tu joukko-osasto nimekseen 
Suomenlinnan Linnoitustykistö. 
Vuosien saatossa nimi on muut-
tunut monta kertaa kunnes 
1.7.1988 siitä tuli Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti. Suomen 
rannikkotykistön kehittämisessä 
on Isosaaren linnake ollut mer-
kittävä paikka. Muun muassa 
1930-luvulla vaikuttanut evers-
ti Rikama kehitti Canet-tykkien 
ampumatekniikkaa. 

Helsingin edustan tehokas 
• Rannikkojalka-
väki rantautuu 
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rannikkopuolustus mahdollis-
ti 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 reserviupseeri-
koulutus annetaan Upinniemen 
koulutuskeskuksessa, Merisota-
koulussa ja Reserviupseerikou-
lussa Haminassa. Kaikki linnak-
keella palvelevat varusmiehet 
saavat koulutuksen merelliseen 
ympäristöön. 

Ohjuspatteri antaa koulu-
tusta palkatulle henkilökunnal-
le, kadeteille ja varusmiehille. 
Henkilökunnan ja kadettien kou-
lutus painottuu taktiikkaan ja 
taistelutekniikkaan. Varusmies-
koulutuksessa keskitytään suoja-
us-ja tietoliikennetehtäviin. 

Tuliasemakurssilla miehistö 
saa koulutuksen kiinteän rannik-
kotykistön pääkalustolle eli 130 
mm:n tomikanuunalle. Lisäk-
si koulutusta annetaan muihin 
apuasejärjestelmiin. Osa rannik-
kopatterikurssista saa meritulen-
johtokoulutuksen ja osa koulu-
tetaan huollon erikoistehtäviin. 

Rannikkojalkaväkimieskurs-

silla koulutetaan sodanajan koh-
teiden suojaamiseen tarkoitettu-
ja kivääri-ja kranaatinheitinmie-
hiä, joiden ammattitaitoon kuu-
luvat toiminta saariston erikois-
olosuhteissa, loppuun asti hiottu 
aseenkäsittelytaito, tiedustelu, 
vastahyökkäykset, asutuskeskus-
taistelu, kranaatinheitinkoulutus 
ja räjäytyskoulutus. 

Aseseppäkurssilla miehistö 
saa laajan koulutuksen linnak-
keen kevyiden ja raskaiden asei-
den huoltamiseen ja korjaami-
seen. 

Säämieskurssilla miehistä 
koulutetaan sekä rauhan- että 
sodanajan sääsanomien luota-
ukseen. 

PORKKALAN 
RANNIKKO-
PATALJOONA 
(PORKRP) 

Porkkalan Rannikkopataljoona 
on Upinniemessä toimiva jouk-
koyksikkö, johon kuuluvat pe-
rusyksiköinä Kuljetusviirikkö 
ja Tukikohtakomppania sekä 
erillisyksikkönä Upinniemen 
merivalvontakeskus. Rannikko-
pataljoona osallistuu huolto-ja 
tukipalvelujen ylläpitämiseen 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueella niin maalla kuin merellä. 

Rannikkopataljoonalle kuuluvat 
Mäkiluodon, Rönnskärin ja Rus-
sarön vartiolinnakkeet. 

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

Kuljetusviirikön tehtävät ovat 
raskaitten merikuljetusten to-
teuttaminen ja muiden kuljetus-
ten koordinointi. Viirikkö hoitaa 
lisäksi paikalliset venekuljetuk-
set, merivoimien vedenalaiset 
kaapelityöt ja merelliset öljyn-
torjuntatehtävät yhteistyössä 
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• Tukikohtakomppania 
huolehtii Upinniemen 
varuskunnan turvallisuu-
desta 

Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa. 

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 ja vastaa 
sotilasveneenkuljettajien, soti-
laspoliisien ja meripioneerien 
erikoiskoulutuksesta. Pataljoona 

osallistuu myös kertausharjoi-
tuskoulutukseen ja tukee vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta. 

7. OHJUSLAIVUE 
(7. OHJLV) 

Tehtävät 
7. Ohjuslaivueen tehtävä on 
meriyhteyksien turvaaminen, 
normaaliajan merivalvonta, pin-
tatorjuntavalmiuden ylläpito, 
sukellusveneen torjuntavalmiu-
den ylläpito sekä kantahenkilö-
kunnan ja varusmiesten koulut-
taminen. 

Historia 
7. Ohjuslaivue perustettiin 
1.6.1969. Laivueen nimi oli tuol-
loin Vartiolaivue ja sen kalusto-
na olivat tykkiveneet ja vartio-
veneet. Rauma-luokan ohjusve-
neet olivat laivueen pääkalus-
tona 1990-luvun alusta vuoteen 
2005. Nykyisellään kehittyvässä 
laivueessa aluskaluston muo-
dostavat Hamina-luokan ohjus-

veneet (Hamina, Tornio, Hanko 
ja Pori) sekä Vartioviirikkö (Kiis-
la-luokan vartiolaivat Kiisla ja 
Kurki). Laivueen komentajalla ja 
esikunnalla on käytössään Syök-
sy-luokan komentovene Raju. 

Koulutus 
Pääosa henkilöstöstä on palkat-
tua henkilökuntaa. Ohjusvenei-
den huippumoderni ja moni-
puolinen tekniikka vaatii käyt-
täjikseen ja huoltajikseen usean 
eri alan ammattilaisia. Erikoisalo-
ja 7. Ohjuslaivueessa ovat kone, 
järjestelmä, taisteluväline, sähkö, 
talous, merenkulku ja viesti. Oh-
juslaivueessa palvelee kerrallaan 
noin 20 varusmiestä: taisteluvä-
linemiehiä, kokkeja sekä radiste-
ja. Palvelusaika on miehistöllä 9 
kuukautta ja aliupseereilla sekä 
kokeilla 12 kuukautta. Toimin-
ta iskukykyisessä ZOhjuslaivu-
eessa on hyvin monipuolista . 
Alusten ollessa rannassa pääosa 
ajasta kuluu laivan, laitteiden ja 
järjestelmien huoltoon, harjoi-
tusten suunnitteluun ja ennen 
kaikkea henkilöstön kouluttami-
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• 7.0hjuslaivueen 
Hamina-luokan 
ohjusvene Tornio 
vauhdissa 

seen. Merellä oltaessa toiminta 
on usein ympärivuorokautista, 
jolloin tehtävissä ollaan kahteen 
vahtiin jaettuna vuorotellen. 

Merivalvonta ja erilaiset 
teemaviikot ohjus-, tykistö-, 
sukellusveneentorjunta-, naa-
miointi-, pelastus-ynnä muilta 
aloilta täyttävät alusten purjeh-
duskalenterin keskimäärin tou-
kokuusta vuoden loppuun, eli 
vuosittain merellä ollaan yli 100 
vuorokautta. Vierailut ulkomai-
siin satamiin ja osallistumiset 
kansainvälisiin harjoituksiin kuu-
luvat ajoittain myös 7. Ohjuslai-
vueen ohjelmaan. Päätoiminta-
alueena on Suomenlahti, mutta 
myös Saaristomerellä harjoitel-
laan jatkuvasti. 

5. MIINALAIVUE 
(5. Ml LV) 

Tehtävät 
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 
merivoimien lippulaiva, jonka 
päätehtävinä ovat merimiinoi-
tus, koululaivatehtävät sekä 
osallistuminen kansainväliseen 

kriisinhallintaan. Miinalaiva Poh-
janmaa on varusteltu käytettä-
väksi myös johtoalustehtäviin. 
Pohjanmaalle valitaan koulutuk-
seen vapaaehtoisia varusmiehiä, 
koska alus osallistuu vuosittain 
kansainvälisiin harjoituksiin ja 
kouluttaa merisotilaita merelli-
siin kriisinhallintatehtäviin. 

Miinaviirikköön kuuluu kaksi 
Pansio-luokan alusta, miinalau-
tat Porkkala ja Pyhäranta. Alus-
ten päätehtävinä ovat merimii-
noitus sekä rannikkojoukkojen 
kuljetustukitehtävät. Miinaviirik-
kö tuottaa monitaitoisia meriso-
tilaita miinasodankäynnin vaati-
viin tehtäviin. 

Sukeltajakoulu vastaa koko 
puolustusvoimien sukeltajakou-
lutuksesta. Yksikössä toimeen-
pannaan vuorovuosina taistelu-
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sukeltaja-tai raivaajasukeltaja-
iinja. Kurssille valitaan vapaaeh-
toisia, pääsykokeet läpäisseitä 
henkilöitä. Taistelusukeltajakou-
lutus tähtää vaativissa olosuh-
teissa toimimaan kykenevien 
erikoisjoukkojen tuottamiseen 
käytettäväksi merellisiin tiedus-
telu-ja tuhoamistehtäviin. Rai-
vaajasukeltajakoulutus puoles-
taan tuottaa erikoiskoulutettuja 
sukeltajia vaativiin miinanetsin-
tä-ja raivaustehtäviin. Yksikkö 
kouluttaa lisäksi sopimussotilai-
ta kansainvälisiin kriisinhallinta-
tehtäviin. Koulun tukialus Mur-
sua käytetään sukeltajatoimin-
nan emälaivana. 

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

MERIVOIMIEN KOU-
LUTUSKESKUS (ME-
RIVKOULKESK) 

Merivoimien Koulutuskeskus on 
Upinniemessä toimiva Suomen-
lahden Meripuolustusalueen ko-
mentajan alainen joukkoyksikkö. 

Koulutuskeskukseen kuuluvat 
Esikunta, 1.-4.Komppaniat 
ja Aliupseerikoulu. Esikunnan 
kokoonpanoon kuuluu Harjoi-
tuslaitekeskus, jota käytetään 
simulaattori-ja kalustokoulu-
tukseen koko Merivoimissa. 

Tehtävät 
Merivoimien Koulutuskeskuk-
sen tehtävä on tuottaa sodan ja 
rauhan ajan henkilöstöresursse-
ja Merivoimien valmiusyhtymil-
le. Tehtävä täytetään antamalla 
perus-, erikois-ja joukkokoulu-
tuskauden miehistökoulutusta 
sekä johtajien peruskoulutusta 
aliupseerikurssilla ja ohjattua 
kouluttaja-ja johtajakoulutusta 
johtajakaudella. Tavoitteena on 
täyttää tehtävä turvallisesti, laa-
dukkaasti, suunnitelmallisesti, 
ammattitaitoisesti ja ihmiskes-
keisesti yhteisesti hyväksytty-
jen arvojen 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 antami-
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mistä viiden viikon mittainen 
joukkokoulutuskauden koulu-
tus. Koulutus on pääosin jalka-
väkikoulutusta. Joukkokoulu-
tuskaudella matruusit oppivat 
jalkaväkitaistelijan perustietoja 
ja taitoja. Näitä taitoja tarvitaan, 
koska laivastojoukkoihin vali-
tuista matruuseista suurin osa 
sijoitetaan kotiutumisen jälkeen 
meripuolustuksen rannikko-
joukkoihin. Koulutuskeskuksessa 
toteutetaan myös rannikkovies-
timiesten ja ryhmänjohtajien 
joukkokoulutuskauden koulutus, 
mikä ajoittuu palveluksen lop-
pupuolelle. 

Aliupseerikoulu antaa perus-
teet johtaja-ja kouluttajatehtä-
viin laivasto-tai rannikkojoukois-
sa. Koulutusta annetaan rannik-
kojalkaväki-, tuliasema-, tulen-
johto- ja laivastolinjoilla sekä 
rannikkoviestilinjan laivaradio-
ja rannikkoviestiopintosuunnilla. 
Kurssin ensimmäisen noin seit-
semän viikkoa kestävän vaiheen 
jälkeen osa aliupseerioppilaista 
komennetaan reserviupseeri-
kurssille Reserviupseerikouluun 
Haminaan tai Merisotakouluun 
Suomenlinnaan sekä erikoisa-
liupseerikursseille esimerkiksi 

Hämeen Rykmentin Huoltokou-
luun Lahteen. Kaikki Merivoi-
mien Koulutuskeskuksen yksiköt 
antavat ohjattua johtamis- ja 
kouluttamistaidon koulutusta 
reserviupseeri- tai aliupseeri-
kurssin suorittaneille varusmies-
johtajille, jotka näin pääsevät so-
veltamaan kurssin aikaisia oppe-
ja kouluttaessaan ja johtaessaan 
seuraavaa saapumiserää. 

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

en näyttöjen ja henkilökohtais-
ten ominaisuuksien, siviilikou-
lutuksen sekä fyysisen kunnon 
perusteella. 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 erikoiskou-
lutuskaudella sotilaskeittäjä-, 
ajoneuvonkuljettaja-, traktorin-
kuljettaja-, lääkintämies-ja vies-
timieskurssit. Ajoittain järjeste-
tään myös rannikkojalkaväen 
sekä kranaatinheittimen miehis-
tökoulutus. Osa kursseista toteu-
tetaan yhteistoiminnassa Huol-
tokeskuksen, Puolustusvoimien 
Ruokahuollon palvelukeskuksen 
(PURU) ja Sotilaslääketieteen-
keskuksen erikoishenkilöstön 
kanssa. 

Lisäksi peruskoulutuskau-
den jälkeen annetaan laivasto-
joukoille ennen aluksille siirty-
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Kirjoja kaikkiin hetkiin. 
HS Kirjat - laatu lm ke mistä sinulle tai lahjaksi. 

S A M I S I L L A N P Ä A 

Kiina-ilmiöitä 
Helsingin Sanomien kir jeenvaihtajan 
Sami Sil lanpään pakinasarjasta koot tu 
opas valottaa Kiinan kul t tuur ia kattavasti 
ja hauskasti. Kirjassa ihastellaan etu i lun 
taitoa, paljastetaan punaisten kalsarei-
den per immäinen merkitys, opetel laan 
ääntämään sana "chuzuq iche" sopiv in 
suhahduksin ja tuskastel laan l ämp imän 
oluen kult tuuria. ^ ^ 

O v h . l 9 € 

I L K K A M A L M B E R G 

Tuntemattomat sotilaat 
Mitä vo imme tietää vänrikki Koske-
lan konekivääri joukkueen kokoon-
panosta? Ol iko Koskela sit tenkään 
parempi johtaja kuin Lammio? 
Ol iko Rokka ju lma? Tuntemat tomat 
soti laat on käsikirja Väinö Linnan 
Tuntemat toman soti laan lukijalle. 

Ovh. 32c 

i i i > 

PEKKA E L O M A A , J O U N I K. K E M P P A I N E N 

Paha maisema 
Suomen sisäll issodassa kuoli tai 
katosi yli 35 o o o ihmistä. Valokuvaaja 
Pekka Elomaa on etsinyt ja kuvannut 
s u r m a p a i k k o j a - p a h o j a m a i s e m i a -
yli kymmenen vuoden ajan. Toimit ta ja 
Jouni K. Kemppainen on k i r jo i t tanut 
surmat tu jen ihmisten kohtaloi ta 
tar inoiksi . 

ovh 4 2 € 

LKKA M A L M B E R G , P E K K A V U O R I 

Seitsemän miestä 
Mil la inen oli Seitsemän veljeksen 
Juhani? Entä mi l la inen mahto i olla 
S imeonin puberteett i? Seitsemän 
miestä on käsikirja Aleksis Kiven 
Seitsemän veljeksen lukijalle - ja 
myös niil le, joi l ta tämä suuri klas-
sikko on lukematta. 

Ovh. 32€ 

EEVA J Ä R V E N P Ä Ä & S I R P A R Ä I H Ä 

Vanhinta Helsinkiä 
Kertomuksia Kruununhaan ja Kluuvin 
kortteleista 

Vanhinta Helsinkiä -kirja jatkaa Hel-
s ingin Sanomien suosi t tu jen kortte-
l ik i r jo jen perinnettä. Kirja perustuu 
lehden kaupunkis ivui l la ju lka is tuun 
k i r jo i tussar jaan Hels ingin kortteleis-
ta ja ni iden tar inoista. M M 

o v h 4 4 € 

KIRJAT O V A T M Y Y N N I S S Ä H E L S I N G I N S A N O M I E N M E D I A K U L M A S S A S A N O M A T A L O S S A , V E R K O S S A 

O S O I T T E E S S A H S . F I / K A U P P A SEKÄ H Y V I N V A R U S T E T U I S S A K I R J A K A U P O I S S A K A U T T A M A A N . HELSINGIN SAM OMAT 

Seitsemän miestä 

2 B / 2 0 0 8 



• Vilkkuviestitystä. 
• Vuosipäivät ja 
muut juhlat tarjoa-
vat tilaisuuden pu-
keutua perinteiseen 
laivaston univor-
muun. 
• Pelastusharjoi-
tukset ovat osa 
laivastojoukkojen 
koulutusta. 

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-
tautuvan uhan torjuminen sekä 
meriliikenteen suojaaminen osa-
na yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamista. Lisäksi 
meripuolustusalue vastaa jouk-
kotuotannosta kouluttamalla 
omat joukkonsa, jotka se tarvit-
taessa myös perustaa sodan ai-
kaa varten. Tiivis viranomaisyh-
teistoiminta ja valmistautumi-
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Modernisoitu miinalaiva Hä-
meenmaa ja Jurmo-luokan jouk-
kojenkuljetusveneet ovat osa 
Saaristomeren Meripuolustusalu 
een kalustoa. 

nen kansainvälisiin kriisinhallin-
tatehtäviin ovat meripuolustus-
alueen arkea. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusaluetta johtaa meripuolus-
tusalueen komentaja. Esikun-
taan kuuluvat operatiivisen 
osaston lisäksi huolto-osastoja 
henkilöstöosasto. Tilannekeskus 
kokoaa tilannekuvaa Torniosta 
Hankoon ulottuvalta alueelta 
jatkuvasti ympäri vuorokauden. 

Organisaatioon kuuluu kol-
me joukkoyksikköä, jotka ovat 
4. Miinalaivue, 6. Ohjuslaivue 
sekä Turun Rannikkopataljoo-
na. Omat yksikkönsä muodosta-
vat lisäksi Huoltokeskus ja Lai-
vaston Soittokunta. 

Modernisoituvat laivueet 
Laivueissa tärkeintä kalustoa 
ovat Hämeenmaa-luokan miina-

laivat, Rauma-luokan ohjusve-
neet sekä Kuha-luokan heräte-
raivaajat. Molemmat miinalaivat 
ovat läpikäyneet suuren moder-
nisointiprosessin, jossa aluksille 
on luotu entistä parempi kyky 
meriliikenteen suojaamiseen ja 
kansainvälisiin tehtäviin. 

Miinalaivueeseen kuuluu 
myös etsintäalus Kampela 3, 
jolla toteutettavat testaus-ja 
koejaksot ovat keskeisessä ase-
massa luotaessa valmiuksia uu-
sille miinantorjunta-aluksille. En-
simmäistä uutta miinantorjunta-
alusta rakennetaan parhaillaan 
Italiassa ja sen on arvioitu val-
mistuvan vuonna 2010. 

Myös ohjuslaivueessa puhal-
tavat uudistuksen tuulet. Rau-
ma-luokan ohjusveneet valmis-
tautuvat peruskorjaukseen, mikä 
parantaa niiden toimintakykyä 
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• Meriliikenteen 
tarkkailua ohjaa-
mossa. 

• Kuha-luokan 
aluksilla varusmie-
het saavat moni-
puolista koulutusta 
miinaraivaustehtä-
vistä. 

• Rauma-luokan 
ohjusvene laituriin 
kiinnittyneenä. 

• Miinat odotta-
massa lastausta mii-
nalautta Pansioon. 

Merikomppaniasta, Sotilaspoliisi-
komppaniasta, Kuljetusviiriköstä, 
Gyltön linnakkeesta ja Ohjuspat-
terista. Merikomppania vastaa 
meripuolustusalueen aliupsee-
rikursseista, joita on tarjolla niin 
laivasto- kuin rannikkojoukoille-
kin. Viime vuonna pataljoonassa 
alkoi myös alustarkastusosaston 
koulutus. Miinalaivojen ohella se 
on toinen meripuolustusalueen 
kansainvälisiin tehtäviin valmis-
tautuva yksikkö. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalue osallistuu aktiivisesti har-
joitustoimintaan monilla tasoilla 
niin omilla kuin kansainvälisillä-
kin vesillä. Meripuolustusalueen 
vuosittaisista harjoituksista suu-
rimpia ovat alkukesällä ja loppu-
syksyllä pidettävät meripuolus-
tusharjoitukset. Turun saariston 
sydämessä sijaitseva Gyltön lin-
nakesaari kuuluu varuskuntaan 

ja tarjoaa monipuoliset harjoitte-
lumahdollisuudet niin rannikko-
kuin laivastojoukkojen toiminnal-
le ympäri vuoden. 

Kansainväliseen toimintaan 
sisältyy koulutuksen ja harjoitus-
ten lisäksi kahdenvälistä yhteis-
työtä, josta hyvänä esimerkkinä 
on meritilannekuvan välittämi-
nen Suomen ja Ruotsin välillä. 
Kansainvälisistä harjoituksista 
keskeisimpiä tänä vuonna ovat 
Baltops 08 sekä Loyal Mariner, 
joihin laivueet osallistuvat. 

Laivasto-ja rannikko-
joukkojen perinteikäs 
tukikohta 
Saaristomeren Meripuolustus-
alue juhlii tänä kesänä kymme-
nettä toimintavuottaan. Nykyi-
sen organisaatiomuodon pohja 
luotiin 1.7.1998 yhdistämällä 
Saaristomeren Laivastoja Turun 
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Rannikkorykmentti. Nämä kaksi 
elementtiä - laivasto-ja rannik-
kojoukot - muodostavat vankan 
perustan meripuolustusalueen 
toiminnalle tänäkin päivänä. 

Päätukikohta on Pansiossa, 
joka sijaitsee noin kahdeksan 
kilometrin päässä Turun keskus-
tasta. Varuskunta-alueelta löytyy 
kätevästi oma harjoitusalue sekä 
hyviä liikunta-ja ajanviettomah-
dollisuuksia myös vapaa-ajalla. 
Merenrannalla sijaitsevan, Koi-
vuluotoa kiertävän kuntoradan 
varrelta löytyy lihaskuntovälinei-
tä, vaikka kuntoa voi toki kohot-
taa myös sisätilojen kuntosaleis-
sa. Kasarmissa sijaitsee Pansion 
Sotilaskoti, jossa aika hujahtaa 
virvokkeiden ja eri alojen lehti-
en, internetin tai vaikka biljardin 
parissa. Aivan sotilaskodin vie-
restä löytyvät myös Merisotilas-
toimikunnan tilat. 

• Meripuolustus-
alueella saa kou-
lutusta alustar-
kastusosasto, joka 
valmistautuu myös 
kansainvälisiin teh-
täviin. 

• Sotilaspoliisit 
harjoittelemassa 
epäilyttävän henki-
lön kiinniottoa. 
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Nylands Brigad hörti l l 
marinen och är det 
enda truppförbandet 
inom försvarsmakten 

som ger militär utbildning på 
svenska. Brigaden och Drags-
vik är därför den naturliga sam-
lingsplatsen för alla svensksprå-
kiga beväringarfrån hela Fin-
land. 

Nylands Brigad är i dag 
ett aktivt och utvecklingsvil-
ligt, amfibieinriktat utbildnings-
center inom marinen. Verk-
samhetsområdet för de grup-
per brigaden utbildar ligger i 
gränszonen mellan fastlandet 
och havet. Brigaden uppnår 
fortlöpande berömliga resultat 
pä samtliga utbildningsområ-
den. 

Brigadens garnisonsom-
räde är beläget i Dragsvik, 90 
km sydväst om Helsingfors, 
bara ett stenkast från skol-
staden Ekenäs centrum, som 
fr.o.m. 1.1.2009 blir kärnan i 
den nya staden Raseborg. 

Beväringsstyrkan är vid 
Nylands Brigad i genomsnitt 
ca 1 000 av vilka ca en pro-

cent är kvinnor. Brigaden sys-
selsätter ca 150 militärer och 
ett trettiotal civila. 

Uppgift -
försvar av kusten 
Vid Nylands Brigad utbildas bl.a. 
kustjägare, granatkastarmän, 
pionjärer, militärpoliser, 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. 

Mänga unga män och kvin-
nor får under beväringstiden 
en gedigen utbildning i ledar-
skap, som kan tillämpas också 
utanför försvarmakten. En del 
av utbildningen är en klar me-
rit både i samband med stu-
dier och senare i arbetslivet. 

Nylands Brigad leds av bri-

gadkommendören. I organisa-
tionen ingår en stab samt två 
truppenheter och en under-
hällscentral. Truppenheterna 
är Vasa Kustjägarbataljon och 
Ekenäs Kustbataljon. I den 
senare ingår Amfibieskolan, 
som ger också internationell 
utbildning. 

