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1 5. helmikuuta saimme eteem-
me väistämättömän, mutta ai-
na yhtä pysähdyttävän suru-

viestin: suomalainen rauhanturvaaja 
yliluutnantti Jukka Kansonen oli me-
nehtynyt Afganistanissa. Hän työsken-
teli ennen rauhanturvatehtäviä Kotkan 
rannikkopataljoonan esikunnassa Ha-
minassa. Puolustusvoimien lakisäätei-
nen tehtävä muistutti luonteestaan ikä-
vimmällä mahdollisella tavalla. Ranni-
kon Puolustaja kunnioittaa edesmen-
neen palvelustoverin muistoa ja ottaa 
osaa omaisten suruun.

*   *   *

Nykyinen, vuoden 2003 alusta voimassa 
oleva työturvallisuuslaki poikkeaa edel-
täjästään näkyvimmin turvallisuuskä-
sitteen ja velvoittavuuksien osilta. Voi-
massa oleva säädös nostaa henkisen ter-
veyden fyysisen rinnalle.

Aiemmista hierarkkisista, monipor-
taisista johtamisrakenteista on siirrytty 
tiimi- ja verkostotyöhön. Valta ja vastuu 
ovat yhä enemmän siellä, missä työ teh-
dään. Turvallisuuden parantaminen ja 
ylläpito on koko organisaation tehtävä. 
Laissa työntekijä on muuttunut aiemmas-
ta suojelun kohteesta aktiiviseksi toimijak-
si. Jokaisen työntekijän tulee oma-aloittei-
sesti huolehtia käytettävissä olevin keinoin 
omasta ja muiden turvallisuudesta.

Solidaarisen vastuun ajattelu ko-
rostuu työnantajan ja työntekijöiden 
välisessä yhteistoiminnassa, jossa ohja-

Kaveria ei    jätetä
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uksen, opastuksen ja jatkuvan vuorovai-
kutuksen keinoin ylläpidetään ja paran-
netaan työturvallisuutta. Yksilön kerto-
mus, kokemus ja elämän draama ovat us-
komaton voimavara.

Tämän merivoimien palvelus- ja 
työturvallisuuden teemanumeron kir-
joituksissa korostuu yhteisöllisyys ja ver-
kottuminen. Se näkyy aineettoman tur-
vallisuuden sekä ei-sotilaallisten sidos-
ryhmien puheenvuorojen moninaisuu-
dessa. Toinen painopistealue on henki-
nen työturva. Menneiden kuukausien me-
diakeskustelu on osoittanut julkisen sek-
torin työpaikkakiusaamisen ja häirin-
nän laaja-alaisuuden. Tuomittava käyt-
täytyminen edesauttaa osaltaan kehitys-
tä, jossa mielen alueen sairaudet ovat kii-
lanneet perinteisten ruumiillisten saira-
uksien ohitse sairauspoissaolojen syynä 
ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen 
aiheuttajana. Muutoinkin eläköityvällä 
yhteiskunnallamme ei suuntaukseen ole 
varaa. 

*   *   *

Journalistiliiton jo edesmennyt laki-
mies Lauri Kerosuo iskosti meille Hel-
singin yliopiston viestinnän approbatur 
-opiskelijoille kaksi asiaa: ensiksikin la-
ki on työyhteisöjen toiminnassa vain jär-
jen korvike. Toisekseen ihmisen tärkein 
perusoikeus on sananvapaus. Minun tu-
lee siis ensisijaisesti saada joukkoni yh-
teisen menestyksen taakse vuorovaiku-
tuksen keinoin – keskusteluissa luon-

nollisena osana arkista työntekoa, niin 
alaisten, vertaisten, esimiesteni kuin ul-
koisten sidosryhmienikin kanssa. Johta-
ja, joka ratkaisuja hakiessaan ensimmäi-
senä turvautuu lakikirjaan, ei ole tehtä-
vänsä tasolla. 

Journalistina tahdon olla lahjoma-
ton, utelias, kriittinen ja kyseenalaistava. 
Perustan työni suvaitsevaisuuteen, nöy-
ryyteen ja yksilön kunnioittamiseen – hen-
kilön asemaan katsomatta. Marionetiksi 
minusta ei ole. Vastuuni kannan ensisijai-
sena lehtemme pääkirjoitusten laatijana.

Puolustusvoimain komentaja ken-
raali Ari Puheloinen julisti läskikapi-
nan virkaansa astuessaan. Viime tam-
mikuussa 196. maanpuolustuskurssin 
avajaisissa hän totesi, että Puolustus-
voimat olisi nähtävä entistä selvemmin 
monipuolisesti verkottuneen yhteiskun-
nan osana eikä erillisenä osa-alueena. 

Meripuolustuksen ammattilehtenä 
Rannikon Puolustajan linja myötäilee 
Puolustusvoimain komentajan yhteen 
hiileen puhaltamisen ajattelutapaa, jos-
sa yksilö vastaa itsestään ja kanssakulki-
joistaan. Meidän tulee suvaita vastaran-
nankiiskit, jotka ajavat uudistuksia yh-
teisen, pitkäjänteisen tavoitteellisuuden 
eteen, jotka kyseenalaistavat vanhoihin 
rakenteisiin nojaavat, aikansa eläneet 
toimintamallit ja jotka haluavat yhtei-
sen edun nimissä luoda uutta – nukka-
vieruilta tuntuvin toimintatavoinkin. 

*   *   *

Haastan Rannikon Puolustajan lukijat 
osallistumaan keskusteluun, hyppää-
mään kylmään veteen, nostamaan ki-
peiksi kokemansa asiat esiin ja houkut-
tamaan ulkoiset yhteistyökumppaninsa 
tarttumaan kynään tai näppäimistöön, 
ehdottomasti myös ruotsiksi. Ongelmat 
eivät ratkea hyssyttelemällä ja lakaise-
malla ne maton alle, ne vain mahdollis-
tuvat. Tavoitteellisuus vaatii kaikkien si-
dosryhmien sitoutumista, nöyryyttä ja 
ennakkoluulottomuutta – ilman, että 
kenenkään tarvitsee pelätä tulevaisuu-
tensa puolesta. 

Panostan avoimuuteen, luotta-
muksellisuuteen ja läpinäkyvyyteen se-
kä sähköisen median suomiin mahdolli-
suuksiin. Käsillä olevasta numerosta al-
kaen Rannikon Puolustaja onkin koko-
naisuudessaan luettavissa näköislehtenä 
verkkosivuillamme. Kannustakaamme 
toinen toisiamme kriittiseen, vakiintu-
neet toimintatavat kyseenalaistavaan 
keskusteluun – tavoitteenamme turval-
linen yhteinen ja yhteisöllinen menestys. 

Du, vår svenskspråkiga läsare – 
kom ihåg, att Dina berättelser är alltid 
ytterst välkomna. 

Kaveria ei jätetä!

Pekka Kurvinen

Kaveria ei    jätetä
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Uutisia

R annikon Puolustajan uusi pää-
toimittaja Pekka Kurvinen 
on syntynyt Helsingissä 1958. 

Stadin kundi kirjoitti ylioppilaaksi mai-
neikkaasta Helsingin lyseosta, Ressusta, 
vuonna 1977. 

Varusmiespalveluksen Pekka suorit-
ti 1978-79 Uudenmaan Prikaatissa ja Suo-
menlinnan Rannikkotykistörykmentissä. 
Aliupseerikoulu oli Isosaaressa ja reser-
viupseerikurssi Santahaminan Rannik-
kotykistökoulussa. Upseerikokelaana hän 
palveli Upinniemen Koulutuspatterissa.

Pekka valmistui 66. kadettikurssin 
rannikkotykistölinjalta vuonna 1982 ja 
rannikkotykistön kapteenikurssi 30:lta 
1986. Hän palveli Vaasan Rannikkopat-
teristossa kouluttajana, aliupseerikou-
lun linjanjohtajana, perusyksikön pääl-
likkönä sekä koulutus- ja järjestelytoi-
mistossa loppuvuoteen 1987. Yliluut-
nanttina päättynyttä aktiiviuraa ovat 
seuranneet reservissä ylennykset kap-
teeniksi ja majuriksi.

Markkinointiviestinnän yrittäjän 
ura alkoi, kun Pekkaa pyydettiin toimit-
tamaan Vaasan Yrittäjien 50-vuotisjuhla-
kirja sekä sitä seurannut VaaRPston his-
toria. Laman iskettyä 1990-luvun alus-
sa työhuoneen ovea alkoivat kolkutella 
ilman omaa syytään työttömiksi joutu-
neet suuryritysten ammattilaiset. He ha-
lusivat kuulla evp-upseerin kokemuksia ja 
kertomuksia oman osaamisensa siirtämi-
seksi yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Pekka 
huomasi olevansa yrityskonsultti ja kat-
soi mentorina velvollisuudekseen hankkia 
myös teoreettista liiketoimintaosaamista.

Mies hakeutui Vaasan yliopiston 
johtamisen laitokseen ja valmistui kah-
den vuoden opiskelun jälkeen kauppa-
tieteiden maisteriksi keväällä 2001 pää-
aineenaan johtaminen ja organisaatiot. 
Gradussaan hän palasi maanpuolustuk-
seen: yhteistyössä Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kanssa syntyneen tutkielman ai-
heena oli vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen motivointi.

Hankittuaan ammatillisen opetta-
jan pedagogisen pätevyyden Pekka alkoi 
konsultoida ja valmentaa yritysjohtoa ja 
yrittäjiä yhteistyössä yliopistojen, kor-
keakoulujen ja ammatillisten oppilaitos-
ten kanssa sekä itsenäisillä kursseillaan. 
Ammattitaito vahvistui projekteissa toi-
sen palveluksessa operatiivisissa johto-, 
turva-alan, markkinointi- ja suunnitte-
lutehtävissä sekä opetus- ja näyttösuun-
nitelmia laatiessa, opinnäytteitä ohja-
tessa ja tutkintosuorituksia arvioides-
sa. Pekka on toiminut myös Maanpuo-
lustuskorkeakoulun johtamisen ja soti-
laspedagogiikan laitoksen mentorina.

Palkitsevinta on ollut onnistumi-
nen kymmenien elinkaarensa eri vaiheis-
sa olevien yrittäjien rohkaisijana, jotka 
ovat luotsinsa tavoin uskaltaneet vaihtaa 
aiemman elämäntapansa uuteen ja joiden 
menestystarinoita on saanut myötäelää.

Pekan ydinosaamista ovat muu-
tos- ja tarinajohtajuus. Kansainvälises-
ti sertifioituna liikkeenjohdon konsult-
tina (Certified Management Consultant 
CMC) hän on myös kysytty valmentaja ja 
mentori. Vaasan yliopiston johtamisen 
laitoksessa valmisteilla olevassa väitös-

kirjassaan Pekka tutkii luovien ammat-
tilaisten ura- ja elämäntarinoita johdet-
tavana olevan näkökulmasta.

Järjestötyössä Pekka toimii aktiivi-
sesti oman toimialajärjestönsä Liikkeen-
johdon Konsultit ry:n sekä Suomen suu-
rimman kotiseutu- ja perinneyhdistyk-
sen Stadin Slangi ry:n hallituksen jäse-
nenä. Helsingin Yrittäjät ry:n toimintaa 
hän kehittää koulutusvaliokunnan sekä 
jäsen- ja järjestötyöryhmän jäsenenä.

Vapaa-aika kuluu kolmen alaikäi-
sen lapsen isänä, Inkoon ja Vaasan saa-
riston intomielisenä heittokalastajana, 
kuntosalilla ja talvisin hiihtoladuilla. 
Rakas tutkijankammio Viron Haapsa-
lussa mahdollistaa elämänarvojen syven-
tämisen ja itsetutkistelun.

Upseerista liikkeenjohdon 
konsultiksi ja päätoimittajaksi
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T untui siltä, että aika pysähtyi-
si 15.2.2011, kun kaukaa Afga-
nistanista kiiri suruviesti suo-

malaisen sotilaan menehtymisestä tien-
varsipommin räjähdettyä. Yliluutnant-
ti Jukka Kansonen siirtyi silmänräpä-
yksessä ajasta ikuisuuteen suorittaes-
saan palvelusvelvollisuuttaan suomalai-
sen kriisinhallintajoukon sotilaana.

Jukka Kansonen syntyi 17.4.1975 
Karhulan kauppalassa. Hän pysyi syn-
nyinseudulleen uskollisena koko elä-
mänsä ajan. Jukka Kansonen kirjoitti 
ylioppilaaksi Karhulan lukiosta vuon-
na 1994. Samana vuonna hän aloitti va-
rusmiespalveluksensa Kotkan Rannik-
kopatteristossa kotiutuen reserviin so-
tilaspoliisikoulutettuna ryhmänjohta-
jana helmikuussa 1995. Reserviläisen 
elämä vaihtui pian määräaikaisen kou-
luttajan tehtäväksi Kotkan Rannikko-
patteristossa, josta hän siirtyi opiske-

lemaan ammattisotilaan taitoja Maan-
puolustusopistoon alkuvuodesta 1996. 
Kaksi ja puoli vuotta kestäneen perus-
kurssin numero 54 aikana Jukka Kanso-
nen erikoistui ensin rannikkotykistöase-
lajiin ja syvensi myöhemmin tietojaan ja 
taitojaan erityisesti taisteluvälinealalla.

Opistoupseeriksi valmistuttuaan 
tuore vänrikki Jukka Kansonen pala-
si Kotkaan hänelle ennestään tuttuun 
Rannikkopatteristoon, jossa hän palve-
li vuodet 1998 - 2004 opetus- ja taistelu-
välineupseerin tehtävissä. Vuonna 2004 
Jukka Kansonen siirtyi Kotkan Rannik-
koalueeksi muuttuneen joukko-osaston 
esikuntaan toimistoupseeriksi. Rannik-
koalueen liityttyä alkuvuodesta 2007 
Suomenlahden Meripuolustusalueen 
osaksi Jukka Kansonen jatkoi joukko-
yksikön turvallisuusupseerin tehtävissä.

Turvallisuustoiminta oli Jukka 
Kansosen ominta alaa, johon kipinä syt-

Yliluutnantti Jukka Kansonen

tyi jo varusmiesaikana sotilaspoliisina. 
Virkauransa aikana hän suoritti useita 
Puolustusvoimien turvallisuus- ja pe-
lastusalan kursseja. Työnsä ohella hän 
suoritti turvallisuusalan ammattikor-
keakoulututkinnon tapansa mukaises-
ti, nopeasti ja erinomaisin arvosanoin.

Lippujuhlapäivänä 2009 yliluutnan-
tiksi ylennetty Jukka Kansonen oli ennen 
kaikkea sotilas. Hänen työtään ja olemus-
taan leimasi sotilaallinen täsmällisyys ja 
tarkkuus. Mihin hän ryhtyikään, sen hän 
hoiti kunnialla loppuun asti. Jukka Kan-
sosen hyvin tunteneet tiesivät myös hänen 
toisen puolensa humaanina, ystävällisenä 
ja luotettavana ihmisenä.

Rannikon puolustajat, työtoverit ja 
ystävät tekevät kunniaa poisnukkuneen 
aseveljemme muistoa kunnioittaen.

Tatu Vartiainen
Kirjoittaja on Jukka Kansosen kurssitoveri ja 

monivuotinen työtoveri merivoimissa

In Memoriam

Muutoksia merivoimien johdossa

Kommodori Dan 
Leo WILÉN on 
määrättty merivoimien 
operaatiopäälliköksi  
Merivoimien Esikunnassa 
1.1.2011 lukien.

Komentaja Ismo Olavi 
KORHONEN  on 
määrätty sijaisena 
hoitamaan merivoimien 
henkilöstöpäällikön tehtävää 
Merivoimien Esikunnassa  
1.1.2011 - 1.9.2011.
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In Memoriam

M ajuri Harry Ignatius kuoli 
24. marraskuuta 2010 Es-
poossa 92-vuotiaana. Hän 

oli syntynyt Tammelassa 29. tammikuu-
ta 1918.

Sotilasuransa hän aloitti kesäkuus-
sa 1939 varusmiehenä RT 1:ssa ja Laa-
tokalla Niikkanan patterissa, johon 
upseeriksi koulutettavat alokkaat ko-
mennettiin. Harry Ignatius kävi Meri-
sotakoulun kadettikurssin 14:n vuosina 
1940 – 1941 ja kapteenikurssin vuonna 
1949. Suoritettuaan vuonna 1957 mer-
konomin tutkinnon hän siirtyi reser-
viin 1960, jonka jälkeen teki ansiokkaan 
uran pankkimiehenä ja konttorin johta-
jana. Hän oli Merikadettikurssi 14:n vii-
meinen edustaja.

Ignatius osallistui Talvisotaan Hel-
singin lohkolla ja Jatkosotaan nuorem-
pana upseerina ja mm. patterin päällik-

könä Krokön linnakkeella Hangon rin-
tamalla. Hän palveli myös toimistoup-
seerina Laatokan rannikkoprikaatissa 
ja patteristoupseerina Raskaassa Ilma-
torjuntapatteristossa Laatokalla.

Ignatiuksen kadettikurssi ehti olla 
vain viikon käynnissä, kun Talvisota puh-
kesi ja kadetit komennettiin rintamalle. 
Sodan päätyttyä kurssi alkoi uudelleen. 
Jatkosodan alettua kurssi oli vielä kesken, 
kun tuli määräys lähteä jälleen rintamal-
le.Hangon motinmurruttua Ignatius pal-
veli Örön linnakkeella ja vuonna 1942 
Laatokalla rannikkoprikaatin esikun-
nan operatiivisessa toimistossa vastaten 
koulutuksen suunnittelusta. Tuohon ai-
kaan hän tapasi myös ilmavalvontalotta-
na olleen tulevan vaimonsa, jonka kans-
sa hän sai elää onnellista elämää 58 vuot-
ta vaimonsa kuolemaan saakka. Eräänä 
mieleen painuvana tapahtumana Ignati-
us on myöhemmin kertonut tapaamises-
taan sotamarsalkka C.G. Mannerheimin 
kanssa. ”Unohtumaton tervehtiminen va-
kavamielisen marskin kanssa”.

Vuonna 1943 tammikuussa Igna-
tius sai komennuksen Saksaan Schwie-
nemündeen raskaan ilmatorjuntatykis-
tön tulenjohtokurssille, joka kesti neli-
sen kuukautta. Helmikuussa 1945 rt/it-
miehestä tuli merimies. Syksyyn saakka 
hän saattoi kauppalaivoja Ahvenanme-
ren yli Ruotsin puolelle aputykkivene Au-
nuksen päällikkönä. Vuonna 1946 hän 
toimi miinalaiva Ruotsinsalmen ensim-
mäisenä upseerina ja vähän aikaan myös 

tykkivene Turunmaan päällikkönä. Va-
ruskuntapalvelus alkoi 1948 Pansiossa ja 
jatkui pari vuotta heti seuraavana vuon-
na Isosaaressa aliupseerikoulun johtaja-
na. Vuonna 1953 Ignatius toimi opetta-
jana MeriSK:n reserviupseerikurssilla.

Uran vaihto pankkialalle tapah-
tui 1960. Hän palveli Kansallis-Osake-
Pankkia 21 vuotta. Hän aloitti Helsingin 
Kaivokadun konttorista, josta jatkoi Hä-
meentien konttoriin ja sieltä johtajaksi Tu-
run Yliopistorinteen konttoriin ja myö-
hemmin aluejohtajaksi. Viimeiset vuo-
det ennen eläkkeelle siirtymistään vuon-
na 1981 hän toimi Helsingin Keski-Töö-
lön ja Museokadun konttorin esimiehenä.

Upseerikoulutuksen myötä saami-
aan ihmistuntemusoppeja ja kadettito-
veruutta Ignatius on arvostanut ylitse 
muiden. Ne ovat olleet suuria avuja myös 
pankkimaailmassa, Ignatius muisteluis-
saan ylistää.

Ansioistaan Harry Ignatius on 
saanut mm. 3. ja 4.luokan Vapauden 
ristit sekä useita muita ansiomerkkejä 
ja -ristejä.

Constantem Decorat Honor

Torsti Lahti
Kirjoittaja on Harry Ignatiuś n ru-kurssin 
oppilas,myöhemmin eversti ja Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentin komentaja

Majuri Harry Erik Ignatius

Monipuolisesta meripuo-
lustajasta pankkimieheksi

Korjaus

H yviä kirjoituksia uudes-
sa (4/2010 toim. huom.) 
lehdessä. Ehrensvärdin 

aikaansaannosta on kuvattu hyvin, 
mutta pieni virhe on sattunut. Vali-
tettavasti se on aivan esityksen alus-
sa, jolloin se osuu pahasti silmään. 
Sota vuosina 1741-43 ei ollut Suu-
ri Pohjan sota vaan Hattujen sota, 
joka johti Pikkuvihaan.

Karri Airola
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In Memoriam

R annikkojääkärikillan pitkä-
aikainen vaikuttajajäsen, ma-
juri reservissä Esa Pajunen on 

poissa. Hän menehtyi nopeasti edennee-
seen sairauteen Terhokodissa Helsingissä 
kahta päivää ennen 68. syntymäpäivään-
sä. Hänet siunattiin Herttoniemen kirkos-
sa 26.11.2010. Siunauksen toimitti läänin-
rovasti Veijo Vatka. Siunaustilaisuuteen 
osallistui omaisten lisäksi useiden maan-
puolustusjärjestöjen edustajia, jotka las-
kivat arkulle runsaat kukkatervehdykset. 
Siunauksen jälkeen vainaja saateltiin hau-
dattavaksi myöhemmin perhepiirissä koti-
seudulleen. Muistotilaisuus oli Santahami-
nan Upseerikerholla, jonka johtokunnassa 
Esa Pajunen toimi useita vuosia.

Esa Pajunen oli kotoisin Pyhtäältä ja 
kävi koulunsa Loviisassa. Varusmiespal-
veluksensa Esa Pajunen suoritti Rannik-
kojääkäripataljoonan kranaatinheitin-
komppaniassa Upinniemen varuskunnassa 
1962-63. Reserviupseeriksi hän valmistui 
kurssilta 112, jonka päätöspäivä sattui ole-
maan rannikkojääkäreiden perinnetaiste-
lun, Teikarin taistelun muistopäivä 5.7.

Kun Rannikkojääkärikilta oli pe-

Esa Pajunen 
4.11.1942 – 2.11.2010

rustettu vuonna 1965, Esa Pajunen liit-
tyi kiltaan varsin pian. 1980-luvulla hän 
oli monia vuosia killan hallituksen jäsen. 
Killan tilintarkastajana hän oli vuodesta 
1994 alkaen yhtäjaksoisesti kuolemaan-
sa asti. Vaikkei hän siis enää viime vuo-
sikymmeninä ollutkaan killan hallituk-
sen jäsen, hän oli kuitenkin mukana kai-
kissa killan aktiviteeteissä. Hän osallis-
tui säännöllisesti killan vuosikokouksiin 
ja oli mukana lähes kaikilla killan retkil-
lä, muiden muassa Karjalan kannakselle 
ja rannikkojääkäreiden perinnetaistelun 
tapahtumapaikalle, Viipurinlahdella si-
jaitsevalle Teikarin saarelle suuntautu-
neilla matkoilla. Sosiaalisen luonteensa 
ansiosta hän oli matkoilla hyvä seuran-
pitäjä sekä viihdyttäjä pitkillä bussimat-
koilla. Hurtti huumori kuului matkoilla 
asiaan. Hän oli myös aina valmis tarttu-
maan tehtävään kuin tehtävään sekä hoi-
tamaan homman. Vuosikokousjärjeste-
lyissä hän oli mukana milloin huolehti-
massa kahvi- ja pullatarjoilusta milloin 
tuomassa kokouspaikalle tarvittavia vä-
lineitä. Useissa vuosikokouksissa hän toi-
mi kokouksen jämäkkänä puheenjohtaja-

na. Myös Teikarin päivän kunniavartios-
sa hän oli tuttu näky.

Kokeneena rannikkojääkärinä ja 
monissa muissa maanpuolustuksellisissa 
tehtävissä toimineena hänellä oli laaja-
alainen näkemys reserviläis- ja kiltatoi-
minnasta ja niiden kehittämisestä. Suo-
rapuheisena miehenä hän myös toi esiin 
oman mielipiteensä. Hänen ajatuksiaan 
myös kuunneltiin päätöksiä tehtäessä. 
Nuoremmille rannikkojääkäreille hä-
nellä oli myös paljon annettavaa. Koke-
muksensa ansiosta hän neuvoi nuorem-
pia siinä, mitä kiltatoiminnassa kannat-
ti tehdä ja mitä oli jo kokeiltu ja huonok-
si todettu. Näin hän välitti nuoremmille 
niin sanottua hiljaista tietoa.

Henkilökohtaisesti tutustuin Esa Pa-
juseen 1980-luvulla liike-elämän kautta. 
Lähemmin opin tuntemaan hänet kuiten-
kin vasta Rannikkojääkärikillan kautta. 
Jos kenestä, niin Esa Pajusesta voimme sa-
noa vanhaa kulunutta toteamusta noudat-
taen ”Kerran rannikkojääkäri – aina ran-
nikkojääkäri”. Rannikkojääkärikilta jää 
kaipaamaan pitkäaikaista ja arvostettua 
kilta-aktiiviaan.

Teksti: Aarne Krogerus
Rannikkojääkärikillan pj vv.2002-2010.

Kuvat: Antti Rautiainen
Rannikkojääkärikillan pj v.2011.

Esan muistoa kunnioittaen kilta laski kukkalaitteensa hänen arkun viereen, killan lippu muiden kunniaa 
tekevien lippujen rinnalla ja upseerivartiossa myös Rannikkojääkärikillan maj res Viljo Lehtonen (1.vas).
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T apaturmavakuutuslaitosten lii-
ton mukaan vuonna 2008 työ-
paikkatapaturmia oli 117920 

(ei sisällä työmatka- tai ammattitaudik-
si rekisteröityjä). Vuosina 2005, 2006, 
2007 ja 2008 tapaturmien määrä li-
sääntyi lähes 3000/vuosi. 2008 kuole-
maan johtaneita tapaturmia sattui työ-
paikalla 35 ja työmatkalla 16. 

Keskimääräisesti on suuruusluok-
kana ilmaistuna tapahtumia vuosittain 
seuraavasti: 

 – vuosittain noin 115000 työpaikka-
tapaturmaa, jotka lakisääteinen ta-
paturmavakuutus korvaa.

 – noin 50000 johtaa vähintään neljän 
päivän poissaoloon työstä (maksaa 
n. 40 MEUR).

 – 10000 vähintään kuukauden pois-
saoloon (maksaa n. 40 MEUR). 

 – kuolemaan johtaneita työtapatur-
mia on 40 -50 vuosittain.
Puolustusvoimissa oli vuonna 2009 

tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä 
9631 työpäivää.

Poissaolopäivän hinnan ollessa 200 
- 300 euroa tapaturmapäivien hinnaksi 
voi tulla lähes 2,9 MEUR. Rahan lisäk-
si menetetään työpanos. 

Näiden tapahtumien kerrannais-

vaikutuksia ei tietääkseni ole millään 
suureella mitattu, mutta ne ovat merkit-
tävät. Oman terveyden menetys, läheis-
ten elämänmuutos, taloudelliset mene-
tykset perheelle ja työnantajalle ovat asi-
oita, joiden tulee kannustaa kaikkia osa-
puolia työsuojelun yhteistoimintaan. 

Suomessa kuluu noin 30 miljar-
dia euroa vuodessa sairauslomien, työ-
hön liittyvien onnettomuuksien ja en-
nenaikaisen eläköitymisen takia, kun 
taas työhyvinvoinnin edistämiseen käy-
tetään vain kaksi miljardia vuosittain. 
Näin on ehkä hiukan provokatiivista 

sanoa, mutta tämä on suomalaisten työ-
markkinoiden ’kauhun tasapaino’, sanoi 
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 
Guy Ahonen Pohjoismaisten työelämän 
päihdeasiantuntijoiden konferenssissa 
Helsingissä.

Tämä suora lainaus eräästä esityk-
sestä kertoo uudesta haasteesta.

Tapaturmaselvitysten yhteydessä 
tehtyjen havainnon mukaan ns. ”Äijä-
meininki” (ohjeiden vastainen toiminta) 
on lisääntynyt ja osaltaan selittää tapa-
turmamäärien lisääntymisen.

Työsuojelu
Onko työsuojelun kehittäminen välttämätöntä?

Sairauspoissaolojen määrä on 1990- luvun jälkeen jatkuvasti kasvanut. Poissaoloja ovat aiheuttaneet eniten mielenter-

veys-, tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Nämä ovat myös merkittävimmät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt. 

Antti Ratia

Kirjoittaja toimii me-
rivoimien työturvalli-
suuspäällikkönä Me-
rivoimien Esikunnan 
henkilöstöosastolla
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Herääminen tapahtui
Työsuojelun perusajatus on osaltaan var-
mistaa työntekijöiden työkyky ja luoda 
edellytykset mahdollisimman häiriöttö-
mälle toiminnalle. 

Suomen ensimmäisenä työväensuo-
jelulakisäädöksenä pidetään keisarin ase-
tusta ”Teollisuusammateissa olevain työn-
tekijän suojelemisesta” vuodelta 1889. Sii-
nä oli säädöksiä esim. puhtaasta ilmasta, 
valaistuksesta sekä terveydelle vaarallis-
ten kaasujen poistosta. Velvoite joidenkin 
ammattiryhmien suojelemiseksi tuli 1895 

Työsuojelu
Onko työsuojelun kehittäminen välttämätöntä?

pakollisen tapaturmavakuutusjärjestel-
män muodossa. Arvostetuimpia ammat-
tiryhmiä, esimerkiksi massakoneen hoita-
jia, haluttiin suojella ja heidät vakuutet-
tiin. Vakuuttamisen taloudellinen hyöty 
huomattiin. Ammattitauteihin altistunei-
ta alettiin tilastoida vuonna 1926.

Yksityiskohtaisempia ohjeita
 Keisarin antaman asetuksen jälkeen on 
lakeja, asetuksia, päätöksiä, määräyk-
siä muutettu ja tehty uusia niin, että tä-
nä päivänä työsuojeluviranomaisen val-

vomia säännöksiä (lakeja, valtioneuvos-
ton asetuksia ja päätöksiä ym.) on kaik-
kiaan toista sataa. Uusia säännöksiä ja 
muutoksia vanhoihin säännöksiin teh-
dään vuosittain kymmeniä. 

Keisarin antaman asetuksen ajasta 
on edetty niin, että Euroopan unionin di-
rektiivi on jäsenvaltioille tarkoitettu lain-
säädäntöohje. Jäsenvaltiot päättävät mi-
ten direktiivi toteutetaan. Jos oma lain-
säädäntömme täyttää direktiivin vaati-
mukset, niin mitään kansallisia lainsää-
däntötoimia ei välttämättä tarvita.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

Monitoimialuksen takakansi. Kuva: Antti Ratia.
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Kansallinen valvonta 
Suomessa työpaikkojen työsuojelua val-
voo Sosiaali- ja terveysministeriön alai-
nen Aluevalvontaviraston (AVI) työ-
suojelun vastuuyksikkö ja siellä työsuo-
jelutarkastajat vuoden 2010 alusta alka-
en. Suomessa (AVI) vastuualueita on vii-
si. Työpaikkojen näkökulmasta työsuo-
jeluvalvonnassa ei aluehallinnon uudis-
tuksessa tapahtunut muutosta. 

350 työsuojelutarkastajaa tekee 
vuosittain lähes 25 000 tarkastusta n. 
240 000 valvottavassa työpaikassa. So-
siaali- ja terveysministeriön vastuulla 
on vastata tarkastustoiminnan resurs-
sien riittävyydestä.

AVI:n työsuojelun vastuualue yllä-
pitää ajan tasalla olevaa lainsäädäntöä 
internet-sivuillaan.

Työsuojelu ja työnantajan  
ohjaus 
Työturvallisuussäädösten ja työsuoje-
lun yhteistoimintasäädösten tarkoitta-
ma työnantaja on mm. Puolustusvoi-
mat. Työsuojelun yhteistoimintaa kos-
kevissa säädöksissä työnantajalle asete-
tuista velvoitteista vastaavat Puolustus-
voimien hallintoyksiköt. Työsuojelutoi-
mialan ohjaus Puolustusvoimissa etenee 
vastuiden mukaan seuraavasti.

Puolustushallinnon työsuojelun kes-
kustoimikunta (pj komentopäällikkö)

 – Työsuojelun yleisen kehittämisen 
valvonta puolustushallinnossa

 – Työsuojelun yhteistoiminnan to-
teutumisen valvonta puolustushal-
linnossa

Pääesikunnan henkilöstöosasto
 – Työ- ja palvelusturvallisuuden ke-

hittäminen (koulutuspäällikkö)
 – Työturvallisuuden asiantuntijaoh-

jaus (työturvallisuuspäällikkö)

 – Toiminnan yhtenäistäminen, oh-
jaaminen ja kehittäminen pysy-
väisasiakirjoin

Puolustushaarojen esikunnat
 – Puolustushaaran työsuojelujärjes-

telmän ylläpitäminen 
 – Yhteistoimintahenkilöstön ja lin-

jaorganisaation työturvallisuus-
koulutus

 – Työpaikkojen työsuojelun yhteis-
toiminnan ohjaaminen

Maavoimien Materiaalilaitos, Merivoi-
mien Materiaalilaitos, Tukilentolaivue 
sekä Ilmavoimien Viestilaitos

 – Materiaalin ja järjestelmien käyttö-
turvallisuuden varmistaminen

Sotilaslääketieteen keskus
 – Taustatiedon tuottaminen ja ana-

lysoiminen
 – Työterveyshuollon asiantuntijapal-

velut ml työpaikkaselvitykset ja ter-
veysriskien arviointi asiantuntijan 
roolissa (työterveyslääkäri / työter-
veydenhoitaja)

Hallintoyksiköt
Hallintoyksikön päällikön on nimettävä 
työpaikalle työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestämisestä ja johtamisesta vastaava 
työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvara-
päällikkö, joka hoitaa työsuojelupäälli-
kön tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Jos 
työsuojelupäällikköä ei ole nimetty, toi-
mii hallintoyksikön päällikkö itse työ-
suojelupäällikkönä (TsValvL, 28 §).

Työpaikalla on tärkeää olla tietoi-
nen voimassaolevasta lainsäädännöstä. 
Tietämättömyys jonkin säädöksen ole-
massaolosta ei vapauta sen noudattami-
sesta eikä vastuusta. Työlainsäädännön 
keskeiset lait on työpaikalla pidettävä 
kaikkien saatavilla ja nähtävänä.  

Työturvallisuuslain (TTurvL 
738/2002) perusteella työnantajan ja 
työntekijöiden on yhteistoiminnassa yl-
läpidettävä ja parannettava työturval-
lisuutta työpaikalla. Yksityiskohtaiset 
työsuojelun yhteistoimintaa koskevat 
säännökset ovat työsuojelun valvonta-
laissa (TsValvL 44/2006). Siinä sääde-
tään yhteistoiminnan perusteista, yhteis-
toimintatyöpaikasta, osapuolten edusta-
jista, edustajien valinnasta, oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä muusta yhteis-
toimintamenettelystä työsuojeluasioissa. 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on 
avustaa esimiehiä tehtävissä, jotka liitty-
vät työsuojelun asiantuntemuksen han-
kintaan sekä yhteistyöhön henkilöstön, 
työterveyshenkilöstön ja työsuojeluviran-
omaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö vas-
taa työnantajan ja henkilöstön välisen työ-
suojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden käynnistämi-
sestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Suomessa työsuojelu kattaa työn 
turvallisuuden ja terveellisyyden lisäk-
si myös palvelussuhteen ehdot, henkisen 
hyvinvoinnin, johtamisen ja organisaa-
tion toimivuuden sekä tuottavuuden ja 
yhteistoiminnan.

Sähkörasia käytössä olevassa tuvassa.  
Kuva: Antti Ratia.



13Rannikon Puolustaja 1 | 2011

Sopeutuminen muutosten  
haasteisiin

Työsuojelutoimialan haasteet ovat muut-
tuneet teollistumisen kasvun, tekniikoi-
den kehittymisen, kokemuksien, mutta 
myös kokemattomuuden johdosta. Tsaa-
rin antaman asetuksen jälkeisen ajan 
henkilöillä oli vankka käytännön ote 
kaikenlaiseen käsillä tekemiseen jo ko-
din perintönä. Sopeutuminen työpaikan 
kurinalaisuuteen oli sen ajan haaste maa- 
ja metsätöihin tottuneille henkilöille 

Ammattihenkilöstön koulutus jär-
jestettiin oppilas-, kisälli- ja mestaripe-
riaatteella, jolloin työ ja tekniikat tuli-
vat tutuiksi, mutta mestari ei sallinut op-
pimisen tapahtua liian nopeasti.

Tänä päivänä etenkin nuorten on 
vaikea saada ensimmäistä harjoittelupaik-
kaa ja kokemusta. Kotoa ei välttämättä 
saa kädentaitoja kehittäviä virikkeitä ja 
työpaikoilla kaiken pitää olla tarkasti oh-
jeistettua vastuiden selkeyttämiseksi. Pe-
rehdyttämisen merkitys on korostunut.

Työsuojelun painopisteenä on ol-
lut koko ajan tapaturmantorjunta, jota 
on pyritty edistämään ensi alkuun työn-
tekijän turvallisuuskasvatuksella sekä 
1970-luvulta lähtien voimallisesti tek-
nisillä suojauksilla, esimerkiksi koteloi-
malla laitteen vaaraa aiheuttava kohta. 

Työsuojelua osaltaan ohjaavat ta-
loudelliset seikat, joihin myös 1895 ta-
paturmavakuutuslakia käyttöönotetta-
essa kiinnitettiin huomiota.

Hyvien ohjeiden ja riittävän pereh-
dytyksen avulla pystyy toimimaan, mutta 
kun tulee ns. normaalitilanteessa turval-
lisuuteen liittyvä poikkeama, niin tilan-
teen hallinnassa kokemuksesta on hyötyä. 

Työsuojelun painopiste on siirty-
nyt fyysisestä suojelusta enemmän eh-
käisemään henkistä kuormitusta, mikä 
on seurausta työelämän muutoksesta, 

mm. globalisaatiosta, tietotyön lisään-
tymisestä sekä työntekijöiden ikäänty-
misestä. Ikääntyvien henkilöiden tiedot 
sekä taidot ja tämän päivän haasteet ei-
vät aina kohtaa, mikä myös lisää henkis-
tä kuormitusta. 

2000-luvulla työsuojelussa ovat ko-
rostuneet erityisesti työssä jaksaminen, 
ikääntyvien ihmisten erityistarpeet sekä 
fyysisen ja henkisen väkivallan uhka työ-
paikalla. Hyvää tutkimusta ja tuloksia 
on tehnyt mm. Työterveyslaitos.

Kansainvälisyys
Työturvallisuussäädösten noudattamis-
ta valvovilla viranomaisilla on toiminta-
valtuudet vain Suomen valtakunnan alu-
eella. Puolustushallinnon virasto- ja lai-
toskohtaisen työsuojelun yhteistoimin-
tasopimuksen sopimusmääräykset eivät 
koske ulkomailla tapahtuvaa sotilaallis-
ta kriisinhallintatoimintaa.

Koska työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestämisestä ulkomailla tapahtuvassa 
sotilaallisessa kriisinhallintatoiminnas-
sa ei ole säädöksiä eikä sopimusmäärä-
yksiä, tulee puolustushaarojen esikuntien 
ohjeistaa tämän toiminnan työ- ja palve-
lusturvallisuuden kehittämiseksi tarvit-
tavat yhteistoimintamenettelyt. Tällöin 
yhteistoiminnan ensisijaisena tarkoituk-
sena tulee olla esitysten tekeminen toimi-
valle organisaatiolle työ- ja palvelustur-
vallisuutta vaarantavien tekijöiden jat-
kuvan tarkkailun ja seurannan sekä vii-
vytyksettömän korjaamisen järjestämi-
sestä. Työ- ja palvelusturvallisuutta vaa-
rantavina tekijöinä käsitellään kaikkia 
henkilöstön fyysistä ja henkistä terveyttä 
uhkaavia tekijöitä. Lähtökohtaisesti so-
ta-aluksilla noudatetaan työturvallisuus-
lakeja ja yleisiä työturvallisuusmääräyk-
siä siten, kuin siitä on erikseen käsketty.

Näin edetään
Työsuojelun toimintaa ja valvontaa Puo-
lustusvoimissa kehitetään olemassa olevin 
hankkein ja käytössä olevin menetelmin. 
Niistä yhtenä mainittakoon työturvalli-
suutta mittaava menetelmä, joka tuottaa 
työturvallisuusindeksiluvun. Menetelmä 
on kysely, johon vastaavat työnantajan 
edustajana työsuojelupäällikkö ja työn-
tekijöiden edustajana työsuojeluvaltuu-
tettu yhdessä. Indeksiluku tuo esiin työ-
turvallisuuden kehityksen suunnan sekä 
asiat, joihin tulee kiinnittää huomiota.

Puolustusvoimissa työsuojelu eri 
puolustushaaroissa painottuu myös eri-
koisaloille. Esimerkiksi merivoimien toi-
mintaympäristössä aluksilla käytössä 
on ajantasainen Sotilasmerenkulkuohje 
(SMO), joka mm. ohjaa turvallisempaan 
työntekoon. Näiden lisäksi ovat sotava-
rusteita koskevat säädökset, määräykset 
ja normit. Laivatyöturvallisuutta kos-
kevat säädökset, joista säädetään valtio-
neuvoston päätöksissä ja asetuksissa, se-
kä Suomen ratifioimat merenkulkijoita 
koskevat kansainväliset sopimukset. Uu-
distettu merityölainsäädäntö on toden-
näköisesti valmistunut tämän kirjoituk-
sen ilmestyessä. Esimerkkejä säädöksistä.

 – Valtioneuvoston päätös työympäris-
töstä aluksessa (417/81).

 – Valtioneuvoston päätös laivatyös-
sä noudatettavista järjestysohjeista 
(418/81)

 – Valtioneuvoston asetus alukses-
sa käytettävistä suojeluvälineistä ja 
mittauslaitteista (825/2001)

 – Työsuojeluhallituksen päätös me-
lusta (981/77)

 – Työsuojeluhallituksen asetus laiva-
väen asuintiloista aluksella (212/90)

 –  Asetus laivaväen ruoanpidosta aluk-
silla (601/85)

Välitetään toisistamme.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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K yse on työturvallisuuskortis-
ta, joka vaaditaan jo useilla si-
viilityöpaikoilla. Vaatimus on 

jopa niin ehdoton, että kortin puuttues-
sa sotilashenkilöiltäkin on joskus evätty 
pääsy tuotantotiloihin. Pulmalliseksi - 
ja kieltämättä hieman noloksikin - tilan-
ne osoittautui, kun käännytetyt sotilas-
henkilöt olivat menossa valvomaan vas-
tuullaan olevan kaluston huoltoa.

Vaikuttaa siis siltä, että kortti on 
ainakin organisaation kannalta san-
gen tarpeellinen, vaikka sen merkitystä 
ei henkilökohtaisella tasolla haluttaisi-
kaan tunnustaa. Yli 600 000 suoritet-
tua korttia osoittaa, että korttijärjestel-
mästä on tullut eräänlainen työelämän 
standardi, jota ei yksinkertaisesti voi 
enää jättää huomiotta.

Työturvallisuuskortin tarve ja sen 
vaatiminen johtuvat työelämän muuttu-
misesta dynaamisemmaksi ja verkottu-
neemmaksi. Työntekijät vaihtavat työn-
antajaa hyvinkin usein. Urakoita ja pal-
veluita ulkoistetaan, ja monesti ne ketjut-
tuvat monimutkaisiksi kudelmiksi, joissa 
vastuutahon märittäminen voi olla vaike-
aa ja tulkinnanvaraista. Eri toimijoiden 
suorittama työ voi vaikuttaa toisten työn-
tekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Käyttöön, ja jopa lainsäädäntöön, 
on vakiintunut yhteisen työpaikan käsite. 
Yhteinen työpaikka on kyseessä silloin, 
kun samalla työpaikalla työskentelee use-
ampi kuin yksi työnantaja. Käytännössä 
näistä aina joku hallitsee kokonaisuutta 

Lompakko pullistelee jo ennestään kaikenlaisia kortteja. Nyt pitäisi sitten 

hankkia vielä jokin ”työsuojelukortti”. Mistä ihmeestä oikein on kysymys?

