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U udenmaan prikaa-
ti kiteytti jo 1970-lu-
vun puolivälissä jouk-

ko-osaston arvoiksi sotilaallisen 
osaamisen, yhteishengen ja ke-
hityshakuisuuden. Arvojen pai-
notukset ovat vuosien saatos-
sa hieman muuttuneet, mut-
ta sisällöltään ne toimivat edel-
leen hyvin. Sotilaallinen osaa-
minen merkitsee nykypäivänä 
myös asiakaslähtöisyyttä, pal-
veluhenkisyyttä ja vastuullisuut-
ta. Yhteishenki ja ryhmäkiinteys 
puolestaan merkitsevät aiempia 
vuosikymmeniä enemmän avoi-
muutta ja koko työyhteisön hy-
vinvointia, eikä kehityshakui-
suus ole enää vain eteenpäin 
suuntautuneisuutta, vaan laa-
ja-alaisempaa jatkuvaa kehitys-
tä ja erikoistumista.  

Nopea mukautuminen ja 
erikoistuminen edellyttävät jat-
kuvaa uuden omaksumista. 
Siksi henkilökunnan pyrkimyk-
siä edistää osaamistaan opis-
kelemalla kannustetaan ja tu-
etaan, olipa sitten kyse sotilas- 
tai siviilihenkilöstöstä. Tapa toi-
mia on varmasti järkevä pitkällä 
tähtäimellä, vaikka henkilökun-
taa on yksiköissä erittäin vähän 
ja koulutukseen kannustami-

nen toisinaan hankaloittaa lä-
hes kohtuuttomasti toimintaa. 
Hyvin koulutettu, motivoitunut 
henkilöstö on kuitenkin omiaan 
edistämään joukko-osaston toi-
mintaa ja takaamaan sen kor-
keatasoisuuden

Yksi kirjaamaton, mutta 
tärkeä arvo Uudenmaan pri-
kaatissa on ruotsinkielisen kou-
lutuksen turvaaminen. Tehtävä, 
joka ei suinkaan aina ole täy-
sin ongelmaton, koska puolus-
tusvoimien palvelukseen ha-
keutuu suhteellisesti vähem-
män ruotsinkielisiä kuin mitä 
ruotsinkielisten osuus väestös-
tä on. Siksi on erittäin tärkeä-
tä ja myönteistä, että monet al-
kujaan suomenkieliset upseerit 
ovat sisäistäneet tosiasian, et-
tä kielitaito on arvokas henkilö-
kohtainen pääoma, jota voi hel-
posti kartuttaa työskentelemällä 
maan ainoassa ruotsinkielisessä 
joukko-osastossa. 

Ruotsinkielisyys tasoittaa 
myös ulkomailla asuvien mah-
dollisuuksia suorittaa asevelvol-
lisuutensa Suomessa. Kansain-
välisyys, suvaitsevaisuus ja mui-
den kunnioittaminen ovat itses-
täänselvyyksiä, joita pönkittää 
se tosiasia, että joukko-osas-

to kouluttaa Dragsvikissa kaik-
kialta maastamme tulevia ruot-
sinkielisiä varusmiehiä. Uuden-
maan prikaati tarjoaa siksi niille, 
jotka ovat tehneet tietoisen va-
linnan hakeutuessaan ”kielikyl-
pyyn” varusmiesaikana tai ura-
putkessa mahdollisuuden tutus-
tua koko ruotsinkielisen Suomen 
omanlaiseensa kulttuuriin. 

On kuitenkin hyvä muistaa, 
että Uudenmaan prikaatin toi-
minnan perusta ei ole kielelli-
sessä identiteetissä, vaan osaa-
misessa ja tehokkuudessa. Sik-
si joukko-osasto korostaa moni-
en hämmästykseksi juuri näitä 
ominaisuuksiaan kielen sijaan. 

Arvoja pohtiessamme mei-
dän on kaikkien sekä yksityises-
ti että työelämässä syytä nostaa 
etusijalle usein liian itsestään sel-
vinä pitämämme perhe- ja ystä-
vyyssuhteet. Emmekä myöskään 
saa unohtaa arvomaailmoja, joi-
ta nopeasti pienenevä sotavete-
raanien ryhmä edustaa. Mahdol-
lisuutemme kuunnella heitä ovat 
tässä ja nyt. Omaksumalla hei-
dän oppinsa ja varoituksensa, 
voimme osaltamme luoda inhi-
millisempää elinympäristöä tule-
ville sukupolville.  

Arvot arjessa 
– Värden i vardagen
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PääkirjoitusArvot arjessa 
– Värden i vardagen

”Värden militärt kunnande, 
sammanhållning och 

framåtanda är fortfarande 
bra och fungerande.”

ses att språkidentiteten är en vik-
tig faktor som sammanfogar både 
brigadens personal och beväring-

ar på ett enastående sätt.
Vi bör och får inte heller 

glömma de samhälleliga värden 
den allt mindre grupp krigsve-

teranerna representerar. Det är 
nu eller aldrig vi ännu har möj-
lighet att lyssna på dem! Om vi 

nu är lyhörda och fäs-
ter uppmärksamhet vid 
de synpunkter och var-
ningar de har att kom-
ma med, kan vi kan-
ske för vår del bidra till 
att skapa ett humanare 
samhälle för kommande 

generationer. 

Merja Laaksonen

N ylands brigads värden 
MILITÄRT KUNNAN-
DE, SAMMANHÅLL-

NING och FRAMÅTANDA, som 
tagits i användning redan i mit-
ten av 1970-talet, är fortfarande 
bra och fungerande. Innebörden 
har kanske i någon mån föränd-
rats, så att militärt kunnande ut-
över kunskaper och ansvarsta-
gande också omfattar kundori-
entering och serviceanda. Sam-
manhållning betyder i dag kan-
ske i högre grad än tidigare ock-
så öppenhet och hela arbetsge-
menskapens välmående medan 
framåtanda omfattar ständig ut-
veckling och specialisering. 

Det är bra för alla att veta 
att Nylands brigads verksamhet 
inte är uppbyggd på den språk-
liga identiteten utan på andra, 
kunskaps- och effektivi-
tetsmässiga kvalifikatio-
ner. Det är också därför 
brigaden medvetet valt att 
framföra dessa egenska-
per i stället för att enbart 
poängtera de språkliga as-
pekterna. Detta är någon-
ting som ibland väckt förvåning 
bland de stora massorna, men 
som säkert är ett väl motiverat 
val i dag. Men det kan inte förbi-
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Ei yksin leivästä

”Inhimillisen avun 
tavoittamattomissa on 

tärkeää, että yksilöllä on 
jokin ikioma korkeampi 

voimansa.”

E tiikassa on kyse hyvän 
elämän taidosta ja ta-
voittelemisesta. Etiikka 

on yläkäsite, joka tarkentuu ar-
jen toiminnallisissa ratkaisuissa, 
moraalissa. 

Arvo tarkoittaa hyvänä ja oi-
keana pidettyä asiaa. Sitä tavoit-
telemme ja sen saamiseksi toi-
mimme ja ponnistelemme. Etii-
kassa olemme kiinnostu-
neita nimenomaan moraa-
lisista tai eettisistä arvois-
ta. Eettiset arvot liittyvät hy-
vään ja pahaan toimintaan, 
esimerkiksi totuus on mo-
raalinen arvo, jota tavoitte-
lemme ja jossa koetamme 
toiminnassamme pitäytyä. 
Moraalisten arvojen lisäk-
si toimintaamme ohjaavat myös 
esimerkiksi taloudelliset, sosiaali-
set ja yhteiskunnalliset arvot. Ny-
kyaikaa on kritisoitu taloudellisten 
kovien arvojen suosimisesta. To-
delliset arvot eivät tuotakaan vä-
litöntä kilpailuetua vaan korosta-
vat vastuuta yhteiskunnasta, or-
ganisaatiosta ja sen kaikista si-
dosryhmistä.

Jokainen meistä toimii ai-
na viime kädessä omien arvo-
jensa mukaan – niitä vastaan 
taistellessa jää aina viime kä-
dessä toiseksi. Arvot kehitty-
vät varhaisimmassa lapsuudes-
samme ja luovat toimintamme 
pohjan murrosikään mennes-
sä. Tuolloin, kun ihminen herää 
ymmärtämään oman elämänsä 

vastuun ottamisen ajan koet-
taneen, ulkopuolisen vaikutus-
mahdollisuudet arvoihin ovat 
laantuneet. Arvojen muuttami-
nen on ylen työlästä ja hidasta. 
Kukaan muu kuin ihminen itse 
ei aikuisen arvoja voi muuttaa 
– tuttua jokaiselle parisuhteessa 
elävälle. Elämänkestävät ja joka-
päiväiset ratkaisumme elämäm-

me tienhaaroissa juontuvat siis 
eettisistä ja moraalisista juuris-
tamme sekä arvopohjastamme. 

Viime kuussa julkaistun 
kansallisen nuorisotutkimuk-
sen mukaan yli puolet Suomen 
nuorista uskoo Suomen tulevai-
suuteen. Samanmoinen joukko 
kertoo suosivansa yrityksiä, joi-
den arvomaailma vastaa heidän 

omaansa. Ja jopa puolet 
nuorista on sitä mieltä, et-
tä yrityksellä pitää olla sel-
keät, sen kaikkia toiminto-
ja ohjaavat arvot. Kolme 
neljästä nuoresta on sitä 
mieltä, että yrityksellä pi-
täisi olla muitakin kuin ta-
loudellisia tavoitteita. 

Nuorissa on maan-
puolustuksemmekin tulevai-
suus. Vahva arvopohja sekä 
tinkimätön etiikka luovat maan-
puolustuskykymme ja –tahtom-
me perustan, josta ei käy lipsu-
minen.

*   *   *

Kirkollinen työ, liikunta ja musiik-
ki kuvastavat puolustusvoimien 



arvoja ja hyvää elämänkokonai-
suutta. Ne kaikki auttavat yksi-
löä ja yhteisöä omalta osaltaan 
sitoutumaan yhteisiin päämää-
riin sekä parantamaan jou-
kon taistelukestävyyttä. 
Yksilö toimii arvojensa 
mukaan ja joukko on 
aina yksilöistä koostuva 
arvojen sulatusuuni. Jos 
yksilöiden arvopohja ei yhte-
ne, yhteisön toiminnassa syntyy 
ristiriitoja ja kuppikuntia. 

Yksilön menestyksekäs toi-
minta, jaksaminen ja sitoutumi-
nen koostuvat tunteista, tiedos-
ta ja motivaatiosta. Säilyttääk-
seen motivaationsa taisteluken-
tän raastavissa oloissa yksilön on 
oltava henkisesti ja hengellises-
ti, ruumiillisesti ja yhteisöllisesti 
vahva ja kyvykäs. Tätä kokonai-
suutta juuri puolustusvoimien yh-
teiset toimialat auttavat vahvista-
maan: liikunnan avulla fyysinen 
sieto- ja jaksamiskyky säilyy ja 
paranee, sotilasmusiikki tuo hen-
kistä virkistystä ja luon yhteen-
kuuluvuuden tunnetta ja kirkol-
linen työ auttaa ihmisen sisintä 

jaksamaan. Ilman uskoa – jos ei 
muuhun kuin yhteiseen menes-
tykseen – mikään joukko ei säi-
ly henkisesti taistelukuntoisena.

Puolustusvoimain komen-
taja kenraali Ari Puheloinen ker-
too ansioluettelossaan harras-
tuksikseen muiden muassa lii-
kunnan ja musiikin, mitkä osal-
taan kielivät paitsi komentajan 
myös hänen johtamansa jou-
kon taistelukyvyn ja kenttäkel-
poisuuden ylläpitävistä arvois-
ta ja voimaannuttajista. 

Rannikkotykistötaustainen 
puolustusvoimain komentaja 
kenraali Jaakko Valtanen elvyt-
ti komentaja-aikanaan marssi-
lauluperinteen ja perusti nime-
ään kantavan Vuoden sotilas-

muusikko -palkinnon. Hän ym-
märsi – mitä ilmeisimmin sotien 
viihdytysjoukkojen kiistattoman 
merkityksen muistaen – musii-
kin uskomattoman tenhon hen-
kisen sotilaskunnon luojana. 

Taistelukentällä joka ikinen 
joutuu kuolemanpelon kanssa 
kasvotusten. Silloin, inhimilli-
sen avun tavoittamattomissa 
on tärkeää, että yksilöllä on us-
konsa sellaisena kuin sen itse 
kukin käsittääkin, jokin ikioma 
korkeampi voimansa, jonka kä-
siin antaa sielunsa ja ruumiinsa. 
Sotilaspappien ja -sielunhoitaji-
en merkitystä lohduttajana ajan 
ja iäisyyden kohdatessa ei kuu-
naan voi korostaa liikaa.

Pekka Kurvinen

Ei yksin leivästä
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Puolustusvoimat
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Uutiset

Merivoimien esikunta 

 

 

 

Insinööri- 
komentaja- 
kapteeni  
Jouni Halenius
on määrätty 
osastoinsinöörin 
tehtävään 
Merivoimien 

esikunnan tekniseen tarkastus-
yksikköön 1.5.2012 lukien.

Komentaja  
Simo Laine  
on määrätty  
apulaisosasto-
päällikkö  
EUNAVFOR/
Atalantaan 
1.5.2012 lukien.

Komentaja
Kari Tapala
on määrätty  
Merivoimien  
esikunnassa 
huolto-osaston 
osastopäälliköksi 
1.7. lukien.

Insinööri- 
komentaja- 
kapteeni  
Jussi Malmberg
on määrätty 
sektorijohtajan 
tehtävään 
Merivoimien 

esikunnan huolto-osaston kunnossa-
pitosektorille 1.6.2012 lukien.

Komentaja- 
kapteeni  
Antero  
Kuhalampi  
on määrätty 
Suomenlahden 
meripuolustus-
alueen huollon 
operatiiviseksi suunnittelijaksi 
1.6. lukien.

Eversti- 
luutnantti  
Hans Adolf 
Ehrnrooth  
on määrätty 
Merivoimien 
esikuntaan 
kanslian 
osastopäälliköksi 
1.7.2012 lukien.

Komentaja- 
kapteeni  
Jan Kulkki
on määrätty  
Merivoimien 
esikunnan  
johtamisjärjes-
telmäosaston  

valvonta- ja johtamisjärjestelmäsek-
torille osastoesiupseerin tehtävään 
1.8.2012 lukien.

Komentaja  
Arvi Tavaila
on määrätty 
Merivoimien 
esikunnan 
operatiiviselle 
osastolle 
apulaisosasto-
päällikön tehtävään 
1.9.2012 lukien.

Komentaja
Olavi 
Jantunen
on määrätty 
Merivoimien 
esikunnassa 
henkilöstö-
osaston 
osastopäälliköksi 10.9. lukien.

Komentaja
Jukka-Pekka 
Schroderus
on määrätty 
Merivoimien 
esikunnassa 
erityistehtä-
vään 10.9. 
lukien.

Saaristomeren meripuolustusalue
Komentaja  
Rami Keinänen 
on määrätty 
Saaristomeren  
meripuolustus 
alueella 4.  
Miinalaivueen 
komentajaksi 
1.8.2012 lukien.

Insinööri- 
komentaja- 
kapteeni  
Timo Inkinen  
on määrätty 
Saaristomeren  
meripuolustus-
alueelle esikun-
nan huolto-osastolle laivainsinöörin 
(katsastuspiirin päällikkö) tehtävään 
1.4.2012 lukien.

Uusiin tehtäviin Merivoimissa (1.3.-1.9.2012 välillä)
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Uutiset

Merivoimien esikunta 

 

Suomenlahden meripuolustusalue 

Komentaja- 
kapteeni  
Tom Lund 
on määrätty 
Merivoimien 
esikunnan 
suunnittelu-
osaston 
operatiivisen suunnittelun sek-
torille osastoesiupseerin tehtä-
vään 1.3.2012 lukien.

Komentaja 
kapteeni  
Petri Virtanen 
on määrätty 
apulaisosasto- 
päällikön 
tehtävään 
Merivoimien 
esikunnan kansliaan 
1.4.2012 lukien.

Komentaja- 
kapteeni
Sami Halmo 
on määrätty 
Merivoimien 
esikuntaan 
osastoesiup-
seeriksi 

operatiivisen osaston vaikuttamis-
sektorille 1.9. lukien.

Komentaja  
Jari Danielsson 
on määrätty 
Suomenlahden 
meripuolustus-
alueen henkilös-
töpäälliköksi 1.6. 
lukien.

Komentaja  
Juhapekka  
Rautava  
on määrätty 
Suomenlahden 
meripuolustus-
alueen 7. 
Ohjuslaivueen 

komentajaksi 1.7. lukien.

Komentaja  
Pasi Staff
on määrätty 
1.9.2012 
Merivoimien 
esikuntaan  
merivalvonta-
päälliköksi.

Komentaja  
Jussi Mattila 
on määrätty 
Merivoimien 
esikuntaan 
sektorin 
johtajaksi 
materiaali-

osaston hankesuunnittelusektorille 
1.8.2012 lukien.

Komentaja 
Tuomas  
Tiilikainen  
on määrätty 
Merivoimien 
esikunnan 
suunnittelu- 
osastolle 

apulaisosastopäällikön tehtävään 
1.9.2012 lukien.

Majuri  
Jyrimatti  
Hollmèn  
on määrätty 
Merivoimien 
esikuntaan 
1.9.2012 lukien.

Saaristomeren meripuolustusalue
Komentaja- 
kapteeni  
Tapio Lineri 
on määrätty 
Saaristomeren
meripuolustus-
alueella Turun 
rannikko-
pataljoonan komentajaksi 
1.9.2012 alkaen.