Beväringar som fätt möjlig-
heten att på frivillig basis välja 
den internationella inriktning-
en kan delta i internationella 
övningar vilket kvalificerar 
dem för senare uppgifter inom 
krishantering och fredsbeva-
rande verksamhet. 

Utbildning -
förband för kusten 
Nylands Brigad utbildar solda-
ter och förband för strids- och 
andra uppgifter längs kusten. 
Den kustnära och ofta fartfyllda 
utbildningen är populär också 
bland många finskspråkiga be-
väringar. Brigaden kan erbjuda 
intressanta uppgifter och utma-
ningar för mänga olika inrikt-
ningar. 
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Uudenmaan Prikaati 
kuuluu merivoimiin 
ja on maamme ainoa 
joukko-osasto, joka an-

taa varusmieskoulutusta ruotsik-
si. Prikaati ja Dragvik ovat siksi 
luonnollinen kaikkialta Suomes-
ta tulevien ruotsinkielisten va-
rusmiesten kokoontumispaikka. 

Uudenmaan Prikaati on 
aktiivinen ja kehityshakuinen 
amfibiotoimintaan suuntautu-
nut koulutuskeskus. Prikaatin 
kouluttamien joukkojen toimin-
ta-alue sijaitsee mantereen ja 
meren rajapinnassa. Prikaa-
tin saavutukset ovat kiitettäviä 
kaikilla koulutusaloilla. 

Prikaatin varuskunta-alue 
sijaitsee Dragsvikissä 90 ki-
lometriä Helsingistä lounaa-
seen. Varuskunta on kiven-
heiton etäisyydellä koulukau-
punkina tunnetun Tammisaa-
ren keskustasta, josta tulee 
1.1.2009 perustettavan uuden 
Raaseporin kaupungin ydin-
alue. 

Uudenmaan Prikaatissa 
on keskimäärin tuhat varus-

miestä, joista noin prosentti on 
naisia. Prikaati työllistää noin 
180 henkilöä, joista noin on 30 
siviilejä. 

Tehtävä 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
muun muassa rannikkojääkä-
reitä, kranaatinheitinmiehiä, 
pioneereja, sotilaspoliiseja, oh-
jusmiehiä, kuljettajia ja veneen-
kuljettajia. Lisäksi annetaan kou-
lutusta moniin erikoistehtäviin, 
kuten tulenjohto-, viesti-ja mit-
taustehtäviin sekä sairaanhoito-
ja huoltotehtäviin. 

Moni nuori mies ja nainen 
saa varusmiesaikanaan pe-
rusteellisen johtajakoulutuk-
sen, joka on arvostettua myös 
puolustusvoimien ulkopuolella. 
Osa koulutuksesta lasketaan 
ansioksi opintojen yhteydessä 
ja myöhemmin työelämässä. 

Uudenmaan Prikaatia joh-
taa prikaatin komentaja. Or-
ganisaation kuuluvat esikunta 
sekä kaksi joukkoyksikköä ja 
huoltokeskus. Joukkoyksiköt 
ovat Vaasan Rannikkojääkä-

ripataljoona sekä Tammisaa-
ren Rannikkopataljoona, jonka 
alaisuudessa toimii myös kan-
sainvälistä koulutusta antava 
Amfibiokoulu. 

Varusmiehet, joille tarjou-
tuu mahdollisuus valita kan-
sainvälinen koulutussuunta, 
voivat osallistua myös kan-
sainvälisiin harjoituksiin. Nii-
den ansiosta heillä on valmiu-
det osallistua myös kriisinhal-
linta* ja rauhanturvaamisteh-
täviin. 

Koulutus 

Uudenmaan Prikaati kou-
luttaa sotilaita ja joukkoja toi-
mintaan rannikko-olosuhteis-
sa. Rannikonläheinen ja usein 
vauhdikas koulutus kiinnostaa 
myös suomenkielisiä varus-
miehiä. Prikaati tarjoaa mie-
lenkiintoisia tehtäviä ja haas-
teita monilla eri osa-alueilla. 
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H Asentaja Henrik 
Törnqvist huoltaa 
munaa. M 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. 

Laitoksemme juuret ja pe-
rinteet ulottuvat aikaan ennen 
talvisodan alkua. Syksyllä 1939 
talvisodan uhan ollessa ilmassa 
perustettiin rannikolle puolus-
tusvalmisteluihin liittyen Meri-
voimien varikko-ja huolto-or-
ganisaatioita, joiden osia ja teh-
täviä on eri vaiheiden ja organi-

• 9 F 
säätiömuutosten seurauksena 
siirtynyt Merivoimien Materiaali-
laitokselle. 

Merivoimien Materiaalilai-
toksen tehtävänä on johtaa me-
rivoimien erikoishuollon järjes-
telyjä kaikissa valmiustiloissa ja 
luoda tekniset edellytykset me-
rivoimien perustettavien jouk-
kojen varustamiselle sekä taiste-
lukelpoisuuden ylläpitämiselle. 
Laitos ohjaa merivoimien jouk-
ko-osastojen merivoimien eri-
koismateriaalin huoltotoimintaa. 
Vastaamme kriisiajan tuotannon 
ja palvelutoiminnan varaamises-
ta koko merivoimien tarpeisiin. 
Kunnossapidon ja täydennysten 
palvelut tuotetaan materiaalin 
koko elinjaksolle itse tai kump-
panuuksia hyväksikäyttäen. Me-
rivoimien Materiaalilaitos vastaa 
merivoimien erikoismateriaalin 
luovutusvalmiudesta ja käytet-
tävyydestä. Laitoksen toimin-
nalla luodaan osaltaan tekniset 
edellytykset merivoimien valmi-
usyhtymien operatiiviselle toi-
minnalle. 

Materiaalilaitoksen visiona 
on olla merivoimien erikoisma-
teriaalin elinjakson taitaja ja 
osaava toimija/ostaja materiaa-
lin käyttäjän ja toimittajan välil-
lä. Merivoimien Materiaalilaitos 
on asiantuntijaorganisaatio ja 
merivoimien teknisen huollon 
osaamiskeskus. Laitos on meri-
voimien täydennysmateriaalin 
varastoija ja varastointipalvelun 
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osaaja, teknisen dokumentoin-
nin asiantuntija ja hallinnoija 
sekä laadunvarmistuksen osaaja. 
Laitos haluaa olla luotettava ja 
arvostettu yhteistyökumppani. 

Merivoimien Materiaalilaitok-
sella työskentelee 214 henkilöä. 
Tehtävistä 2/3 on siviilitehtäviä. 

Toiminnot ovat jakaantuneet 
neljään eri toimipisteeseen: 

Hallinto-osasto sijaitsee Tu-
russa Artukaisissa. Merivoimien 
Materiaalilaitoksen johtajan 
johtoesikuntana hallinto-osas-
to suunnittelee, valmistelee ja 
johtaa laitokselle määriteltyjen 
tehtävien ja tavoitteiden toteu-
tuksen. Hallinto-osasto ohjaa 
laitoksen alayksiköitä, joita ovat 
Elektroniikkakorjaamo, Kemiön 
Varikko-osastoja Merivoimien 
Keskusvarasto. Hallinto-osaston 
yhteydessä toimii myös teknisen 
päällikön johdossa laitoksen tek-
ninen johto. 

Hallinto-osasto johtaa ja 
suunnittelee merivoimamate-
riaalin ylläpitoa ja varastointia 
sekä tukee Merivoimien Materi-
aalilaitoksen muiden osien toi-
mintaa vastaamalla henkilöstö-, 
talous-ja huoltoasioiden hoi-
dosta sekä laitoksen operatiivi-
sista asioista. 

Hallinto-osasto hankkii pää-
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 Materiaalilaitoksen 
alainen tulosvastuullinen ISO 
9001 ja AQAP 2110 mukaisesti 
sertifioitu ylimmän kunnossa-
pidon tason korjaamo. Turun 
Pansiossa sijaitsevalla korjaa-
molla työskentelee 91 henkilöä. 
Elektroniikkakorjaamo tuottaa 
elektronisten järjestelmien sekä 
ase-ja omasuojajärjestelmien 
kunnossapito-ja asiantunti-
japalveluja. Muita korjaamon 
vastuulla olevia tehtäviä ovat 
merivoimien erikoismateriaalin 
tekninen dokumentointi ja sen 
hallinta, oman alan erikoiskou-
lutus sekä soveltuvin osin mit-
tauslaitekalibroinnit. Toiminnan 
periaatteena on koko elinjakson 
kattava kunnossapito käsittäen 
suunnittelun, huoltotoimenpi-
teet, raportoinnin, seurannan ja 
analysoinnin. 

Kemiön Varikko-osasto si-
jaitsee Kemiön saarella, noin 
80 kilometrin päässä Turusta. 
Henkilökuntaa alueella on noin 
70. Pääosa henkilöstöstä on si-
viilejä. Kemiön Varikko-osaston 
kokoonpanoon kuuluvat ohjus-
huoltola, miinahuoltola, materi-
aaliosasto ja toimisto. 

Kemiön Varikko-osasto vas-
taa osaltaan merivoimien tais-
teluvälineiden huollosta ja kun-
nossapidosta, miina-ja ohjus-

asejärjestelmien toiminnallisesta 
ja teknisestä valmiudesta sekä 
merivoimien räjähtävän erikois-
materiaalin valmiudesta ja va-
rastoinnista. Varikko-osasto on 
myös merivoimien alusten tu-
keutumispaikkana harjoituksissa 
ja koulutuksessa. 

Merivoimien Keskusva-
rasto aloitti toimintansa osana 
Merivoimien Materiaalilaitosta 
1.1.2001. Keskusvarasto toimii 
Turussa Pansiossa ja se tuottaa 
palveluja kaikille merivoimien 
joukko-osastoille. Keskusvaras-
ton päätehtäviä ovat varastoma-
teriaalin vastaanotto, varastointi 
ja jakaminen käyttäjille, merivoi-
mien aluksien palokaluston va-
rastointi sekä maalilennokkitoi-
minnan suunnittelu, toteutus ja 
huolto. Keskusvaraston toimin-
taa ohjaavat Materiaalilaitoksen 
johtaja ja hallinto-osaston eri 
toimialat. Toiminnallisesti kes-
kusvarasto jakautuu kolmeen eri 
osa-alueeseen: toimisto, materi-
aaliala ja lennokkiryhmä. 

Merivoimien Materiaalilai-
tos on saavuttanut itsenäisen ja 
ammattitaitoisen laitoksen mai-
neen, jota pidetään vastedeskin 
yllä tekemällä lujasti töitä. 

Materiaalilaitoksen johtaja-
na aloitti tämän vuoden alussa 
kommodori Heikki Mahlamäki. 

• Elektroniikka-
mestari Kari Virta-
nen opastaa varus-
miehiä Elektroniik-
kakorjaamolla. 

• Pursimies Tero 
Kramsu ja kersantti 
Misca Aitala Meri-
voimien Keskusva-
raston lennokkiryh-
mästä valmistautu-
vat maalilennätyk-
seen. 
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ÄITO. 

Itsenäisen Suomen merivoi-
mien tutkimustoiminnan voi-
daan katsoa alkaneen, kun 
Helsingin Sotasatama aloitti 

toimintansa Katajanokalla 1918. 
Vuosien saatossa tutkimuksen 
painopiste ja intensiteetti ovat 
vaihdelleet meripuolustuksen 
organisaation ja tarpeen mukaan. 
Merivoimien ja rannikkotykistön 
yhdistyessä 1. heinäkuuta 1998 
myös Merivoimien Tutkimuslai-
tos (MERIVTL) itsenäistyi meri-
voimien komentajan alaiseksi 
joukko-osastoksi. Nykyisin laitos 
toimii kahdella paikkakunnalla: 
johto, hallinto sekä tutkimus-ja 
kehittämisosasto sijaitsevat Es-
poon Kilossa ja mittaus-ja koetoi-
mintaosasto Turun Pansiossa. 

Merivoimien Tutkimuslaitos 
on runsaan 50 hengen väellään 
merivoimien pienin joukko-osas-
to. Yksi laitoksen erikoisuuksia 
on, ettei se anna varusmieskoulu-
tusta. Siitä huolimatta laitokselta 
vaaditaan melkein kaikkia samoja 
toimintoja kuin muiltakin meri-
voimien joukko-osastoilta. Nyky-
järjestely on todettu toimivaksi ja 
merivoimien kokonaistavoitteita 
varsin hyvin palvelevaksi. Laitos 

on toimintansa alusta alkaen ollut 
puolustusvoimissa edelläkävijä 
verkottuneen ja tukitoiminnat ul-
koistavan toimintamallin sovelta-
misessa. Merivoimien komentaja 
onkin merivoimien rakennemuu-
tokseen liittyen selvästi päättä-
nyt, että tutkimuslaitosta kehite-
tään itsenäisenä joukko-osastona, 
joka toimii kahdella paikkakun-
nalla. 

Tutkimus-ja 
koetoimintaa 
Merivoimien kehittämisen eri-
koistarpeisiin perustettu Meri-
voimien Tutkimuslaitos tuntee 
merellisen toimintaympäristön, 
hallitsee teknisen kehittämispro-
sessin, tukee merivoimien kehit-
tämisohjelmia ja materiaalihank-
keita sekä tukee operatiivista toi-
mintaa erikoisosaamisellaan. 

Mittaus-ja koetoimintaosasto 
(MK-osasto) tukeutuu toiminnas-
saan Saaristomeren Meripuolus-
tusalueeseen. Osaston toiminnan 
täyttää avovesikaudella meri-
voimien materiaalihankkeisiin 
liittyvä merellinen koetoiminta 
sekä alusten herätemittaukset 
Skinnarvikin mittausasemalla, 

Pansion yksikkömittaradalla ja 
koetoiminta-alus Iskulla. Pääosa 
koetoiminnasta tehdään Merivoi-
mien Esikunnan ja joukko-osasto-
jen toimeksiannoista. 

Tutkimus-ja kehittämisosas-
to (TK-osasto) on vuosien varrella 
käyttänyt merellisessä toimin-
nassaan erilaisia aluksia yhteistoi-
minnassa muiden viranomaisten 
ja valtion laitosten kanssa. Kiin-
teä yhteistoimintaratkaisu syntyi 
2001, kun merivoimat ja Geologi-
an Tutkimuskeskus allekirjoittivat 
sopimuksen hankkia yhteinen 
tutkimusalus tutkimuslaitteineen. 
Uusi hydrograafinen tutkimusalus 
sai kasteessa 16. joulukuuta 2003 
nimen Geomari. Kesä 2004 kului 
pääosin koeajoihin ja laiteasen-
nuksiin ja 2005 käynnistettiin var-
sinainen tutkimustoiminta. 

Vuonna 2001 tehtiin sopimus 
meritorjuntaohjus 85:n (MTO-85) 
modernisoinnista. Laitoksen mo-
lemmat osastot ovat olleet aktii-
visesti mukana hankkeessa, joka 
huipentui kesällä 2005 suoritet-
tuun modernisoidun järjestelmän 
koeammuntaan. Samaan aikaan 
toteutettiin kansallisesti mittava-
na tutkimus-ja kehittämishank-
keena uuden merimiinan (M2000, 
nyk. PM-2004) määrittely, testaus 
ja tuotteistaminen. Merivoimien 
Esikunnan johtaman hankkeen 
kehittämisvastuu merivoimissa 
on ollut MK-osaston miinasekto-
rilla, joka on toteuttanut hank-
keen yhdessä suomalaisen teolli-
suuden ja tiedeyhteisön kanssa. 
Ensimmäisen sarjan hankinta on 
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jo tehty Patria ASL:n kanssa 2004 
tehdyn sopimuksen perusteella. 

Tutkimuslaitos on myös osal-
listunut Laivue 2000:n sekä mo-
dernisoidun Hämeenmaa-luokan 
järjestelmien määrittelyyn, valin-
taan ja hankintaan. Kyseessä ovat 
olleet lähinnä passiiviset ja aktii-
viset harhamaalijärjestelmät sekä 
erilaisten herätteiden hallinta. 
Laivueen muodostavien Hamina-
luokan ohjusveneiden vastaan-
ottokokeisiin ja käyttöönottoon 
liittyen on myös toteutettu alus-
ten herätteiden mittaukset. 

Vedenalaisen valvonnan sek-
torilla on jatkettu olevien järjes-
telmien kehittämistä edelleen 
tavoitteena vedenalaisen akus-
tiikan, signaalinkäsittelyn ja he-
rätteiden hallinta. Vedenalaisen 
valvonnan koulutustuki muille 
joukko-osastoille on edelleen 
runsasta. Kiinteän valvontajärjes-
telmän (PFA) toimitusten rinnalla 
käynnistettiin toimenpiteet siir-
rettävän uravalvontajärjestelmän 
(SURA) hankkimiseksi. Passiivinen 
SURA täydentää kiinteitä järjes-
telmiä, on laskettavissa nykyi-
sistä aluksista, on nopea ottaa 
käyttöön ja tiedonsiirto aluksille 
tai maa-asemalle on mahdollis-
ta. Järjestelmädemonstraatiot 
on toteutettu kahdelle erilaiselle 
ratkaisulle ja proto-järjestelmä on 
tilattu. 

Pohjakartoituksen pääteh-
tävänä on tuottaa merivoimien 
operatiivisen suunnittelun ja pää-
töksenteon sekä alusyksiköiden 
tarvitsemat merenpohjan syvyys-
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ja laatukartat. Uusi Geomari-alus 
palvelee pääosin tätä tarkoitus-
ta. Tarkat pohjanlaatukartat ovat 
uusilla atk-sovelluksilla muokatta-
vissa merivoimien tarvitsemaan 
muotoon samalla kun vanhem-
milla järjestelmillä luotua dataa 
voidaan yhdistää lopputuottei-
siin. 

Merivoimien lähivuosien 
suurin hanke on kolmen uuden 
miinantorjunta-aluksen hankinta. 
MERIVTL on osallistunut uuden 
MITO-aluksen määrittelyyn ja tar-
jousten arviointiin. MITO-järjestel-
mien evaluointi sekä ulkomaisten 
alusten käyttämien järjestelmien 
kokeet ovat olleet laitoksen MK-
osaston vastuulla. Myös monet 
muut laitoksen tutkimukset liitty-
vät tähän hankkeeseen. 

MERIVTL käynnistää 2008 
MITO-hankkeeseen kuuluvan 
miinasodankäynnin tietokeskuk-
sen (MWDC = Mine VVarfare Data 
Center) perustamisen alaisuu-
teensa. MWDC tukee valmistut-
tuaan uusien MITO-alusten sekä 
kaikkien alusyksiköiden toimintaa 
miinasodankäynnin ja paikkatie-
toaineistojen ja tietojen kokoaja-
na ja jakelijana. 

Merivoimien Esikunnan siir-
ryttyä Turkuun siirrettiin me-
rivoimien laiva-alan tutkimus 
MERIVTLIIe Espooseen. Sektorin 
suurin työllistäjä tulevina vuosina 
tulee olemaan Merivoimien seu-
raava uusi alushanke, monitoimi-
alus 2020 (MTA 2020). 

Laitoksen asiantuntijat osallis-
tuvat kansainväliseen tutkimus-
yhteistyöhön omilla teknologia-
vastuualueillaan puolustusvoi-
mien edustajina. Vuoteen 2005 
asti tämä tapahtui WEAG:n niin 
sanotun CEPA-ryhmien puitteissa, 
mutta 2005 alusta toiminta siir-
tyi uuden EU:n puolustusviraston 
(EDA) tutkimusorganisaation alle. 
Lisäksi laitoksella on kiinteät yh-
teistoimintasuhteet muun mu-
assa Ruotsin FMV:n ja FOI- sekä 
Norjan FFI-ja Saksan VVTD-71 
-tutkimuslaitosten kanssa. 

Lopuksi 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
toteuttama suoraan merivoimien 
kehittämisohjelmia palveleva tek-
ninen ja luonnontieteellinen tut-
kimustoiminta tehdään kiinteässä 
yhteistyössä Merivoimien Esikun-

nan osastojen sekä Merivoimien 
Materiaalilaitoksen ja merivoi-
mien muiden joukko-osastojen 
kanssa. Tämä kansainvälisestikin 
poikkeuksellinen toimintamalli 
varmistaa sen, että tutkitaan oi-
keita asioita ja tulokset saadaan 
kehittämisohjelmien käyttöön 
ilman viiveitä.Tämä ei ole mah-
dollista, ellei merellistä toimin-
taympäristöämme ja merisotaan 
liittyviä erityisteknologioita hal-
lita merivoimissa. Tämä hallinta 
sekä sitä tukevan kansallisen ja 
kansainvälisen yhteistoimintaver-
koston luominen ja ylläpito on 
pitkälti Merivoimien Tutkimuslai-
toksen vastuulla. 

Laitoksen Espoossa suorit-
tamalla tutkimus- ja kehitys-
toiminnalla sekä Turussa to-
teuttamalla mittaus- ja koe-
toiminnalla luodaan perusteita 
Merivoimien pitkäjänteiselle 
kehittämiselle yhä kansainvä-
lisemmässä maailmassa. 
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- YLEISET OPINNOT -

- ERIYTYVÄT OPINNOT -

Huom. Resups-koulutus 
suor i te t tu ennen opinto ja 

Kandrdaat t iopinnot 
(Min. 180op) 

N. 2 VUOTTA 

MAISTERI-
OPINNOT 

1200P 

ERIYTYVÄT D 
OPINNOT U 

MPKK JA MERISK 

Maisterlopinnot 
(Min. 300op) 

M erisotakoulu 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 pe-
rustettu Merisotakoulu sijaitsee 
Helsingin edustalla Suomenlin-
nassa Pikku Mustasaarella sekä 
Itä-Helsingissä Santahaminassa. 
Vuosipäiväänsä sotilasopetus-
laitos viettää Saaristolaivaston 
Viaporin eskaaderin perustamis-
päivänä 18. lokakuuta. Merisota-
koulun tärkeimmät vuosittaiset 
harjoitukset ovat noin kuuden 
viikon pituinen koulutuspurjeh-
dus sekä keväisin ja syksyisin toi-
meenpantavat rannikko-taiste-
luharjoitukset. Merisotakoulu on 
auditoitu koulutuksen meren-
kulullisen tason osalta kansain-
välisten merenkulkustandardien 
(STCW 95) mukaiseksi ensim-
mäisten sotilasopetuslaitosten 
joukossa maailmassa. 

Huippuluokan 
koulutusta 
Merisotakoulun muodostavat 
Merisotakoulun johtaja, esikun-
ta ja joukkoyksikkönä Meriso-
takoulun Koulutuskeskus sekä 
kolme erillistä perusyksikköä: 
Korkeakoulu-, Täydennyskou-
lutus-ja Reserviupseeriosasto. 
Merivoimien upseerien perus-

Esikunta 

Toimisto 

KoulVkö 

Tekniikan 
opettaja-

ryhmä 

Merisotakoulun organisaatio 
Merisotakoulun Johtaja 

j Suunnittelu- I H e n k i l ö s t ö - 1 1 Huolto-
[ toimisto toimisto toimisto 

Merisotaopin 
Koulutuskeskus 

Korkeakoulu- ^ Täydennys- J Reservi-
osasto koulutus- P upseeri-

osasto osasto 
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kurssilla on neljä: laivasto-, me-
rivalvonta-johtamisjärjestelmä-
ja meritiedustelulinja. Kurssin 
aikana reserviupseerioppilaat 
osallistuvat muun muassa Me-
risotakoulun rannikkotaistelu-
harjoitukseen, jossa he koulut-
tautuvat erilaisissa laivasto-ja 
rannikkojoukkojen johtajatehtä-
vissä. Muut merivoimien koulu-
tushaarojen reserviupseerit kou-
lutetaan Reserviupseerikoulussa 
Haminassa. 

Asuntolaiva Prisma 
kokonaan kadettien 
ja kurssilaisten käyttöön 
Vuoden 2006 joulukuusta läh-
tien Merivoimat on vuokrannut 
Merenkulkulaitokselta meren-
mittaustukialus Prisman, jonne 
on majoitettu esikuntajouk-
kueen matruuseja, reserviup-
seerikurssilaisia, kadetteja sekä 
täydennyskoulutukseen saa-
punutta henkilökuntaa. Päära-
kennuksen remontti valmistuu 
vaihe vaiheelta. Ensimmäisenä 
valmiina ovat alimmat kerrokset, 
jonne majoitetaan esikuntajouk-
kue sekä reserviupseerikurssi. 
Kun päärakennuksen ylempiä 
kerroksia saadaan kuntoon, voi-

daan sinne siirtää esikunnan toi-
mistotilat. Esikunnan nykyisten 
toimitilojen peruskorjaus aloite-
taan toukokuussa 2008. 