Työturvallisuus kortilla?

eli käyttää pääasiallista määräysvaltaa. 
Tällaista työnantajaa kutsutaan tilaajak-
si. Muita työnantajia kutsutaan toimitta-
jiksi riippumatta siitä, toimittavatko he 
materiaalia vai palveluja. Myös alueella 
toimiva asiakas tai vierailija on toimit-
tajan asemassa. Joskus roolien erottami-
nen voi olla vaikeaa. Tyypillisesti tilaaja 
on se, joka hallitsee infrastruktuuria. Ti-
laajalla ei tarvitse olla suoraa organisato-
rista käskyvaltaa toimittajiinsa nähden, 
eikä useimmiten olekaan.  Kukin työn-
antaja vastaa oman organisaationsa työ-
turvallisuudesta. Tilaaja vastaa omansa 
ohella myös yhteisen työpaikan turvalli-
suuteen liittyvistä asioista.

Koska työnantaja on vastuussa 
työntekijöidensä osaamisesta – siis myös 
työturvallisuusosaamisesta – on työnan-
tajalla oltava jokin mekanismi osaami-
sen todentamiseen. Niin ikään tilaajan 
on voitava jotenkin varmistua siitä, et-
tä toimittajilla on riittävät perustie-
dot työturvallisuudesta. Tähän tarkoi-
tukseen on luotu työturvallisuuskort-
tijärjestelmä. Kortin tarkoituksena on 
osoittaa työturvallisuuden perustason 
hallinta. Idea on siis sama kuin ajokor-
tissa tai vaikkapa tulityökortissa: Niis-
säkään muovinpala sinänsä ei lisää tai-
toa, vaan se toimii yleisesti tunnustettu-
na ja yhdenmukaisena tositteena tietyn 
oppimäärän omaksumisesta. Yhteismi-
tallisuuden kiistattomana etuna on myös 
päällekkäisen koulutustarpeen merkit-
tävä väheneminen.

Työturvallisuuskorttikurssin hyväksy-
tysti suorittaneella on

 – perustiedot yhteisen työpaikan yh-
teistoiminnasta ja yleisistä vaaroista 

 – tiedot työturvallisuuden keskeisistä 
periaatteista ja hyvistä käytännöistä 

 – perusvalmiudet omaksua työpaik-
ka- ja työtehtäväkohtainen pereh-
dyttäminen.

Lisäksi korttikurssin tavoitteina 
on edistää tapaturmien torjuntaa ja yh-
tenäistää henkilöstön turvallisuuskou-
lutusta.

Työturvallisuuskortin saadakseen 
on käytävä yhden työpäivän mittainen 
työturvallisuuskorttikurssi ja läpäistä-
vä kirjallinen koe. Kurssin voi järjes-
tää kouluttajakoulutuksen suorittanut 
ja hyväksytty kurssinjohtaja. Kortti on 
voimassa viisi vuotta. Se uusitaan ker-
tauskurssilla, joka on vielä tällä hetkel-
lä puolen päivän mittainen, mutta muut-
tumassa työpäivän kestäväksi.

Työturvallisuuskorttijärjestelmää 
sekä siihen liittyvää kehitystoimintaa, 
koulutusta ja rekisteröintiä ohjaa ja 
valvoo työturvallisuuskorttitoimikunta. 
Toimikunta hyväksyy korttikoulutuksen 
sisällön ja valvoo koulutuksen tasoa, se-
kä päättää tarvittavista toimenpiteistä 
kuten varoituksista ja koulutusoikeuk-
sien poisottamisesta.

Toimikunta kuuluu Työturval-
lisuuskeskukseen, joka perustettiin 
alun perin työmarkkinakeskusjärjestö-
jen työsuojelutoimistoksi vuonna1970. 
Tuolloin työmarkkinaosapuolet halusi-
vat yhteistoiminnassa aktiivisen roolin 

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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työsuojelussa ja TTK on pyrkinyt toimi-
maan työnantajien ja työntekijöiden etu-
jen yhteensovittajana.

Miten tämä kaikki sitten kosket-
taa Merivoimia? Onko kyseessä vain si-
viiliyhteiskunnan vaatimuksesta käyt-
töön otettava muodollisuus?

Tämä koskettaa Merivoimia ainakin 
yhteisen työpaikan kautta. Eikä kyseessä 
ole muodollisuus vaan mahdollisuus.

Varuskunta on aina yhteinen työ-
paikka! Pääasiallista määräysvaltaa 
käyttää joukko-osasto. Se on siis tilaaja. 
Toimittajina ovat esimerkiksi Puolustus-
hallinnon Rakennuslaitos, Sotilaslääke-
tieteen keskus, PURU, sotilaskoti, edel-
lä mainittujen tavaran- ja palveluiden 
toimittajat, Millog Oy, jne. Luetteloa 
voisi jatkaa vaikka miten pitkälle. Toi-
saalta Merivoimilla on paljon sidoksia 
myös muuhun siviiliyhteiskuntaan. Juuri 
siellähän ovat telakat ja muut palvelun-
tuottajat sekä tavarantoimittajat. Telak-
ka tai konepaja ovatkin hyviä esimerk-
kejä yhteisistä työpaikoista, jonne meri-
voimien edustaja menee asiakkaana, eli 
toimittajan ominaisuudessa. Tällaisis-
sa paikoissa myös työturvallisuuskortin 
vaatiminen on pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus, eikä esimerkiksi merivoimien 
henkilöstön kortittomuudelle annetta-
ne enää kovin pitkää siirtymäaikaa. Juu-
ri tässä kohtaa muodollisuus muuttuu 
mahdollisuudeksi: Ei ole tarpeen käyt-
tää resursseja sen selvittämiseen, minkä-
lainen tosite työturvallisuusosaamiselle 
hankittaisiin ja mistä sellaisen saisi. Työ-
turvallisuuskortti on yhteismitallinen ja 
ainoa hyväksytty ”lupakirja”, eikä se ole 

sidoksissa hankintapaikkaan. Kiireelli-
sessä tapauksessa – jos kustannukset ei-
vät ole rajoitteena – sen saa hyvinkin no-
peasti kaupallisilta kursseilta.

Työturvallisuuskorttikoulutus 
merivoimissa
Puolustusvoimien viralliset tavoitteet 
on kerrottu PV:n toimintasuunnitel-
massa (AE12491). Sen kanssa hyvin lin-
jassa on merivoimien toimintasuunnitel-
ma (DF12292, alaliite 6.10), joka asettaa 
muun muassa seuraavat tavoitteet:

 – Parannetaan esimiesten 
työturvallisuuden johtamistaitoja.

 – Lisätään henkilöstön työturval-
lisuustietoutta sekä parannetaan 
työturvallisuuskulttuuria työtur-
vallisuuskorttikoulutuksella.

 – Puolustusvoimien 
koulutus- sekä työnjohto- 
ja valvontahenkilöstöllä on 
työturvallisuuskortti viimeistään 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

 – Omaa henkilöstöä on koulutettu 
siinä määrin, että voidaan vaatia 
kaikilta vieraan työnantajan työn-
tekijöiltä työturvallisuuskorttia 
vuonna 2010.
Tavoitteet ovat hyviä ja realistisia. 

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kan-
nalta niistä voi herätä vaikkapa seuraa-
via ajatuksia:

 – Työturvallisuuden ja varsinaisen 
työn johtamista ei saisi erottaa toi-
sistaan. Turvallisuuden pitäisi olla 
luonteva ja itsestään selvä osa johta-
mista ja ammattitaitoa kaikilla te-
kemisen tasoilla. Johtaminen edel-
lyttää riittävää sisältöjen tuntemus-
ta, joten työturvallisuuskortti tu-
kee hyvin myös työturvallisuuden 
johtamista.

 – Työturvallisuuskortti on hyvä kei-
no parantaa työpaikan turvalli-
suuskulttuuria. Hyvin järjestetty 
työturvallisuuskorttikoulutus ot-
taa huomioon myös arvot ja asen-
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Suomenlahden Meri-
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teet sekä parhaimmillaan herättää 
mielenkiinnon oman työpaikan 
turvallisuuteen.

 – On hyvä, että asialle on asetettu selvä 
määräaika. Vaatimus voi tosin osoit-
tautua haastavaksi, mutta mahdoton 
se ei suinkaan ole. Määräaika osoit-
taa sekä omalle henkilöstölle että ym-
päröivälle yhteiskunnalle, että asia 
otetaan vakavasti.

 – Viimeinen vaatimus on esimiesten 
kannalta vaikein: on osattava mää-
ritellä yhtenäiset menettelytavat, 
joita toimittajiin sovelletaan. Mil-
loin kortti siis tosiasiassa tarvitaan, 
kuka asiaa valvoo, miten se otetaan 
huomioon palveluja tilattaessa tai 
sopimuksia tehtäessä, miten se voi 
tai saa vaikuttaa aikatauluihin, jne.?

Työturvallisuuskortin suhde 
palvelusturvallisuuteen
Puolustusvoimien omien varomääräys-
ten merkitys on sisäistetty hyvin ja nii-
tä noudatetaan kiitettävän tarkasti. Sitä 
vastoin yllättävän iso osa sotilaista tun-
tuu kokevan työturvallisuuslain ja muun 
siviiliohjauksen vieraaksi ja hankalaksi. 
On jopa kuulunut väitteitä, joiden mu-
kaan varomääräykset korvaisivat työ-
turvallisuuslain ja muut siviilisäädök-
set. Näinhän ei suinkaan ole.

Työturvallisuuslain 4 §:ssä nimit-
täin sanotaan: [työturvallisuuslakia] so-
velletaan myös…  ”asevelvollisen ja nais-
ten vapaaehtoista asepalvelusta suoritta-
van työhön 6 §:ssä säädetyin rajoituksin”

Siinä 6 §:ssä sitten kerrotaan, et-
tä ”lakia ei sovelleta Puolustusvoimi-
en… sellaiseen sotilaalliseen harjoituk-
seen ja koulutukseen sekä siihen välittö-
mästi liittyvään työhön, jonka pääasial-
linen tarkoitus on sotilaallisessa toimin-
nassa tarvittavien erityisten valmiuksien 
harjoittaminen.”

Siis: Lakia sovelletaan myös Puo-
lustusvoimissa aina, paitsi siinä erikois-
tapauksessa kun ”ryhmä on rynnäkös-
sä ryytimaan reunassa”. Rynnäköinti on 
erityinen sotilaallinen valmius, eikä sitä 
koskevaa työturvallisuusohjeistusta ole 
siviilisektorilta saatavissa. Jos olisi, niin 
sitä pitäisi noudattaa.

Siviilisäädösten ohittamista on 
usein perusteltu juuri 6 §:ssä mainitulla 
sotilaallisella harjoituksella. Perustelu on 
virheellinen, koska lainlaatija ei ole tar-
koittanut työaikakirjanpidossa näkyvää 
”SH:ta”. Niinpä sotaharjoitusperustei-
senakaan toteutettu harjoitus ei oikeuta 
vetäytymään kypärän alle piiloon, vaan 
siviilisäädöksiä ja turvallisia käytäntö-
jä on noudatettava aina kun sellainen on 
olemassa. Pitäisikin ajatella, että siviili-
säädökset ja turvallisiksi havaitut käy-
tännöt ovat se vankka perustus, jonka 
päälle Puolustusvoimien palvelustur-
vallisuus rakentuu, ja jonka sotilaalli-
sen toiminnan erikoisluonteesta johtu-
via aukkoja varomääräysten avulla pai-
kataan. Työturvallisuuskorttikurssi on 
kompakti mutta kattava peruspaketti, 
joka antaa hyvän pohjan palvelustur-
vallisuuden rakentamiselle.

Korttikoulutuksen sisällöstä
Korttikoulutuksen sisältö pohjautuu 
työturvallisuutta koskevaan lainsää-
däntöön ja sopimuksiin, mutta myös 
turvallisiksi todettuihin käytäntöihin, 
joilla kaikilla ei sinänsä ole säädöspe-
rustaa. Kuitenkin tällaisten käytäntö-
jen asema on varsin vahva – onhan ne 
tentissä ilmaissut omaksuneensa jo yli 
600 000 työntekijää.

On esitetty arvostelua siitä, että 
työturvallisuuskorttikurssin oppisi-
sältö on teollisuus- ja rakentamispai-
notteinen. Sitä ei käy kiistäminen. Ope-
tettava ja tentittävä aineisto perustuu 

työelämässä todettuihin yleisiin riskei-
hin, ja niin pitää ollakin, koska päivän 
mittaisessa kurssissa on pakko keskit-
tyä olennaiseen. Oppisisällöllä on kui-
tenkin varsin paljon liittymäpinto-
ja merivoimiin. Merivoimissahan on 
edustettuna valtava kirjo erilaisia teh-
täviä, joista merkittävä osa on teknisiä 
tai tekniikkaan liittyviä. Onpa kurs-
seilta tullut sellaistakin palautetta, et-
tä vaikka arkityössä ei kurssin asioita 
juurikaan tarvitsisi, niin vapaa-ajalla 
niistä on paljonkin hyötyä. Tämäkin on 
erinomainen tulos: Sairaspäivän hinta 
on nimittäin työnantajalle sama, tapah-
tuipa tapaturma työssä tai vapaa-ajalla 
omaa taloa remontoitaessa.

Työturvallisuuskorttikoulutus on 
hyvä esimerkki aikuiskoulutuksesta. 
Työelämässä toimineiden kurssilaisten 
asenne ja kokemus ovat arvokas kasvu-
maa tiedon siemenille. Kurssin ”suola-
na” pidetäänkin usein keskustelua, joka 
jalkauttaa teorian. Pienenä haasteena on 
erittäin tiivis ohjelma, joka ei salli kovin 
syvällistä paneutumista yksittäisiin ky-
symyksiin.

On mahdollista pitää myös täsmä-
kursseja, joilla normaalin oppisisällön 
lisäksi käsitellään jotain sellaista aihet-
ta, jonka kurssin tilaaja kokee kaipaa-
van enemmän aikaa. Tällaisia 1½ päi-
vän kursseja on pidettykin ja kokemuk-
set ovat olleet hyviä. Onnistumisen edel-
lytyksenä on kurssin tarvitsijan aktiivi-
suus lisäaiheiden suhteen.

Pelkästään johdolle suunnattua 
työturvallisuuskoulutusta on olemassa. 
On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että 
johto osallistuu myös tavalliseen ”duu-
narikoulutukseen”.  Näin syntyy käsi-
tys siitä, mitä kentällä tehdään. Samal-
la työnjohdon ja työntekijöiden joskus 
vierailta tuntuvat esitykset työturvalli-
suuspanostuksista saavat uuden tarkas-

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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telukulman. Tätä on pidetty avartavana 
ja hyödyllisenä myös kurssin käyneiden 
johdon edustajien keskuudessa.

Koulutusmahdollisuudet  
merivoimissa
Kurssi voidaan järjestää hankkimalla 
kaupalliselta toimijalta tai merivoimien 
sisäisenä koulutuksena. Kaupallisilla 
kursseilla yhden kortin hinta vaihtelee 
suuresti, mutta hintaluokka on tyypilli-
sesti sadasta eurosta ylöspäin.

Sisäisenä koulutuksena järjestetyl-
lä kurssilla yhden kortin hinnaksi tulee 
kouluttajakustannuksineen ~15 €. Se on 
muuten 1/16 – 1/25 yhden sairauspäivän 
hinnasta. (Yhden sairauspäivän hinta on 
työnantajalle 240 – 380 €. Lähde: Veli-
Matti Lehtonen Valtiovarainministeriö, 
henkilöstöosasto -  Valtion työmarkki-
nalaitos)

Kurssin pituus on yksi työpäivä, 
jonka voi tarvittaessa jakaa osiin. Hy-
vänä menettelynä on pidetty kahdelle 
päivälle jaettua kurssia, jolloin tietotul-
va vyöryy päälle hieman paremmin su-
lateltavina paloina. Tällainen menettely 
on edullisimmillaan silloin kun kursseja 
järjestetään useita peräkkäin.

Sisäisen koulutuksen etuna on hin-
nan lisäksi joustavuus: Koulutus pide-
tään omalla työpaikalla, jolloin aika-
tauluista voidaan sopia eikä matkakus-
tannuksia synny.

Työturvallisuuskortti on mahdol-
lista liittää myös muun henkilöstökou-
lutuksen yhteyteen. Niinpä esimerkiksi 
aliupseerien tai upseerien koulutukses-
sa voisi aivan hyvin panostaa yhden päi-
vän korttikurssiin. Silti myös kouluis-
sa on syytä pitää työturvallisuuskortti-
kurssi omana selvänä kokonaisuutenaan, 

eikä silputa sitä hajalleen muun koulu-
tuksen joukkoon. On nimittäin havait-
tu, että useissa oppilaitoksissa on muun 
opetuksen ohessa saatu työturvallisuus-
kortti, mutta asianomainen itse ei ole tie-
toinen koko kortista.

Lopuksi
Työturvallisuuskorttikoulutus on otta-
nut merivoimissa ensi askeleensa. Nyt 
kulkuun on vain saatava vakaa suunta 
ja pitkä askel, koska matkaa tavoittee-
seen on vielä paljon. Avainasemassa on 
johto, jonka vastuulla työturvallisuuden 
kehittäminen muutenkin on. Kehitystyö-
tä kannattaa suunnata lisää koulutuksen 
suunniteluun ja koordinointiin koko me-
rivoimien alueella. Keskitetyllä suunnit-
telulla ja rahoituksella saadaan merivoi-
mien kannalta paras tulos, ja resurssien 
hukkaprosentti minimoituu.
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E päilyjä työskentely- ja majoi-
tustilojen sisäilman laadusta 
on esiintynyt eri puolilla Meri-

voimien toimialuetta viime aikoina. Me-
rivoimien henkilökunta ja varusmiehet 
työskentelevät ja majoittuvat monin pai-
koin vanhoihin rakennuksiin vanhimpi-
en ollessa yli 100 vuotiaita. Ongelmia on 
ollut myös uudemmissa rakennuksissa. 
Myös muutamalla aluksella on ilmennyt 
sisäilmaongelmia. 

Kosteus- ja homevaurio
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttaja 
on aina liiallinen kosteus siellä, missä si-
tä ei saisi olla. Kosteus voi olla peräisin 
rakennuksen/aluksen ulkopuolelta tai si-
säpuolelta. Jos kastuneita materiaaleja ei 
kuivata tai poisteta ja kosteus jää raken-
teisiin, johtaa tämä ennen pitkää mikro-
bikasvuun. Tästä taas seuraa rakennuk-
sessa tai aluksessa asuvien tai työskente-
levien ihmisten altistuminen mikrobeille 
ja mahdollinen sairastuminen. Aluksilla 
homeongelmia on ilmennyt muutamas-
sa vanhassa aluksessa. Ongelmia on ol-
lut myös yhteydessä rungon vaurioihin. 

Merkkejä, jotka viittaavat kosteuden 
pääsystä rakenteisiin:

 – värimuutokset pinnoilla ja eris-
teissä

 – maalin tai tasoitteen ilman syytä il-
menevä hilseily 

 – selvät mikrobikasvustot

 – lattiamateriaalin kupliminen ja ir-
toilu

 – kaakelilaattojen irtoilu
 – laattojen saumausten ja muiden tii-

visteiden puuttuminen tai rikkou-
tuminen märkätiloissa

 – poikkeava haju
 – tunkkainen, ummehtunut haju
 – maakellarin haju
 – väri muutokset rakennuksen ulko-

seinässä
 – valumajäljet
 – tiivistynyttä vettä ikkunalaudoilla
 – poikkeava veden kuluminen ilman 

syytä

 – kosteuden nousu rakennuksen ki-
vijalassa

 – aluksella saumauskohtien ruostu-
minen

Terveyshaitta
Väestötutkimukset osoittavat rakennus-
ten kosteusvaurioiden ja homeongelman 
yhteyden seuraaviin oireisiin: 

Ärsytysoireet:
 – nenän tukkoisuutta/nuhaa
 – lisääntynyttä limaneritystä
 – pitkittynyttä yskää
 – yöyskää
 – nielun ärsytystä
 – hengenahdistusta
 – hengityksen vinkunaa
 – silmäoireita
 – käheyttä
 – silmän sidekalvon infektiot

Yleisoireet:
 – poikkeuksellista väsymystä
 – päänsärkyä
 – lievää lämpöilyä/kuumetta
 – pahoinvointia
 – nivelsärkyä/lihassärkyä

Sairaudet:
 – astma
 – nuha
 – silmätulehdus
 – allerginen alveoliitti eli homepöly-

keuhko

Kosteusvauriot ja 
sisäilmaongelmat

ELL ja sisäilmaongelma sekä homeiset virvet. 
Kuva: Antti Ratia.

Kaarina Sand

Eläinlääkäri 
Merivoimien Esikunta 
Huolto-osasto
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 – ODTS eli orgaanisen pölyn
 – aiheuttama toksinen oireyhtymä
 – toistuvat hengitystietulehdukset

Terveydensuojelulaissa terveyshai-
talla tarkoitetaan sairautta tai sen oiret-
ta tai sellaisten olosuhteiden esiintymis-
tä, että sairauden tai oireiden syntymi-
nen on mahdollista. Asumisterveysop-
paassa rakennuksen mikrobien aiheut-
tama terveyshaitta on määritelty seu-
raavasti: ”Rakennuksen mikrobikasvus-
tolla tarkoitetaan pinnoilla/ rakenteis-
sa olevaa home-, hiiva- tai bakteerikas-
vustoa, joka on silminnähtävää tai se on 
varmennettu mikrobiologisten analyy-
sien avulla. Tällaista mikrobikasvustoa 
esimerkiksi asunnon sisäpinnoilla, sisä-

puolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä 
sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoil-
maa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää 
terveydensuojelulain tarkoittamana ter-
veyshaittana. Tämä perustuu siihen, että 
mikrobikasvustoista irtoaa itiöitä, mui-
ta hiukkasia, hajuja aiheuttavia ja muita 
haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan.

Mikrobit 
Mikrobit ovat monipuolisia, toisistaan 
poikkeavia eliöitä ja ne lisääntyvät te-
hokkaasti. Mikrobeihin kuuluu baktee-
rit, virukset ja sienet. Mikrobeja esiintyy 
kaikkialla, koska niillä on kyky sopeu-
tua uusiin erilaisiin olosuhteisiin. 

Aktinomykeetit eli sädesienet ovat 
bakteereita, joilla on jossain elinkier-

ron vaiheessa rihmasto ja ne muistut-
tavat siten sieniä. Aktinobakteereihin 
kuuluvat Streptomyces-lajit liittyvät 
usein kosteusvaurioihin ja niillä on tyy-
pillinen mullan ja maakellarin haju. Ho-
meet ovat rihmasieniä, jotka lisääntyvät 
suvuttomasti itiöiden avulla. 

Kosteus- ja homevaurioihin liittyy 
jonkin verran tavanomaista korkeam-
pia pitoisuuksia mikrobeja  ja tavalli-
sesta poikkeava lajisto.

Kosteusvaurioindikaattori on mik-
robi, jota ei yleensä tavata terveessä, vau-
rioitumattomassa rakennuksessa ja jon-
ka esiintyminen rakennuksesta otetussa 
näytteessä viittaa siihen, että rakenteessa 
on tai on ollut kosteusvaurio. Indikaat-
torimikrobeina pidetään myös ns. tavan-

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

Merisotakoulun esikunta työskentelee rakennuksessa, joka rakennettiin venäläisen varuskuntasairaalan tarttuvien tautien osastoksi ensimmäisen maail-
mansodan aikana. Rakennuksen alakerta peruskorjattiin 2008-2009. Kuva: matruusi Joonas Hokka.
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omaisia mikrobeja jos niitä esiintyy suu-
rina pitoisuuksina näytteissä.

Kosteusvaurioindikaattoreita:
 – Acremonium*
 – Aspergillus fumigatus*
 – Aspergillus ochraceus*
 – Aspergillus penicillioides/A.

restrictus
 – Aspergillus sydowii*
 – Aspergillus terreus*
 – Aspergillus versicolor*
 – Chaetomium*
 – Eurotium
 – Exophiala
 – Fusarium*
 – Oidiodendron
 – Geomyces
 – Paecilomyces*
 – Phialophora
 – Scopulariopsis
 – Sporobolomyces
 – Sphaeropsidales (Phoma)
 – Stachybotrys*/Memnoniella*
 – Trichoderma*
 – Tritirachium/Engyodontium
 – Ulocladium
 – Wallemia
 – Aktinomykeetit eli sädesienet*
 –

* mahdollisesti toksiineja tuottavia 
mikrobeja

Mykotoksiinit
Mykotoksiinit eli homemyrkyt ovat sien-
ten myrkyllisiä aineenvaihduntatuottei-
ta. Rakennusmateriaalien homehtumi-
sen yhteydessä mykotoksiinit voivat va-
pautua ilmaan ja kulkeutua iholle tai 
hengitysteihin.  Rakennuksissa, jois-
sa kasvaa toksiineja tuottavia homeita 
ja bakteereja, esiintyy vakavampia ter-
veyshaittoja kuin muulla tavoin vauri-
oituneissa rakennuksissa.. 

Toksiinintuottajamikrobeja kos-

teusvauriorakennuksista otetuissa näyt-
teissä ovat mm.:

 – Acremonium 
 – Aspergillus flavus 
 – Aspergillus fumigatus 
 – Aspergillus ochraceus 
 – Aspergillus sydowii 
 – Aspergillus terreus 
 – Aspergillus versicolor 
 – Chaetomium 
 – Fusarium 
 – Memnoniella 
 – Oidiodendron 
 – Paecilomyces 
 – Stachybotrys 
 – Trichoderma 
 – Streptomyces 

Säädöstausta ja valvonta
Sisäilman laadusta säädetään kahdessa 
laissa: Työturvallisuuslaissa ja Tervey-
densuojelulaissa.  

Työturvallisuuslaki huolehtii hen-
kilökunnan terveydestä ja turvallisuu-
desta työpaikalla.

Molemmat lait pätevät silloin, kun 
huolehditaan varusmiesten palvelusympä-
ristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. 

Työturvallisuuslain mukaan työn-
antajan tulee selvittää, tunnistaa ja ar-
vioida työstä, työtilasta, työympäristös-

tä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- 
ja vaaratekijät. Työntekijän altistumi-
nen biologisille tekijöille on rajoitetta-
va niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä 
aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän 
turvallisuudelle tai terveydelle taikka li-
sääntymisterveydelle

Terveydensuojelulain mukaan asun-
non ja muun sisätilan sisäilman puhtau-
den, lämpötilan, kosteuden, melun, il-
manvaihdon, valon, säteilyn ja muiden 
vastaavien olosuhteiden tulee olla sellai-
set, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisä-
tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Oles-
kelutilassa ei saa mikrobeja siinä määrin, 
että niistä aiheutuu terveyshaittaa. 

Terveydensuojelulain mukaisina vi-
ranhaltijoina Puolustusvoimissa toimi-
vat puolustushaaraesikuntien ja huolto-
rykmenttien eläinlääkärit. Terveyden-
suojelulain puitteissa eläinlääkärit val-
vovat varusmiesten tilojen terveellisyyt-
tä mukaan lukien sisäilman laatua niiltä 
osin kuin se on määrätty Puolustusvoi-
mien tehtäväksi. 

Puolustusvoimien valvontaan kuu-
luvat mm. harjoitusalueiden tilat, ja 
Puolustusvoimien turvaluokittelemat 
tilat, kuten johtokeskukset ja alukset. 

Muissa Puolustusvoimien kohteis-
sa kuten kasarmien majoitus-, koulutus- 

Pesulan seinän homekasvustoa. Kuva: Antti Ratia.
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ja urheilutiloissa terveydensuojeluviran-
omaisena toimii kunnan terveydensuoje-
luviranomainen. 

Puolustusvoimissa ei ole työsuoje-
luviranomaisia. Ongelmatapauksissa vi-
ranomaisvalvojana toimii aluehallinto-
viraston työsuojelutarkastajat. 

Tilojen terveellisyydestä on työtur-
vallisuuslain mukaan vastuussa työnan-
taja. Terveydensuojelulaki puolestaan 
velvoittaa suoraan rakennuksen omis-
tajaa. Senaattikiinteistöjen, Puolustus-
hallinnon rakennuslaitoksen ja Puolus-
tusvoimien väliset sopimukset sekoitta-
vat kuitenkin vastuutahoja, mikä jois-
sain tapauksissa on aiheuttanut turhaa 
viivettä korjausten suhteen, kun vastuu/
maksajataho on ollut epäselvä. 

Työntekijän (ja varusmiehen) tu-
lisi aina ilmoittaa tiloissa havaitsemis-
taan sisäilmaan kohdistuvista epäilyis-
tä. Esimiesten tulee huolehtia siitä, et-
tä heille tehdyt ilmoitukset tulevat työ-
suojeluvaltuutettujen-, työtsuojelupääl-
liköiden, kiinteistöistä/aluksista vastaa-
vien,  joukko-osastojen sisäilmatyöryh-
mien tai eläinlääkärin tietoon.  

Sisäilmatarkastukset ja 
mikrobimittaukset:
Kun rakennusta tarkastetaan sisäilmae-
päilyn takia, tehdään rakennukseen kat-

sastuskäynti, jossa aistinvaraisesti tar-
kastellaan kosteusvaurion merkkejä, 
haastatellaan tilan käyttäjiä ja mita-
taan rakenteiden pintakosteuspitoisuuk-
sia. Sisäilmakyselyllä tarkennetaan tar-
vittaessa ongelmien sijaintia ja laatua.  
Mikrobien mittaustarve määräytyy ta-
pauskohtaisesti. Selvissä vesivahinko- 
tai kosteusvauriotapauksissa ei kallii-
ta mikrobinäytteitä yleensä tarvita, el-
lei tilojen käyttäjien oireilu tai vaurion 
laajuuden määrittäminen sitä edellytä. 

Mikrobinäytteitä on otettava aina 
vauriopaikoista silloin, kun on epäilyä 
mahdollisesta työperäisestä sairastumi-
sesta (työntekijöillä voimakasta oireilua ja 
sairastelua). Tällöin näytteenottajana tuli-
si olla talon ulkopuolinen riittävän päte-
vyyden omaava taho. Luotettavin näyte ns. 
materiaalinäyte otetaan suoraan homehtu-
neesta materiaalista. Jollei tämä ole mah-
dollista voidaan ottaa pyyhintänäytteitä ja 
pintapölynäytteitä. Hankalissa tapauksis-
sa voidaan ottaa mikrobimäärityksiä myös 
sisäilmasta. Jos ilmanäytteitä otetaan su-
lan maan aikana, on näyte otettava myös 
ulkoilmasta ja tehtävä vertailu ulkoilma- 
ja sisäilmapitoisuuden ja -lajiston välillä.

Mikrobimittausten tulkintaa
Mikrobitulosten tulkinta tehdään yleen-
sä Sosiaali- ja terveysministeriön asu-

misterveysohjeen perusteella. Tuloksia 
sekoittavia tekijöitä on mm. se, että ra-
ja-arvot ja säädökset nojaavat viljelyme-
netelmiin ja ne eivät aina kuvaa tilannet-
ta täysin varsinkin, jos kyseessä vanha ja 
kuivunut vaurio.

Toimistotiloissa koneellinen ilman-
vaihto ”huuhtelee” sisäilman epäpuh-
tauksia tehokkaasti, mutta terveyshait-
taa voi tästä huolimatta esiintyä. Näin 
ollen työpaikalla voi olla homeesta ja 
kosteudesta johtuvia ongelmia, vaikkei 
jokin raja-arvo edes ylittyisi ja osa sisäil-
maongelmaisista rakennuksista jää näin 
ollen tunnistamatta.

Johtopäätökset
Työpaikalla tulisi ensisijaisesti huoleh-
tia siitä, ettei kosteus- tai homevaurioi-
ta pääsisi syntymään. Näkyvä tai raken-
teiden sisällä tai pinnoitteiden alla oleva 
homekasvu on aina terveyshaitta, joka 
tulee korjata mahdollisimman nopeasti. 

Syntyneitä sisäilmaongelmia tulee 
tarkastella kokonaisuutena huomioiden 
useat asiat mm. tilan aistinvarainen arvi-
ointi, rakennuksen/aluksen historia, ra-
kennustekniset yksityiskohdat, ihmisten 
oireilu ja mikrobimittaukset. Tapausten 
selvittäminen on usein haastavaa salapo-
liisityötä ja onnistuminen vaatii yhteis-
työtä monen eri tahon kanssa. 

Lähteet ja tausta-aineistoa
 – Terveydensuojelulaki 763/1004
 – Laki terveydensuojelulain 

muuttamisesta 129/2009
 – Laki terveydenhuollon järjes-

tämisestä Puolustusvoimissa 
1987/322

 – Asetus terveydenhuollon jär-
jestämisestä Puolustusvoimissa 
371/1987

 – Työturvallisuuslaki 738/2002
 – Valtioneuvoston asetus työ-

paikkojen turvallisuus- ja ter-
veysvaatimuksista 577/2003

 – Sosiaali- ja terveysministeri-
ön selvityksiä 2009:18: Kosteus-
vauriotyöryhmän muistio, Kos-
teusvauriot työpaikalla 

 – Sosiaali- ja terveysministeriön 
opas 2003:1, Asumisterveysohje 

 – Ympäristö- ja terveyslehti 2009: 
Asumisterveysopas 3.painos

 – http://www.avi.fi/FI/TYOSUO-
JELU/Sivut/Tyosuojeluvalvon-
ta.aspx

 – http://www.sisailmayhdistys.fi/
portal/terveelliset_tilat
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Voikaa hyvin – jos jää aikaa

Henkinen työsuojelu ei ole vain ongel-
miin puuttumista vaan tavoitteena on 
lähtökohtaisesti se, että ongelmia ei 
esiintyisi. Tavoitteena on sekä hyvin-
voiva työyhteisö sekä yksittäinen työn-
tekijä. Tavoitetta pyritään tukemaan 
työhyvinvointitoiminnan kautta.

Työhyvinvointitoiminta ymmär-
retään usein erilaisiksi tempauksiksi ja 
retkiksi. Järjestetään erilaisia liikunta 
ja kulttuuritapahtumia, raahataan tun-
nettuja luennoitsijoita kertomaan mik-
si juuri tällä työyhteisöllä on käsissään 
kaikki menestystekijät - ihan niin kuin 
työyhteisö ei sitä itse tietäisi - ja jos jos-
tain käsittämättömästä syystä organi-
saatiolla on löysää rahaa saatetaan jär-
jestää työhyvinvointiseminaareja tai – 
risteilyitä. Kokemus tosin osoittaa, että 

Henkinen työsuojelu
– eli kaikki se mikä lapsille opetetaan jo päiväkodissa

”Kokemus opettaa yhä uudelleen, että ihmiset eivät hallitse mitään vähemmän kuin kieltään”

Tuo Baruch Spinozan ”Ethica” kirjassaan vuonna 1677 esittämä toteamus pitää sisällään suurin piirtein kaiken mitä 

on tarpeellista tietää kun tarkastellaan henkistä työsuojelua. Sillä siinä missä tekninen tai mekaaninen työsuojelu kamp-

pailee laitteiden ja liuosten kanssa, kamppailee henkinen työsuojelu ihmisten puheen kanssa. Toisinaan sitä on liikaa ja 

vääränlaista, toisinaan taas se puuttuu sieltä missä sitä pitäisi olla. Tässä artikkelissa etsitään keinoja tilanteen tasapai-

nottamiseen.

varsinkin jälkimmäisten jälkeen hyvin-
voinnin tila on suhteellinen käsite.

On tietysti hyvä että kaikkea edellä 
mainittua ja monta muuta työhyvinvoin-
tiin tähtäävää toimintaa suoritetaan, 
mutta vaarana on että se jää työpaikan 
elämästä irralliseksi puuhasteluksi ja” 
kivakiva hyvähyvä” toiminnaksi. Tär-
keämpää olisi ottaa yksilön ja yhteisön 
hyvinvoinnin näkökulma mukaan kaik-
keen työhön liittyvään toimintaan niin 
kuin esim. tuloksellisuus, tehokkuus ja 
turvallisuus yleensä otetaan. Hyvinvoin-
ti työyhteisössä sitä paitsi lisää kaikkia 
edellä mainittuja. Lisäksi mukavan työ-
ympäristön on todettu lisäävän henki-
löstön motivaatiota ja sitoutumista. Ei 
aivan pieni juttu säästöjen ja aivovuo-
don kanssa kamppailevassa Puolustus-
voimissa.  Työhyvinvoinnin tulisi siis 

strategioiden, prosessien ja aikataulu-
jen täyttämässä työskentelyssämme olla 
osa strategista johtamista, osa prosessien 
suunnittelua ja toteuttamista.

Parhaimmillaan työhyvinvointitoi-
minta onkin silloin kun koko toimintaa 
ei tarvita, vaan toimiva ja mukava työ-
yhteisö on itsestäänselvyys.

Lienee kuitenkin rehellistä myön-
tää, että tuon kaltaiseen itsestäänselvyy-
teen on vielä matkaa. Osaltaan se johtuu 
organisaatiosta, osaltaan esimiehistä ja 
osaltaan alaisista. 

Siksi tarvitaan pohdintaa siitä, mi-
ten työhyvinvointitoiminta jalkautetaan 
osaksi jokapäiväistä toimintaa. Jalkau-
tusta voidaan tietysti edesauttaa erilais-
ten kyselyiden ja tutkimusten avulla. Va-
litettavasti tutkimukset yleensä antavat 
parhaimmillaankin hyvin subjektiivisia 

Sotilaspastori Janne Aalto 
palvelee MPKK:lla. MERISK 
kuuluu vastuualueeseen.

Janne Aalto
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tuloksia ja niitä on aina tulkittava. 
Hyvinvoinnissa ollaan tekemisissä 

ihmisten emootioiden kanssa eikä nii-
tä voi mitata samoin kuin esim. fyysistä 
rasitusta asettelemalla erilaisia anturei-
ta pitkin tutkittavan kehoa. Emootioita 
ei myöskään voi pakottaa toiseen muo-
toon pelkän harjoituksen turvin samal-
la tavoin kuin vaikkapa fyysistä kuntoa 
voi parantaa.

Puolustusvoimissa käytössä oleva 
työilmapiirikysely mahdollistaa vuo-
sittaisen tilanteen kehittymisen seuran-
nan. Mutta vain jos lukemia ja käppy-
röitä tulkitaan. Pelkkä numeroihin tui-
jottaminen ei johda minnekään vaan nu-
merot on tulkittava. Mikäli esimerkiksi 
poissaolot sairauden tähden ovat jossain 
yksikössä räjähdysmäisesti nousseet, se ei 
automaattisesti tarkoita ilmapiirin ro-

mahtamista vaan esimerkiksi yhtä mur-
tunutta jalkaa hyvinvointia tukeneessa 
sählypelissä sekä murtunutta kättä yh-
teisöllisyyttä kasvattaneesta saunaillas-
ta poistuttaessa.

Puolustusvoimissa on myös käy-
tössä esimies – ja vuorovaikutuskoulu-
tusjärjestelmä. Se antaa mahdollisuudet 
pohdintaan ja uuden löytämiseen niin 
työkavereista ja ennen kaikkea itsestä. 
Tosin – toista ei voi pakottaa löytämään 
uutta jos halua ei ole. ”Katso nyt – tuos-
sa” sormella osoittelu tuskin muokkaa 
kenenkään persoonaa organisaation toi-
vomaan suuntaan. Ja sitä paitsi ihmisen 
peruspersoonaa lienee juridisesti ja mo-
raalisesti oikeutetuilla tavoilla mahdo-
tonta täysin muuttaa. 

Joudumme siis tyytymään pieniin 
epäkohtiin työelämässä myös tulevai-

suudessa. Näiden epäkohtien aiheutta-
mia vahinkoja pyritään minimoimaan 
esim. määrittelemällä häirinnän ja epä-
asiallisen kohtelun rajoja ja tarjoamalla 
välineitä ongelmiin puuttumiseen mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa.

”En ala puuttuu toisten 
elämään…”
Jaariteltuani yli viidensadan sanan ver-
ran työhyvinvoinnin mahdollisuuksista, 
pääsen artikkelissa vihdoin siihen mitä 
minulta pyydettiin: henkiseen työsuoje-
luun.

Henkisen työsuojelun pääinstru-
menttina pidän ”varhaisen tuen” – kä-
sitettä. Varhainen tuki työyhteisössä pe-
rustuu siihen että työyhteisöä tai yhtä 
sen jäsentä vaivaava tai vaaniva ongelma 
tunnistetaan ja siihen puututaan. Vas-

Vuoto työyhteisön hyvinvoinnissa on syytä tukkia heti” (KP 2009)

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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tuu tunnistamisesta on pääasiassa esi-
miehellä, mutta kuka tahansa voi nos-
taa asian esiin.  Esimerkiksi seuraavien 
suhteellisen arkisten asioiden taustalla 
voi muhia ongelma, johon saattaisi ol-
la syytä puuttua: liian pitkät työpäivät, 
vuorovaikutusongelmat, muutos käyt-
täytymisessä, aloitekyvyn hiipuminen, 
paljon poissaoloja, epäily päihteiden 
väärinkäytöstä tai vain epäily siitä et-
tä ”kaikki ei ole hyvin”. 

Aran asian esiin ottaminen vaatii 
rohkeutta, asiallisuutta ja aitoa kiin-
nostusta toisen hyvinvoinnista. Kuka 
tahansa voi kysäistä työkaverilta ”Mi-
ten menee” tai ”Onko kaikki OK?” Tätä 
arkista kysymystä voidaan myös nimit-
tää varhaisen tuen kielellä ”epäviralli-
seksi tiedusteluksi”. Tiedustelijan on si-
vumennen sanoen syytä olla valmis ot-
tamaan vastaan vastaus kysymykseensä. 
Tuli sieltä sitten mitä tahansa (Nimim. 

Kokemusta omaava). Mitään oikeutta 
toisen ongelmien diagnosointiin ei var-
hainen tuki anna missään vaiheessa. Ei 
epävirallisessa sen enempää kuin viral-
lisessakaan.

Virallisesta varhaisesta tuesta voi-
daan puhua silloin kun esimies ottaa 
alaisensa kanssa puheeksi mahdolli-
sen ongelmatilanteen. Esimiehen kans-
sa käytävässä keskustelussa on mahdol-
lisuus käyttää valmiita lomakepohjia, 
mutta kyseessä ei ole kuulustelu tai esi-
tutkinta vaan pyrkimys selvittää mah-
dollinen ongelma ennen kuin se paisuu 
selvittämättömäksi. Siksi keskustelun 
painopisteen tuleekin olla aina konk-
reettisessa ongelmassa ja siitä kuinka 
asiassa tullaan etenemään. Etenemistä 
on syytä myös seurata. 

Varhainen tuki perustuu työkave-
rista välittämiseen, asiallisuuteen ja eh-
dottomaan luottamuksellisuuteen. Mi-

kään näistä toimintaperiaatteista ei kui-
tenkaan ole este mahdollisille muille tu-
kitoimille kuten työnohjaukselle, työyh-
teisösovittelulle eikä myöskään hoitoon-
ohjaukselle tai kuntoutukselle. Kaksi 
viimeksi mainittua kuuluvat työterveys-
huollon työkalupakkiin kun taas kaksi 
ensimmäistä enemmänkin sotilaspappien 
ja sosiaalikuraattorien toimenkuvaan. 

On muistettava, että mikäli äkilli-
nen traumaattinen tilanne kohtaa työ-
yhteisöä tai sen jäsentä ei varhainen tu-
ki enää ole sopiva työväline. Tuolloin pa-
remmin toimiva järjestelmä löytyy krii-
situesta ja sen eri toimintavaihtoehdois-
ta; defusing ja debriefing mukaan lukien.

”Vakavanlaatuista ja toistuvaa 
kielteistä käyttäytymistä”
Hankalimpia henkisen työsuojelun pii-
riin kuuluvia asioita ovat kiusaamis- ja 
häirintätapaukset. Hankalia niistä te-

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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kee asioiden korostunut subjektiivisuus. 
Otan esimerkin: ”Olipa kerran…” tai en 
sittenkään ota, sillä minusta hyvä vitsi 
saattaisi tuntua jostakin lukijasta vähin-
täänkin tyhmältä tai jopa loukkaavalta. 
Koska harva meistä on ajatustenlukija 
(vaikka yllättävän moni kuvittelee ole-
vansa), paras tapa ehkäistä kiusaamista 
ja häirintää on puhua suoraan. Siis, jos 
koet jonkin puheen tai toiminnan häi-
ritsevänä tai loukkaavana: sano se heti!  