Uudenmaan 
prikaati
Eversti- 
luutnantti  
Sami Nurmi
on määrätty 
Uudenmaan 
prikaatiin 
Tammisaaren  
rannikko-
pataljoonan komentajaksi 
1.9.2012 lukien.

Komentaja 
Petri Parviainen
on määrätty 
Merisotakoulun
apulaisjohtajan
tehtävään 
1.6.2012 lukien.

Merisotakoulu

Uusiin tehtäviin Merivoimissa (1.3.-1.9.2012 välillä)
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Merivoimien 
materiaalilaitos

Merivoimien 
tutkimuslaitos

Komentaja  
Mikko  
Saarinen 
on määrätty 
Merisota-
koulun Meri-
taistelu-
keskuksen 

osastopäällikön tehtävään 
29.8.2012 lukien.

Komentaja- 
kapteeni  
Jari  
Pylvänäinen  
on määrätty  
Merivoimien 
materiaalilaitok- 
sen huolto- 
palvelualan toimialapäälliköksi 
1.4.2012 alkaen.

Komentaja  
Jukka  
Ala-Villamo  
on määrätty 
Merivoimien 
tutkimus- 
laitoksen  
suunnittelu- 
päälliköksi 17.4.2012 lukien.

Komentaja-
kapteeni  
Kaj  
Malmivaara 
on määrätty  
Merivoimien  
materiaalilaitok-
sen täydennys-

ja kunnossapitoalan toimialapäälli-
köksi 1.4.2012 alkaen.

 

Uutiset
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Uutiset

Dokumenttielokuva
Kaikkien Puolustusvoimat
luo tunnelmia ja mielikuvia

Jori asikainEn

Yliluutnantti Tommi Kangasmaa haluaa luoda tunnelmia ja mielikuvia puo-
lustusvoimista vaihteeksi elokuvan keinoin tavanomaisten koneiden ja lait-
teiden sijaan.

P uolustusvoimat on 
päättänyt osallistua tä-
nä vuonna turvallisuus- 

ja puolustusmessuille elokuvalla, 
joka käsittelee dokumentäärises-
ti puolustusvoimia. Puolustusvoi-
mia ei voi esitellä pelkillä koneil-
la. Vaikka panssarivaunu onkin 
varmasti kiinnostuneille mielen-
kiintoinen väline, ei se kerro mi-
ten sitä käytetään, kuka sitä käyt-
tää, miten se liikkuu. Pihassa ole-
vat välineet eivät myöskään ker-
ro, kuinka laaja toimintaympäris-
tö puolustusvoimilla on. Lahden 
messuhallin pihaan on vaikea hi-
nata miinalaivaa tai luoda Afga-
nistanin olosuhteita.

Elokuva on koottu arkisto-
materiaalista, jota ovat kartutta-
neet Combat Camera -tiimit ja 
Maanpuolustuskorkeakoulu, se-
kä tv-sarja -materiaaleista, kuten 
Taistelulentäjät ja Taistelusukelta-
jat. Näistä materiaaleista on Pää-
esikunnan viestintäosaston tuot-
taja yhteistyössä Century Filmsin 
kanssa koostanut n. 15 minuutin 
mittaisen elokuvan. Ohjaaja/leik-
kaaja on Janne Rehmonen.

Elokuvan on tarkoitus luo-
da tunnelmia ja mielikuvia. Se 
ei ole perinteiseen tapaan infor-
matiivinen tuote, jossa kerrottai-
siin lukuja, tehtäviä tai avattai-
siin organisaatiota. Se materiaa-

li jaetaan elokuvan jälkeen salis-
ta poistuttaessa. 

Tuottaja, yliluutnantti Tom-
mi Kangasmaa Pääesikunnan 
Viestintäosastosta mukaan elo-
kuvassa halutaan korostaa puo-
lustusvoimien yhteiskunnallista 
merkitystä.

– Koska elokuvan nimi on 
"Kaikkien Puolustusvoimat", toi-
von tuottajana, että se jättää 

myös sellaisen tunteen, että puo-
lustusvoimat on tiivis osa yhteis-
kuntaa. Me kaikki olemme taval-
laan mukana, reserviläisinä, ve-
ronmaksajina, äiteinä, isinä, sis-
koina, lapsina. Suomen puolus-
tusvoimat suojelee kaikkia Suo-
messa asuvia - ikään, sukupuo-
leen, uskontoon tai aatteeseen 
katsomatta, Tommi Kangasmaa 
sanoo.
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Hannu Niskanen
Kenttäpiispa Hannu Niskanen johti puolustusvoimien kirkollista työtä  
vuodesta 1995 elokuun 2012 loppuun asti, jolloin hän siirtyi reserviin.

Teem
a

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat

V almisteilla oleva puolus-
tusvoimauudistus mer-
kitsee suurinta rauhan 

ajan muutosta maamme puolus-
tusvoimille. Vaikka sitä ei voi suo-
raan verrata sodan koettelemuk-
siin, on puolustusvoimissa pal-
velevien kannalta kuitenkin kyse 
tietynlaisesta kriisistä. Kreikan 
sana krisis tarkoittaa ikään kuin 
veitsen terällä olemista. 

Puolustusvoimauudistus 
vaikuttaa väistämättä kaikkiin 
puolustusvoimien toimialoihin. 
Viime kädessä uudistus heijas-
tuu jokaiseen puolustusvoimis-
sa palvelevaan.  Pohdin seuraa-
vassa puolustusvoimien kirkolli-
sen työn asemaa uudistuksessa 

kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä 
käsittelen sitä, miten kirkollinen 
työ voi tukea puolustusvoimien 
uudistuksen keskellä työtään te-
kevää henkilöstöä. Toisaalta esi-
tän joitakin tällä hetkellä tiedossa 
olevia, kirkollisen työn omaan tu-
levaisuuteen liittyviä näkökohtia.

Läsnäolon työnäky

Saarnassaan puolustusvoimien 
80-vuotisjuhlassa vuonna 1998 
arkkipiispa John Vikström puhui 
sotilaspapiston työnäystä läsnä-
olon työnäkynä. Elämänsä sii-
hen asti vaikeimmalla hetkellä, 
sinä yönä jona hänet vangittiin, 
Jeesuksella oli lähimmille seu-
raajilleen yksi ainoa pyyntö: että 
he valvoisivat hänen kanssaan. 
Hän toivoi, ettei hänen tarvitsisi 
ahdingossaan olla yksin. 

Tämän kutsun mukaises-
ti sotilaspapit ovat kautta histo-
rian olleet läsnä sotilaiden elä-
mässä. He ovat valvoneet ja ru-
koilleet haavoittuneiden ja kuo-
levien, työn ja huolten uuvutta-
mien, petettyjen ja hylättyjen, 
neuvottomien ja epätoivoisten 
rinnalla. Kyse on ollut aktiivi-
sesta läsnäolosta, kuuntelemi-
sesta, keskustelusta, välittämi-
sestä ja huolenpidosta.

Tämä työnäky kestää ja kan-
taa tänäkin päivänä sekä myös 
tulevaisuudessa. Muutokset ja 
uudistukset seuraavat toisiaan ja 
kirkollisen työnkin on mukaudut-
tava niihin. Ihminen kysymyksi-
neen ja ongelmineen pysyy kui-
tenkin samana. Siksi sotilaspapin 
työn ydin on muuttumaton. Kai-
kissa tilanteissa hän palvelee par-
haiten olemalla sotilaiden ja mui-
den työtovereittensa pappi, rin-
nalla kulkija. Hänen tehtävänsä 
on tuoda toivon näköala vaikeim-
piinkin tilanteisiin. Tämän mah-
dollistaa parhaiten se, että soti-
laspappi kuuluu puolustusvoimi-
en omaan organisaatioon vaikka 
onkin samalla oman kirkkonsa 
pappi. Tämä käytäntö on myös 
kansainvälisesti yleisin. Pappeus 
merkitsee aina yhteyttä kirkkoon.  

Sielunhoidon 
korostuminen

Kriisitilanteessa korostuu papin 
rooli erityisesti sielunhoitajana. 
Aiempien kokemusten perus-
teella on oletettavaa, että hen-
kilökunnan kanssa käytävien 
keskustelujen määrä tulee kas-
vamaan uudistuksen toteutta-
misen aikana. Tämä kasvu oli 
nähtävissä jo vuoden 2011 ti-

Puolustusvoimien 
kirkollisen työn näkymät  
ja rooli muutoksen aikana
Heittelehtivässä lentokoneessa 
ei ole ateisteja

Esther Vilar

Teräsmyrskyssä kaikki 
rukoilivat, jos ei muuten, 
niin panemalla kädet ristiin 
manttelin liepeen alla

suomalainen veteraani

Missään muussa kuin sotilaan 
ammatissa ei vaadita niin 
korkeaa moraalia 

amerikkalainen kenraali
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lastoissa. Kaikkiaan sotilaspapit 
kävivät noin 5200 luonteeltaan 
sielunhoidollista keskustelua, 
joista runsas kolmannes henki-
lökunnan kanssa. 

Kun äskettäin eräässä leh-
tihaastattelussa otin esille sie-
lunhoidollisen keskustelun mer-
kityksen, kyseisen lehden net-
tisivuilla oli kommentti, jonka 
mukaan keskustelu ei paljon au-
ta, jos leipä loppuu. Tämä on 
tietysti pitkälle totta. Puolustai-
sin kuitenkin keskustelun merki-
tystä. Keskustelu ja toimeentulo 
eivät sulje pois toisiaan. Kun voi 
jakaa taakkansa toisen ihmisen 
kanssa, olo kevenee. Sen myötä 
ihmisen toimintakyky paranee. 
Keskustelussa avautuu usein 
myös uusia näkökulmia, polun-
päitä tulevaisuuteen, joita ei yk-
sinäisessä pohdiskelussa ehkä 
huomaa, kun ajatukset kiertävät 

samaa neuvottomuuden kehää. 
Luottamukselliseen kes-

kusteluun liittyy aina oleellise-
na osana vaitiolovelvollisuus, jo-
ka papin kohdalla on lakisäätei-
nen ja ehdoton. Tämä rohkaisee 
ottamaan esille kaikkein kipeim-
piäkin kysymyksiä. 

Sielunhoidollinen element-
ti kätkeytyy myös sotilaspa-
pin julistukseen ja opetukseen.   
Kuuluisa saksalainen teologi 
Dietrich Boenhoeffer sanoi, et-
tä kirkko on maailmassa ihmis-
tä varten. Tämän mukaisesti 
myös jokainen pappi on yhtei-
sössään jokaista ihmistä varten 
riippumatta tämän uskonnosta 
tai vakaumuksesta.

Edellä sanottu tarkoittaa 
myös johtajia, joiden jaksamis-
ta uudistuksen toteuttaminen 
koettelee erityisellä tavalla. On-
han heidän kannettava oman ti-

lanteensa ohella huolta alaisten-
sa selviytymisestä.

Eettinen tuki

Puolustusvoimien kirkollisel-
le työlle on viime vuosina us-
kottu erityistä vastuuta eetti-
sen toimintakyvyn ylläpitämi-
sestä ja kehittämisestä. Omal-
la esimerkillään ja opetuksellaan 
pappi voi tukea ”seurakuntaan-
sa” ja erityisesti johtajia siinä, 
että he toimivat oikein. Hänen 
tehtävänsä on toimia vastuul-
lisuuden, tasapuolisuuden, oi-
keudenmukaisuuden ja elämää 
rakentavien arvojen puolestapu-
hujana muutoksen keskellä. Hä-
nen tulee muistuttaa erityisesti 
siitä, että jokainen ihminen on 
ainutlaatuinen ja arvokas ja et-
tä ratkaisuja on tehtävä ihmisen 
parasta etsien. 

Pääsiäiskirkko Mikaelinkirkossa. auli aho
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Lakkautettavissa tai muis-
sa suuria muutoksia kokevis-
sa joukko-osastoissa henkilös-
tö kaipaa monenlaista tukea ja 
apua muutoksen läpikäymises-
sä. Usein kaivataan erityistä 
muutosvalmennusta. Sitä kehi-
tettäessä kannattaa myös pappi 
ottaa mukaan. Hänellä on oman 
peruskoulutuksensa ohella usein 
myös monenlaista erityisosaa-
mista ja ihmistuntemusta.

Ehkäisevän työn 
kehittäminen

Puolustusvoimissa on monia 
malleja ja ohjeistuksia erilaisten 
ongelmatilanteiden, esimerkiksi 
päihdeongelmien hoitoon.  Eh-

käisevän työn käytännöissä on 
kuitenkin kehittämisen varaan.

Puolustusvoimien kirkolli-
nen työn onkin yhteistyössä Hel-
singin NMKY:n ja RAY:n kanssa 
käynnistänyt ehkäisevän päihde- 
ja mielenterveystyön projektin. 
Sen eräänä tavoitteena on löy-
tää sellaisia yhteistyörakenteita ja 
hyviä käytänteitä, joilla voitaisiin 
tukea muutoksen keskellä eläviä 
sotilasyhteisön jäseniä ja heidän 
perheitään muutoksen koetelles-
sa. Projekti on parhaillaan eden-
nyt pilotointivaiheeseen.

Kirkollisen työn perusteet

Puolustusvoimauudistuksen 
eräänä taustatekijänä on niuk-

kenevien voimavarojen mah-
dollisimman tarkoituksenmukai-
nen käyttö. Mistä voidaan luo-
pua, jotta turvataan perustehtä-
vän mahdollisimman hyvä hoi-
to? Tarvitaanko esimerkiksi kir-
kollista työtä enää tulevaisuu-
dessa? Tätä kyselyä on ennen 
muuta lisännyt ns. uusateismin 
aggressiivinen hyökkäys ja toi-
saalta esimerkiksi luterilaisen 
kirkkomme jäsenkehitys. 

Globaalisti tarkasteltuna 
kristinusko on kuitenkin voimak-
kaasti kasvava uskonto. Vain mo-
nin tavoin marginalisoituva Eu-
rooppa muodostaa tässä poik-
keuksen. Eikä Euroopassakaan 
uskonnon merkitys ole vähen-
tynyt vaikka uskonnolliset insti-
tuutiot ovat menettäneet suosio-
taan. Uskontojen tuntemisen ja 
”uskonnollisen lukutaidon” mer-
kitys on kaiken kaikkiaan kas-
vussa. Tämä on otettava huo-
mioon myös puolustusvoimien 
toiminnassa. Sotilaspapin työn 
eräs ulottuvuus on toimia erilais-
ten uskontojen ja katsomusten 
opettajana niin kotimaassa kuin 
ulkomailla palveleville sotilaille.

Kirkollisen työn merkityk-
sen säilymisen puolesta puhuu 
myös historian myötä karttunut 
kokemus. Erityisesti kriisitilan-
teissa, joita varten puolustus-
voimatkin viime kädessä ovat 
olemassa, uskonnon merkitys 
näyttää kasvavan. Tästä ovat 
omalla tavallaan viime vuosi-
kymmeninä kertoneet sotiem-
me veteraanit, sittemmin myös 
kansainvälisissä kriisipesäkkeis-
sä palvelevat sotilaat. Myös lu-
kuisat komentajan tehtävissä 
toimineet ja puolustusvoimien 

Kadetteja Suokin kirkosta. auli aho
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johtoon kuuluvat ovat koros-
taneet sotilaspapin merkitystä 
joukon kannalta. Erityisesti epä-
varmuuden ja muutoksen kes-
kellä tarvitaan rinnalla kulkijoita.

Syvimmiltään on kysymys 
ihmisoikeuksista. Kansainvälis-
ten ihmisoikeussopimusten mu-
kaan uskonnonvapaus on ennen 
muuta vapautta uskoa (positiivi-
nen uskonnonvapaus), mikä ei 
sulje pois ihmisen vapautta ol-
la uskomatta (negatiivinen us-
konnonvapaus). Tämä on myös 
maamme nykyisen uskonnonva-
pauslain lähtökohta, vaikka sen 
juridiset tulkinnat ovat liukuneet 
painottamaan erityisesti nega-
tiivista uskonnonvapautta. Län-
simaisessa kulttuurissa vallin-
neen positiivisen tulkinnan mu-
kaan valtion velvollisuus on luo-
da edellytyksiä uskonnon harjoit-
tamiselle, vaikka se itsessään on 
uskonnollisesti neutraali.

Tämän mukaisesti sotilai-
den parissa tehtävä hengellinen 
työ on kansainvälisesti tarkastel-
tuna säilyttänyt hyvin asemansa. 
Sitä tehdään kaikilla mantereilla. 
Työ on ekumeenista ja myös mo-
niuskonnollista.  Euroopan soti-
lasyhteisöissä toteutetut laajamit-
taiset uudistukset – esimerkiksi 
ammattiarmeijaan siirtyminen - 
eivät ole johtaneet sotilaspappi-
en työn lakkauttamiseen. Eräil-
lä tahoilla, kuten Venäjällä, työtä 
on ryhdytty voimakkaasti kehit-
tämään ja vahvistamaan.

Kirkollisen työn tulevaisuus

Puolustusvoimauudistuksen 
valmistelijat eivät ole ehdotta-
neet kirkollisen työn lakkaut-
tamista. Puolustusvoimien ylin 

johto on selvästi ilmaissut työlle 
tukensa. Myös kirkkojen ja us-
konnollisten yhteisöjen taholta 
on korostettu työn merkitystä. 
Selvää kuitenkin on, että edessä 
olevat supistukset tulevat koh-
distumaan myös kirkollisen työn 
voimavaroihin. Tämä merkinnee 
käytännössä muutaman sotilas-
papin viran vähennystä. 

Puolustusvoimauudistuk-
sen seurauksena jotkut pa-
pit joutuvat kasvavan työpai-
neen ohella muuttamaan toisel-
le paikkakunnalle, jopa lopulta 
jäämään kokonaan vaille työtä 
puolustusvoimissa. Tällöin he-
rää kysymys, kuka on sielunhoi-
tajan sielunhoitaja, kuka auttaa 
auttajia, että he jaksaisivat olla 
työtovereidensa tukena. 