Muutto uusiin tiloihin 
täydessä vauhdissa 
Merisotakoululla on täysi 
vauhti päällä, kun henkilös-
tö muuttaa uusiin tiloihinsa. 
Merisotakoulun päärakennuk-
sesta löytyvät historiallisista 
raameista nyt kaikki nykyajan 
mukavuudet kuten koneellinen 
ilmanvaihto, internet, huippu-
luokan kuulutusjärjestelmät, 
tulipalon sijainnin kertova pa-
lohälytinjärjestelmä, hissi ja 
toimistoissa modernit esitys-
laitteistot. Tähän asti lukuisat 
kurssilaiset ovat tuulettaneet 
opetustiloja ja huoneita vain 
ikkunoita avaamalla, mutta nyt 
nykyaikaiset lvi-järjestelmät 
huolehtivat siitä, että raken-
nuksessa on kaikilla mukava 
työskentely- ja asumisympä-
ristö. Uusimmasta teknolo-
giasta on aikaisemmin voitu 
vain uneksia, sillä taloja ei ole 
peruskorjattu sen jälkeen kun 
Merisotakoulu muutti Suo-
menlinnaan 1935. 

koulutus annetaan Merisota-
koulun Korkeakouluosastolla. 
Merikadetit opiskelevat upseerin 
koulutusohjelmassa laivasto-, 
rannikkojoukko-ja johtamisjär-
jestelmälinjoilla. Kadettien opin-
to-oikeudet vaihtelevat upseerin 
perusopinnoista sotatieteiden 
kandidaatin opintojen ja mais-
terin tutkintoihin. Sotatieteiden 
kandidaatin opintojen laajuus 
on 180 opintopistettä ja tutkinto 
suoritetaan kolmessa vuodessa. 
Valmistuttuaan upseeri siirtyy 
suoraan työelämään merivoi-
mien joukko-osastoihin joukku-
een johtajan, aselajiupseerin tai 
merenkulku-upseerin tehtäviin. 
3 -4 työvuoden jälkeen on mah-
dollisuus jatkaa opintojaan so-
tatieteiden maisteriksi. Opinnot 
kestävät kaksi vuotta. Täyden-
nyskoulutusosasto vastaa meri-
voimien täydennyskoulutukses-
ta. Osasto kouluttaa kursseilla 
ja toimialajaksoilla upseereita, 
erikoisupseereita, opistoupsee-
reita ja aliupseereita. Suuri osa 
merivoimien reserviupseereista 
koulutetaan Merisotakoulun Re-
serviupseeriosastolla. Linjavaih-
toehtoja kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävällä reserviupseeri-
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• Yleisviranomai-
sena merivartiosto 
on valmiina kaiken-
laisiin tehtäviin 

io i iM 
i t i i i M l i 

Rajavartiolaitoksen me-
rellisien tehtävien hoita-
misesta vastaavat meri-
vartiostot. Valtakunnan 

sisäisen turvallisuusjärjestelmän 
osana Suomenlahden merivar-
tiosto huolehtii Rajavartiolaitok-
selle säädettyjen tehtävien suo-
rittamisesta toimialueellaan. 

Taistelua 
salakuljetusta vastaan 
Suomen merivartioinnin syn-
tyyn vaikutti vahvasti kieltolain-
aikainen laajamittainen pirtun 
salakuljetus. Tullilaitos tunnusti 
voimattomuutensa hoitaa ky-
seistä tehtävää, eikä Tulli sitä 
täysin omaksi tehtäväkseen 
mieltänytkään. Valvontaa hoi-
tamaan tarvitti in uusi, tehokas 
valvontaviranomainen. Toiminta 
tekniikan uusimpia apuneuvoja 

käyttäviä salakuljettajia vastaan 
vaati kokonaan uudistettuja tak-
tisia menetelmiä, nopeakulkuisia 
avomerikelpoisia vartioaluksia 
sekä sopiviin paikkoihin sijoitet-
tuja vartioasemia. Arvioitiin, että 
ainoastaan sotilaallisesti järjes-
täytynyt ja itsenäisesti toimiva 
viranomainen pystyisi menes-
tyksellisesti taisteleman salakul-
jetusta vastaan. Samalla tämä 
uusi merellinen viranomainen 
voisi huolehtia muistakin meri-
alueita koskevat vartiointitehtä-
vät. Merivartiolaitoksesta halut-
tiin tehdä merialueilla toimiva 
yleisvalvontaelin. 

Laki merivartiolaitoksesta 
astui voimaan 1.5.1930 Tullilta 
saadulla kalustolla sekä uusien 
nopeiden VMV-veneiden avul-
la Merivartiolaitoksen toiminta 
saatiin tehokkaasti käyntiin. Suo-

menlahden alueella toiminnas-
ta vastasi Suomenlahden meri-
vartiopiiri. Kieltolain päätyttyä 
vuonna 1934 jäi salakuljetuksen 
torjunta vähäiselle merkitykselle 
muiden valvonta- sekä meripe-
lastustehtävien yhä korostuessa. 

Nykyhetken 
uudet haasteet 
Merivartiolaitoksen ajoista moni 
asia on muuttunut. Tehtävät 
ovat kuitenkin pysyneet monilta 
osiltaan samoina. Nykyään meri-
vartioston päätehtävinä ovat ra-
jaturvallisuuden ylläpito, rajatar-
kastukset, meripelastus, tul l i- ja 
poliisitehtävät sekä sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävät. 

Rajavartiolaitoksen pääteh-
tävä, rajaturvallisuuden ylläpito 
jakaantuu kolmeen osa-aluee-
seen: rajavalvontaan, rajatarkas-
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tuksiin sekä rikostorjuntaan ja 
tutkintaan. Rajavalvonnan tar-
koituksena on estää sekä pal-
jastaa rajojen säännöstenvastai-
nen ylikulku valvonta-alueella. 
Rajavalvontaa toteutetaan niin 
partioimalla kuin teknisellä val-
vonnalla osallistuen samalla 
Suomen alueellisen koskematto-
muuden valvontaan ja turvaami-
seen. Valvonnan lisäksi vartiosto 
suorittaa havaittujen rajatapah-
tumien tutkinnan. Rajavalvontaa 
suorittavat pääasiassa merivar-
tioston kymmenen merivartio-
asemaa sekä vartiolaivat. Raja-
vartiolaitoksen tehtäviin kuuluu 
myös ympäristönvalvonta. Raja-
valvonnan yhteydessä tarkkail-
laan myös mahdollisia öljypääs-
töjä merialueella. 

Rikosten esitutkinta 
sujuu jo rutiinilla 
Vartioston rikostorjunta sekä 
tutkinta keskittyy pääasiassa 
laittoman maahantulon ja sekä 
sen järjestämisen sekä rajat ylit-
tävän rikollisuuden torjuntaan 
Rikostorjuntaa tehdään tiiviissä 
yhteistyössä Poliisin ja muiden 
viranomaisten kanssa. Yhteisissä 
rikostiedustelukeskuksissa toimi-
vat useat viranomaiset yhdessä 
läheisessä yhteistyössä. Vuoden 
2007 aikana vartiossa oli 427 rik-
osasiaa, joista pääosa Helsingin 
rajatarkastusosastossa. Esitutkin-
nan yhteydessä on käytetty va-
pauteen kohdistuvia pakkokei-
noja runsaasti. Vartioston esitut-
kinnassa suoritettujen juttujen 
oikeudenkäynnissä tuomitt i in 
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vuoden 2007 aikana 3 henkilölle 
ehdotonta vankeutta, 34 henki-
lölle ehdollista vankeutta. Suurin 
tuomio, 1 vuotta ja 9 kuukautta 
vankeutta langetettiin törkeästä 
laittoman maahantulon järjestä-
misestä. 

Merivartioston yhtenä kes-
keisenä ja näkyvänä tehtävänä 
on meripelastustoimesta huo-
lehtiminen sekä osallistuminen 
muuhun pelastuspalveluun. 
Esikunnan johtokeskus, joka toi-
mii samalla meripelastuslohkon 
johtokeskuksena, vastaa meri-
pelastuksen johtamisesta meri-
pelastusalueella. Suomenlahden 
alueella oli vuonna 2007 yli 900 
meripelastustapahtumaa. Eniten 
merivartiostoa työllistivät huvi-
veneet, joita oli yli 750 tapausta. 
Onnettomuudet ovat useimmi-
ten pieniä. Vakavia ihmishenkiä 
vaatineita onnettomuuksia ta-
pahtui vain muutamia. 

Muutoksia 
organisaatiossa 
Schengen-säännöstä ryhdytti in 
soveltamaan satamien rajatar-
kastusten osalta loppuvuodesta 
2007. Käytännössä tämä tarkoit-
ti rajatarkastusten loppumista 
satamista lähes kokonaan. Sa-
tamista vapautunut henkilöstö 
ei kuitenkaan jäänyt tarpeet-
tomiksi, vaan pääosa tarvitt i in 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
jatkuvasti lisääntyvän kaukolii-
kenteen johdosta. 

Suomenlahden merivartios-
ton toimialue kasvoi vuoden 
alusta, kun Hurpun rajavartio-

asema liitettiin Suomenlahden 
merivartiostoon. Aseman nimi 
muutetti in samalla Hurpun me-
rivartioasemaksi. Hurpun liittä-
minen merivartiostoon on selke-
ästi parantanut vartioston meri-
tilannekuvaa sekä yhtenäistänyt 
toimintoja. 

Tulevaisuuden 
haasteet 
Lentoliikenteen jatkuva kasvu 
sekä Helsinki-Vantaan termi-
naalien laajentaminen tuo lisää 
haasteita vartioston tehtävä-
kenttään. Helsingistä on kehitty-
mässä tärkeä kauttakulkupaikka 
Euroopan ja Kaukoidän välillä. 
Kaukoliikenteeseen on viime 
aikoina avautunut ja lähiaikoi-
na on yhä avautumassa uusia 
reittejä, sekä vanhojen reittien 
liikennemäärät ovat kasvaneet. 
Uudet reitit tuovat haasteita. 

Merivartiosto vastaa haastei-
siin kehittämällä toimintaansa 
sekä teknisin laittein. Helsinki-
Vantaan lentoasemalla aloite-
taan kesäkuun alussa automaat-
tisten rajatarkastusten kokeilu. 
Uusien, biometristen, eli sähköi-
sen tunnisteen sisältävien pas-
sien omistajat voivat nopeuttaa 
matkustamistaan kulkemalla 
automaattisen rajatarkastuslin-
jan kautta. 

Kun Merivartiolaitoksen pe-
rustamista suunniteltiin vuo-
sina 1929-30, oli tavoitteena 
tehokas, nykyaikaisin välinen 
valvontatehtäväänsä hoitava 
yleisviranomainen. Tavoitteessa 
onnistuttiin hyvin. Sama luon-
nehdinta sopii yhä tänä päivänä 
kuvaamaan Merivartiolaitoksen 
perinteitä kunnioittavan meri-
vartioston toimintaa. 

• PV260 edustaa 
uusinta partiove-
netyyppiä merivar-
tiostossa 

• Vaikka vesiliiken-
neonnettomuuksia 
on runsaasti, usein 
vakavilta henkilö-
vahingoilta säästy-
tään 



sääntyvä rajanylitysliikenne eri-
tyisesti itärajalla ja Helsinki-Van-
taan lentoasemalla sekä Scheng-
en-alueen laajentuminen Baltian 
maihin ovat aiheuttaneet muu-
tospaineita organisaatiomme 
kehittämiseksi. Henkilöstövoi-
mavaroja resursoidaan uudes-
taan ja teknisten sekä liikkuvien 
toimintamenetelmien käyttöä 
kehitetään entisestään. Nämä 
muutokset koskevat myös Länsi-
Suomen merivartiostoa, pieniä 
merivartioyksiköitä yhdistetään 
suuremmiksi ja samalla tehok-
kaammiksi, kalustoa uusitaan ja 
merivartiotaktiikkaa kehitetään. 

Uusia haasteita merellisen 
turvall isuusympäristön valvon-
nassa ja turvaamisessa ovat tuo-
neet mm. lisääntynyt meriliiken-
ne, kansainväliset ja kansalliset 
vaatimukset ympäristön suojele-
miseksi sekä Euroopan unionin 
yhteinen meripolit i ikka. Kaikki 

• Uusi partiovene 
PV-260 vauhdissa 

Teksti: 
komentajakapteeni 
Ismo Siikaluoma, 
Länsi-Suomen 
merivartiosto 

Länsi-Suomen merivartios-
to valvoo Rajavartiolai-
toksen hallintoyksiköistä 
Suomen suurinta me-

rialuetta. Toiminta-alueellamme 
on valtakunnan merirajaa 1080 
kilometriä, 20 kaupunkia, noin 
2 miljoonaa asukasta ja neljä 
lääniä. Tällaisen alueen merellis-
ten turvallisuuspalvelujen tuot-
tamiseksi Rajavartiolaitokselle 
säädettyjen tehtävien puitteissa 
riittää haasteita, jo ihin Länsi-
Suomen merivartiosto pyrkii 
vastaamaan mahdoll isimman 
tehokkaasti, tuloksellisesti ja sa-
malla taloudellisesti. 

Rajavartiolaitos huolehtii laa-
jasta tehtäväkentästä valtakun-
nan sisäisen turvall isuuden sek-
torilla. Nämä tehtävät voidaan 
jakaa seuraaviin pääluokkiin: 
rajavalvonta, rajatarkastukset, ri-
kostorjunta, merialueen turvalli-
suus, kansainvälinen yhteistyö ja 

Muutospaineita ja uusia 
haasteita 
Yleisenä kehityssuuntana raja-
tilanne valtakunnassamme on 
rauhallinen. Kuitenkin yhä li-

maanpuolustus. Näitä tehtäviä 
Länsi-Suomen merivartiostossa 
toteutetaan vajaan neljän sadan 
henkilön voimin eri merivar-
tioyksiköissä sekä esikunnassa. 
Lisäksi tehtävien toteuttamiseksi 
tarvitaan tehokasta, toimivaa ja 
nykyaikaista kalustoa, joita ovat 
mm. vartiolaivat, partioveneet, 
ilmatyynyalukset, jääkulkuneu-
vot, tekninen valvontakalusto 
sekä vartiolentolaivueen heli-
kopterit ja lentokoneet. Yhteis-
ten resurssien hyödyntäminen 
ja yhteistyö merellisten turval-
lisuuspalvelujen tuottamisessa 
korostuu myös eri yhteistoimin-
tatahojen ja muiden viranomais-
ten kanssa. 
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tämä on aiheuttanut panostuk-
sia ympäristön valvontaan ja 
ympäristövahinkojen torjuntaan. 
Länsi-Suomen merivartiosto 
onkin osana Rajavartiolaitos-
ta ot tanut haasteen vastaan, 
ja suorittaa jatkuvaa valvontaa 
yhteistyössä vartiolentolaivu-
een kanssa öljyvahinkojen ha-
vaitsemiseksi, hallinnollisten 
sanktioiden määräämiseksi sekä 
öljyvahinkojen torjumiseksi ja 
ennaltaehkäisemiseksi. Uudiste-
tut ulkovartiolaivamme Tursas ja 
Uisko ovatkin valtakunnan par-
haimmistoa öljyntorjunnassa. 

Merellisessä turvallisuuske-
hyksessä meripelastuksen osuus 
on toki merkittävä. Lähes kaikki 
merihaverit alkavat meripelas-
tuksena eli ihmishengen pelas-
tamisena. Länsi-Suomen meri-
vartiosto vastaa valtakunnallisen 
meripelastuskeskuksen (MRCC 
Turku) sekä meripelastuslohko-
keskuksen (MRSC Vaasa) ylläpitä-
misestä ja on vastuuviranomai-
nen meripelastuksen suorittami-
seksi kaikissa meripelastusvas-
tuualueellamme tapahtuvissa 
merionnettomuuksissa. Merion-
nettomuuksien ennaltaehkäi-
syyn l i i t tyy kiinteästi merellisten 
turvallisuussääntöjen valvonta, 
jota Länsi-Suomen merivartios-
to suorittaa jatkuvasti partioin-
nin ja rajavalvonnan yhteydessä. 
Vartiostomme kykenee myös 
tarvittaessa puuttumaan vaati-
viinkin erityistilanteisiin merialu-
eilla erikoiskoulutetuin joukoin 
ja tehokkaalla kalustolla. 

Lakiuudistuksen myötä 2005 
Rajavartiolaitos on kyennyt sel-
kiyttämään tehtäviään ja erityi-
sesti toimivaltuuksia, jotka ovat 
mahdollistaneet syrjäseutujen 
ja harvaan asutun saariston pa-
remmat turvallisuuspalvelut. 
Samoin on pystytty yhä tehok-
kaammin puuttumaan rajat ylit-
tävään rikollisuuteen, kuten mm. 
ihmiskauppaan ja laittoman 
maahan tulon järjestämiseen. 
Yhteistyö muiden viranomais-
ten, erityisesti poliisin, kanssa 
on myös selkiintynyt uuden lain 
myötä. 

Suomi esimerkkinä EU:lle 
EU:n laajentumisen ja laittoman 
maahantulon kasvamisen myö-
tä Euroopassa olemme joutu-
neet kohtaamaan yhä laajempia 
haasteita myös kansainvälisel-
lä tasolla. Näihin pyritään vas-
taamaan muun muassa EU:n 
yhteisen rajaturvallisuusmallin 
avulla. Suomen Rajavartiolaitok-
sen toimintatavat on havaittu 
erinomaisiksi ja olemmekin toi-
mineet esimerkkinä mainitun 
rajaturvallisuusmallin luomises-
sa. Kiinteät yhteydet Venäjän 
viranomaisiin ovat toimivat ja 
yhteistyö Itämeren rantavalti-
oiden viranomaisten kanssa on 
erinomaisella tasolla. Itämeren 
alueen turvallisuusuhat ja -riskit 
ovat yhteisiä kaikille osapuolille. 
Näin on saatu luotua yhteinen 
arvoperusta kansainväliselle 
yhteistyölle meriturvallisuuden 
parantamiseksi Itämerellä. 

VL Uisko ölyntorjunnassa 

Rajavartiolaitos on luonut 
toiminnallaan itsestään syrjä-
seutujen ja erityisesti merelli-
sen erityisviranomaisen, jolla on 
kyky jä taito toimia siellä missä 
muita viranomaisia ei ole saata-
villa. Länsi-Suomen merivartios-
ton toiminta voidaan kiteyttää 
kahteen sanaan: "Turvanasi me-
rellä". Merellisten turvallisuus-
palvelujen tuot taminen osana 
Rajavartiolaitosta, kaikilla sen 
toimintasektoreilla, kaikissa olo-
suhteissa, erityisesti siellä missä 
ketään muita viranomaisia ei ole 
saatavilla, on tärkein tehtäväm-
me. Tämä tehtävä suoritetaan 
ammattitaitoisen, oikeudenmu-
kaisen ja motivoi tuneen henki-
löstön toimesta sekä parhaalla 
mahdollisella kalustolla. Länsi-
Suomen merivartiosto tuottaa 
merellistä turvall isuutta kansa-
laisten parhaaksi nyt ja tulevai-
suudessa. 

• Partio alustarkas-
tusharjoituksessa. 
Erityisesti kauppa-
alusten tarkastuk-
sessa koiran mer-
kitys on ratkaiseva 
pii lotettujen hen-
kilöiden tai huu-
meiden paljastami-
sessa. 
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SINISEN RESERVIN SÄATIO 

i 

Sinisen Reservin Säätiön 
tarkoituksena on tukea ja 
kehittää meripuolustuk-
sen reserviä ja sen toimin-

taa, vaalia sen perinteitä ja tallen-
taa sen historiaa, herättää yleistä 
kiinnostusta meripuolustusta 
kohtaan, edistää yleistä mielen-
kiintoa sekä ammatillisia että 
vapaa-ajan merellisiä toimintoja 
kohtaan ja tukea edellä mainittu-
ja toimintoihin kohdistuvaa his-
torian tutkimusta. 

Tarkoitustaan säätiö toteut-
taa tukemalla meripuolustuksen 
piirissä toimivia vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön yhdistyksiä 
sekä tarvittaessa muutakin me-
ripuolustusta mm. myöntämäl-
lä 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 säilyttämis-
tä. Säätiö voi julkaista lehteä sekä 
hankkia ja omistaa aluksia. 

Säätiön tämän hetken toimin-

nan painopisteenä on Sininen 
Reservi ry:n ja sen jäsenyhdistys-
ten toiminnan taloudellinen tu-
keminen. 

Historia 
Säätiö perustettiin v. 1959 reser-
vin meriupseerien merisäätiönä, 
jonka tehtävänä oli harjoitusaluk-
sen ylläpitoja käyttö Helsingin 
Reserviupseeripiirin meriosaston 
jäsenistölle. Säätiö hankki tähän 
tarkoitukseen my Saukko -ni-
misen moottoriveneen. Saukon 
ikääntyessä se myytiin v. 1972 ja 
ryhdyttiin uuden aluksen hankin-
taan. Säätiön nimi muutettiin Re-
serviläisten Merisäätiöksi v. 1973, 
jolloin sen toiminta-alue kattoi 
myös Helsingin Reservialiupsee-
rien meriosaston. Loppuvuonna 
1973 säätiö hankki uudeksi har-
joitusalukseksi my Vesikon. Tämä 
alus toimi harjoitusaluksena vuo-
teen 1999. 

Kun koulutusalus Vesikko v. 
1999 myytiin vanhentuneena, 
saatiin sen tilalle koulualukseksi 
merivoimien käytöstä poistet-
tu R-luokan vartiovene Röyttä 
keväällä 2000. Röytän toimin-
ta oli aktiivista, ja sillä järjestet-

tiin erilaista koulutusta vuosina 
2000-2004 yli 1000 koulutusvuo-
rokautta. Alukseen on Sinisen 
Reservin lippulaivana tutustu-
nut arviolta 15.000 henkilöä sen 
vierailuilla rannikko-Suomen eri 
satamissa. Röyttä jäi pois käy-
töstä keväällä 2005. Koulutustoi-
minnan luonteen ja uusien jär-
jestelyjen vuoksi uuden aluksen 
hankinta ei enää ollut tarkoituk-
senmukaista. 

Koko merellisen vapaaeh-
toiskentän tukija 
Kun Sininen Reservi muodostet-
tiin aluksi rekisteröimättömänä, 
ja sittemmin rekisteröitynä, ny-
kyisin 27 meripuolustusyhdistyk-
sen yhteistoimintaorganisaatio-
na, myös säätiön toiminta laajeni 
vuodesta 1996 alkaen valtakun-
nalliseksi. Tällöin säätiö sai ny-
kyisen nimensä Sinisen Reservin 
Säätiö. Puolustusvoimien orga-
nisaatiouudistus vuonna 1998 
synnytti nykyiset merivoimat, 
laivasto-ja rannikkojoukkojen 
yhdistyessä samaan puolustus-
haaraan. Tämä johti myös sääti-
ön toimintapiiriin laajenemiseen 
vastaavasti tukemaan myös ran-
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SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 
10.4.2008 alkaen 

Hall. puheenjohtaja Mika Anttonen Stl Oy 
Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman Oy Veho Group Ab 
Vuorineuvos Jorma Eloranta Metso Oyj 
Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Fortum Oyj 
Toimitusjohtaja Ilkka Hallavo Sampo Oyj 
Fil.tri Ilkka Herlin Wip Asset Management Oy 
Pääkonsuli Kai Hietarinta 
Vara-amiraali Hans Holmström Merivoimat 
Vuorineuvos Matti Honkala 
Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Marimekko Oyj 
Tekn. lis. Yrjö Julin 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä 
Toimitusjohtaja Yrjö Kopra Alexander Group Oy 
Merenkulkuneuvos Antt i Lagerroos VVärtsilä Oyj 
Varatuomari LL.M Matti Lounasmeri 
Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen O 
Toimitusjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj 
Mentor Risto Pouttu 
Vuorineuvos Juha Rantanen Outokumpu Oyj 
Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-VVSOY Oyj 
Toimitusjohtaja Esa Rautalinko TeliaSonera Finland Oyj 
Teollisuusneuvos Hannu Roine 
Toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj 
Vuorineuvos Jukka Viinanen 

Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajat 
toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. 
Valtuuskunnan sihteeri on varatuomari Pekka Niemi. 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖN HALLITUS 
10.4.2008 alkaen 

nikkojoukkotaustaisten yhdistys-
ten toimintaa. 

Hallinto 
Sinisen Reservin Säätiön hallinto-
elimiä ovat valtuuskunta ja halli-
tus. Valtuuskunta valvoo ja tukee 
säätiön toimintaa. Se kokoontuu 
vuosittain viimeistään huhtikuus-
sa, jolloin se käsittelee edellisen 
kalenterivuoden toimintakerto-
muksen, siitä johtuvat toimen-
piteet, vahvistaa valtuuskunnan 
jäsenten lukumäärän ja valitsee 
heidät, valitsee itselleen puheen-
johtajan ja kaksi varapuheen-
johtajaa sekä säätiön hallituksen 
varajäsenineen. 

Säätiön varsinaista hallintoa 
hoitaa valtuuskunnan vuosittain 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
kuusi jäsentä ja kuusi henkilö-
kohtaista varajäsentä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan vuodeksi 
kerrallaan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja tarvittavat 
hallintoelimet, sihteerin ja talou-
denhoitajan. 