On kuitenkin kohtuutonta odot-
taa kaikkien kykenevän yllättävässä ti-
lanteessa tuomaan esille paheksuntansa 
tapahtunutta kohtaan, siksi on syytä ai-
nakin osittain määritellä mitä häirintä 
ja epäasiallinen kohtelu voi olla.  Se voi 
esiintyä esim. sanattomina viesteinä, ku-
ten eleinä, ilmeinä, äänensävyinä, kat-
seina, olankohautuksina tai yhteisöstä 
eristämisenä, jolloin henkilölle ei puhu-
ta, häntä ei kuunnella tai häntä kohdel-
laan kuin ilmaa. Samoin työnteon jatku-
va ja perusteeton arvostelu voidaan tul-
kita häirinnäksi, mutta Huom! Huom! 
Työnjohto-oikeuden käyttäminen ei ole 
häirintää.

Erityisen ikäviä tapauksia ovat 
maineen tai aseman loukkaaminen ja 
kyseenalaistaminen mustamaalaamal-
la, selän takana pahaa puhumalla, nöy-
ryyttämällä ja naurunalaiseksi teke-
mällä. Vakavimmillaan voidaan törmä-
tä myös henkilökohtaisen koskematto-
muuden loukkaamiseen, aggressiiviseen 
käyttäytymiseen ja ahdisteluun. 

Edellä mainittujen lisäksi sotilai-
den ja soveltuvilta osin myös siviilihen-
kilöstön on syytä palauttaa mieleensä 
mitä Yleinen Palvelusohjesääntö kertoo 
soveliaasta käytöksestä.

Valitettavan usein näiden asioiden 
käsittelyn yhteydessä törmää puolustuk-
seen ”sehän oli vain leikkiä”. Niin var-
maan olikin, toisen osapuolen mielestä. 

Toinen saattaa hautoa kokemaansa jopa 
vuosikausia ja lopulta koko asia paljas-
tuu vasta oireiden muututtua pysyväis-
luonteisesti fyysisiksi. Lisäksi kiusaami-
sella ja häirinnällä voi olla vakavia vai-
kutuksia kohteeksi joutuneen minäku-
vaan. Me emme ole ihmisinä veistetty yh-
destä puusta, se on hyvä jokaisen muis-
taa. Toisaalta, kukaan ei ole kiusaaja 
pelkkien väitteiden perusteella. Asiat 
pitää aina selvittää.

Päiväkodissa lapsia opetetaan pyy-
tämään anteeksi ja sopimaan riitansa. 
Sama tavoite on kiusaamistapauksissa: 

parasta on jos osapuolet sopivat asian 
keskenään. Mikäli sopuun ei päästä, on 
esimiehen puututtava asiaan. Tarvitta-
essa voidaan käyttää erillistä sovittelua. 
Mikäli teko täyttää rikoksen tunnusmer-
kit, voi kohteeksi joutunut tehdä asian-
omistajana rikosilmoituksen poliisille. 

Rikosilmoitus ja poliisi. Noihin 
sanoihin olisi varmaan ollut hyvä päät-
tää tämä artikkeli. Kuitenkin aina vir-
kavuosien varrella horjunutkin usko ih-
miseen pakottaa lopettamaan hieman 
armollisemmin: Ollaan ihmisiksi.

”Hyvinvointi alkaa pienestä asioista - kuten vaikka piirustuksesta kotoa” (Afganistan 2010)
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T ämän varomääräyksen voi-
maanastumisesta alkoi valta-
va päivitystyö sekä valtakun-

nallisten että puolustushaarakohtaisen 
varomääräysten osalta. Pääesikunta päi-
vitti kaikki valtakunnalliset varomäärä-

Merivoimien varomääräystoimi      kunnan alkutaival

ykset ja tämä päivitystyö aiheutti myös 
välittömän ketjureaktion alemmalla ta-
solla. ”Kattomääräykset” muuttuivat, 
jolloin tietysti myös alemman tason va-
romääräykset menivät uusiksi. Työ on al-
kanut ja jatkuu vielä pitkään. 

Varomääräysten uudistamista alus-
ti myös uusi Puolustusvoimien normihie-
rarkian käyttöönotto. Uudet varomää-
räykset ovat normihierarkian mukaisesti 
sotilaskäskyjä eivätkä enää perinteisellä 
tavalla lyhennettyjä PEKOULOS PAK 

Merivoimien uusi varomääräystoimikunta sai alkunsa 2009 keväällä kun Puolustusvoimien varomääräystoimikun-

ta sai valmiiksi oman työnsä ja Puolustusvoimain komentaja allekirjoitti varomääräyksen D1.1 PUOLUSTUSVOIMIEN 

VAROMÄÄRÄYSKOKOELMA.  Tässä varomääräyksessä Puolustusvoimain komentaja delegoi alaisilleen puolustushaarako-

mentajille vastuun puolustushaaran varomääräyksien ylläpidosta. Tämä varomääräys astui voimaan 15.4.2009.
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Merivoimien varomääräystoimi      kunnan alkutaival

pysyväisasiakirjoja. Samoin termi varo-
ohje on jäänyt pois käytöstä ja nykyään 
varomääräykset jakaantuvat kahteen eri 
luokkaan, tilapäisiin varomääräyksiin 
ja varomääräyksiin. Tilapäiset varomää-
räykset voivat olla maksimissaan kolme 
vuotta voimassa.

Miksi ”uusi” varomääräystoimi-
kunta? Merivoimissa oli myös aiemmin 
varomääräystoimikunta, mutta sillä ei 
ollut valtaa esitellä varomääräyksiä hy-
väksyttäviksi vaan työn tulokset vietiin 
Pääesikuntaan Puolustusvoimien varo-
määräystoimikunnalle, joka vastaavas-
ti esitteli varomääräykset Puolustusvoi-
main komentajalle. Tämä tie oli pitkä ja 
raskas, mikä näkyi myös varomääräys-
ten vanhenemisena. Vanhin voimassaole-
va varomääräys oli vuodelta 1952:” VA-
ROVUUSMÄÄRÄYKSET RAIVAUS-
KALUSTON KÄSITTELYSSÄ JA RAI-
VAUKSESSA”. Tosin töitä oli kyllä teh-
ty ja koko merivoimien varomääräyspa-
ketti oli käytännössä päivitetty vuoden 
2007 aikana, jolloin varomääräykset hy-
väksytettiin varo-ohjeina käyttöön Me-
rivoimien komentajan päätöksestä. Va-
ro-ohjeiden heikkoutena oli niiden ti-
lapäisyys. Viimeisetkin varo-ohjeet oli 
päivätty päättymään 1.7.2009.

Ei, aiemmin mainituissa päivämää-
rissä ei todellakaan ole virhettä. Uusi va-
romääräys D1.1 PUOLUSTUSVOIMI-
EN VAROMÄÄRÄYSKOKOELMA as-
tui voimaan 15.4.2009 ja merivoimien 
varo-ohjeet päättyivät 1.7.2009. Aikaa 
reagointiin oli siis todella vähän. Meri-

voimien varomääräystoimikunta piti en-
simmäisen kokouksensa 26.5.2009, jos-
sa tilanne todettiin ja asiaan mietittiin 
sopivaa ratkaisua. Kaikkiaan uusitta-
vana oli 11 kappaletta merivoimia kos-
kevia varomääräyksiä. Työn määrä oli 
merkittävä. 22.6.2009 pidettiin seuraa-
va kokous, jossa oli paikalla laaja asian-
tuntijajoukko ja heidän avullaan tarkis-
tettiin päättyvien varo-ohjeiden asian-
mukaisuus ja jatkokäytön mahdolli-
suus. Varomääräystoimikunta esitteli 
varomääräysten tilanteen merivoimien 
komentajalle 25.6.2010, jolloin hän te-
ki sotilaan ratkaisun ja jatkoi päättyvi-
en varo-ohjeiden voimassaoloa tilapäi-
sinä varomääräyksinä vuodella eteen-
päin. Tällä tavoin oli joukkojen toimin-
ta ja koulutus kentällä turvattu ja va-
romääräystoimikunta saattoi keskittyä 
varsinaiseen asiasisältöön, varomäärä-
ysten teksteihin.

Komentajakapteeni Eki Lamminmäki 
työskentelee Merivoimien Esikunnan 

Henkilöstöosaston Koulutussektorilla 
palvelusturvallisuusupseerina ja toimii 
Merivoimien varomääräystoimikunnan 

sihteerinä.

Eki Lamminmäki

Varomääräystoimikunta asetti kir-
joitusvastuut merivoimien joukko-osas-
toille, jotka nimesivät kirjoitustyöryh-
mät. Kirjoitustyöryhmille annettiin ai-
kaa kirjoitustyölle vuoden 2009 lop-
puun. Kunnianhimoisena tavoitteena oli 
tarkastaa kaikki kirjoitetut varomäärä-
ykset kevään 2010 aikana, niin että tuo-
reet varomääräykset olisivat voimassa 
1.7.2010 mennessä. Varomääräystoimi-
kunnassa laadittiin ansiokas suunnitel-
ma, joka kuitenkin alkoi pettää heti al-
kumetreillä. Vika ei kuitenkaan ollut 
kirjoitusryhmien ansiokkaassa valmis-
telussa, vaan pikemminkin ennakoin-
nissa, jonka kautta olimme ajautuneet 
kyseessä olevaan tilanteeseen. Aloitim-
me kaikki puhtaalta pöydältä, emme-
kä alussa ymmärtäneet työn laajuutta ja 
yksityiskohtaisuutta. Uudistuneet, kes-
ken vuotta voimaan astuneet valtakun-
nalliset varomääräykset, niihin viittaa-
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vat asiakokonaisuudet ja jo pelkästään 
uuden normihierarkian aiheuttamat ul-
koiset muutokset asiakirjoihin aiheutti-
vat suunnattomasti töitä toimikunnalle. 
Kevään 2010 aikana pidimme yhteensä 
20 varomääräystoimikunnan kokousta, 
mutta kesäkuun lähestyessä totesimme, 
etteivät varomääräykset valmistu suun-
niteltuun ajankohtaan mennessä. 

Varomääräystoimikunta joutui jäl-
leen laatimaan esittelyn toiminnan jat-
kamisesta merivoimien komentajalle 
kolmella eri esityksellä päätöksen mah-
dollistamiseksi. Merivoimien komen-
taja osoitti jälleen suurta kaukonäköi-

syyttä ja päätti antaa varomääräystoi-
mikunnalle riittävästi työaikaa laaduk-
kaan työn aikaansaamiseksi. Tärkeinä 
perusteina oli turvata joukkojen koulu-
tus ja toiminta merellä sekä NOCO2010 
harjoituksen läpiviennin turvaaminen.

Tämän kesän jälkeen varomäärä-
ystoimikunta päätti ottaa niin sanotun 
”uuden alun” työskentelyyn, joka käy-
tännössä tarkoitti kirjoitustyöryhmien 
tarkempaa ohjeistusta, kirjoitusmuo-
don tarkentamista sekä yhtenäistämis-
tä vastaamaan muita vastaavia varomää-
räyksiä. Aiemmista kokouksista ja ko-
kemuksista viisastuneena varomääräys-

toimikunta pystyy jatkossa asettamaan 
tarkempia tavoitteita ja myös vaatimaan 
kirjoitusryhmiltä nykyisen normihierar-
kian mukaista jälkeä. Työn alla on vie-
lä yhdeksän kappaletta merivoimien va-
romääräyksiä.

Tällä hetkellä tilanne on se, että 
kaksi varomääräystä otetaan vuoden 
2011 alusta käyttöön tilapäisinä varo-
määräyksinä. Varomääräykset ovat ti-
lapäisinä voimassa vuoden ajan, jolloin 
ne testataan käytännön elämässä kentäl-
lä. Joukot antavat lausuntonsa varomää-
räyksien toimivuudesta varomääräys-
toimikunnalle, joka tarvittaessa korjaa 
tekstejä ja esittelee ne merivoimien ko-
mentajalle vahvistettaviksi varomäärä-
yksiksi vuoden 2012 alusta. Muille kes-
keneräisille varomääräyksille annettiin 
valmistumisaikaa 1.7.2013 saakka.

Varomääräystoimikunnan työs-
kentely on siis hakenut muotoaan ja toi-
mintatapamalliaan kuluvan vuoden ai-
kana, eikä paineita suinkaan ole vähen-
tänyt suunnaton kiire saada työt val-
miiksi. Eteenpäin kuitenkin päästiin ja 
merivoimien varomääräysten formaat-
ti on konkretisoitunut merkittävästi.  
Kunhan suurin ryntötyö varomääräys-
ten ajantasaistamiseksi on saatu tehtyä, 
pystyy varomääräystoimikunta keskit-
tymään jo perustamisasiakirjassa mai-
nittuihin asioihin: 

”Toimikunnan tarkoituksena on 
varmistua palvelusturvallisuuden takaa-
miseksi valmisteltavien varomääräysten, 
toimenpiteiden ja toimintamallien laa-
dusta ja oikeellisuudesta. Varomääräys-
toimikunta tarkastaa valmistellut uudet 
ja tarkistettavat varomääräyskäsikirjoi-
tukset ennen niiden hyväksymistä.  Va-
romääräysten lisäksi varomääräystoi-
mikunta voi tarkistaa ja arvioida pal-
velusturvallisuustoimintaa varten val-
misteltavia muita turvallisuusnorme-
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ja, toimintamalleja ja teknisiä välinei-
tä ennen niiden käyttöönottamista sekä 
tehdä tarvittaessa esityksiä välineistön 
käyttökielloista. (MERIVEHENKOS 
AK DF5044)”

Varomääräysten ja teknisten ohjei-
den päivittäminen tulee olemaan jatkos-
sa varomääräystoimikunnan leipätyötä ja 
suurimman paineen hellitettyä varomää-
räyksiä voidaan tarkistaa ja päivittää hie-

Henkilöturvallisuutta kehitetään hankkeella

MIKSI? Tee testi ja vastaa itsellesi!

P uolustusvoimien henkilöstön 
turvallisuus työ- ja palvelus-
tehtävissä on yleisesti ottaen 

hyvä. Seurantatiedot tukevat tätä ar-
viota. Palvelusturvallisuus on keskeis-
tä harjoituksia valmisteltaessa ja toi-
meenpantaessa. Koulutettavat sanovat 
kokevansa, että heidän turvallisuuten-
sa on tärkeää Puolustusvoimille.

Jos asiat ovat hyvin, miksi täs-
tä huolimatta aloitetaan laaja kehi-
tystyö, joka vie resursseja vähintään 
neljän vuoden ajan? Tee testi ja vas-
taa seuraaviin kysymyksiin. Määritä 
sen jälkeen kantasi asiaan.

 – Onko joukko-osastossasi määri-
tetty henkilöstöön kohdistuvat 
turvallisuusriskit ja niiden perus-
teella tehtävät toimenpiteet?  Ja on-
ko niistä tiedotettu henkilöstölle?

 – Jos olet esimies, tiedätkö mistä 
vastaat työturvallisuuslain pe-
rusteella?

 – Oletko osallistunut johdettuun 
riskienarviointitapahtumaan, 
joka on kohdistettu joukkosi 
henkilöstön työ- ja palvelustur-
vallisuuteen?

 – Ovatko työ- ja palvelusturvalli-
suuden asiat palaverien asialisto-
jen vakioaihe yksikössäsi?

 – Tiedätkö, että PVAH:ssa on Lä-
heltä piti -rekisteri? Luetko sitä 
säännöllisesti?

 – Jos vastuullasi olevassa toimin-
nassa sattuu läheltä piti -tapah-
tuma, ilmoitatko sattuneesta 
mielelläsi esimiehillesi ja muil-
le kollegoille?

 – Jos ilmoitat esimiehellesi sattu-
neesta läheltä piti -tapahtumas-
ta, niin kehoittako hän yleensä 
ilmoittamaan tapahtuneesta Lä-
heltä piti -rekisterissä?

 – Tiedätkö, että tilastollisesti jo-
kaista vakavaa onnettomuut-
ta tai tapaturmaa kohden sat-
tuu 600 läheltä piti -tapausta? 
Jos ne olisi rekisterissä, niiden 
tietoja voitaisiin käyttää enna-
koivasti riskien minimoimiseen.

 – Tiesitkö, että kuolemaan tai py-
syvään vammautumiseen johta-
nut tapaturma saattaa maksaa 
jopa useita miljoonia euroja yh-
teiskunnalle?

 – Tiesitkö, että ennakoivalla toi-
minnalla estetty tapaturmainen 
kuolema tai pysyvä vammautumi-
nen saattaa säästää inhimillisten 
menetysten lisäksi useita miljoo-
nia euroja yhteiskunnan varoja?

 – Koetko, että sinulla on käytös-
säsi kaikki tieto, jota tarvitset 
johdettavanasi olevan turval-
lisuuskriittisen toiminnan val-
misteluissa?

 – Tiedätkö joukko-osastosi hen-
kilöille sattuneiden tapaturmat, 
niiden vakavuudet, lukumäärät 
ja sattuneiden tapaturmien mer-
kittävimmät syyt?
Henkilöturvallisuuden hank-

keella kehitetään keinoja henkilötur-
vallisuustoiminnan johtamiselle ja 
riskien ennakoivalle pienentämiselle. 
Samalla parannetaan mahdollisuuksia 
turvallisuuskulttuurin kehittämiselle. 
Hankkeen tuloksena nykyistä useam-
pi Puolustusvoimien henkilö vastaa 
”kyllä” edellä olleisiin kysymyksiin.

Hankkeen ensimmäisiä tuloksia 
otetaan käyttöön vuodesta 2013 alka-
en. Haluatko osaltasi edesauttaa, että 
ainakin merivoimat on tuolloin val-
mis uusien henkilöturvallisuuden toi-
mintojen käyttöönottamiseen?

Hannu Kärkkäinen
Everstiluutnantti

Kirjoittaja palveli 31.12.2010 asti pääesikun-
nan henkilöstöosastolla henkilöturvallisuuden 
kehittämisen hankepäällikkönä.

man ripeämmällä tahdilla ja joustavam-
min kuin menneinä vuosina. Kuten tätä-
kin lehteä lukeneet ovat varmasti huoman-
neet, nykyisissä Puolustusvoimissa ja Me-
rivoimissa vain muutos on jatkuvaa.
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E päasiallista kohtelua tai häirin-
tää ei hyväksytä. Ohje sisältää 
menettelyohjeita häirinnän ja 

epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi, 
hallitsemiseksi ja syntyneiden ristiriita-
tilanteiden ratkaisemiseksi. Näin henki-
löstö tietää, miten häirintä- ja kiusaa-
mistapauksissa tulee toimia.

Työsuojeluasioiden ilmoittamisen 
ohjeessa on huomioitu myös henkisen 
työsuojelun yhdyshenkilöiden tiedot.

Tasa-arvo
Saaristomeren Meripuolustusalueella 
tehdyn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman takana on myös työhy-

vinvoinnin kehittämistyötä. Meripuo-
lustusalueella on ollut hanke naisten ja 
miesten hyvinvoinnista ja tasa-arvosta.

Yhteistyökumppaneina hankkees-
sa ovat olleet Työelämän tutkimuskes-
kus ja Tampereen yliopisto. Hankkeen 
tiimoilta on järjestetty tasa-arvon ke-
hittämispäivä, jossa käsiteltiin mm. ta-

Epäasiallista kohtelua tai 
häirintää ei hyväksytä

Henkisen työsuojelun tavoitteena on ehkäistä, poistaa tai lieventää työstä johtuvia psykososiaalisia haittateki-

jöitä sekä luoda työ- ja työolosuhteet työntekijän henkistä hyvinvointia ylläpitäväksi ja edistäväksi.

Työhyvinvointipäivissä virkistyy mieli. Saaristomeren Meripuolustusalueen naiset Ellivuoren retkioppaan matkassa. Takana vas. Marjut Kaukonen, 
Sirpa Siiri, Tarja Viili, Maaret Vahanne (edessä) ja Annamaija Simola.

Saaristomeren Meripuolustusalueella on luotu yhtenäiset pelisäännöt sekä laadittu toimintaohje häirinnästä ja epäasi-

allisesta kohtelusta. Ohjeen avulla on pyritty ennaltaehkäisemään henkisen työsuojelun ongelmia.
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sa-arvoa, häirintää ja kiusaamista.
Kehittämispäivässä oli hyvää se, et-

tä päätettiin avoimen keskustelun kautta 
työpaikan yhteisistä toimintatavoista. Häi-
rintään voi liittyä myös työpaikalla pidetty 
epäasiallinen aineisto, ahdistelu tai asiatto-
mat huomautukset vartalosta. Näitä asioi-
ta käsiteltiin päivässä ryhmätöiden kautta.

Työhyvinvointitoimikunta
Meripuolustusalueen työhyvinvointitoi-
mintaa koordinoi työhyvinvointitoimi-
kunta (TYHY). Toimikunnan jäseninä 
on asiantuntijoita sekä henkilöstön edus-
tajia joukkoyksiköistä ja työpisteistä.

TYHY-toimikunta pyrkii toimin-
nallaan tukemaan kaikkia työhyvinvoin-
tia edistäviä toimenpiteitä. Eräänä haas-
teena on ollut työssä jaksaminen, jonka 
tiimoilta järjestettiin viime vuonna mm. 
psykologin vetämä kehittämispäivä.

Tänä vuonna panostamme myös hen-
kilökunnan työssä jaksamiseen järjestä-
mällä aihealueen koulutusta ja ohjausta.

Toimikunta mahdollistaa myös 
työnohjaukseen pääsemisen. Ohjausta 
voivat hakea esimiehet, työntekijät tai 
ryhmät. Ulkopuolisen auttajan kanssa 
on joskus helpompi käydä läpi erilaisia 
työn ongelmakohtia ja omaa jaksamista, 
ja näin vähentää työn kuormittavuutta.

Henkilökunnan työnohjaus on mie-
lestäni otettava osaksi henkistä työsuoje-
lua, lisäksi työnohjausta voi käyttää en-
naltaehkäisevänä työsuojeluna.

Apua on saatavilla
Johtaminen ja esimiesten toiminta ovat 
avainasemassa työyhteisön toimivuudes-

sa ja hyvinvoinnissa.
Uuden osa-aikaisen papin avulla 

voimme tänä vuonna panostaa meripuo-
lustusalueen henkilökunnan henkiseen 
hyvinvointiin entistä enemmän. Kirkol-
lisen alan lisäksi henkilöstön apuna toi-
mivat sosiaali-, lääkintä-, luottamusmies- 
ja työturvallisuusalan edustajat. Ongel-
mien kasaantuessa avun hakemisessa ei 
saisi olla esteitä.

Tulevaisuuden haasteita henkilökun-
nan jaksamisessa ovat jatkuvat muutokset 

Työturvallisuuslakiin kuuluu myös työntekijöiden 
henkisen työsuojelun huomioiminen työpaikoilla

J os työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen hait-
taa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, 
työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin 

ryhdyttävä toimiin epäkohtien poistamiseksi.
Myös työntekijän on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdis-

tuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän tur-
vallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Hyvä ruoka, hyvä mieli. Myös työntekijöillä.

Marjut Kaukonen

Kirjoittaja toimii 
Sosiaalikuraattorina 
Saaristomeren 
Meripuolustusalueella 
ja on TYHY-
toimikunnan jäsen

niin työmenetelmissä kuin organisaatio-
rakenteissakin. Henkilöstömäärien supis-
tukset voivat aiheuttaa töiden kasaantu-
mista ja uupumusta muissa työntekijöissä.

Kun henkilökunnan työssä jaksa-
mista halutaan edistää, on kehitettävä sa-
manaikaisesti sekä työtä että työolosuh-
teita. Henkilökunnan hyvinvoinnin kan-
nalta on tärkeää se, miten ihmiset kokevat 
muutokset. Henkilökunnan hyvinvoinnin 
tilaa tuleekin seurata jatkuvasti esim. työ-
ilmapiiri- ym. kyselyiden avulla.
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M erivoimien aluspalvelus-
kulttuuri on hyvällä mal-
lilla. Tämän todistaa alus-

palveluksessa tapahtuvien työtapaturmi-
en vähäinen määrä. Oikeanlaisen kou-
lutuksen tuoma työskentelykulttuuri on 
siis kunnossa. 

Miten tämä kulttuuri luodaan? 
Merkittävä osa nykyisin laivastolinjalla 
aloittavista opiskelijoista on maavoima-
taustaisia. Osa ei ole ollut missään vai-
heessa elämäänsä tekemisissä merenku-
lun tai edes veneilyn kanssa. Kirjavan 
taustan vuoksi koulutus on aina aloitet-
tava aivan alusta. 

Laivastolinjan koulutuksessa on 
muistettava, että työ joka Merisotakou-
lussa tehdään palvelusturvallisuuden ja 
oikeiden asenteiden kouluttamisessa ja 
vaatimisessa, jää elämään pitkäksi aikaa 
hyvine ja huonoine suorituksineen. Kou-
lutettaessa opiskelijoita pitää tietää, että 
virheisiin ei ole varaa. Taistelualukset ja 
laivueet eivät halua tältäkään osin huo-
nosti koulutettuja meriupseereita uudel-

leenkoulutettaviksi.
Merivoimien aluspalveluskulttuu-

ria ohjaa lukuisa joukko lakeja, norme-
ja ja ohjeita. Keskeisimpinä asiakirjoi-
na voidaan mainita kansainväliset so-
pimukset meriteiden säännöistä, meri-
laki, työturvallisuuslaki, rikoslaki, ase-
tus vahdinpidosta aluksilla ja luonnol-
lisesti varustamon (Merivoimien) omat 
ohjeet ja käskyt. Omista ohjeistamme 
tärkeimpiä ovat sotilasmerenkulkuohje 
ja laivapalvelusohje.

Turvallinen merenkulku
Käsitteenä palvelusturvallisuus aluspal-
veluksessa on niin laaja, että sitä pitää 
mielestäni lähestyä kolmesta näkökul-
masta. Rajaan pois taisteluvälineisiin 
liittyvän palveluksen ja koulutuksen, 
joka varomääräyksineen on oma koko-
naisuutensa.

Jotta vältytään suurimmilta ha-
vereilta, kaiken perusta on turvallinen 
merenkulku. Oman tai toisen aluksen 
henkilöstöä ei saa asettaa vaaraan omi-

en harkitsemattomien tai harkittujen 
riskien vuoksi. Kuljetettavaa alusta on 
osattava hallita, ja liikennesäännöt on 
osattava. Tämä asia koulutetaan teoria-
opetuksessa ja ennen kaikkea käytän-
nön harjoittelussa kadettien harjaantu-
essa aluksen ohjailussa.

Tähän liittyy läheisesti alusten 
tekninen kunto, merikelpoisuus, josta 
ei koskaan tingitä. Nyt olemme päässeet 
tasolle, jota tieliikenteessä autokoulus-
sa edellytetään: riittävä osaamistaso ajo-
neuvon kuljettamisen harjaantumiseen 
katsastetulla ajoneuvolla. Tämä ei kui-
tenkaan vielä riitä. 

Vahinkoihin varautuminen
Toisena suurena kokonaisuutena näen 
koulutuksen vahingon varalle. Merivoi-
mien toiminta keskittyy luonnollises-
ti poikkeusoloihin, joten aluksen hen-
kilöstön on kyettävä turvaamaan aluk-
sen toimintakyky myös vaurion sattuessa 
riippumatta siitä, johtuuko se vastusta-
jan ammuksen aiheuttamasta räjähdyk-

Palvelus- ja työturvallisuus 
merikadettien aluskoulutuksessa
Kaikille Merisotakoulun neljällä eri linjalla opiskeleville kadeteille annetaan aluspalveluskoulutusta. Rannikkojoukkolinjalle 

annetaan vain aluspalveluksen perusteet kun taas laivasto- ja merivartiolinjat keskittyvät aluspalvelukseen ja merenkulkuun 

omana ydintoimintonaan. Johtamisjärjestelmälinja saa keskeisimmät tiedot merenkulusta ja muusta aluspalveluksesta ran-

nikolla tapahtuvan koulutuksen lisäksi. Riippumatta aluskoulutuksen määrästä koulutus alkaa aina palvelusturvallisuudesta.

Artikkelin kirjoittaja 
kapteeniluutnantti 
Pekka Hietakangas on 
Merisotakoulun 79. 
merikadettikurssin johtaja.

Pekka Hietakangas
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sestä, pohjakosketuksen aiheuttamasta 
vuodosta tai keittiössä syttyvästä ras-
vapalosta. Aluksen suojapalvelu -käsite 
vastaa näihin haasteisiin, ja sitä aluksilla 
harjoitellaan säännöllisesti. Myös veden 
varaan joutunut henkilö on kyettävä pe-
lastamaan ripeästi. Tämä harjoittelu tie-
tysti edesauttaa palvelusturvallisuutta.

Merimiestaito
Kolmantena kokonaisuutena näen me-
rimiestaidon eli ammattimaiset toimin-
tatavat ja hyvät alusrutiinit. Työsken-
nellessä käytetään oikeita menetelmiä 
ja turvavarusteita. Köysiä käsitellään 
hansikkaat kädessä eikä kiristyvän köy-
den jatkolle mennä seisomaan, nosturi-
en alla tai taakan ja seinän välissä ei sei-
sota, aluksen irtain materiaali kiinni-
tetään niin ettei se siirry tai lennä me-
renkäynnissä, portaissa liikuttaessa va-
rataan toinen käsi itselle (pidetään kai-
teesta kiinni), reelinkiin ei nojailla, ja 
niin edelleen.

Esimerkkejä on lukuisia, ja näis-
tä valtaosa on jo osaltaan käsketty ai-
emmin mainituissa ohjeissa ja käskyis-
sä, mutta niiden rutiininomainen nou-
dattaminen kuuluu hyvään merimiestai-
toon. Merimiestaidon kouluttaminen on 
pitkäkestoista työtä, sitä kun ei voi kir-
joista oppia. Sekä merimies- että meren-
kulkutaidon oppiminen jatkuu läpi elä-
män. Vaarallisin merenkulkija on kai-
ken jo oppinut merenkulkija.

Riskikartoitus
Nykyään puhutaan paljon riskianalyy-
sistä. Tätä analyysiä tehdään aluspalve-
luksessa päivittäin, osin tiedostetusti ja 
osin tiedostamatta rutiiniksi muodostu-
neen toimintakulttuurin muodossa. En-
nen merimatkalle lähtöä pidetään aluk-
sen päällikön johdolla reittitarkastelu, 
jossa merenkulkuhenkilöstö käy kul-

jettavan reitin yksityiskohtaisesti läpi. 
Mahdollisia vaaranpaikkoja koroste-
taan, jotta navigointi voidaan toteuttaa 
turvallisesti. Myös ulkopuoliset tekijät, 
kuten liikenne, huomioidaan. Sääennus-
tettakaan ei unohdeta.

Hyvä merimies
Merikadettien koulutuksen osalta pal-
velusturvallisuus aluksilla on siis hy-
vin pitkälti sitä, että opiskelija opete-
taan käsittelemään työkalujaan (itse 

alus mukaan lukien) oikein ja noudat-
tamaan sääntöjä ja oikeita toimintata-
poja. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin 
opettaa merikadetille oikea asenne me-
renkulkua, aluspalvelusta ja ennen kaik-
kea palvelusturvallisuutta kohtaan. 

”Todella hyvä merimies on sellai-
nen merimies, joka ei koskaan aja itse-
ään sellaiseen tilanteeseen, missä tar-
vitaan todella hyvää merimiestä.” (Va-
paa käännös John Wintonin kirjasta We 
Joined the Navy.) 

Kadettien suojelukoulutuksessa opetellaan mm. suojautumaan taisteluaineilta, -kaasuilta ja biologi-
silta aseilta. Kuva: Iiro-Pekka Naskali.
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T yöhyvinvoinnista on tullut työ-
elämän muoti-ilmiö, jonka ym-
pärille on muodostunut mel-

koiset markkinat.  Monenlaiset terve-
ys-, turvallisuus-, liikunta-, virkistys-, 
osaamis- ja kehittämispalveluyritykset 
ja konsultit tarjoavat palveluitaan me-
dioissa ja tungeksivat työpaikoille. Mi-
hin sitten kannattaa panostaa? Mitä työ-
hyvinvoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?

Hyvinvointia työssä ja vapaalla

Mikä ihmeen työhyvinvointi?

Hyvä työ ja elämä
Työhyvinvoinnin sijaan voitaisiin puhua 
hyvästä työstä, joka on tuottavaa ja tu-
loksellista, mutta samalla ihmisen hyvin-
vointia tukevaa.  Organisaation perusteh-
tävän, päämäärän, tavoitteiden ja arvojen 
tiedostaminen ja niiden mukaan toimimi-
nen kaikilla tasoilla on hyvän työn perus-
lähtökohta.  Lisäksi työpaikalla on tun-
nettava ja noudatettava työelämän lain-

säädäntöä ja sopimuksia. Työelämään 
liittyvän tieteellisen tutkimuksen ja hy-
vien käytäntöjen kehittymisen seuranta 
auttaa ymmärtämään, mikä on ihmiselle 
hyväksi. Hyvinvoinnin edistäminen työs-
sä on myös inhimillisesti arvokasta, eet-
tistä toimintaa. Organisaation arvoissa ja 
strategiassa sille on oltava sijansa.

Työ on oleellinen osa ihmisen elä-
mää ja keskeinen hyvinvoinnin lähde. 

Työhyvinvointi käsitteenä ja kehittämiskohteena yleistyy työpaikoilla. Enenevässä määrin laaditaan työhyvinvointioh-

jelmia, strategioita, -suunnitelmia, perustetaan –toimikuntia ja tehdään toimenpiteitä. Myös Puolustusvoimissa on to-

teutettu erilaisia työhyvinvointihankkeita esimerkiksi terveyden ja fyysisen kunnon, työkyvyn, työn ja yksityiselämän 

yhteensovittamisen ja tasa-arvon edistämiseksi.

Päivi Rauramo on terveystieteiden maisteri 
ja työfysioterapeutti, jolla on pitkä kokemus 
työhyvinvoinnin kehittämistehtävissä. Hän 
työskentelee asiantuntijana ja kouluttajana 
Työturvallisuuskeskuksessa.

Päivi Rauramo
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Hyvinvointia työssä ja vapaalla

Mikä ihmeen työhyvinvointi?

Työ mahdollistaa toimeentulon, rytmit-
tää ja ryhdittää elämää, tuo mukanaan 
sosiaalisia suhteita ja mielekästä teke-
mistä. Työ ja työolosuhteet vaikuttavat 
oleellisesti siihen, millä mielellä ja mis-
sä kunnossa töistä kotiin tullaan, mut-
ta toisaalta yksityiselämä ihmissuhtei-
neen, taloudellisine tilanteineen ja elä-
mäntapoineen heijastuu työmotivaati-
oon. On siis vaikea erottaa työhyvin-
vointia muusta hyvinvoinnista.

Hyvinvointi on myös henkilökoh-
tainen kokemus ja käsite, joka jokaisel-
la on oikeus määritellä omalla tavallaan. 
Hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää 

käsitteen pohtimista ja konkretisointia 
toimenpiteiksi, joilla hyvä elämä ja ar-
ki rakentuvat. 

TYÖHYVINVOINTI
Tarkoittaa turvallista, terveellistä, tuotta-
vaa työtä, jota ammattitaitoiset työnteki-
jät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa 
organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt 
kokevat  työnsä mielekkääksi ja palkitse-
vaksi, ja heidän mielestään työ tukee hei-
dän elämänhallintaansa.

Lähde: Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä 
käytäntöjä, TTL/EU Progress - rahoitusohjelma 

Työhyvinvointi Puolustus-
voimissa, vahvuuksia, haasteita 
ja vinkkejä 

TERVEYS: Terveys on voimavara, jota 
kannattaa vaalia. Puolustusvoimissa on 
tunnetusti erinomaiset liikunta- ja har-
rastusmahdollisuudet. Fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista terveyttä ja kuntoa pi-
detään tärkeänä. Niitä seurataan ja niitä 
kehitetään jatkuvasti. 

MUISTA: Terveellinen ravinto, lii-
kunta, lepo ja uni, tupakoimattomuus ja 
kohtuus alkoholin käytössä.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

Päivi Rauramo o.s. Karmela on taustaltaan upseerin tytär ja viettänyt varhaislapsuutensa Santahaminassa.
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TURVALLISUUS: 
Turvallisuus on ihmisen perustarve ja 
-oikeus yhteiskunnassa. Puolustusvoi-
missa työ on hyvin organisoitua ja joh-
tamisjärjestelmä vastuineen selkeä. Pait-
si toiminnan luonteen, myös työturval-
lisuuden kannalta tämä on ensiarvoi-
sen tärkeää. Turvallisuusohjeita kun on 
noudatettava aukottomasti. 

Puolustusvoimien työsuhteet ovat 
perinteisesti olleet turvallisia ja pääosin 
vakituisia. Toiminnan kehittämiseen ja 
supistamiseen liittyvät muutokset sekä 
virkasuhteisiin liittyvä siirtovelvollisuus 
saattavat horjuttaa turvallisuuden tun-
netta ja aiheuttaa etenkin perheellisille 
sopeutumisongelmia. Ihminen kaipaa 
toisaalta pysyvyyttä, mutta myös koh-
tuullisessa määrin muutosta. Muutoksen 
sietokyvyssä on suuret yksilölliset erot. 
Oleellista on myös se, miten paljon itse-
ään koskeviin muutoksiin voi vaikuttaa.

MUISTA: Kehitä taitojasi, ennakoi 
riskejä, noudata sääntöjä, käytä turva-
välineitä, raportoi havaitsemistasi vaa-
roista. Ota selvää ja kysy esimieheltäsi it-
seäsi askarruttavista asioita.

JOHTAMINEN ja TYÖYHTEISÖ: 
Puolustusvoimissa työilmapiiri on tut-
kitusti hyvä ja yhteisöllisyys vahva.  Pe-
rinteinen, hierarkkinen ja autoritääri-
nen johtaminen voi kuitenkin olla mo-
nelle etenkin nuoremman polven edus-
tajalle vaikeaa hyväksyä. Hyvä johtami-
nen edellyttää enenevässä määrin toi-
mintojen ja asioiden johtamistaidon li-
säksi myös yksilöllistä ja inhimillistä nä-
kökulmaa, erilaisuuden hyväksymistä ja 
arvostamista. 

MUISTA: Jokainen yksilö voi omal-
la asenteellaan ja toiminnallaan vaikut-
taa ilmapiirin muodostumiseen. Palau-
tetta tarvitaan, jotta kehitystä tapahtuu.

ARVOSTUS, MOTIVAATIO 
ja OSAAMINEN:
Työtä Puolustusvoimissa arvostetaan 
yhteiskunnassamme. Isänmaallisuus ja 
puolustustahto ovat arvoja, jotka luovat 
merkitystä ja yhteenkuuluvuuden tun-
netta. Nuorten kanssa tapahtuva toi-
minta pitää yllä ja edistää sukupolvien 
välistä ymmärrystä ja arvostusta.

Pitkät työsuhteet kertovat, että työ-
tä arvostetaan, mutta toistuvat rutiinit 
saattavat myös turhauttaa ja heikentää 
motivaatiota. Palkkausjärjestelmää on 
kehitetty kannustavaksi. Järjestelmä pe-
rustuu tehtävän vaativuuteen ja henki-
lökohtaisen työsuorituksen arviointiin. 
Puolustusvoimien työntekijöillä on hy-
vät lomaetuudet. Lomaa kertyy työ-
uran pituudesta riippuen kuudesta seit-
semään viikkoa vuodessa. Upseereille, 
erikoisupseereille ja aliupseereille kart-
tuu palveluksen aikana myös kilpailuky-
kyistä sotilaseläkettä.

Yksilöiden ja organisaatioiden 
osaamista kehitetään systemaattisesti 
osaamiskartoitusten perusteella. Työ-
tehtävät ovat itsenäisiä ja haastavia, 
kouluttautumista ja kehittymistä ar-
vostetaan. Upseerin uralla tapahtuva 
tehtävien vaihtuminen on luonnollinen 
osa urakehitystä, joka on monen työn-
tekijän tavoitteena. Mahdollisuus kan-
sainvälisiin tehtäviin kiehtoo ja monen 
päämääränä on ura ulkomailla.

MUISTA: Huippuosaaminen muo-
dostuu tiedosta, taidosta, tahdosta, tek-
niikasta ja yhteistyöstä. Osaaminen kas-
vattaa itseluottamusta ja tuo tulosta ja 
hyvinvointia!Työhyvinoinnin portaat – malli

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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Asiantuntijoita ei johdeta pakkotahtisen kasarmikulttuurin keinoin

Tarina juonii turvallisen 
muutoksen
Tehokkaat organisaatiot eivät enää ole vain sankarijohtajien, auktoriteettien luomuksia. Valta ja vastuu siirtyvät luovissa 

organisaatioissa arjessa ahertaville asiantuntijoille. Luovia ratkaisuja etsivät ja kehittävät työyhteisöt tavoittelevat yhtei-

siä suhtautumis-, ajattelu- ja toimintatapoja. Ihanteellisimmillaan johtajuus on prosessi, jossa tuotetaan ja rakennetaan 

uudelleen yhteistä ymmärrystä, valtaa, vastuuta, tekemistä ja tietämistä. Useimmiten johtajuutta ja valtaa on tarkasteltu 

yksittäisen johtajan näkökulmasta, jolloin keskitytään vaikuttamisen tehokkuuteen ja aineellisten tulosten parantamiseen. 

Valmisteilla olevassa väitöskirjatutkimuksessani olen kääntänyt perinteisen johtamistutkimuksen päälaelleen: py-

rin löytämään luovien organisaatioiden menestystekijöitä johdettavien näkökulmasta – analysoimalla heidän työ- ja 

elämäntarinoitaan aineettomien motivaattoreiden kulkiessa raha- ja tulospalkkioiden edellä. Valotan tässä kirjoitukses-

sa kerronnallista johtamisen lähestymistapaa sekä keinoja tutkimuksen ja käytännön kokemusten valossa.

Pekka Kurvinen

Yhteinen menestys syntyy siirtämällä hiljaista tietoa mestarilta kisällille ja oppipojalle - peloitta, turvallisessa ympäristössä.
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S uomen historian professori Ju-
ha Siltala kiteyttää tarinoiden 
voiman Helsingin Sanomien 

(19.11.2010) mielipidekirjoituksessaan 
toteamalla, että tarinoita hyvästä joh-
tamisesta kuulee liian harvoin. Asian-
tuntijoita ei tutkijan mukaan voi johtaa 
pelottelemalla, tayloristisella kasarmi-
kurilla eikä lisäarvoa enää synnytetä te-
kemällä enemmän samassa ajassa. Osaa-
jat on houkuteltava antamaan hiljainen 
tietonsa yrityksen hyväksi luomalla kes-
kinäisen sitoutumisen ilmapiiri.

Suomalaisessa työelämässä on me-
neillään aitoja huolia tuottava suuri mur-
ros, kun työntekijät, työkulttuuri ja työ-
tehtävät muuttuvat. Tulevaisuuden orga-
nisaatiot edellyttävät inhimillinen ja so-
siaalisen pääoman painottamista. Ihmis-
ten johtamisen merkitys korostuu orga-
nisaatioissa, jotka ovat nopeasti liikku-
via ja joissa tarvitaan luovuutta ja yhtei-
söllisyyttä, toteaa (2008) professori Mar-
ja Eriksson, Valta Suomessa –tutkimus-
hankkeen yksi toteuttaja. Erikssonin mu-
kaan sananvapauskin on usein uhattuna 
hierarkkisissa vuorovaikutussuhteissa. 
Jatkuvat käsittelemättömät ristiriidat 
ja jännitteet heikentävät yksilön asemaa 
työyhteisössä, huonontavat hänen mainet-
taan ja pienentävät tuloja sekä edistävät 
konfliktien syntymistä. Vuorovaikutus-
suhteiden jännitteet syntyvät, koska työ-

yhteisössä vallitseva ilmapiiri ja asiantun-
tijoiden työn ihanteet – henkilökohtainen 
koskemattomuus, autonomia ja omien te-
kemisten hallinta – eivät kohtaa.