Kirkollinen työ on hyvin pie-

ni toimiala. Sen mahdollisuudet 
ovat siksi varsin rajalliset. Se voi 
kuitenkin antaa oman tärkeän 
panoksensa puolustusvoimissa 
palvelevien hyväksi, yhteistyössä 
muiden kanssa. Yhteistyömah-
dollisuuksia kannattaakin etsiä 
mahdollisimman laajasti. Kirkol-
lisen työn näkökulmasta kiinni-
tän huomiota erityisesti kirkko-
jen ja niiden seurakuntien osaa-
miseen ja resursseihin kriisiti-
lanteiden kohtaamisessa ja kä-
sittelyssä. Sotilaspappi voi omi-
en yhteyksiensä perusteella ol-
la kanavoimassa näitä voimava-
roja muutoksessa elävien tuke-
miseen. Yhdessä toimien voim-
me parhaiten saada aikaa uudis-
tuksen, jonka lopputuloksena on 
uudistuksen tavoitteen mukaiset 
puolustusvoimat.

Pekka Särkiöstä uusi kenttäpiispa
Tasavallan presidentti on elokuussa päättänyt, että kirkko-
herra Pekka Särkiö nimitetään kenttäpiispan virkaan 1. syys-
kuuta 2012. Kenttäpiispa johtaa ja valvoo puolustusvoimien 
hengellistä työtä sekä sotilaspappeja.

Teologian tohtori Pekka Särkiö on vuodesta 2001 toimi-
nut Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherrana. Aikaisemmin 
hän on työskennellyt Tampereen hiippakunnan pappisases-
sorina, Keski-Lahden seurakunnan III kappalaisena, Suomen 
Akatemian projektitutkijana, Helsingin yliopistossa muun mu-
assa assistenttina ja dosenttina sekä Lahden Joutjärven seu-
rakunnan virallisena apulaisena. Teologian kandidaatin tut-
kinnon Särkiö on suorittanut Helsingin yliopistossa vuonna 
1989 ja papiksi hänet on vihitty Tampereella vuonna 1989. 
Teologian tohtorin tutkinnon Särkiö on suorittanut Helsingin 
yliopistossa vuonna 1994.

Kenttäpiispa johtaa ja valvoo puolustusvoimien hengel-
listä toimintaa sekä sotilaspappien työtä joukko-osastoissa. 
Hän on myös kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen jäsen. 
Kenttäpiispan virka täytetään nyt ensimmäistä kertaa viiden 
vuoden määräajaksi.

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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Janne Aalto
Kirjoittaja, sotilaspastori Janne Aalto, palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun  
sotilaspappina. Kirjoituksessa käytettyjä lähteitä voi tiedustella kirjoittajalta.

Sotilaan eettinen toimintakyky 

sotilassielunhoidon 
näkökulmasta

K uluvana vuonna on 
puolustusvoimien kir-
kollisen työn keskuu-

dessa saatu aikaiseksi pienehkö 
myrsky vesilasissa kun Maan-
puolustuskorkeakoulun sotilas-
sielunhoidon dosentti Seppo 
Kangas on herätellyt muutamilla 
lehtiartikkeleilla pohtimaan toimi-
alan tilaa ja tulevaisuutta.  Kaik-
kia toimialan ihmisiä hänen kir-
joituksensa eivät ole miellyttä-
neet. Ne ovat kuitenkin perustu-
neet tutkimuksiin, joita dosentti 
Kangas on useampien vuosien 
saatossa tehnyt. Kuuluisasta va-
semmasta hihasta niitä ei todel-
lakaan ole pudotettu.

Keskustelua on myös, 
luonnollisesti, herättänyt käyn-
nissä oleva puolustusvoimauu-
distus ja sen vaikutukset toimi-
alaan. Elokuussa 2012 kun tätä 
kirjoitan, eivät kaikki tiedot vai-
kutuksista ole ainakaan minua 
tavoittaneet. Vain vaatimattomia 
salaperäisyyden verhon raotuk-
sia on kirjoittajan kohdalle sattu-
nut, ja yksi niistä koskee tämän-
kin lehden teemaa eli arvoja ja 
etiikkaa. On nimittäin liikuskel-

lut tietoja, että toimiala saisi vas-
tuulleen eettisen toimintakyvyn 
kehittämisen. Tässä artikkelis-
sa haluan etiikkaa sotakoulussa 
opettavana sotilaspappina hie-
man pohdiskella sitä, mitä tuo 
toimintakyky on, voiko sitä ke-
hittää ja millaiset toimialan val-
miudet siihen ovat.

 Ja ennen kuin varsinaises-
ti aloitan, lienee lukijaystävällis-
tä todeta, että kirjoittaja on puo-
lustusvoimien kirkollisesta työn, 
l. sotilassielunhoidon, toteutuk-
sen tavasta samaa mieltä do-
sentti Kankaan kanssa.

Sotilassielunhoito ja 
toimintakyky

Puolustusvoimat on valtion ins-
tituutiona selkeästi sekulaari, 
ei-tunnustuksellinen yhteisö, 
joten sen piirissä tehtävä soti-
lassielunhoito ei voi olla min-
kään uskonnollisen yhteisön 
työtä puolustusvoimissa, vaan 
työn tulee selkeästi olla puolus-
tusvoimien omaa työtä ja sen 
tarpeista nousevaa. Käytännön 
ratkaisut voidaan sitten tehdä, 
niin kuin Kangaskin toteaa, val-

litsevan uskontokulttuurisen to-
dellisuuden ehdoin. Tällä hetkel-
lä tämä tarkoittaa sitä, että työs-
tä huolehtivilla henkilöillä on jo-
ko luterilaisen tai ortodoksisen 
kansankirkon pappisvihkimys.

Sotilassielunhoidon tavoi-
te, henkisesti ja hengellisesti tu-
ettu sotilas, ei tarvitse toiminta-
mallikseen yksittäisen uskonnol-
lisen yhteisön tai kirkon opillista 
tunnustuspohjaa, vaan sen toi-
minnan oikeutus ja tarve nou-
see juuri toimintakyvyn kentästä. 

Toimintakykyä ei pidä sa-
maistaa suorituskykyyn. Yksi-
lön toimintakyky ei ole samalla 
tavoin mitattavissa kuin hänen 
suorituskykynsä. Kuitenkin toi-
mintakyvyn pohjalle joudutaan 
yhä monimutkaistuvammissa 
sotilaallisissa tehtävissä raken-
tamaan niin yksilön, ryhmän 
kuin laajemmankin joukon suo-
rituskyky. Tuoreessa esitelmäs-
sään professori emeritus Tois-
kallio, jota voidaan pitää ny-
kyisenkaltaisen toimintakyky-
mallinnuksen kehittäjänä, poh-
tii tätä erottelua toimintakyvyn 
englanninkielisen käännöksen 

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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kautta. Toimintakyky on perin-
teisestä käännetty sanoilla acti-
on competence. Toiskallio tote-
aa, että competence sana mää-
ritellään yleensä yksilön kyky-
nä kohdata työn, voinee myös 
sanoa tehtävän, asettamat vaa-
timukset tuottamalla odotettu 
työtulos. Henkilö on siis kompe-
tentti, pätevä tai kyvykäs johon-
kin työhön, tehtävään tai suori-
tukseen. Tätä Toiskallio ei kui-
tenkaan ole tarkoittanut toimin-
takykymallinnuksellaan. Toimin-
takyky kyllä viittaa yksilön ky-
vykkyyteen ja ominaisuuksiin, 
mutta hänen tuottamansa tulos 
taas viittaa selkeästi suoritusky-
kyyn. Toiskallio toteaakin, että 
parempi käännös saattaisi olla 

action competency, jolloin sana 
competency viittaa yksilön po-
tentiaaliin ja erityispiirteisiin ku-
ten tietotasoon, kykyihin, motii-
veihin, ominaisuuksiin, minäkä-
sitykseen, ihmiskäsitykseen ja 
sosiaaliseen rooliin. Nuo erityis-
piirteet ovat avainasemassa kun 
pohditaan sotilaan eettistä toi-
mintakykyä, ja noiden erityispir-
teiden tukemiseen on myös so-
tilassielunhoidon pyrittävä niin 
toimintakyvyn fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen ulottuvuu-
den osa-alueilla, mutta erityi-
sesti eettisellä osa-alueella.

Eettinen toimintakyky

On helppo ymmärtää, kärjiste-
tysti, mitä tarkoittaa fyysisen 

toimintakyvyn kehittäminen. 
Juokse, punnerra, hyppää, hyp-
pää, punnerra, juokse – ja väliin 
vähän kahvakuulaa. Tavoittee-
na on, että joka sotilaalle on six 
pack  - koko korin sijaan. 

Muut toimintakyvyn osa-
alueet ovatkin sitten hankalam-
min määriteltäviä. Sosiaalinen, 
psyykkinen ja eettinen toiminta-
kyky osa-alueina vaativat jo niin 
laajoja käsitteenmäärittelyjä, et-
tä tälle artikkelille varattu tila ei 
millään riittäisi edes niiden pin-
tapuoliseen käsittelyyn. Keskityn 
siis vain eettisen toimintakyvyn 
pohdintaan ja toivon edes kevyen 
pintaraapaisun pystyväni moni-
mutkaisesta asiasta esittämään. 

Eettinen toimintakyky on 

andrEas andErsson
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päätöksentekoa. Se on toimin-
taa, jossa yksilön tai yhteisön 
tulee ratkaista rauhan tai sodan 
aikana miten toimii jossain tilan-
teessa oikein tai hyvin ja miten 
voi vastata toiminnastaan. Eetti-
nen toimintakyky ei siis ole vain 
lain noudattamista, ohjesäännön 
seuraamista tai parhaiden käy-
täntöjen kopioimista, vaan sillä 
on paljon laajemmat ulottuvuu-
det. Itse asiassa siinä, että nou-
dattaa lakia ei ole kauhean pal-
jon ylpeilemistä. Juridiikka tarjo-
aa vain perustan, josta etiikan on 
laajennettava toimintaansa.

Eettisyys ei siis toiminta-
kyvyn kohdalla tarkoita kliinis-
tä etiikkaa, jota voidaan opet-
taa täysin neutraalisti. Eettisyys 
toimintakyvyn yhteydessä vaatii 
nimenomaan, kuten jo todettiin, 
”toimintaa”. Eettinen toiminta-
kyky on valintojen ja päätös-
ten tekoa. Sanan ”etiikka” sijas-
ta voitaisiin oikeastaan käyttää 
sanaa ”eettisyys”. Kyse on siis 
sotilaan eettisyydestä. Ja nyt 
tullaan ongelmiin eettisen toi-
mintakyvyn kehittämisen kan-
nalta. Etiikkaa ja etiikan teorioi-
ta voidaan opettaa. Eettisyyttä 
ei. Eettisyys muodostuu kasvun 
ja kasvatuksen kautta. Tai sitten 
on muodostumatta. Ja kasvatus 
on ainakin tässä yhteydessä eri 
asia kuin opetus.

Eettisyyteen kasvaminen

Kasvatus, tapahtui se millä tasol-
la tahansa, merkitsee aina koko-
naisvaltaista puuttumista ihmi-
sen elämään. Siksi se vaatii oi-
keutuksen. Sotilailla tuo kasva-
tus tapahtuu usein arvoja siirtä-

mällä. Tässä ei ole mitään vää-
rää, sillä kaikki yhteisöt siirtävät 
arvojaan joko tiedostaen tai tie-
dostamattaan. Vaarana kuitenkin 
on se, että siirrettävät arvot ei-
vät kohtaa sitä todellisuutta, jos-
sa eletään. Vaara on suuri myös 
sotilasetiikan piirissä. Vaara uh-
kaa silloin kun jätetään huomiot-
ta se elämänpiiri, josta esimer-
kiksi varusmiehet palvelukseen 
tulevat ja ne arvot joita he ko-
toa, koulusta, kaveripiiristä, so-
siaalisesta mediasta ja elämäs-
tä yleensä tuovat mukanaan. Ei 
heille voi käskeä toisia arvoja, 
vaan ne on perusteltava, osoitet-
tava arvokkaaksi ja niiden on an-
nettava kasvaa heissä. Vaara uh-
kaa myös silloin kun arvot määri-
tellään jonkin työryhmän toimes-
ta koko henkilöstöä kuulematta. 
Ja erityisesti on vaarana se, että 
joidenkin arvojen vain oletetaan 
kuuluvan johonkin yhteisöön il-
man erityisiä pohdintoja ja pe-
rusteluita.

Arvojen valvonta tai eetti-
nen kasvatus, jos sellaista käsi-
tettä halutaan käyttää, ei myös-
kään tule onnistumaan, joll-
ei ryhmällä, joka sitä toteuttaa, 
ole koko yhteisön tukea. 

Sotilassielunhoidon 
mahdollisuudet 
eettisen toimintakyvyn 
kehittämisessä

Toimialallemme ollaan tarjo-
amassa näköalapaikkaa ja upe-
aa tehtävää puolustusvoimien 
kentässä. Onko meillä kykyä 
hoitaa tehtävä? Omasta näkö-
kulmastani toteaisin että on ja 
ei. Meillä on kapasiteetti hoi-

taa etiikan perusopetus hyvin 
niin varusmiesten kuin palka-
tun henkilökunnan keskuudes-
sa. Meillä on mahdollisuuksia 
kehittää opetusta ja osallistua 
sekä käynnistää arvokeskuste-
luja niistä aiheista, joita pidäm-
me tärkeinä. Sinällään siis kaik-
ki hyvin, mutta tuo ei vielä riitä. 

Tarvitaan kykyä kysyä mi-
tä tämä yhteisö meiltä toivoo ja 
tahtoo eikä tarjota sille sellaista 
mitä se ei tahdo. Samalla pitää 
kuitenkin olla rohkeutta huutaa 
tarvittaessa että keisarilla ei ole 
vaatteita. Riippumatta siitä, mit-
kä arvomerkit kyseisellä keisaril-
la on. Pitää erityisesti muistaa 
paikkamme valtion virkamiehi-
nä, jotka ovat sitoutuneet tasa-
arvoiseen ja tasapuoliseen käy-
tökseen kaikkia kohtaan. Pitää 
olla enemmän läsnä kuin esil-
lä. Ja pitää olla järkyttävän kär-
sivällinen, sillä kehitys tapahtuu 
eettisen toimintakyvynkin koh-
dalla pienten muutosten tietä. 
Pieni muutos tänään voi olla it-
sestään selvä toimintapa ehkä 
kymmenen vuoden päästä. Sii-
nä on aikaikkuna. 

Ja pitää kuulla enemmän 
kuin puhua. Ja jos aikoo puhua, 
on syytä muistaa vanhan viisaan 
sanat: ”Voi sinua, hyvä mies! 
Olet viisaudestaan ja voimas-
taan kuulun mahtavan Ateenan 
kansalainen, etkä yhtään häpeä! 
Haalit itsellesi rahaa, mainetta 
ja kunniaa minkä kynnelle ky-
kenet, mutta viisaudesta, totuu-
desta ja sielusi parantamisesta 
sinä vähät välität, etkä vaivaa sil-
lä päätäsi ollenkaan!” (Sokrates 
470-399 eKr)

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat

Luotettava kumppani 
vaativissa olosuhteissa 
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Luotettava kumppani 
vaativissa olosuhteissa 
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Rannikon 
kuulumisia

Anne Kärki
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja

R annikkosotilaskotiyh-
distys koostuu 7 pai-
kallisosastosta, jois-

sa toimii noin 340 vihreää si-
sarta. Sotilaskotiharrastus on 
monipuolista työtä eri-ikäisten 
naisten kanssa. Sotilaskotityö-
tä tehdään varuskuntien soti-
laskodeissa, maasto- ja meri-
harjoituksissa, messuilla ja eri-
laisissa maanpuolustuksellisissa 
tapahtumissa.

Kolmen viimeisen vuoden 
aikana olemme kiinnittäneet 
erityistä huomiota varusmiehen 
ruokatottumuksiin ja yrittäneet 
vaikuttaa ”kunnon eväillä” kevy-
empiin, rasvattomampiin vaih-
toehtoihin. Joukko-osastoille on 
niiden omien toiveiden mukaan 
lahjoitettu runsaasti liikuntavä-
lineitä, jotta kipinä liikuntahar-
rastuksiin jatkuisi myös varus-
miesajan jälkeen.

Tänä vuonna käynnistim-
me yhdistyksessämme uuden 
teeman YHDESSÄ OLEMME 
ENEMMÄN. Teema kohdistuu 
vapaaehtoisiin sisariin motivoi-
den ja parantaen toimintamah-
dollisuuksia. Jalkaudumme pai-
kallisosastoihin antamaan sisar-
koulutusta huomioiden paikallis-
osastojen erityispiirteet. Innos-
tamme sisaria osallistumaan hy-
gieniapassikoulutukseen. Järjes-
tämme kaikille sisarille kohden-
netun sisarpäivän. Tänä vuonna 
menemme Turkuun katsomaan 
Kakola-musikaalia ja lounasta-
maan jokilaivalle.

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen toiminta-alue käsit-

tää rannikon Kotkasta Raumalle. Kotkan Kirkonmaalla 

toimii viimeinen linnakesaari, johon otetaan 

Merivoimissa palvelevia alokkaita. Muut sotilaskotim-

me ovat Upinniemessä, Pansiossa ja merisotakoulul-

la Suomenlinnassa.