Pekka Niemi 

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

Varajäsenet: 
Puheenjohtaja Eija Paananen 
Kommodori Markus Aarnio 
KTL Tapio Riikonen 
Fil.tri Jouko Mäki 
Asianajaja Pekka Takki 
Meriosaston päällikkö Jorma Kuntsi 
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YHTEYSTIEDOT 
Säätiön asiamies 
kommodori evp Aslak Saviranta 
040-5030875 
aslak.saviranta@srs.fi 

http:/ /www.sin inen reservi.fi/ 

mailto:aslak.saviranta@srs.fi
http://www.sin


RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 

Rannikkotykistösäätiö on 
vuosien kuluessa tullut 
tutuksi rannikkopuolus-
tuksen parissa toimiville 

lähinnä sotakoulujen kursseilla 
myönnettyjen priimusstipendi-
en ja kunniamiekkojen luovutus-
ten johdosta. Säätiön toiminta ja 
tarkoitusperät kattavat kurssis-
tipendien myöntämisen lisäksi 
huomattavasti laajemmat puit-
teet. 

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-

äynnis-
tämiseksi luotiin ensimmäinen 
sääntöluonnos lokakuun lo- -
pussa 1978 ja avattiin säätiölle 

V^m&cl&L 'iät" 

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

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

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

tykset eivät kuitenkaan saaneet 
toivottua vastakaikua minkä 
vuoksi pääoman kartuttamiselle 
päädyttiin hakemaan uusia rat-
kaisumalleja. 

Syntyi ajatus perustaa ja saa-
da rekisteröidyksi yhdistysmuo-
toinen tukiyhteisö, jonka puit-
teissa voitaisiin kerätä säätiön 
perustamiseen tarvittava perus-
pääoma. Tuumasta ryhdytti in 
toimeen ja päätettiin perustaa 
Rannikkotykistön Perinneyh-
distys r.y. Yhdistyksen virallinen 
perustamiskokous järjestettiin 
4.4.1979 Katajanokan Kasinolla. 
Yhdistyksen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin rannikko-
tykistön 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 

selventävä kiertokirje 
tykistön sidosryhmille. 

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

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. 

Jukka Leikos 

R ANNI KKO-
TYKISTÖSÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNNAN 
puheenjohta jana to im i i to imi tus johta ja ja reservin majur i 
Keijo T a p i o v a a r a sekä varapuheenjohta j ina to im i tus joh -
taja ja reservin komenta jakapteeni Kari Ta rk ia inen sekä 
prikaat ikenraal i Asko Ki lp inen. Val tuuskunnan kokoon-
pano kokonaisuudessaan on seuraava: 

eversti Juhani A. Niska 
varatuomar i T imo Kivi-Koskinen 
to imi tus johta ja Seppo Riitamaa 
to imi tus johta ja Keijo Tapiovaara 
l ippueamiraal i Hanno Strang 
tuotepääl l ikkö Ulla Varjola 
to imi tus johta ja Eero Sivunen 
varatuomar i Christer Antel i 
pr ikaat ikenraal i Asko Kilpinen 
kansanedustaja Eero Akaan-Pentt i lä 
to imi tus johta ja Kjell Forsen 
varato imi tus johta ja Erkki Karmila 
kommodor i St ig-Göran Grönberg 
kontra-amiraal i Pertt i Ma lmberg 
to imi tus johta ja Olli Katava 
opetusneuvos Pentt i Jänkälä 
to imi tus johta ja Ma t t i Julin 
myynt ipää l l i kkö Markku Rouhe 
to imi tus johta ja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
to imi tus johta ja Kari Tarkiainen 

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 

kommodor i T imo Juntt i la, MPKK (pj) 
kommodor i Tapio Maijala, RtUY 
to imi tus johta ja Pert t i E.K. Aalto, Johtorengas 
ta lousjohta ja Jouni Grönroos, SLRT-kilta 
komenta ja T imo Saastamoinen, PE 
kapteen i luu tnant t i Jari Andersson, RTOU 

Säätiön asiamiehenä to im i i 
kap teen i luu tnant t i Jukka Leikos. 

2 B / 2 0 0 8 



MERIPUOLUSTUSPIIRIn 
koulutus-ja tukiyksiköt muodostuvat 

m 
• Piiritoimisto kiil-
telee uusissa tilois-
sa Heikkilän kasar-
min auditorioraken-
nuksessa 
Kuva: Matti Ketola 

• Pansiossa sijait-
seva monitoimi-
parakki Rantasepe 
on kokenut monet 
ahavat 
Kuva: Matti Ketola 

• Harjukylän uusi 
koulutustalo Upin-
niemessä on jo hy-
vässä iskussa. 
Kuva: Arno Hakka-
rainen 

Meripuolustuspiiri 
kouluttaa uudes-
sa kokoonpanossa. 
Vuonna 2008 järjes-

tetään kaikkiaan 140 kurssia tai 
tapahtumaa, mikä edustaa kym-
mentä prosenttia koko MPK:n 
kurssimäärästä. Koulutuksen 
käytännön järjestelyistä huo-
lehtivat piirin kaksi koulutus-ja 
tukiyksikköä: Suomenlahden 
Meripuolustusosasto ja Saaris-
tomeren Meripuolustusosasto. 
Erityisen merkillepantavaa on, 
että kummatkin on kelpuutettu 
merivoimien maakuntajoukko-
jen koulutukseen. 

Suomenlahdella merkittä-
vimpiä tapahtumia ovat meri-
puolustuksen peruskurssi kesä-
kuussa, jatkokurssi syyskuussa 
sekä Meri-Karjalan perinteinen 
Mustamaa-harjoitus elokuun 
lopussa. 

Naiset harjoittelevat venetur-
vallisuutta toukokuussa Järvössä 
ja perinteinen kanoottivaellus 
melotaan kesäkuussa Dragsvi-
kissä. Harjukylän uusi toiminta-
keskus Upinniemessä on talkoil-
tu iskukuntoon ja käyttövihko 
kertoo hyörinästä. 

Saaristomerellä pidetään jäl-

leen kaksi suurta yhteisharjoitus-
ta: Minna-harjoitus toukokuussa 
ja Mervi-harjoitus syyskuussa ke-
räävät pitkälle toistasataa kurssi-
laista Gyltön tukikohtaan. 

Perämerellä pidetään perin-
teinen merivalvontaharjoitus 
elokuun puolivälissä. 

Toimintakeskus Rantasepe 
Pansiossa on kovassa käytössä, 
myös yöpymisiä on runsaasti. 

Hyvä joukko merenkulkijoita 
osallistuu 08.-11.07. järjestettä-
vään koulutusregattaan, jonka 
puolimatkan krouvina on Turku. 
Suomenlahdelta lähtevät Sini-
nen reservi ry:n yhdistysalukset 
kohtaavat Saaristomeren kol-
legoitaan Pansiossa. Matkalla 
annetaan merenkulkukoulutus-
ta mm. maakuntajoukkojen re-
serviläisille. Regatta huipentuu 
09.07. merivoimien vuosipäivän 
katselmukseen Aurajoessa. 

Vapaaehtoisten meripuo-
lustajien hallinnoimat alukset 
miehistöineen ovat tervetulleita 
osallistumaan meripuolustuspii-
rin kursseille, joista mm. kaikki 
yllämainitut pyritään järjestä-
mään vuosittain, osa paikkaa 
vaihdellen. Yleisperiaatteena on 
että kukin alus järjestää kurssilla 

yhden koulutuspisteen. Alusten 
käyttöehtosopimus laaditaan 
kirjallisena kutakin kurssia var-
ten erikseen. Samalla todetaan 
alusten vakuutus ja merikelpoi-
suus. 

Merellinen öljyntorjunta on 
päivän sana. Meripuolustuspiiri 
on käynnistänyt yhteistoiminta-
neuvottelut Suomen ympäris-
tökeskuksen kanssa ja on valmis 
satsaamaan mm torjuntamie-
histön varustamiseen, merikul-
jetuksiin ja muuhun huoltoon. 
Myös naistoimijamme ovat il-
moittaneet valmiutensa öljyn-
torjuntaharjoituksiin. 

Kurssitarjonta on nähtävissä 
nettisivuillamme www.mpky.fi/  
meripuolustuspiiri. Sieltä löyty-
vät myös ilmoittautumisohjeet. 
Huomaa kestokurssin muodos-
sa olevat kouluttajapankit, joille 
voit ilmoittautua, mikäli olet val-
mis sitoutumaan jatkokoulutuk-
seen ja kouluttajaksi. 

Meripuolustusterveisin 
Matti Mäkinen 
piiripäällikkö 
040 592 6173 

• i • RANNIKON PUOLUSTAJA 

http://www.mpky.fi/


^ SININEN RESERVI ry 
4 » 

W' m 
mi 

•/•''K 

H B m H H H H H B R 

Lippuryhmä merivoimien vuosipäivänä Tammisaaressa 

Sinisen Reservin alkusanat 
lausuttiin vuonna 1993 
pidetyssä kokouksessa, 
jossa Helsingin Laivas-

tokilta ry, Helsingin Merireservi-
läiset ry ja Helsingin Reservime-
riupseerit ry päättivät kehittää 
Helsingissä toimivien merellisten 
reserviläisjärjestöjen yhteistoi-
mintaa. Toiminta jatkui aktiivisen 
yhteistyön merkeissä ja merivoi-
mien komentajan, amiraali Sakari 
Visan linjattua merivoimien kan-
taa hankkeeseen vuonna 1995, 
aloitettiin neuvottelut yhdistys-
ten kesken tavoitteena perustaa 
yhteinen yhteistoimintajärjestö. 

Sininen Reservi ry:n perusti-
vat 17.5.1997 Helsingin Laivas-
tokilta ry, Helsingin Reservime-
riupseerit ry, Helsingin Merireser-
viläiset ry, Kymen Laivastokilta 

ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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 
organisaatiot yhdistetti in. Tämä 
yhdistäminen, joka sujui ripeästi 
ja kivuitta, toteutett i in sekä kou-
lutusorganisaatioissa että järjes-
tökentässä.. 

Tänään 
Sininen Reservi ry on valtakun-
nallinen katto- ja yhteistoiminta-
järjestö, joka edustaa koko meri-
puolustuksen vapaaehtoiskent-
tää. Sen 28 jäsenyhdistyksellä 
on yhteensä lähes 7000 jäsentä. 

Valtakunnallisena kattojärjes-
tönä Sininen Reservi ry edistää 
jäsenyhdistysten verkottumista, 
yhteistyötä ja toimintamahdoll i-
suuksia muodostaen erään kes-
keisistä yhteistyökumppanuuk-
sista merivoimien kanssa edistet-
täessä maamme meripuolustuk-
sen kokonaisuutta. 

Sininen Reservi ry:n keskei-
nen ominaispiirre on sen toimin-
nan valtakunnallisen luonteen 
lisäksi yhteistoiminnan perus-
tuminen koko merelliseen va-
paaehtoiskenttään ilman sotilas-
arvo- koulutus-, sukupuoli- tai 
muita rajauksia. Siksi se on puo-
lustushaaraan li ittyvän vapaa-
ehtoistoiminnan yhteinen val-
takunnallinen nimittäjä, ja siinä 
valtakunnallisesti ainutlaatuinen 
maanpuolustusyhteisö. 

YHTEYSTIEDOT: 

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

Puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen 
050-383 5486 
puheenjohtajat? 
sininenreservi.fi 

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

Tiedottaja Anja Räisäne 
050 307 2663, 
anja.raisanen@ 
tilastokeskus.fi 
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• Ampumakoulu-
tusta 

Sininen Reservi ry:n vuosittai-
sia valtakunnallisia tapahtumia 
vuosikokouksen lisäksi ovat mm 
merivoimien vuosipäivänä järjes-
tettävät merivoimatanssiaiset ja 
Meripuolustuspäivä. Alueellisesti 
jäsenyhdistykset järjestävät lu-
entotilaisuuksia, tutustumiskäyn-
tejä ja jouluillallis-/ lounas-tilai-
suuksia. Myös ampumatoiminta 

on aktiivista, sekä valtakunnal-
listen mestaruuskilpailujen, että 
paikallisesti jäsenyhdistysten 
välisten ampumakilpailujen mer-
keissä. 

Yhteistyötä 
Sininen Reservi ry toimii kiinte-
ässä yhteistyössä merivoimien 
ja Rajavartiolaitoksen merivar-

tiostojen sekä valtakunnallisten 
maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa. Koulutustoimintaansa Sininen 
Reservi ry toteuttaa Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen Meri-
puolustuspiirin puitteissa. 

Sininen Reservi ry on myös 
edustettuna mm. merivoimien 
reservin neuvottelukunnassa 
sekä MPK:n hallinnossa. 

Yhdistyksen toimintaa ovat 
taloudellisesti tukeneet ansiok-
kaalla tavalla Sinisen Reservin 
Säätiö ja Rannikkotykistösäätiö 
sekä monet muut tahot. 

Huomenna 
Merivoimien maakuntajoukot on 
määrätty merivoimien komen-
tajan hyväksyttyä joukot kesällä 
2006. Vuoden 2007 aikana rek-
rytoitiin joukot niin, että varsi-
nainen toiminta pääsi alkuun 
heti vuoden 2008 alussa. Sininen 
Reservi ry:llä sekä sen jäsenyh-
distyksillä on merkittävä rooli 
maakuntajoukkojen muodosta-
misessa. Yksittäiset jäsenet muo-
dostavat sen potentiaalin, josta 
merivoimien maakuntajoukko-
jen runko muodostuu. 

SININEN RESERVI ry:n 
jäsenyhdistykset 
1.1.2008: 

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 Merivartioi lta 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. 
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Mukana mes-
suilla 

Sininen Reservi toimintoineen 
tarjoaa mielenkiintoisen harras-
tuksen ja antaa oivallisen tilai-
suuden saada hyödyllistä tietoa 
maamme rannikko-ja saaristoalu-
eista sekä meripuolustuksesta. 

Yli kymmenvuotinen historia 
sekä eteenpäin pyrkivä asenne 
takaavat hyvät toimintaedelly-

tykset Sininen Reservi ry:lle myös 
tulevaisuudessa. Sininen Reservi 
toimijoineen on meripuolustuk-
sellinen tapa osallistua vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön; 
se on harrastus josta voi olla yl-
peä. 

Arno Hakkarainen 

Tule mukaan! 

Ota yhteyttä oman 
alueesi yhdistykseen! 

• Hyvin palvellei-
den varusmiesten 
palkitseminen 



HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 

1. Helsinki 
2. 391 
3. Lars Eklund 

GSM 050 552 2756 
lars.eklund@begroup.fi 

4. Maanpuolustustahtoiset, merivoimis-
sa palvelleet laivastohenkiset ihmiset 
arvoon tai sukupuoleen katsomatta 
killan hallitus hyväksyy jäseneksi 

KYMENLAAKSON RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA RY 

1. Kotka 
2. 155 
3. Esa Terviö 

Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 044 0837846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

4. Suomen kansalainen, sukupuoleen 
katsomatta, myös perheenjäsenet. 
Killan johtokunta hyväksyy uudet jä-
senet. 

HELSINGIN MIINAN-
RAIVAAJAKILTA RY 
1. Helsinki 
2. 114 
3. Erik Ervves 
4. Merelliset miinanraivaajat ja muut 

asiata kiinnostuneet 

LAIVASTON 
SUKELTAJAKILTA RY 

1. Helsinki 
2. 210 
3. Keijo Karimäki 

Keulatie 39 B, 00980 Helsinki 
GSM 0500-207815 
e-mail keijokar@saunalahti.fi 

4. Suoritettu puolustusvoimien sotilas-
sukeltajakurssi 

HELSINGIN RESERVI-
MERIUPSEERIT RY 

1. Helsinki 
2.174 
3. Reima Mäkeläinen, 

GSM 0500-440 731 
e-mail reima.makelainen@suomi24.fi 

4. Merisotakoulun laivastolinjan käyneet 
tai muut merihenkiset reserviupseerit. 

MERENKURKUN KILTA RY 

1. Vaasa 
2. 35 
3. ThorGuss 

Merenkurkun Kilta ry 
PL 136,65101 Vaasa 
e-mail: thorguss@hotmail.com 

4. Jokainen Suomen kansalainen suku-
puoleen ja sotilasarvoon katsomatta 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 

1. Hamina 
2.101 
3.sihtTimo Seppälä 

Sahrankatu 5 
48770 Karhula 
GSM 0400 464 922 
e-mail timo.seppala@kymp.net 

4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneet 

MERIRESERVILAISET RY, 
SJÖRESERVISTER RF 

1. Helsinki 
2. 90 + 1 yhteisöjäsen (Vaasan Merire-

serviläiset ry) 
3. Tatu Korhonen 

Rakuunantie 4 A 5,00330 Helsinki 
GSM 050-5654408 
e-mail: tatu.korhonen@finnlines.com 

4. Jokainen merihenkinen, reserviläistoi-
minnasta kiinnostunut täysi-ikäinen 
Suomen kansalainen asuinpaikasta, 
sukupuolesta, varusmieskoulutukses-
ta ja puolustushaarasta riippumatta. 
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NAANTALIN RESERVIALI-
UPSEERIT RY:N MERIOSASTO 

1. Naantali 
2. 65 
3. John Aaltonen 

GSM050 3279774 
e-mail John.aaltonen@kolumbus.fi 

4. Aliupseerikoulun käynyt reserviläinen 

NAANTALIN RESERVIUPSEERIT RY 

1. Naantali 
2. 100 
3. http://www.naantalinreservinupseerit.net; 

Tomi Hoppela, 
GSM 044-5886588 
e-mail: tomi.hoppela@turku.fi 

4. Reserviin kuuluva tai siitä poistettu 
upseeri, jonka yhdistyksen hallitus 
hyväksyy jäseneksi. 

NYLANDS BRIGADS GILLE RF 

1. Ekenäs/Tammisaari 
2. 1520 
3. Lars-Erik Fagerström 

GSM 0400-312 299 
e-mail: lars-erik.fagerström@dnainte-
rnet.net 

4. Kaikille avoin 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 

1. Vaasa 
2. 167 
3. Teuvo Roden Pietarsaarenkatu 2 A 3, 

65350 Vaasa 
GSM 0500-665 413 
e-mail. teuvo.roden@netikka.fi 

4. Meripuolustuksen reserviläiset ja 
kantahenkilökunta, mutta myös muut 
reserviläiset, jotka hyväksyvät killan 
toimintaperiaatteet. Myös naiset ter-
vetulleita. 

POHJANLAHDEN 
MERIVARTIOKILTA RY, 
BOTTNISKA VIKENS 
SJÖBEVAKNINGS GILLE RF 

1. Vaasa 
2. 60 
3. Visa Katajisto 

Orvokkitie 4, 65610 MUSTASAARI 
puh.06 3222134 
GSM 044 3222134 
e-mail: visa.katajisto@lukkovaasa.fi 

4. Rajavartiolaitoksen reserviläinen, kan-
tahenkilökuntaan tai henkilöstöön 
kuulunut tai muu henkilö, joka hyväk-
syy killan tarkoituksen ja jonka killan 
hallitus jäseneksi hyväksyy. 
Kiltaan voi päästä kannattajajäseneksi 
myös henkilö tai oikeustoimikelpoi-
nen yhteisö, joka haluaa tukea yhdis-
tyksen tarkoitusta ja toimintaa, ja jon-
ka killan hallitus sellaiseksi hyväksyy. 

RANNIKKOJAAKARIKILTA RY 
1. Helsinki 
2. 320 
3. Aarne Krogerus, 

Ukkohauentie 2 D 36, 
02170 Espoo, 
GSM 040 545 1426, 
aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

4. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa 
tai edeltävissä joukko-osastoissa pal-
vellut tai palveleva Suomen kansalai-
nen, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDIS-
TYS RY 

1. Helsinki. Toimialue on Kotkasta Rau-
malle eli yhdistys toimii 7:ssä paikallis-
osastossa, jotka ovat: 
Hangon paikallisosasto 
Kyminlinnan paikallisosasto (Kotkassa) 
Loviisan paikallisosasto 
Selkämeren paikallisosasto (Raumalla) 
Suomenlinnan paikallisosasto (Helsin-
gissä) 
Turun paikallisosasto 
Upinniemen paikallisosasto (Kirkko-
nummella) 

2. n. 400 
3. e-mail: yhteydenotot@rannikkosoti-

laskotiyhdistys.fi 
4. Sotilaskotityöstä kiinnostunut Suo-

men kansalainen 

mailto:John.aaltonen@kolumbus.fi
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RT-KERHO JOHTORENGAS RY 

1. Helsinki 
2. 130 
3. Kare Vartiainen 

Jupperinmetsä 5,02730 Espoo 
GSM 0400-694538 
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi 

4. Rannikkojoukoissa varusmiehenä tai 
reserviläisenä palvellut reservin up-
seeri. 

SAARISTOMEREN 
MERIVARTIOSTON 

KILTA 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY 

1. Helsinki 
2. 562 
3. Timo Mäki-Ventelä 

gsm 044-3513663, 
e-mail: timo.maki-ventela@kela.fi 

4. Rannikkotykistössä tai rannikkojou-
koissa palvellut tai heidän perheen-
jäsenensä. Jäseneksi voidaan myös 
hyväksyä muissa aselajeissa palvellei-
ta, jotka ovat kiinnostuneita rannikon 
puolustuksesta. 

SAARISTOMEREN 
MERIVARTIOSTON KILTA RY 

1. Turku 
2. 270 
3. Mikael Kaskelo 

Venekuja 4 as 4, 21160 Merimasku 
e-mail .puheenjohtaja@smmvk.fi  
www.smmvk.fi 

4. Suomen kansalainen 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA RY 

1. Rauma 
2. 56 
3. Tauno Setälä 

Savenvalajanvahe 4 C 25, 
26100 Rauma 
Puh koti (02) 8227 201, 
työ (02) 8228 270 gsm 040 510 5547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

iVlLÄISET w 
TAMPEREEN RESERVILÄISET 
RY:N MERIOSASTO 

1. Tampere 
2. n. 1260 
3. Seppo Heinonen 

e-mail: sk.heinonen@kolumbus.fi 
4. Varusmiespalveluksen suorittanut, 

reserviin kuuluva tai sen ikärajan 
ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen 
johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yh-
distykseen voi päästä lahjoittaja- tai 
kannattajajäsenenä myös henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johto-
kunta sellaiseksi hyväksyy. 

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT 
RY:N MERIOSASTO 

SUOMENLAHDEN 
MERIVARTIOKILTA RY 

Suomenlahden 
Merivartiokilta 

1. Helsinki 
2. 65 
3. Timo Mäkiö, 

timo.makio@kolumbus.fi, 
050 532 5154 
www.mpkl.fi/suomenlahdenmerivar- 
tiokilta 

4. Avoin kaikille Suomen kansalaisille 

1. Tampere 
2. 39 
3. Tampereen Reserviupseerit ry 

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere 
e-mail: tamru@tampereenreserviup-
seerit.fi 
Toimisto ma-to klo 9-13 puh. (03) 212 
7957 

4. TAMRU:n jäsen, joka on osoittanut 
kiinnostusta ja harrastusta merenkul-
kuun ja hyväksyy meriosaston tar-
koituksen ja toimintaohjeen ja jonka 
osaston johtoryhmä jäseneksi hyväk-
syy. 
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TURUN LAIVASTOKILTA RY 

1. Turku 
2. 280 
3. Reino Varinowski 

Talinkorventie 3 B 37,20320 TURKU, 
p. 0400 559 828. 
reino.varinowski@turunlaivastokilta. 
n et 

4. Merellisestä vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta kiinnostuneet aikui-
set henkilöt. 

VAASAN 
MERIRESERVILÄISET RY 

1. Vaasa 
2. n. 32 
3. Seppo Kiljo 

GSM 040-5115319 
4. 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalai 

nen, jonka johtokunta hyväksyy. 

VAASAN 
MERIPUOLUSTUSTAIDON 
KEHITTÄMISYHDISTYS RY 

1. Vaasa 
2. 19 
3. Jorma Kuntsi 

e-mail: jorma.kuntsi@gmail.fi 
4. Suomen kansalainen Joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt 
ja jolla on vähintään kotimaan liiken-
teen laivurin pätevyys, ja jonka yhdis 
tyksen hallitus hyväksyy. 

RESERVIMERIUPSEERIT RY 

1. Turku 
2. 120 
3. Heikki Laiho 

Linnankatu 11 A 3,20100 TURKU 
e-mail:heikki.laiho@turunreservime-
riupseerit.fi 
http://www.meriupseerit.fi 

4. Merellisestä ja merisotilaallisesta toi-
minnasta kiinnostuneet reserviup-
seerit Turun seudulta. 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY 

1. Turku 
2. 271 
3. PL 723, 20101 TURKU 
4. Rannikonpuolustushenkinen Killan 

toimintaperiaatteet hyväksyvä hyvä-
maineinen Suomen kansalainen. 