Pelot kaikkoavat arkisissa  
keskusteluissa
Ihmisen suurimpia onnellisuuden aihei-
ta ovat perhe, ystävät, harrastukset ja to-
ki yhtä tärkeänä oma työ. Ihmisen tuli-
si saada kontrolloida työtään. Yksilön 
elämänvalintojen painotusten käsitte-
ly edellyttää aktiivista vuorovaikutus-
ta. Tutkimukseni ja kymmenien vuosien 
käytännön konsultointityön valossa ko-
rostan tarinoinnin ottamista luonnolli-
seksi osaksi jokapäiväistä työntekoa eri-
toten luottamuksen luomiseksi sekä kes-
kinäisen kyräilyn ja epäluulojen hälven-
tämiseksi esimies-alais-suhteissa. Vapau-
tunut ilmapiiri, hankalienkin kokemus-
ten vaihtaminen puolin ja toisin tuovat 
esimiehen lähemmäksi alaista – ja päin-
vastoin – kun kumpikin huomaavat vas-
tapelurina olevan ihminen. Pelon ilma-
piirin häivyttämisessä arkikeskustelut 
ovat vääjäämättömät.

Työntekijät tarvitsevat tukea sekä 
valmiutta itsensä kehittämiseen, jotta 
he selviytyisivät kovissa työelämän muu-
toksissa. Työturvallisuuslain hengessä 
sekä esimiesten, vertaisten kuin alais-
tenkin tulee välittää toisistaan, haluta 

ja jaksaa kuunnella kokemuksia, kerto-
muksia, elämää. Tavat ja tottumukset 
elävät sitkeinä organisaatioiden arvois-
sa ja kulttuurissa, mutta tulevaisuuden 
yhteinen menestys vaatii yksilön pon-
nistuksia – omaksi ja yhteiseksi hyväk-
si. Muutos ei käy viskaamalla vanha or-
ganisaatiokaavio roskakoriin ja heittä-
mällä piirtoheittimelle tai fläppitaulul-
le uuden. Ihmisen sisin ja arjen toiminta 
on tilaa ja aikaa vaativa, yksilöllinen ja 
pitkäaikainen prosessi. Se vaatii itsensä 
tuntemista, rajojen määrittelyä itsen ja 
työn välille, uuden toiminnan harjoitte-
lua ja aktivoitumista muutokseen.

Yksilö ei ole aivoton sätkynukke 
vaan luova, aktiivinen toimija
Terveydenhuollon työnohjaaja Salme 
Mahlakaarto tuo viimesyksyisessä väi-
töstutkimuksessaan esiin, että työnte-
kijät ja esimiehet ovat vaarassa uupua 
jatkuvien muutosten, kovenevien te-
hokkuus - ja osaamisvaatimusten, ki-
ristyneen työtahdin, epävarmuuden ja 
kilpailun aallokossa. Työn luonne on 
muuttunut yhä enemmän yrittäjämäisek-
si ja projektinomaiseksi, jossa perintei-
set ammattiroolit ovat murtuneet. Työn-
tekijältä odotetaan tehokkuutta, jous-
tavuutta, kykyä markkinoida itseään, 
omasta kilpailukyvystä huolehtimista, 
dynaamisuutta, itsensä jatkuvaa muok-
kaamista ja uusiutumista.

Mahlakaarron mukaan osalla työn-
tekijöistä vaarana on joutua työelämän 
marionetiksi, jolloin työ uhkaa sisäis-
tä turvallisuudentunnetta ja vie voimat. 
Työelämässä on runsaasti esimerkik-
si 40-60-vuotiaita työntekijöitä, jotka 
joutuvat ylittämään aiemman ammatti-
roolinsa edellyttämät tavat toimia. Myös 
monet elämänkaareen liittyvät muutok-
set ihmisen elämässä aiheuttavat ristipai-
neita ja tarvetta arvioida itseä uudelleen. 

www.autrosafe.fi

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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Tässä vaiheessa saatu tuki voi lisätä hy-
vinvointia ja työvuosia merkittävästi.

Ehkäise tapaturmia  
kuukausipalaverissa
Helsingin kaupungin työhyvinvointi-
päällikkö Titi Heikkilä ja Aalto-yli-
opiston tulevaisuudentutkimuksen do-
sentti Mika Aaltonen (2003) ehdottavat 
hiljaisen, kirjoittamattoman tiedon ke-
räämisen lisäämistä.

Kuten yksilöllisessä psykoterapias-
sa potilas kertoo oman tarinansa tera-
peutille, jäsentää tilannetta mielessään ja 
työstää tarinaa yhdessä terapeutin kans-
sa, työyhteisössä tarina auttaa ihmistä 
jäsentämään omia ajatuksiaan ja koke-
muksiaan selkeämpään muotoon. Tämän 
jälkeen esimerkiksi työstressiä voidaan 
Heikkilän ja Aaltosen mielestä helpot-
taa tarttumalla tarinassa esiin tulleisiin 
ongelmiin. Työstressiä aiheuttava tilan-
ne näkyy ihmisessä erilaisina psyykkisi-
nä, biologisina ja sosiaalisina reaktioi-
na. Psyykkisinä vaikutuksina on pelko-
ja, masennusta, ärtyisyyttä, jopa kyyni-
syyttä. Motivaatio, työteho ja aloiteky-
ky kärsivät, ihminen tulee haluttomaksi. 

Työnantajalle kalliit ja työyhteisölle 
hankalat poissaolot lisääntyvät, työ ei sa-
nalla sanoen houkuta. Yhteisöön vaikut-
tavia reaktioita ovat sosiaalisten tilantei-
den karttaminen, erakoituminen ja vie-
raantuminen aikaisemmista sosiaalisista 
verkostoista. Koska työstressin vaikutuk-
set ovat laajat ja aiheuttavat yrityksissä 
paljon kustannuksia, kannattaa kokeil-
la, olisiko tarinoista apua stressin vähen-
tämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Säilyäkseen hyvinvoivana työelä-
mässä ihminen tarvitsee arvokkuuden, 
nähdyksi ja kuulluksi tulemisen koke-
muksia, ja tässä tarinat toimivat hyvänä 
apuvälineenä. Yksilöllistä työstressiä voi-
daan helpottaa tarjoamalla työntekijöil-

le tilaisuuksia kertoa oma tarinansa jo-
ko työtovereille, esimiehelle, työterveys-
hoitajalle tai ulkopuoliselle konsultille.

Työhyvinvointia lisäävä yhteinen 
tarinahanke aloitetaan luomalla riit-
tävän turvallinen ympäristö, jossa ai-
to ja rehellinen kerronta on mahdol-
lista – vaikkapa kuukausipalaveri. Ta-
rinaan voidaan ottaa mukaan yhteisön 
historiaa, nykytilannetta ja sitä, miten 
kukin työyhteisön jäsen näkee työnsä ja 
yhteisen tulevaisuuden. Koska tarinoi-
den avulla voidaan välittää kokemuksia, 
ne sopivat myös tapaturmien ehkäisyyn.

Minun on vastuu!
Aiemmin ajateltiin, että työjärjestys sa-
nelee vallan ja vastuun rajat. Vanha-
kantainen ei kuulu minulle –ajattelu on 
kuitenkin jo työturvallisuuslainkin mu-
kaan heitettävä romukoppaan. Enää ei 
ole minun ja sinun juttuja – vaan kyse 
on kaikessa meidän yhteisestä, pitkäjän-
teisestä menestyksestämme. Kaverin uu-
puminen on aina myös minun vastuulla-
ni: on pysähdyttävä pohtimaan, mitä mi-
nä voisin tehdä katastrofin estämiseksi. 
Vaaditaan siis monesti kokonaisvaltaista 
ajattelu-, suhtautumis- ja toimintatavan 

muutosta. Nöyryys, suvaitsevaisuus, en-
nakkoluulottomuus ja erilaisuuden sie-
täminen ovat kelpo epiteettejä. Ja ennen 
kaikkea – tarvitsemme aikaa ja tahtoa 
vuorovaikutteiseksi tiedon jakamiseksi. 
Näissä haasteissa kertomusten ja koke-
musten tarinallinen jakaminen on ensi-
arvoisessa asemassa.

Kahden viime vuoden aikana ke-
räämästäni luovien asiantuntijoiden työ- 
ja elämäkerrallisesta tutkimusaineistos-
ta ilmenee, että ihmisen halu ja kyky teh-
dä työtä ovat aina sidoksissa yksilön ko-
ko elämäntilanteeseen. Tutkimuksessa 
ja arkisessa johdon konsultointityössä-
ni havaitsen, että ihminen tulkitsee elä-
määnsä mieleensä kertyneistä kokemuk-
sista ja kertomuksista. Jos sellaisia elä-
män peruspilareita kuin työ, lepo, koti ja 
perhe sekä vapaa-aika saa jakaa turval-
lisessa, pelottomassa ilmapiirissä, ihmi-
nen kokee itsensä hyväksytyksi ja arvok-
kaaksi. Se luo henkisen, ruumiillisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin ohella myöntei-
sen, itsestä ja toisista välittämisen kier-
teen, jonka työtehoa ja terveyttä lisää-
vää vaikutusta ei voi johtamisen kehit-
tämispainotuksissa korostaa liikaa. Ta-
rina juonii turvallisen muutoksen!

Kertomusten ehtymätön voima luo vapautuneen, pelottoman ilmapiirin ja lähentää työtovereita. 
Tarinointi työn luonnollisena osana saa avautumaan vapaa-ajan tärkeistä, työntekoon vaikuttavista 
tekijöistä, joita esimerkiksi kehityskeskusteluissa ei tohdi nostaa esiin.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää vuosittain runsaasti erilaisia 

koulutustapahtumia. Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon jo kursse-

ja suunniteltaessa. 

Kouluttaudu turvallisesti
nut kautta aikojen satojatuhansia ihmi-
siä, yhtäkään kuolemantapausta ei ole 
sattunut ja vakavia onnettomuuksiakin 
hyvin harvoin”. Niemisen mukaan tilas-
tojen antama hyvä kuva korostuu sik-
si, että koulutuksessa on jatkuvasti tur-
vallisuusriskejä sisältäviä aiheita. ”On-
han meillä esimerkiksi ammuntaa, köy-
silaskeutumista, laskuvarjohyppyjä ja 
pimeässä tapahtuvaa maastokoulutus-
ta”.  Lisäksi Nieminen toteaa, että toi-
mintaturvallisuutta lisää myös kursseilla 
noudatettava päihteiden nollatoleranssi. 

Inka Koskenvuo

Viestintäpäällikkö 
MPK

Harjoitukset Venemiehistön perusvalmiudet- kurssilla keväällä 2007. Kuva: Kristiina Slotte.

M PK toteutti 1 597 koulutus-
tapahtumaa vuonna 2009.  
Koulutukseen osallistui 

yhteensä 43 206 henkilöä, joista koulu-
tettavia oli 36 840 ja kouluttajia 6 366. 
Sotilaallisen koulutuksen osuus oli kaksi 
kolmasosaa sekä turvallisuus-, varautu-
mis- ja muun koulutuksen osuus yksi kol-

masosa kaikesta koulutuksesta. Koulu-
tusvuorokausien yhteismäärä oli 62 092.

Turvallisuusriskit läsnä
”MPK:n koulutus on ollut tilastojen va-
lossa erittäin turvallista” toteaa MPK:n 
koulutuspäällikkö Antti Nieminen. 
”Vaikka koulutukseemme on osallistu-
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tu, sitä helpompi on toimia esimerkiksi 
kurssin aikana mahdollisesti tapahtu-
vassa onnettomuustilanteessa. ”Asiasta 
ei koskaan puhuta liikaa. Kurssinjohta-
jan ja kouluttajan käsikirjassahan siitä 
puhutaan, mutta kurssiturvallisuudesta 
huolehtimiseen pitää kaikkia kannustaa 
ja opastaa jokaista.” Slotte on ylläpitänyt 
turvallisuustaitojaan esimerkiksi NAS-
TA- harjoituksen maastotaitokurssilla ja 
lisäksi suorittanut turvallisuus- ja valmi-
uskurssin. Hän kertoo, että myös näitä 
muita turvallisuustaitoja, kuten suun-
nistusta, etsintää, pelastautumista, pa-
lon sammutusta ynnä muuta opetellaan 
hänen vetämillään kursseilla. 

Koulutuspäällikkö Nieminen kat-
soo, että toiminnan hyvä turvallisuus pe-
rustuu kolmeen seikkaan. ”Ensinnäkin, 
turvallisuusohjeet ovat kattavat ja ajan 
tasalla. Toiseksi, kouluttajamme ovat 
ammattitaitoisia ja vastuuntuntoisia. 
Ja kolmanneksi, kurssilaiset tiedostavat 
riskit sekä pitävät hyvää huolta itsestään 
ja kavereistaan. Vapaaehtoiset voivat siis 
turvallisin mielin osallistua monipuoli-
seen koulutukseemme!”

MPK:n järjestämillä kursseilla on myös 
perusvaatimuksena, että kaikki koulut-
tajat ovat ensiaputaitoisia. Tätä tukee 
vuonna 2011 kouluttajille annettava te-
hostettu ensiavun täydennyskoulutus. 

Vakuutukset
Jokainen MPK:n kurssilainen on tapatur-
mavakuutettu. Vakuutus astuu voimaan 
kurssille saavuttaessa ja päättyy, kun 
kurssi loppuu. Tapaturmia sattuu vuosi-
tasolla noin 15. MPK:n hallintopäällik-
kö Pertti Ruotsalainen toteaa, että kou-
lutusvuorokausiin nähden tapaturmia 
on vähän ja tilanteeseen voi olla tyyty-
väinen.  Ruotsalainen mainitsee, että ta-
paturmat ovat valtaosin lieviä ja pahim-
millaan eriasteisia murtumia. Hoitokulu-
jen katto vahinkoa ja henkilöä kohden on 
8410 euroa. Vakuutus ei korvaa kurssilai-
sen (omia) varusteita ja tavaroita. 

Kurssiturvallisuus 
Miten turvallisuusasiat käytännössä hoi-
detaan kentällä ennen kurssia ja kurssin 
aikana? MPK:n pitkäaikainen meripuo-
lustuspiirin kouluttaja Kristiina Slotte 
kertoo, että kurssijohtajalla on kurssilla 
mukanaan MPK:n turvallisuussuunni-
telma, joka on täytetty jo valmiiksi koto-
na. Slotte tarkentaa, että suunnitelmassa 
selvitetään muun muassa. lähin sairaa-
la/terveyskeskus, riskipaikat kurssin ai-
kana, ensiaputaidot jne. ”Kurssin alku-
puhuttelussa käydään nämä asiat myös 
kurssilaisten kanssa läpi ja esitellään en-
siaputaitoiset henkilöt.” Lisäksi Slotte 
mainitsee, että tuleville kurssilaisille lä-
hetetään kurssikirje ennen kurssia ja sii-
näkin painotetaan joitakin turvallisuus-
asioita. Näitä ovat muun muassa riittä-
vä vaatetus, maaston vaatimat jalkineet 
sekä myös kännykän käyttö kurssilla. 

”Kurssikirjeessä kysytään myös osal-
listujan kunnosta ja siitä, jaksaako hän 
osallistua kurssin ohjelmaan”,  Slotte 
kertoo. ”Koska meidän kurssimme ovat 
usein saaressa ja hankalan matkan pääs-
sä, nämä ovat tärkeitä asioita. Koulut-
tajat on myös valjastettu kertomaan ja 
pitämään huolta kurssilaisten turvalli-
suudesta. Muun muassa saunan ja tulen 
käyttöä (kipinämikkona toimimista) oh-
jataan tarvittaessa.”

Slotte pohtii, että vieläkin on asi-
oita, joista ei tiedetä tarpeeksi. ”Kurs-
sinjohtajille ja kouluttajille sekä kurs-
silaisille saisi vieläkin enemmän tiedot-
taa näistä, kuten vaikkapa vakuutuksen 
kattavuudesta eli korvaako vakuutus esi-
merkiksi tapaturman, kännykän, silmä-
lasit tai autovahingon.” 

Turvallisuus on yhteinen tavoite
”Turvallisuusasioihin on aina syytä suh-
tautua vakavasti ja uskon, että niihin 
kyllä suhtaudutaankin näin suurimmalla 
osalla kursseista” Slotte alleviivaa. Hän 
painottaa, että mitä paremmin niihin on 
jo etukäteen tutustuttu ja valmistaudut-

Kristiina Slotte. Kuva: Pekka Tuunanen.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa



42

T utkimuksen kohdejoukko-
na oli Puolustusvoimien pal-
kattu henkilökunta. Vastaajia 

oli 3782 vastaajaa joista oli 800 henki-
löä Merivoimista. Tutkimus toteutettiin 
marras-joulukuussa 2009 sähköisen ky-
selynä. Kysely koostui 56 kysymyksestä. 
Kysymykset käsittelivät terveydentilaa ja 
fyysistä kuntoa.

Riskien esiintyvyys erosi aktiivi-
suusluokittain tarkasteltuna myös iän 
myötä. Enintään yhden riskin henki-

löitä oli aktiivisten alle 45-vuotiaiden 
ryhmässä 67 % ja 45 vuotta täyttänei-
den ryhmässä 58 %. Passiivisten ryhmäs-
sä osuudet olivat 31 ja 21 %.  Vähintään 
kaksi riskiä oli aktiivisilla alle 45-vuo-
tiailla henkilöillä 12 %:lla ja 45 vuotta 
täyttäneillä 21 %:lla vastaajista. Erot 
yksittäisten terveysriskitekijöiden suh-
teellisissa osuuksissa aktiivisten ja pas-
siivisten välillä olivat veren kolesteroli- 
ja sokeriarvoja lukuun ottamatta tilas-
tollisesti erittäin merkittävät.

Tällä perusteella voidaan todeta, 
että aktiivisilla liikkujilla kaikissa ikä-
ryhmissä on merkittävästi pienempi sai-
rastumisriski kuin passiivisilla. Työnan-
tajan kannalta olisikin edistää ja tukea 
työntekijöiden liikuntamahdollisuuksia, 
koska näin kyettäisiin vähentämään sai-
raspoissaolojen määrään.

Sydän- ja verisuonisairaudesta joh-
tuva sukurasite oli heikommassa kunto-
luokassa joka toisella henkilöllä. Kor-
keiden veren sokeriarvojen esiintyvyys 
oli viisi kertaa, korkean verenpaineen 
neljä kertaa ja säännöllinen tupakoin-
ti kolme kertaa yleisempää heikommas-
sa kuin korkeimmassa kuntoluokassa. 
Kunkin terveysriskin suhteelliset jakau-
mat on esitetty kuntoluokittain seuraa-
vassa taulukossa.

Fyysisen kunnon ja liikunta-
aktiivisuuden yhteydet 
koettuun työssä jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin
Liikuntakäyttäytymiskyselyyn vastan-
neiden työntekijöiden (N 3770) arvioima 
koettu terveys arvosana-asteikolla 4-10 
oli kunto 8,4 työkyky 8,6 ja -motivaatio 
8,2 sekä työtyytyväisyys 8,0. Hyväkun-
toiset arvioivat terveytensä, kuntonsa se-
kä työkykynsä, - motivaationsa ja tyyty-
väisyytensä paremmaksi kuin heikompi-

Fyysinen kunto ja toimintakyky     työkyvyn parantajina
Artikkeli perustuu Pääesikunnassa työskentelevän liikuntasuunnittelijan Kai Pihlaisen liikunnanohjaajan opinnäytetyö-

hön Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa. Tutkimustyössä käsiteltiin Puolustusvoimien palkatun henkilöstön liikunta-

aktiivisuuden yhteys terveyden riskitekijöihin ja suositukset palveluiden kehittämiseksi. Tutkimuksen perusteella voi-

taneen todeta, että liikunta-aktiivisuudella ja hyvällä fyysisellä kunnolla on merkitystä sairauspoissaolojen määrään.

Kuvio 1. Terveysriskitekijöiden liikuntamäärä kunto - ja liikunta-aktiivisuusluokittain. Kuvaan on 
merkitty tähdillä kunkin muuttujan osalta ryhmän keskiarvon tilastollinen ero suhteessa kuntoluok-
ka 1 -ryhmään sekä ei juuri lainkaan liikkuvien ryhmään.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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kuntoiset vastaajat.
Muita liikunta-aktiivisuuteen ja 

fyysiseen kuntoon positiivisesti yhtey-
dessä olevia työssä jaksamisen tekijöitä 
olivat muun muassa unen määrä, viikoit-
tainen väsymys töihin lähdettäessä, sai-
rauspoissaolot sekä epäusko oman työ-
kyvyn säilymiseen. Alle seitsemän tun-
tia nukkuvien osuus oli pienempi liikun-
ta-aktiivisuudeltaan aktiivisten vähin-
tään kolmesti liikkuvien sekä fyysisel-
tä kunnoltaan vähintään tyydyttävään 
luokkaan kuuluvien kohdalla verrattuna 
vähemmän liikkuviin ja heikompikun-

toisiin. Vastaava ero oli käänteisesti ha-
vaittavissa 7-8 tuntia nukkuvien osuuk-

sissa. Vähintään viikoittain väsymys-
tä töihin lähdettäessä koki liikunnal-
lisesti passiivisista lähes 60 prosenttia. 
Vastaava osuus liikunnallisesti aktiivi-
simpien luokassa oli 43 prosenttia. Lii-
kunta-aktiivisuudeltaan alhaisemmasta 
ryhmästä 24 prosenttia raportoi olevan-
sa sairauden vuoksi töistä poissa vähin-
tään 11 päivää vuoden aikana, kun vas-
taava määrä poissaoloja oli 12 prosentil-
la liikunnallisesti aktiivisista. Fyysisen 
kunnon osalta vastaavat sairauspoissa-
olot -osuudet olivat parhaimmassa kun-
toluokassa 9 prosenttia ja heikommas-
sa 30 prosenttia. Epäusko omaan työ-
kyvyn säilymiseen oli kolme kertaa ylei-
sempää liikunnallisesti passiivisten sekä 
heikompaan kuntoluokkaan kuuluvilla 
kun osuuksia verrataan aktiivisimpiin ja 
parhaimpiin kuntoluokkiin kuuluviin.

Fyysinen kunto ja toimintakyky     työkyvyn parantajina
Taulukko 2 Terveysriskien suhteelliset määrät 
kuntoluokittain.  Ennen tilastollista analyysia 
aineistosta poistettiin ”en osaa sanoa” vastauk-
set. Kunkin luokan perään on kirjattu luokan 
koko (N) ja terveysriskin kohdalle otoskoko (n) 
sekä riskihenkilöiden suhteellinen määrä (%)

Kuvio 2. Liikunnallisesti aktiivisten vastaajien arviot terveydestään, kunnostaan sekä työkyvystään, 
-motivaatiostaan ja -tyytyväisyydestään.

Jukka Jortikka

Kapteeniluutnantti
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Säännöllinen liikunta, terveellinen 
ruokavalio ja riittävä yöuni mahdollis-
tavat yksilön pysymisen kunnossa. Työ-
kyky pysyy kunnossa ja tulosta syntyy. 
Sairauspoissaoloilla on suora korrelaa-
tio liikunta-aktiivisuuteen ja testeillä 
mitattuun fyysiseen kuntoon. Sairaus-
poissaolopäivien määrä kiinnostaa var-
masti myös työnantajaa.

Meidän on jatkettava hyvää ja laa-
dukasta liikunta innostuksen jakamis-
ta koko puolustushaarassa. Liikuntaan 
passiivisesti suhtautuvien innostaminen 
on haaste, joka koskee koko valtakun-
taa. Jokainen liikuntaeuro tulee monin-
kertaisena takaisin työnantajalle. Kan-
nustetaan palkattu henkilöstöä osal-
listumaan liikuntaan ja vaikuttamaan 
oman fyysisen kunnon kehittymiseen. 
Tukholman Marathonille osallistuu Me-
rivoimista 41 henkilöä.  Jokainen maa-
liin päässyt on voittaja.

Kuvassa 3 on Merivoimien sotilaiden kes-
tävyyden tulokset vuodelta 2010. Sotilaiden 
suoritusprosentti on 100 %. Kestävyystestit on 
tehty juoksutestillä tai polkupyörä ergometrillä. 
Huolestuttavaa on tyydyttävien, välttävien ja 
heikkojen määrä 70,46 % koko määrästä. 
Vuonna 2011 HKI:n laskentakaava muuttuu ja 
silloin kestävyyden vaikutus HKI:n on puolet.   

Kuvassa 4 on Merivoimien siviilien kestävyystestin tulokset. Suoritus prosentti oli 62 %. 
Kestävyystesti on tehty juoksutestillä tai polkupyörä ergometrillä. Merivoimista parhaan osallistu-
misprosentin sai MERIVMATL 77 %

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi 
VANTAA p. (09) 5494 2600 

TURKU p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
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telakoille
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Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle
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Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa Jukka Helin

Kenttärovasti, 
Merivoimien Esikunta

Liisa Eränen

Sosiaalipäällikkö, 
VTT, Merivoimien 
Esikunta

Jouni Honkala

Johtava 
sotilaslakimies, 
varatuomari, 
Merivoimien Esikunta

ATALANTA-operaatiossa tarjolla 
myös aineetonta turvallisuutta

H yvinvoiva ja toimintakykyi-
nen henkilöstö on kriisinhal-
lintaoperaation onnistumi-

sen perusedellytys. Henkilöstön hyvin-
vointi edellyttää tietoisuutta siitä, että 
läheiset selviytyvät kotona ja heillä on 
saatavillaan tarvittava tuki.

Henkilöstötukitoiminta Merivoimis-
sa muodostuu eri toimialojen yhteistyöstä, 
jossa sosiaaliala vastaa psyykkisestä ja so-
siaalisesta tukitoiminnasta ja työturvalli-
suus ja kirkollinen ala henkisestä ja hen-
gellisestä tuesta. Merivoimien Esikunta 
vastaa kriisinhallintajoukon psykososi-
aalisen tuen suunnittelusta ja organisoi-
misesta joukko-osastojen tukemana.

Psykososiaalisella tuella tarkoite-
taan kokonaisuutta, joka muodostuu ih-
misen auttamiseksi tarkoitetusta psyyk-
kisen, sosiaalisen ja henkisen tuen pal-
veluista. Psyykkinen jälkihoito on suun-
nattu tilanteeseen, jossa tavanomainen 
psykososiaalinen tuki ei riitä ja tarvi-
taan hoidontarpeen arvio ja mahdolli-
sesti hoitoa äkillisen järkyttävän tapah-
tuman jälkeisiin psyykkisiin oireisiin.

ATALANTA-operaation yhteydes-
sä psykososiaalisen tuen järjestelyt voi-
daan jakaa edellä mainitulla tavalla kah-
teen ryhmään. Psyykkisellä jälkihoidol-
la tähdätään mahdollisen traumaattisen 
tapahtuman haitallisten psyykkisten ja 
sosiaalisten seurausten ehkäisemiseen ja 
lievittämiseen niin henkilökunnan jä-
senten kuin heidän läheistensä kohdal-

la. Psykososiaalisen tukitoiminnan ta-
voitteena on tukea henkilöstöä ja per-
heenjäseniä selviytymään komennukseen 
liittyvän pitkän eron sekä poikkeuksel-
lisen raskaiden työskentelyolosuhteiden 
aiheuttamasta rasituksesta, ikävästä ja 
uudenlaisesta perhetilanteesta.

Jo rekrytoinnissa huomiota
ATALANTA-operaatioon lähtevien hen-
kisestä toimintakyvystä on pyritty pitä-
mään mahdollisimman hyvää huolta. 
Puolustusvoimien jo pitkään käyttä-
män niin sanotun Z-mallin mukaisesti 
henkilöstön psykososiaaliset tukitoimet 
aloitettiin jo rekrytointivaiheessa, ja ne 
päättyvät jälkiseurantaan pitkään ope-
raation päättymisen jälkeen. 

Henkilöstöä valittaessa huomiota 
kiinnitettiin siihen, että kriisinhallin-
tajoukkoon saatiin riittävää osaamis-

ta työyhteisön ja yksittäisen rauhantur-
vaajan hyvinvoinnin tukemiseksi. Tuo-
ta osaamista kehitettiin koulutusvai-
heen aikana siten, että miinalaiva Poh-
janmaan purjehtiessa kohti operaatio-
aluetta joukosta valittiin tukiryhmä. 

Sen jäsenten tehtävänä on tarkkail-
la palvelustoveriensa henkistä hyvin-
vointia, antaa vertaistukea ja ohjata tar-
vittaessa avun tarvitsija avun lähteelle. 
Samainen ryhmä toimi kriittisten tilan-
teiden jälkihoidon ”ensivasteryhmänä”.

Lisäksi laivalla on nimettynä työ-
hyvinvointi-ryhmä, joka osaltaan vas-
taa olosuhteiden luomisesta mahdolli-
simman miellyttäviksi laivalla työsken-
televälle henkilöstölle.

Perheille yhteistä toimintaa
Koulutusvaiheen aikana järjestettiin eri-
tyinen perhepäivä, johon kutsuttiin rau-
hanturvaajien läheisiä. Päivän aikana 
annettiin perustietoa operaatiosta, jo-
hon miinalaiva Pohjanmaa oli lähdössä 
sekä niistä haasteista, joita perheillä on 
odotettavissa. Omaisille kerrottiin tar-
jolla olleista tukitoimista hyvinkin käy-
tännönläheisesti ja rohkaistiin verkos-
toitumaan, jotta kenenkään ei tarvitsisi 
jäädä kysymyksineen yksin. 

Puolisoille, vanhemmille ja eri-
ikäisille lapsille oli järjestetty kullekin 
omat keskusteluryhmät, joissa he am-
mattilaisen tukemana saavat käydä lävit-
se komennukseen ja eroon liittyviä odo-



46

Atalanta-operaatioon valittavilta hyvä fyysinen kunto oli perusedellytyksiä. Ja neljänteen: Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento. Jos yksi näistä 
hyvinvoinnin ydintekijöistä horjuu, kokonaisuus kaatuu ennen pitkää.

tuksiaan, huoliaan ja pelkojaan. Amma-
tillisesti johdettu vertaistuki on aikai-
semmin osoittautunut hyväksi tavaksi 
käsitellä vaikeaan tilanteeseen liittyviä 
kokemuksia ja nyt sitä sovelletaan krii-
sinhallintaoperaation yhteydessä.

Päivän aikana tutustuttiin lisäksi 
perhekunnittain työ- ja asuinpaikkana 
toimivaan alukseen, jotta läheisille oli-
si syntynyt mahdollisimman kouriintun-
tuva kuva palveluksesta miinalaivalla. 

Operaatioon valmistauduttaes-
sa aluksen viestiyhteyksiin kiinnitet-
tiin huomiota myös henkilöstön hyvin-
voinnin näkökulmasta: Internet-yhtey-
det rakennettiin siten, että normaaliolo-
suhteissa kuvapuheluyhteys kotijoukkoi-
hin olisivat mahdollisia, ei siis vain ta-
vanomainen sähköpostiliikenne. Mah-
dollisimman hyvillä yhteyksillä kotiin 
pyrittiin tukemaan niin rauhanturvaa-
jien kuin heidän perheenjäsentensä hy-
vinvointia ja lieventää erossa olemisen 
aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. 

Liikunta on hyvä  
stressinpurkukeino

Kuukausien oleskelu ja työskentely sul-
jetussa alusympäristössä on kenelle ta-
hansa vaativa urakka. Rauhanturvaaji-
en henkistä hyvinvointia edistettiin an-
tamalla perustietoa siitä, miten itse voi 
madaltaa stressitasoaan.

 Liikunta on tunnetusti hyvä stres-
sinpurkukeino: alukselle onkin järjestet-
ty mahdollisimman hyvät olosuhteet fyy-
sisen kunnon ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen. Henkilöstöön kuuluva sotilas-
pappi sattuu olemaan innokas liikunnan 
harrastaja, ja hänen voi kuvitella käyvän 
monta henkiseen hyvinvointiin liittyvää 
keskustelua myös kuntosaliksi muunne-
tussa miinakannen osassa. 

Säännöllinen hartaus- ja jumalan-
palveluselämä pyrki sekin osaltaan tu-
kemaan jaksamista. Satamissa käydes-
sä järjestettiin retkiä lähiympäristössä 
sijaitseviin kiintoisiin kohteisiin. Mii-
nalaivalle varattiin niin ikään mukaan 

mittava määrä kirjallisuutta ja elokuvia.
Rauhanturvaajien läheiset koo-

taan operaation aikana yhteen kuule-
maan terveisiä operaatioalueelta, päi-
vittämään tietonsa operaation tilan-
teesta, antamaan palautetta perheiden 
tukemiseen tarkoitettujen toimien riit-
tävyydestä ja laadusta sekä vertaamaan 
kokemuksiaan keskenään. Perhepäiväs-
tä lähetetään lisäksi kuvatervehdys ope-
raatioalueelle.

Koulutusta kotiutumiseen
Kotiutumisen edellä järjestetään erityistä 
koulutusta, jolla edistetään paluuta ko-
tiin ja tavalliseen elämään. Myös perheitä 
valmennetaan kotiinpaluun haasteisiin. 
Perheet otettiin huomioon operaation ai-
kana myös kotiutumisjärjestelyissä.

Kesän lopulla järjestetään erikseen 
ATALANTA-operaatioon osallistuneen 
henkilöstön palautetilaisuus. Sen yhtey-
dessä kartoitetaan operaation tuomia ja 
kotiinpaluuseen liittyneitä haasteita se-
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kä annetaan vinkkejä eteenpäin. Tarvit-
taessa operaatiosta kotiutunut rauhan-
turvaaja ohjataan erityisen avun piiriin. 

Kotiutuneiden henkistä hyvinvoin-
tia ja sopeutumista normaaliin elämään 
seurataan erityisellä kyselyllä vielä jäl-
keenpäin. ATALANTA-operaatiossa 
toivottavasti toteutuu hyvällä tavalla 
talvisodan henki: ”Kaveria ei jätetä.”

Koko operaation ajan Merivoimien 
henkilöstötuen ammattilaiset ovat hen-
kilöstön ja omaisten käytettävissä ja ta-
voitettavissa puhelimitse ja sähköpostit-
se kaikissa tilanteissa, joissa kysymyksiä 
tai tuen tarvetta ilmenee. 

Vakuutus kattaa vapaa-ajankin
Kriisinhallintapalveluksessa olevat hen-
kilöt ovat valtioon niin sanotussa erityi-
sessä palvelussuhteessa. Kyse ei ole työ-
sopimuslain mukaisesta työsuhteesta 
eikä toisaalta virkamieslain mukaises-
ta virkasuhteesta. Kummankin maini-
tun lain eräitä periaatteita tosin nouda-
tetaan, mutta sovellettava laki on krii-
sinhallintahenkilöstön osalta laki soti-
laallisesta kriisinhallinnasta ja sen no-
jalla annetut valtioneuvoston ja minis-
teriön asetukset.

Operaatio ATALANTAn suoma-
laisen kriisinhallintajoukon henkilös-
tön palvelussuhteen ehdot määräytyvät 
sotilaallisesta kriisinhallinnasta anne-
tun lain nojalla samoin perustein kuin 
muissakin Suomen operaatioissa. Kai-
kille maksetaan tehtävän vaativuusluo-
kituksen mukainen palkka. 

Erityisenä maksettavana etuute-
na maksetaan myös niin sanottua alus-
palvelulisää, jonka suuruuden PLM on 
vahvistanut kuultuaan järjestöjä. Tällä 
aluspalvelulisällä kompensoidaan nor-
maalistikin Puolustusvoimien aluksilla 
työskenteleville maksettava Puolustus-
voimien työaikasopimuksen mukainen 

meripalvelukorvaus. Ilman maksettavaa 
aluspalvelulisää aluksella kriisinhallin-
taoperaatiossa palvelevien edut olisivat 
vähäisemmät kuin normaalisti Suomes-
sa Merivoimien harjoituksissa ja opera-
tiivisissa valmiustehtävissä taikka kou-
lutuspurjehduksissa maksettavat korva-
ukset. Aluspalvelulisän lisäksi henkilös-
tölle maksetaan operaatiolle vahvistet-
tua päivärahaa, joka määräytyy alueen 
vaarallisuusluokituksen mukaan samoin 
perustein kuin muissakin operaatioissa.

Miinalaiva Pohjanmaan kriisinhal-
lintahenkilöstön vakuutusturva on sa-
manlainen kuin muissakin Suomen krii-
sinhallintaoperaatioissa. Kriisinhallin-
taoperaation aikana henkilöstön vakuu-
tusturvaa kattaa kolme vakuutusta: la-
kisääteinen sotilastapaturmavakuutus, 
valtiokonttorin ja Puolustusvoimien vä-
lillä tehdyn sopimuksen nojalla ryhmä-
tapaturmavakuutus ja kriisinhallinta-
lain nojalla voimassa oleva ryhmähen-
kivakuutus. 

Kriisinhallintalain 20. pykälän 
nojalla kriisinhallintahenkilöstö on va-
kuutettu sotilastapaturmalain nojalla 
sotilastapaturman ja palvelussairauden 
varalta siten, että niihin sovellettaisiin 
sotilastapaturmalakia (1211/1990). Soti-
lastapaturmana korvataan muun muassa 
palveluksessa, palveluksen edellyttämäl-
lä matkalla ja palvelusvapaalla sattunut 
tapaturma. Tämä valtiokonttorin myön-
tämä tapaturmavakuutus on siis voimas-
sa kriisinhallintapalveluksen määrätys-
tä ajankohdasta lukien sen päättymiseen 
saakka kattaen kaikki vapaa-ajatkin.

Lakisääteistä järjestelmää täyden-
tämään Puolustusvoimat on ottanut 
rauhanturvaamishenkilöstölle ryhmä-
tapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen 
piirissä on koko rauhanturvaamishen-
kilöstö ja vakuutus on samansisältöi-
nen kaikissa operaatioissa. Vakuutus 

on täysajan vakuutus eli vakuutus on 
voimassa täysajan vakuutuksena krii-
sinhallintaoperaation palvelusalueel-
la sekä kaikilla matkoilla vakuutetun 
kotipaikasta toimialueelle ja toimialu-
eelta kotipaikkaan (palveluksen alka-
essa, palveluksen päättyessä, kotiloma-
lennoilla). Vakuutus on voimassa myös 
palvelusalueella vietettävien palvelusva-
paiden aikana. Palvelusalue on määritet-
ty PLM:n päätöksessä laajasti käsittäen 
palvelusalueen valtiot ja kansainvälisen 
merialueen. On huomattava, ettei tämä 
vakuutus ole voimassa esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että henkilö järjestetyn ko-
tilomalennon sijasta lentääkin muuhun 
lomakohteeseen kuin kotiin.

Kriisinhallintalain 21. pykälässä 
säädetään laissa tarkoitetussa palvelus-
suhteessa olleen henkilön kuoltua hä-
nen omaisilleen korvausta siten kuin sii-
tä on sovittu virka- ja työehtosopimuk-
sella ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 
edusta valtion palveluksessa olevan hen-
kilön kuoleman seurauksena. Kuoleman 
johdosta kriisinhallintahenkilöstöön 
kuuluvan omaisille suoritettava korva-
us on vastaava kuin valtion virkamiesten 
kohdalla. Korvauksen myöntää ja suo-
rittaa Valtiokonttori. Puolustusvoimis-
sa on ollut käytäntönä, että tätä lakisää-
teistä vakuutusturvaa täydennetään edel-
lä mainitulla ryhmätapaturmavakuutuk-
sella kattaen palveluksessa tai vapaa-ai-
kana tapahtuvan kuoleman tai pysyvän 
haitan tiettyyn euromäärään saakka.

Valtioon virkasuhteessa oleville ker-
tyy palvelusajalta vuosilomalain mukais-
ta vuosilomaa ja muille maksetaan loma-
korvausta. Lisäksi erityisiä määräyksiä 
on PLM:n päätöksellä annettu ATA-
LANTAn henkilöstön vapaista ja vapai-
siin liittyvistä kotilomamatkoista.

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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Socialt arbete bland beväringar 1976-

Genom porten till en främmande       värld

Tillsammans med kontingent 2/76 cyklade jag som nybakad socialarbetare in genom porten till Nylands Brigad. Jag 

hade i väntan på att få mina examenspapper från Svenska Social- och Kommunalhögskolan börjat jobba som kuratorsvi-

karie på Ekåsens sjukhus under vårvintern nämnda år. I maj ringde man från ”Soc & Kom”och frågade om jag, i egenskap 

av ekenäsbo, var intresserad av att nappa på en tidsbunden tjänst som kurator i ”granngården”. 

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

Det var fråga om ett experiment 
som skulle råda bot på den 
stora utflyttningen till Sveri-

ge, som på den tiden sågs som ett prob-
lem bland svenskspråkiga unga män. 
Anställningen skulle omfatta högst ett 
år. Till saken hör att jag på den tiden ha-
de ett oerhört självförtroende, jag kunde 
och visste allt - trodde jag i ungdomligt 

oförstånd - och tackade ja nästan direkt.
Mottagande var gott, jag fick fin 

inskolning jämfört med mången annan 
på den tiden, men visst fanns det mots-
tånd också, ett stort sådant. Varför skul-
le det komma en kvinna och blanda sig i, 
en civilist som inte begrep något. En pen-
sionerad fältväbel hade nog varit ett bät-
tre val tyckte många.

Mitt första intryck av min nya ar-
betsplats var ”grått”. Väggar och inred-
ning i olika nyanser av grått och andra 
dunkla färger, slitna trämöbler, grå uni-
former och framför allt, en ibland nästan 
ogenomtränglig tobaksrök i korridorer 
och kanslier såväl på enheterna som på 
staber och andra arbetspunkter.
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Verkamheten tar form

På den tiden hade försvarsmakten en slo-
gan som löd: ”valmiina väkeen”. Detta 
innebar att det åtminstone hos oss fanns 
relativt många beväringar som hade stu-
derat färdigt och bildat familj.

På 70-talet var det ännu vanligt att 
man studerade på skuld. Detta i samband 
med att  man hade hustru och barn och 
i värsta fall flera hundra kilometer till 
hem orten gjorde tjänstgöringen till en 
utmaning för många.

Mitt arbete gick till stor del ut på 
ekonomisk rådgivning, studievägled-
ning och hjälp med att hitta ett jobb ef-
ter hemförlovningen. Redan på den ti-
den var förstås mänskorelationer ock-
så något som kunde göra tjänstgöring-
en tung. Det var svårt att hålla kontakt 
med nära och kära. Det var handskriva 
brev som gällde och telefonköerna kunde 
vara tio tals meter långa. Stod man långt 
bak i kön hann man kanske inte prata 
alls, trots att var och en hade endast någ-
ra minuter tid till sitt förfogande.

Socialkuratorns arbetsrum blev en 
plats där man i lugn och ro kunde ringa 
sina anhöriga då nöden var som störst. 

Vi drog igång samtalsgrupper för 
familjefäder och tillsammans med ar-
betskraftsbyrån ordnade vi info-tillfäl-
len och exkursioner för att få arbets- och 
studieplatser åt våra beväringar. Bevä-
ringskommittén var från första början 
en naturlig samarbetspartner.

På 70-talet var det inte lika lätt som 
idag att bli befriad från militärtjänst av 
medicinska orsaker. Vi hade i stället en hel 

del uppgifter för B-män. Att bli civiltjänst-
görare låg ju bakom en verkligt invecklad 
process, som endast de verkligt övertyga-
de orkade ta itu med. Detta gjorde att so-
cialkuratorn blev en ”reservmamma” för 
många, en som försökte stötta och moti-
vera i vått och torrt och som också hade 
förmånen att dela glädjen då den civila da-
gen kom och man hade klarat utmaningen.

När det gällde arbete bland perso-
nalen på den tiden var det ganska tyst. 
Ännu under senare delen av 70- och bör-
jan av 80-talet var kasernområdet ett 
eget samhälle. De flesta av våra anställda 
bodde innanför portarna eller på någ-
ra kilometers avstånd från arbetsplat-
sen. Visserligen var rangordningen mel-
lan personer med olika militärgrad, oli-
ka yrkesgrupper etc. helt annorlunda än 
idag, men det fanns en gemenskap.

Klubbarnas verksamhet blomst-
rade, här fanns ett kommunalt dag-
hem, här fanns en egen Martha-fören-
ing, scoutverksamhet, många hade egna 
trädgårdslotter osv. 

Bostäderna var olåsta, barnen 
sprang ut och in hos varandra och all-
tid fanns det någon vuxen till hands ifall  
man behövde ett mellanmål eller kanske 
ett plåster. Detta har jag låtit mig berät-
tas, jag har aldrig bott på området själv.

Kanske upplevdes jag till en början 
som för ung för att uppfattas som tro-
värdig nog för att ta hand om persona-
lens eventuella problem. Men experimen-
tet måste tydligen ändå ha lyckats, efter-
som det småningom ledde till fast tjänst 
och man började anställa kuratorer ock-

så vid andra truppförband.
Vi hade förmånen att kunna träffas 

och samarbeta från första stund och på 
detta sätt utvecklades verksamheten små-
ningom till vad den är idag. Här går en 
varm tanke till socialchefen vid dåvaran-
de ESSLE i Tavastehus, Matti Kaikonen. 
Matti kom att bli en uppskattad mentor 
och ”tjänstefarsa” för oss som innehade de 
första kuratorstjänsterna. Alla truppför-
band har ju sin egen kultur och också ku-
ratorns personlighet och inriktning på-
verkar säkert hur arbetet utformas lokalt.