Teem
a
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Jukolan viesti Vantaan Hakunilassa 2012.

alEksi andElin
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sa Turussa elokuun lopussa.
Kaikenikäisiä vihreitä si-

saria tarvitsemme toimintaam-
me ja tarjoamme päivystystyötä 
sotilaskodeissa ja paikallisosas-

Olimme kesäkuussa Meri-
voimien kumppanina valtakun-
nallisessa Jukola-viestis-
sä Vantaan Hakunilassa. 
Suunnistajatkin löysivät 
kahvin ja sodemunkin.

Merivoimien vuo-
sipäivää vietettiin tänä 
vuonna 9.7. Helsingis-
sä. Katajanokan laitu-
rilla oli yleisön nähtävi-
nä lukuisia Merivoimien 
aluksia ja sotilaskotitelt-
ta palveli asiakkaita.

Turun paikallisosasto on ol-
lut mukana MILjazz-tapahtumas-

toissa. Toimintaamme kuuluu 
myös kahvitustehtäviä ja esim. 

myyjäistoimintaa.
Vapaaehtoiset si-

saret ovat kaikkien so-
tilaskotiyhdistysten voi-
mavara. Ilman heitä 
emme pysty suoriutu-
maan puolustusvoimien 
kumppanina vaativasta 
tehtävästämme huoleh-
tia varusmiesten hyvin-
voinnista.

Sotilaskotityö on vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä par-
haimmillaan.

Ilman vapaaehtoisia sisaria 
emme pysty suoriutumaan 
vaativasta tehtävästämme 

huolehtia puolustusvoimien 
kumppanina varusmiesten 

hyvinvoinnista.

lauri tuiskuJukolan viesti Vantaan Hakunilassa 2012.
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I tämerellä on todettu seilaa-
van joka hetki kaksi tuhatta 
alusta, ja operoiduin meri-

alue Suomen rannikolla on Suo-
menlahti. Kasvava liikenne liit-
tyy voimakkaasti raakaöljyn ja 
erilaisten öljytuotteiden kuljet-
tamiseen Venäläisistä ja osin 
suomalaisistakin satamista, to-
sin tulevaisuudessa kemikaali-
kuljetusten on ennustettu kor-
vaavan osan öljykuljetuksista 
biopolttoaineiden lisääntyvän 
käytön takia. Merialueem-
me ovat myös poliittises-
ti rauhallisia alueita kaup-
pa-aluksille ja lisäksi sata-
mat ovat turvallisia, mitkä 
lisäävät niiden käyttöä. Vil-
kas meriliikenne kasvattaa 
haverien ja niistä aiheutu-
vien päästöjen todennä-
köisyyttä. Onnettomuuden sat-
tuessa mereen voi vuotaa val-
tavia määriä öljyä tai niiden ja-
losteita, ja riippuu täysin tor-
juntatoimenpiteiden onnistumi-
sesta aiheuttaako öljy vahinkoa 
luonnolle. Öljyntorjunnan tehok-
kuuteen taas vaikuttavat muun 
muassa sääolosuhteet, saaris-
ton läheisyys ja rannikon luon-

totyyppi sekä olemassa olevat 
resurssit.

Öljy uhkaa Suomenlahden 
rannikkoa

Suomen meriympäristö ja eten-
kin Suomenlahti ovat herkkiä 
öljyn haitallisille vaikutuksille. 
Rikkonainen rannikko ja talvi-
set jääolosuhteet tekevät tor-
juntatöistä haastavia, ja hidas 
veden vaihtuvuus vähähappis-
ten olosuhteiden kanssa alenta-

vat luonnollista päästöjen pois-
tumista. Itämeren suuri valuma-
alue ravinnepäästöineen ja siitä 
seuraava rehevöityminen rasit-
tavat jo entuudestaan herkkää 
luontoa. Suomenlahden vallitse-
vat virtaukset myös aiheuttavat 
sen, että onnettomuuden sat-
tuessa öljylautta ajelehtii Suo-
men aluevesille, vaikka onnet-

tomuus olisi sattunut muual-
la. Suomenlahti on myös tär-
keä vesireitti muuttolinnuille ja 
keväisin Arktikan aikaan esi-
merkiksi allit muuttavat alueen 
yli eteläiseltä Itämereltä Sipe-
rian pesimäalueille. Itämeren 
herkkä ympäristö on huomioi-
tu kansainvälisen merenkulku-
järjestön (IMO) toimesta, kun 
se antoi tälle PSSA-luokituksen 
(Particularly Sensitive Sea Area) 
vuonna 2005. Näillä alueilla tu-

lee kiinnittää erityistä huo-
miota merenkulun toimiin 
ympäristön suojelemisek-
si. Vertailun vuoksi todet-
takoon, että Iso Valliriutta 
Koillis-Australiassa ja Ecu-
adorin rannikolla sijaitse-
vat Galápagos-saaret ovat 
myös saaneet PSSA-luoki-

tuksen. Annettu status mahdol-
listaa myös erityiset kansainvä-
liset sopimukset, joilla varmis-
tetaan merialueen turvallisuus. 
Esimerkki tällaisesta on annettu 
suositus syväväylästä Suomen-
lahdelle.

Öljy vaikuttaa eläin- ja kas-
vilajeihin kahdella eri tavalla: vä-
littömästi ja pitkäaikaisesti. Vä-

Luontoarvot 
puntarissa 
– voidaanko uhanalaistietoa hyödyntää öljyntorjunnan suunnittelussa?

Riikka Venesjärvi
Tutkija, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Suomen meriympäristö 
ja etenkin Suomenlahti 

ovat herkkiä 
öljyn haitallisille 

vaikutuksille.
Teem

a
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littömiä vaikutuksia ovat tahriin-
tuminen, käyttäytymismuutok-
set sekä vastustuskyvyn ja kas-
vun heikkeneminen. Tahriintu-
minen on vaikutuksista näky-
vin – olemme tottuneet näke-
mään tiedotusvälineissä kuvia 
öljyyntyneistä linnuista. Tahriin-
tuessaan öljyyn vesilinnun läm-
möneristävä ja vedenpitävä höy-
henrakenne tuhoutuu ja lintu voi 
kuolla hypotermian tai hukku-
misen seurauksena. Lisäänty-
misaikana öljy voi häiritä eläin-
ten käyttäytymistä saastuttaes-
saan rantaympäristön tai lintu-
jen pesät, jolloin aikuiset yksilöt 
voivat hylätä jälkeläisensä. On-
nettomuusajankohdan huomi-
oiminen onkin erittäin tärkeää, 
sillä keväisin vahingot ovat syk-

syä suuremmat. Kasvien peit-
tyessä öljyyn niiden kasvu voi 
heikentyä; siementen itäminen 
on myös vaarassa, jolloin yksi-
vuotisten kasvien koko esiinty-
mä voidaan menettää. 

Öljyonnettomuuksien pit-
käaikaiset vaikutukset lajeihin 
liittyvät lisääntymiseen ja ra-
vinnonhankintaan. Vain lieväs-
ti altistuneet yksilöt voivat kär-
siä anemiasta tai muista sisäi-
sistä haitoista, jolloin niiden li-
sääntyminen vaarantuu. Jälke-
läiset voivat myös olla vammau-
tuneita. Näillä on suuri merkitys 
uhanalaisten lajien säilymiselle. 
Pedot voivat myös altistua öljyn 
haitallisille vaikutuksille syödes-
sään öljyyntynyttä saalista. Lin-
nut ja eläimet voivat myös niel-

lä öljyä yrittäessään puhdistaa 
itseään sukimalla tai nuolemal-
la. Tällaisten pitkäaikaisten vai-
kutusten toteaminen ja niiden 
seurausten arvioiminen on hy-
vin vaikeaa ja näin ennaltaeh-
käisylle tuleekin suuri merkitys.

Rantaluonnon ja veden-
alaisten ympäristöjen saastu-
minen tuhoaa kasveille ja eläi-
mille tärkeitä elinympäristöjä, 
myös ihmisille merkittävät vir-
kistyskohteet pilaantuvat.

Herkät lajit Suomen 
luonnossa

Suomenlahden rannikolla esiin-
tyy paljon uhanalaisia lajeja ja 
luontotyyppejä, joiden luontai-
nen säilyminen Suomessa on 
vaarantunut. Näiden esiintymi-

Kuva 1. Tahriintuneen linnun puhdistaminen WWF:n lintujen pesuyksikössä. riikka vEnEsJärvi
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en hävittäminen tai säilymisen 
heikentäminen ovat lailla kiel-
lettyjä. Useat Itämeren lajit elä-
vät levinneisyysrajojensa äärira-
joilla ja ne voivat olla sekä pe-
rimältään että ekologialtaan ai-
nutlaatuisia. Esimerkiksi saalis-
määrältään Suomen tärkein ka-
lalaji silakka (Clupea harengus) 
on Atlantin sillin alalaji, joka on 
sopeutunut elämään vähäsuo-
laisessa murtovedessä. Itäme-
rellä silakka kärsii alueellisesta 
liikakalastuksesta, sen rysäka-
lastus onkin tällä hetkellä kiel-
letty Suomenlahdella ja muual-
la Itämerellä kalastusta rajoite-
taan. Silakkaa ei kuitenkaan ole 
luokiteltu uhanalaiseksi. Useilla 
rannikkoalueilla silakan kutualu-
eet sijaitsevat liikennöityjen me-
riväylien läheisyydessä ja suu-
ren öljyonnettomuuden sattu-
essa yhden vuoden alueellinen 
poikastuotto voidaan hävittää 
kutualueiden saastuessa. Tällä 

on merkitystä kun kanta on jo 
valmiiksi alhainen. Helsingin yli-
opiston Kalatalouden ja ympä-
ristöriskien tutkimusryhmän te-
kemän analyysin mukaan vuon-
na 1987 tapahtuneella MT An-
tonio Gramscin raakaöljyonnet-
tomuudella olisi ollut vaikutus-
ta silloiseen silakkakannan ale-

nemiseen. Tulevaisuudessa öl-
jyonnettomuuden seurauksena 
herkät Itämereen sopeutuneet 
lajit saatetaan menettää lopulli-
sesti, sillä niiden palautuminen 
on hyvin epävarmaa. 

Etelänkiisla (Uria aalge), 
on ulkosaariston ruokkia muis-
tuttava merilintu, joka pesii yh-
dyskunnissa kallioluodoilla. La-
ji on luokiteltu Suomessa uhan-
alaiseksi ja sen ainoa merkittä-
vä pesimäpaikka löytyy Itäiseltä 
Suomenlahdelta Loviisasta. Ky-
seinen Aspskärin luoto sijaitsee 
Suomenlahden pääväylän, Lovii-
san satamaväylän ja Orregrun-
din luotsiaseman risteyskohdan 
läheisyydessä. Onnettomuus on 
alueella mahdollinen ja sen sat-
tuessa luoto voi saastua ja linnut 
altistua öljylle. Aikuisten lintujen 
suojaaminen on tärkeää, sillä 
yhden vuoden poikastuotannon 
menetyksellä ei ole suurta vai-
kutusta populaation säilymiselle 
Suomessa. Muuttoliikettä luodol-
le tapahtuu eteläiseltä Itämereltä 
ja sillä voi olla palauttava merki-

Kuva 2. Raakaöljylle altistunut silakan poikanen, joka ei ole suoristunut 
kuoriutumisen jälkeen, syynä tähän selkäjänteen mutkaisuus.

riikka vEnEsJärvi

Kuva 3. Etelänkiisla Suomenlahdella.

PEtri Päivärinta
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tys Aspskärin esiintymälle. Tosin 
oman tuotannon korvaava muut-
to tapahtuu vain jos alueet puh-
distetaan hyvin ennen seuraavaa 
pesimäkautta.

Tiedon merkitys 
luonnonsuojelussa

Uhanalaisten lajien ja luonto-
tyyppien sijaintitiedolla on suuri 
merkitys luonnonsuojelutyössä. 
Tärkeintä on onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy. Satamia ja nii-
den laajennuksia suunniteltaes-

sa tuotetaan ympäristövaikutus-
ten arviointi, jolloin uhanalais-
ten kohteiden esiintyminen huo-
mioidaan. Tällaisella toiminnal-
la voidaan ehkäistä satamatoi-
minnoista aiheutuneiden mah-
dollisten öljypäästöjen vaikutuk-
set herkkiin lajeihin. Meriväyliä 
on vaikea muuttaa lajitietoon 
perustuen, sillä niiden sijainti 
on riippuvainen satamista, saa-
ristosta, vesisyvyydestä ja talvi-
sin jääolosuhteista. Väylien lä-
heisyydessä sijaitsevia luontoar-

voja voidaan kuitenkin suojata 
alusten seurantamenetelmillä ja 
alueellisilla luotsauksilla. Karil-
leajot ja yhteentörmäykset ovat 
nimittäin yleisimmät onnetto-
muustyypit näillä alueilla.

Uhanalaistieto on myös tär-
keää suojaamisen kohdistami-
sessa resurssien ja käytettävis-
sä olevan ajan usein ollessa ra-
jallisia. Öljyntorjuntatyössä on 
tärkeää yhdistää tieto öljyn kul-
keutumisesta ja suojeltavista 
kohteista, joista osan muodos-

Kuva 4. Uhanalaisten luontoarvojen ehdotettu suojausjärjestys perustuen niiden suojeluarvoon, lainsäädännölli-
seen asemaan, öljykuolleisuuteen, palautumiskykyyn ja torjuntahyötyyn.

maalaus ilmari hakala/soPiva dEsign, kuvat tErhi ryttäri, mEtsähallitus Ja PEtri Päivärinta
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tavat uhanalaiset lajit ja luonto-
tyypit. Edellä mainitun Antonio 
Gramscin onnettomuuden kal-
taisessa tilanteessa lajien si-
jaintitiedolla on merkitystä, sil-
lä kyseisenä keväänä öljy kul-
keutui Aspskärin lintuluodolle, 
mutta pesimäpaikat si-
jaitsivat suojan puolella 
ja pesien saastumiselta 
vältyttiin. Lisäksi onnet-
tomuustilanteessa tulee 
selvittää millaiset torjun-
taratkaisut edesauttavat 
luonnonsuojelua parhai-
ten ja järjestää toiminta 
tämän mukaan. Lopuk-
si myös rantapuhdistus tulee to-
teuttaa luontoarvot huomioiden. 
Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimuskeskuksen koordinoi-
ma OILRISK-hanke tuottaa kart-
tasovelluksen auttamaan viran-
omaisia tässä työssä. Hankkees-
sa arvotetaan Suomenlahden ja 
Saaristomeren uhanalaiset lajit 
ja luontotyypit perustuen niiden 
öljyherkkyyteen, kerätään koh-
teiden sijainnit paikkatietokan-

taan ja toteutetaan karttasovel-
lus näiden pohjalta. Lisäksi so-
vellus antaa tietoa sopivista tor-
junta- ja puhdistusmenetelmistä. 
Menetelmäsuositukset ovat tär-
keitä, sillä joskus puhdistusme-
netelmät voivat aiheuttaa lajeille 

enemmän haittaa kuin öljy.
 Uhanalaistiedolla on myös 

merkitystä rikosoikeudellisissa 
kysymyksissä. Vaikkei haverin 
sattuessa luontoa saastutettaisi, 
sakkoja määritettäessä voidaan 
huomioida mahdolliset vahingot. 

Miksi luontoarvoja tulee 
suojella?

Lajien ja luontotyyppien moni-
muotoisuus voidaan nähdä it-

Kuva 5. Onnettomuuden kokonaisriski muodostuu tapahtuman todennäköisyyden ja sen haitallisuuden yhteisvaiku-
tuksesta. Pisteessä C3 alusten yhteentörmäystodennäköisyys on 2-3-kertainen verrattuna pisteeseen C4, mutta 
kun luontoarvojen menetys huomioidaan lisäksi, pisteessä C4 riski onkin 7-kertainen verrattuna pisteeseen C3.

maria hänninEn ym. 2011, Estimating thE numbEr of tankEr collisions in thE gulf of finland in 2015

seisarvona ja täten säilyttämistä 
pidetään tärkeänä. Luonto myös 
tuottaa ihmiselle erilaisia ekosys-
teemipalveluja eli luonnon tuot-
tamia aineellisia ja aineettomia 
hyötyjä, joiden takia ympäris-
tö koetaan arvokkaaksi. Tyypil-

lisiä Suomenlahden vesi-
ekosysteemin tuottamia 
palveluita ovat ammatti- 
ja virkistyskalastus, luon-
tomatkailu ja rantojen vir-
kistyskäyttö. Viimeisellä 
tarkoitetaan esimerkiksi 
yleisillä rannoilla uimista, 
huviveneilyä ja yksityistä 
mökkeilyä. Suomalais-

ten halukkuus maksaa verova-
roilla öljyonnettomuuksien en-
naltaehkäisemisestä ja rantojen 
suojelusta on suuri aivan ranni-
kolla asuvien keskuudessa, mut-
ta toki samaa luonnonsuojeluin-
toa löytyy kaikista kansalaisis-
ta. Meille suomalaisille luonnon-
suojelu tuntuu olevan itseisarvo, 
sillä kaikki olemme jossain elä-
mämme vaiheessa kosketuksis-
sa puhtaaseen luontoon. 

Menetelmäsuositukset 
ovat tärkeitä, sillä joskus 

puhdistusmenetelmät 
voivat aiheuttaa lajeille 

enemmän haittaa kuin öljy.
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Kun kaikki muuttuu

Ovatko asiat puolustusvoimauudistuksen jälkeen hyvin tai paremmin kuin nyt? 

Uudistuminen on prosessi, joka ei pääty koskaan. Prosessia tarkastellaan, muoka-

taan ja se jaetaan tarkastelujaksoihin, mutta todellisuudessa prosessi ei pysähdy. 

E n tietoisesti käsittele lu-
kuja tai määriä, koska 
ne varmistuvat ja esi-

tetään yt-elimen käsittelyjen jäl-
keen henkilöstölle. Kuvassa tä-
män hetken tilanne aikajanaan 
merkittyinä ajankohtina suunni-
telman mukaisesti.