T l IDI IM 
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LAIVASTON KILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36 
20320 Turku 
GSM 040 758 7252 
olavi.niskanen@pp.inet.fi 

Sihteeri 
Kostian Eino 
Vuorikatu 3 aA 20, 
20100 Turku, 
GSM 040 565 3355, 
(02)424 217(Kemiö). 
eino.kostian@turunlaivasto-
kilta.net 

sissä neljää itsenäistä laivastokil-
taa. Pohjoisimpana on Pohjan-
lahden Laivastokilta, kotipaik-
kana Vaasa, ja siihen kuuluva 
Oulun paikallisosasto. Rannikkoa 
alaspäin tultaessa on seuraavak-
si Turun Laivastokilta, Turusta 
itään on Helsingin Laivastokilta, 
ja Haminassa kotipaikkaa pitää 
Kymen Laivastokilta. 

"Meritontin vaalijat" 
Laivastokiltalaisia kokoaa yhteen 
kiinnostus merta ja vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä kohtaan. 
Laivaston Kilta vaalii toimin-
nassaan juuri tätä "meritonttia". 
Useimmat kiltalaiset ovatkin pal-
velleet varusmiesaikanaan joko 
merivoimien aluksissa tai muis-
sa mereen kiinteästi liittyvissä 
joukoissa. Laivastokilloissa on 
jäseninä yhtäläisesti miehiä kuin 
naisiakin. 

Laivastokillat pitävät yhteyt-
tä toisiinsa vuosikokouksissa ja 
varsin suosittujen ja onnistu-
neesti järjestettyjen valtakun-
nallisten Laivastokiltapäivien 

kautta. Viime vuonna Helsingin 
Laivastokilta järjesti erittäin on-
nistuneet kiltapäivät Helsingissä. 
Vuonna 2008 kokoonnumme sa-
moissa merkeissä Haminaan. 

Pohjoismaiset laivasto-
kiltapäivät 
Joka toinen vuosi järjestetään 
vuorotel len eri maissa Pohjois-
maiset Laivastokiltapäivät, jo ihin 
Laivaston Killan retkikunta on 
runsaslukuisesti aina osallistu-
nut. Valitettavasti täksi vuodeksi 
kaavailtuja myös hyvin odotet-
tu pohjoismainen tapahtuma ei 
Norjan järjestelyvuorolla toteu-
du. Syynä on se valitettava seik-
ka, että eri maiden puolustus-
voimat ja niiden joukko-osastot 
eivät voi enää samalla, aikaisem-
min totutul la tavalla tukea kilta-
päiviä esimerkiksi muonitukses-
sa ja majoituksessa. Tämä vai-
keuttanee tulevaisuudessa myös 
muissa pohjoismaissa järjestet-
täviä kiltapäiviä. 

Laivaston Killan veljeskillat 
muissa pohjoismaissa ovat Ruot-

Tutustumiskierroksella kauniissa ja aurinkoisessa S u o - B 
menlinnassa. Vasemmalta puheenjohtajat Reino Varinows-
ki, Turun Laivastokilta, Olavi Niskanen Laivaston Kilta, Lars 

Eklund Helsingin Laivastokilta sekä Eino Kostian ja Jouko 
Andström Turun Laivastokillan hallituksesta. 

• Iloista kiltavä-
keä Suomenlinnan 
lautalla. Erkki Lehti-
mäki, Teuvo Roden, 
Ulpu Honkasalo, 
Reino Varinovvski ja 
Helena Korpi. 

Laivaston Kilta on paikallis-
ten laivastokiltojen hal-
litsema valtakunnallinen 
pääkilta, joka on perus-

tet tu jo vuonna 1960. Laivaston 
Kilta edustaa varsinkin kotimaan 
ulkopuolelle liittyvissä yhteyk-
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• Helsingin edus-
tan Kuivasaaren 
sotilaskodin rapuilla 
yhteispotretissa. 

sissa Flottans Män, Tanskassa 
Marineforeningen ja Norjassa 
Norges Orlogsforbund. Viimek-
si kesällä 2006 Pohjoismaiset 
Laivastokiltapät olivat Ruotsin 
Norrköpingissä. Toivottavasti 
perinne kuitenkin tulee vielä jat-
kumaan. Vuonna 2010 olisi jär-

jestelyvastuu Laivaston Killalla 
Suomessa. 

Kaikeksi onneksi kotimaas-
samme järjestettävät Valta-
kunnalliset Laivastokiltapäivät 
ollaan voitu vielä kohtuullisik-
si katsotulla kustannuksella to-
teuttaa. Jäämme mielenkiinnolla 

odottamaan näitä tapaamisia 
kesäisessä Haminassa. 

Teksti ja kuvat: 
Seppo Kaila 
seppo.kaila@turunlaivastokilta.net. 

• Runsaslukuinen 
kokousväki Laivas-
ton Killan vuosiko-
kouksessa Hami-
nassa 1.3.2008. 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
Laivastoperinteen ylläpitäjä 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17 
00700 Helsinki 
050 552 2756 
larseklund@ 
kolumbus.fi 

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

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

Toimintaa 
Jäsenille tarkoitetut kokoukset, 
esitelmätilaisuudet, tutustu-
miskäynnit ja matkat ovat osa 
toimintaa, johon kaikki ovat 
tervetulleita. Pääpaino on kui-
tenkin maanpuolustukseen ja 
merivoimiin l i i t tyvät kohteet ja 
asiat. Ammuntaa harrastaville on 
oma ryhmänsä. Veneilystä kiin-
nostuneet ovat tervetulleita m/s 
Kilstarin miehistöön ja kesäisiin 
harjoitusajoihin. Killan jäsenet 
voivat myös osallistua MPK-Suo-
menlahden meripuolustusosas-
ton koulutukseen. Syksyisin on 
kilta myynyt hernerokka Helsin-
gin silakkamarkkinoilla, tehden 
toimintansa tunnetuksi suurelle 
yleisölle. Kilta palkitsee muisto-
ristillä jokaisesta kotiutuserästä 
muutamia hyvin palvelleita me-
risotilaita Upinniemen varuskun-
nassa. 

• Ms Kilstar 

Tiedotusta ja 
yhteistoimintaa 
Kilta myy toimintansa tukemi-
seksi ja yhteenkuuluvaisuuden 
lujittamiseksi kiltamerkkejä, sol-
mioita ja muita kiltatarvikkeita. 

Killan jäsenet saavat jäsene-
tuna oman lehden Ankkurinapin 
sekä Rannikon puolustaja nleh-
den. Näissä lehdissä tiedotetaan 
myös yhteisistä tapahtumista. 
Kilta on jäsenenä Maanpuolus-
tuskiltojen liitossa sekä Hels-
ingin kiltapiirissä. Kilta kuuluu 
Siniseen Reserviin. 

Killan jäsenten 
perusarvot 
Maanpuolustustahto 
Laivaston perinne 
Merivoimat 
Yhteistyöhaluja tahto 
Kiltaveljeys 

Jos tunnet nämä arvot omik-
sesi, tervetuloa Helsingin Laivas-
to i l t aan . 

Lisätietoa saat puheenjohta-
jalta, ota yhteyttä! 

Lars Eklund 

Fingricl Oyj vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. 
Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toi-
mintavarmuus, tehokkuus, ympäristön huomioon ottami-
nen sekä hyvä yhteistyö asiakkaillemme, maanomistajien 
ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita vaa-
tivan tehtävämme hoidossa. 

v a l t a k u n n a s s a 
5 * i. ' * 

FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki. 
Puhelin 030 395 5000. www.fingrid.fi 
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HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 

• Kuvassa Harry Fransman, Erik Erwes, 

Kauko Tukiainen. Tätä miina ei tuho-

ta - sanovat nämä raivaajat, jotka sen 

pystyyn saivat. 

HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 
täytti 10 vuotta 20.3.2007 YHTEYSTIEDOT 

• Kuva muistomerkin paljastusjuhlasta vasem-

malta Jaakko Tikka, Timo Honkala, Erik Ervves, An-

tero Karumaa, Ermei Kanninen 

Aselepo Neuvostoli iton kanssa syyskuus-

sa 1944 ei päättänyt sotaa Suomessa 

eikä Suomenlahdella. Saksalaisten pois-

tuessaan tekemät miinoit teet Kotkan 

edustalle ja hyökkäys Suursaareen aloittivat uu-

den vaiheen myös maamme merivoimissa. Työt 

olivat samat, mutta viholl inen eri. Miinoitukset 

jatkuivat sekä saksalaisten, että suomalaisten 

toimesta Suomenlahdelta Ahvenanmerelle aina 

vuoden alkuun. 

Näin alkaa tarina nuorukaisista jotka kutsut-

ti in palvelukseen sodan loppuvaiheessa ja osal-

listuvat "Suomenlahden suursiivoukseen" mii-

nanraivauksen raskaina vuosina 1945—1950 

Myös Helsinkiin, Katajanokalle paljastettu 

Helsinginmiinanraivaajien muistomerkki, kertoo 

killan aktiivisuudesta ja halusta kertoa jälkipolvil-

le työstä jonka he antoivat. Miinanraivaajia kuoli 

28 ja 35 haavoittui. Killan 10-vuotisjuhlassa Kata-

janokan Kasinolla kutsutt i Killan kunniajäseneksi 

kenraali Jaakko Valtanen. 

Lisäksi jaett i in arvokkaasta tuesta killan hy-

väksi muistolaatat seuraavasti: kommodor i Ante-

ro Karumaa, kommodor i Jaakko Tikka ja sotilas-

mestari Eino Laulainen. Myös killan kunniajäsen 

Matti Honkala sai vastaanottaa muistolaatan. 

Lisäksi jaett i in 10-vuotismuistolaatat perustaja-

jäsenille. Muistomerkin 

vastaanotti Helsingin kau-

pungin apulaiskaupun-

ginjohtaja Timo Honkala. 

Puheenjohtaja 

Erik Erwes 

Mannerheimintie 57 A 7 

00250 Helsinki 

0400 503 099 

www.erwes.com/  
miinanraivaajakilta 

Erik Erwes 

• Perustajajäsenistä olivat paikalla: Erik Erwes, Paavo Hartzell, Kauno Hei-

nänen, Juhani Hiienkoski, Erkki Juurinen, Reino Karhinen, Pentti Laakso, 

Aarre Lindqvist, Veikko Mehto, Lauri Saukkonen, Asser Sihvonen, Kauko 

Tukiainen, Oiva Turkkila, Timo Tähtinen, Åke Utriainen ja Kaarlo Valtanen. 

Paikalle olivat estyneet saapumasta: Raimo Halonen, Matti Kemppainen, 

Tuomas Laitinen ja Paavo Rotinen 

• Miinanraivaajakilta perustetti in Helsinkiin 

20.3.1997. Perustajajäseniä on 27 ja nyt jäsen-

määrä on 140. Jäsentemme keski-ikä on 80 

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 
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HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Reima Mäkeläinen 
0500 440 731 
reima.makelainen@ 
hrmu.fi 

Jäsensihteeri 
Mika Palasto 
0400 704 680 
mika.palasto@hrmu.fi 

www.hrmu.fi  
hallitus@hrmu.fi 

Alkujaan vuonna 1947 
Katajanokan Upsee-
rikerholla perustettu 
Helsingin Reservime-

riupseerit on Merisotakoulun lai-
vastolinjan käyneiden reserviup-
seerien aselajiyhdistys. Olemme 
noin 170 jäsenen voimin aktiivi-
nen toimija pääkaupunkiseudun 
merihenkisten reserviupseerien 
yhdyssiteenä. Jäsenistöömme 
kuuluu myös joitain muiden 
aselajien merihenkisiä reservin 
upseereita. Vaikka to imimmekin 
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 meri-
voimien harjoituksissa ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
kursseilla. Osallistumme vuosit-
tain merikilpailuihin, joista par-
haat pääsevät joka toinen vuosi 
järjestettäviin Pohjoismaisiin 
mestaruuskisoihin. Vaalimme 
meriupseeriperinteitä virallisissa 
tapahtumissa, mutta myös ke-
vyemmin erilaisten juhl ien mer-
keissä. 

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 
to imintamme lisäksi pääsyn 
Maanpuolustuskoulutuksen 
sekä Sinisen Reservin tapahtu-
miin ja koulutuksiin sekä mah-

dollisesti merivoimien harjoituk-
siin. 

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 to imintaamme lähemmin 
netissä osoitteessa www.hrmu. 
fi. 

Tervetuloa mukaan! 

Reima Mäkeläinen 
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KYMEN LAIVASTOKILTA ry 

Kymen Laivastokillan, al-
kujaan Laivaston Killan 
Kymen osaston, perusta-
va kokous pidetti in tou-

kokuun 7. päivänä 1964. Runsaan 
40 vuoden ajan on killan lokikir-
jaan ehtinyt siten kertyä merkin-
töjä. Killan toiminta-alue kattaa 
Hamina-Kotka-alueen ympäris-
töineen aina valtakunnan itära-
jalle, mutta ulottuu käytännössä 
myös syvälle 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 ri-
veissä. 

Nyttemmin jäsenistömme ra-
kenne on ymmärrettävästi muut-
tunut. Vastikään varusmiespal-
veluksensa päättäneitä on noin 
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 
aktiivista 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 Suomea ovat tärkeitä. 
Killan jäsenilleen tilaama Ranni-
kon Puolustaja-julkaisu lujittaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
pitää hyvin myös ajan tasalla me-
rivoimien arjesta ja juhlasta. 

Kymen Laivastokilta tukee 
monin tavoin Meripuolustuspii-
rin täkäläisen alueellisen koulu-
tusorganisaation, Meri-Karjalan 
meriosaston toimintaa. 

Virikkeellistä meininkiä on siis 
tarjolla joka lähtöön. 

Kilta pitää kiinteää yhteyttä 
toiminta-alueensa joukko-osas-
toihin. Erityinen paino on Kotkan 
Rannikkopataljoonan ja Reser-
viupseerikoulun kanssa tehtä-
vällä yhteistyöllä. Unohtamatta 
tietenkään Suomenlahden Meri-
puolustusaluetta, 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 kuluessa junail-
leet mm. pohjoismaisia laivas-
tokiltapäiviä ja vastaavia valta-
kunnallisia tapahtumia. Kuluvan 
vuoden erääksi kohokohdaksi 
muodostuu eittämättä kiltamme 
järjestämä viides valtakunnalli-
nen laivastonkiltapäivä elokuun 
alussa. 

Merivoimista kotiutuvien tai 
t ietyn koulutusvaiheen läpäissei-
den varusmiesten muistaminen 
ja erilaisissa yhteyksissä omasta 
toiminnastamme t iedottaminen 
on killan mieluista perustyötä. 

Kymen Laivastokillan alueel-
la ei ole suurta laivastoasemaa, 
mutta sitäkin enemmän merelli-
siä perinteitä ja toimintaa. 

Merivoimataustaisten ohella 
lausumme kiltaamme tervetul-
leiksi kaikki, jotka jakavat yhtei-
sen harrastuksemme mereen 
sekä vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön. Erityinen mielen-
kiinto suuntautuu lähivuosina 
reservin rannikko-ja meritiedus-
telijoihin. 

Tilaa on toki niin viime so-
t iemme sukellusveneveteraaneil-
le kuin aloitteleville merenkyntä-
jil le aselajitaustaan katsomatta. 

Tervetuloa mukaan I 

Tapio Riikonen 

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 

• Laivastokiltapäivien juhlall inen avaus Haminassa ja osanottajia kiltaristeilyllä 
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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 muutet t i in sääntömuutoksen yhteydessä paremmin 
toimintaa, ja toiminta-aluetta vastaavaksi - Kymenlaak-
son Rannikonpuolustajainkilta ryrksi. Lieneekö jo tuol-
loin ennakoitu aselajin sulautumista merivoimiin? 

Perinnejoukko-osastona on Kotkan Rannikkopat-
teristo kaikkine edeltäjineen, sekä nyt temmin Kotkan 
Rannikkopataljoona. Yhteistyö on ollut erittäin kiinteää 
ja toimivaa. Olemme todella saaneet tuntea olevamme 
alueen "oma" joukko-osastokilta. 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 " intt i jutut" myös niil-
le, jotka muuten joutuisivat sivusta seuraamaan näitä 
"Muistatkos, kun..."-tarinoita. Jäsenmäärä on hieman yli 
150 jäsentä. 

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 teollisuus-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 mm. Sininen Reservi ry:n sekä MPK:n Me-
ripuolustuspiirin Meri-Karjalan MeriOs:n toiminnassa. 
Tämä mahdollistaa jäsenille osallistumisen monipuol i-
seen koulutustarjontaan koko laajuudessaan. 

Lähimpänä yhteistyökumppanina on Kymen Laivas-
tokilta ry, jonka kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä 
koulutus- ym. tapahtumia. Näistä merkittävin "Musta-
maa-harjoitus" elo-syyskuun vaihteessa Itäisellä Suo-
menlahdella. 

Toivotamme kaikki ki innostuneet mukaan merellis-
rannikkotykistöhenkiseen toimintaamme. 

Esa Terviö 
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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Keijo Karimäki 
Keulatie 39B 
00980 Helsinki 
0500 207 815 
keijokar 
@saunalahti.fi 

Sotilassukeltaja-
kurssit: 
Petri Härmä 
040-8684012 

Laivaston Sukeltaja kilta ry 
toimii kaikkien sotilassu-
keltajien yhdistäjänä. Mu-
kana on sukeltajia vast-

ikään kurssin käyneistä jo reser-
vistä poistettuihin senioreihin. 
Kaikki merivoimien sukeltajakou-
lun suorittaneet ovat tervetullei-
ta mukaan toimintaan! 

Jokavuotiseen toimintaan 
kuuluu ympäri vuoden järjes-
tettävät, hallinnollisesti Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) alaisuudessa järjestetyt 
sotilassukeltajakurssit. Nämä 
vi ikonlopun mittaiset kurssit 
pitävät sisällään reservin sotilas-
sukeltajan sukellustaidon ylläpi-
tämistä ja kehittämistä. Kurssit 
sisältävät myös tukitehtäviä seni-
orijäsenillemme. Mukana on aina 
sekä nuorempaa että vanhem-
paa väkeä. Ikäjakaumasta kertoo 
se että samassa tapahtumassa 
voi olla sukeltajia sekä Sukeltaja-
kurssi 1:ltä että viimeksi pidetyltä 
kurssilta. Toimintaa on siis tarjol-
la kaikille jäsenille. 

Killan vuosiohjelmaan kuuluu 
3 - 4 sotilassukeltajakurssia, sekä 
syksyllä ja kevättalvella järjestet-

tävät koulutuspäivät. 
Näiden lisäksi järjes-
tetään myös muu-
ta toimintaa kuten 
ammuntaa ja kesä-
retkiä Jussarön kilta-
tuvalle. Löydät killan 
järjestämät kurssit ja 
voit i lmottutua niil-
le mukaan MPK:n 
sivuilla www.mpky. 
fi (Meripuolustuspii-
ri). Sukeltajakilta on 
Sininen Reservi ry:n, 
Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry:n ja Hel-
singin Kiltapiiri ry:n 
jäsen. 

Killan puheen-
johtajana on toimi-
nut vuodesta 2000 
lähtien Keijo Karimä-
ki. Varapuheenjohtajana toimii 
Kalle Ström ja rahastonhoitajana 
Kari Moisio. Muut hallituksen jä-
senet ovat: Jouko Askola, Juhani 
Tuominen, Tony Eichholtz, Tatu 
Partanen ja Antt i Kutinlahti. Pet-
ri Härmä johtaa kurssitoimintaa 
MPK:n kursseilla. Kotisivumme 
löytyy osoitteesta: www.laivas-

tonsukeltajakilta.fi. Killalla on 
myös perinnekiltatupa perinteik-
käällä Jussarön saarella. 

Sotilassukeltaja, Tervetuloa 
sukeltajakillan jäseneksi ikään tai 
sotilasarvoon katsomatta! 

Keijo Karimäki 

2 B / 2 0 0 8 

http://www.mpky


№ 
S^p-l POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

VAASA 

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

Sihteeri 
Matti O. Vironmäki 
0400 317 1012 
matti.vironmaki@ 
netikka.fi 

Suupohjan 
yhdyshenkilö 
Antero Honkasalo 
040 848 4053 
antero.honkasalo@ 
pp.inet.fi 

OULU 
Yhdyshenkilö 
Esko Pekama 
040 516 1220 
esko.pekama 
@pp.inet.fi 

• Kiltalaisia meri-
vartioalus Turvan 
kannella Merekur-
kussa 

Pohjanlahden Laivasto-
kilta ry:n perustamisesta 
tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 26 vuotta. Killan 

toiminta-alueella, joka ulottuu 
Kristiinankaupungista Ouluun, 
on kaksi säännöissä nimettyä 
osastoa, Vaasan ja Oulun osas-
tot. Aktiivista toimintaa on myös 
Suupohjan alueella. 

Killan jäsenmäärä oli vuo-
denvaihteessa 167 henkeä, joista 
neljä on naisia. Veteraanijäse-
niä (synt. 1928 tai aiemmin) on 
yhdeksän. Killalla on kunniapu-
heenjohtaja ja kolme kunniajä-
sentä. 

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 ki innostunut, joka hyväksyy 
killan tarkoituksen ja toiminta-
muodot. 

Killan tarkoituksena on pitää 
yhteyttä merivoimien joukko-
osastoihin ja merivartiojoukkoi-
hin, järjestää kokous-ja esitel-
mätilaisuuksia sekä juhlatilai-
suuksia, harjoittaa julkaisu-ja 
t iedotustoimintaa, sekä jakaa 
huomionosoituksia killan tar-
koitusta edistäville henkilöille ja 
yhteisöille. 

Killan tarkoituksena on myös 
ylläpitää maanpuolustushenkeä 
ja syventää tietoisuutta isän-
maan menneisyydestä. Killan 
jäsenet ovat aktiivisia osallistujia 

maanpuolustustapahtumissa ja 
-kokouksissa. Killalla on oma lip-
pu ja oma kiltaristi, jonka jäsen 
voi hankkia omakseen vuoden 
jäsenyyden jälkeen. Killalla on 
myös ansioristi, joka myönne-
tään ansioituneille kiltalaisille. 

Pohjanlahden Laivastokilta 
ry. on Maanpuolustuskiltojen 
li itto ry:n, Sininen Reservi ry:n ja 
Vaasan Kiltapiiri ry:n jäsen, min-
kä lisäksi sillä on edustus Poh-
janmaan Maanpuolustuskilta 
ry:n hallituksessa. Vaasan ja Ou-
lun alueilla toimitaan yhteistyös-
sä muiden merellisten kiltojen 
kanssa. 

Killan toiminnan runkona 
ovat lähes kuukausittain tapah-
tuvat kokoontumiset. Oululaiset 
kokoontuvat kuukausitapahtu-
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mien lisäksi joka kuukauden 1. 
torstaina yhteiseen suunnittelu-
palaveriin. Nykyään kilta on suu-
ressa määrin perinneyhdistys, 
joka mm. vaalii laivaston ja meri-
vartioston perinteitä. Kuukausi-
tapahtumat ovat esitelmäiltoja, 
tutustumisia eri yrityksiin, yhtei-
siä matkoja, osallistumisia koti-
maisille ja pohjoismaisille kilta-
päiville ym. Vaasassa suoritetaan 
keväisin perinteinen purjehdus 
Merivartioston aluksella, oulu-
laisilla taas on perinteinen jään-
murtajavierailu. 

Vaasassa syyskausi alkaa 
Suomen suurimman sotalaivan, 
miinalaiva Pohjanmaan vierai-
lulla kummikaupungissaan Vaa-
sassa. Perinteisiin kuuluu kilpailu 
killan ja laivan joukkueiden vä-
lillä. Molempien osastojen oh-
jelmiin kuuluvat lisäksi matkat 
kiinnostaviin kohteisiin: varus-
kuntiin, sotahistoriallisiin kohtei-
siin, muistomerkeille ym. 

Killan jäsenmaksu on kuluva-
na vuonna 23 €, ja jäsenetuihin 
kuuluu mm. laadukas jäsenlehti 
Rannikon Puolustaja (4 nr/vuo-
si) Lehdessä kerrotaan maamme 
meripuolustuksesta ja siihen 
liittyvästä valtakunnallisesta 
kiltatoiminnasta. Merivoimissa 
palvelleille (laivasto, rannikko-
tykistö, rannikkojääkärit) lehti 
muodostaa laajan tietopaketin, 
jossa voi seurata oman aselajin-
sa kehitystä ja siten pysyä muka-
na ajassa. Jäsenet saavat vähin-
tään kahdesti vuodessa jäsenkir-
jeen joko sähköisessä muodossa 
tai postitse. 