Situanionen idag
Eftersom många beväringar idag blir E- 
eller C-klassade, eller avbryter sin tjänst-
göring för att bli civiltjänstgörare redan 
under de första tjänstgöringsveckorna, 
är kuratorer och präster fullt upptagna 
med att försöka fånga upp alla som åker 
hem. Detta för att kolla hur deras situ-
ation ser ut, om de har arbets- eller stu-
dieplats, tak över huvudet och råd att le-
va. Det blir mycket rådgivning, men det 
blir också fråga om att lotsa folk vidare 
exempelvis via projektet ”Aikalisä” el-
ler via uppsökande ungdomsverksamhet. 
Ibland blir det aktuellt att, tillsammans 
med den person det gäller, beställa tid 
till fortsatt vård eller stöd på hemorten.

Denna kundrusning sammanfaller 
förstås med informationstillfällen för 
samtliga rekryter och med mycket an-
nat som just då är på tapeten, men det 
brukar lugna sig efter en tid.

De beväringar som stannar kvar 
klarar sig i genomsnitt ganska bra. Det 

Socialt arbete bland beväringar 1976-

Genom porten till en främmande       värld

Lena Boström-Bretag

Socialkurator,  
pol.kand., tant
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är klart att man kan skada sig, att det 
uppstår konflikter eller grusade för-
hoppningar som rör tjänstgöringen, livs-
kriser i det civila, haltande ekonomi osv. 
Många kämpar med motivationsbrist ge-
nom hela tjänstgöringen men biter ihop 
och går vidare.

Dagens upplysta ungdomar ser sig 
ofta som konsumenter; får man inte den 
vara man tror sig ha köpt (tjänstgörings-
tid, utbildningsinriktnig, bemötande etc.) 
gör man en ”reklamation” och väljer ett 
annat alternativ. Här är det fråga om sam-
hällsutveckling, ungdomarna är inte säm-
re än förr. Dessutom är det ju vi äldre, som 
stått för deras uppfostran (eller låtit bli).

En sak som påverkar allas vår vardag 
och därmed också vårt arbete är tillgång-
en till information och tjänster via inter-
net. Idag är det t.ex.mycket ovanligt att 
beväringarna söker hjälp med studiefrå-
gor. Man får all information man behöver 
och fixar ansökningarna direkt via nätet.

Det som mitt arbete bland beväring-
arna går ut på idag är främst stödande 
samtal, som gäller mänskorelationer och 
hur man skall orka i vardagen. Konkur-
rensen är hård på alla plan och det är 
många som redan i 19-20-årsåldern kän-
ner någon grad av misslyckande och ut-
anförskap. Man vill inte alltid prata med 
sina närstående av rädsla för att göra dem 
oroliga. Ibland inträffar också något om-
välvande i familjen som gör tjänstgöring-
en extra tung, åtminstone för en tid fram-
över. Personalen på grundenheterna gör 
ett gott arbete när det gäller beväring-
arnas välmående, men det är inte alltid 
man vill eller vågar vända sig till en per-
son ikädd uniform.

Som jag redan konstaterade tyck-
er jag att våra beväringar idag har det 
ganska gott. Jag är egentligen mera oro-
lig för hur personalen skall orka. Stän-
diga förändringar och allt mera arbete, 
i kombination med långa arbetsresor och 

familj är tärande. Visst mobiliserar vi al-
la oanade krafter, i synnerhet om målet 
är klart och känns angeläget att uppnå 
och ifall vi ser ljus i tunneln.

Ur mitt perspektiv sett har mångas 
tunnel bara blivit längre och längre och 
avståndet till ljuset bara växer.

Avslutningsvis
Mycket har förändrats, det mesta i po-
sitiv riktning. Arbetsutrymmena har 
blivit ljusare, kalkerpapper och stenci-
ler har ersatts av datorer och printrar. 
Tobaksröken har skingrats inomhus och 
jämlikheten mänskor emellan har gått i 
rätt riktning.

Den självsäkra blondinen har bli-
vit en ödmjuk, ganska förnöjsam tant.

En sak är ändå som förr, det är fort-
farande med cykel jag tar mej fram i livet 
”summer,winter, rain or shine”, säkert en 
bidragande orsak till att jag orkat hänga 
med så länge.

www.novia.fi               www.axxell.fi

www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning 
i Åbo sedan 1813
▪ Sjökapten YH (Merikapteeni), ungdom och vuxen
▪ Sjöingenjör YH (Merenkulkualan insinööri), vuxen

▪ Vaktstyrman (Vahtiperämies), ungdom och vuxen
▪ Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari), vuxen

▪ Skeppare i inrikestrafik (Kotimaanliikenteen laivuri)
▪ Maskinskötare (Koneenhoitaja)
▪ Förare (Kuljettaja)

Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt kursutbud!
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu kurssitarjontaamme!

Aboa Mare
Malmgatan 5
20100 Åbo

maritime@aboamare.fi
tfn: (02) 432 3123 / 0290 01 7250
www.aboamare.fi Turun satama on tärkeä tavara- ja henkilöliikenteen  

keskus, jossa liikkuvien ihmisten ja rahdin sekä ympä-
ristön turvallisuus on osa sataman laadukasta palvelua.

www.portofturku.fi

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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Hintaan sisältyy:
a. bussikuljetus suomalaisella turistibussilla
b. majoitus Viipurissa
c. risteily Viipurinlahden saaristossa  

ja lounas
d. Lounas Viipurissa perjantaina
e. matkanjohtajan palvelut
f. saariston käyntiluvat

Katamaraani, jolla risteilyn on suurin katamaraa-
nialus Venäjällä. Rakennettu Pietarissa 1990-lu-
vulla. Päiväretkelle siihen mahtuu 35-40 henki-
löä. Katamaraanissa on myös sisätilat, WC, keittiö. 
Risteilyn aikana tarjotaan kahvit, voileivät ja her-
nekeittoa. Katamaraanin ja risteilyn kuvat löyty-
vät järjestäjän facebook-profiilista.

Bair Irincheev
Toimitusjohtaja Bair Travels Oy
www.bair-travels.com
kännykkä +358505947001
kännykkä Venäjällä +7 921 9456991
bair@bair-travels.com

Ohjelma
Perjantai 8.7.2011
07.00 Lähtö Hämeenlinnasta
08.30 Lähtö Helsingistä
10.30 Kahvitauko Rajahovissa
11.00 – 13.00 Rajamuodollisuudet  

Vaalimaalla 
Kauppapysäkki rajan jälkeen 
Lounas Viipurissa

 – Retki jatkuu reitillä Viipuri – Koivisto  
– Humaljoki

 – Humaljoen patterilla käynti
 – Humaljoki – Inkilä – Kuolemajärvi  

– Summa – Viipuri
 – Yöpyminen Viipurissa

Lauantai 9.7.2011
Aamiainen hotellissa
09.00 – 19.00  

Risteily reitillä Viipurinlinna – Liha-
niemi – Uuraansalmi – Teikarin saari 
– Tuppuransaari – Uuras.

 Maihinnousu ja kierros 
Teikarinsaaressa ja Tuppuransaaressa. 
Jos aika salli, noustaan maihin myös 
Ravansaaressa.

 – Risteilyn aikana tarjotaan lounas. Kah-
vit voi aina hakea keittiöstä itse koko 
risteilyn aikana

 – Bussikuljetus Uuraasta Viipuriin

Sunnuntai 10.7.2011
Aamiainen hotellissa
10.00 Huoneiden luovuttaminen 

Matka kohti rajaa alkaa. Matkan var-
rella poiketaan Turkinsaaressa ja Risti-
niemen 12-tuu man patterilla

14.00 Rajamuodollisuudet Vaalimaalla ja 
tax-free kaupan käynti 
Lounaspysäkki Rajahovissa

19.00 Saapuminen Helsinkiin
20.00 Saapuminen Hämeenlinnaan

Perinnematka Venäjällä sijaitseviin rannikkotykistökohteisiin kesällä 2011
Suuri osa itsenäisen Suomen rannikkotykistön entisistä 

toimipisteistä sijaitsee nykyisin Venäjän puolella. 

Kesällä 2011 on niihin taas mahdollista tutusta mm. 

seuraavalla matkalla.

Ajankohta: 8-10.7.2011
Hinta: 370€ + Venäjän viisumi
Paikat: 38
Viimeinen sitova ilmoittautumispäivä: 10.6.2011
Ilmoittautuminen websivulla www.bair-travels.com,  
s-postitse office@bair-travels.com tai puhelimitse 09 2722822. 

Huomaa, että viimeinen päivä saariston käyntiluvan hakemista varten on 1.4.2011. Lu paa varten matkan järjestäjä tarvitsee vain passikopiot. 
Lupien hankkiminen ei maksa mitään. Se tarkoittaa, että kannattaa hakea luvat kaikille, jotka ovat periaatteessa matkasta kiin nostuneita. Jos joku 
ei pääse matkalle, se ei haitta. Passikopio lähetetään matkan järjestäjälle postitse tai s-postitse (katso yhteystiedot ilmoituksen lopussa).

w w w . e n v i r o n i c s . f i
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”T urvallisuus on keskeinen 
arvo Puolustusvoimi-
en päätehtävien täyttä-

miseksi. Turvallisuus on myös kaikkeen 
toimintaan kuuluva ominaisuus ja kuu-
luu Puolustusvoimien koko henkilöstölle.

Hyvä turvallisuuskulttuuri muo-
dostuu johdon sitoutumisesta, riittäväs-
tä ammattitaitoisesta ja motivoituneesta 
henkilöstöstä, ajantasaisesta normistos-
ta sekä vaatimukset täyttävästä toimin-
nasta ja teknologiasta. Turvallisesti toi-
mivassa työyhteisössä arvostetaan henki-
löstöä, tietoa ja taitoa sekä huolehditaan 
materiaalista.” PETURV-OS PAK 01:02 
PUOLUSTUSVOIMIEN TURVALLI-
SUUSTOIMINNAN STRATEGIA

Oheiset lainaukset edelleen voimas-
sa olevasta Puolustusvoimien Turvalli-
suustoiminnan Strategiasta antavat hy-
vän käsityksen turvallisuuden merkityk-
sestä ja roolista Puolustusvoimien toi-
minnassa. Englannin kielessä turvalli-
suutta tarkoittavia sanoja on kaksi Safe-
ty ja Security, joilla on toisistaan poik-
keavat merkitykset, jotka strategiassa on 
määritelty seuraavasti: 

”Turvallisuustoiminta (security)
Kaikkeen toimintaan ja jokapäiväiseen 
työhön liittyvät toimenpiteet, joilla pyri-
tään takaamaan Puolustusvoimien teh-
tävien mahdollisimman häiriötön to-
teuttaminen sekä estämään kaikenlai-
nen Puolustusvoimiin tai sen kohteisiin 
suunnattu vahingonteko ja ilkivalta. 

Turvallisuus: 

Safety ja Security
Turvallisuustoiminta on kokonaisuus, 
jolla suojataan:

 – Puolustusvoimien toimintaa,
 – Puolustusvoimien tietoja
 – Puolustusvoimien henkilöstöä
 – Puolustusvoimien materiaalia, 

kiinteistöjä ja ympäristöä.
Turvallisuustoiminnalla vaikute-

taan Puolustusvoimien julkisuuskuvaan.”

Työ- ja palvelusturvallisuus (occupatio-
nal and in-service safety)
Työ- ja palvelusturvallisuus on osana 
henkilöturvallisuutta joukon ja yksilön 
suorituskykyä sekä sodan ajan taistelu-
kelpoisuutta edistävää ja toiminnan häi-
riöttömyyttä varmistavaa toimintaa. Se 
käsittää ne Puolustusvoimien huolehti-
misvelvoitteiden (työturvallisuuslain-
säädäntö yms.) mukaiset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen joukkojen ja henki-
löstön suorituskyvyn (taistelukelpoisuu-
den ja työkyvyn) varmistamiseksi.”

Erillisenä käsitellään vielä liiken-
neturvallisuus:

”Liikenneturvallisuus (traffic safety)
Liikenneturvallisuus käsittää kaikki 
ne toimenpiteet, joilla ehkäistään hen-
kilöstön ja materiaalin vaarantuminen 
liikenteessä. Tavoitteena on, että kukaan 
ei loukkaannu eikä kuole eikä materiaa-
li vahingoitu liikenteessä.”

Turvallisuusstrategiassa nämä on 
yhdistetty määritelmässä kokonaistur-
vallisuudeksi seuraavalla tavalla:

”Turvallisuus (kokonaisturvallisuus; 
security and safety)
Yksilön kannalta turvallisuus on tarve 
ja tunne, jotka perustuvat ympärillä val-
litsevaan tilanteeseen ja koostuvat yksi-
lön niistä tekemistä tulkinnoista. Orga-
nisaation turvallisuus on asiain tila, jos-
sa riskit ovat hallinnassa.”

Turvallisuuksilla on nykyään eri 
omistajat. Turvallisuustoiminta on ope-
ratiivisen toimialan, työ- ja palvelustur-
vallisuus henkilöstötoimialan ja liiken-
neturvallisuus henkilöstö- ja logistiikka 
toimialan vastuulla. Strategian laatinut 
pääesikunnan turvallisuusosasto oli ase-
velvollisuusosaston ohella yksi niistä osas-
toista, jotka lakkautettiin pääesikunnan 
uudistuksessa vuoden 2006 lopussa.

Olen joutunut palvelustehtävissä-
ni operatiivisella ja koulutustoimialalla 
toimimaan kummallakin turvallisuuden 
alueella ja voin todeta, että niillä kum-
mallakin on paikkansa Puolustusvoimi-
en toiminnassa.  

Tässä lehdessä käsitellään paino-
pisteisesti työ- ja palvelusturvallisuuteen 
kuuluvia asioita sekä käynnissä olevaa 
henkilöturvallisuuden kehittämishan-
ketta. Perusajatuksena on esitellä alan eri 
toimijoita ja näiden tehtäväkenttiä, jo to-
teutuneita ja käynnissä olevia uudistuk-
sia sekä perehdyttää lukijoita myös yhden 
Puolustusvoimien strategisen kumppa-
nin, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, 
turvallisuustoimintaan ja -kulttuuriin.

Jan Sandell
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Varomääräykset  
– toiminnan tuki vai este

Sain aikanaan kouluttajana ja yksikön 
päällikkönä ”räväkän kouluttajan” mai-
neen. Nuoren miehen arvomaailma oli 
erilainen, esimerkiksi vastuulle käsketty-
jen perättäisten miinanäytösten aikatau-
lun pitäminen oli suutariksi jääneen mii-
nan sytytysjärjestelmille käskettyjä varo-
aikoja tärkeämpi. Katsellessani palanutta 
tulilankaa joka katosi putkimiinan sisään 
ajattelin, että itseni vain tässä vaarannan 
ja jos tuo tuosta lähtee, eipähän tarvitse 
esitutkinnasta kantaa huolta. Sillä kertaa 
kyseessä oli nallipetto tulilankanallissa. 

Kyseinen tapaus ei suinkaan ollut 
kohdaltani ainoa, näyttämisen halu ja 
annettujen koulutustehtävien täyttämi-
nen ajoivat henkilökohtaisen turvalli-
suuden edelle. Voin liioittelematta kut-
sua itseäni onnekkaaksi, koska mahdol-
lisuuksia hengen menetykseen tai vaka-
vaan vammautumiseen oli useita. Mitä en 
tuolloin tullut ajatelleeksi oli se, millai-

sen esimerkin ja mallin annoin muille ja 
erityisesti nuoremmille työtovereilleni.

Yhteiskunnan suhtautuminen varus-
miespalveluksen aikana tapahtuviin on-
nettomuuksiin ja läheltä piti- tilanteisiin 
on tiukentunut, mikä käy ilmi esimerkik-
si viimeaikaisista oikeuden päätöksistä. 
Kaupallisessa turvallisuustoiminnassa 
yksi henkilösuojauksen elementti on asi-
akkaan maineen suojaaminen, sama asia 
on turvallisuusstrategiassa esitetty turval-
listoiminnan yhteydessä. Varomääräysjär-
jestelmä on merkittävä osa Puolustusvoi-
mien julkisuuskuvaa ja maineenhallintaa. 

Varomääräyksillä on myös työn-
tekijän oikeusturvan takaava merkitys, 
sillä niissä konkretisoituu Puolustusvoi-
mien isännänvastuu. Kaikkia mahdolli-
sia tilanteita ja vaihtoehtoja ei kyetä mil-
lään määräyksiä kattamaan, mutta jos 
varomääräyksiä on noudatettu, ja silti 
tapahtuu onnettomuus, vastuu siirtyy 
toteuttajalta organisaatiolle.

Läheltä piti – salataan  
vai otetaan opiksi

Suhtautuminen läheltä piti- tilanteisiin 
ja tiedottamiseen on kaksijakoista. Vi-
rallisesti tapaukset tulee ilmoittaa, jotta 
saadaan kokemukset käyttöön ja voidaan 
välttää vastaavat tilanteet. Epävirallises-
ti mahdollisten seuraamusten pelko hait-
taa asioista ilmoittamista. Tiedottami-
nen on ollut muutoinkin haaste, omalla 
urallani on esimerkkejä joissa tiedon vä-
littämisessä on toivomisen varaa. 

Yksi mieleen painuva tapaus sattui 
työskennellessäni joukko-osaston esi-
kunnassa toimistopäällikkönä. Eversti 
Suominen, silloinen pääesikunnan tie-
dotusosaston päällikkö, soitti minulle 
ja tiedusteli yksityiskohtia eräässä val-
takunnallisessa harjoituksessa sattu-
neesta tapauksesta. Koska minulla ei ol-
lut tapahtumasta tietoja, ryhdyin selvit-
tämään asiaa. Kävi ilmi, että harjoitus-
organisaatio oli ansiokkaasti hoitanut 
tiedottamisen, mutta harjoitusjoukot lä-

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa
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hettäneisiin joukko-osastoihin tieto ei 
ollut kantautunut. Valitettavasti jouk-
ko-osasto on myös se paikka, johon va-
rusmiesten huolestuneet omaiset ensim-
mäisenä ottavat yhteyttä.

Toinen tapaus tapahtui työskennel-
lessäni pääesikunnassa reservin koulu-
tuksesta vastaavana osastoesiupseerina. 
Kahvipöydässä istuivat lisäkseni silloi-
nen majuri Kärkkäinen, Puolustusvoi-
mien palvelusturvallisuusupseeri ja Puo-
lustusvoimien silloinen koulutuspäällik-
kö eversti Bergqvist. Silmiini osui ilta-
päivälehdestä artikkeli, jossa käsiteltiin 
kertausharjoituksessa lievään henkilöva-
hinkoon johtanutta tapausta. Seikka jo-
ka tekee asiasta mieleenpainuvan, oli se, 
ettei kukaan pöydän ääressä istuneista 
ollut kuullut tapauksesta aiemmin. Uu-
tisoinnin mukaan kyseessä oli yli kaksi 
kuukautta vanha tapahtuma. Jokainen 
silloin pöydän ääressä istuvista olisi vir-
ka-asemansa ja tehtävänsä puolesta voi-
nut joutua vastaamaan asiaan liittyviin 
kysymyksiin medialle tai omaisille.

Tutkimusten mukaan nykyisessä 
tietoyhteiskunnassa tieto poikkeavas-
ta tai erikoisesta tapahtumasta on noin 

puolessa tunnissa tapahtuman nähnei-
den henkilöiden lähipiirin tiedossa ja 
noin vuorokaudessa käytännössä julki-
nen. Kuvitelma siitä, että asevelvollis-
ten koulutuksen yhteydessä sattunutta 
tapahtumaa, varsinkin jos siihen liittyy 
vaaratilanne, voitaisiin salata, on vir-
heellinen. Puolustusvoimien julkisuus-
kuvan ja uskottavuuden kannalta on 
olennaista, että tieto onnettomuuksista 
ja läheltä piti tilanteista saavuttaa oikeat 
ihmiset. Muun muassa tähän liittyy hen-
kilöturvallisuushankkeen tilannekuvan 
ylläpitoa käsittelevä alaprojekti.

Työturvallisuusmääräyksethän 
eivät Puolustusvoimia koske, vai 
koskevatko sittenkin?
Työturvallisuuslain 6§ rajataan, ettei la-
kia sovelleta sotilaallisissa harjoituksis-
sa. Tämä on seikka, joka yleensä tunne-
taan hyvin. Se, että Puolustusvoimissa 
tehdään päivittäin työturvallisuuslain 
piiriin kuuluvia tehtäviä, onkin sitten 
jo vieraampi asia. Tämä seikka ei koske 
vain varastoja, varikoita ja korjaamoja, 
vaan jokaisen työpisteen on täytettävä la-
kisääteiset vaatimukset. Lisäksi tietyissä 

tehtävissä, kuten masto-, tuli- ja sähkö-
töissä pääosa säätelystä tulee Puolustus-
voimien ulkopuolisesta ohjeistuksesta.

Työturvallisuus on organisoitu 
Puolustusvoimissa henkilöstötoimialan 
yhteyteen ja sitä johdetaan pääesikun-
nan henkilöstöosaston henkilöstötuki-
sektorilta. Henkilöstöalan kannalta tar-
kasteltuna työturvallisuus on osa hen-
kilöstövoimavarojen johtamista ja sii-
nä henkilöstövoimavarojen turvaamista. 

Taloudellisesti tarkasteltuna yhden 
sairaspäivän hinta on noin 200 euroa, jo-
ten työturvallisuuteen panostamalla saa-
vutetaan myös taloudellisia säästöjä. Fyy-
sisen toimintakyvyn rakentamiseen ja yl-
läpitoon on Puolustusvoimissa panostettu 
voimakkaasti viime vuosina. Olisi harmi 
menettää kovakuntoisten työntekijöiden 
työpanos laiminlyödystä työturvallisuu-
desta johtuvan tapaturman johdosta.

Tärkeintä on kuitenkin se, että jokai-
sella työntekijällä on oikeus turvalliseen 
ja määräykset täyttävään työympäristöön. 
Puolihumoristinen lausuma ”terveenä 
eläkkeelle” sisältää myös toimintaa suun-
taavan totuuden. Puolustusvoimia pide-
tään turvallisena palvelus- ja työpaikkana. 
Esimerkiksi juuri valmistuneessa Suoma-
lainen asevelvollisuus -tutkimuksessa, tu-
tummin Siilasmaan raportissa, todetaan: 
”koulutuksen perusvaatimus on turvalli-
suus. Mikään tekijä ei ole Puolustusvoi-
mien ohjeistuksen mukaan turvallisuutta 
tärkeämpää.” Henkilöstön saatavuuden ja 
rekrytoinnin sekä ennen kaikkea Puolus-
tusvoimien julkisuuskuvan kannalta tämä 
on ensiarvoisen tärkeää.

Jaksaminen ja henkinen  
työsuojelu
Organisaatioiden virtaviimaistamisen 
seurauksena yksittäisiltä työntekijöiltä 
vaaditaan entistä enemmän ja poissaolo-
jen paikkaaminen on entistä haastavam-
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paa. Muutokset kuten määrärahasupis-
tusten ja niistä seuraavien toiminnan so-
peuttamistoimenpiteiden sekä rakenne-
muutosten aiheuttama epävarmuus, uu-
sien tietojärjestelmien käyttöönotto ja 
toimintatapamalli, jossa kehittäminen 
toteutetaan oman työn ohella, ovat omi-
aan kuormittamaan henkilöstöä henki-
sesti. Jaksaminen on selkeä haaste orga-
nisaatiolle, jossa pyritään saavuttamaan 
enemmän vähemmällä ja tehokkaammin. 

Houkuttimet, jotka aikanaan vai-
kuttivat omaan uravalintaani, kuten var-
ma työpaikka, edullinen valtion asunto ja 
matala eläkeikä ovat kadonneet tai kato-
amassa. Henkilöstöä poistuu Puolustus-
voimien palveluksesta yhä nuorempana ja 
kasvavissa määrin. Rekrytoinnin ja hen-
kilöstövoimavarojen turvaamisen kan-
nalta tämä on selkeä haaste Puolustusvoi-
mille: ”Miten turvataan Puolustusvoimi-
en kilpailuasema työmarkkinoilla?” 

Tänä vuonna aloittaneiden kadetti-
kurssien valinnan yhteydessä tehtiin tut-
kimus, jossa jälleen todettiin tärkeim-
mäksi hakeutumiseen vaikuttavaksi te-
kijäksi oma kouluttaja. Mikäli koulut-
tajahenkilöstö ajetaan loppuun, heijas-

jaamana. Palkatun henkilöstön osalta vas-
tuu asiassa on esimiehillä, joilla on velvol-
lisuus puuttua epäasialliseen käytökseen.

Henkisen jaksamisen tueksi äärim-
mäisistä ja järkyttävimmistä tapahtumista 
selviämiseksi on Puolustusvoimiin perus-
tettu kriisiryhmien verkosto. Kriisiryhmi-
en toimintaa koordinoidaan myös pääesi-
kunnan henkilöstöosaston henkilöstötu-
kisektorilta. Kriisiryhmiä on koulutettu 
eri puolella Puolustusvoimia ja Puolus-
tusvoimien alan asiantuntijoita on käy-
tetty myös muiden viranomaisten tukena.

Lopuksi 
Turvallisuuden toimijoihin, niin securi-
ty- kuin safety- aloilta, on tavattu suh-
tautua nuivasti. Heitä on pidetty toimin-
nan haittaajina ja estäjinä. Onneksi tämä 
asiaton ja vanhentunut suhtautuminen 
on vähitellen katoamassa. Turvallisuus 
on kaikkien asia, varsinkin organisaa-
tiossa, jolla on ulkoisen turvallisuuden 
tuottamisen monopoli.

tuu se myös rekrytointiin ja pitkällä täh-
täimellä siihen millaisella henkilöstöllä 
Puolustusvoimissa töitä tehdään. Jaksa-
misen takaamiseksi esimiehillä täytyy 
olla rohkeutta asettaa asiat tärkeysjär-
jestykseen: mitkä asiat tehdään laadus-
ta tinkimättä, missä riittää tyydyttävä 
tulos ja jopa mitkä asiat voidaan jättää 
ainakin toistaiseksi tekemättä. Samalla 
varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa 
esimiehen tulee turvata alaisilleen riit-
tävät resurssit ja työrauha. 

Hyvä työilmapiiri, yhteishenki ja 
joukkokiinteys ovat tuloksiin positiivises-
ti vaikuttavia tekijöitä. ”Kaveria ei jätetä” 
pätee myös arkipäivän työssä. Ylirasitus, 
siitä johtuva väsyminen ja ärtyisyys saat-
tavat pahimmillaan johtaa työpaikkakiu-
saamiseen tai asevelvollisten koulutukses-
ta puhuttaessa epäasialliseen kohteluun tai 
jopa simputtamiseen. Varusmieskoulutuk-
sen osalta Puolustusvoimissa on ryhdytty 
tiukkoihin toimenpiteisiin Puolustusvoi-
main komentajan toimenpideohjelman oh-

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

TURKU REPAIR YARD LTD
W  W  W  .  T  U  R  K  U  R  E  P  A  I  R  Y  A  R  D  .  C  O  M

MUSEIFARTYGET
POMMERN
Öppet maj-september

Ålands
Sjöfarts
MUSEUM
Hela året

Entré 5 eur
Kombibiljett 8 eur
Barn 3 eur
Kombibiljett 5 eur
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T yöstä palautuminen on yksi 
psyykkisen hyvinvoinnin tä-
män hetken kiinnostavia pu-

heenaiheita. Palautumisella tarkoite-
taan psykofysiologista elpymisproses-
sia, jossa palaudutaan aikaisemmas-
ta kuormituksesta ja ollaan kykeneviä 
kohtamaan nykyisiä ja uusia vaatimuk-
sia (Siltaloppi, Kinnunen & Feldt, 2009). 
Palautuminen on erittäin tärkeää pitkän 
tähtäimen hyvinvoinnin näkökulmasta. 
Jos palautumista ei tapahdu, negatiivi-
nen kierre, jossa palaudutaan vajavaises-
ti akuutista kuormitusreaktiosta johtaa 
kuormituksen kasaantumiseen ja tämä 
voi johtaa lopulta kroonisiin terveyson-
gelmiin. äytännön tasolla palautumisen 
näkökulmasta on tärkeää on esimerkik-
si työpäivän aikana viettää kahvitauko-
ja tai lounastaukoja siten että työasioita 
ei käsitellä. Ja vaikka tauoilla työasiat 
saattavatkin olla joskus esillä, työajan 
sisällä palautumista voi kuitenkin ta-
pahtua, jos työssä on vaihtelevuutta ja 
kontrolli ei ole liian tiukkaa. Tällöin 
työntekijä voi sopeuttaa omaa toimin-
taansa suhteessa palautumisen tarpee-
seen ja pitää ns. mini-taukoja tai vaih-

Kokonaisvaltaista hyvinvointia     
palautumisen kautta

taa tehtäviä vähemmän vaativiin (Son-
nentag & Geurts, 2006). 

Lue työsähköpostit työaikana, älä 
vastaa työpuheluihin vapaalla 
Työajan ulkopuolista palautumista ta-
pahtuu työajan jälkeisenä aikana, vii-
konloppuisin ja pidemmillä lomilla. On 
myös erotettavissa kaksi erilaista palau-
tumismekanismia, passiivinen ja aktii-
vinen. Passiivinen palautuminen on va-
pautumista päivittäisten työstressorei-
den altistukselta. Aktiivinen palautumi-
nen viittaa aktiivisiin vapaa-ajan käyttö-
tapoihin, urheiluun, sosiaalisiin kontak-
teihin jne., jotka edesauttavat psykolo-
gista irrottautumista työstä. Tähän vä-
liin on hyvä myös lisätä, että vaikka yk-
silöt voivat palautua monin eri tavoin 
(lukemalla, urheilemalla) ei ole mitään 
aktiviteettia itsessään, joka palauttaa 
työnkuormituksesta. Enemmänkin on 
kyse mekanismeista, joita nämä eri toi-
minnot tuottavat (Siltaloppi ym. 2009). 

Työstä irrottautumisella palautu-
misen mekanismina tarkoitetaan men-
taalista irtiottoa työasioista työajan jäl-
keen. Tällöin ei vastata työpuheluihin ei-

kä lueta työ sähköposteja jne. Mitä pa-
remmin henkilö pystyy irrottautumaan 
työstä, sitä vähemmän hänen on todettu 
kärsivän väsymyksestä, depressiosta ja 
univaikeuksista. Psykologisen irrottau-
tumisen on myös ehdotettu olevan kai-
kista merkittävin palautumisen neljästä 
mekanismeista, sillä on osoitettu olevan 
merkittävin yhteys vähäiseen palautumi-
sen tarpeeseen ja väsymykseen.

Toinen palautumismekanismi on 
rentoutuminen, jossa tyypillistä on ma-
tala aktiviteetin taso ja kohonnut posi-
tiivinen tunnetila. Rentoutumista voi ta-
pahtua sekä kehollisen että henkisten toi-
mintojen kautta, vaikkapa meditaation 
tai kehon lihasten rentouttamisen kaut-
ta. Rentoutusta voi tuottaa myös lukemi-
nen tai musiikin kuuntelu. Kolmantena 
palautumisen mekanismina on taidon 
hallintakokemus. Tällöin palautumista 
tapahtuu yksilön harjoittaessa taitojaan 
ja etsiessään uusia haasteita, joissa uusien 
taitojen oppiminen on keskiössä. Näiden 
kautta yksilö voi saavuttaa uusia sisäisiä 
resursseja; taitoja, osaamista, itseluotta-
musta ja hyvää mieltä. Hallinnan tunne 
on neljäs palautumisen mekanismi ja sillä 

Teemana palvelu- ja työturvallisuus merivoimissa

Työhyvinvointi koostuu monesta erilaisesta asiasta. Hyvin usein työyhteisöissä hyvinvoinnin keskeiseksi elementiksi 

nostetaan esimerkiksi ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Ne ovatkin tärkeä osa työhyvinvointia, mutta 

samalla tulee muistaa että fyysisen hyvinvoinnin ohella ihmisen henkinen hyvinvointi on erittäin tärkeää. Henkinen 

hyvinvointi on yhtälailla yksilön kuin työyhteisönkin asia. Jokaisen meistä tulee huolehtia omasta jakamisestaan ja hy-

vinvoinnistaan, työskentelemmepä sitten millaisissa työtehtävissä ja millaisessa työyhteisössä tahansa. 
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Kokonaisvaltaista hyvinvointia     
palautumisen kautta

Liisa Mäkelä

tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö voi 
valita mitä aktiviteetteja ja milloin hän 
niitä vapaa-aikanaan toteuttaa.

Yksityiselämän kuormitus  
heikentää myös työtarmoa
Työhyvinvoinnin kokemukset ovat osoit-
tautuneet olevan hyvin kokonaisvaltai-
sia, tutkimukset ovat osoittaneet esi-
merkiksi että pelkästään esim. työn or-
ganisointi tai työaika eivät selitä hyvin-
vointia, tarvitaan myös riittävää palau-
tumista. On jopa myös osoitettu, että ti-
lanteessa, jossa koetaan paljon työn epä-
varmuutta, psykologinen irrottautumi-
nen työstä auttaa säilyttämään tarmok-
kuuden työssä. Tämä palautumisen me-
kanismin muuntava vaikutus tämän päi-
vän organisaatioissa olisi erittäin hyvä 
tiedostaa. Yhä useampi työntekijä tekee 
työtään epävarmuuden vallitessa, esim. 
määräaikaisessa työsuhteessa tai vuokra-
työntekijän roolissa. Viime vuosien YT-
neuvottelut ja irtisanomiset ovat olleet 
yksilöille eri organisaatiotasoilla erit-
täin stressaavia ja ymmärrys palautu-
misen merkityksestä voisi tällaisissakin 
tilanteissa olla hyvä lisä kokonaisvaltai-
semman hyvinvoinnin tukemisessa. 

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tar-
kasteltaessa tulee myös huomioida että 
ihmisen kokemus hyvinvoinnista ei muo-
dostu pelkästään työhön liittyvistä sei-
koista, vaan myös yksityiselämä on siinä 
kokemuksessa keskeisessä roolissa. Yk-
sityiselämän puolella toisinaan esiintyvä 

Kauppatieteiden tohtori Liisa Mäkelä työskentelee 
Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen tutkijana. Hänen 

asiantuntijuus- ja tutkimusalueensa ovat kahdenväliset esimies-
alaissuhteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 

Mäkelä tarkasteli vuonna 2009 valmistuneessa väitöskirjassaan 
esimies-alaissuhteita naisten raskauden ja työhön paluun 

aikana alaisen näkökulmasta.

Merihistorian päivät 
2011

Toisen maailmansodan jälkeiset merenkulun vallankumoukset
Shipping Revolutions after the Second World War 

Uusikaupunki 17.–20.3.2011

Merihistorian päivät pidetään kulttuurikeskus Crusellissa. Seminaariin sisältyy 
tänä vuonna perjantaista lauantaihin jatkuva kansainvälinen osuus, jonka kieli on 
englanti. Lauantaiaamupäivän esitysten diat tarjotaan myös suomeksi. Lauantai-

iltapäivän ja sunnuntain Merihistorian päivät on pääosin suomenkielinen. 
Tapahtuman järjestävät Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen 

meriarkeologinen seura ja Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys.

Merihistorian päivät will be held at the cultural centre Cruselli. Every second 
year arranged seminar is a joint effort of Finnish Maritime History Association, 
Finnish Maritime Archaeological Society and Maritime History Association of 

Uusikaupunki.
 

Kulttuurikeskus Cruselli 
Kullervontie 11 

23500 Uusikaupunki

kuormitus heijastuu helposti myös työelä-
mään. Tästä näkökulmasta ajatellen puut-
teellinen palautuminen henkilökohtaisen 
elämän puolella voi johtaa siihen, että ih-
minen entistä herkemmin väsyy ja uupuu 
työssään. Yksilö voi mahdollisesti myös 
odottaa –varmaankin usein tiedostamat-

taan– että hänellä on mahdollisuus palau-
tua henkilökohtaisen elämän tuottamas-
ta kuormituksesta tullessaan töihin. Myös 
tämän näkökulman huomiointi ja ymmär-
täminen on merkittävä polku hyvinvoin-
nin rakentamisen edistämisessä niin yksi-
lön kuin yhteisön tasollakin.
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I tä-Suomen rannikon osuudesta 
talvi- ja jatkosotaan tiedetään va-
litettavan vähän. Heikki Tiilikai-

sen mainio kirja Talvisodan jäinen lop-
punäytös muutaman vuoden takaa kui-
tenkin korjasi tilanteen hy vin. Nyt jul-
kaistu teos Sirpaleita sodasta antaa vielä 
lisää valaistusta Virolahden sodanaikai-
sista ta pahtumista 1939-1945.

Kirja sisältää kolme viime sodista 
kertovaa artikkelia. Ne kertovat henki-
löistä ja tapahtumista, jotka ovat tai ovat 
olleet merkityksellisiä tekijälle. Samal-

la ne liittyvät Virolahden ja rannikko-
puolus tuk sen historiaan. Ensimmäinen 
artikkeli kertoo Virolahden sota-ajasta 
koulupojan silmin nyt 80-vuo tiaan Arvi 
Ahl berg -nimisen henkilön kertomana. 
Lisäksi on ollut käytössä jo edesmenneen 
Esko Ah lbergin ää ni nauhamustelmat.

Toinen artikkeli on Pataljoona Aal-
tosen historiikki. Kirjoittajan isä kuu-
lui tähän Helsingin Lai vas toaseman mie-
histä koottuun mutta vähän tunnettuun 
pataljoonaan. Pataljoonan komentaja-
na toimi silloinen kapteeni Reino Aal-
tonen (1905-1989). Aaltonen toimi myö-
hemmin mm. Merisotakoulun johtajana. 
Pataljoona Aaltonen siirrettiin koulu-
tuksen jälkeen helmikuun lopussa 1940 
ensin Kot kan lohkon reserviksi. Neu-
vostoliiton hyökkäyksen alettua maa-
liskuun alussa pataljoona siirrettiin Vi-
rolahden alalohkolle, jossa se osallistui 
koviin saaristotaisteluihin. Sodan loput-
tua pataljoona osal  listui alueen evaku-
ointiin ja palasi sitten hiihtäen takaisin 
Helsinkiin, jossa se hajotettiin.

Kolmas artikkeli on nimeltään 
Lauri Leikkonen ja sota – hänen kir-
jojensa valossa. Pappi ja luonnon ystä-

vä Leikkonen (1908-2001) on julkaissut 
sekä omalla nimellä sotaa käsitteleviä 
teoksia että ar tik  keleita kokoomateok-
sissa. Hän ei taistellut rannikolla, joten 
tämä artikkeli kiinnostaa ehkä vä hi ten 
rannikko- ja meripuolustuksesta kiin-
nostuneita.

Kirja on yksi niistä, jotka harva 
henkilö huomaa, mutta jotka mainiolla 
tavalla täydentävät ”vi ral lisia” aiheesta 
laadittuja teoksia. Usein painokset myy-
dään suhteellisen nopeasti loppuun, jo-
ten kiin nostuneiden kannattaa tilata te-
os mahdollisimman pian.

Kirjan ensimmäisen painoksen 
tuotto menee suoraan Virolahden sota-
veteraaneille, jotka hoitavat myös kir-
jan myynnin. Kirjaa voi tilata heiltä 
osoitteista hannu.koski@luukku.com  
ja matti.leikkonen@pp.inet.fi.  Kirjan 
hinta on 20 euroa + postituskulut (n. 1 
euro). Kirjan voi myös tilata suoraan te-
kijältä hintaan 21 euroa (sis. postiku-
lut), timo.yrjola@taloverkot.fi  ja puhe-
lin 0500 318 851. 

Ove Enqvist

Sirpaleita sodasta
 Virolahti ja virolahtelaisia 1930 - 1945
Timo Yrjölä
Neirol-kustannus (http://www.neirol.fi/). 182 sivua, mustavalko- kuvia ja piirroksia
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Porkkala-Udd
Elämää vuokra-ajan käänteissä
Lena Selén ja Berndt Gottberg 
Porkkalan Parenteesi ry., 192 sivua, kovat kannet, A4 poikittain, runsas mv- ja värikuvitus

B rita löysi miehensä Karjaalta 
evakuoinnin ansiosta. Marina 
Pietarista suunnisti kohti lap-

suuden kotiaan Kirkkonummella. Hans 
Helsingistä rikkoi venäläisen kiväärin-
sä kuultuaan evakuoinnista. Berit muutti 
Porkkalasta Paraisille ja hänestä tuli Suo-

men suurin mansikantuottaja 1970-luvul-
la. Tamara Ukrainasta kertoo sandaalin 
historiasta. Karl ja hänen perheensä kar-
kotettiin Viron Eis masta Siperiaan.

Porkkalan vuokraaminen Neuvos-
toliitolle 1944-1956 vaikutti voimak-
kaasti monen ihmisen elä mään. Pork-
kalan Parenteesi ry. on julkaissut teok-
sen, joka sisältää yli 20 erilaista vuokra-
aikaan liittyvää tarinaa. Mukana ovat 
tarinoita ihmiskohtaloista, paikoista ja 
jopa Bågaskärin Mimmi-koi rasta. Ta-
rinat jakaantuvat tasaisesti ympäri en-
tistä vuokra-aluetta, ja niistä saa hyvän 
kuvan siitä, miten vuokra-alue vaikutti 

kuvattujen ihmisten elämään sekä koti-
maassa että naapurimaissa. Teosta täy-
dentävät harvinaiset kuvat lähinnä ih-
misten kotialbumeista. Tekstit teokses-
sa ovat viidellä kielellä, suomeksi, ruot-
siksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Kirja on myynnissä Akateemises-
sa Kirjakaupassa, Luckan-liikkeissä (ai-
nakin Kirkkonummella ja Raaseporissa), 
Igor-museossa Inkoossa sekä Kirkkonum-
men kirjakaupoissa. Sen suositushinta on 
40 euroa + mahdolliset postikulut. Sitä voi 
myös tiedustella sähköpostilla info@pork-
kala.net tai puhelimella 09-2564040.

Ove Enqvist

Tsaarin perintö 1918 Suomessa
Tietoja Suomeen 1918 jääneistä tai suomalaisilta telakoilta tilatuista  
venäläisistä taistelualuksista ja veneistä
Juha Joutsi - Mikko Meronen - Harri Tielinen
Forum Marinum, Turku 2010

V uonna 1918 erilaisia Venäjän 
laivastolle ja muille yksiköil-
le kuuluvia aluksia jäi Suomen 

satamiin ja telakoille. Lähes välittömästi 
osa kalustosta otettiin käyttöön samaan 
aikaan muodostetuissa sak salaisissa ja 
suomalaisissa alusyksiköissä. Olosuh-
teiden vuoksi alusten luettelointi ei ol-
lut kovin järjestelmällistä. Osa aluksista 
jäi käyttöön, osa myytiin muuhun käyt-
töön tai romutettavaksi. Joi denkin alus-
ten kohtaloa ei vielä tiedetä.

Tiedot näistä aluksista puuttuvat 
pääosin laajemmista aluksia esittävistä 

teoksista. Forum Mari nu min 54-sivui-
sessa julkaisussa näitä aluksia on esitelty 
suomen ja englannin kielellä. Aluksista on 
esitetty tärkeimmät tekniset ja historialli-
set tiedot. Lisäksi aluksista on selkeät piir-
rokset. Teos täydentää hyvin aikaisempia 
laajempia aluksia esitteleviä teoksia.

Teos on myynnissä ainakin Fo-
rum Marinumissa. Lisäksi sitä voi tie-
dustella tutkija Mikko Meroselta, mik-
ko.meronen(at)forum-marinum.fi, 050 
342 7922.

Ove Enqvist
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Talvisodan kadonnet kuvat
Bair Irincheev
Avrora-Design, 2010. 192 sivua, A4 poikittain

B air Irincheev on Leningradis-
sa 1977 syntynyt maisteri ja 
matkatoimiston johtaja. Hän 

on kiinnostunut Suomen ja Neuvosto-
liiton välisistä sodista,  ja hän on eri-
koistunut sotahistoriallisiin matkoihin 
Venäjälle. Hän on myös julkaissut usei-
ta teoksia lähinnä talvisodasta. Tutki-
mustyössään sekä Suomessa että Venä-
jällä hän on löytänyt ennen julkaisemat-
tomia valokuvia, jotka nyt on koonnut 
uuteen teokseen.