Tarkastelujaksot neljän vuo-
den välein ovat työntekijän nä-
kökulmasta usein eikä edelli-

seen muutokseen ole ehditty täy-
sin sopeutumaan, kun uuteen jo 
valmistaudutaan. Vierivä kivi ei 
sammaloidu, mutta olisi ehkä hy-
vä tasapainottaa tilannetta ja hie-
man vetää henkeä. Muutoksen 
vaikutuksen suunta tulisi myös 
paremmin esiin. Onko vaarana 
menettää tietoa ja taitoa epävar-
massa ilmapiirissä?

Vuoteen 2014 loppuun 

mennessä toteutettavassa puo-
lustusvoimauudistuksessa muut-
tuu myös suhde, jossa on tarkas-
teltu palkka-, toiminta- ja kalus-
tomenoja.

Merivoimien materiaalilai-
toksen kolmestasadasta työnte-
kijästä noin kaksisataa on sivii-
livirkoja. Materiaalilaitoksen toi-
minta loppuu, mutta työ ei lo-
pu, tekopaikka saattaa muut-

Antti Ratia
Suunnittelija Antti Ratia toimii Merivoimien esikunnassa  
henkilöstöosastolla Merivoimien työturvallisuuspäällikönä.

Teem
a
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tua. Suurempi kuin merivoimat,  
on tällä hetkellä henkilömääräl-
tään perustettava puolustus-
voimien logistiikkalaitos johon 
MERIVMATL:n toiminta sulau-
tuu uuden organisaatiokaavion 
mukaisesti. 

Perustettava puolustusvoi-
mien palvelukeskuksen esikun-
ta tulee toimimaan Joensuussa. 

Perustettavilla logistiikka-
laitoksella ja palvelukeskuksel-
la tulee olemaan toimipaikkoja  
usealla paikkakunnalla. Logis-
tiikkalaitoksella mm. Pansiossa.

 Palvelukeskuksen perusta-
minen ja joukko-osastoissa ai-
emmin tehtyjen töiden keskit-
täminen sinne vaikuttaa myös 
kaikkien merivoimien joukko-
osastojen henkilöstökokoonpa-

noon ja tehtävien vähenemi-
seen eniten siiviilitehtävissä.  

Herra se on herrallakin

Virastona puolustusvoimia on lei-
vottu moneen kertaan poliittisten 
päättäjien aloitteesta ja päätök-
sellä eri muotoon ja asentoon, 
mutta aina supistamisen suun-
taan. Puolustuspoliittinen selon-
teko sanana saa väreet pintaan, 
koska sopeuttamisprosessikin on 
vain yksi laatikko rakennemuu-
toksen prosessikaaviossa ja po-
liittinen päätös ratkaisee mihin 
suuntaan kaaviossa siirrytään. 

Rakennemuutoksissa pyri-
tään parantamaan organisaati-
ota toimivammaksi. Tavoitelta-
essa asetettuja tavoitteita toi-
mintaa sopeutetaan ja kehite-

tään kustannustehokkaampia 
toimintatapoja. 

Puolustusvoimien organi-
saatiorakenne on kärki ylöspäin 
oleva kolmio. Kolmiossa on vaa-
kasuunnassa tarkasteltaessa 
useita tasoja, joilta kilvan pyri-
tään nousemaan kohti kärkeä 
urapolkua pitkin. Kolmion kär-
jessä on tilaa vain yhdelle.  

Erikoisosaamisen tehtävis-
sä on kuitenkin paljon henkilös-
töä, joiden taso ei muutu, työt 
ovat mielekkäitä ja palkan vaa-
tivuusluokka tyydyttää. 

Näissä tapauksissa on hai-
taksi se, että esimies muuta-
man vuoden töihin perehdytty-
ään pomppaa uudelle tasolle tai 
sivusuunnassa vaativampiin teh-
täviin eikä välttämättä ehdi anta-

MPHL:n luottamusmiehet yhteistoimintakurssilla Pekka Alhovaaran oppilaana. marko torn
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maan sitä tukea alaisille mitä tar-
vittaisiin. Esimies ei ehkä tunne 
tai ymmärrä, mitä alainen tekee 
ja näissä tilanteissa luottamus-
miestä useinkin tarvitaan esim. 
suoritusarviointia tehtäessä tai 
tehtäväkuvausta laadittaessa. 

Komentajakeskeinen ja 
esikuntavetoinen organisaa-
tio on selkeä organisaatiokaa-
viona, mutta haasteitakin löy-
tyy, jos asioiden hoidossa ta-
pahtuu ohivirtausta, ei nouda-
teta ns. ravintoketjuajattelua ei-
kä työjärjestystä. Näiden vääri-
en toimintatapojen käytön estä-
minen vaatii esimiehiltä erityistä 
jämäkkyyttä oli kyseessä siviili, 
sotilas, palvelusta suo-
rittava, mies tai nainen 
palvelusarvoon katso-
matta.

Puolustusvoimien 
arvot on asetettu haas-
teellisiksi noudattaa. 
Tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta tulee nou-
dattaa mm. säädösten, 
työsuojelulain, työsuoje-
lun valvontalain ja työn-
antajan laatimien omi-
en määräysten, käskyjen ja oh-
jeiden, mm. Yleinen palvelusoh-
jesääntö (YLPALVO), Sotilasme-
renkulkuohje (SMO), Laivapalve-
luohje (LPO) jne. toteutumiseksi. 
Lisäksi hyvää työnantajan toimin-
tatapaa on luvattu noudattaa ra-
kenne ja organisaatiomuutosten 
yhteydessä.

Haasteena voidaan pitää 
myös useita eri henkilöstöryh-
miä, joiden kesken on pientä 
kilpailua havaittavissa. Hierar-
kia on kuitenkin hyvin selkeä, 
sotilaat johtaa ja siviilit tuottaa 

palveluita ja tukee puolustusvoi-
mien ydintehtävään koulutettu-
ja asiantuntemuksellaan ja eri-
tyisosaamisellaan. Me siis tar-
vitsemme toisiamme. 

Siviilit tarvitsevat työtä ja 
sotilaat tarvitsevat asiantunti-
joita ja tukipalveluita toiminnan 
turvaamiseksi kaikissa olosuh-
teissa. Siviilejä on Merivoimis-
sa monen tason johtotehtävis-
sä, mutta poikkeukset vahvis-
taa säännön.

Siviilitehtävien karsimiseen 
tulisi kiinnittää huomiota enem-
män, koska on olemassa myös 
nk. kolikon toinen puoli. Liika si-
viilitehtävien karsiminen rupeaa 

syömään aikaa koulutetun so-
tilaan ydinosaamisalueilta ja 
saattaa vaikuttaa motivaatioon.

Historian havinaa, kun 
järjestäytymisestä päätettiin 
29.3.2012 oli tasan 65 vuotta 
liiton perustavasta kokouksesta. 

60 vuotta sitten Pääesi-
kunnan tiliosastolla työskentele-
vä nuori juristi, toimistopäällikkö 
Eero Heinonen kutsui 1.3.1947 
pääesikunnan ruokalaan, Etelä-
esplanadi 10, kokouksen, jos-
sa oli tarkoitus keskustella puo-
lustusvoimien siviilivirkamiesten 

oman yhdistyksen perustamis-
ta. Paikalle tuli varsin runsaas-
ti väkeä etupäässä Pääesikun-
nan eri osastoilta, mutta myös 
muualta Helsingin alueelta. Ko-
kous kannatti yhdistyksen pe-
rustamista ja päätti asettaa toi-
mikunnan valmistelemaan var-
sinaista perustavaa kokousta ja 
tulevan yhdistyksen sääntöjä. 
Toimikuntaan valittiin Eero Hei-
nonen ja tuomari Martti Kokko-
nen, toimistosihteeri Arvo Pa-
lonen, taloudenhoitaja Jalmari 
Saarinen, kanslisti Onerva Jan-
hunen ja kanslia-apulainen Lah-
ja Ilvesmaa Pääesikunnasta se-
kä varatuomari Martti Airaksi-

nen Merivoimien esi-
kunnasta. 

Toimikunta laa-
ti yhdistykselle tarkat 
säännöt ja perustamis-
kirjan. Sääntöehdotus 
toimitettiin ennen pe-
rustavaa kokousta tar-
kastettavaksi puolus-
tusvoimain komenta-
jalle, jalkaväenkenraali 
Aarne Sihvolle, joka hy-
väksyi ne. Järjestön ni-

meksi toimikunta ehdotti puo-
lustusvoimain Siviilivirkailijaliit-
to ry:tä. Nimiehdotus aiheutti 
Martti Kokkosen kertoman mu-
kaan hieman keskustelua: ”vir-
kailija” –nimityksellä tarkoitet-
tiin Kokkosen kotiseudulla Sa-
vossa laiskuria tai lurjusta, jo-
ten se kalskahti hieman oudosti 
korvaan. Naispuoliset edustajat 
totesivat kuitenkin, että he eivät 
ole virkamiehiä, joten nimieh-
dotus piti. Ote MPHL:n ”histo-
rian havinoita” toiminnan alku-
vaiheista.

Virastona puolustusvoimia 
on leivottu moneen kertaan 

poliittisten päättäjien 
aloitteesta ja päätöksellä eri 
muotoon ja asentoon, mutta 
aina supistamisen suuntaan.
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Itsepalvelukonttorin riski 

Moni henkilökuntaan kuuluva 
on törmännyt tilanteeseen, mis-
sä löytää itsensä tai esimiehen-
sä tuskailemasta kopiokoneen 
kimpussa, pohtimasta pienhan-
kinnan toteuttamista oikein tai 
niska punaisena etsimässä tai 
laatimassa asiakirjaa reistaile-
valla tiedonhallintajärjestelmäl-
lä. Tilanne tulee useimmiten sil-
loin, kun sitä vähiten odottaa. 

Useimmiten asia kyllä hoi-
tuu, mutta aikaa menee ns. 
omaan toimenkuvaan kuulu-
mattomalta tuntuvien  asioiden 
opetteluun.

Näistä lähtökohdista luuli-
si mm. työ- ja palvelussuh-
deasioiden  hoituvan henki-
löstön ja työnantajan kesken 
niin, että ammattijärjestötoi-
mintaa ja luottamusmiehiä ei 
enää tarvita, mutta totuus on 
toinen.

1950 ei paljon puhuttu 
tasa-arvosta tai yhdenvertai-
suudesta, mutta silloin teh-
tiin havaintoja henkilöjärjestön 
toimesta siitä, että samaa työtä 
tekeviä kohdeltiin työntekijöiden 
mielestä epäoikeudenmukaises-
ti riippuen siitä onko sotilas vai 
siviili. Palkkakehitys vinoutui so-
tilaiden hyväksi. Ammattiin kou-
lutettujen siviilien oli vaikea ym-
märtää, että sotilaskoulutuksen 
saanut henkilö sijoitettiin teke-
mään samaa työtä, samoihin ti-
loihin, esim. varastoon, ammat-
tikoulutetun siviilin kanssa pa-
remmalla palkalla ja merkittä-
västi paremmalla eläke-edulla.

Tänä päivänä, kun yhteis-
tä toimintaa työnantajan kans-
sa on ollut katkeamattomas-

ti yli 65-vuotta (MPHL) val-
mistellaan asioita etupainottei-
sesti tarkoituksena saada sopi-
mukset kuntoon ydintoiminnan 
turvaamiseksi kaikissa olosuh-
teissa. Välillä kuitenkin törmä-
tään jo 50-luvulla tunnistettui-
hin haasteisiin joka arkielämäs-
sä käyttäytyy  kuin hiekka ham-
maspyörien hampaiden välissä - 
hankaloittaa toimintaa.

Tehtävien merkitys 
korostuu

Johtamistehtävien lisäksi me-
rivoimissa on tehtäviä, jois-
ta muutoksen toteutumistavan 
kannalta muodostuu jonkinlai-

sia kulmapisteitä ja tehtävien 
merkitys korostuu. Näitä tehtä-
viä ovat luottamusmies- ja työ-
suojeluorganisaatiossa sekä työ-
hyvinvoinnin piirissä toimivien 
lisäksi henkilöstöhallinnon kaik-
ki tehtävät, HR-koordinaattorit, 
tukihenkilöt, kuraattorit, papit 
ja sekä puolustusvoimien ulko-
puoliset palveluja tuottavat työ-
terveyshuollon ammattihenkilöt.

Vaikka muutoksen koh-
teeksi joutuneita ei vielä tiede-
tä (viikolla 34) edellä mainitut 
henkilöt ovat saaneet esimer-
kiksi salaamiseen vihjaavia ja 
tiedon panttaamiseen liittyviä 
kommentteja. Muutosprosessi 

noudattaa tutkitusti tiettyjä lain-
alaisuuksia ja henkilöstön tunte-
muksiin voi viestinnällä vaikut-
taa. Muutoksen toteuttajat eivät 
ole voineet vaikuttaa rajoihin ja 
raameihin johon toiminta on so-
peutettava.  

Päätökset tämänkin raken-
nemuutoksen tuomiin sääs-
tövelvoitteisiin ovat syntyneet 
poliittisessa myllyssä, proses-
sin eteneminen on melko tar-
kasti ollut tiedossa ja luettavis-
sa julkisessa mediassa kilpailu-
kykyisen nopeasti. Näiden aito-
jen tiedotteiden lisäksi on suun-
nitteluvaiheessa, lähes kolmen 
vuoden ajan, ollut liikkeellä tie-

donjyväsistä kasatut koos-
teet, mitkä ovat aiheuttaneet 
myös henkilöstön edustajille 
työtä ja välillä hieman epäus-
kottavuutta.

Helmikuussa 2012 Me-
rivoimien esikunnan henkilös-
töosaston ohje henkilöstöasi-
oiden hoitamisesta rakenne-
muutoksessa paransi, mutta 

ei kokonaan poistanut arveluita 
tulevaisuudesta. Tähän oikean 
tiedon jakamiseen liittyen kaik-
ki henkilöstöjärjestöjen edusta-
jat, luottamusmiehet ja heidän 
varamiehet kutsuttiin Merivoi-
mien esikunnan henkilöstöosas-
ton järjestämään muutoskoulu-
tukseen viikolla 34. Samansisäl-
töinen  muutoskoulutus on jär-
jestetty myös esimiehille.

Kentältä kuultua jäsenten 
tuntemuksista

Merivoimissa yli kaksi vuotta 
sitten alkoi liikkumaan huhu-
ja mm. joidenkin toimipaikko-
jen alasajosta. Tiedottaminen 

Viime syksyn ja 
tämän vuoden alussa 
on havahduttu toden 

teolla siihen, että 
muutos on tosiasia.
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oli puutteellista ja joukko-osas-
toissa eri tasoista. Jossain osas-
toissa/ yksiköissä asioita vahvis-
tettiin ja joissain kiistettiin, ve-
dottiin keskeneräisiin suunnitel-
miin tai vahvistamattomiin tie-
toihin. Varmaa oli vain tulossa 
oleva muutos.

Vaikka puolustusvoimauu-
distuksesta on puhuttu ja aika-
tauluja näytetty ja tiedotettu, et-
tä uudistus tulee  koskettamaan 
kaikkia työntekijöitä jollakin ta-
valla.  Ei ensin alkuun haluttu 
uskoa, että se voisi oikeasti ta-
pahtua minulle ja silloin osa ih-
misistä oli sitä mieltä, että muu-
tokset eivät kosketa omaa työ-
paikkaa.

Viime syksyn ja tämän vuo-
den alussa on havahduttu to-
den teolla siihen, että muutos 
on tosiasia. Toiset reagoivat ti-
lanteeseen rauhallisesti, että 
katsotaan mitä tapahtuu, osal-
le on luvattu ylemmältä taholta 
paikka uudessa organisaatios-
sa? Tämä on aiheuttanut häm-
minkiä  ja kysymyksiä ihmisten 
keskuudessa, miten joillekin 
voidaan paikka luvata jo tässä 
vaiheessa. Osa työntekijöistä 
haluaa puhua muutoksesta jo-
ka päivä ja hakee tietoa milloin 
mistäkin ja tekee omia päätel-
miä jo pelkästään yhdestä lau-
seesta. Ei ihmisiä  kiinnosta ai-
kataulut ja käyrät vaan mitä mi-
nulle tapahtuu. 

Puolustusvoimissa siviileil-
lä on aika korkea keski-ikä ja yli 

50-vuotiaita paljon. Tämä aset-
taa haasteita löytää muualta 
työpaikkaa, samoin siviilit erit-
täin sitoutuneita puolustusvoi-
miin ja useimmilla on kymme-
nien vuosien työura takana.

Tämä askarruttaa vanhoja 
työtekijöitä, että yhtäkkiä ei ole-
kaan pätevä hoitamaan omaa 
tehtäväänsä vaikka tähän asti 
on ollut ja työt hoidettu hyvin ja 
kiitostakin on tullut. 

Oikeudenmukaisuutta ja lä-
pinäkyvyyttä tehtäväjaossa toi-
votaan.

Nyt lomien jälkeen on 
meillä seesteinen aika eikä pal-
jon kysymyksiä ole esitetty ei-
kä oikeastaan puhuttu mitään 
Pv uudistuksesta, mikä tuntuu 
myös ihmeelliseltä.  Työntekijät 
jatkavat nyt, kun ei mitään ta-
pahtuisi?

Maanpuolustuksen 
Henkilökuntaliitto MPHL ry

MPHL ry on Palkansaajajär-
jestö Pardian jäsen, joka kuu-
luu STTK:laiseen ammattiliitto-
kenttään.

MPHL ry on itsenäinen, 
puoluepoliittisesti sitoutumaton 
- suurin puolustushallinnossa ja 
rajavartiolaitoksessa niiden kai-
killa työpaikoilla toimiva siviili-
henkilöstön ammattiliitto. 