Killan jäsenet voivat myös 
hakeutua Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiirin 
Vaasan meriosaston vapaaehtoi-
siin harjoituksiin. Pohjanlahden 
Laivastokillalla on kaksi venet-
tä, Linda (YT-20 -luokka) ja vii-
me kesänä Merivoimilta ostettu 
Ahven-luokan koulutusalus, joka 

on kastettu Mariaksi. Alus osal-
listuu kaksi kertaa Meriosaston 
harjoituksiin tulevana kesänä. 

Kilta välittää myös maksul-
lisia kiltatuotteita, kuten kilta-
merkkejä, solmioita, lakkimerk-
kejä ym. 

Arvoisa lukija, kiltaan voi liit-
tyä jäseneksi ottamalla yhteyttä 
alla oleviin numeroihin, tai tulos-
tamalla jäseneksiliittymiskaavak-
keen killan internetsivulta. Osoi-
te www.mpkl.fi/ l inkit, esimerkik-
si Pohjanmaa. 

• Kilta-alus Maria 
kunnostettavana 
Vaasan Vaskiluo-
dossa.Kuva. Teuvo 
Roden 

Teuvo Roden 
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RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

'HTEYSTIEDOT: 

^annikkojääkärikilta r.y. 
'L 273 
>0101 HELSINKI 

vww.mpkl.fi/ 
annikkojääkärikilta ry 

'uheenjohtaja 
\arne Krogerus, 
Jkkohauentie 2 D 36 
>2170 ESPOO, 
>40 545 1426 

[annikkojääkärikilta 
y:n tehtävänä on 
edistää vapaaeh-
toista maanpuolus-
tustyötä 
jakaa maanpuolus-
tustietoutta 
kasvattaa maan-
puolustustahtoa 
vaalia Teikarin Tais-
tel i joiden perinteitä 
edistää varusmies-
ten vi ihtyvyyttä 
toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä 

R annikkojääkärikilta r.y. on 
perustettu 7.11.1965 ja 
sen kotipaikka on Helsin-
ki, mut ta toiminta-aluee-

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

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

Kilta on Maanpuolustuskilto-
jen l i i tto 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: 
- ki l tat iedotteet 
- Rannikon Puolustaja-lehden 
- Reserviläinen-lehden kilta-

numerot 
- vuokrata Upinniemessä sijait-

sevaa killan saunamajaa edul-
liseen 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-
tet ty 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 kan-
tamaan vihreää barettia torniku-
viollisella kotkanpää-kokardilla. 

KILLAN SAUNAMAJA 
Rannikkojääkärikillan saunamaja 
on killan jäsenten ja heidän per-

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

MYYNTIARTIKKELIT 
Rannikkojääkärikillalla on myy-
tävänä erilaisia rannikkojääkä-
riaiheisia tuotteita. Tarkemmat 
t iedot löytyvät Rannikon Puo-
lustaja -lehdestä tai www.mpkl . 
fi/rannikkojääkärikilta ry. 

PERINTEET 
Suomen käymät vi ime sodat 
osoitt ivat saaristo-ja rannikko-
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KUSTJÄGARGILLET r.f. 
En gång kustjägare - alltid kustjägare 

olosuhteisiin tot tuneiden taiste-

li joiden tarpeen. Jatkosodan kii-

vaimmat rannikkotaistelut käy-

ti in kesällä 1944 Viipurinlahdella. 

Näistä on nimetty 1.-5.7.1944 

käydyt Teikarin taistelut Vaa-

san Rannikkojääkäripataljoonan 

perinnetaisteluiksi ja heinäkuun 

5. päivä joukko-osaston vuosi-

päiväksi. 

Suomenlahden alueen so-

tatapahtumista saatuja koke-

muksia ryhdytt i in soveltamaan 

koulutukseen siten, että vuon-

na 1952 perustetti in RT 1:een 

Rannikkopataljoona. Se to imi 

aluksi Miessaaressa ja Suomen-

linnassa, Helsingin lähistöllä. 

Itsenäinen Rannikkojääkäripa-

taljoona perustetti in 28.4.1960 

Neuvostoli iton palauttamal-

le Porkkalan vuokra-alueelle 

Upinniemeen, missä se to imi 

vuoteen 1989. Vuosina 1979-88 
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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 pystyttänyt 

Teikarin kiven niin Upinniemeen 

kuin Dragsvikiin, jossa on myös 

rannikkojääkärimuseo. 

Rannikkojääkärikillan tuella 

Teikarin veteraanit pystytt ivät 

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. 

Xust jägarg i l le t grunda-

I X des den 7.11.1965 med 

| \ hemort i Helsingfors, 

X m e n med hela Finland 

som verksamhetsområde. Syd-

västra Finlands lokalavdelning, 

som grundades den 14.6.1968 är 

verksam i Åbo. 

Teikari-stridernas veteraner 

hör ti l l gil let 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 t jänstgjort i 

Vasa Kustjägarbataljon eller i nå-

gon av bataljonens föregångart-

ruppförband kan bli medlem i 

Kustjägargillet, om gillets sty-

relse godkänner honom/henne 

som medlem. 

Sådana reservister, som är 

placerade i kustjägartruppernas 

Aarne Krogerus 

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 uppgi f t att: 

- främja det frivilli-

ga försvarsarbetet 

- sprida försvars-

kunskap 

- främja försvarsan-

dan 

- vårda Teikarikäm-

parnas tradit ioner 

bevärin-

as trivsel 

sra som kon-

ink mellan 

nedlemmar 
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repetitionsövningar, kan också 
bli medlemmar i gillet. 

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Mot gillets medlemsavgift får 
varje medlem: 
- information från gillet 
- tidningen Rannikon Puolusta-

ja 
- gillesnumren av tidningen 

Reserviläinen 
- för förmånligt medlemspris 

hyra gillestugan med bastu i 
Obbnäs 

- delta i evenemang och aktivi-
teter 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-
tkokard. 

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

GILLESTUGAN 
MED BASTU 
Kustjägargillets stuga är en fri-
tidsanläggning för gillets med-
lemmar och deras familjer och 
vänner. Gillestugan ligger på en 
naturskön plats, i havets ome-
delbara närhet, på Obbnäs gar-
nisonsområde. Stugan kan också 
hyras av finska medborgare och 
företag som inte är medlemmar 
i gillet. Närmare upplysningar 
finns i tidningen Rannikon Puo-
lustaja ellerwww.mpkl.fi/ran- 
nikkojääkärikilta ry. 

FÖRSÄLJNINGS-
ARTIKLAR 
Kustjägargillet säljer olika pro-
dukter med kustjägarmotiv. 
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 finns också ett 
kustjägarmuseum. 

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. 

Aarne Krogerus 
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Ä ASPO 

Olennainen osa terästeollisuuden arvoketjua. 
Aspo Shipping huolehtii teollisuuden ja energia-alan raaka-aineiden merikuljetuksista. Terästehtaissa 
osa raaka-aineista siirtyy suoraan tuotantoon; siksi täsmälliset kuljetukset ovat keskeinen osa 
teräsyhtiöiden logistiikkaa. Aspo Shippingin ansiosta ne saavat rautamalminsa luotettavasti juuri 
oikeaan aikaan. 

Aspo on teollisuuden logistiikkapalveluja tarjoava monialayhtiö, jolla on kolme toimialaa: Chemicals, 
Shipping ja Autotankin muodostama Systems. Lue lisää vuosikertomuksestamme www.aspo.fi. 
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90-VUOTIAS 
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS ry 

YHTEYSTIETOJA 

Rannikkosotilaskoti-
yhdistys ry 
Katajanokankatu 4 D 27 
00160 Helsinki 
puh. 09 630 148 
www.rannikkosotilas-
kotiyhdistys.fi 

Eija Paananen, 
puheenjohtaja 
Anne Kärki, 
sihteeri 

Paikallisosastot: 
Hanko, 
Kyminlinna, 
Loviisa, 
Selkämeri, 
Suomenlinna, 
Turku, 
Upinniemi 
Sotilaskodit: 
Isosaari, 
Kirkonmaa, 
Suomenlinna, 
Pansio, 
Upinniemi 
sekä leirikoteja ja 
4 laivakanttiinia 

Tänä päivänä voimme vain 
ihmetellä, miten maan-
puolustuksellinen naisjär-
jestö on pitänyt pintansa 

perustamisestaan vuodesta 1918 
lähtien ja jatkuvasti kouluttanut 
jäseniään sekä kehittänyt palve-
lujaan. Muutaman naisen aloit-
teesta syntyneestä Rannikkoso-
tilaiden joululahjakomiteasta on 
kasvanut hyvin organisoitunut ja 
menestyvä 30 palkatun työnteki-
jän ja 450 vapaaehtoisen vihreän 
sisaren yritys. 

Parituhatta suomalaista ran-
nikonpuolustajaa kaukaisilla me-
ren luodoilla sai tuntea olevansa 
ensimmäisenä sotaväen joulu-
naan kotiväen mielessä vastaan-
ottaessaan joululahjapakettinsa 
- sukkaparin, kirjoitustarpeita ja 
tupakkaa. Toimintaa jatketti in 
Rannikkosotilaiden Huoltoyh-
distyksenä ja 1959 nimi muuttui 
Rannikkosotilaskotiyhdistykseksi. 
Tehtävä puolustusvoimien kyl-
jessä oli saanut heti alusta lähti-
en päällystön tuen ja kohteliaan 
huomion. Minne sotilaat meni-
vät, sinne sisaret seurasivat mu-
kana omine varusteineen, saivat 

miehistöltä apua milloin halon-
hakkuuseen tai vesien ylitykseen, 
joskus jopa sotilaskotirakennuk-
sen rakentamiseen. Viihdytys-ja 
valistustilaisuuksia järjestettiin 
- kunnianhimoisesti organisoitiin 
mm. alipäällystölle keskikoulu-
kurssi tai huolehditt i in varusmie-
hestä, joka oli ilman siviilivaattei-
ta vapautuessaan palveluksesta. 
Keskusteltiinpa työnvälityksen 
hoitamisestakin. Puolustusvoimi-
en valistusosaston velvoittamana 
sotilaspastori valvoi viihdytysti-
laisuuksien tasoa ja varmisti nii-
den isänmaallisen virityksen. 

Saksasta Suomeen kotiutu-
neeseen sotilaskotiaatteeseen 
kuuluu jääkäreidemme vihreä 
väri, jolla sisaret ilmaisevat tu-
kensa itsenäiselle valtiolle ja sen 
puolustajille. 1920-luvulla linnak-
keiden sotilaille luotiin vapaa-
ajan vieton kehykset lukutuvissa 
ja lukuisissa tilaisuuksissa, joissa 
aikansa tunnetut artistit ja taitei-
lijat tarjosivat arvokasta ajanku-
lua. Yhdistyksen kotipaikka on 
ollut koko ajan Helsinki, mutta 
jo 20-luvulla alettiin perustaa 
paikallisosastoja, mm. Karjalaan, 

jossa niiden valmius tositilantees-
sa osoittautui vertaansa vailla 
olevaksi. Toimipisteitä syntyi sitä 
mukaa, kun joukot siirtyivät rin-
tamalla. Rannikon sisaria oli run-
saimmillaan yli 1 000 ja kotejakin 
kuutisensataa. Todellista koulu-
tusta kriisitilanteisiin saatiin ilman 
seminaareja ja opitt i in yhteistyö-
hön puolustusvoimien kanssa 
osana järjestelmää, jossa toimin-
nalle myönnetti in myös valtion-
apua. Rauhanajan organisaatioon 
palattiin sodan jälkeen: Laato-
kan ja Karjalan alueiden kodit oli 
jätetty rajan taakse ja paikallis-
osastot oli lakkautettu. Osastojen 
liikkuvuus koko rannikon alueella 
on osoittautunut voimavaraksi, 
jonka turvin uusia paikallisosas-
toja alettiin koota idästä vapau-
tunein, sodan karaisemin voimin, 
nyt länteen. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
on sotilaskotijärjestön piirissä 
suurin työnantaja, jonka toimin-
nasta vastaa vapaaehtoisten 
sisarten muodostama hallitus 
puheenjohtajansa johdolla. Mo-
niin harrastuksiin verrattuna va-
paaehtoinen sotilaskotisisar, oli-
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pa hän varsinaiselta ammatiltaan 
miten erikoistunut tahansa, tekee 
oikeata työtä osallistuen merkit-
tävällä panoksella yhdistyksen 
tuloksen tekoon. Hän on se voi-
mavara, joka vapauttaa palkatun 
työntekijän viikonlopuksi ja vuo-
silomaksi tai juhlapyhäksi. Hänen 
palkkansa on tyytyväinen varus-
mies tai nainen, joka merimatkan 
päässä haikailee kaupungin va-
loihin silloin, kun palvelus rajoit-
taa vapautta. Sisar tulee venees-
sä ja viipyy viikonlopun, koska 
hän on valinnut itselleen harras-
tuksen, johon sitoudutaan ja jos-
ta nopeasti tulee elämäntapa. 

90 vuoden aikana on eletty 
tarpeiden ja niihin tarjottujen 
vaihtelevien vastineiden kanssa. 
Kerran paleleviin jalkoihin kelpa-
sivat sisarten omin käsin neulo-
mat villasukat - huolehtivin käsin 
parsittuinakin. Kahvi tai aikanaan 
korvike vietiin sinne, missä "omat 
joukot" olivat, veneellä, suksilla, 
jalan ja jopa ratsastaen, eikä kipe-
rimmissä tilanteissa kyselty mak-
sun perään. Ennen nähtiin paljon 
vaivaa, tänään tarvitaan paljon 
rahaa, jotta kyetään varustamaan 
sotilaskodit tietokoneilla, maksu-
korttien lukijoilla, peleillä, pizza-
ja mikrouuneilla, mutta ennen 
kaikkea tarvitaan se henkilökun-
ta, jota koulutetaan ja hoidetaan, 
niin että työ tulee tehdyksi kaik-
kia osapuolia tyydyttävästi. Alku-

aikoina luotiin lukutupia ja tarjot-
tiin luettavaksi kehittävää kirjalli-
suutta, tänään tilanne on toinen, 
enemmistö asiakkaista viihtyy 
paremmin visuaalisen viihteen 
tai kunnon kohennuksen parissa. 
Aikoinaan "hikevällä juustovii-
paleella päällystetty junttapul-
lavoileipä" muistui sotilaskodin 
tarjonnasta mieleen, tänään se 
lienee kahvi ja munkki vastoin 
terveellisyyssuosituksia. Jos hen-
kinen kasvu valistus-ja kasvatus-
työn tavoitteena oli joskus osa 
isänmaallista vapaaehtoistyötä, 
voidaan tänään konkreettinen 
hyvinvoinnin ja terveen ruokava-
lion tavoite kytkeä päivittäiseen 
sotilaskotikäyttäytymiseen. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen tarjoama tuntu-
ma yhteiskunnan rakenteiden 
tuntemukseen on omalta osal-
taan lisännyt nykypäivän nuor-
ten naisten kiinnostusta ennen 
niin "äidilliseen" huoltotyöhön. 
Monipuoliset leirit ja kurssit hio-
vat kanssakäymisen särmiä ja 
opittujen asioiden kertauskurssit 
pitävät yllä valmiuksia, joilla sisa-
ret kykenevät omaehtoisesti hoi-
tamaan vastuulleen lankeavan 
muonituksen osa-alueen. 

Voisi luulla, että rauhan tilassa 
eläminen veisi pohjan kaikenlai-
selta valmistautumiselta johon-
kin muuhun, kuitenkin halu olla 
mukana rakentamassa ympä-
röivää yhteiskuntaa on kantava 
voima. Huoli joka vuosi uudes-
ta asiakasikäluokasta velvoittaa 
jatkamaan työtä, niin ettei vihreä 
elämänlanka katkea. Vaikka ran-
nikon sisaret ovat vuosikymme-
niä osoittaneet luovaa kekseliäi-
syyttä tehtävänsä hoitamisessa, 
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he tarvitsevat oman organisaa-
tionsa tueksi edellytykset, jot-
ka rakentuvat koko rannikon ja 
meripuolustuksen verkostosta. 
Ei riitä pelkkä luottavainen hymy 
eikä merihenkisyys. Kahvin ja 
sen pienen munkin siirtämiseen 
linnakkeelle tarvitaan sisarellis-
ta yhteistyötä, yhteyshenkilöi-
tä, paikka aluksessa ja asiakkaat. 
Mullistukset puolustusvoimien 
sisällä siirtävät hetkessä painopis-
teen idästä länteen, mihin paikal-
lisosastoittain on ollut luontevaa 
reagoida. Rannikkosotilaskotiyh-
distys hengittää samassa tahdis-
sa itsenäisen Suomen rannikon 
puolustajia tukien tavoitteenaan 
mahdollisimman nopea liikku-
vuus siellä, missä asiakkaat ovat. 
Yhdistys voi hyvin ja vastaa am-
mattitaidolla hyvää tulosta teh-
den tämän päivän haasteisiin. 

Teksti: Eeva Viljanen, RSKY Suo-
menlinnan paikallisosasto 

SOTILASKOTI 
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YHTEYSTIEDOT: 

/vww.johtorengas.com 

3uheenjohtaja 

(are Vartiainen 
lupperinmetsä 5 
32730 ESPOO 
)400 694 538 
care.vartiainen@blickle.fi 

I. varapuheenjohtaja ja 
iihteeri 
Poni Aalto 
"ikankolo 4 F 39 
)2660 ESPOO 
jsm 040 311 3348 
oni.aalto@iki.fi 

Rt-kerho Johtorengas ry 
on Reserviupseeriliit-
toon (RUL) ja sen Helsin-
gin piiriin kuuluva re-

serviupseerikerho. Johtorengas 
perustetti in vuonna 1937 ja se 
on maamme vanhin aselajipoh-
jainen reserviupseerikerho. Jäse-
neksi pääsyn edellytyksenä on 
sekä reserviupseerin arvo että 
varusmiespalvelus tai kertaus-
harjoitukset rannikkojoukoissa. 
Vaikka kerhon toiminta keskittyy 
Uudellemaalle, on kerhon jä-
seneksi l i i t tyminen mahdollista 
muuallakin asuville. Johtoren-
kaan jäsenmäärä on tällä hetkel-
lä noin 130 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) toimintaa 
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. Nyt kun 
Töölöntorinkadun ampumarata 
on kunnossa, on myös harjoit-
telu näihin kisoihin vireää. Erilai-
sia retkiä ja esitelmätilaisuuksia 
kerho toteuttaa yksin tai yhteis-
työssä muiden veljesyhdistysten 
kanssa. Erittäin suosittu rannikon 
toimijoita yhdistävä tapahtuma 

on myös loppukesäisin järjes-
tettävä RT-golf. Ennen joulua 
kokoonnutaan perinteiselle jou-
lupuurolle Suomenlinnan upsee-
rikerholle. 

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

Ajantasaista tietoa Johtoren-
kaasta löytyy web-sivuil tamme 
osoitteesta: www.johtorengas. 
com. 

Sieltä on myös linkki ohjei-
neen RUL:n sivuille (www.rul.fi) 
jäseneksi l i ittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä yhteystie-
toruudussa mainittuihin henki-
löihin. 

Kare Vartiainen 
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SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA ry 

Selkämeren Rannikkokilta 
ry on aselaji- ja joukko-
osastokilta, joka on perus-
tettu Raumalla 17.03.1992 

Turun Rannikkotykistökillan 
alaosastona. Kilta itsenäistyi 
24.08.1995 ja sen perinne joukko-
osasto on Turun Rannikkotykis-
törykmentt i ja sittemmin Turun 
Rannikkopatteristo. Killan koti-
paikka on Rauma. 

Killan erityisenä tavoitteena 
on Kuuskajaskarin linnakkeen 
kunniakkaiden perinteiden vaali-
minen kuuluisassa "Kuuskajaskari 
hengessä" 

Linnakkeen lopettamisen 
myötä tarjoutui oiva tilaisuus 
konkreettiselle perinnetyölle, 
jota olemme toteuttaneet vuo-
desta 2000 alkaen, jolloin linna-
kesaari tuli uudelleen Rauman 
kaupungin omistukseen. Killan 
Rauman kaupungille tekemän 
aloitteen myötä saarella olevat 
4 kpl 152/50 T tykkiä saivat jää-
dä paikoilleen ja vielä siten, että 
2 tykki jäi ampumakuntoisena. 
Puolustusvoimien ja kaupungin 
myötämielisyyden ansiota on, 
että tekemämme aloite myös 
toteutui. 

Olemme hankkineet takaisin 
myös puolustusvoimien jo eva-
kuoimaa materiaalia mm. raskaan 
keskiön kaluston ja tykkikohtai-
sen materiaalin ja sijoittaneet ne 
linnoitteen entiseen a-tarvike-
varastoon esittelykäyttöön. Tyk-
kiä ja sen linnoitetta käytetään 
esittelytarkoitukseen aina pyy-
dettäessä. Kaupunki luonnolli-
sesti omistaa tykit mutta kilta on 
osaltaan luvannut huolehtia sekä 
2.tykin että linnoitteen huollosta 
ja kunnostuksesta yhdessä kau-
pungin kanssa. 

Vuonna 2003 kaupunki tar-
josi mahdollisuutta vuokrata 
linnakkeelta entisen linnakkeen 
päällikön asunnon kiltojen jäsen-
ten käyttöön. Kiltamme ja Saa-
ristomeren Merivartioston killan 
Rauman veneryhmä ottivat tar-
jouksen kiitollisuudella vastaan 
ja syksystä 2003 alkaen olemme 

tehneet vuosittain keväästä -
syksyyn talkootyötä kunnostaen 
ja korjaten rakennusta sekä sisäl-
tä että ulkoa niin, että kiltamajak-
si nimettyä rakennusta voidaan 
nyt eri tavoin hyödyntää kiltojen 
jäsenten vapaa-ajan viettoon ja 
muuhunkin tarkoitukseen. Mai-
nittakoon, että entinen keittiö on 
muuntunut saunaksi ja entisen 
kantoveden sijaan sekä saunaan 
että sijaansa vaihtaneeseen tu-
pakeittiöön tulee juokseva vesi. 
Lisäksi olemme rakentaneet eril-

lisen varastorakennuksen entisen 
jo puretun tilalle. Kiltamajapro-
jektin toteuttaminen ei olisi ollut 
mahdollista ilman Rauman vene-
ryhmän Nalle venettä, joka mah-
dollisti sekä talkoolaisten että 
rakennustarvikkeiden kuljetuk-
sen saareen. 

Killan jäsenmäärä oli vuoden 
2007 lopussa 56 maksanutta jä-
sentä. 

Tauno Setälä 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 
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 

• Kuuskajaskarin 
kiltamaja syksyises-
sä asussaan 
• Kuuskajaskarin 
152/ 50T2.tykki ta-
kaapäin nähtynä 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Hasse Rekola 
0400-426951 
hasse.rekola@elisa-
net.fi 

Tuotteiden myynti: 
Kristiina Slotte 
050 525 0022 
kristiina_slotte@ 
yahoo.com 

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta on perustet-
tu v. 1962, eli vain muu-
taman vuoden kuluttua 

kilta täyttää 50 vuotta. Tämän 
merkkivuoden juhlistamiseksi 
Killan perinnejaos on jo ryhtynyt 
keräämään materiaalia juhlakir-
jan julkistamista varten. 

Killan kotipaikka on Helsinki 

ja sen toiminta-alue on entisen 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin toiminta-alue Ahven-
koskelta Hankoniemelle saakka. 
Kilta tekee läheistä yhteistyötä 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin kanssa, toisin sanoen 
Kilta on rykmentin "oma" kilta. 
Killan jäseneksi voi päästä ran-
nikkotykistössä tai rannikkojal-

kaväessä palvelleita tai niiden 
toiminnasta kiinnostuneita Suo-
men kansalaisia sukupuolesta 
r i ippumatta. Killassa on tällä 
hetkellä 557 jäsentä. Keltaisen 
Rykmentin eli RTR 2:n veteraanit 
ovat Killan kunniajäseniä. 

Kilta tunnetaan suurten pro-
jekt ien suorittajana. Jo 1980-lu-
vun alkupuolella Kilta entisöi 



kuuluisan kapellimestari Ro-
bert Kajanuksen Upinniemen 
eteläkärkeen 1900-luvun alus-
sa Eliel Saarisen suunnitelmien 
mukaan rakennuttaman näyttä-
vän saunarakennuksen. Vuon-
na 1985 Kilta rakensi mahtavan 
talkoohengen tuloksena Järvön 
saarelle komean kiltamajan ja 
rantasaunan sekä erinomaiset 
laituritilat. Vuosikymmenen 
vaihteessa Kilta ryhtyi Kuivasaa-
ren järeän kaksoistykkitornin 
kunnostamiseen ja entisöimi-
seen niin, että torni saatiin am-
pumakuntoon 1992, jolloin tyk-
kitorni ampui ensimmäiset kun-
nialaukaukset, kun Suomi täytti 
75 vuotta. 