Teos etenee kronologisesti sodan 
alusta loppuun. Kuvat on lisäksi jaettu 
teemoittain, josta suurin paino, noin 100 
sivua, on annettu Mannerheim-linja eri 
sektoreille. Rannikkotykistöstä kiinnos-
tuneille on oma yli 10-sivuinen lukunsa ni-
meltään Viipurinlahti ja Suomen rannik-
kotykistö. Lisäksi rannikkotykistön koh-
teita kuten Kaarnajoki ja Humaljoki esiin-
tyy myös muissa luvuissa. Kirjan lopussa 
esitellään talvisota taiteessa, vanhoja kart-
toja ja joitakin talvisodan kohteita tänään.

Kirjan mainoksen mukaan se sisäl-
tää yli 200 ennen julkaisematonta kuvaa 
talvisodasta, tarkat kartat koko Manner-
heim-linjan alueesta, ensimmäistä kertaa 

myös korsujen GPS-koordinaatit, piir-
roksia korsuista sekä suomalaista ja neu-
vostoliittolaista taidetta talvisodasta.

Teos on ennen kaikkea kuvateos, 
eikä sisällä varsinaisia kuvauksia talvi-
sodan kulusta. Jokainen kuva on varus-
tettu kuvatekstillä suomeksi, ruotsiksi, 
venäjäksi ja englanniksi. Valitettavasti 
ruotsinkielisissä teksteissä on suhteel-
lisen paljon kielioppi-, kirjoitus- ym. 
virheitä, mutta niistä saa kuitenkin sel-
vän. Teos sopii parhaiten täydennyksek-

si talvisotaa käsittelevälle muille kirjoil-
le, joille neuvostoliittolaiset ja osittain 
suomalaiset ennen näkemättömät kuvat 
antava laajemman perspektiivin.  

Kirjan hinta on 35 euroa + posti-
tuskulut, ja sen voi myös ostaa Bair Tra-
vels Oy:n toimistosta, Pieni Roobertin-
katu 4, PL 136, 00131, Helsinki. Kirjaa 
voi tiedustella numerosta 050 594 7001 
ja sähköpostilla osoitteesta bair@bair-
travels.com. 

Ove Enqvist

För första gången pre-
senteras en fullstän-
dig historia över en 
geografisk position 
där kustartilleriet fun-
nits med två genera-
tioners batterier under 
stora delar av 1900-ta-
let.
I Holmögadd – 60 år i marinens 
tjänst presenteras de båda batte-
rierna som funnit på Holmögadd från 
1943 till 2003, tillsammans med en 
hel del information om livet i den yttre 
skärgården samt flora och fauna.

Holmögadd 1943-2003 innehåller ett 
manus av Karl A. Rasmusson, som 
trycktes 1983 och beskriver Gadden 
som ö och även det kustartilleribatteri 
som sattes upp här mitt under brin-
nande krig 1943.
Där det manuset slutar 1980 vidtar 
sedan S-O Eriksson med åren 1980-
2003 och det toppmoderna batt-

eriet som bygg-
des i början av 
1980-talet.
Lars A. Hansson 
har bidragit med 
ett avsnitt om pla-
neringen av det 
moderna batt-
eriet samt bildar-
kivforskning.

Boken är på 144 sidor och i A4 format 
och innehåller;
152 färgbilder
133 s/v bilder
21 ritningar
Boken kommer att finnas 
för leverans i slutet av 
november 2010.
Pris beställning före 1/12
180:- + 40:- i porto.
Pris beställning efter 1/12
220:- + 40:- i porto.

Beställning sker genom att sätta in 
beloppet på plusgiro 150 79 83-3

www.bunkertours.se
www.ersta1270.se
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M erikeskus Vellamo -kirja  
on elämyksellinen sukel-
lus talon arkkitehtuuriin ja 

näyttelyihin, muo toihin ja tunnelmiin, fak-
toihin ja tarinoihin. Merikeskus Vellamo 
-kirjan pääpaino on talon ai nut laatuisessa 
arkkitehtuurissa, jota esitellään sekä sa-
noin että lukuisin näyttävin kuvin. Oman 
sijansa ovat saaneet myös Suomen meri-
museon ja Ky menlaakson museon näytte-
lyt, joiden kes keisiä teemoja ja mielenkiin-

toisia yksityiskohtia kirja valottaa.
Kirja kertaa myös Vellamon suunnit-

telu- ja rakennusvaiheita ja listaa keskei-
set taloon liittyvät fak tat.  Ensisijaisena 
tarkoituksena on kuitenkin ollut luoda pi-
kemminkin tarinoihin ja tunnelmiin kuin 
tiiviiseen tietoon keskittyvä teos.

Merikeskus Vellamossa toimivat 
Suomen merimuseo, Kymenlaakson mu-
seo (Merivartiomuseo ml.), Tietokeskus 
Vellamo, museokauppa Plootu ja ravin-
tola Laakonki. Vellamon on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahla-
mäki Oy pääsuunnittelijanaan arkkiteh-
ti, professori Ilmari Lahdelma.

Lisätiedot: projektiasiantuntija 
Annika Utriainen, 040 350 6905, anni-

ka.utriainen@kotka.fi.
Me rikeskus Vellamo -kirjaa myy 

Merikeskus Vellamon museokauppa 
Plootu (Tornatorintie 99, Kotka). Me-
rikeskus Vellamon verkkosivut: www.
merikeskusvellamo.fi

Kirjaa myyvät myös virtuaalinen 
kirjakauppa Granum http://granum.uta.
fi/granum/ ja Suomen kansallismuseon 
museokauppa (Mannerheimintie 34, Hel-
sinki).  Julkaisuja voi tilata myös postien-
nakolla. Tilaukset osoitteella: Museovi-
rasto, Julkaisutilaukset, PL 913, 00101 
Helsinki tai sähkö pos ti osoitteella: kir-
jatilaus@nba.fi. Tiedustelut puh. (09) 
4050 9585 tai (09) 4050 9543.

Vellamon tiedotteesta muokannut Ove Enqvist

Merikeskus Vellamo
Toimittaja Annika Utriainen
Cursor Oy, Suomen merimuseo/Museovirasto, Kymenlaakson museo, 2010, 112 s., sid., nelivärinen (kaksi versiota, suomi-ruotsi ja englanti-venäjä)

Vastuutoimittajan toivomuksia

R annikon Puolustajassa 1/2009 minut nimitettiin 
kirjallisuus- ja historiaosion vastuutoimittajaksi. 
Tarkempia ohjeita siitä, mitä oikeuksia ja velvolli-

suuksia tehtävään sisältyy tai miten tehtävässä pitää toimia 
ei annettu, vaan päätoimittaja antoi minulle vapaat kädet. 
Ajattelin sen takia tässä turhan työn välttämiseksi lyhyesti 
esittää, miten mielestäni homma voisi hoitua.

Kun mielenkiintoinen Rannikon Puolustajassa esitel-
tävä kirja ilmestyy, on usein sattunut, että moni lukija sii-
hen tutustuu ja päättää esitellä kirjaa lehdessämme. Koska 
vain yksi esittely luonnol lises tikin voidaan julkaista, osa 
kirjoittajista saattaa tehdä turhaa työtä. Allekirjoittanut 
pyrkii sen takia koordinoimaan kirjaesittelyjä siten, että 
kirjoittajat ilmoittaisivat minulle aikovansa kirjoittaa esit-
telyn. Jos hommaan löytyy useita halukkaita, voidaan kaut-
tani sopia kuka esittelyn tekee. Jos joku toisaalta huomaa 

mielenkiintoisen kirjan ilmestyneen, mutta ei halua sitä it-
se esitellä, voi esittelijä löytyä minun kauttani.

Hyvistä meri- ja rannikkohistorian kirjoituksista on ai-
na puutetta. Aika ajoin minulle ilmoitetaan, että joku henki-
lö olisi hyvä haastatella jne. Kuulen erittäin mielelläni esityk-
siä aiheista ja henki löistä, mutta koska minulla on jo kädet 
täynnä eri projekteista, minulla on harvoin itse aikaa toteut-
taa kaikkia esityksiä. Toivon sen takia, että minut taas pidet-
täisiin ajan tasalla haastateltavista ja kirjoituksista, mutta 
että esittäjät itse hoitaisivat kirjoitustyön valokuvat mukaan 
lukien. Tarvittaessa voin yrittää neuvoa tai muokata kirjoi-
tuksia tai muuten auttaa. Lisäksi voin tarvittaessa yrittää löy-
tää kirjoittajia ja haastattelijoita omia kanaviani käyttäen.

Ove Enqvist
Kirjallisuus- ja historiaosion vastuutoimittaja

enqvist@oktanet.fi, 040 5524136
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Salpavaellus
uusin teemoin
Salpavaellus patikoidaan uusin teemoin kaakonkulmalla viikko jälkeen 
juhannuksen. Tarjolla on kolme erilaista ja eripituista reittiä. Kaikista 
niistä heijastuu viime sotavuosien aikainen  suomalainen luja maan-
puolustustahto.

Suomenlahden rannasta Virolahdelta alkava kahden yön yli kestävä 
Luolareitti valottaa mm. Salpa-aseman lukuisia luolia ja ruotsalaisten 
linnoittajien työtä.

Luumäen Kivijärveltä lähtevä yhden yöpymisen sisältävä Kivireitti ni-
mensä mukaisesti pureutuu muun ohessa estekivitöihin. Reitti piipahtaa 
myös Ukko-Pekka Svinhufvudin kotimuseossa.

Miehikkälän keskustaajamassa pyörähtävän yhden päivän Kyläkierrok-
sen varteen osuvat niin Salpalinja-museo kuin Pioneerimuseokin.

Vaelluksen yksityiskohdat avautuvat  netistä: www.salpavaellus.net. 
Salpalinjan salat -blogi kertoo itärajan linnoituksesta laajemmin.

Lisätietoja:  
Salpavaelluksen tiedottaja Terho Ahonen 
Pakkasentie 205 
49770 SALO-MIEHIKKÄLÄ 
040 504 0293 
terho.ahonen@haminetti.net

Merihistoriallinen seminaari ja Venäjän keisarillisen 
laivaston aarteet Merikeskus Vellamossa Kotkassa

S uomen ja Venäjän yhteisiä me-
rihistoriallisia aiheita käsit-
televä seminaari järjestetään 

Merikeskus Vellamon auditoriossa 
19.5.2011 torstaina klo 16.00-18.00. Ti-
laisuus on kaikille avoin ja maksuton. 

Yleisöseminaarin tarkat aiheet 
ovat vielä auki, mutta se pohjustaa tu-

lossa olevaa näyttelyä, jossa Suomen 
merimuseo tuo suomalaisen yleisön 
nähtäväksi Venäjän keskusmerisotamu-
seon koko elmia otsikolla Venäjän keisa-
rillisen lai vaston aarteet. Näyttely piti 
avata tänä kesänä, mutta se jouduttiin 
viime hetkellä siirtämään tulevaisuu-
teen ja toteutuu aikaisintaan vuonna 

2012. Venäjän kes kus me risotamuseon 
ja Vellamon yhteistyön yksi muoto tu-
leekin olemaan näyttelyvaihto.

Merikeskus Vellamo http://www.
merikeskusvellamo.fi/ Tornatorin-
tie 99, 48100 Kotka, puhelin 040 350 
0497  info@merikeskusvellamo.fi

Ove Enqvist

Venäjän Itämeren laivaston osasto Viaporin suojassa 1855. (Pietarin merisotamuseo)
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A lukset osti maahamme sotien 
jälkeen Kansanhuoltominis-
teriö Liittoutuneiden ylijää-

mävarastosta Englannista. Aluksia oli 
käytetty hinaajina Normandian maihin-
nousun aikana. 

Ankaran raivauskautemme aikana 
näitä aluksia oli raivaustehtävissä die-
selraivaajina (siitä DR-  ) kaikkiaan 15. 
Kauppalaivaluettelojen perusteella maa-
han ostettiin ainakin 20 alusta. Niistä 

Rannikon puolustaja  
–lehden toimitus

Numerossa 4/2010 mainion päivätyön 

lehden päätoimittajana tehnyt Kai 

Masalin kirjoitti arvion 4. Miinalaivueen 

kirjasta ”Matkalla huomiseen”. 

Kirjoituksen lopussa hän kysyy, minkä 

näköinen on DR-luokan raivaaja.

DR-luokan raivaajat

Kesällä 1979 hinaaja Pirttisaari (ent DR-7) oli Turun laivastoaseman hinaaja. Sen kansirakenteet 
oli kokonaan uusittu. Kuva Visa Auvinen

Raivauskaudella otetussa kuvassa ovat kyljikkäin DR -2 (myöhemmin Pyhtää), DR-11 (myöhem-
min Oulu 14) ja DR-7 (myöhemmin Pirttisaari). Kuva Maunu Auvinen

kolme oli hiukan suurempia. 
Laivastomme käyttöön jäi DR-rai-

vaajista kolme, jotka saivat kukin oman 
nimen: DR 2 = Pyhtää, DR 7 = Pirtti-
saari ja DR 10 = Purha. Aluksia käytet-
tiin laivastoasemien hinaajina ja rannik-
kotykistön yhteysaluksina.

Tunnettu DR-raivaaja on Alpo, jo-
ka on kunnostettu alkuperäiseen asuun-
sa ja joka on ollut usein esillä ammatti-
lehdissä.

Ohessa on kuva raivauskaudel-
ta, jossa kolme pientä dieselraivaajaa 
on kyljikkäin. Raivauskauden jälkeen 
alusten ulkomuoto on muuttunut. Niin-
pä esimerkiksi oheisen toisen kuvan hi-
naaja Pirttisaaren kansirakennelmat ra-
kennettiin kokonaan uudelleen.

Visa Auvinen

Lukijoilta
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Missä olemme vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kanssa viiden 
vuoden kuluttua?

Kaj Masalin otti viimeisessä päätoimittajan kolumnissaan esille asian, josta olemme hänen kanssaan monesti puhuneet. 

Lukiessani tuli mieleen myös toinen aihe, jota hän on yrittänyt keskusteluttaa ja saada eteenpäin. Liittojen yhdistymi-

sestä ex-päätoimittaja antoi lehdessään tilaa mm. MPKL:n Erkko Kajanderin sekä RUL:n Mika Hannulan mielipiteelle. 

Hiljaista on kuitenkin jälleen ollut. Tuo 1.asia, jonka arvostamani komentajakapteeni res otti kolumnissaan esille, oli hä-

nen tekemänsä selvitys Sinisen Reservin jäsenyhdistyksistä niin jäsenmäärien kuin ikäjakauman osalta. Masalin kantoi 

suurta huolta molemmista seikoista. Tässä hieman ajatuksen jatkoa molempiin aiheisiin.

V apaaehtoinen maanpuolustus 
(VMP) on Suomessa ollut vii-
meisen 20 vuoden aikana mel-

koisessa myllerryksessä. Rohkenen kui-
tenkin esittää, että tämä ollut vasta pien-
tä keikuttelua. Siksikin olisi viimeinen 
hetki aloittaa reipas keskustelu vapaaeh-
toisen maanpuolustuskenttämme isois-
takin muutoksista ja nähdä epämiellyt-
tävätkin muutokset kokonaisuuden kan-
nalta välttämättömiksi tehdä. Samoin 
Puolustusvoimissa maailman muuttu-
minen on em. vuosien aikana tunnetus-
ti vaikuttanut. Seuraavien vuosien aika-
na tulee ilmeisestikin tapahtumaan vie-
lä isompia muutoksia ja nämä vaikutta-
vat suoraan reserviläisiin, heidän SA-si-
joituksiin ja annettavaan koulutukseen. 
Kaikille halukkaille, ja vielä vähemmän 
yli 35-vuotiaille, ei vain yksinkertaises-
ti riitä mielekästä tekemistä SA-joukois-
sa. Eikä PV määrärahojen kavetessa juu-
ri noiden SA-joukkojen ulkopuolelle re-

surssejaan laita. Ja kun SA-sijoitusten 
määrä vähenee, aktiivisten reserviläis-
tenkin määrä saattaa vastaavasti vähe-
tä. Kotrolloidusti tai ei, muutoksia tul-
lee myös VMP-kenttään. 

Kun kuutisen vuotta sitten minut 
valittiin pitkän tauon jälkeen uudel-
leen Rannikkojääkärikillan hallituk-
seen, jouduin oikeasti kysymään itseltä-
ni, mikä on killan olemassaolon oikeutus. 
Olinhan ääneen ihmetellyt aikanaan joi-
takin kohtaamiani VMP-kentän perus-
yhdistyksiä. Noiden yhdistysten pienet 
resurssit voisivat olla paremmin käytet-
tyinä jossain muualla, vaikka kokoustelu 
mukavaa onkin. En halunnut tehdä töitä 
killassa vain perinteiden vuoksi, vaikka 
senkin koen erittäin merkitykselliseksi. 
Toiminnan pitää olla sellaista, että se tu-
kee joukko-osastoa, kokonaismaanpuo-
lustusta, mutta on myös nuoria toimin-
taan mukaan vetävää. Olen aina ollut si-
tä mieltä, että kilta on rannikkojääkärei-

den paras yhdysside. ”Rannikkojääkäri-
ys” on luja yhteisöllinen voima ja rannik-
kojääkäreitä jopa koulutetaan vielä. Syi-
tä löytyi ja lujasti jatketaan työn tekemis-
tä. Onko siis ongelmia ja niihin ratkaisu-
ja? Palataanpa ajassa vähän taaksepäin

V. -84 liityin kiltaan ja tulin vali-
tuksi hallitukseen. Järjestimme itsellem-
me ja muille rannikkojääkäreille miele-
kästä reserviläishenkistä tekemistä. Kil-
lan toiminnassa silloisen RannJP:n tu-
kemana sai tehdä sellaisia asioita, mikä 
nuorta miestä kiinnosti. Vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta ei ollut ja muu-
ten toiminta oli enemmänkin järjestötoi-
mintaa. Nuori mies ihmetteli reserviläis-
kentän kattojärjestöjen sekamelskaa.

Reserviläisurani vei Pahkis-kilpai-
luun ja kerhoyhtymä Stadin Sisseihin, 
jossa kantavana johtoajatuksena on ai-
na ollut Sissikerhon perustajan Yrjö Le-
vikosken motto ”Olemme kaikki saman-
laisia pulliaisia arvoon, sää tyyn, näköön 

Lukijoilta
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ja kokoon katsomatta, sekä sinuja keske-
nämme.” Levikosken tahto ottaa aliup-
seerit mukaan yhteiseen toimintaan pe-
rustui kokemuksiin vuoden 1944 Kan-
naksen torjuntataisteluista JP4:n komp-
panian päällikkönä. Reserviupseeriyh-
distyksen saumaton yhteistoiminta ali-
upseeriyhdistyksen kanssa oli 60-luvun 
alussa jopa ennenkuulumatonta. Levi-
koski oli visionääri ja tulokset näkyvät. 
Liityin HRUP:n Sissikerho ry:en (RUL). 
Pian kuitenkin huomasin, että kysees-
sä oli tuo em. kerhoyhtymä, jossa toinen 
osapuoli oli HRau:n Sissiosasto (RES). 
Sissien toiminta sulautui entistä enem-
män yhteen. Ensin oli samaan aikaan 
pidetyt vuosikokoukset, sitten hallitus-
ten kokoukset (=Sissiparlamentti). Sit-
temmin kummatkin yhdistykset ovat 
muuttaneet nimensä ja sääntönsä mel-
kein identtisiksi, puuttuu enää täydelli-
nen yhdistyminen. Jää nähtäväksi, siir-
tyvätkö reservin upseerit RES:on, jolloin 
yhdistyminen mahdollistuu.

Sissit tarjoavat aktiivista reser-
viläistoimintaa neljältä sektoriltaan 
(maasto, ammunta, sali ja viesti) ja kah-
delta teemaltaan (johtaminen sekä sis-
sitoiminta/tiedustelu). 90-luvun alussa 
järjestettiin mm. Pahkiksen yhteydessä 
itse kertausharjoituksia (toki PV:n käs-
kyttäminä) ja saatiin kouluttajakou-
lutusta. Kokemusta haettiin Ruotsista 
FBU:n kursseilta ja jopa tuotiin osaa-
mista Puolustusvoimille. Toiminta oli 
erittäin mielekästä ja kohdallani kan-
taa hedelmää vielä tänäkin päivänä. Nyt 
vain olen viimeiset 20 vuotta ollut anta-
vana osapuolena.

VMP-toiminta sai mäkistartin Pa-
riisin rauhansopimuksen sotilaallisten 
artikloiden irtisanomisen jälkeen, Sissi-

en rinnalle alkoi tulla toimijoita ja sisse-
jä vietiin pois omasta toiminnasta. Hyvä 
niin. MPK ry syntyi ja on sittemmin saa-
nut lain voiman, tullut julkisoikeudel-
liseksi yhteisöksi. Siinä välissä nähtiin 
varsinkin pääkaupunkiseudulla PAT-
toiminnan vahva nousu ja melkeinpä 
yhtä raju mahalasku. Osa resursseista ja 
osaamisesta siirrettiin MPK:n piireille 
ja PV:n kouluttajakursseille. Valitetta-
vasti harjoitusmäärien ”nollaantumi-
nen” vei mm. sen kouluttajakaartin ja –
osaamisen, mikä RanPAT:n ja sittemmin 
SLMeriPOs:n toiminnassa 95-02 saatiin 
hankittua. Pari vuotta sitten MPK ja 
varsinkin sen Meripuolustuspiiri alkoi 
saada taas tilauksia PV:lta. Onneksi oli 
vielä jonkin verran kontakteja tallella, 
ripaus tuuria ja tilatut sotilaalliset kurs-
sit saatiin toteutettua kunnialla. Meri-
puolustuspiirin suunta on nyt oikea ja se 
voi syystä olla ylpeä. Sitoutuneita kou-
luttajia jo toista sataa. Toiminta myös 
vetää uusia kiinnostuneita.

Miksi sissit ja em. historia? Perus-
yhdistykset ja niiden yhteisöllisyys. Sis-
sit kaikessa myllerryksessä pyöritti omaa 
koulutustaan ja kehitti asioita PV:ien tu-
kena. Muun perustoiminnan ohella vaa-
tiva Pahkis-kilpailu on toteutettu lähes 
vuosittain. Sen sekä yleisistä tarpeista ke-
hitettiin itse Esikuntatyöskentelyn kurs-
si (MPK:n kurssi), jolla on nyt 17 vuoden 
aikana koulutettu lähes 500 esikuntaan 
sijoitettua reserviläistä. Tämä pitkäjän-
teinen työ mahdollistui sillä, että työ oli 
merkityksellistä ja porukassa viihdyttiin.

On hyvä muistaa, että MPK ei vielä-
kään ole mitään ilman perusyhdistyksis-
tä tulleita aktiiveja, vaikka sitoutumista 
onkin jo paremmin tapahtunut. Sen toi-
minnan pitää kuitenkin olla jatkuvaa ja 

nousujohteista, muuten tekijät jälleen hä-
viävät. Joka tapauksessa MPK tulee vie-
mään perusyhdistyksiltä entistä enem-
män väkeä, juuri niitä kaivattuja nuoria 
tai vähän vanhempiakin aktiiveja.

Kuten Masalin kolumnissaan mai-
nitsi, yhdistyksissä keski-ikä on noussut 
vuosi vuodelta ja varsinkaan kiltapuo-
lella ei sen suhteen ole kehumista. Kovin 
nopeasti toiminta kuihtuu, kun uusia ja 
etenkään nuorempia ei saada, siis vedetä 
mukaan ja sitouteta toimintaan!

Työ siis tehdään karkeasti ottaen 
perusyhdistys-tasolla, mutta organi-
soitumista ehdottomasti tarvitaan. Itse 
juuri valittuna puheenjohtajana olen si-
tä mieltä, että yhdistyksen pitää ehdotto-
masti kuulua liittoon. Yhdessä äänemme 
kuuluu paremmin! Niin inhottavaa kuin 
on ottaakin puheeksi, mutta jotain on 
kuitenkin pielessä, jos Laskuvarjojää-
kärikilta (>2000 jäsentä), Panssarikil-
ta (2100 jäsentä) tai Nylands Brigads 
Gille (1600 jäs) eivät kuulu MPKL:on. 
RUL:ssa tai RES:ssa ei näin isoja perus-
yhdistyksiä liene, eikä pelkoa sooloiluun 
liene ole. Turhaa päällekkäisyyttä kui-
tenkin on paljon. Miksi ei voisi olla yk-
si yhteinen liitto, josta kaikki saavat jä-
senmaksuilleen riittävästi vastinetta ja 
kokisivat tärkeäksi kuulua siihen. Sitten 
yhdistettäisiin perustasolla voimia, jo-
pa yhdistyttäisiin. Jätetään turha hallin-
nollinen osuus pois ja keskitytään olen-
naiseen, mikä tuo ja jopa sitouttaa nuo-
retkin mukaan toimintaan. MPK:lla on 
selkeä rooli tulevaisuudessa, mutta on-
ko ”liittosekamelskallamme” tai kaikil-
la perusyhdistyksillä?

tuumaili

maj res Antti Rautiainen,
jäsen sekä MPKL:ssa että RUL:ssa
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Venäjän ja Suomen välinen 
merikokous 26.-28.10.2010

S uomella ja Venäjällä on pitkä 
yhteinen historia. Sen takia on-
kin luonnollista, että yhteistyö 

monella saralla jatkuu edelleen.  Yhtei-
sen merellisen perinnön osalta suomalai-
set ja ve näläiset osapuolet ovat jo vuosia 
kokoontuneet vuorotellen Suomessa ja 
Venäjällä poh timaan konkreettisia yh-
teistyökysymyksiä kuten meripelastusta 
ja yhteistä merihistoriaa. 

Kokousten osallistujat ovat olleet 
monelta alalta. Maanpuolustuskoulu-
tus -yhdistyksen Meripuolustuspiiri on Jäänmurtaja Krasin toimii museoaluksena ja kokoustilana (Ove Enqvist) 

Vieraat ihailemassa Merisotamuseoon uusia tiloja (Ove Enqvist)
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Tapahtumia

osallistunut muutamiin kokouksiin, 
joissa on käsitelty yhteistä merihistori-
aa ja yhteisen merellisen perinnön vaa-
limista. Pietarissa 26.-28.10.2010 pidet-
tyyn kokoukseen osallistuivat kommo-
dori Matti Mäkinen ja komentaja Ove 
Enqvist. Vaikka pääpaino kokoukses-
sa tällä kertaa oli erilaisissa siviilikysy-
myksissä, käsiteltiin myös laajasti suo-
malaisen mutta Venäjän laivastossa pal-
velleen amiraali Johan Fredrik Oscar 
von Kraemerin (1829–1904) loistokasta 
uraa. Samalla mietittiin yhteisiä aiheita 
Kotkassa 19.-20.5.2011 pidettävään me-
rikokoukseen. Yksi kokouksen aiheita 
tullee olemaan yhteisen merisotahisto-
rian alalta. Tähän aiheeseen liittyvät lu-
ennot tulevat olemaan kaikille kiinnos-
tuneille avoimia tilaisuuksia.

Suomalaiset osallistujat tutustui-
vat myös Pietarissa sijaitsevan meriso-
tamuseon tuleviin tiloihin museon joh-
tajan Andrej Ljalinin johdolla. Mu-
seo muuttaa historiallisesta pörssin ra-
kennuksesta Krjukovskin kasarmeihin 
vuonna 2011. Venäjän puolustusvoimat 
on solminut lähes miljardin ruplan ar-
voisen sopimuksen NEVISS-kom pleks 
-yhtiön kanssa muuton to teut ta miseksi. 
Kaupungin budjetista on kulutettu 3,5 
miljardin ruplaa kasarmien kunnosta-

miseen. Vanha museo suljetaan ja muu-
ton kaavaillaan toteutuvan vuoden 2011 
loppuun men nes sä.  Ajatuksena on, että 
osa uudesta museosta voitaisiin avata jo-
pa jo keväällä tai kesällä 2011. 

Uudessa museossa on otettu huo-
mioon kaikki modernin museon vaa-
timukset kuten luentosalit tulk kaus-
mahdollisuuksineen, kiertävien näyt-
telyiden tilat, kahviot ja internetyhtey-
det. Museon läheisyyteen van hoihin ka-
sarmeihin sijoitettaneen tulevaisuudessa 
myös muita julkisia tiloja, joten alueen 
tule vaisuus nähtiin ruusuisena.

Vaikka uusi museo on neljä kertaa 

isompi kuin vanha museo, siihen ei mah-
du kuin alle 10 % museon valtavista ko-
koelmista. Vaikuttavan kierroksen jäl-
keen museonjohtaja Ljalinia kiitettiin 
pienin muistolahjoin ja korostettiin tar-
vetta tiiviimpään yhteistyöhön Suo men 
vastaavien museoiden kanssa.

Merikokouksen lopussa osa kokous-
väestä osallistui Venäjän meriperintö- 
konferenssiin. Tilaisuudessa kuultiin 
myös kahden suomalaisedustajan pu-
heenvuorot ennen kuin oli aika lähteä 
kotiinpäin.

Ove Enqvist

Forum Marinumin toimitusjohtaja Jaakko Tikka kiittämässä museonjohtaja Ljalinina (Ove Enqvist)

Merisotamuseon uusiin tiloihin tutustunut kokousväki isäntineen (Ove Enqvist)
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M eripuolustuspiirin Suomen-
lahden Meripuolustusosas-
to (SLMERIPOS) järjesti 

alkaneen vuoden koulutuksen suunnitte-
lutilaisuuden lauantaina 15.1.2011 Upin-
niemessä. Ensimmäistä kertaa tilaisuuteen 
kutsuttiin osaston kaikki kouluttajat, jois-
ta yli puolet saapuikin paikalle. Allekir-
joittaneella olikin harvinainen tilaisuus 
nähdä niin monta kouluttajaa samaan ai-
kaan saman katon alla. Uusi Meripuolus-
tuspiirin piiripäällikkö kommodori Hen-
rik Nystén esittäytyi osaston kouluttajil-
le kuten juuri Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentaja aloittanut kommo-
dori Markus Aarnio, joka piti katsauksen  
SLMEPA:n toiminnasta. Aamupäivällä 
osaston päällikön puheenvuoron lisäksi 
varapäällikkö kapteeni (res) Jukka Touk-
kari läpikävi vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen normeja. Iltapäivällä kou-
luttajajoukko jakaantui eri ryhmiin toi-
mialojensa mukaan läpikäymään ja suun-

Vapaaehtoisen koulutuksen suunnittelu      päivät Upinniemessä 15.1.2011

nittelemaan kurssejaan. Monelle koulutta-
jalle tulikin runsas määrä kursseja pidet-
täväksi vuoden aikana. Suunnittelupäivä 
tässä muodossa sai kiitosta osakseen, ja 
SLMERIPOS tuleekin pitämään vastaa-
vanlaisen tilaisuuden myös ensi vuonna.

Koulutustoiminta on viimeisinä 
vuosina vilkastunut Suomenlahden alu-

eella. Viime vuonna 76:lle eri kurssille 
osallistui 1610 kurssilaista ja kouluttajaa, 
ja täten osallistujamäärä kursseilla on 
kaksikertaistunut vuodesta 2008 viime 
vuoteen tultaessa. Suomenlahdella kaksi 
kolmasosaa koulutustoiminnasta on Puo-
lustusvoimien  tilaamaa koulutusta, vii-
me vuonna yli 2 100 koulutusvuorokautta 

 Varapäällikkö Jukka Toukkari kirjaa ylös saatua palautetta.

Harvoin on kouluttajia yhtä paljon koolla saman katon alla.
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Vapaaehtoisen koulutuksen suunnittelu      päivät Upinniemessä 15.1.2011
3 400:sta. Luvun suuruudesta kertoo se, 
että koko valtakunnassa Puolustusvoimat 
tilaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksel-
tä noin 20 000 koulutusvuorokautta eli 
joka kymmenes koulutetaan Suomenlah-
den Meripuolustusosaston toimesta. Syy 
tähän johtuu osaston koulutusalueesta, 
jolla sijaitsee kolme Merivoimien jouk-
ko-osastoa, joissa kaikissa koulutustoi-
minta on hyvin vilkasta. Koulutustoi-
minnan kasvuun onkin vastattu kasvat-
tamalla kouluttajien lukumäärää. Uusi-
en kouluttajien koulutusta on huomatta-
vasti edistänyt Merisotakoulun kertaus-
harjoituksina pidetyt kouluttajakurssit. 
On miellyttävä nähdä, että Merivoimissa 
osataan käyttää vapaaehtoiskenttää poik-
keuksellisen hyvin hyväksi.

Suunnittelutilaisuuden jälkeen pi-
dettiin juuri toimensa jättäneelle piiri-
päällikölle kommodori Matti Mäkisel-
le läksiäiskahvitilaisuus. Upinniemen 
kerholla pidettyyn tilaisuuteen osallis-

tui runsaslukuinen joukko kouluttajia ja 
osaston toimijoita. Kiitokset vielä ker-
ran Matille monivuotisesta toiminnas-
taan Meripuolustuspiirin piiripäällik-
könä. Ilo on ollut toimia Matin alaise-
na. Matin heitto että hän on kyllä käytet-

tävissä kouluttajana ei mennyt meidän 
muiden toimijoiden korvien ohi!

Sakari Saikku, ylil (res)
SLMERIPOS:n päällikkö

Meripuolustuspiiri

Uusi piiripäällikkö Henrik Nystén esittäytyy meripuolustuspiirin toimijoille.

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi



70

T iedossa olevat kouluttajan ki-
väärin saaneet henkilöt kut-
suttiin joulukuun alussa Meri-

sotakoululle aseen nykyisen sijoituspai-
kan paljastustilaisuuteen tapaamaan 
toisiaan ja muistelemaan aseen historiaa.

Tarkkuuskivääri on valmistettu 
1950-luvulla Tampereen asepajalla, ja 
sen oli tarkoitus päätyä hyljesafarikäyt-
töön. Kiväärin tilaaja ei kuitenkaan 
koskaan lunastanut asetta, ja 1960-lu-
vun lopussa Kaarlo Arvo Johannes Saa-
rimäki osti kiväärin itselleen. Saarimä-
ki osti kiväärin, koska hän piti tästä ni-
menomaisesta aseesta ja koska se oli ”ul-
komuodoltaan nätti ja fiksun näköinen”.

Kaarlo A.J. Saarimäki oli tyyty-
väinen ja ylpeä omistamastaan aseesta, 
ja vuonna 1976 hän lahjoitti sen pojal-
leen Olavi Saarimäelle. ”Isä keräili asei-
ta jonkin verran”, Olavi Saarimäki muis-
telee nyt, ”ja minä sitten sain tämän ki-
väärin kun ryhdyin rannikkotykistö-
mieheksi.”

Kysyttäessä aseen silloista arvoa 
Olavi Saarimäkeä alkaa naurattaa: 
”Ihan varmasti se oli kallis, mutta mi-
tä nuori mies on siitä silloin ajatellut - ei 
yhtään mitään!”

Olavi Saarimäki on ampunut ki-

Lähes kaikki kouluttajan kiväärin saaneet löydettiin

Kouluttajien parhaimmisto 
kokoontui Merisotakoululle
Parhaan kouluttajan kiväärinä tunnettu kiertopalkinto luovutetaan ansioituneelle kouluttajalle Merisotakoulun vuosi-

päivänä 18. lokakuuta. Entä ketkä kaikki ovat saaneet tämän palkinnon vuosien aikana? Merisotakoulussa päätettiin 

syksyllä 2010 selvittää asiaa, ja kahdestakymmenestä nimestä saatiin selville kahta lukuun ottamatta kaikki.

väärillä muutaman kerran kokeilumie-
lessä, mutta varsinaisesti hän ei käyttä-
nyt asetta sen enempää kuin isänsäkään, 
joka oli kokeillut sitä ilmeisesti vain pari 
kertaa. ”Tarkka se kyllä on”, Olli Saari-
mäki painottaa, ”nykyään ei enää osata 
tehdä yhtä hyviä.”

Keräilyaseesta  
kiertopalkinnoksi
Aseen vähäisen käytön vuoksi Kaar-
lo A.J. Saarimäki ehdotti pojalleen, et-
tä ase lahjoitettaisiin sotaväelle. Vuon-

na 1984 kivääri annettiin Rannikkoty-
kistökoululle, joka käytti sitä  Ansioi-
tuneen tykistökouluttajan ase -nimise-
nä kiertopalkintona aina vuoteen 1998, 
jolloin Rannikkotykistökoulu lakkau-
tettiin ja yhdistettiin Merisotakouluun.

Kivääri päätyi tuolloin Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin asevarastoon, 
jossa sitä säilytettiin usean vuoden ajan. 
Vuonna 2006 ase siirtyi Merisotakoulul-
le ja palautettiin sille aiemmin määrät-
tyyn tehtävään. Kivääri tunnetaan ny-
kyisin kiertopalkintonimikkeellä ”Par-

Tapahtumia

FM Sohvi Siponmaa iloitsee saamastaan kiertopalkinnosta. Kuva: matruusi Max Malinen
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haan kouluttajan kivääri”.
”Kyse on arvokkaasta palkinnos-

ta”, korosti kommodori Henrik Nystén 
puheessaan joulukuussa. ”Merisotakou-
lussa palkitaan tällä kiväärillä henkilöi-
tä, jotka ovat parhaita juuri siinä, mikä 
on koulun ominta aluetta - eli koulutta-
misessa.”

Kiväärin nykyinen haltija
Viime lokakuussa Merisotakoulun par-
haaksi kouluttajaksi valittiin kieltenopet-
taja FM Sohvi Siponmaa. ”Olen todella 
ylpeä saamastani kunnianosoituksesta”, 
Siponmaa sanoo. ”Palkinnon myöntämi-
nen siviiliaineiden opettajalle kertoo Me-
risotakoulun ja sen johdon avarakatsei-
suudesta, mistä olen myös erittäin ylpeä.” 
Siponmaa aikoo kokeilla kiväärillä am-
pumista tulevan kevään aikana.

Kaksi nimeä puuttuu
Ohessa luetellaan kaikki ne kiertopal-
kinnon saaneet, joiden nimet ovat tie-
dossa. Mikäli joku muistaa, kuka on 
saanut tämän palkinnon vuosina 1988 
ja 1997, tieto otetaan iloisena vastaan 
osoitteessa merisotakoulu@mil.fi.

Ansioituneen tykistökouluttajan 
ase -nimikkeellä:
1984 kapt Keijo Mälkki
1985 ylil Osmo Vattulainen
1986 teknikkoylil Jussi Manninen
1987 ylil Heikki Isosomppi
1988   
1989 ylil Veijo Auvinen
1990 sotmest Jari Andersson
1991 kapteeni Timo Saastamoinen
1992 kapteeni Hannu Kinnunen
1993 ylil Miikka Lankila
1994 vänrikki Kari Laakko
1995 kapteeni Tommi Raitio
1996 vänrikki Pasi Heikkilä
1997
1998 ylil Hannu Keppola

Parhaan kouluttajan kivääri -ni-
mikkeellä:
2006 kaptl Matti Linteri
2007 ylil Mikko Havisalmi

2008 kaptl Kari Keränen
2009 kaptl Jari-Pekka Kettula 
2010 FM Sohvi Siponmaa

Auli Aho

Aseen ominaisuudet

Vapaakivääri, Tampereen Asepaja

Kaliiperi:  7,62 x 53 R

Piipun pituudet: 735 mm

Aseen pituus: 1135 mm

Suunnitteluvuosi: 1952

Paino: 7,1 kg

Lipas: -

Rakenne: Vahvistetulla Mauser-erikoislukolla, 
herkkyyslaukaisulaitteella ja diopteritähtäimillä 
varustettu vapaakivääri.

Erityispiirteet: Vahvistettu Mauser-lukkolaite. Kilpa-aseen 
erikoisvarustus.

Kyseistä mallia tarkkuuskivääreitä on valmistettu Tampereen Asepajalla 
1950-luvun alkupuolella pieni sarja.

Kommodori Henrik Nystén esittelee Olavi Saarimäelle lasikuutiota, jonka sisällä on kiväärin kuva 
3D-grafiikalla toteutettuna. Kyseinen lasikoriste annetaan palkinnon saajalle kiväärin mukana. 
Kuva: matruusi Max Malinen
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P äätösjuhlassa reserviupseeri-
kurssin priimus Eero Ilvessalo 
nosti kiitospuheessaan esiin re-

serviupseerikoulutuksen pitkäkestoisen 
merkityksen ihmisen elämässä kuvatessaan 
upseerioppilaiden tuntoja kurssin alussa.

Reserviupseerikurssin priimus Eero Ilvessalo uskoo:

”Merisotakoulussa saamamme koulutus toimii 
korvaamattomana voimavarana koko loppuelämämme ajan”

”Ymmärsimme varsin pian, et-
tä olemme varusmiehinä äärimmäisen 
etuoikeutettuja – eipä pääse moni naut-
timaan holvikaarein katetuista tuvista, 
Suomenlinnan kirkon majakkavalon aa-
muisin luomasta tunnelmasta eikä hen-

keäsalpaavista näkymistä aavalle merel-
le tai Helsingin keskustaan.

Uuden, upean palveluspaikan ja up-
seerioppilaan arvon tuottaman ylpeyden 
siivittäminä kävimme kohti uusia, aikai-
sempaa vaativampia mutta varmasti mo-

Laivasto-, meritiedustelu- ja merivalvontalinjat käsittänyt Merivoimien 158. reserviupseerikurssi vietti päättäjäisjuh-

laansa 26.1.2011 Merisotakoululla, Suomenlinnassa. Kurssilla koulutettiin sodan ajan joukkueen ja vastaavan tason so-

tilasjohtajia Merivoimien tarpeisiin. Kurssin suoritti hyväksytyksi 42 upseerioppilasta, joista kuusi (6) upseerioppilasta 

oli jälki -RUK:laisia. Mukana oli yksi naisopiskelija.

Reserviupseerikurssin tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoinen ja yhteistoimintakykyinen reservin johtaja, joka 

johtaa joukkoaan omalla esimerkillään ja saa tehtävän edellyttämän toiminnan aikaiseksi johtamansa joukon sisällä 

syntyvästä motivaatiosta.

Tapahtumia
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tivoivampia haasteita. Saimme opetusta 
johtamistaidosta, kouluttamisesta, tak-
tiikasta ja aselajikohtaisista oppiaineista, 
ja innosta puhkuen paneuduimme näiden 
uusien asioiden sekä uusien toimintatapo-
jen opetteluun. Olimme nyt herrasmiehiä, 
meriupseerinalkuja, matkalla kohti etäis-
tä mutta selkeänä mielissämme siintävää 
reservin aliluutnantin arvoa.”

Vahva yhteishenki ja veteraanien 
perintö luovat perustan
Ilvessalo ymmärsi havainneensa, että hy-
vän yhteishengen merkitys on asia, joka 
kantaa tulevaisuudessa, olipa kyse nor-
maali- tai poikkeusoloista.

”Uskon, että meille täällä Meriso-
takoulussa annettu koulutus tulee toi-
mimaan korvaamattomana voimavara-
na koko loppuelämämme ajan.

Tämä joukko, Merisotakoulun re-
serviupseerikurssi 158, ei ole mikä ta-
hansa marttakerho, vaan erilaisista ja 
ainutlaatuisista, silti samanhenkisistä 
ja keskenään toimeen tulevista yksilöistä 
koostuva tiiviiksi hitsautunut kappale. 
Minulle tämä kappale on kurssin aikana 
muodostunut sanoinkuvaamattoman lä-
heiseksi ja rakkaaksi. Monet kerrat olen 
iltaisin punkassa maatessani miettinyt 
hiljaa itsekseni juttujanne kuunnelles-
sani ja toimintaanne seuratessani: ra-
kastan näitä ihmisiä. Jokaista piirrettä 
teissä. Olette ainutlaatuisia ja mahtavia; 
kolme ja puoli kuukautta on aivan liian 
lyhyt aika vietettäväksi teidänlaistenne 
ihmisten kanssa. Olen varma, että mi-
nulla tulee kurssin päätyttyä teitä suun-
naton ikävä. Haluan kiittää teitä kaik-
kia yhteisestä ajasta ja toivottaa kaikil-
le hyvää jatkoa valitsemallanne tiellä – 
oli se sitten seuraavassa palveluspaikas-
sa tai reservin auringossa. Pitäkäämme 
yhteyttä kurssin jälkeenkin ja älkäämme 
antako RUK158:n painua unholaan!” 