Liitto toimii teollisuusliitto-
periaatteella, joka tarkoittaa si-
tä, että kaikki saman työnanta-
jan palveluksessa niin ammat-
titutkinnon kuin korkeakoulu-

tutkinnonkin suorittaneet voi-
vat kuulua samaan liittoon. Se 
vastaa nykyaikaista neuvottelu-
toimintaa.

Noin 3000 jäsentä joista 
Merivoimissa n. 200 jäsentä.

Maanpuolustuksen Henki-
löliito ry:n arvot ovat:
 – Oikeudenmukaisuus
 – Tasa-arvoisuus
 – Luotettavuus ja
 – Poliittinen 

sitoutumattomuus

Näiden arvojen mukaisesti 
toimiessa on helppo elää ja neu-
vottelupöydässä näitä arvoja ar-
vostetaan. 

MPHL:tto asettaa puolus-
tusvoimissa kaikilla tasoilla pai-
kallis- alue- ja keskushallintota-
soille edustajansa mm. yhteis-
toimintaa ja palkkausta käsitel-
täessä työnantajan kanssa.

Maanpuolustuksen Hen-
kilökuntaliitto on sopeuttanut 
omaa toimintansa jäsenistön 
etuja paremmin palvelevaan 
muotoon useamman kerran. 
Sääntöjä on pidetty ajan tasalla 
ja liiton toiminta on vakaata ja 
hallittua. Nykyinen nimi Maan-
puolustuksen Henkilökuntaliit-
to MPHL otettiin käyttöön 1996 
pienen sääntömuutoksen yhte-
ydessä. Liiton puheenjohtajana 
toimiva Marja-Leena Karekivi, 
Merivoimien esikunnan henki-
löstöosastolta valittiin 1999 lii-
ton puheenjohtajaksi.

Välitetään toisistamme
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E rilaisilla ongelmilla on 
taipumus esiintyä yh-
dessä ja kasautua. So-

siaalinen syrjäytyminen ja mie-
lenterveysongelmat kulkevat 
usein käsi kädessä. Ongelmien 
monisäikeisyys ja kasautuminen 
asettaa haasteen yhteiskunnan 
palvelujärjestelmälle, sillä noni-
ongelmaiselle nuorelle miehel-
le on usein hankala löytää so-
pivaa palvelua järjestelmässäm-
me. Esimerkiksi mielenterveys-
palvelut eivät välttämättä koh-
taa kaikkia psyykkisesti oireile-
van nuoren tarpeita. Usein nuo-
ri tarvitsee tukea psyykkisen oi-
reilun lisäksi esimerkiksi asu-
miseen, taloudelliseen tilantee-
seen sekä mielekkään tekemi-
sen löytämiseen. Tilanteen te-
kee haastavaksi myös se, et-
tä nuoret miehet ovat osoittau-

tuneet erityisen haasteellisek-
si ryhmäksi tarpeenmukaisiin 
palveluihin hakeutumisessa ja 
ohjautumisessa. Miesten ha-
lu ja kyky tunnistaa ja tunnus-
taa avun tarve on usein heikom-
pi naisiin verrattuna. Yhteiskun-
nassamme on tarve erityisesti 
sellaisille miehille sopiville ma-
talan kynnyksen palveluille, joi-
hin on helppo tulla. 

Psykososiaalinen tuki 
tarpeen

Vuosi-ikäluokasta noin 30 % eli 
lähes 10 000 nuorta miestä ko-
ko maassa ei suorita varusmies- 
tai siviilipalvelusta. Kutsunnois-
sa noin 15 prosenttia vapaute-
taan palveluksesta joko mää-
räajaksi tai kokonaan, noin 40 
prosenttia heistä mielentervey-
dellisin perustein. Varusmies- 

tai siviilipalveluksen aloittaneis-
ta asevelvollisista noin 15 pro-
senttia keskeyttää palveluksen 
vuosittain. Yleisin keskeyttämi-
sen syy on mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt. 

Itsemurhien ehkäisypro-
jektissa tehty yhteistyö puolus-
tusvoimien kanssa sekä aikai-
semmat tutkimukset ovat an-
taneet viitteitä siitä, että varus-
mies- tai siviilipalveluksen ulko-
puolelle jääville on kasautunut 
paljon erilaisia psykososiaalisia 
ongelmia. Time out! Aikalisä! 
Elämä raiteilleen -hankkeessa 
tehty tutkimus osoitti, että pal-
veluksen ulkopuolelle jääneet 
miehet ovat jo lapsuusajan elin-
olojen suhteen lähtökohtaises-
ti palvelukseen määrättyjä mie-
hiä heikommassa asemassa. 
Aikuisikään päästyään heidän 

Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja Minna Savolainen
Minna Savolainen työskentelee projektipäällikkönä  
ja Kaija Appelqvist-Schmidlechner tutkijana Terveyden ja Hyvinvoinnin  
Laitoksen Mielenterveyden edistämisen yksikössä. Minna Savolainen  
vastaa valtakunnallisesta Aikalisä-toimintamallista.  
Kaija Appelqvist-Schmidlechner tutki väitöskirjatutkimuksessaan  
varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden nuorten miesten  
psykososiaalista hyvinvointia sekä Aikalisä -tukipalvelun vaikuttavuutta.

Time out! Aikalisä 
–toimintamallista apua nuoren elämän raiteilleen saattamiseen

Suurin osa maamme nuorisosta voi hyvin, mutta osalle nuorista kasautuu paljon 

erilaisia ongelmia. Huolta on kannettu erityisesti nuorten miesten syrjäytymisetä. 

Uusimman selvityksen mukaan maassamme on 33 000 koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolella olevaa nuorta, jotka ovat ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Kaksi 

kolmasosaa näistä on miehiä.

Teem
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Hankkeen tavoitteena oli kehit-
tää nuorille miehille soveltuva 
psykososiaalinen tukimuoto ja 
toimintamalleja palvelun organi-
soimiseksi sekä tutkia tukipalve-
lun tarkoituksenmukaisuutta ja 
vaikuttavuutta. 

Time Out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen yhteistyömallina 

Time Out! Aikalisä! Elämä rai-
teilleen toimintamalli perustuu 
kuntien, puolustusvoimien ja 
siviilipalveluskeskuksen yhteis-
työhön. Toimintamalli mahdol-
listaa aktiivisen tuen tarjoami-
sen nuorille miehille kutsun-
noissa ja palveluksen keskey-
tyessä. Tavoitteena on edistää 
nuorten miesten hyvinvointia, 
ehkäistä elämäntilanteeseen liit-
tyvien ongelmien vaikeutumista 
sekä auttaa ongelmien ratkaise-
misessa. 

Toimintamalli koostuu kol-
mesta osasta: tukipalveluun oh-
jaamisesta, tukipalvelusta sekä 
palveluohjauksesta (kuvio 2).
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Kuvio 1: Palvelukseen määrättyjen (AB) ja palveluksen ulkopuolelle jääneiden (CDE) miesten hyvinvointiin 
liittyviä muuttujia

tielleen on kasautunut palve-
lukseen määrättyjä enemmän 
erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia 
ongelmia: päihteiden ongelma-
käyttöä, taloudellisia ongelmia, 
työttömyyttä, asunnottomuut-
ta ja psyykkistä oireilua (kuvio 
1). Erityisen huolestuttavaa on, 
että kolmasosa palveluksen ul-
kopuolelle jääneistä miehistä on 
joskus elämänsä aikana harkin-
nut vakavasti itsemurhaa. 

Vaikka palveluksen ulko-

puolelle jäävien tuen tarve on 
pitkään ollut tunnistettu, tuki-
toimiin ryhtyminen ei aikaisem-
min ollut minkään sovitun tahon 
vastuulla. Haasteeseen vastaa-
miseksi käynnistettiin vuonna 
2004 Stakesin (vuodesta 2009 
alkaen Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos), puolustusvoimien, 
työministeriön sekä Helsingin 
ja Vantaan kaupunkien yhteis-
työnä Time Out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen -hanke (2004-2009). 

Kuvio 2. Aikalisä-toimintamalli
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Time Out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen -toimintamalli on täl-
lä hetkellä käytössä noin  200 
kunnassa aina pääkaupunki-
seudulta pohjoisimpaan Lap-
piin asti. Syksyn 2011 kutsun-
noissa tukipalvelua tarjottiin lä-
hes 30 000 nuorelle miehellä 
(noin 70 % ikäluokasta). Syksyn 
2012 kutsunnoissa tukipalvelu 
tavoittaa jo noin 90 prosenttia 
koko miesikäluokasta. Koulu-
tettuja Aikalisä-ohjaajia on  täl-
lä hetkellä noin 400 ja paikal-
lisia toiminnan perehdyttäjiä ja 
kouluttajia 25. 

Tukipalvelussa 
nuori saa oman 
henkilökohtaisen 
ohjaajan

Nuori ohjautuu Aikalisä -tu-
kipalveluun lähetteellä, joka 
tehdään hänelle kutsunnois-
sa tai palveluksen keskeyty-
essä. Kutsunnoissa tietoa 
tukipalvelusta antavat tuki-
palvelua toteuttavat ohjaajat. 
Palveluksen keskeytyessä jouk-
ko-osastoissa sosiaalikuraattorit 
tapaavat keskeyttävät miehet ja 
tekevät tukea tarvitsevista mie-
histä lähetteen oman kotikun-
nan Aikalisä-tukipalveluun. Vas-
taavasti toimitaan Lapinjärven 
koulutuskeskuksessa siviilipal-
veluksen keskeytyessä.  Tuki-
palvelu on asiakkaille vapaaeh-
toista, ja lähete siihen laaditaan 
nuoren suostumuksella.

Tukipalvelussa nuori saa 
oman henkilökohtaisen ohjaa-
jan, jonka kanssa hänellä on 
mahdollisuus selvitellä elämän-
tilannettaan. Ohjaajina toimi-
vat pääosin sosiaali-, terveys- 

ja nuorisoalan työntekijät, jotka 
ovat saaneet Aikalisä-toimintaan 
koulutuksen.  Yleisimmin nuo-
ret tarvitsevat tukea opiskelupai-
kan, työpaikan tai asunnon löy-
tämisessä sekä toimeentuloon 
tai mielenterveyteen liittyvissä 
asioissa. Tarvittaessa mies oh-
jataan muihin palveluihin.

Palveluksen keskeytyes-
sä nuori mies voi tarvita tukea, 
vaikkei hänellä olisikaan silmiin-
pistäviä ongelmia. Usein nuori 
mies joutuu suunnittelemaan 
lähitulevaisuutensa uudestaan, 
mikä saattaa tuoda mukanaan 

monenlaisia käytännön pulmia. 
Varusmiespalveluksen ulkopuo-
lelle jääminen voi olla nuorelle 
miehellä myös kova pettymys. 
Palveluksen suorittaminen ja 
siinä selviytyminen on monil-
le tärkeä onnistumisen koke-
mus, eräänlainen ”ajokortti tu-
levaisuuteen”. Tällä kokemuk-
sella voi olla erityinen arvo juuri 
niille nuorille miehille, joilta kel-
paamisen ja selviytymisen ko-
kemukset puuttuvat. Palveluk-
sen keskeytyessä miehille saat-
taa nousta tarve purkaa tilan-
nettaan ja pysähtyä miettimään 
tulevaisuuttaan jonkin ulkopuo-
lisen tahon kanssa. 

Pienikin tuki tuo myöntei-
sen  vaikutuksen miesten 
psyykkiseen hyvinvointiin

Tukipalvelun vaikuttavuutta on 
tutkittu kokeellisella vertailu-
asetelmalla hankkeen alkuvai-
heessa. Tutkimus osoitti, että 
interventioryhmään kuuluvien 
miesten psyykkinen kuormit-
tuneisuus väheni yhden vuo-
den seuranta-aikana enemmän 
kuin vertailuryhmään kuuluville 
miehillä. Tukipalveluun kiinnit-
tyivät erityisesti psyykkisesti oi-
reilevat miehet, joille oli kasau-
tunut erilaisia ongelmia.

Tukipalvelu sai myös 
miehiltä itseltään laajan hy-
väksynnän. Yli puolet tuki-
palveluun kiinnittyneistä ar-
vioi, että heidän elämänti-
lanteensa oli parantunut tu-
kipalvelun ansiosta. Mah-
dollisuus keskustella henki-
lökohtaisista asioistaan jon-
kun ulkopuolisen kanssa ko-
ettiin hyödylliseksi. Keskus-
telut auttoivat nuoria jäsen-

tämään oman tilanteensa ja kes-
kustelujen kautta aukeni myös 
uusia näkökulmia tulevaisuuden 
suunnitelmiin. Merkityksellisek-
si miehet kokivat sen, että syntyi 
tunne, että joku välittää. Nuo-
ret kokivat myös aktivoituneen-
sa oman elämän selvittelemises-
sä ja järjestykseen saamises-
sa. Nuoret saivat tämän lisäksi 
konkreettisia neuvoja ja vinkkejä 
asioiden hoitamisessa. Se, että 
enemmistö voisi suositella tuki-
palvelua myös kaverilleen osoit-
taa, että tapa toimia Aikalisässä 
on nuorten miesten kokemusten 
mukaan oikeanlainen.

Palveluksen 
keskeytyessä nuori 

mies voi tarvita 
tukea, vaikkei 

hänellä olisikaan 
silmiinpistäviä 

ongelmia.
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Kutsunnat hyvinvoinnin 
edistäjinä ja ongelmien 
ennaltaehkäisijöinä

Kutsunnat tarjoavat ainutlaatui-
sen väylän tavoittaa kokonainen 
nuorten miesten ikäluokka. Tä-
tä nuoren ja yhteiskunnan koh-
taamista ei ole riittävästi käytet-
ty hyväksi nuorten hyvinvoinnin 
edistämisessä ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä. Nuorten sosiaali- ja 
terveyspalveluissa peräänkuulu-

tetaan erilaisia sektorit ylittäviä, 
poikkihallinnollisia ja moniam-
matillisia toimintamalleja. Time 
Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen 
toimintamalli on osoittanut, että 
kuntien peruspalvelut ja puolus-
tusvoimat / siviilipalveluskeskus 
voivat toimia yhdessä riskiryh-
mään kuuluvien nuorten tavoit-
tamisessa ja tukemisessa. 

Maamme politiikkaohjel-
mat ovat alkaneet korostamaan 

ennalta ehkäisevien palveluiden 
tärkeyttä, sillä ongelmien ehkäisy 
ja hyvinvoinnin edistäminen tulee 
pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle 
edullisemmaksi kuin jo kärjisty-
neiden ongelmien ratkaiseminen 
ja hoito. Time Out! Aikalisä! Elä-
mä raiteilleen on yksi esimerkki 
vaikuttavaksi todetusta menetel-
mästä tällä saralla. 
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Olli J. Vuoristo
Kapteeniluutnantti Olli J Vuoristo palvelee 1.9.2012 lukien Merivoimien tutkimuslaitoksella  
hallintotoimiston päällikkönä. Sitä ennen hän on toiminut Merisotakoulussa komentoalan  
toimialapäällikkönä. Toimialapäällikön tehtävään sisältyi henkilöstöalan opetus palkatun  
henkilökunnan kursseilla ja toimiminen Merisotakoulun oikeusupseerina.

Laki on hyvä tuki aseelle
Perustuslaki on 
lakiperusta

Länsimaisen demokratian kes-
keisenä tunnusmerkkinä on to-
tuttu pitämään sitä, että asevoi-
mat on alistettu kansan valitse-
mille poliittisille päättäjille. Kan-
sanvaltaisen sotavaunun ohjas-
tajana on aina kansalainen itse. 
Sekä historiassa että nykyajassa 
on kammottavan vaikuttavia esi-
merkkejä huonosti kontrolloidus-
ta asevoimasta mittaamattoman 
kärsimyksen aiheuttajana. 

Suomen perustuslain 2 § 
3 momentissa on kirjaus: ”Jul-
kisen vallan käytön tulee pe-
rustua lakiin. Kaikessa julkises-
sa toiminnassa on noudatetta-
va tarkoin lakia.” Julkisen vallan 

lakiperusteessa sanoitetaan oi-
keusvaltion periaate, jossa toi-
meenpaneva viranomainen on 
alistettu kansalaisten valitsemi-
en elinten antamille säädöksil-
le ja päätöksille sekä tuomiois-
tuinten ja laillisuusvalvonnan ar-
vioinnille. Jopa yksittäinen kan-
salainen voi saattaa julkisen toi-
mijan vastuuseen. 

Suomen puolustusvoimis-
sa lainmukaisuus julkisen vallan 
käytön ja toiminnan vaatimuk-
sena koskee muutakin kuin vain 
oikeudellista toimialaa ja sotilas-
kurinpitoa. Kyse ei ole puolus-
tusvoimien toiminnan abstrak-
tista marginaalista, vaan kaiken 
toiminnan ytimeen tarkoitetus-
ta ohjauksesta. Monelle harjoi-

tuksen johtajalle harjoitusalueita 
koskevien hallintopäätösten val-
mistelu yhteistyössä oikeusup-
seerin kanssa onkin jo tullut tu-
tuksi kaikessa työläydessään. 
Toimivalta ja pelisäännöt saa-
daan näin kuitenkin selväksi, 
eikä kansalaisen maanpuolus-
tustahto romahda koettuun oi-
keuden loukkaukseen. 

Lainmukaisuuden vaati-
mus korostuu puolustusvoimien 
viranhaltijoiden jokapäiväisessä 
arjessa, mutta lainmukaisuuden 
tulokulma velvoittaa myös ase-
velvollisena palvelevia − reser-
viläisiä ja varusmiehiä. Hallituk-
sen esityksessä 1/1998 perus-
tuslakia luonnehditaan tasaval-
lan peruskirjaksi. Julkisen toi-
minnan lainmukaisuuden vaa-
timus on sijoitettu perustuslain 
ensimmäiseen lukuun osaksi 
valtiojärjestyksen perusteita. 