Kajanuksen sauna sopii esi-
merkiksi hallitusten ja johtoryh-
mien sauna-ja kokouspaikaksi. 
Sauna sijaitsee Upinniemen va-
ruskunnan alueella ja sinne tar-
vitaan kulkulupa. Saunan hoita-
ja on sotmest. evp. Mauri Harju, 
jolta varataan kaikki saunavuo-
rot. Häneltä saa myös lisätietoja 
kulkulupamenettelystä. 

Järvö sijaitsee vain kym-
menen minuutin venematkan 
päässä Porkkalanniemestä. Saa-
ren satama on luonnonkaunis 
laguuni, jonne on rakennettu 
laituritilat parille kymmenelle 
veneelle. Kiltamajassa on yöpy-
mistilaa runsaalle 20 hengelle 
ja rantasauna tarjoaa makoisat 
löylyt mahtavan merimaiseman 
äärellä. Kilta järjestää perintei-
sen lastenleirin Järvössä juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla. Kaikki 

Järvön varaukset Järvön emän-
tä Jaana Kiverä tai isäntä Matti 
Hiltunen. 

Kuivasaari on kahdeksan ki-
lometrin päässä Helsingin Kaup-
patorilta etelään. Järeä 12-tuu-
mainen eli 305/52-02 tykkitorni 
vihittiin rykmentin vuosipäivä-
nä 12.05.1934. Torni valmistui 
ampumakuntoon vuoden 1935 
lopulla. Sotatoimiin torni on 
joutunut kahdesti syksyllä 1941 
ampumalla Hangon vuokra-alu-
een evakuointikuljetuksia. Torni 
oli puolustusvoimien käytössä 
vuoteen 1973 saakka, jolloin sen 
sähkölaitteet olivat menneet 
niin huonoon kuntoon, että tor-
ni määrättiin ampumakieltoon. 
Tornin kunnostamista ryhdytti in 
suunnittelemaan vuonna 1989 ja 
se valmistui v. 1992. Kuivasaarta 
on esitelty yleisölle ja vuodes-
ta 2000 lähtien Kilta on yhdessä 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin ja IHA-Linesin kanssa jär-
jestänyt neljänä kesäviikonlop-
puna yleisölle vesibussiretken 
Kuivasaareen, jossa on esitelty 
saaren museoaluetta ja luontoa. 

Vuoden 2007 aikana Kilta 
sai oman veneen, Merivoimien 
käytöstä poistaman Ahven 5:n. 
Vene kunnostettiin viime kevää-
nä ja se on varsin käyttökelpoi-
nen Killan tarpeisiin. Killalla on 
oma venejaos ja veneellä sekä 
päällikkö että konepäällikkö. 

Kilta myy sotatieteen tohtori 
Oven Enqvistin kirjoittamia his-
toriikkeja Killan toiminta-alueel-
la sijaitsevista kohteista. Kirjat 

kertovat Järvöstä, Kuivasaaresta, 
Mäkiluodosta, Robert Kajanuk-
sen saunasta sekä Vallisaaresta 
ja Kuninkaansaaresta. Kunkin 
historiikin hinta on 5,00 euroa + 
postikulut. 

Lisäksi myytävänä on Oven 
Enqvistin kirja Itsenäisen Suo-
men rannikkotykit 1918-1998 ja 
Markus Mannisen kirja Viapo-
ri, Merilinnoitus ensimmäisessä 
maailmansodassa. Kumman-
kin teoksen hinta on 12 euroa + 
postikulut. Enqvistin väitöskirjaa 
Kellä saaret ja selät on hallus-
saan myydään hintaan 25 euroa 
+ postikulut ja Merivoimien Tut-
kimuslaitoksen historiikkia Tyrs-
kyjä, terästä, tekniikkaa hintaan 
45 euroa + postikulut. 

Kilta on tuottanut itsenäisen 
Suomen rannikkotykistöä esittä-
vän noin 40 minuuttia kestävän 
videon, joka kertoo rannikkoty-
kistön historiaa vuodesta 1918 
alkaen aselajin lakkauttamiseen 
1998 saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty harvinaisia TK-filme-
jä ja asiantuntijoiden haastatte-
luja. Videon materiaali on siir-
retty dvd:lle. Dvd:n hinta on 20 
euroa + postikulut. 

Martti Holma 
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YHTEYSTIETOJA 

Puheenjohtaja 
Varinovvski Reino 
Talinkorventie 3 B 37 
20320 TURKU 
0400 559 828 
reino.varinowski@ 
turunlaivastokilta.net 

Sihteeri 
Kostian Eino 
Vuorikatu 3 aA 20 
20100 TURKU 
040 565 3355 
(02) 424 217 (Kemiö) 
eino.kostian@ 
turunlaivastokilta.net 

Jäsensihteeri 
Andström Jouko 
Virnakuja 6 as 5 
21200 RAISIO 
p. 040-586 6814. 
jouko.andstom@ 
turunlaivastokilta.net. 

• Ampuma-asento maaten Upinniemessä Sinisen Reservin rynnäkkökiväärin ampumakilpailuissa. 

• Meripuolustus-
päivän seminaa-
rissa Maanpuolus-
tuskorkeakoululla 
Santahaminassa 
Seppo Kaila ja Jar-
mo Holm. 

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

puolustuksesta kiinnostuneiden 
henkilöiden yhteisenä foorumi-
na. Jäseniä killassamme on lähes 
300 henkeä, sekä aktiivisia naisia 
että miehiä. Jäseniä liittää yhteen 
merihenkisyys ja kiinnostus laa-
jaan Saaristomereemme. Tausta 
jäsenillämme on palvelus meri-
voimissa tai muissa merellisissä 
joukoissa. 

Turun Laivastokillan toiminta-
vuosi koostuu hyvin erityyppisis-
tä tapahtumista. Päätapahtumia 
ovat tietysti vuosittaiset ja suu-
rimmat kiltaa koskevat päätökset 
tekevät kevät-ja syyskokoukset. 

Kiltamme osallistuu aktiivises-
ti muun muassa Sinisen Reservin 
kilpailuihin ja tapahtumiin. Turun 

• Turun Laivastokillan kevätko-
kousväkeä Sydväst Sjöfart-oppi-
laitoksen tiloissa Kakolanmäen 
kupeessa. 

Laivastokillan ohjelmaan kuuluu 
erilaisten vapaaehtoisen maan-
puolustukseen liittyvien kilpailu-
jen ja tapahtumien järjestäminen 
ja osallistuminen muiden jär-
jestöjen vastaaviin tilaisuuksiin. 
Näitä ovat mm. ampumakilpai-
lut, Turun vene-ja yleismessuille 
osallistuminen sekä monet muut 
paikalliset ja valtakunnalliset tilai-
suudet. 

Turun Laivastokillan vuoteen 
kuuluu myös erilaisia teollisuus-
laitos ym. vierailuja. 

Kokoamme kaikkien Laivas-
tokiltojen yhteisen retkikunnan 
Pohjoismaisille Laivastokiltapäi-
ville Osallistuimme viime kesänä 
myös hienosti järjestetyille valta-
kunnallisille Laivastokiltapäiville 
Helsingissä. 

Tulevana kesänä matkaamme 
Haminaan Valtakunnallisille Kilta-
päiville. 

Kuvat ja teksti: Seppo Kaila 
Tiedottaja, Turun Laivastokilta 
seppo.kaila@turunlaivastokilta.net. 
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Tl i run Rannikkotykistökil-
ta ry on perustettu 1962 
hoitamaan yhteistyötä 
rannikon puolustuksesta 

kiinnostuneiden ja nykyisen Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
(jonka organisaatiossa kummi-
joukko-osasto on) välille. Noin 
300 jäseninen kilta toimii kummi-
joukko-osastonsa varusmiesten 
ja henkilöstön hyväksi mm. osal-
listumalla varusmiesten palkitse-
misiin killan plaketilla sekä ylen-
tämistilaisuuksiin kotiuttamisiin. 

Toiminnallisina elementteinä 
killalla on koti-ja ulkomaan retki-
en ja matkojen järjestäminen ja 
tutustumiskäyntien tekeminen 
niin sotilaallisiin, kuin muihinkin 
kohteisiin (mm. kovapanosam-
munnat ja toimintanäytökset). 
Jokavuotiseen ohjelmistoon kuu-
luu myös killan järjestämät, kaikil-
le avoimet syysjuhlat. 

Kilta säilyttää perinnettä 
esim. osallistumalla vanhojen 

rannikkotykkien entisöimispro-
jekteihin. 

Tiedotusvälineinä jäsenistölle 
killan tapahtumista on Rannikon 
Puolustaja -lehti, jäsentiedote 
sekä Turun Sanomien kiltapalsta. 

Jäseneksi voi liittyä jokainen 
rannikonpuolustuksesta kiinnos-
tunut ikään, sukupuoleen tai soti-
lasarvoon katsomatta. 

Killan tärkein yhteistyökump-

pani on Saaristomeren Meripuo-
lustusalue. Kilta osallistuu Varsi-
nais-Suomen Kiltapiiri ry:n kautta 
maanpuolustustyöhön. Kilta on 
myös osallisena Sinisen Reservi 
ry:n ja Rannikon Puolustajain Kil-
ta ry:n toiminnassa. Kattojärjestö-
nä killalla on Maanpuolustuskil-
tojen liitto ry. 

Mikael Kaskelo 

• Kuvassa 2008 vuosikokouksen esitelmä. 
• Kuvassa 2007 syysjuhlan väkeä. 

YHTEYSTIEDOT 

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

Sihteeri: 
Simo Hangelin 
Aunelantie 13 
20210 Turku 
040 5361 140 
rausimo@jippii.fi 

Tiedottaja: 
Mikael Kaskelo 
Venekuja 4 as 4 
21160 Merimasku 
040-5222 840 
mikael@kaskelo.com 
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TURUN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT 

Heikki Laiho 
Linnankatu 11 A 3 
20100 TURKU 
e-mail:heikki.laiho@ 

turunreservi-
meriupseerit.fi 
www.meriupseerit.fi 

Vuodesta 1982 itsenäise-
nä yhdistyksenä toiminut 
Turun Reservimeriupsee-
rit ry on seuraaja vuonna 

1957 perustetulle Turun Reser-
viupseerikerhon Meriosastolle. 
Viime vuonna yhdistys vietti siis 
25-vuotisjuhlavuottaan erilaisin 
menoin. Jäsenmäärämme on 
noin 120. 

Yhdistyksemme kokoaa pii-
riinsä merellisestä ja merisotilaal-
lisesta toiminnasta kiinnostuneet 
reserviupseerit Turun seudulta. 
Tarkoituksenamme on toimia 
sekä merivoimissa palvelleiden, 
että muuten merellisistä toimin-
noista kiinnostuneiden reserviup-
seerien yhdyssiteenä. Jäseneksi 
haluavan on siis oltava reserviup-

seeri - sen sijaan asepalveluksen 
suorittamispaikalla ei ole merki-
tystä. Ratkaisevaa on merihenki-
syys. 

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 maanpuolustushenkisten 
yhdistysten kanssa. Yhdistyksem-
me jäsenet ovat olleet aktiivisesti 

mukana myös Maanpuolustus-
koulutus ry:n toiminnassa sekä 
Merivoimien maakuntajoukoissa. 
Kahdesti vuodessa palkitsemme 
varusmiespalveluksensa hyvin 
suorittaneita aliluutnantteja up-
seerikokelaiden ylentämistilaisuu-
dessa. 

Maksamalla jäsenmaksumme 
tulee samalla Reserviupseerilii-
ton jäseneksi ja saa Reserviläinen, 
Parivartio ja Rannikon Puolustaja 
-lehdet. 

Yhdistykseemme voi tutustua 
tarkemmin kotisivuillamme www. 
meriupseerit.fi, jossa voi myös liit-
tyä jäseneksi. 

Heikki Laiho 

Nurminen Logistics • • • 
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marko 
Minun Sonera. Juuri sellainen kuin minä haluan. 

f 

YHDISTELE VAPAASTI: 
Puhetta ja tekstiviestejä, paketilla tai ilman. 
Puhelin käteisellä tai kytkyllä. 

Liittymätyyppi: 
Puhelin: 
Puheaika: 
Tekstiviestit: 
Tiedonsiirtopalvelut: 
Lisäpalvelut: 
SurfPort-palvelut: 

Muuta: 

Marko 
Uusi puhelin, sopimus 24 kk 
5 0 0 Min 
5 0 Kpl 
Data kuukausi 1 mega 
MMS, Multi-SIM 
Musiikkilataamo, 
Sonera Navigaattori 
Mobiilisähköposti 

Tule h a k e m a a n itsellesi sopiva l i i t tymä. Juuri sel lainen kuin haluat. 

minun S o n e r a on j u u r i se l l a inen l i i t t y m ä kuin m i n ä h a l u a n . Si inä o n m i n u l l e 
sop iva h i n n o i t t e l u ja ne p a l v e l u t , j o is ta m i n ä p i d ä n . M inä o t i n rei lusti p u h e t -
t a ja t i e d o n s i i r t o p a l v e l u l t a . S ä h k ö p o s t i a k ä y t ä n nyt k ä n n y k ä l l ä . M inä p ä ä t i n 
m i t ä halusin, e n m a k s a n u t y l i m ä ä r ä i s e s t ä e n k ä j ä ä n y t m i s t ä ä n pai ts i . N ä i n -
hän sen olisi a ina p i t ä n y t o l la 

M i n u n S o n e r a - l i i t t y m ä n saat t ää l tä : S o n e r a K a u p p i a a t p. 0 8 0 0 133 133 ( m a - p e 8-21, la 9 - 1 6 . 3 0 ) w w w . s o n e r a . f i / m i n u n s o n e r a 

Minun Sonera -liittymä: puhelimella ja Puhe 500 -paketilla, alkaen 24,90 € /kk . Puhelimen hinta 1 €. Avaus norm. 3,90 €. Ylimenevien puheluiden hinta 
0,079 € /m in + aloitus 0,049 C/puhelu. Tekstari 50 kpl: 1,90 € /kk , ylimenevät 0,079 €/kp l . MMS: 0,39 €/viesti. Multi-SIM: avaus- ja kk-maksu 3,90 €. Data-
kuukausi: 14,90 € /kk ja avaus 7,90 €. Data Teho (1 mega) 4,90 € / kk ja avaus 3,90 €. Musiikkilataamo: yhden kappaleen hinta alk. 0,99 €. Sonera Navigaattori: 
käyttömaksu alk. 4,95 €/vko. Hinnat koskevat normaalihintaisia kotimaan puheluita, tekstiviestejä ja muita yhteyksiä, ei yritys- ja palvelunumeroihin. 

http://www.sonera.fi/minunsonera


RANNIKKOTYKIST 
UPSEERIYHDISTYS 

Puheenjohtaja 
kommodori 
Henrik Nysten 

varapuheenjohtaja 
komentaja 
Heikki Rauhala 

sihteeri 
komentajakapteeni 
Kari Salin 

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys ry (RtUY) on pe-
rustettu 5.12.1933. Tämän 
alkaneen 75-juhlavuoden 

teemana on "Yhteistoiminta", 
joka jalkautuu mm. yhteisinä esi-
telmätilaisuuksina ja retkinä Me-
riupseeriyhdistys ry:n kanssa. Toi-
mintavuoden aikana järjestetään 
yhdessä mm. kaksi jäsenretkeä, 
yhdistysten vuosikokoukset Tu-
russa 17.4.2008, "Itämeren tulevai-
suus-seminaari" Suomenlinnan 
Upseerikerholla 27.3.2008 sekä jo 
perinteeksi muodostunut syksyi-
nen yhteinen esitelmätilaisuus. 
Yhteistoimintaa jatketaan jo va-
kiintuneilla tavoilla luonnollises-
ti myös RT-kerho Johtorenkaan, 
Rannikkotykistön Opistoupseerit 
ry:n, Rannikkotykistösäätiön ja 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
kanssa. 

Toiminnan perusajatuksena 
on ollut perustamisesta lähtien 
ylläpitää ja kehittää rannikolla 
toimivien upseereiden ammat-

titaitoa ja yhteenkuuluvuutta. 
Yhdistyksen sääntömääräisenä 
tarkoituksena on mm. yhdistää jä-
senensä lujaksi ja itsenäiseksi up-
seerikunnaksi kehittämällä ja kas-
vattamalla sen keskuudessa isän-
maallisuutta, uskollisuutta sekä 
muita sotilashyveitä. Yhdistys 
edistää jäsentensä yleis-ja am-
mattisivistystä, meripuolustuksen 
kehittämistä sekä vaalii rannikko-
tykistön ja -joukkojen perinteitä. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
toteuttaa tarkoitustaan järjestä-
mällä jäsenilleen kokouksia, luen-
toja, esitelmä-ja juhlatilaisuuksia, 
jäsenretkiä sekä harjoittaa merkit-
tävää julkaisutoimintaa. 

Keväisin järjestettävässä vuo-
sikokouksessa jäsenistön on 
mahdollisuus vaikuttaa ja saada 
äänensä kuuluviin yhdistyksen 
tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Yh-
distyksen hallitus valitaan vuo-
sikokouksessa, johon kuuluu 
vähintään esiupseerin arvoinen 
puheenjohtaja ja 10-16 jäsentä. 

Hallituksessa on oltava edustus 
kustakin rannikkojoukkokoulu-
tusta antavasta joukko-osastosta 
tai joukkoyksiköstä, Merivoimien 
Esikunnasta, Rannikkotykistö-
kerho Johtorengas ry:stä sekä 
evp-upseereista. Puheenjohtaja 
valitaan vuodeksi ja muut halli-
tuksen jäsenet kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Hallitusten jäsenten 
valinnassa on pyritty alueelliseen 
kattavuuteen siten, että jäseniksi 
valitaan Turun alueelta, Tammi-
saaresta, Upinniemestä, Santa-
haminasta tai Isosaaresta ja Kot-
kasta tai Haminasta sekä siten, 
että myös Pääesikunnassa ja Me-
risotakoulussa palvelevat jäsenet 
olisivat edustettuina hallitukses-
sa. Yhdistyksen puheenjohtaja-
na on tällä hetkellä kommodori 
Henrik Nysten, varapuheenjoh-
tajana komentaja Heikki Rauhala 
ja sihteerinä komentajakapteeni 
Kari Salin. Tämän kevään vuosi-
kokouksessa päätettiin yhdistyk-
sen nimen muuttamisesta Ran-
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nikkoupseeriyhdistykseksi. Uusi 
nimi kuvaa toimintaympäristössä 
tapahtuneita muutoksia ja vastaa 
entistäkin paremmin yhdistyksen 
nykyistä ja tulevaa toimintaa. 

Julkaisutoiminnasta on esi-
merkkinä mm. tämä kädessäsi 
oleva Meripuolustuksen Kenttä 
2008 -lehti, joka julkaistaan Ran-
nikon Puolustaja -lehden tukema-
na. Vuodesta 1957 säännöllisesti 
julkaistu ja nykyisin neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Rannikon 
Puolustaja on rannikko-ja meri-
puolustuksen merkittävin ja pit-
käaikaisin ammatti-ja jäsenlehti, 
jonka tilaajina ovat lähes kaikki 
meripuolustusta lähellä olevat 
järjestöt ja viranomaiset. Lehden 
levikki on n. 5000 kappaletta ja 
se on palkittu lukuisia kertoja eri 
yhteyksissä. Rannikon Puolusta-
ja -lehden Internet-sivut löytyvät 
osoitteesta www. rannikonpuo-
lustaja.fi, joka takaa entistäkin 
ajantasaisemman tiedotusväylän 
niin lehdelle kuin useille yhdistyk-
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sille. Lehti on Aikakauslehtien Liit-
to ry:n jäsen. Vuosikymmenten 
saatossa yhdistys on julkaissut 
myös lukuisia aselajin vuosikirjoja, 
juhlavuosikirjoja, rannikkotykki-
mieskirjoja ja historiikkeja, joista 
viimeisimpänä kaikkien itsenäis-
ten rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen historiikit. 

Jäsenretkillä on vuosien saa-
tossa tutustuttu lukuisiin me-
ripuolustuksen kohteisiin mm. 
Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. 
Kotimaassa retket ovat suuntau-
tuneet lähinnä merkittäviin ja 
mielenkiintoisiin sotahistoriallisiin 
kohteisiin. Retket ovat koonneet 
useita kadettikursseja yhteen si-
ten, että nuorimmat osallistujat 
ovat olleet vielä koulun penkillä 
olevia kadetteja ja kokeneimmat 
kunnioitettuja sotaveteraaneja. 

Alkaneen vuoden pääteema-
na on siis yhteistoiminta, mutta 
ei kannata unohtaa yhdistyksen 
75-vuotisjuhlaa, joka järjestetään 
5.12.2008 Maanpuolustuskorke-
akoulussa Santahaminassa. Ti-
laisuutta valmistelee parhaillaan 
hallitus, joka toivoo mahdollisim-
man runsaslukuista osanottoa 
juhlapäivän tapahtumiin. Lisäksi 
hallitus valmistelee syksyksi ns. 
nuorten upseereiden tilaisuutta 
sekä tukee RT-golf-kilpailua. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liit-
tyä puolustusvoimissa vakinaises-
sa palveluksessa oleva upseeri tai 
erikoisupseeri sekä näiden lisäksi 
evp-upseeri tai reserviupseeri. 
Edellä mainittujen on voitava kat-
soa kuuluvan rannikkojoukkoihin. 
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyk-
sen hallitus. Kaikki rannikkotykis-
tö-eli nykyisin rannikkojoukkolin-
joilla palvelevat kadetit kutsutaan 
yhdistyksen jäseniksi Miekkajuh-
lassa,joka on järjestetty vuodesta 
1963 lähtien RT 1:n eli Suomenlin-
nan Upseerikerholla. Yhdistyksel-
lä on hieman alle 350 jäsentä. 

Jarmo Valtimo 



MERIUPSEERIYHDISTYS ry 

^

eriupseeriyhdistys ry 
on yksi Suomen van-
himmista aatteellisis-
ta upseeriyhdistyk-

sistä. Se on täyttänyt jo kunnioi-
tettavat 84 vuotta. Yhdistyksen 
varsinainen perustamiskokous 
pidettiin 24.10.1923. 

Itsenäisen Suomen laivasto 
syntyi kesällä 1918. Laivastolle, 
kuten puolustusvoimille yleensä-

kin, antoi itsenäisyyden alkutai-
paleella leimansa suuri kirjavuus. 
Erityisesti päällystö oli rakenteel-
taan ja koulutukseltaan epäyhte-
näistä. Osa oli saanut koulutuk-
sensa keisarillisessa Venäjän lai-
vastossa, osa laivastoon siirtynei-
tä merikapteeneita. Vähitellen oli 
myös kotimaassa koulutuksensa 
saaneita. Eroavaisuuksia koros-
ti vielä kielellinen kirjavuus, sillä 

suomen ja ruotsin kielen lisäksi 
venäjän kielikin oli epävirallises-
sa käytössä. 

Yhteishengen ja ammatillisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttami-
nen oli vaikeata kanssakäymisen 
jäädessä palveluksen ulkopuo-
lella varsin vähäiseksi. Haluttiin 
saada myös suuri yleisö kiinnos-
tumaan syntymässä olevasta 
laivastosta. Tällaisessa tilantees-
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YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Markus Aarnio 
markus.aarnio@mil.fi 

Sihteeri 
Marko Varama 
(09)6689 4016 
varama@upseeriliitto.fi 

sa ajatus meriupseerien oman 
yhdistyksen perustamisesta oli 
mitä luonnollisin. Toiveen kyp-
syminen toteutumisen asteelle 
kesti kuitenkin viitisen vuotta. 
Varsinainen perustamiskokous 
pidetti in 24.10.1923. 

Meriupseeriyhdistys on ol lut 
merkittävästi vaikuttamassa vuo-
den 1927 laivastolakiin ja edel-
leen laivaston rakennusohjelman 
toteutumiseen. 

Tänä päivänä yhdistys toimi i 
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. 

S U O M I MERELLÄ 

2007 

• Meriupseeriyhdistyksen 
vuosikirja ilmestyy joka vuosi. 
Se sisältää useita mielenkiintoi-
sia artikkeleita meripuolustuk-
sen tulevaisuuden kehitysnä-
kymistä, nykyisestä tilanteesta 
sekä tuo tietoa myös histori-
asta. 

- järjestämällä vuosittain 5-7 
kuukausikokousta, jotka to-
teutetaan erilaisina vierailu-
na tai esitelmätilaisuuksina. 
Tilaisuuksien esitelmöitsijät 
ovat alansa asiantuntijoita ja 
-taitajia. Aiheet myötäilevät 
vuosittain päätettävän tee-
man mukaisesti, esim. vuoden 
2007 teemana oli "Meriupsee-
ri -Johta ja ja merimies". Näin 
yhdistys pyrkii kehittämään 
vakinaisessa palveluksessa 
olevien jäsentensä ammat-
titaitoa sekä koko jäsenistön 
yleissivistystä 

- tekemällä jäsenmatkoja lähi-
alueille. Vuoden 2006 syys-
matka tehtiin Riikaan Latviaan 
ja vuoden 2007 syysmatka 
tehtiin Murmanskiin Venäjälle. 
Tämän vuoden syysmatka on 
alustavasti suunniteltu tehtä-
väksi Ruotsiin. 