Tilaisuudessa oli mukana yksi so-
tiemme veteraani. Kurssin priimus ym-
märsikin asemansa ja velvoitteensa his-
torian ketjussa. Hän tahtoi kohdistaa 
sanansa heille, joiden ansiosta Merisota-
koulun lippu päättäjäisjuhlan päivänäkin 
liehui merkkinä itsenäisen Suomen va-
paudesta ja koskemattomuudesta. ”Tah-
don esittää kunnianosoitukseni ja kiitok-
seni sotiemme veteraaneille, sillä ilman 
teitä kukaan meistä ei olisi tässä ylennys-
tilaisuudessa ja minä en nyt seisoisi tällä 
paikalla puhumassa. Säilyköön vapaus ja 
maanpuolustustahto voimakkaana!”

Sotilasvala ja terve nöyryys  
velvoittavat
Merisotakoulun johtaja kommodori Vei-
jo Taipalus muistutti sotilasvalan vel-
voitteesta. Hän kehotti myös nuorukai-
sia kaikissa toimissaan oivaltamaan ih-
misen rajallisuuden.

”Ennen edessä olevaa kokelasai-
kaanne lienee hyvä vielä muistuttaa teitä 
sotilasvalassa tai vakuutuksessa antamas-
tanne lupauksesta. ”Jos minut asetetaan 
esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani 
kohtaan oikeudenmukainen, pitää huol-
ta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tie-
toja heidän toiveistaan, olla heidän neu-
vonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omas-
ta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvä-
nä ja kannustavana esimerkkinä.” Näitä 
valassa lupaamianne periaatteita noudat-
tamalla selviätte edessä olevista vaativis-
takin tehtävistä vähintään hyvin.

Olkaa kuitenkin tulevissa tehtävis-
sänne myös oikealla tavalla nöyriä, sillä 
johtajahan ei tule koskaan täysin valmiik-
si, vaan hänenkin tiedoissaan, taidoissaan 
ja toiminnassaan on aina kehitettävää.”

Merivoimien tervehdyksen juhlaan 
toi esikuntapäällikkö lippueamiraali Veli-
Jukka Pennala. Joukko-osastojen komen-
tajia edusti Uudenmaan Prikaatin komen-

taja kommodori Anders Gardberg. Kum-
pikin toivoi näkevänsä tulevat aliluutnan-
tit jälleen joko palvelustovereina tai aina-
kin reservin johtajina harjoituksissa.

Keskeiset sidosryhmät palkitsivat 
kurssilla parhaiten opinnoissaan sekä 
yhteishengen luojina menestyneet. Kaar-
tin soittokunnan kvintetin tahdittamat 
Porilaisten marssi sekä Ankkurit ylös is-
kivät kohteeseensa.

Pekka Kurvinen

Tapahtumia

Myydään
Myyn ylimääräisiä suomen-, 
englannin- ja venäjänkielisiä 
rannikkopuolustusta ja tykis-
töä käsitteleviä kirjoja. Tarkem-
mat tiedot:

Ove Enqvist
040 5524136, enqvist(at)oktanet.fi

Merivoimien 158. reserviupseerikurssin priimus 
Eero Ilvessalo vastaanotti Reserviupseeriliiton 
kunniamiekan Porkkalan palauttamisen 
55-vuosipäivänä 26.1.2011. Tapahtumaa 
todistivat Reserviupseeriliiton varapuheenjohta-
ja Yrjö-Pekka Rautalahti sekä Merisotakoulun 

johtaja kommodori Veijo Taipalus.  Kuva: Eero 
Ilvessalon arkisto
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Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
2010 sovittaa yhteen eri 
hallinnonalojen varautumisen
Yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseen tarvitaan koko yhteiskunnan voimavaroja sekä normaaliaikoina että poik-

keusoloissa. Eri hallinnonalojen varautuminen sovitetaan yhteen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Strategian ta-

voitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvalli-

suutta ja hyvinvointia.

Tavoitteen saavuttamiseksi turvallisuusstrategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eli ne perusasi-

at, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa. Siinä myös kuvataan eri ministeriöiden varautu-

misen vastuualueet ja se, mikä taho kriisin sattuessa toimintaa johtaa. Varautumistyön helpottamiseksi strategiassa on 

esitelty mahdollisia uhkamalleja ja häiriötilanteita.

Y hteiskunnan turvallisuusstra-
tegia on valtioneuvoston peri-
aatepäätös, joka ohjaa ja yh-

tenäistää hallinnonalojen varautumista 
ja antaa tietoa varautumisen perusteista 
myös muille toimijoille. Periaatepäätök-
sen tavoitteiden toteuttamisesta päättä-
vät ja vastaavat viranomaiset. Strategia 
päivitetään muutaman vuoden välein, 

viimeksi vuonna 2010. Silloin aiemmin 
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen strategiana tunnetun asia-
kirjan nimi muutettiin.

Kolmen sektorin yhteistoimintaa
Turvallisuusstrategian laativat yhdessä vi-
ranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän 
edustajat. Sen seurantaa ja kehittämistä 

koordinoi turvallisuus- ja puolustusasi-
ain komitea yhteistyössä ministeriöiden 
valmiuspäällikkökokouksen kanssa.

Kokonaismaanpuolustuksen yh-
teensovittamisesta vastaa puolustusmi-
nisteriö. Yhteensovittamiseen kuuluvat 
julkisen sektorin eli valtioneuvoston, 
valtion viranomaisten ja kuntien sekä 
yksityisen sektorin toimenpiteiden ja 

Tapahtumia

Toimitusjohtajat Ilkka Kananen (vas.) ja Kimmo Kohvakka sekä kansliapäällikkö Arto Räty vastasivat turvallissuustrategian yleisökysymyksiin.
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kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan 
yhteensovittaminen yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamiseksi 
kaikissa tilanteissa.

Valtiovarainministeriö vastaa val-
tiohallinnossa näiden järjestelmien ja 
tietoverkkojen yleisestä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. Valtiovarainministeri-
öllä on myös vastuu julkisen hallinnon 
tietoturvan ja ICT-varautumisen yleises-
tä ohjauksesta ja johtamisesta. 

Aluehallintoa on useilla eri toimi-
aloilla. Aluehallinnon ohjaus kuuluu 
asianomaisille ministeriöille tai keskus-
virastoille.

Kuntien rooli yhteiskunnan varau-
tumisessa ja häiriötilanteiden hallin-
nassa on paikallishallinnossa keskei-
nen, koska peruspalveluiden ja muiden 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
järjestäminen on merkittäviltä osiltaan 
kuntien vastuulla.

Huoltovarmuuden sekä siihen liit-
tyvän hallinnon ja elinkeinoelämän väli-
sen yhteistyön kehittäminen kuuluu työ- 
ja elinkeinoministeriölle.

Kansallisesta lähtökohdasta toteu-
tettu turvallisuustutkimus tuottaa koh-

dennettua tietoa päätöksenteon tueksi, 
tunnistaa uusia uhkia ja mahdollisuuk-
sia nopeasti muuttuvassa kompleksises-
sa toimintaympäristössä, sekä kehittää 
toimintatapoja, välineitä ja järjestel-
miä erilaisten häiriötilanteiden ja krii-
sien hallintaan.

Suomi varautuu turvallisuusuhkiin 
kansallisesti sekä keskeisten eurooppa-
laisten ja globaalien yhteistyörakenteiden 
ja järjestöjen jäsenenä. Euroopan unionin 
jäsenyys on keskeinen osa Suomen turval-
lisuuspolitiikkaa, ja se tarjoaa Suomel-
le mahdollisuuksia turvallisuusympäris-
töön vaikuttamiseen koko elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen kentässä. Tässä 
turvallisuusympäristöön vaikuttamisessa 
keskeisellä sijalla ovat sekä EU:n yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan 
kuuluvat kriisinhallintaoperaatiot että 
jäsenmaiden yhteistoiminta terrorismin 
torjunnassa sekä luonnonkatastrofien ja 
suuronnettomuuksien sattuessa.

Vapaaehtoisjärjestöjen rooli 
ensiarvoinen
Elinkeinoelämän toimijoilla on keskei-
nen asema erityisesti talouden ja infra-

struktuurin toimivuuden varmistami-
sessa. Rooli muiden elintärkeiden toi-
mintojen alueella on kasvanut keski-
tyttäessä ydinosaamiseen liittyviin toi-
mintoihin sekä lisättäessä alihankintaa 
ja palvelujen hankkimista oman organi-
saation ulkopuolelta.

Yhteiskunnan elintärkeitä toimin-
toja turvattaessa viranomaisten ja elin-
keinoelämän ohella myös vapaaehtois-
toimintaan perustuvilla järjestöillä on 
merkittävä rooli sekä varautumisessa ja 
käytännön turvallisuuden toteuttami-
sessa että kriisinkestokyvyn lisäämises-
sä. Järjestöt tuottavat ja ylläpitävät vi-
ranomaistoimintaa täydentäviä resurs-
seja ja asiantuntijuutta sekä toteuttavat 
varautumista tukevaa ja edistävää valis-
tusta ja viestintää. Järjestöillä on viran-
omaistoiminnan tukena merkittävä roo-
li muun muassa etsintä- ja pelastustoi-
minnassa, lento- ja meripelastustoimin-
nassa, väestönsuojelussa ja palokunta-
toiminnassa, vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa, ensiaputoiminnan järjestä-
misessä sekä henkisessä tuessa.

Kansallisilla ja kansainvälisil-
lä järjestöillä on myös merkittävä roo-

Tapahtumia

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, toimitusjohtaja Reijo Svento ja kehitysjohtaja Klaus Halla saivat myönteistä palautetta. 
Kuva: Inga Heinonen.
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li humanitaarisen avun toimittamises-
sa kriisialueille. Eri järjestöjen ylläpi-
tämät liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja 
muiden yhteiskunnallisten toimintojen 
aktiviteetit ovat merkittävä osa kansa-
laisyhteiskuntaamme.

Yhteiskunnan turvallisuusstrate-
gian internet-osoite on www.yhteiskun-
nanturvallisuus.fi.

MPKL:n Turpo 2011 esitti 
strategian ydinkohdat
Tammikuun viimeisenä lauantaina 
Maanpuolustuskiltojen liiton perintei-
sessä turvallisuuspolitiikan seminaaris-
sa noin 250 osallistujaa saivat kuulla, 
kun Santahaminan Maanpuolustuskor-
keakoulun auditoriossa kuuden ministe-
riön edustajat esittelivät strategiaa oman 
ministeriönsä hallintoalan näkökulmas-
ta. Ministeriöiden puheenvuorot esittivät 
kansliapäällikkö Arto Räty puolustusmi-
nisteriöstä, valtiosihteeri Pertti Torstila 

ulkoasiainministeriöstä, kansliapäällik-
kö Ritva Viljanen sisäasiainministeriös-
tä, kehitysjohtaja Klaus Halla sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, turvallisuusjohta-
ja Rauli Parmes liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä sekä Huoltovarmuuskeskuk-
sen toimitusjohtaja Ilkka Kananen työ- ja 
elinkeinoministeriön edustajana. 

Kuuden puheenvuoron jälkeen 
tilaisuus päättyi Suomen Kuvalehden 
päätoimittajan Tapani Ruokasen 
vetämään paneelikeskusteluun, johon 
ministeriöesiintyjien lisäksi osallistui-
vat järjestöjen edustajana toimitusjohta-
ja Kimmo Kohvakka Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestöstä (SPEK) ja elin-
keinoelämän edustajana toimitusjohta-
ja Reijo Svento FiCom Oy:stä. Svento on 
vuoden tivi-vaikuttaja 2010. 

Uusi formaatti vaati keskittymistä
Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjoh-
tajalle Erkko Kajanderille tämän turpo-

seminaarin johtaminen jäi lajinsa viimei-
seksi. Aiempaan nähden formaattia oli 
muutettu siten, että ensin kuultiin kuu-
si puolen tunnin esitelmää, jotka perus-
tuivat internetistä saatavaan aineistoon 
ja jotka jäivät nettiaineistoon perehty-
neelle uutuusarvoltaan ohuiksi. Esittä-
jät olivat Huoltovarmuuskeskuksen toi-
mitusjohtajaa lukuun ottamatta viran-
haltijoita, joiden sanallinen ja sanaton 
viestintä eivät täyttäneet vaativan kuu-
lijakunnan kriteereitä. Monen tunnin 
harmaisiin, passiivisiin yksinpuheluihin 
tarjosi ilonpilkettä vain puolustusminis-
teriön kansliapäällikön Arto Rädyn rei-
pas, huumoripitoinen esiintyminen, josta 
saimme nauttia paneelikeskustelussakin. 
Muiden suoritukset painottuivat lähinnä 
omasta äänestä nauttimiseen.

Päivän diplomaattisen rimanali-
tuksen teki valtiosihteeri Pertti Torstila. 
Hänen arrogantti suhtautumisensa ylei-
sökysyjiin, arvionsa nykyisen ulkomi-
nisterimme sotilasarvon oikeellisuudes-
ta sekä nykyisen ja aiempien ulkominis-
terien ammatillisen pätevyyden vertai-
lunsa antoivat suurlähettilästaustaises-
ta valtiosihteeristä peräti oudon kuvan.

Tapani Ruokasen paneelikeskuste-
lun vetäminen ontui niin ikään. Ensin 
hän halusi, että pitkän päivän päätteek-
si vihdoin äänensä kuuluviin saava ylei-
sö esittäisi asiansa lyhyesti. Sitten päätoi-
mittaja keräsi usean kysymyksen, joilla 
ei ollut toisiinsa nähden mitään tarttu-
mapintaa – ja antoi panelistien nauttia 
omasta äänestään pitkään, hartaasti, mi-
täänsanomattomasti. Ei kelpaa! huudah-
ti yksi kysyjä, eikä suotta. Suuresti kai-
pasin Suomen Pankin Tauno Sutelan ja 
kansanedustaja Pertti Salolaisen kaltai-
sia takavuosien seminaarien sanallisen ja 
sanattoman viestinnän taitajia.

Pekka Kurvinen

Tapahtumia

Paneelikeskustelun veti Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen. Kuva: Inga Heinonen.
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Tapahtumia

V erkostot ja toimintojen keskit-
täminen ovat tärkeitä tämän 
päivän museotoiminnassa ja 

historian tutkimisessa. Turussa sijaitse-
van Forum Marinumin johtaja Jaakko 
Tikka oli sen takia lokakuussa 2010 kut-
sunut kolmisenkymmentä alan tutkijaa 
keskustelemaan tiiviimmästä yhteistyös-
tä. Kokoontumisesta suunniteltiin tule-
van jokavuotinen tapahtuma.

Tikka kertoi myös, että vuosi 2010 
oli Forum Marinumin kannalta ollut 
onnistunut. Tapahtumat kuten talvi-
sota-näyttely ja laaja NOCO-merisota-
harjoitus vetivät väkeä Turkuun ja muse-
oon. Museon laajentamisessa on nyt hy-
vä noste, mutta se vie toisaalta resursseja 
muista hankkeista. Vuonna 2011 muse-
on ohjelmaan kuuluu mm. Bengtskärin 
taistelun muistaminen sekä luento- ja se-
minaaripäivä. Lisäksi ilmestyy keväällä 
Taisto- ja moottoritorpedokirja ja uu-
si avataan venehalli. Merivoimien vuo-
sipäivä vietetään myös Turussa.

Meritutkijat koolla Forum Marinumissa 
23.10.2010

Monia askarruttanut Rannikkoty-
kistömuseon kohtalo tuli myös keskus-
teluissa esille. Ongelmana on rannikko-
tykistömuseon epämääräinen asema So-
tamuseon organisaation sisällä sekä ra-
hojen vähe neminen. Vuonna 2011 onkin 

Toimitusjohtaja Jaakko Tikka avasi tilaisuuden (Ove Enqvist)

Tutkijakokouksen osallistujat (Ove Enqvist)

sotamuseotoimintaa varten tarkoitus ot-
taa käyttöön uusi talou delli sempi malli, 
joka olisi käytössä jo vuonna 2012. Fo-
rum Marinum toimii virallisesti vain lai-
vasto- ja merimuseona, joten rannikko-
tykistön museotoiminta on vähintään-
kin epäselvä.

Avauksen jälkeen jokainen osal-
listuja esitteli omat meneillään olevat 
hankeensa sekä erikoisalansa. Jos kaik-
ki esitellyt hankkeet toteutuvat, saam-
me lähivuosina nähdä sekä uusia meri-
sotaa koskevia kirjoja ja uusintapainok-
sia loppuunmyydyistä kirjoita että meri-
sotatoimintaa koskevia elokuvia ja opin-
näytetöitä. Toivottavaa olisi, että tekijät 
itse esittelisivät hankkeensa tämän leh-
den sivuilla sopivassa vaiheessa. 

Ove Enqvist
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Rannikkoupseeriyhdistys

RT-Johtorengas

T orstaina 31.3.2011 klo 13.00 
-17.00  järjestetään Pääesikun-

nassa Rannikkoupseeriyhdityksen 
ja Meriupseeriyhdistyksen yhteinen 
seminaari . Seminaarin teemana on 
”Merellinen suorituskyky”.

Yhdistyksen vuosikokous järjeste-
tään keskiviikkona 13.4.2011 klo 17.00 
Merisotakoululla, Suomenlinnassa. 
Kokouksessa käsitellään jäsenten hal-
litukselle kirjallisesti etukäteen lähet-
tämät ja sääntöjen 13§ määräämät asiat.

Ennen kokousta on mahdollisuus 
saunoa Merisotakoulun isossa saunas-
sa. Sauna on käytössä  klo 15.30 alka-

en. Oma pyyhe mukaan. Kokouksen 
jälkeen yhdistys tarjoaa iltapalan Hil-
massa noin klo 18.30 alkaen. 

Iltapalalle jääviä kokousosaanot-
tajia pyydetään ilmoittamaan osallistu-
misestaan yhdistyksen sihteerille, Jarmo 
Valtimolle  joko sähköpostilla jarmo.val-
timo@rannikonpuolustaja.fi tai puheli-
mella 0405647695   6.4.2011 mennessä.

Lautta Suomenlinnaan lähtee 
Kauppatorilta: klo 14.20, 15.20, 16.00, 
ja 16.40. 

Yhdistyksen jäsenretki tehdään 
keväällä Pietariin. Tarkka ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. Retkeen si-

sältyy käynti Tykistömuseossa, Sies-
tarjoen bunkkerimuseossa, Osinovet-
sin Laatokan elämäntien museossa  ja 
Leningradin taistelun museossa.

MY:n ja RUY:n yhteinen tulevai-
suustyöryhmä tulee maaliskuun aika-
na toimeenpanemaan jäsenkyselyn yh-
distymishankkeeseen liittyen. Kysely 
tapahtuu netissä erikseen jäsentiedot-
teessa annettavien ohjeiden mukaan.

Lisätietoja kevään tapahtumis-
ta tullaan ilmoittamaan yhdistyksen 
jäsentiedotteessa I/2011, joka jaetaan  
kun tapahtumista on saatu lisätietoja.

Hallitus

RT-kerho Johtorenkaan kunnia-
jäsen Pertti E K Aalto lahjoitti 

vuosi sitten reserviläiskiväärinsä ker-
holle kannustaakseen ja helpottaak-
seen nuorten jäsenten ampumatoimin-
taa. Lahjoitukseen sisältyi toive, että 
järjestetään sellainen kilpailu, jossa 
kaikki ampuvat nimenomaan kyseisel-
lä aseella. Lahjoitukseen sisältyi myös 
lupaus kiertopalkinnon hankinnasta 
kyseiseen kilpailuun. 

Vuoden 2010 kiertopalkinnon voit-
ti kerhon uusi puheenjohtaja (1.1.2011 al-
kaen) Toni Aalto. Palkintojenjakosere-
monia järjestettiin miellyttävässä ilma-
piirissä Johtorenkaan joulupuurojuhlan 

Pepen kivääri 2010

yhteydessä. Valitettavasti Toni oli esty-
nyt joulupuurosta, joten väistyvä pu-
heenjohtaja Kare Vartiainen otti kier-
topalkinnon vastaan ja kerhon käyttöön 

Pertti E K Aallolta ja toimitti sen sitten 
myöhemmin oikeaan osoitteeseen. 

Kare Vartiainen 
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Turun Laivastokilta 

T urun Laivastokilta ry. Miinan-
raivaajakilta ry. ja Turun Ran-

nikkotykistökilta ry. ovat rakentaneet 
Pansion Sotilaskodin tiloihin yhteisen 
perinnehuoneen.

Sotilaskodin kirjastohuoneeseen 
on järjestetty kiltojen historiaa säilyt-
tävä ja esittelevä perinnekokonaisuus. 
Laajoissa vitriineissä esitellään kilto-
jen historiaa erilaisten muistoesineiden, 
lippujen mitaleiden ja valokuvien avulla. 
Aloitteentekijänä toimi Miinanraivaaja-
killan puheenjohtaja Poppe Karanko.

Perinnekokoelman tarkoituk-
sena on välittää perinteitä uusille va-
rusmiespolville ja heidän omaisilleen. 
Vitriinien suunnittelusta on vastannut 
arkkitehti Kari Hanhiniemi. Kustan-
nukset on jaettu kiltojen kesken tasan.

Perinnehuoneen avajaiset pidettiin 
9.11.2010. Avajaisesitelmän piti Forum 
Marinumin  toimitusjohtaja Jaakko Tik-
ka. Esitelmässään hän toi esille perintei-
den säilyvyyden tärkeyttä, ja kuinka pie-
nistä puroista saadaan tärkeää tietoa. 

Maanpuolustuskilloille oma 
perinnehuone Pansion sotilaskotiin

Saaristomeren Meripuolustusalu-
een komentaja kommodori Tapio Mai-
jala toi julki tyytyväisyytensä yhteis-
työn voimasta.

Avajaiset aloitettiin kahvitarjoi-
lun ja musiikkiesitysten kera. Laulu-
esityksistä vastasi Tuija Saura. häntä 
säesti kitaralla Laivaston soittokun-
nan nuori kitarataituri matruusi Ilma-
ri Turunen. Ohjelman jälkeen siirryt-
tiin kirjastohuoneeseen juhlistamaan 

perinnehuonetta kuohuviinin kera. 
Seurustelun lomassa tutustuttiin pe-
rinnevitriineihin. Tilaisuus oli miel-
lyttävä ja antoisa. Tästä on hyvä jat-
kaa yhteistyötä kiltojen kesken..

Suuret kiitokset Saaristomeren 
Meripuolustusalueen johdolle ja pe-
rinnehuoneprojektiin osallistuneelle 
henkilöstölle. Tukenne oli arvokasta.

Kalervo Ylistö

Turun Laivastokilta ry:n puheenjohtaja Reino Varinowski ihailemassa vitriiniä.

Juhlaväki kuuntelemassa musiikkieistystä.
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Sininen Reservi

I han ensimmäiseksi haluan toivot-
taa kaikille hyvää vuotta 2011 ja 

kiittää erinomaisesti menneestä vuo-
desta 2010. 

Päättynyt vuosi jää mieliin ja his-
torian kirjoihin kaikin puolin toime-
liaana. Näkyvimpänä ponnistuksena 
taitaa olla mukana olo Nothern Coast 
harjoituksessa. Muutoinkin tapahtu-
mapuolella vuosi meni suunnitelmien 
mukaan. Saimme olla mukana meri-
voimien osastolla Vene 2010 messuilla. 
Palaute oli jälleen hyvää,  ja tapahtuma 
oli osaltaan oiva esimerkki molempia 
osapuolia palvelevasta ”win-win”-ti-
lanteesta. Vuosipäivän 9.7. vietto Suo-
menlinnassa, ja toimintavuoden pää-
tös  Meripuolustuspäivä Merisotakou-
lulla vuoden viimeisenä isona tapahtu-
mana, rytmittivät viime vuotta.  Me-
ripuolustuspäivä sai jälleen runsaasti 
kiitosta. Vielä kerran kiitos erinomai-
sista esitelmistä!  Tapahtumasta oli ly-
hyt juttu edellisessä, 4/10 Rannikon-
puolustajan numerossa, joten siitä ei 
nyt sen enempää.  

Koulutuspuolellakin vuosi jää 
kirjoihin tapahtumarikkaana. Meri-
piirin kursseja, varsinkin sotilaallisia 
ja sotilaallisia valmiuksia palvelevia 

kursseja, toteutui ennätysmäärä. Pii-
ri oli yksi MPK:n toimeliaimmista. 
Syynä ei pelkästään ole lisäresurssit, 
joiden avulla merivoimien maakunta-
joukkojen koulutus on päässyt hyvään 
vauhtiin. Näkisin myös, että tämä on 
arvostuksenosoitus toimijoittemme, 
niin kouluttajien kuin maakuntajouk-
koihin kuuluvien, korkeaa ammattitai-
toa ja innokkuutta kohtaan. 

Vuoden 2011 tapahtumia
Vuosikokous pidetään Tammisaares-
sa Nylands Brigadin upseerikerhol-
la 2.4. Vuosikokousesitelmän pitää 
kommodori Juha Vauhkonen, aiheena 
on Nordic Battle Group (NBG). Vuosi-
kokouksen henkilövalintoja valmiste-
lemaan on perinteiseen tapaan asetet-
tu vaalivaliokunta. Tärkeä henkilöva-
linta tulee olemaan uuden puheenjoh-
tajan valinta Sininen Reservi ry:n pe-
räsimeen.

Vuosipäivää kokoonnumme viet-
tämään 9.7. Turkuun. Perinteiseen ta-
paan olemme mukana aamun katsel-
muksesta alkaen. Päivän juhlallisuu-
det päättyvät järjestämäämme iltajuh-
laan. Tavoitteena on pitää vähintään-
kin yhtä hauskaa kuin oli viime kesänä 

Suomenlinnan Upseerikerholla. Täy-
tyy myös toivoa, että sään haltijat ovat 
vähintäänkin yhtä suosiollisia, kuin 
viime kesänä! Tässä lehdessä on etu-
käteisilmoitus vuosipäivästä. Tarkem-
mat tiedot ohjelmasta, aikataulusta, 
hinnoista sekä ilmoittautumisista tu-
levat tämän lehden seuraavassa nume-
rossa sekä nettiin www.meripuolustus.
fi -sivustolle.

Tänä vuonna kokoonnumme 
29.10. viettämään Meripuolustuspäi-
vää Turkuun. 

Meripuolustuspiirin kurssikalen-
teri on avattu. Huomaatte, että tarjolla 
on erinomainen valikoima hyviä kurs-
seja, käykääpä ilmoittautumassa! Sini-
nen Reservi ry:n jäsenyhdistysten aluk-
set ovat taas monessa mukana. Viime-
vuotiseen tapaan toteutetaan koulu-
tuspurjehdus vuosipäivän viettoon.

Luvassa on siis monta mielenkiin-
toista tilaisuutta osallistua toimintaan 
niin koulutuksen kuin yhdessäolon tii-
moilta. 

Haluan vielä toivottaa kaikille 
myötäisiä tuulia vuodelle 2011.

Arno Hakkarainen
puheenjohtaja

Sininen Reservi ry

Sininen Reservi ry:n vuosi 2010-  
sekä sana tai kaksi vuodesta 2011

Päivämäärä Tapahtuma Paikkakunta

18.4.2011 Vuosikokous Tammisaari

9.7.2011 Merivoimien vuosipäivä Turku

29.10.2011 Meripuolustuspäivä Turku

Joulukuu 2011 Alueelliset vuoden päättäjäistapahtumat. Lisätiedot alueupseereilta Valtakunta

v. 2011 Tärkeät päivät



Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla 

9.7.2011 Turussa

Sininen Reservi ry järjestää

Iltajuhlan Turussa
lauantaina 9.7.2011 klo 19.00-24.00

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-
ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-
dellä kannella nauttien kesästä ja nostalgi-
sesta ja merellisestä miljööstä. 

Tarkemmat tiedot ilmoittaumisohjeineen 
Rannikonpuolustajan seuraavassa numeros-
sa sekä www.meripuolustus.fi

Lisätiedot: 
Jarmo Holm 
varapuheenjohtaja1@sininenreservi.fi  
puh 0400 524 253 tai 

Arno Hakkarainen 
arno.hakkarainen@gmail.com 
puh 050 383 5486 

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-
vetulleiksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat.

TAVATAAN TURUSSA!

Merivoimien 
vuosipäivää vietetään 
tänä vuonna Turussa. 
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K illan glögitilaisuus oli 16.12.2010 
Merisotakoululla. Tilaisuuden 

aluksi kokoonnuttiin glögin kanssa 
luentosaliin, jossa killan puheenjoh-
taja Hasse Rekola toivotti vieraat läm-
pimästi tervetulleiksi. Suomenlahden 
Meripuolustusalueen uusi komentaja, 
kommodori Markus Aarnio esittäytyi 
ja Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin komentaja, komentaja Jussi Vou-
tilainen puhui lämpimästi rykmentin 
ja killan yhteistoiminnasta. Saimme 
myös kuulla menneeltä kesältä tilanne-
katsaukset Kuivasaaresta ja Järvöstä. 
Esitysten perusteella jokainen kiltalai-
nen saattoi tuntea ylpeyttä aktiivises-
ta ja monessa mukana olevasta killas-
taan. Sen jälkeen siirryttiin kerrosta 
alemmas perinneaulaan palkitsemisia, 
ruokailua ja muuta ohjelmaa varten.

Vuoden kiltalaiseksi (postuumis-
ti) julistettiin viime keväänä riveistäm-
me poistunut Martti Holma. Hän oli 
kiltamme puheenjohtajana 2005–2007 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Glögitilaisuus

ja toimi vuosia aktiivisesti Kuivasaa-
ressa sekä museo-oppaana että järe-
än tykkiryhmässä. Raikuvat aploodit 
osoittivat palkinnon menneen oikeal-
le henkilölle. Martin nimi kaiverret-
tiin kiertopalkintoon, jossa puualus-
talle on kiinnitetty miekka ja kiltam-
me barettimerkki.

Ensimmäisen luokan barettimer-
kin saivat  Jussi Wirtanen ja Yrjö La-
rikka. Jussi  on toiminut aktiivisesti 
Kuivasaaressa sekä yleisöretkien luon-
to-oppaana että järeän tykkiryhmäs-
sä. Myös Yrjö on toiminut ansiokkaasti 
Kuivasaaressa. 

Toisen luokan barettimerkki 
myönnettiin Timo Rintamäelle ja Ri-
ku Palviaiselle, heillekin ansioistaan 
Kuivasaaren talkoissa.  

Kunniakirjat  myönnettiin Jär-
vön rantasaunan perusparannuspro-
jektiin ansiokkaasti osallistuneille: 
kapteeniluutnantti Ari Immonen ja 
luutnantti Vesa Porri (Suomenlinnan 

Rannikkorykmentti), Kai Hyytiäinen 
(Suomenlahden Meripuolustusalue), 
Jorma Ratia, Juhani ja Eija Nikulai-
nen sekä Pekka Sulonen, Jukka Tien-
haara, Sakari Korhonen ja Ari Orpa-
na. Kunniakirjan sai myös Matti Viita-
nen ansioistaan Kuivasaaren talkoissa. 
Kaikilla ei ollut mahdollisuutta päästä 
tilaisuuteen, joten he saavat palkinton-
sa myöhemmin.

Lisäksi Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Meripuolustuspiiri pal-
kitsi ansioituneita kiltalaisia.

Tilattuna yllätysohjelmanumero-
na oli tiernapoikaesitys. Siitä vastasi 
Helsingin NMKY:n mieskuoro ”Hä-
jyt”, jossa oli  pianisti ja peräti kym-
menen laulajaa – joukossa yksi kilta-
lainenkin, Tapio Pirhonen.

Virallisen ohjelman ja palkitse-
misten jälkeen viihdyttiin hyvässä seu-
rassa ja nautittiin rannikkosotilasko-
tisisarten valmistelema maittava jou-
luinen ateria. 

Palkittuja vasemmalta oikealle: Jussi Wirtanen, Eija Nikulainen, Sakari Korhonen, Juhani Nikulainen, Vesa Porri, Ari Immonen, Ari Orpana ja Teija 
Hiltunen. Oikealla Järvön isäntä Matti Hiltunen ja killan puheenjohtaja Hasse Rekola. (kuva Ove Enqvist)
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Isosaari

Loppiaisen jälkeisenä viikonloppuna 
eli varusmiesten saapumiserien välis-
sä tehtiin jälleen retki Isosaareen. Pa-
rinkymmenen kiltalaisen lisäksi ret-
kelle osallistui kutsuttuna kommodo-
ri Markus Aarnio, Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen uusi komentaja, jo-
ka näin pääsi lähemmin tutustumaan 
killan toimintaan.  Lauantaina kuul-
tiin kapteeniluutnantti Jari Ander-
sonin mielenkiintoinen esitelmä me-
rivalvonnasta ja runsasta keskuste-
lua herättänyt Kai Masalinin esitelmä 
nuoresta Mannerheimista. Sen jälkeen 
saunottiin ja sitten syötiin vasta sekä 
vietettiin iltaa kerholla. Kasarmilla 
nukutun yön jälkeen syötiin maitta-
va ”brunssi” ja kierrettiin perinteiset  
nähtävyydet Isosaaressa.

Kuivasaari 
Ensi kesänä järjestetään jälleen “suu-
relle yleisölle” tarkoitettuja maksulli-
sia yleisöretkiä Kuivasaaren museolin-
nakkeelle. Killallamme on päävastuu 
retkien järjestelyistä ja opastuksesta. 
Retkien ohjelmaan kuuluu tykkeihin 
tutustumisen lisäksi mielenkiintoinen 
luontopolku. Yhteistyökumppaneita 
ovat aiempien vuosien tapaan IHA-Li-
nes Oy, Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti ja Rannikkosotilaskotiyhdistys.

Yleisöretkiviikonloput ovat 18.–
19.6., 16.–17.7. ja 6.–7.8. sekä 27.–
28.8., joista viimeiselle sunnuntail-
le voivat osallistua myös ulkomaa-
laiset. Hinnat tarkentuvat myöhem-

min. Venematkat lähtevät klo 10.00 
ja klo13.00 Merisatamasta ravintola 
Caruselin edestä, joka on Laivurinka-
dun ja Sirpalesaaren välissä. Saareen 
perustetaan retkien ajaksi sotilasko-
ti, jossa voi munkkikahvien lisäksi os-
taa myös killan julkaisemia Rykmentin 
alueen saarista kertovia historiikkeja. 

Järvö
Järvön saaressa Porkkalan edustalla 
toiminta jatkuu aikaisempien vuosien 
tapaan. Käytössämme on viime kesä-
nä peruskorjattu sauna. Juhannusjuh-
lat järjestetään aikaisempien vuosien 
tapaan ja juhannuksen jälkeen on pe-
rinteinen lastenleiri. 

Kajanuksen sauna
Robert Kajanuksen saunaa Upinnie-
messä ovat tervetulleita käyttämään 
killan jäsenten lisäksi myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. 
Kajanuksen saunan hoitaja on Mauri 

Harju, jolta saa lisätietoja mm. hin-
noista, varaustilanteesta ja kulkulu-
pamenettelystä. 

Vuosikokous
Killan vuosikokous on torstaina 
10.3.2011 klo 18 Suomenlinnan upsee-
rikerholla. Lautta Kauppatorilta Suo-
menlinnaan lähtee klo 17.20. Ilmoit-
tautumiset 8.3. mennessä Timo Mä-
ki-Ventelälle, gsm 040 353 0570, timo.
maki-ventela@mbnet.fi.

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

Yhteystietoja
Hasse Rekola (puheenjohtaja), gsm 
0400 426 951, hasse.rekola@elisanet.fi

Timo Elolähde (tiedotus), gsm 
040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi 

kirj.  Timo Elolähde ja Hasse Rekola

Helsingin NMKY:n mieskuoron vahvistettu kvartetti tiernapoikina. Kolmas vasemmalta on 
kiltamme jäsen Tapio Pirhonen murjaanien kuninkaana. (kuva Ove Enqvist)
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O sa niistä parista tusinasta Turun 
Rannikkotykistökillan jo perin-

teiselle Tallinnan ostosmatkalle lähti-
jästä oli varautunut rahan menoon 
vaihtamalla eurojaan krooneiksi. Oli 
kuitenkin tiedossa jo menneiltä vuo-
silta, että Virossa käyvät kortit ja eu-
rot, vaikka vabariikillä vielä oma va-
luutta olikin.

No, tunnetusti vara ei venettä kaa-
da, eikä onneksi kova tuuli kaatanut m/s 
Nordlandiaa, vaikka joidenkin olo me-
nomatkalla oli kuoppaisen meren vuok-
si jopa tukala. Matka on kuitenkin niin 
lyhyt, ettei kukaan suuremmin joutunut 

Turun Rannikkotykistökilta 

Jäähyväiset Kroonille, matka Tallinaan         18.-19.12.2010

Toimintasuunnitelmaluonnos 2011
Koska tätä kirjoittaessani on päivämäärä 24.1., päättävä vuosikokous 12.2. ja lehden ilmestymispäivä viikolla 11, niin 
kyse on luonnoksesta, ei päätetystä asiasta. Vuosikokouksen päätöksistä tiedotetaan Rannikon Puolustaja 2/2011:ssä.

Helmikuu 12.2. Killan sääntömääräinen 
vuosikokous

Maaliskuu 13.3. Talvisodan päättymispäivän 
tilaisuudet Turussa

Huhtikuu  16.4. Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n 
järjestämä Kenraalintie-marssi 
Turun Kakskerrassa

Toukokuu  Tutustuminen Merisotakouluun
Kesäkuu  Pohjoismaiset Kiltapäivät Norjassa 

Oslon alueella

Heinäkuu  -
Elokuu  Killan matka
Syyskuu  Yritysvierailu
Lokakuu  Killan matka
Marraskuu  Killan Syysjuhla
Joulukuu 6.12.  Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 

Turussa, Tallinnan ostosmatka,
 24.12. Jouluaaton kunniavartiot
Tammikuu 2012 MPKL ry:n TURPO-seminaari 

Katso Turun Sanomien keskiviikkoista TS.-liitteen Killat-palstaa, www. menovinkit.ts.fi, www.kiltapiiri.fi ja www.mpkl.fi
Kilta toivottaa Rannikon Puolustajille ”merijäiden sulattelua” sekä muistuttaa jäseniään osallistumaan toi-

mintasuunnitelman aktiviteetteihin!
Tiedottaja Mikael Kaskelo

Iloisia kiltalaisia ruokapöydässä.
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Jäähyväiset Kroonille, matka Tallinaan         18.-19.12.2010

kärsimään. Aamiainen syötiin aluksen 
ollessa vielä laiturissa ja hyvä niin.

Tallinnassa oli saapuessamme 
lunta lähes yhtä paljon kuin Helsin-
gissä, eli tuplasti Turkuun verrattu-
na. Vaikka täällä kotonakaan ei tal-
vikunnossapito kehuja ansaitse, niin 
kyllä Tallinnassa ollaan vielä heikom-
milla lumen edessä. Kalustoa on liian 
vähän, eikä se ole edes tarkoitettu lu-
mitöihin. Pyöröharjoilla siellä katuja 
kiillotettiin, eikä ihme, että tämän täs-
tä joku oli kadulla pyrstöllään. 

Krooneja ja eurojahan oltiin tultu 
levittämään ja sehän tietysti tehtiin os-
toskeskus Rocca al Maressa. Tässä val-
tavassa kompleksissa on kymmeniä liik-
keitä ja ravintoloitakin aivan riittävästi. 
Ruoka on hyvää ja kohtuuhintaista, mut-
ta muuten hinnat ovat vauhdilla lähes-
tymässä kotimaan vastaavia, varsinkin 
merkkiliikkeissä. Ainakin naisväki löysi 
jotakin itselleen tai joulupukin konttiin. 
Hyvä niin, olihan jouluun enää viikko. 
Ostosvimman rauhoituttua majoituim-
me Viru- hotelliin, joka oli lähes kaikille 
tuttu jo ennestään. Hyvä sijainti ja jatku-
vasti parantuva palvelu puolustavat sen 
valintaa majapaikaksi.

Lauantai-ilta on aina ollut ostos-
matkan kohokohta ja niin se oli tällä-
kin matkalla. Lähdimme illan koitta-
essa kävellen kohti vanhassa kaupun-
gissa sijaitsevaa suosittua Peppersack-
ravintolaa. Vanhan talon hyvät ja huo-
not puolet tulivat esiin. Hyvää oli hie-
no ja näyttävä ulkoasu sekä sisustus ja 
huonoa vetoisuus, josta johtuen tarjol-

la olevat shaalit lämmittivät asiakkai-
ta, elleivät kuumat juomat riittäneet. 
Ruoka oli hyvää, mutta sekin jäi sen 
seikan varjoon, että nyt voimme kaik-
ki sanoa olleemme kaljalla itsensä Vii-
katemiehen kanssa. Ei, kukaan ei kuol-
lut, ei edes meinannut, mutta se juttu 
on turhan pitkä kerrottavaksi tässä. 
Menkää itse katsomaan!

Ilta jatkui mukavasti vapaan seu-
rustelun merkeissä, muisteltiin mennei-
tä ja ennakoitiin tulevia. Kaiken ansai-
tun halveksunnan uhallakin tulkoon 
mainituksi, että aivan Peppersackin 
lähellä on oiva salonki nimeltä Siga-
ri Maja, jossa käväisin polttelemassa ja 
juomassa pari jaloa juomaa. Suositte-
len alan harrastajille.

Varsinaiset Tallinnan joulumark-
kinathan ovat olleet Raatihuoneen to-
rilla jo iät ja ajat, mutta nyt niille on il-
maantunut kilpailija aivan Virun vie-

ressä olevassa Rotemanin korttelissa. 
Tarjonta ja ulkoiset puitteet ovat hy-
vin samanlaiset, mutta kyllä vanhojen 
markkinoiden tunnelma on ainakin 
vielä omaa luokkaansa. Osittain tämä 
varmasti johtuu miljööstä. Niin tai 
näin, käydä kannattaa ja varsinkin kä-
sitöitä on tarjolla kohtuuhintaan. Me-
kin kävimme, mutta sen jälkeen olikin 
jo aika poiketa SuperAlkoon täyden-
tämään juomavarastoja. Juomat ovat 
vieläkin Tallinnassa edullisia.

Paluumatkalla söimme laivalla 
perinteisen jouluaterian, joka ei jää-
nyt mieleen sen kummemmin, mikä si-
nänsä lienee positiivinen seikka. Paras-
ta olikin hyvä seura!

Lopuksi kiitoksia niille, jotka te-
kivät töitä viihtymisemme eteen, Juha ja 
Riitta Launokorvelle ja aina joviaalille 
matkanjohtajallemme Veijo Sillanpäälle. 

Arto Heinonen

Kaikkien janoisten ystävä?
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Pohjanlahden Merivartiokilta – Bottniska vikens Sjöbevaknings gille 

J uhla oli myös kiltamme osalta Ra-
javartiolaitoksen Merivartiointi ja 

Lentotoiminta 80 v -juhlavuoden pää-
tös. Puheenjohtaja kävi tervehdyk-
sensä jälkeen läpi killan juhlavuoden 
toimintaa painottaen merkittävimpiä 
toimintaan vaikuttaneita tapahtumia, 
joista mainittakoon killan sääntöuu-
distus ja Raja- ja Merivartiojoukko-
jen perinneyhdistyksen perustaminen 
killan hallituksen aloitteesta. Vuoden 
aikana tehtiin tavallista runsaammin 
päätöksiä mm. perinnejoukko-osaston 
PLMV:n evp komentajien, pitkäaikais-
ten sidosryhmien ja killan aktiivisten 
tukijoiden, toimijoiden sekä jäsenten 
muistamiseksi. Vartiolentolaivuetta 
kilta onnitteli luovuttamalla juhlavas-
sa tilaisuudessa Malmilla Hannu Oja-

lan maalaaman akvarellin ”Lentotoi-
minta Vaasan lentosatamassa 1930-lu-

Kilta vietti  vuosipäiväänsä juhlallisesti Vaasan          kasarmin Sotilaskodissa 16.12.

vun alussa”.
Viranomaisten valmiutta tuke-

Hannu Wallius, yhdistyksen pöytästandardin saaja, merivartioyliluutnantti Martin Saarinen ja 
Timo Lehto.