Laillisuus 
puolustusvoimien 
uskottavuustekijänä

Puolustusvoimien asessori ohjaa 
ja valvoo valtioneuvoston ase-
tuksen nojalla puolustusvoimi-
en toiminnan lainmukaisuutta ja 
sotilasoikeudenhoitoa. Apunaan 
asessorilla on Pääesikunnan oi-
keudellisesta osastosta puolus-
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tushaaraesikuntien sotilaslaki-
miesten kautta joukko-osastojen 
oikeusupseereihin asti jalkautuva 
oikeudellinen toimiala. 

Toimiva laillisuusvalvon-
ta on keskeinen osa lainkuuli-
aisuuden ylläpitoa. Korvaama-
ton rooli on myös sisäisen tar-
kastuksen toimijoilla ja eri toi-
mialojen hiotuilla toimintatapa-
malleilla ja omalla valvonnalla. 
Oman alani perustyössä koros-
tuvat palvelussuhteen ehdot.

Pelkkä valvonta, tarkastuk-
set ja toimintatapojen määrittä-
minen eivät kuitenkaan korvaa 
jokaisen puolustusvoimien pal-
veluksessa olevan omaan itse-
kuria ja halua toimia oikein.

Laki puolustusvoimista sää-
tää puolustusvoimien ensimmäi-
seksi tehtäväksi Suomen sotilaal-
lisen puolustamisen, johon kuu-
luu kansan elinmahdollisuuksi-
en, perusoikeuksien ja valtiojoh-
don toimintavapauden turvaami-
nen ja laillisen yhteiskuntajärjes-
tyksen puolustaminen. Suoma-
laisen sotilaallisen voiman käyt-
tö on sidottu kansainvälisiin so-
pimuksiin. Laillisen yhteiskunta-
järjestyksen puolustajan uskotta-
vuus edellyttää hyvin sitoutunut-
ta laillisuusasennetta. Pahimmil-
laan lainkuuliaisuudessaan hor-
juva organisoitunut asevoima 
saattaisi jopa itse muodostua va-
kavaksi uhaksi lailliselle yhteis-
kuntajärjestykselle. 

Muilla ei ole ilman säädös-
perustaa asiaa puolustusvoimi-
en toimivallan tontille eikä puo-
lustusvoimilla oman tonttinsa 
ulkopuolelle. Kärjistettynä esi-
merkkinä: vaikka varuskunta 
katoasikin, yksittäinen maakun-

ta ei saa perustaa aseellisia jär-
jestyskaarteja, eikä puolustus-
voimat puolestaan saa määrätä 
omavaltaisesti verovapausräls-
sejä henkilökunnalleen, vaikka 
kilpailu osaavasta työvoimasta 
olisi kuinka kiivas. 

Oman toimivallan, niin asial-
lisen, asteellisen kuin alueellisen-
kin, rajojen tiedostaminen on oi-
kean toiminnan avain. Kaikkea ei 
saa tehdä. Varttunut sotilassuku-
polvi muistanee vielä kadonnei-
den varusesineiden käsittelyssä 
esimiehen tokaisun: ”Maksakaa 
taikka rankaisen.” Jotkut kuulivat 
lauseen vielä 80-luvun lopulla, 
vaikka Vahingonkorvauslaki sää-
dettiin jo 1974. Nykyinen vahin-
koasioiden käsittely on ohjeistet-
tu lainmukaisesti. Niinpä nuo-
remmalle polvelle tällainen puhe 
on vain vanhojen miesten ”sota-
juttu”, joka lienee omasta pääs-
tä keksitty.

Laillisen asenteen 
turvaaminen

Arvot ovat niin kuin parisuhde: 
ilman vaalimista ei ole yhteistä 
tulevaisuutta. Arvojen tradee-
raaminen edellyttää arvoihin si-
toutuvaa kasvatusta. Laillisuus 
puolustusvoimien itsestäänsel-
vyytenä ei säily ilman oikeiden 
toimintatapojen koulutusta ja 
uusien soturi- ja virkamiessu-
kupolvien arvokasvatusta.

Merisotakoulussa sotilasam-
matillisella opintojaksolla 1 hen-
kilöstöhallinnon koulutus aloite-
taan hallinnon lainmukaisuudes-
ta, normihierarkiasta ja toimival-
lan erittelystä, jotta opiskelijat 
saavat mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa uraansa oikean 

tulokulman viranhoitoonsa. Lail-
lisuusperiaatteen omaksumisel-
la saadaan opiskelijoille myös 
mahdollisimman laaja siirtovaiku-
tus viranhoidossa käsittelemiin-
sä hallinnollisiin ja oikeudellisiin 
asioihin. Opetuksessa tähdätään 
ymmärrykseen: kaikki perustuu 
johonkin, ja tieto on yksittäisen 
virkamiehen löydettävissä.

Vaikka laillisuudesta puhut-
taessa mielikuvat helposti suun-
tautuvat massiiviseen määrään 
arjelle vieraita säädöspykäliä, 
kyse on yksittäisen puolustus-
voimien henkilön osalta kui-
tenkin enemmän periaatteiden 
omaksumisesta: arkisesta ky-
vystä johtaa periaatteista käsin 
oikea tilannekohtainen toimin-
ta, siis opitun siirtovaikutukses-
ta.  Laillisuuden omaksumises-
sa kyse on viimekädessä puo-
lustusvoimien eettisen toiminta-
kyvyn ylläpitämisestä. 

Olen Perustietoa puolus-
tusvoimissa -kurssilla joskus tii-
vistänyt aloittelevalle virkamie-
helle kolme periaatetta, joiden 
avulla pärjää aika pitkälle:
1. ”Älä vedä turpaan.” 

(Virkamiehellä on 
käyttäytymisvaatimus 
myös vapaa-aikana.)

2. ”Älä varasta.” (Palkat ja 
korvaukset tyydytään 
ottamaan vain sellaisena 
kuin kuuluvat eikä 
korruptioon antauduta.)

3. ”Muista rakastaa.” 
(Yhteiskunnan palvelijana 
virkamies huolehtii hyvän 
asiakaspalvelun asenteella 
sekä tehokkaasta 
hallinnosta että yksittäisen 
ihmisen oikeusturvasta.)

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat



38

Kornetisti ja apulaiskapellimestari Georg 
Malmstèn rakensi Merivoimien brändiä
Vaikka Georg Malmstén (1902-1981) muistetaan yleisimmin iskelmälaulajana ja sä-

veltäjänä, hänen panoksensa Suomen Merivoimille ja puolustusvoimille ansaitsee 

painokkaan huomionsa. Malmstén teki merkittävän maineenrakennustyön 1920-lu-

vun sotilasmuusikkona ja jatkosodan ajan viihdytysjoukoissa. Hänen toimintaansa lei-

masi aina voimallinen isänmaallisuus ja merellisyys. Jo puolustusvoimien propagan-

daelokuvan ”Meidän poikamme merellä” perusteella, joka teki tunnetuksi Sinitakkien 

marssin, Malmsténia voi nykyilmauksin nimittää eläväksi Merivoimien brändiksi.

Pekka Kurvinen

Georg Malmsténia käytettiin viihdytystoiminnassa jopa enemmän kuin muita taiteilijoita. 
Musiikkiupseerin yhtye soitti Helsingin työväentalon Propaganda-aseveljien 10. asemiesillassa 1942.
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tamaan opinnot alttotorvella ja 
es-kornetilla. Kansakoulujen vä-
lisen musiikkikilpailun hän voitti 
puhaltamalla es-kornetilla Vaa-
san marssin. Oppikoulun sijaan 
nuorukainen halusi Helsingin 
Musiikkiopistoon, mutta vähä-
varaisuuden vuoksi trumpetin-
soitonopintoja kesti vain vajaa 
kaksi vuotta. Fazerin juoksupo-
jan tehtävistä hän siirtyi johta-
jan suhteiden avulla Helsingin 
Torvisoittokunnan soitto-oppi-
laaksi. 16-vuotiaana Malmstén 
pääsi soitto-oppilaaksi Valkoi-
sen Kaartin Soittokuntaan ja 
17 vuotta täytettyään hän saat-
toi liittyä vapaaehtoisena korne-
tinsoittajana suorittamaan ase-
palvelustaan Laivaston Soitto-
kuntaan. 

Musiikkipursimies ja 
soittokunnan varajohtaja

Vuonna 1922 Malmstén liittyi 
Laivaston Soittokuntaan Suo-
men nuorimpana musiikkipur-
simiehenä ja aloitti uudelleen 
opinnot Helsingin Konservatori-
ossa. Vuosina 1922-1930 hän 
opiskeli Helsingin Musiikkiopis-
tossa ja Konservatoriossa. So-

tilaskapellimestarin uraa silmäl-
lä pitäen opinto-ohjelmaan mu-
kaan otettua soitinnusta opet-

ti musiikkikapteeni Lenni Lin-
nala. Taiteilijan haaveena olikin 
Laivaston Soittokunnan kapelli-
mestarin paikka. 

Malmstén päätyi lopul-
ta soittokunnan varajohtajaksi. 
Helsingin Konservatorion johta-
ja Erkki Melartin kirjoitti syksyl-
lä 1928 puhallinsoittajalle hyvät 
suositukset hänen hakiessaan 
Laivaston kapellimestarin virkaa. 

Silloinen kapellimestari 
Karl Nikolai Hellman halusi siir-
tyä eläkkeelle, mutta hakijoiden 
määrä jäi syksyllä 1928 vähäi-
seksi. Hellmanin eläkkeelle jää-
minen siirtyi vuoteen 1935, Täl-
löin taiteilija oli jo iskelmälaula-
ja, ja viive vei mieheltä kapelli-
mestarin paikan.

Soittokunnasta Malmstén 
erosi 30.6.1930. Aika ei enää 
riittänyt kaikkeen, sillä hän oli 
aloittanut uransa ooppera- ja le-
vylaulajana. 

Mutta Molli-Jori ei unoh-
tanut Merivoimia eikä Laivasto 
häntä. Vuonna 1933 valmistui 
puolustusvoimien propaganda-
elokuva, ensimmäinen suoma-
lainen musikaali ”Meidän poi-
kamme merellä”, joka oli jatko-

osa Erkki Karun 1929 oh-
jaamalle elokuvalle ”Meidän 
poikamme”. Kuvaukset olivat 
muun muassa Helsingin Me-
rikasarmilla, Tammisaares-
sa, tykkivene Uudellamaalla, 
panssarilaiva Väinämöisellä, 
sukellusvene Iku-Tursolla se-
kä koululaiva Suomen Joutse-
nella. Georg Malmstén näytteli 
pääosassa reservin ylikersant-

tia Pekka Kuusistoa ja oli sävel-
tänyt myös elokuvan musiikin. 
Sinitakkien marssi soi edelleen 

S tadin kundin koske-
tus musiikkiin syntyi, 
kun Georg kuuli Pe-

lastusarmeijan soittoa naa-
puripihasta. Syntyi innos-
tus soittokuntiin, ja Georg 
meni pikku poikana ”johta-
maan” Helsingin Torvisoit-
tokuntaa Esplanadin puis-
tossa. Kapellimestari Alexei 
Apostol ennusti pojan joh-
tavan vielä joskus oikeasti 
soittokuntaa.

Malmstén oli yhdek-
sän, kun Helsingin Torvisoitto-
kunta etsi kiertokirjeitse soit-
to-oppilaita, ja hän pääsi aloit-

Georg Malmsténin 
säveltämä Sinitakkien 

marssi soi edelleen 
miltei jokaisessa 

Merivoimien 
juhlatilaisuudessa.

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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miltei jokaisessa Merivoimien 
juhlatilaisuudessa; Hangö val-
sen – Leila-valssi taas on tans-
si- ja karaokeyleisön lemmikke-
jä. Elokuvatrilogia päättyi seu-
raavana vuonna valmistunee-
seen osaan ”Meidän poikamme 
ilmassa – me maassa”.

Laivaston sota-ajan 
viihdyttäjä

Aliluutnantti Georg Malmstén 
astui palvelukseen Turun Lai-
vastoasemalla 23.6.1941. Tal-

visodan aikana hän oli palvel-
lut Helsingin Laivastoasemalla 
toimistoaliupseerin tehtävissä. 
Viihdytystoiminta ei ollut vielä 
järjestäytynyttä, mutta taiteilija 
lauloi laivaston omassa piirissä 
ja kävi muun muassa kiertueella 
Laivaston Soittokunnan kanssa. 

Reservistä palvelukseen 
käsketty sotilas oli esiintynyt 
Turussa suuressa viihdetilai-
suudessa, jossa hänen lisäk-
seen oli muiden muassa pai-
kallinen soittokunta. Onnistu-
nut konsertti oli tarkoitus esit-
tää seuraavana päivänä pans-
sarilaiva Ilmarisella. Syyskuun 
13. päivänä, varhain aamulla 
Malmstén sai kuitenkin kuulla 
järkyttävän uutisen, joka kos-

ketti häntä koko loppuelämän. 
Ilmarinen oli uponnut edellise-
nä iltana tehtävää suorittaes-
saan, ja 300 suomalaista me-
risotilasta oli kuollut. Konsertti 
jäi pitämättä. 

Georg Malmstén ehti pal-
vella Turun Laivastoasemalla 
melkein tasan kuusi kuukaut-
ta, kunnes hänet 22.12.1941 
lomautettiin. Musiikkikapteeni 
Muukka määritteli taiteilijan teh-
täväksi sotilaspassiin ”valistus-
toimiston viihdytyskiertueella”.

Yhteistyössä Pallen kanssa

Pääesikunnan sota-aikainen pro-
pagandisti, majuriksi sittemmin 
ylennyt Reino Palmroth (Hirvi-
seppä, Palle) ja Georg Malmstén 
olivat tavanneet ensimmäisen 
kerran meriväen kasarmin kant-
tiinissa syystalvella 1924. Pal-
le oli Skattalla alokkaana Au-
topataljoonassa, ja pursimies 
Malmstén esitti alokkaille viih-
deohjelmana omia ruotsinkieli-
siä merilaulujaan. Ensimmäiset 
Malmsténin sävellykset Palle sa-
noitti 1930-luvun alussa.

Vuoden 1942 alussa olo-
jen alkaessa vakiintua levytys-
toiminta kyettiin taas aloitta-
maan. Laulaja jatkoi levytyk-
siä Saksassa, jossa päätarkoi-

tuksena oli levyttää Reino Palm-
rothin sanoittamat saksalaiset ja 
suomalaiset marssilaulut. Levy-
tyksiä Berliinissä säesti Berlii-
nin Poliisien Soittokunta, joka 
nimettiin levyetiketissä Sotilas-
orkesteriksi. Saksan-levytyksi-
en jälkeen alkoi lyhytelokuvan 

Esiintymispaikkojen välejä kuljettiin 
usein myrskyssä ja tuulessa pienillä 

yhdysveneillä, ja joskus jouduttiin 
pakenemaan panssarilaivoja 

pommittanutta vihollista.

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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”Kenttäpostia” valmistelu. Se 
oli elokuva, joka ”tuo kotirinta-
man tervehdyksen pojille etulin-
joille ja jossa nähdään tunnettu-
jen taiteilijoiden tanssivan, soit-

tavan ja laulavan”. Elokuvassa 
Malmstén lauloi siinä Saksassa 
levyttämänsä kappaleet ”Meri-
pojan preivi” ja ”Äänisen aallot”. 

Linnakkeilta 
laivastotukikohtiin

Soittajaupseerin saatua toisen 
kerran vapautuksen palveluk-
sesta 18.12.1943 on hänen 

Muusikko aluksella jatkosodan aikana siellä jossain. Kiertueet ulottuivat koko Suomen alueelle aina 
Liinahamarista Pohjanlahden perukoiden kautta Suomenlahden salaisiin sopukoihin. 

Puolustusvoimat
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tehtäväkseen sotilaspassiin lii-
kekannallepanon aikana määri-
tetty ”viihdytystehtävissä”. Hän 
ei yleensä ollut mukana Pääma-
jan viihdytyskiertueilla. Laivas-
to ilmeisesti halusi pitää suosi-
tun viihdyttäjän omanaan, kun 
sellainen oli saatu joukkoihin. 
Malmsténia käytettiin viihdy-
tystoiminnassa jopa enemmän 
kuin muita taiteilijoita.

Toiminta oli yhtämittaista 
matkustamista linnakkeiden ja 
laivastotukikohtien välillä. Kiertu-
eet ulottuivat koko Suomen alu-
eelle aina Liinahamarista Pohjan-
lahden perukoiden kautta Suo-
menlahden salaisiin sopukoihin. 
Kukaan muu tuskin kiersi näin 
laajalla alueella. Esiintymispaik-
kojen välejä kuljettiin usein myrs-
kyssä ja tuulessa pienillä yhdys-

veneillä, ja joskus jouduttiin pa-
kenemaan panssarilaivoja pom-
mittanutta vihollista. Malmsténin 
kaksikielisyys laajensi viihdytys-
kiertueita myös ruotsinkielisiin 
joukko-osastoihin.

Taiteilija huomasi kiertueil-
la lopullisesti musiikin ja laulun 
suuren voiman. Vihollista pilkan-
neita propagandalauluja oli tur-
ha laulaa, mutta sellaiset lau-

Kolmastoista asemiesilta Helsingin messuhallissa 25.3.1942. Puolustusvoimat



43Rannikon Puolustaja 3 | 2012

lut, jotka hetkeksikin saivat so-
dan unohtumaan, olivat suosit-
tuja. Malmstén on kertonut laula-
neensa sota-aikana eniten laulu-
ja ”Ilta skanssissa”, ”Vanhan me-
rimiehen koti-ikävä”, ”Seiskarin 
valssi” ja ”Heili Karjalasta”.