- kartuttamalla meripuolustuk-
sen ja sen merkityksen yleistä 
tuntemusta 

- harjoittamalla julkaisutoimin-
taa 

- järjestämällä jäsenille virkis-
tystoimintaa mm. ampuma-
kilpailulta 

- tekemällä yhteistyötä muiden 
merenkulullisten ja meripuo-
lustuksen alan järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa. 

Sääntöjen mukaan Meriup-
seeriyhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voi päästä yhdistyksen 
hallituksen hyväksymänä va-
kinaisessa palveluksessa oleva 
meriupseeri tai meripuolustus-
tehtävissä palveleva päällystöön 
kuuluva viran- tai toimenhalti ja 
ja reserviin kuuluva meriupseeri 

Jäseniä on tällä hetkellä 600, 
joista aktiivipalveluksessa olevia 
noin puolet. Jäsenistön ikäja-
kauma on 25-99 vuotta ja up-
seerinarvot aina aliluutnantista 
amiraaliin asti. 

Varsinaiset jäsenet suoritta-
vat yhdistykselle vuosittaisen 
jäsenmaksun tai kertamaksulla 
ainaisjäsenmaksun. Varsinainen 
jäsenen, joka on kuulunut yhdis-
tykseen vähintään 25 vuotta ja 
täyttänyt 60 vuotta, vapautetaan 
jäsenmaksuista. 

Hallitus toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana. Hal-
litukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jä-
sentä. 

Vuoden 2008 vuosikokous 
valitsi puheenjohtajaksi kommo-
dori Markus Aarnion. 

Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin komentaja Erkki Mikkola 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimii yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on 
jäsentuotteita sekä useita meri-
sotilaallisia julkaisuja. Näistä voi 
tiedustella tarkemmin yhdistyk-
sen sihteeriltä. 

Kirjoja: 
- Uhka lännestä, Suomen me-

ripuolustus autonomian aika-
na, 20 € 

- Suomen laivaston rakentami-
nen itsenäisyyden alkutaipa-
leella 1918-1939,17 € 

- Suojattu merenkulku elin-
ehtonamme, miinoitusten ja 
miinanraivauksen vaikutus 
meriliikenteeseemme vuosina 
1939-1950,20 € 

- Meriupseeriyhdistys 80 vuot-
ta, 15 € 
Videoita: 

- Suomen laivasto 1918-1993, 
17 € 

- Meripuolustus ennen itsenäi-
syyden aikaa, 17 € 
(Hintaan lisätään tarvittaessa 

postituskulut) 

Marko Varama 

äsenmatkalla syyskuus-
sa 2006 tutustutt i in Riikaan. 
Jäseniä osallistui suositulle 
matkalle täysi bussilastilli-
nen. 

h 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT ry 
- perinteitä kunnioittaen - uusiin haasteisiin tarttuen 

YHTEYSTIETOJA: 

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

Sihteeri 
Tatu Vartiainen 
70HJLV//SLMEPA 
tatu.vartiainen@mil.fi  
(09) 181 67807 

/ u n Rannikkotykistön 
I f Opistoupseerit ry vuon-
| \ na 1986 perustettiin, 

Vjäsenkuntamme 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 t iennyt, mitä seuraavat 
kaksikymmentä vuotta toisivat 
tullessaan. 

Muutoksien keskellä 
vahva 
Aselajimme yhdistett i in kesällä 
1998 meille ennestään tu t tuun 
laivastoon; syntyi nykyiset me-
rivoimat. Yhdistymisen jälkeen 
rannikkojoukkojen opistoup-
seerien palvelustehtävät jäivät 
pääosin ennalleen, aluksi jopa 
palveluspaikat pysyivät samoi-
na. Organisaatiossa on kuitenkin 
tapahtunut valtavia muutoksia: 
Vaasan ja Hangon Rannikko-
patteristoja ei enää ole, Turun 
ja Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentit sulautuivat vuonna 1998 
perustettuihin Saaristomeren ja 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueisiin. Seuraavassa aallossa 
Turun Rannikkopatteristo lak-
kautetti in ja Kotkan Rannikko-
alue, entinen Rannikkopatteristo 
li itetti in osaksi Suomenlahden 
Meripuolustusaluetta. Muuta-

massa vuodessa varusmieskou-
lutus on lakannut Utön, Gyltön, 
Örön, Russarön, Mäkiluodon ja 
Rankin linnakkeilta. 

Rannikkotykistön Opistoup-
seerit on edellä lueteltujen ja 
henkilöstöä syvästi kosketta-
neiden tapahtumien keskellä 
pyrkinyt olemaan malti l l inen ja 
rakentava yhdistys, joka kokoaa 
rannikkotykkimiehiä Suomen-
lahdelta Saaristomerelle unoh-
tamatta heitäkään, jotka ovat 
siirtyneet merivoimien ulko-
puolelle. Mielestämme on ollut 
tärkeämpää katsoa eteenpäin 
avoimin mielin kuin jäädä polke-
maan paikoilleen. Kipeimmätkin 
rakennemuutoksen myllerrykset 
on ymmärretty, vaikka kaikkia 
ratkaisuja ei olekaan ollut help-
poa hyväksyä. 
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Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
yhdistää jäsenensä lujaksi ja yh-
tenäiseksi ammattikunnaksi ke-
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. 

Yhdistykselle erittäin tärkeän 
ryhmän muodostavat aktiivipal-
veluksensa jo päättäneet 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. Tä-
män lisäksi evp-jäsenillä on oma 
edustajansa hallituksessa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na on toiminut vuodesta 2005 
lähtien kapteeniluutnantti Mark-
ku Kaukoranta Helsingistä. Yh-
distyksen sihteerinä on toiminut 
vuodesta 1999 luutnantti Tatu 
Vartiainen. 

Toimintamme keskittyy kah-
den vuosittaisen tapahtuman 
ympärille. Järjestämme jäse-
nillemme keväällä ja syksyllä 
jatkokoulutustilaisuuden, jos-
sa käytännössä tutustutaan yh-
teistyökumppaneiden, muiden 
joukko-osastojen ja yritysten 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 
juhlitt i in puolestaan Viron Pär-
nussa, jossa Pärnun Jalkaväkipa-
taljoonan ovet avautuivat meille 
tutustumista varten. 

Keväisin ja syksyisin on pis-
täydytty monenlaisissa paikoissa 
myös kotimaassa. Viime vuosien 
mieleenpainuvimpia kohteita 
lienevät olleet Mussalon satama 
Kotkassa, Nokian pääkonttori Es-
poossa sekä Sörnäisten vankila 
Helsingissä. 

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

Syksyisin ja keväisin onkin 
muodostunut vakiintuneeksi 
tavaksi irtautua päiväksi arkisista 
askareista ja tavata samalla vaik-
kapa entisiä kurssi-ja palvelus-
tovereita, joita ei ehkä muuten 
tulisikaan tavattua. 

Perheenjäsenet ja ystävät 
ovat myös viime vuosina pääs-
seet nauttimaan rannikkojouk-
kohengestä suosituilla kesäret-
killämme, joiden kohteet ovat 
vaihdelleet Bengtskärin maja-
kasta pääkaupungin "salaisiin 
saariin" itäisen Suomenlahden 
ainutlaatuista Haapasaarta 
unohtamatta. Kesäretket ovat 
saavuttaneet suuren suosion, jo-
ten jatkamme niiden järjestämis-
tä entisin periaattein: mukaan 
pääsevät jäsenemme perheen-
jäsenineen ja tuttavineen. Kesän 
2008 kohteena on Gyltön linna-
ke Saaristomerellä. 

Kesäretkien yhteydessä on 
järjestetty myös perinteinen 
evp-jäsenten tapaamistilaisuus. 
Kyseiset kokoontumisajot hui-
pentuvat vuoden aikana eläk-
keelle siirtyneiden jäsentemme 
vihkimiseen evp-jäseniksi.Tämä 
tapahtuu luonnollisesti perintei-
tä kunnioittaen ja virallisin sere-
monioin. 

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. 

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/SLRR, PL 5 
00861 Helsinki 
040-502 59 26 
anu.vuorinen@gmail. 
co m 

. ' .M 

• Muistolaatan paljastustilaisuus Krokössa vuonna 2006 

Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry perustettiin 
4.4.1979 kenraaliluutnant-
ti Alpo Kantolan, sit-

temmin yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja, ja silloin elossa 
olevien rannikkotykistön kaikki-
en viiden kenraalin ollessa läsnä. 
Yhdistyksen, jonka kotipaikka on 
Helsinki, mutta toimialue koko 
Suomen valtakunnan alue, en-
simmäiseksi keskeiseksi tehtä-
väksi päätettiin aselajin tukisää-
tiön perustamisen edellyttämän 
taloudellisen peruspääoman 
hankkiminen. 

Säätiön peruspääoma saatiin 
puolessa vuodessa kootuksi ja 
Rannikkotykistösäätiö - Kustartil-
leristiftelsen merkitti in rekisteriin 
17.10.1979. Se on siitä alkaen ollut 
sääntöjensä mukaisesti keskei-
nen tukiyhteisö rannikkopuo-
lustuksen piirissä toimiville yh-
teisöille ja yksityisille. 

Ensitehtävänsä suoritettuaan 
yhdistys vietti hiljaiseloa. Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistys 
ry. tiedosti kuitenkin "sosiaali-
sen tilauksen" ja päätti vuosi-
kokouksessaan 2001 jatkaa kes-

keytettynä ollutta toimintaansa 
ottaen perinnetyö päätoimiseksi 
tehtäväkseen. 

Ote yhdistyksen sääntöjen 
2.§:stä: 

"..tarkoituksena on innostaa 
vaalimaan rannikkotykistöaselajin 
ja rannikkojoukkojen sekä yhteisö-
jen perinteitä ja siihen liittyen tu-
kea niiden piirissä tapahtuvaa tut-
kimus-, keruu-, tiedotus-ja kehittä-
mistoimintaa,jonka tarkoituksena 
on yleisen maanpuolustushengen 
ja erityisesti rannikkopuolustuk-
sellisen ajattelun ylläpitoa sekä 
kehittämistä osana meripuolustus-
ta...pyrkii aloitteellisesti ja innosta-
vasti saamaan asianomaiset viran-
omaiset sekä erityisesti rannikolla 
toimivat maanpuolustusyhteisöt 
toimiin yhdistyksen tarkoitusta 
palvelevien hankkeiden edistämi-
seksi ja aikaansaamiseksi..." 

Yhdistys toteuttaa tarkoitus-
taan erilaisin hankkein. Tällä het-
kellä tärkeimmät hankkeet ovat 
linnake-elämän ja tykkikoulu-
tuksen taltioiminen, perinnetari-
noiden kerääminen, muistolaat-
tojen kiinnittäminen ja tarvittaes-
sa linnakkeiden tämän hetkisen 

tilanteen ja mahdollisten tulevai-
suuden suunnitelmia selvittävä 
inventointi. 

Kun perinteinen ran-
nikkotykistökoulutus todennä-
köisesti tulevaisuudessa lope-
tetaan, tämä jo Venäjän vallan 
aikana aloitettu koulutus ei enää 
palaa. Lisäksi linnake-elämä niin 
kuin se vielä tänään on osittain 
olemassa pitää taltioida mahdol-
lisimman ammattitaitoisesti vi-
deoinnin, valokuvauksen ja haas-
tattelujen kautta tulevia sukupol-
via varten. Periaatteena on: Tä-
män päivän elämä on huomisen 
historia. Hanke aloitettiin vuoden 
2008 alussa. 

Yhdistys toteutt i 2004-2005 
perinnekirjoitusten keräämisen 
kilpailun muodossa. Silloin kerä-
ty t tarinat ovat hyvässä tallessa, 
ja voidaan joskus julkaista. Niin 
kauan kun on henkilöitä, joilla on 
muistikuvia esimerkiksi elämästä 
linnakkeilla, resurssit on kuitenkin 
päätetty tällä hetkellä ensisijai-
sesti käyttää muistikuvien talti-
ointiin. 

Yhdistys on toimintakaudel-
la käynnistänyt uuden keruun, 
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• Kyminlinnassa vuonna 2007 paljastettu muistolaatta 

"Rannikkopuolustuksen perin-
teet talteen ja kiertoon 2008", 
jonka tiedot on julkaistu erik-
seen. Keruu tapahtuu yhteistoi-
minnassa paikallisten rannikkoty-
kistön perinneyhdistysten kans-
sa. Kirjoitukset pyydetään yh-
distykselle 30.3.2009 mennessä. 
Tulokset arvioi yhdistyksen halli-
tuksen valitsema raati, joka tekee 
ehdotukset palkittaviksi. Tulokset 
julkaistaan keväällä 2009. 

Yhdistys on vuonna 2005 
aloittanut hankkeen varustaa 
sellaiset paikat, jossa rannikko-
tykistö on toiminut mutta toimin-
ta on lopetettu, muistolaatoilla. 
Toiminnalla informoidaan alu-
eella liikkuvia itsenäisen Suomen 
rannikkotykistön toiminnasta 
alueella tai paikalla sekä kunnioi-
tetaan siellä toimineita miehiä ja 
naisia. Paljastustilaisuus liitetään, 
mikäli mahdollista, johonkin 
paikkakunnalla järjestettävään 
muuhun juhlavaan tilaisuuteen. 
Toiminta tapahtuu yhteistoi-
minnassa paikallisten rannik-
kotykistön perinneyhdistysten 
ja muiden yhteisöjen kanssa. 
Hankevastaava on Ove Enqvist ja 

Rannikkotykistösäätiö rs. tukee 
hanketta. 

Rannikkolinnakkeista on luo-
vuttu yksi toisensa jälkeen. Aina 
ei uusi omistaja ole pystynyt 
"pitämään huolta" saamistaan 
alueista. Yhdistyksen toiminnan 
perusteeksi sekä luovutettujen 
ja mahdollisesti luovutettavien 
rannikkolinnakkeiden ja niiden 

perinteiden säilyttämiseksi yh-
distys teettää tarvittaessa linnak-
keiden tämän hetkisen tilanteen 
ja mahdollisten tulevaisuuden 
suunnitelmia selvittävän inven-
toinnin, mikäli sitä ei tehdä mui-
den toimesta. 

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 monipuoli-
suutta. 

Yhdistyksellämme ei lie kos-
kaan ollut suurempaa sosiaalista 
tilausta tai väkeviä haasteita kuin 
juuri näinä aikoina! Uudet ja enti-
set jäsenet: Muist(i/a)ttehan mak-
saa vuotuisen tuki- eli jäsenmak-
sunne 10,00 euroa yhdistyksen 
tilille 157230-379024. Muistakaa 
myös aina kirjoittaa nimi-ja yhte-
ystietonne, sähköpostiosoite ml. 
pankkisiirtolomakkeen tiedoksi-
osaan. 

Puheenjohtaja, 
ST, komentaja evp. Ove Enqvist 

• Yhdistyksen 
ehdotus rannik-
kojoukkojen kom-
petenssimerkiksi. 

Muistolaatan paljastustilaisuus Jussarössa vuonna 2007 
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• Muistolaatan 
paljastus Jussarön 
merivartioasemalla 
toukokuussa 2007. 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen 
040 824 8679 

Varapuheenjohtaja 
Jarmo Valtimo 
040 564 7695, 

Yhdistyksen e-mail: 
perinneyhdistys@ 
hotmail.com 

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 Rannikkopatteriston 
ja sen edeltäjä joukko-osastojen 
perinteiden vaaliminen ja ke-
hi t täminen sekä Hangon Ran-
nikkopatteristossa palvelleiden 
yhteenkuuluvuuden lujittami-
nen sekä maanpuolustushengen 
yl läpi to ja kehittäminen Hangos-
sa muiden maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa. 

Jäsenet 
Yhdistyksen jäseniä ovat var-
sinaiset ja kannattavat jäsenet 
sekä ainais-ja kunniajäsenet. 

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 jäsenmäärältään 
suurin maanpuolustusyhdistys 
Hangosssa nuoruudestaan huo-
limatta, hankolaiset ja myös lähi-
paikkakuntalaiset jopa Salonseu-
dulta asti ovat tunteneet kiin-
nostusta Perinneyhdistystä koh-
taan. Jäsenmäärä oli 31.12.2007; 
varsinaisiajäseniä 379, ainaisjäse-
niä 5, kannattavia ainaisjäseniä 
2 henkeä, yhteensä 386 jäsentä. 
Vuonna 2005 yl i tett i in 300 jäse-
nen määrä. 

Tukijat 
Kuluneiden vuosien aikana pa-
risenkymmentä yhteisöä ja yri-
tystä ovat tukeneet yhdistyksen 
toimintaa kannattavina jäseninä. 
Yhteisön edustajina kannatta-
vina jäseninä ovat Hangon So-
taveteraanit ry ja Sotainvalidien 
Veljesliiton Hangon osasto rf ja 
kannattavana ainaisjäsenenä 
Hangon Siivous ja Huolto Oy. 
Hangon kaupunki on tukenut 
alusta alkaen yhdistyksen toi-
mintaa raha-avustuksilla ja anta-
malla kaupungin tiloja veloituk-
setta yhdistyksen ja patteriston 
käyttöön. 

Patteriston Perinnepäivä 
Perinneyhdistyksen vuosittainen 
suurin tapahtuma on Patteriston 
perinnepäivän järjestäminen en-
simmäinen elokuuta. Vuodesta 
2003 alkaen se on järjestetty yh-
dessä Suomenlahden Meripatal-
joonan (vuodesta 2007 Porkka-
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lan Rannikkopataljoona ) ja Rus-
sarön linnakkeen henkilöstön 
kanssa. Päätapahtumapaikkana 
on ollut Russarön linnake. 

Yhdistys on järjestänyt jäse-
nistölleen perheenjäsenineen 
retket Hämeenlinnaan, Rosalan 
viikinkikylään ja Örön linnak-
keelle. Keväällä 2005 tehtiin 
jäsenretki Hästö-Busön linnak-
keelle ja Jussaröön yhteistoi-
minnassa Hangon Suomalaisen 
Kerhon kanssa. Retki saavutti 
valtavan suosion, mukana oli yli 
200 henkeä. Kesäkuussa 2007 
tehtiin toistamiseen jäsenretki 
Örön linnakkeelle, mukana oli yli 
170 henkeä. 

Vuosikokoukset on pidetty 
maaliskuussa, alkuun Russarön 
linnakkeella, keväästä 2006 alka-

en vuosikokoukset on pidetty 
Hangossa, koska Suomenlahden 
Meripuolustusalueella tapahtu-
neiden rakennemuutosten joh-
dosta linnakkeelle pääsy talvisai-
kaan olisi hankalampaa. 

Juhlat 
ja muut tapahtumat 
Vuosi 2006 oli Perinneyhdistyk-
sen juhlavuosi. 1.8.2006 Hangon 
Rannikkopatteriston perustami-
sesta tuli kuluneeksi 85 vuotta. 
Juhlapäivä alkoi aamulla perin-
teisellä seppeleenlaskulla Han-
gon sankarihaudoilla, päivällä 
paljastettiin HanRPston muisto-
laatta kaupungintalon seinässä. 
85-vuotisjuhla pidettiin Hangon 
Casinolla. Juhlapäivää vietettiin 
yhteistoiminnassa Suomenlah-

den Meripuolustusaluueen, Suo-
menlahden Meripataljoonan ja 
Hangon kaupungin kanssa. 

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

25.5.2007 paljastettiin Han-
RPston muistolaatta Jussarön 
merivartioasemalla. 

Yhdistyksen toiminnan tuke-
miseksi yhdistyksellä on seuraa-
via myyntituotteita; HanRPston 
historiikki, solmionpidin, man-
settinapit, pinssi sekä college-
pusero, lippis ja solmio. Tarkem-
pia tietoja saa hallituksen jäse-
niltä. 

Veikko-Olavi Eronen 

<r 

S U O M A L A I S T E N 
TERVEYDEN 

HYVÄKSI 

ORION 
HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA 

www.orion.fi 

2 B / 2 0 0 8 

http://www.orion.fi


RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: 
Ilja Hakanpää 
040 728 8272 
ilja.hakanpää@mil.fi 

Sihteeri: 
Tapani Flyktman 
0400 603 234 
tapani.flyktman@elisa-
net.fi 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on Rannikkojääkäripa-
taljoonan perinteiden ja 
historiallisten muistojen 

vaaliminen. Yhdistyksen koti-
paikka on Kirkkonummi. 

Toiminnan-ja perinteiden 
ylläpitämiseksi yhdistys osallis-
tuu vuosittain rannikkojääkärien 
muisto-ja juhlatilaisuuksiin Kirk-
konummella ja Tammisaaressa. 
Lisäksi yhdistys on toteuttanut 
matkoja mm. historiallisille koh-
teille kuten Viipurinlahdelle. 
Myös Jukolan viesti on sisältynyt 
useana vuotena yhdistyksen toi-
mintakalenteriin. 

Kokousten yhteydessä jäse-
nistöllä on yleensä mahdollisuus 
tutustua johonkin mielenkiintoi-
seen kohteeseen tai kuulla ajan-
kohtaista asiaa maanpuolustuk-
seen liittyen. 

Vuonna 2007 syksyn sääntö-
määräinen vuosikokous toteutet-
tiin Nauvossa Hotelli Strandbon 

• Kuva kesältä 2007 jol loin Ryy-
näri ll:n kummi Iiris Hakanpää 
paljasti veneen nimilaatan. Toi-
mitusta avusti Aimo Laaksonen. 
(Kuvat Tapani Flyktman) 

tiloissa. Kokouksen jälkeen jäse-
nistöllä oli mahdollisuus tutustua 
Pärnäisten Meriliikennekeskuk-
seen sekä Turku Radion toimin-
taan. Samaan viikonloppuun oli 
yhdistetty myös "purjehduskau-
den päättäjäiset", jotka pidetti in 
Fagerholman saarella. 

Vuosi 2008 on yhdistykselle 
juhlavuosi, sillä tänä vuonna tu-
lee kuluneeksi 20 vuotta yhdis-
tyksen perustamisesta. 

Perinneyhdistys ylläpitää 
Upinniemessä Ramsön saarella 
perinteikästä "Johtola"- raken-
nusta, joka on osittain yhdistyk-
sen jäsenten virkistyskäytössä. 

Jäseniä yhdistyksessä on 131 
ja uudeksi jäseniksi ovat tervetul-
leita kaikki maanpuolustushenki-
set henkilöt, jotka toiminnallaan 
tukee yhdistyksen tarkoitusperiä. 

Ilja Hakanpää 

• Kesäinen 
kuva Ramsön 
majalta joka 
odottaa talkoo-
väkeä 10.5.2008 
kesäkauden 
kunnostustöi-
hin. 

SIEMENS 
www.siemens.f 
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VOLVO JOHTAA MOOTTOREISSA 
MAALLA, MERELLÄ, ILMASSA JA AVARUUDESSA 
Maailman johtavana 9 -18 litran dieselmoottoreiden valmistajana Volvolla on ylittämätön osaaminen 
maailmaa liikuttavien voimajärjestelmien suunnittelijana. Tuottavia ja erittäin polttoainetaloudellisia 
Volvo moottoreita käyttävät Volvo Contruction Equipment, Volvo Aero, Volvo Buses, Volvo Penta 
ja Volvo Trucks. Moottoreidemme suorituskyky on huippuunsa hiottu niin maalla, merellä, ilmassa 
kuin avaruudessakin. Johtava tutkimus- ja kehitystoimintamme pitää Volvo yhtymän tuotteet tuot-
tavuuden kärjessä. Joten tiedät meidän puhuvan totta, kun sanomme, että Volvo moottorit on tes-
tattu myös kovissa käytännön töissä. Luota sanaamme ja meihin. Se on Volvo voiman todellinen etu. 

\ j metso 
Expect results 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, 

jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia 

euroa. Metson 27 000 työntekijää noin 50 maassa 

palvelee asiakkaita massa-ja paperiteollisuudessa, 

kiven-ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuu-

dessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. 

www.metso.com 
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T U R U N SANOMAT • SALON S E U D U N SANOMAT OY 

U U D E N K A U P U N G I N SANOMAT OY • SALON ALUERADIO OY 

PRI IMUS GROUP OY • T U R U N TIETOKUVA OY • T U R U N KAAPELITELEVISIO OY 

T U R U N TIETOTARJONTA OY • T U R U N PAIKALLISRADIO OY 

LUOVIA OY • H A N S A P R I N T OY • H A N S A P R I N T DIRECT OY • POLYTYPOS OY 