Sininen Reservi ry:n ansiomerkin tammenlehvien kera saivat Juhani Aspholm, Veijo Järvinen, Aarne Österberg, Heikki Kaján, Pertti Pörsti ja Tapani 
Pahkala. Oikealla yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Wallius ja sihteeri Timo Lehto.
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va koulutus jo 6 vuotta kestänees-
sä yhteistyössä ABOA MAREn kans-
sa on vakiintunut ja osittain jopa alu-
eellisesti laajentunut Jokilaaksojen se-
kä Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan 
seudut mukaan lukien. Myös kiltaam-
me liittyneitä uusia jäseniä on aktivoi-
tunut osallistumaan itse koulutuksen 
toteuttamiseen. Näiden myönteisten 
tapahtumien sekä vapaan sanan ja So-
tilaskotisisarten valmistaman erittäin 
maukkaan joulupuuron jälkeen jaet-
tiin jäsenistölle myönnetyt huomion-
osoitukset seuraavasti:

Pohjanlahden Merivartiokilta ry 
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille 
rf  -pöytästandaari, joka on killan kor-
kein huomionosoitus 
no 23 merivartiomestari evp Heikki 

Kaján, ex varatilintarkastaja ja 
hallituksen jäsen

no 24 merivartioyliluutnantti Martin 
Saarinen, vartioston yhdyshenki-
lö killan hallituksessa

Sininen Reservi ry ansiomerkki tam-
menlehvien kera (SR am tlk) Ju-
hani Aspholm, Veijo Järvinen, 

Kilta vietti  vuosipäiväänsä juhlallisesti Vaasan          kasarmin Sotilaskodissa 16.12.

Heikki Kaján, Markus Kinnari, 
Hannu Lindholm, Tapani Pah-
kala, Christian Petander, Pertti 
Pörsti, Kimmo Rantanen, Timo 
Toivonen, Aarne Österberg.
Huomionosoitusten jälkeen tar-

joillun joulukahvin sekä ”pootoorin” 
aikana ja illan kuluessa keskustelu kä-
vi vilkkaana mm. alkavan vuoden ta-

pahtumia jo ennakoiden.
Vuosipäiväjuhlan päätyttyä hy-

vän joulun sekä menestyksekkään uu-
den vuoden 2011 toivotuksiin siir-
ryimme kukin tahoillemme Joulun 
viettoon.

Teksti ja kuvat: Hannu Wallius
mvluutn evp

puheenjohtaja, ordförande

Hannu Wallius, merivartiomestari evp Heikki Kaján ja Timo Lehto.

Kokouskutsu
Laivaston Kilta ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään Turun Upseerikerhol-
la, Kaivokatu 12, 26.3. 2011 klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntö-
jen määräämät asiat.

Tervetuloa  Hallitus

Kokouskutsu
Rannikkoupseeriyhdistyksen vuosi-
kokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 klo 17.00 
Merisotakoululla, Suomenlinnassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa  Hallitus
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Rannikkojääkärikilta ry:n syysko-
kous valitsi allekirjoittaneen pu-

heenjohtajaksi vuodelle 2011. Nöyränä 
otin tehtävän vastaan ja lupasin edel-
leen tehdä parhaani rannikkojääkäri-
en eteen jatkaen hyviksi kokemieni asi-
oiden eteenpäin viemistä vapaaehtois-
maanpuolustuskentässä. Kiitos luotta-
muksesta! Samalla valittiin hallituk-
seen uusina ja osin jo kokeneina jäse-
ninä Jarmo Kahala (siht.), Jussi Her-
munen (ammunta) sekä Turusta Sami 
Kivilähde ja Timo Kankaanpää, jotka 
vastaavat Lounais-Suomen toiminnas-
ta. Vanhoina jatkavat Juha Karvonen 
(vpj ja killan maja), Andreas Nyman 
(jäsensiht ja nuoret) ja Henrik Nisén 
(rah.hoit. ja nuoret). Syyskokous hy-
väksyi myös killan toimintasuunnitel-
man, jonka mukaan toimintaa pyritään 
aktivoimaan ja yhteistyötä mm. Uuden-
maan Prikaatin killan (www.nylands-
brigadsgille.fi) kanssa lisäämään säilyt-
täen perinteiset tapahtumat sekä yhte-

Rannikkojääkärikilta

ydenpito jo oleviin yhteistyötahoihin.
Syyskokouksessa pyydettiin jou-

kon eteen edeltäjäni, pitkäaikainen 
puheenjohtaja, ylil res Aarne Kroge-
rus (hallituksen jäsen 1998-2010 ja pj 
2002-2010) sekä vielä pidempiaikainen 
varapuheenjohtaja, maj res Viljo Leh-
tonen (hallituksen jäsen 1986-2010 ja 
vpj 1990-2010). Kilta kotijoukkoja 
muistaen ja merkittävästä hallitustyös-
tä kiittäen luovutti kiitospuheen päät-
teeksi herroille sinivalkoiset kynttilät 
lasisen koristeen kanssa. Rannikkojää-
kärikilta kumartaa työnsankareilleen! 
Kiitos myös UUDPR:n komentajalle 
komdri Anders Gadbergille mielen-
kiintoisesta esitelmästä rannikkojää-
käreiden pohjoismaisesta yhteistyöstä 
sekä NBG:stä (Nordic Battlegroup) ja 
menestystä tulevaan tehtävään puolus-
tusasiamiehenä Tukholmassa.

Hallitus piti järjestäytymiskoko-
uksensa 20.1., jakoi tehtävät em. ta-
valla ja suunnitteli tulevaa. Ammun-

ta on yksi toimintamuoto, johon tul-
laan laittamaan reilusti energiaa, on-
han se myös reserviläisen tärkein so-
tilastaito. Tämän osalta tullaan teke-
mään yhteistyötä HSRK:n (www.hsrk.
fi) ja Stadin Sissien (www.stadinsissit.fi) 
kanssa. Varsinkin alle 35 v uudet sekä 
vanhat jäsenet saavat oman huomionsa 
killan toiminnassa. Kaikkia uusia jäse-
niä vedetään mukaan keväälle suunni-
teltuihin tapahtumiin, mm. kaukopar-
tiohiihtoon, laskuvarjohyppykursseille 
tai Sukelluskoulun vierailuun. Uuden-
maan Prikaatin killan kanssa on käyn-
nistetty suunnitelmat niin elokuussa 
tehtävän yhteisen Ruotsin-matkan kuin 
Res Ursus -kilpailunkin osalta.

Tästä yhteistyöstä, Rannikkojää-
kärikillasta sekä VAARANNJP:n his-
toriasta on tarkoitus kirjoittaa Fanbä-
raren-lehden (UUDPR:n ja Gille’n yhtei-
nen sotilasaikakauslehti) seuraavaan nu-
meroon ja jakaa se myös Rannikkojääkä-
rikillan jäsenille.

Tukevalta pohjalta on hyvä ponnistaa!

Rannikkojääkärikillan hallitus 2011 vahvistettuna Teikarin Taistelijoiden Ahti Matikaisella ja Patrick Hjeltillä. Kuvasta puuttuu Andreas Nyman.
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Perinnetaisteluidemme vete-
raaneja, Teikarin Taistelijoita ei unoh-
deta ja mm. heidän virkaatekevän pu-
heenjohtajansa Ahti Matikaisen pihan 
lumityöt luvattiin joululahjana tehdä 
jatkossa killan toimesta.

Rannikkojääkärikilta kiittää myös 
VAARANNJP:n PUPS:n tehtävistä 
eläkkeelle siirtynyttä komkapt evp Peter 
Lindblomia mutkattomasta yhteistyös-
tä ja toivottaa menestystä Ab Eke Golf 
Oy:n uutena toimitusjohtajana! Hänen 
tehtävissään jatkaa VAARANNJP:ssa 
oto kaptl Tommi Sorvari.

Tarkemmin hallituksen jäsenistä 
ja killan toiminnasta voi lukea Face-
book- ja nettisivuilta (www.mpkl.fi). 
Tällä porukalla on hyvä jatkaa siitä, 
mihin ed. hallituksen kanssa jäätiin - 
toiminnan ja ennen kaikkea nuorten 
aktivoimisella.

Tervetuloa mukaan reippaaseen 
rannikkojääkäritoimintaan!

Antti Rautiainen
killan pj 2011

Killan esittely ja sähly

K ilta kävi esittelemässä jälleen 
toimintaansa KUSTJK:n varus-

miehille 4.1.2011. Mukana tällä kertaa 
olivat allekirjoittaneen lisäksi Markus 
Markelin sekä Henrik Nisén. Varsin-
kin Viron laskuvarjohyppykurssit tun-

tuivat kiinnostavan toivottavasti tule-
via killan jäseniä.

Esittelyn jälkeen pelattiin kuuden 
joukkueen sählyturnaus, jonka voitti 
tiedustelujoukkueen ryhmä. Voittajille 
kilta luovutti rannikkojääkärikuksat.

Kotiuttamis tilaisuus

K illan ammuntavastaava Jussi Her-
munen oli mukana onnittelemas-

sa menestyneitä rannikkojääkäreitä hei-
dän kotiuttamistilaisuudessaan 7.1.2011. 
VAARANNJP:n ja killan huomionosoi-
tukset jaettiin seuraaville henkilöille:

Rannikkojääkärikillan plaketti
 – Kers Selenius Nico-John Mauri  

Raasepori AMFSK
 – Korp Svenlin Daniel Per Anders  

Larsmo KUSTJK
 – Korp Grankulla Tomi Markus 

Larsmo GRKK
 – Pion Lundell Jens Mikael  

Närpiö PIONK

Teikarinristi
 – Alil Björkqvist  

Henrik Karl Petter  
Korsholm KUSTJK

 – Korp Hindersson  
Kristoffer Christian  
Raasepori KUSTJK

Kilta kävi tervehtimässä 70-vuotismerkkipäiväänsä juhlivaa Viljo Lehtosta 29.1.2011 ja samalla 
luovutti hänelle ensimmäisen ”Teikarin kiven”,  joita on jatkossa tarkoitus jakaa merkkipäiviään 
viettäville rannikkojääkäreille.”

Tapahtunutta
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isäntänä toimii kaptl Petteri Airanne. 
Killan puolelta yhteyshenkilönä toi-
mii Juha Karvonen (juha.karvonen@
sanomamagazines.fi tai 040 501 0843), 
jolle myös ilmoittautumiset viim. to 
31.3.2011. Etukäteen ilmoittautuminen 
pakollinen kulkulupien vuoksi. Tilaa 30 
ensimmäiseksi ilmoittautuneelle.

*   *   *

Sissitaitokilpailu 16.-17.4.

R annikkojääkärikilta on saanut 
Sisseiltä haasteen, johon vas-

tataan. Tarkoituksena on saada oma 
kahden hengen partio kisaan mukaan. 

Sissitaitokilpailussa 2-3-henki-
set partiot liikkuvat omat varusteen-
sa ja eväänsä mukana kantaen rastilta 
toiselle ja suorittavat erilaisia maasto-, 
tiedustelu- ja sissitaitoihin liittyviä teh-
täviä. Partioita ei varusteta, vaan kukin 
kilpailija käyttää omaa vaatetustaan ja 
syö omia eväitään. Suositeltava varus-
tus on SA-maastopuku ilman arvo-
merkkejä ja muita sotilaallisia tunnuk-
sia tai muu retkeilyasu, sään mukainen 
alus- ja välivaatetus ja jalkineet ja pää-
hine. Reppuun vara- ja lisävaatetus, ma-
kuupussi ja -alusta sekä ruokailuväli-
neet, evästä ja vettä. Reitin varrelle jär-
jestetään muutama vesitäydennyspiste. 
Partiokohtainen varustus : laavuvaate 
tai muu kevyt majoite, partionaru, kir-
ves ja retkikeitin polttoaineineen.

Fyysiset vaatimukset: Osallistu-
jan on selviydyttävä noin puolentois-
ta vuorokauden mittaisesta kilpailus-
ta, jossa liikutaan rastilta rastille pit-

kaan oma ryhmä. Stadin Sissit (www.sta-
dinsissit.fi) kerhoyhtymä on yrittämässä 
myös samaa, ja osallistujien määrän jää-
dessä pieneksi ryhmät yhdistetään.

*   *   *

Vierailu Sukeltajakouluun 
Upinniemeen

R annikkojääkärikillan jäsenillä on 
mahdollisuus tutustua sukeltaja-

koulutukseen ja erikoisjoukko-osaston 
toimintaan. Tilaisuus järjestetään tor-
stai-iltana 7.4.2011 alkaen klo 17.00 ja 

Kaukopartiohiihto 26.2.

K ilta osallistuu Utin Kaukopartio-
hiihtoon lauantaina 26.2.2011. 

Kaukopartiohiihto on kaukopartio-
miesten perinnettä vaaliva hiihtotapah-
tuma. Hiihdon tarkoitus on saada koke-
mus pitkästä hiihtomarssista ja samal-
la kokeilla omia “rajoja”. Tavoite on, et-
tä jokainen selviytyy itselle asettamas-
taan haasteesta. Hiihto hiihdetään le-
veillä suksilla reppu mukana. Laina-
varusteita saa vuokrata järjestäjiltä. 
Killalla on tarkoitus saada hiihtoon mu-

Tulevaa toimintaa

Laskuvarjohyppykurssi Virossa

K illan jäsenillä on mahdol-
lisuus osallistua Laskuvar-

jojääkärikillan junailemalle ja 
Sõjavãe Langevarjuklubin (Mili-
tary Parachuting Club of Estonia, 
www.slk.ee tai Facebook) järjes-
tämälle sotilaslaskuvarjohyppy-
kurssille, jolle rannikkojääkäreitä 
osallistui jo v. 2010. Tarkoituksena 
on jälleen osallistua kurssille yhte-
nä (tai tarvittaessa kahtena) ran-
nikkojääkäriryhmänä (ryhmään 
yhden viikonlopun aikana max. 12 
osallistujaa). Viime vuoden kurs-
silaisille tarjoutuu myös todennä-
köisesti mahdollisuus suorittaa ns. 
vesihyppy kesällä.

Ilmoittautumiset mahdolli-
simman pian Antti Rautiaiselle, 

050-556 1825 tai 
antti@rautiainen.fi.

Rannikkojääkärikilta
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että kummallekin killalle on varattu 
25 paikkaa. Matkan osalta on suun-
niteltu niin, että torstaiaamuna len-
netään Arlandaan tai Brommaan, ja 
perjantaina paluu on lautalla niin, et-
tä saapuminen Helsinkiin on lauan-
taiaamuna n. klo 9.30. Tarkempi oh-
jelma tulee myöhemmin nettisivuil-
le ja lähetetään ilmoittautuneille. 
Ilmoittautuminen viim. 1.5. mennes-
sä Antti Rautiaiselle (050-556 1825 tai 
antti@rautiainen.fi).

*   *   *

Ampumatoiminta

H allitus on päättänyt aktivoi-
da killan ampumatoimintaa ja 

hankkii killalle muutaman pistoolin 
sekä kiväärikaliiperisen aseen. Toimin-
nasta lisää killan nettisivuilta ja Ran-
nikkojääkäriviesteissä. Tässä vaiheessa 
kuitenkin tiedoksi, että osallistumme 
Sinisen Reservin ampumakilpailu 1:en 
Upinniemessä lauantaina 9.huhtikuu-
ta yhdellä tai mahdollisesti jopa kah-
della kolmen hengen joukkueella. Vii-
me vuonna ammuttiin perinnekivääril-
lä (300m 30ls makuu) ja pistoolilla (va-
paa 15ls koulu + 15ls kuvio).

*   *   *

Killan toiminnasta  
tiedottaminen

K illalla on nyt Facebook-sivusto, 
josta saa ajankohtaisimman tie-

don killan toiminnasta. Tarkoituksena 
on myös tehdä omat nettisivut MPKL:n 
sivustolla olevien sivujen lisäksi.

kähköjäkin matkoja kaikki varusteet 
mukana kantaen ja jossa lepoaikaa jää 
vähän. Kilpailuun otetaan enintään 12 
kahden-kolmen hengen partiota.

Rannikkojääkärikillan jäseni-
en ilmoittautumiset Henrik Nisén 
(henrik.nisen@gmail.com tai 050-
3822427) viim. su 27.3.2011.

Itse kilpailusta lisää www.stadin-
sissit.fi tai www.mpky.fi - Helsinki ja 
Sissitaitokilpailu.

*   *   *

Barettimarssi

VAARANNJP:n Barettimarssi on 
26.-27.4. ja Rannikkojääkärikil-

lan jäsenet ovat tervetulleita marssille, 
joko itse osallistumaan marssiin tai jär-

jestelytehtäviin. Osallistujat kutsutaan 
marssille VEH-kutsulla ja varustetaan 
PV:n toimesta. Ilmoittautumiset Ant-
ti Rautiaiselle antti@rautiainen.fi tai 
050-556 1825 viimeistään su 3.4.2011.

*   *   *

Matka Ruotsiin 18.-20.8.2011

P itkään suunniteltu matka Ruot-
siin tutustumaan sekä Ruotsin 

rannikkojääkäreihin sekä sotilasasia-
miehen elämään toteutuu. Isäntinä toi-
mivat 1.3.2011 Tukholmassa puolus-
tusasiamiehenä aloittava komdri An-
ders Gardberg ja esikuntapäällikkö evl 
Jens Ribestrand.

Matka toteutetaan yhdessä Uu-
denmaan Prikaatin killan kanssa niin, 

Kokouskutsu
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 24.3.2011 alka-
en klo 18.00. Kokous pidetään UUDPR:n upseerikerholla ja kulkulupia 
varten ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Ennen kokousta kilta-
laisilla on mahdollisuus tutustua Rannikkojääkärimuseoon klo 17.00-
17.50 välisenä aikana.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mutta hallitus esit-
tää myös muutoksien tekemistä killan sääntöihin. Esitettävistä sääntö-
muutoksista ja muista käsiteltävistä asioista kerrotaan tarkemmin jäse-
nille myöhemmin lähetettävässä kokouskutsussa.

Ennen virallista kokousta VAARANNJP:n ex-komentaja ev Juha 
Tuononen, joka on tällä hetkellä töissä puolustusministeriössä, pitää esi-
telmän Suomen osallistumisesta KV-kriisinhallintaan.

Kokouksen jälkeen näytetään myös kuvia/videoita rannikkojääkä-
reiden kokemuksista Viron laskuvarjohyppykurssilla.

Tervetuloa! Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus
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Vaasan Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Vaasan Rannikkopatteriston 
perinnepäivä 14.8.2010

Entisiä komentajia vuosikokouksessa; kommodori evp Hannu Luukkonen, eversti evp Olavi 
Aspinjaakko ja komentajakapteeni Pauli Salo. Kuva: Kari Stenroos

Paraatijoukot järjestäytyivät klo 
15.00 alkaneeseen katselmukseen pe-
rinteiseen muodostelmaan paraatiken-
tälle. Paraatijoukot ilmoitettiin kat-
selmuksen vastaanottajalle eversti evp 
Olavi Aspinjaakolle. Katselmus suori-
tettiin Pohjanmaan sotilassoittokun-
nan, palkatun henkilöstön sekä reser-
viläisten osastoille. Tervehdyksen jäl-
keen Vaasan Rannikkopatteriston so-
tilaspastori Arto Lehtineva johti kent-
tähartauden.

Kenttähartauden jälkeen eversti 
Aspinjaakko piti muistorikkaan pu-
heen Vaasan Rannikkopatteriston vai-
heista. Puheessaan eversti Aspinjaakko 
otti esille Vaasan Rannikkopatteriston 
toimintaa ja joukko-osastolle ominai-
sia piirteitä.

”Merkittävä peruste haluun ko-

V aasan Rannikkopatteriston perin-
neyhdistys ja Kyrönmaan reservi-

läiset järjestivät yhdessä perinnepäi-
vän Vaasassa ja Isokyrössä 14.8.2010. 
Perinnepäivän suunnittelusta vastasi 
perinnepäivän järjestelytoimikunta, 
jossa toimivat Tomi Sihvonen, Erkki 
Hölsö, Pauli Salo, Markku Mäntymaa, 
Tapio Piittari, Juha Savinainen, Olavi 
Koskinen ja Riitta Järvinen. 

Helteiseen perinnepäivän eri ta-
pahtumiin osallistui Vaasan Rannik-
kopatteristossa palvelleita reserviläi-
siä sekä entisiä palkattuun henkilös-
töön kuuluneita yhteensä noin tuhan-
nen henkilön verran. Päivän ohjelma 
eteni iltapäivän ja illan aikana seuraa-
vasti: yhdistyksen vuosikokous, sep-
peleenlasku perinnemuurilla, paraa-
tikatselmus paraatikentällä, avoimet 
ovat ja kalustoesittely kasarmialueel-
la sekä perinneilta Isonkyrön Pukki-
lansaaressa.

Päivän tapahtumat alkoivat yh-
distyksen vuosikokouksella klo 13.00 
Vaasan kasarmialueen sotilaskodissa, 
jonne kokoontui jäseniä päättämään 
yhdistyksen vuosittaisesta toiminnasta. 

Päivän tilaisuudet jatkuivat suu-
relle yleisölle tarkoitetulla seppeleen-
laskulla klo 14.45 Vaasan kasarmialu-
een perinnemuurilla. Seppeleenlaskulla 
Vaasan Rannikkopatteristossa palvel-
leet kunnioittivat joukko-osastonsa pe-
rinteitä. Pohjanmaan soittokunta osal-
listui seppeleenlaskuun ja kunniamars-
si ”Napuen marssi ” kuultiin kasarmin 
ympäristössä vuosien tauon jälkeen. 

koontua on uskoakseni myös Vaasan 
Rannikkopatteriston ainutlaatuisuus 
liikkuvan rannikkotykistön ainoana 
joukko-osastona. Olimme ja olemme 
asemastamme ylpeitäkin ja haluamme 
sen yhä näkyvän.”

Aspinjaakko mainitsee puhees-
saan Vaasan Rannikkopatteriston ai-
nutlaatuisuuden erityispiirteenä har-
joitusjoukon osallistumisen kotivarus-
kuntansa ulkopuolisiin harjoituksiin 
eri puolille Suomea. Rannikkotykistön 
meriampumaleireillä, kenttätykistön 
kesäleireillä sekä sota- ja yhteistoimin-
taharjoituksissa laivaston kanssa ha-
luttiin näyttää, että osaamme hoitaa 
tehtävämme. Tämä vaati kouluttajil-
ta ja muulta henkilökunnalta paljon. 
”Hyvä toiminta näkyi ja ansaitsee näin 
jälkeenpäinkin kiitollisen tunnustuk-
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sen.” Rannikkotykistön kilpailuam-
munnoissa Vaasan Rannikkopatteris-
to voitti, patterikohtaisten voittojen li-
säksi, kokonaiskilpailun viitenä vuon-

na. Menestys myös kenttätykistön Vil-
ho Petter Nenosen tulenaloituskilpai-
luissa oli hyvää ja huipennuksena tästä 
oli kilpailun voitto vuonna 1993.

”Tällainen joukko-osaston en-
tisten varusmiesten, nykyisten reser-
viläisten, ja muiden joukko-osastos-
sa palvelleiden kokoontuminen yhteen 
vuosia palvelusajan jälkeen on koko 
maassamme poikkeuksellista, ilmei-
sesti ainutlaatuista. Tapahtukoon tu-
levaisuudessa liikkuvalle rannikkoty-
kistölle mitä tahansa, Vaasan Rannik-
kopatteristossa palvelleitten hyvä yh-
teishenki on edelleen vahva. Siitä tä-
mä kokoontumisemme on oiva ja koko 
Puolustusvoimissa harvinainen osoi-
tus. Voimmekin sanoa Vaasan Rannik-
kopatteriston lakkauttajille, että vaik-
ka veittekin meiltä patteriston, yhteen-
kuuluvuuttamme ette ole vieneet.”

Puheen päätteeksi Vaasan Ran-

nikkopatteriston perinteille kohotet-
tiin kolminkertainen eläköön-huuto.
Katselmuksen jälkeen olivat entisen 
kasarmin ovet lukuisissa pisteissä avoi-
mena. Perinnepäivään osallistujat pää-
sivät tutustumaan upseerikerholle, en-
tiselle 2. patterille, vanhaan varuskun-
tasairaalaan, päävartioon ja sotilas-
kotiin. Mainittakoon, että nykyisin 2. 
patterissa toimii päiväkoti nimeltään 
”pikkukasarmi” ja varuskuntasairaa-
lassa vastaavasti on hostel-toimintaa. 
Sotilaskoti oli monelle kävijälle ”tut-
tu” ja muistoja herättävä kohde, jossa 
sai nauttia perinnepäivänä perinteiset 
munkkikahvit.

Avoimien ovien yhteyteen oli jär-
jestetty kalustonäyttely. Kalustoa eri 
vuosikymmeniltä, oli kasarmin ken-
tälle asetettu näytteille seuraavasti: 
Tykkikalustona Tykistöprikaatin käy-
tössä oleva 155 K 83 ja tykinvetäjä ee-

Seppeleenlasku Vaasan kasarmialueen perinnemuurilla. Seppeleen laskijoina: Tomi Sihvonen, Tero Koskela ja Arja Luoma. Kuva: Beni Köhler/
sanomalehti Pohjalainen

Katselmuksen vastaanottajalle eversti evp 
Olavi Aspinjaakolle luovutettiin perinne-
esineitä. Kuva: Beni Köhler/sanomalehti 
Pohjalainen
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meli Sisu. Deaktivoituja käsiaseita oli 
kymmeniä. Kunnostettuina reserviläi-
sen omistuksesta näytteille saatiin tela-
vetäjä AT-S / A-712 sekä kevyt maasto-
kuorma-auto, proto.

Vaasan tilaisuudet päättyivät ase-
maanajonäytökseen, jonka toteutti Ty-
kistöprikaatin tykkiryhmä. Avoimien 
ovien ja kalustoesittelyn yhteydessä 
kuultiin monia sykähdyttäviä haas-
tatteluita, joiden kohteena olivat pai-
kallaolijat ja erityisesti monet suuret 
persoonat tarinoineen. Tilaisuutta vei 
ammattitaidolla eteenpäin juontajana 

Telavetäjä AT-S / A-712 oli kalustoesittelyn vetonaula. Kuva: Pauli Salo

Tykistöprikaatin varusmiehet asemaanajossa. Kuva: Pauli Salo

Yhdessäoloa Isonkyrön Pukkilansaaressa. 
Kuva: Soile Rintaniemi

toiminut Markku Mäntymaa.
Illan koittaessa patteristolaiset 

kokoontuivat vielä Isonkyrön Pukki-
lansaareen vapaamuotoiseen illanviet-
toon. Paikalla oli ilahduttavan paljon 
entistä palkattua henkilöstöä muistele-
massa patteriston aikoja. Pukkilansaa-
reen olivat Kyrönmaan reserviläiset ra-
kentaneet patteristolaisten alueen, jos-
sa oli muistoja menneisyydestä joukko-

osaston hengessä. Lopuksi vielä saatiin 
tanssia Pukkilansaaren isolla lavalla 
huippuesiintyjien tahdissa. 

Perinnepäivän järjestelytoimi-
kunta kiittää kaikkia järjestelyihin 
osallistuneita ja eri tilaisuuksiin osal-
listuneita Vaasan Rannikkopatteris-
ton hengen ylläpitämisestä. 

Tomi Sihvonen
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J ohtamiselle asetettujen vaati-
musten kannalta on aiheellista 
ar   vi oi da onko organisaatiomuu-

toksella kyetty rannikkojoukkojen 
osalta tehostamaan johtamisrakennet-
ta. Voidaankin perustellusti kysyä, mi-
kä on ollut organisaatiomuutosten vai-
kutus rannikkojoukkojen johtamiseen 
poikkeusoloissa.

Rannikkojoukot  
organisaatiomuutoksessa  
– vaikutusten arviointia
Rannikkoalueiden vastuualueet ovat 
kasvaneet joukkojen vähenemisen joh-
dosta. Tämän lisäksi muun muassa ran-
nikkojoukkojen yksikkötyyppien kehi-
tys edellytti rantamaalla olevien kohtei-
den ja alueiden puolustamisen uudelleen-
järjestelyjä. Muutosten johdosta vastuu-
aluerajojen piirtäminen joukkoyksiköil-
le ja sitä alemmille johtoportaille ei ole 
enää niin tarkoituksenmukaista.

Kyseiset muutokset vastuualueissa 
lisäävät komentajan suoranaisten alais-
ten määrää - joukkoja ei ole enää mah-
dollista alistaa aluevastuussa olevien 
joukkojen joh dettavaksi pataljoonata-
soisten esikuntien puuttuessa. Toisaalta 

organisaatiomuutoksen jälkeisten yksi-
köiden kokoonpanokaan ei välttämättä 
mah dol lis ta muiden yksiköiden johta-
mista. Esimerkiksi tämän hetken jouk-
korakenteeseen kuuluvien joukkoyksi-
köiden käyttöperiaatteet, toiminta-alu-
eet ja erityisesti niiden esikuntarakenne 
eivät puolla muiden yksiköiden alistamis-
ta niiden johdettavaksi entiseen tapaan. 

Aluevastuun poistuminen johdet-
tavilta yksiköiltä edellyttää komentajan 
johtamistoiminnassa joukkojen tak ti-
sten käyttöperiaatteiden kehittämistä 
ja painotusta tehtävätaktiikan periaat-
teisiin entistä enemmän. Rannikkoalu-
eella toi mi vat joukot toimivat yhä laa-
jemmalla alueella, mikä vaikeuttaa ko-
mentajan henki lökoh tai sen tapaamisen 
mahdollisuutta entisestään ja sitout-
taa häntä johtamistoiminnassaan esi-
kuntaan. Tämän johdosta yksiköiden 
on kyettävä toteuttamaan komentajan 
tais telu aja tus ta ilman komentajan vä-
litöntä osallistumista tehtävän toteut-
tamiseksi. Tämä korostaa operatiivisen 
suunnittelun tär keyttä ja henkilöstön si-
touttamista suunnitteluun entisestään-
kin, koska suunnittelun aikana valmis-
tellut käskyt luovat perustan joukkojen 

toi min nalle komentajan taisteluajatuk-
sen mukaisesti.

Rannikkojoukkojen johtamiseen 
vaikuttaa vaatimus joukkojen jousta-
vaan perustamiseen uhkakuvan mukai-
sesti. Organisaatiomuutoksen vaikutuk-
set tämän osalta ovat muo dostetut uu-
det yksikkötyypit. Joukkojen joustava 
perustaminen ja yksikkötyypit mahdol-
listavat niiden osien perustamisen, mikä 
tietyissä tilanteissa voi lisätä entisestään 
komentajan suo ra naisten alaisten mää-
rää. Tämä saattaa myös johtaa rannik-
kojoukkojen johtamisessa ti lan teeseen, 
jossa komentajalla on suoranaisena alai-
senaan esimerkiksi joukkueen tai jaok-
sen johtaja. 

Tulenkäytön- ja valvonnan johta-
misen keskittäminen rannikkoalueen 
esikunnan yhteyteen on li  sän nyt ko-
mentajan tilannetietoisuutta johtamis-
taan yksiköistä. Tämä mahdollistaa ko-
mentajalle paremmat pää  töksenteon 
edellytykset johtamisen kannalta. Li-
säksi eril  linen taistelunjohtokeskus li-
sää komentajan johtamisen taistelun-
kestävyyttä, mutta myös mah  dollistaa 
johtamisen painopisteen muutoksen ti-
lanteen edellyttämällä tavalla. Tällöin 

Organisaatiomuutosten vaikutukset 
rannikkojoukkojen johtamiseen
Rannikkojoukkojen johtamisrakennetta ja yksikkötyyppejä on kehitetty tavoitteena tehostaa suorituskykyjä, sekä sa-

malla sopeutua koko Puolustusvoimia koskeneisiin poikkeusolojen vahvuuksien supistuksiin.

Jarkko Källi

Kapteeniluutnantti Jarkko Källi 
palvelee yleisesikuntaupseerikurssilla ja 
laatii diplomityötä rannikkojoukkojen 
johtamisen kehittämisestä.

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa
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johtamisen pro  sessointiin liittyvät osat 
ovat komentajan välittömässä yhteydes-
sä mahdollistaen paremmin yk  si  köiden 
johtamisen. Toisaalta organisaatiomuu-
toksen vaikutuksesta tilannetieto, mikä 
tu lee johdettavilta yksiköiltä taistelun-
johtokeskukseen, on analysoimatonta. 
Tämä lisää tiedon pro  sessointitarvetta 
komentajan päätöksenteon perusteeksi. 
Onkin perusteltua arvioida, onko ran-
nikkoalueen esikunnan henkilöstömää-
rä riittävä analysoimaan johdettavien 
yk si köiden lähettämiä tilanneilmoituk-
sia ja toisaalta mikä on ylipäätään ran-
nikkoalueen rooli alueellisen tilanneku-
van muodostamisessa. 

Rannikkoalueen vastuualueen voi 
organisaatiomuutoksen jälkeen mieltää 
toiminta-alueeksi. Ran  nik ko alueen ko-
mentajan johdossa toimii laajalla vastuu-
alueella yksiköitä, joilla ei ole pääsään-
töisesti vas tuu  aluetta eikä omaa johtoesi-
kuntaa. Yksiköiden oman tulenkäytön 
ja valvonnan voidaan katsoa pe   rus tuvan 
omasuojaan, kun taistelunjohtokeskuk-
sen tehtävänä on valvonnan ja tulenkäy-
tön suun  nittelu ja käyttö koko rannik-
koalueen vastuualueelle. Tämä vaikuttaa 
ran nik ko jouk kojen johtamiseen, koska 
yksiköiden ryh mitystä suunniteltaessa 
joudutaan määrittämään esi merkiksi 
valvonnan yksiköille jouk kueiden tark-
kuudella alueita kattavan ti lan ne ku van 
luomiseksi rannikkoalueen vas tuu alueel-
ta. Tämä vähentää yksikön päällikön toi-
min ta va paut ta ja sitoo ran nikkoalueen 
komentajaa johtamaan yksikön pääl li-
kön alaisia joukkoja.

Rannikkoalueen taisteluun liitty-
vän ohjesääntömateriaalin puutteelli-
suus vaikeuttaa yhteneväisten perustei-
den luomista. Ope tus perustuukin täl-
lä hetkellä pääsääntöisesti harjoituk-
sista saatuihin kokemuksiin organisaa-
tiomuutoksen jäl kei sil  lä kokoonpanoil-

la ja käytettävissä olevien uusista yksik-
kötyypeistä laadittujen ohjesääntöjen 
soveltamiseen. Kokemukset vaihtelevat 
luonnollisesti alueittain sen mukaan, 
mitä jouk ko  ja on ollut johdettavana ja 
keitä henkilöitä on ollut harjoituksissa 
mukana. Kyseisten ohjesääntöjen puut-
tuminen on poikkeusolojen ran  nikko-
joukkojen johtamiseen valmistautumi-
sen kannalta haasteellista – tehtäväthän 
vaihtuvat tunnetusti tietyin väliajoin.

Organisaatiomuutoksen vaikutuk-
set komentajan suoranaisten alaisten 
määrään ovat olleet mer  kittäviä. Yksik-
kötyyppien muutoksilla on vähennetty 
rannikkojoukkojen henkilöstömää rää 
mutta samalla se on lisännyt komen-
tajan suoranaisten alaisten määrää. 
Organisaatio muu tok  sen jälkeen komen-
tajan suoranaisten alaisten määrä saat-
taa olla yli kaksikymmentä vaihdellen 
alueellisesti. Voidaan pe rus tel lusti osoit-
taa, että or ga ni saatiomuutoksella ei ole 
kyetty selkeästi kehittämään rannikko-
joukkojen joh tamista, vaan se on luonut 
uusia haasteita johtamiselle. Poikkeus-
olojen joukkojen johtaminen perustuu 
edelleenkin esimiesjärjestelmään ja joh-
toportaisiin, eikä nii tä poistamalla vält-
tämättä kehitetä yhtymän suorituskykyä 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Poik keusolojen rannikkojoukko-
jen johtamisen haasteet perustuvat tut-
kimuksen perusteella tar peeseen vähen-
tää komentajan suoranaisten alaisten 
määrää. Tulevaisuuden johtamisraken-
teella tulee vastata esitettyihin haastei-
siin samalla kun valmistaudutaan tule-
vaisuuden muutospaineisiin.

Vaiheittain kohti tavoitetilaa
Johtamisrakenteen kehittämisen suunta-
linjoina komentajan näkökulmasta ovat 
tarve liikkuvampaan ja joustavampaan 
rakenteeseen. Joustavuudella tarkoitan 

tässä yhteydessä sitä, että johtamisraken-
teen on mahdollistettava mahdollisim-
man monipuolisen joukkorakenteen joh-
tamisen uhkakuvan mukaisesti. Tällöin 
ei ole poissuljettua, että johdettavana 
olisi muidenkin viranomaisten yksiköi-
tä. Taustalla vaikuttavat muun muassa 
meriyhteyksien turvaaminen, yhteisope-
raatiovaatimukset, poikkeusolojen vah-
vuuden supistaminen - yksinkertaistet-
tuna merivoimien kehittämisen paino-
piste siirtyä kiinteistä liikkuviin järjes-
telmiin. Rannikko- ja laivastojoukkojen 
suorituskykyä on kyettävä keskittämään 
entistä joustavammin esimerkiksi yhteis-
operaatiovaatimusten velvoittamana il-
man vastuualueraja-ajattelua.

Vuosien 1998–2008 ja 2008–2016 
joukkorakenteilla rannikkojoukkojen 
taktisen johtamisen kehittymistä tut-
kiessa kirjoittajalle on muodostunut 
”suuntalinjoja” rannikkojoukkojen joh-
tamisrakenteen kehittymisessä ja siihen 
vaikuttaneista tekijöistä komentajan nä-
kökulmasta. 

 – Vastuualueet ovat muuttuneet ja 
tulevat muuttumaan. 

 – Vastuualuerajat menettävät 
entisestään merkitystään. 

 – Johtamisportaita vähennetään ja 
johdettavien määrä lisääntyy.

 – Joukkoja on kyettävä johtamaan 
jopa vastuualueen ulkopuolelta.

 – Yhtymän komentaja johtaa yhä 
pienempiä joukkoja.

 – Johtamista keskitetään kaikilla 
tasoilla.

 – Kiinteitä yksiköitä supistetaan ja 
kehitetään liikkuvia yksiköitä.

 – Tehtävätaktiikka korostuu 
komentajakeskeisyyden vähetessä.
Vahvuuden supistaminen, nykyiset 

haasteet rannikkojoukkojen johtamises-
sa sekä edellä mainitut johtamisraken-
teen kehittämisen ”suuntalinjat” edel-
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Siemens answers:
Näkemykselliset teknologiat
vastaavat turvallisuushaasteisiin

s

Sinäkö saat kaupungin
tuntumaan turvalliselta?

lyttävät tarvetta tarkastella taktisen ta-
son johtamisen keskittämistä johtamis-
rakennetta kehittämällä. Onko jatkossa 
tarkoituksenmukaista tai edes mahdol-
lista, että rannikko- ja laivastojoukko-
ja johdetaan poikkeusoloissa eri johto-

portaista meripuolustusalueen johdos-
sa? Miten normaaliolojen johtamisra-
kenteen kehittäminen ja hallintotyön 
keskittäminen vaikuttavat kehitykseen 
– kumpi vaikuttaa kehityksessä painok-
kaammin? On mielenkiintoista nähdä, 

missä ”asennossa” rannikkojoukot ovat 
vuonna 2016 poikkeusolojen johtamis-
rakenteen osalta. 

Kirjoittajalle voi lähettää ajatuk-
sia tai kysymyksiä sähköpostiosoittee-
seen jarkko.kalli@mil.fi

koulutAMME 
MErEnkulku  AlAn 
AMMAttilAisiA

HaE 7.3 - 12.4.2011
>> Merikapteeni (AMK) ja insinööri (AMK)
>> Ylemmät AMK-tutkinnot
>> Muuntokoulutus
Lue lisää: www.samk.fi/haku

TÄYDENNYSKOULUTUS
>> DP-operaattorikoulutus  
Lue lisää: www.samk.fi/taydennyskoulutus

> koulutukset 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Hakutoimisto | hakutoimisto@samk.fi
Puh. (02) 620 3033 | www.samk.fi/haku

SaMK  
TUTKII Ja 

KOULUTTaa

TEKNIIKaN TaI MERENKULUN

osAAJAksi

Oy Scantarp Ab  PO Box 1766  FIN-70421 Kuopio, +358 17 288 1188, Fax +358 17 465 1762, WWW.scantarp.fi, www.scanmil.fi
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nysten
GSM 0400 887 849
e-mail: henrik.nysten@welho.com

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Timo Junttila, GSM 040 750 2348
e-mail: timo.junttila@mil.fi
Asiamies Anssi Munkki
Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki
GSM: 050 5528585
email: anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien Esikunta, PL 58, 20811 Turku
e-mail: minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
e-mail: markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400-959370
e-mail: tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Uudenmaankatu 62 B 36, 05830 Hyvinkää
GSM 041-4679290
email: anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
puh. 040 311 3348
e-mail: toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
GSM 050 383 5486
e-mail: arno.hakkarainen@gmail.com

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
e-mail: pekka.takki@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
email: antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilja Hakanpää
Nissintie 23, 02780 Espoo
GSM 040 728 8272
e-mail: ilja.hakanpaa@mil.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25, 26100 Rauma
GSM 040 510 5547
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Arasto
Santtionranta 5, 23960 Santtio
GSM 041 472 0602
e-mail heikki@arasto.fi

Rannikkotykistön perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
e-mail: enqvist@oktanet.fi

Turun Rannikkotykistörykmentin 
Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund
SMMEPA, PL 5, 20241 Turku
Puh 02 998 00
e-mail: tom.lund@mil.fi
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
e-mail: veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
e-mail: olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17, 00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
e-mail: larseklund@kolumbus.fi 

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37, 20320 Turku
GSM 044 282 2145
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10, 00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
e-mail: erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
e-mail: heikki.laiho@ 
turunreservimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustaja

Yhteinen 
julkaisumme
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10.3. Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan vuosikokous klo 18 
Suomenlinnan upseerikerholla. 
(sivu 83)

13.3. Talvisodan päättymispäivän 
tilaisuudet Turussa (sivu 85)

17.-20.3. Merihistorian päivät Uudessakau-
pungissa (sivu 57)

24.3. Rannikkojääkärikillan sääntö-
määräinen kevätkokous (sivu 91)

26.3. Laivaston Kilta ry:n sääntö-
määräinen vuosikokous Turun 
Upseerikerholla, Kaivokatu 12, 
klo 12.00. (sivu 87)

31.3. Pääesikunnassa Rannikkoupsee-
riyhdityksen ja Meriupseeriyh-
distyksen yhteinen seminaari klo 
13.00 -17.00

31.3. Rannikkojääkärikillan vierailu 
Sukeltajakouluun Upinniemeen 
(sivu 90)

13.4. Rannikkoupseeriyhdistyksen vuo-
sikokous klo 17.00 Merisotakou-
lulla, Suomenlinnassa. (sivu 87)

16.4. Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n 
järjestämä Kenraalintie-marssi 
Turun Kakskerrassa (sivu 85)

16.-17.4. Sissitaitokilpailu (sivu 90)

18.4. Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Tammisaaressa (sivu 80)

26.-27.4. VAARANNJP:n Barettimarssi 
(sivu 91)

18.-20.8. Rannikkojääkärikillan Matka 
Ruotsiin (sivu 91)

13.-15.5. RUY:n jäsenretki Pietariin  
(sivu 78)

19.5. Suomen ja Venäjän yhteisiä meri-
historiallisia aiheita käsittelevä 
seminaari Merikeskus Vellamon 
auditoriossa klo 16.00-18.00.  
(sivu 62)

9.7. Merivoimien vuosipäivän juhlalli-
suudet Turussa (sivu 81)

29.10. Meripuolustuspäivä Turussa  
(sivu 80)

Rannikon Puolustajan teemat 2011
2/2011 Merivoimien uudistuva huolto

3/2011 Merellinen suorituskyky

4/2011 Merisotataktiikka ja -tekniikka

Tapahtumakalenteri 2011

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakil-
lan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai klo 13.00 ravin-
tola White Ladyssa.

Insta DefSec Oy:n erityisosaamista ovat verkko-
keskeiset johtamis-, tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmät, 
vahvat tietoturvaratkaisut sekä puolustusjärjestelmien in-
tegrointi- ja ylläpitopalvelut.  Asiakkaitamme ovat niin koti-
maiset kuin kansainväliset toimijat.

www.insta.fi

Lupa luottaa



Luotettava kumppani 
vaativissa olosuhteissa 

Patria Oyj, Kaivokatu 4 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691, Fax 020 469 2022, info@patria.fi, www.patria.fi