Helsingin Laivastoaseman 
kapellimestarina

Jatkosodan loppuvaiheet Georg 
Malmstén palveli sotilaskanta-
kortin mukaan ”soittokunnassa” 

asemapaikkanaan Helsingin Lai-
vastoasema. Vuodessa 1944 oli 
merkittävää se, että Jorkka pää-
si purjehduskauden alusta joh-
tamaan Helsingin Laivastoase-
man Soittokuntaa, jonka sotilas-
mestari Einar Taimela oli perus-
tanut jo talvisodan aikana. En-
nen Malmsténia soittokuntaa oli-
vat johtaneet myös Eero Viiki ja 
Yrjö Syrjälä. Pienikokoinen soit-
tajisto soitti aluksi lähinnä omak-
si ilokseen, mutta soittokuntaan 
komennettiin lisää miehiä, kun 
sen tarpeellisuus alettiin havaita. 

Jatkosodan alussa Soit-
tokunta oli saanut yhä enem-
män viihdytystehtäviä, ja kun 
Malmstén tuli kapellimestariksi, 
soittokunta komennettiin koko-
naan viihdytystehtäviin. Orkes-
teri kiersi viihdyttämässä laivas-
toyksikköjä ympäri Suomen, ja 
matkat olivat usein viikon mittai-
sia. 3. elokuuta 1944 Malmstén 
esiintyi viimeisessä asemiesil-
lassaan sodan aikana Korian 
sotilaskodissa. 

Vapaudenristi ja 
puolustusvoimien 
hopeinen ansiomitali

Georg Malmsténille myönnet-
tiin VR 4 -ansiomitali 13.10. 
Varusteet hän luovutti 23.11., 
ja 25.11.1944 hänet vapautet-
tiin palveluksesta ylimääräisis-
sä harjoituksissa ja liikekannal-
lepannuissa joukoissa. Samalla 
hän sai toistamiseen VR 4 -an-
siomitalin. Sotilaspassi määrit-
tää hänen käytöksekseen hy-
vän, ammatikseen ”sångare”, 
laulaja, erikoiskoulutuksekseen 
musiikkiupseeri, palveluskelpoi-
suusluokakseen A1 ja tehtäväk-

seen liikekannallepanon aikana 
kapellimestarin tehtävät. 

Vuonna 1945 musiikkiup-
seerilla oli mahdollisuus saada 
Laivaston soittokunnan kapelli-
mestarin virka. Ilmeisesti armei-
jan ylikapellimestari August Hut-
tunen esti Malmsténin pääsyn 
Laivaston soittokunnan kapel-
limestariksi. Hän piti Joria ”tin-
geltangel-miehenä” ja siksi sopi-
mattomana tähän virkaan. 1948 
muusikko nimitettiin Helsingin 
Poliisisoittokunnan kuukausi-
palkkaiseksi kapellimestariksi. 

Georg Malmstén palveli 
maataan uskollisesti sodan ai-
kana eikä halunnut jättää sitä 
missään vaiheessa. Työstään 
hän ei kuitenkaan ehtinyt saada 
virallista tunnustusta. Malmstén 
kuoli toukokuussa 1981, ja vas-
ta vuonna 1988 viihdytyskiertu-
eiden elossa oleville taiteilijoille 
myönnettiin puolustusvoimien 
hopeinen ansiomitali.

Lähteet:

Partanen, Pekka, 2009. Oop-
peraa laulavasta sotilas-
soittajasta suomalaisen 
iskelmän isäksi - Georg 
Malmsténin uran muutos 
1920-30-lukujen vaihtees-
sa. Kandidaatin tutkielma, 
musiikkitiede. Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopisto.

Partanen, Pekka, 2012. Ra-
diosta esiintymisvavoille - 
Georg Malmsténin toimin-
ta vuosina 1941-1948. 
Pro gradu –tutkielma, mu-
siikkitiede. Jyväskylä: Jy-
väskylän yliopisto.
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TATTOOTA,
jolla on tarkoitus
Saat ainoastaan tatuointiliikkeitä toisensa perään, kun koetat googlettaa suurimpi-

enkin tattootapahtumien verkkosivuja. Ihmiset eivät tiedä, mikä tattoo on, tiivistää 

maineikkaan Virginia Tattoon tuottaja Scott Jackson tattoobrändin perusongelman. 

Maanpuolustushenkeä kohotetaan tattooestradeilla kansainvälisen diplomatian 

sekä korkealaatuisen kulttuurivaihdon keinoin. Monipuoliset yhteistyökuviot edistä-

vät sotilasorganisaatioiden integroitumista muuhun yhteiskuntaan.

Kaisa Rönkkö
Kirjoittaja toimii pääesikunnassa intendenttinä

Teem
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1100-luvulla rakennettu Edinburghin linna, Skotlannin suosituin matkailunähtävyys, toimii kulissina maailman merkit                                         tävimmälle sotilasmusiikkitapahtumalle.
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T attoo – sotilasmusiikkia 
vai tatuointeja – dilem-
malle nyökkäiltiin ym-

märtävästi, kun tattootuottaji-
en kansainvälinen kattojärjestö 
IATO (International Association 
of Tattoo Organizers) kokoon-
tui heinäkuussa Basel Tattoon 
yhteyteen kartoittamaan tat-
toobrändin nykytilaa.

– On väärin sanoa, että tat-
too on vain musiikkitapahtuma 
tai sotilasmusiikkitapahtuma, sa-
noo Scott Jackson. Se on ennen 
kaikkea emotionaalinen, tunteita 
nostattava elämys.

Baselin ja Berliinin tattoita 

tuottava Eric Julliard muotoilee 
tattoovisionsa seuraavasti:

– Tattoo on ainutlaatuinen 
sekoitus showelementtejä ja 
marssimusiikkia, viihteellisyyt-
tä ja sotilaskulttuuria, jotka sido-
taan toisiinsa vuoroin traditioilla, 
vuoroin moderneilla elementeillä.

Basel Tattoossa kaikki viisi-
toista marssishowta 8000 paik-
kaisessa katsomossa loppuun-
myytiin. Vaikka kansainvälisillä 
tattoilla on vakioyleisönsä, on 
kulttuuritarjonnan yhä vain kas-
vaessa ja yleisön makumielty-
mysten samalla pirstaloituessa, 
tattoonkin vahvistettava ja päi-

vitettävä sekä ydinviestejään et-
tä viestintästrategioitaan.

– Voimme kehittää show-
elementtejä ja kaikenlaista 
näyttämötekniikkaa loputtomiin 
sekä kosiskella yleisöä suurilla 
tähdillä. Pelkän huippusuositun 
viihdekonsertin tuottaminen on 
kuitenkin epäonnistunut tattoo, 
toteaa Scott Jackson.

Kansainväliset tattootapah-
tumat pyrkivät vahvistamaan yh-
teiskuntasuhteitaan ja saamaan 
uusia ystäviä yleisökasvatus-
projekteilla sekä koululaisille tai 
muille erityisryhmille suunnatuil-
la konserteilla ja työpajoilla. Yk-

thE royal Edinburgh military tattoo1100-luvulla rakennettu Edinburghin linna, Skotlannin suosituin matkailunähtävyys, toimii kulissina maailman merkit                                         tävimmälle sotilasmusiikkitapahtumalle.
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si toimiva keino tuoda tattoon 
edustama sotilaskulttuuri lähel-
le kansaa on kutsua esiintyjiksi 
myös paikallisia siviiliryhmiä.

– Useampi militääriskep-
tikko on kääntynyt tattoofanik-
si laulettuaan mukana tattoofi-
naalin kuorossa, nauraa tuotan-
non assistentti Carol Jones Ba-
sel Tattoosta. 

Myös teemoilla pyritään ta-
voittamaan uusia yleisöryhmiä. 
Puolustusvoimat halusi vuoden 
2011 tattookiertueen ”Silta yli 
sukupolvien” -sloganillaan kut-
sua tapahtumiin paitsi veteraa-
nit myös heidän lapsenlapsen-
lapsensa.

Taustavoimina auktori-
teetteja, luksusautoja ja 
vapaaehtoistyövoimaa

Suuret kansainväliset tattoot 
voidaan jakaa kolmeen katego-
riaan; Sotilasorganisaation jär-
jestämiin tapahtumiin, tattoota-
pahtumiin, joissa puolustusvoi-
mat on mukana yhteistyökump-
panina sekä puhtaasti kaupalli-
siin tattoon nimeä kantaviin ta-
pahtumiin. IATO-verkoston tat-
toot ovat voittoa tavoittelemat-
tomia tapahtumia, jotka järjes-
tetään vähintäänkin yhteistyös-
sä sotilasorganisaation kanssa

Suurissa tattoissa satapäi-
sen esiintyjäjoukon kaitsemisek-
si sekä tattoon käytännön jär-

jestelyihin tarvitaan myös laaja 
joukko vapaaehtoistyövoimaa. 
Baselissa vapaaehtoisia toimi 
22:ssa eri tehtävässä yli 500. 

Laadukkainkaan tattoota-
pahtuma ei elä eikä kehity pel-
kästä kansallishengestä tai tal-
koovoimin. Merkittävissä kan-
sainvälisissä tattootapahtumissa 
julkinen sektori antaa tapahtu-
malle paitsi materiaalista tukea, 
myös arvovaltaa. Esimerkiksi 
Moskovan tattoon vastuullisena 
järjestäjänä on vaikutusvaltainen 
Kremlin Hankkijakilta yhteistyö-
kumppaneinaan Venäjän kulttuu-
ri-, ulko- ja puolustusministeriöt, 
Venäjän presidenttihallinto sekä 
Moskovan kaupunki.  Sponsori-

Puolustusvoimat / combat camEraPuolustusvoimien Varusmiessoittokunta Basel Tattoon paraatissa heinäkuussa 2012.
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en joukossa on Moskovan luk-
suskauppakeskuksia, Mosko-
va Gazetan ja Izvestijan tapai-
sia merkittäviä sanomalehtiä, öl-
jy-yhtiö Lukoil, vakaimpia venä-
läispankkeja sekä vuosittain vaih-
tuvia suuryrityksiä. Tänä vuonna 
sponsoreihin kuuluvat Venäjälle 
tehtaitaan suunnittelevat Jaguar 
sekä Jaguar Land Rover.

Basel Tattoon taustavoimina 
ja rahoittajina ovat yhtälailla Ba-
selin kaupunki ja Sveitsin armei-
ja.  Yhteistyökumppanien mää-
rä on vaikuttava. VIP-lounges-
sa esillä on muun muassa muu-
tama Mercedes Benz ja Rolex. 
Heineken tarjoaa olutta, Piper-
Heidsieck samppanjaa. Base-
lin liikennelaitos sponsoroi julki-
sen liikenteen liput tattoon esiin-
tyjäjoukolle. Lisäksi sponsoreina 
ovat muun muassa Hilton Basel 
sekä urheiluvaatemerkki Swit-
cher. Vaikuttavat mediayh-
teistyösponsorit mahdollis-
tavat tapahtumalle merkit-
tävän televisionäkyvyyden 
Keski-Euroopassa.

– Loistokkuus, korkea 
profiili, yhteiskuntavastuu, 
vakaus ja vaikuttavuus, lis-
taa Eric Julliard perusteita, 
joilla sponsorit ovat lähteneet 
mukaan Basel Tattooseen.

Kansainvälisyys 
vahvistaa 
kansallistunnetta

Tattoista on kehittynyt musiik-
kifestivaaleja, joiden ohjelmiin 
sisältyy monenlaisia ilmaista-
pahtumia ja konsertteja. Halki 
kaupungin kulkeva paraati tuo 
sotilasmusiikkiperinteen osak-
si kaupunkikulttuuria. Tattoiden 

sydämiä ovat kuitenkin marssi-
showt, joissa sotilassoittokunnat 
ylväissä univormuissaan esittä-
vät kuviomarssiosaamistaan ja 
usein myös kansallisia erityis-
piirteitään. Kivääritaitoryhmät, 
rumpuryhmät, tanssijat, solistit 
ja kuorot ovat jo muodostuneet 
perinteiseksi lisäväriksi. 

Tattooshowt huipentuvat 
finaaliin, johon kaikki tattoon 
esiintyjät kokoontuvat yhteisnu-
meroihin. Useat kansainvälisten 
tattoiden tuottajat kertovat, et-
tä yleisötutkimusten perusteel-
la finaali on ehdottomasti suo-
situin ohjelmanumero vuodes-
ta toiseen. Se on tattoon kruu-
nu, joka kokoaa kansat yhteen.

– 96 prosenttia yhdysval-
talaisesta yleisöstämme sanoo, 
että show tekee heidät ylpeiksi 
kansallisuudestaan, kertoo Scott 
Jackson Virginia Tattoon vuosit-
taisten yleisötutkimusten tuloksis-
ta. Toinen tattoon avainelemen-
teistä on kunnioitus toisia maita 
ja kulttuureja kohtaan, kansain-

välinen yhteistyö. 
Ideoita, solisteja, ohjel-

manumeroja ja markkinoin-
tistrategioita voi kopioida toi-
sista tapahtumista. Tattoon 
kulmakivenä on kuitenkin 
kansallisylpeys, oman kan-
sallishengen ja maanpuolus-
tushengen ylläpitäminen ja 
kohottaminen.

Ja ei, tämä kaikki ei 
edellytä pelkkää jääkärimars-

sia Haminassa tai Slaavittaren 
jäähyväisiä Venäjällä.

– Tattoon idea on tuoda 
kansallishenki ja kansallisylpeys 
tähän päivään, pohtii maailman 
suurimman tattoon, Edinburgh 
Military Tattoon toiminnanjohta-
ja, prikaatinkenrali David Alfrey.

Tattootapahtumien yhteis-
kunnallisesta ja historiallises-

Brittiryhmä Massed Pipes and Drums  
kuviomarssiesityksessään Basel Tattoossa vuonna 2012.

 basEl tattoo

Tattoon kulmakivenä 
on kuitenkin 

kansallisylpeys, oman 
kansallishengen ja 

maanpuolustushengen 
ylläpitäminen ja 
kohottaminen.
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ta perspektiivistä kertovat myös 
tattoolavojen sijainnit. Jo mo-
neen tattookatsomoon kiipeä-
minen nostattaa tunteita. Maa-
ilman suurimman ja tunnetuim-
man tattoon, Edinburgh Military 
Tattoon, esiintymislavan kulissi-
na on Edinburghin linna. Mosko-
van tattoo puhalletaan Punaisella 
torilla, koko Venäjää usein sym-
boloivan Pyhän Vasilin katedraa-
lin värikkäiden ja kierteisten tor-
nien helmassa. Koko tapahtuma 
on nimetty Kremlin Spasskin tor-
nin mukaan. Berliinin tattoossa 
sisähalliin rakennetaan ikoninen 

Brandenburgin portti.
Ulkoilmatattoiden lavat 

pystytetään usein lähelle kasar-
mien näyttävimpiä torneja tai 
muita sotilashistoriallisesti mer-
kittäviä paikkoja.

Kansainvälistä 
suhdetoimintaa ja 
spontaania rauhantyötä

Suuret kansainväliset tattoot am-
mentavat vuosittaiset teemansa 
yhteiskunnallisista tapahtumis-
ta, historiallisista merkkivuosis-
ta sekä nykyhetkestä. Vuon-
na 2012 tattooteemoina olivat 

muun muassa 1812 juhlavuo-
si, Englannin kuningatar Elisa-
bet II:n vallassaolon 60-vuotis-
juhla, 100 vuotta Titanicin up-
poamisesta ja Lontoon olympia-
laiset.  Hyväntekeväisyyteen se-
kä rauhantyöhön liittyvät teemat 
ovat myös suosittuja.

– Koen, että tattootapah-
tumat heijastavat tätä aikaa ja 
ajan trendejä. Ne kuljettavat 
mukanaan maailman tapahtu-
mia ja lisäävät kansallistunnetta 
kansainvälisen yhteistyön kaut-
ta, sanoo prikaatinkenraali Al-
frey, joka ennen Edinburgh Tat-
toon tehtäväänsä toimi 34 vuot-
ta sotilasuralla.

Sotilasorganisaation ollessa 
mukana on itsestään selvää, et-
tä esiintyjät ovat myös virallisen 
kansainvälisen diplomatian vies-
tinviejiä. Eiväthän virkapuvuissa 
oman maansa lipun alla marssi-
vat sotilaat voi esiintyä ilman po-
liittisia konnotaatioita. Vielä vuon-
na 2009 oli Suomessa valtakun-
nallisen uutisoinnin asia se, että 
suomalaiset sotilassoittajat, Mos-
kovan tattooseen osallistuneet 
Pohjan ja Lapin sotilassoittokun-

The Republic of Korea Traditional Army Band  
Virginia Tattoossa huhtikuussa 2007.

virginia tattoo

Kymmentä eri kansallisuutta edustavat esiintyjät koolla Basel Tattoon finaalissa vuonna 2012.

Puolustusvoimat / combat camEra
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Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan show band villitsi kansainvälistä  
nuorisoa Basel Tattoossa heinäkuussa.

Puolustusvoimat / combat camEra

nat, marssivat jääkäripuvuissa 
Leninin Mauseolumin kupeessa 
Valalaulun teemaa soittaen.

Maailmanhistorian kanssa 
käsi kädessä kulkee maailman-
politiikan nykyhetki, niin sen rau-
han eleet kuin konfliktitkin. Esi-
merkkinä mainittakoon vuoden 
2008 Moskovan tattoo, joka jou-
duttiin perumaan siitä syystä, et-
tä useat maat, muun muassa 
Iso-Britannia ja Kanada, peruut-
tivat esiintymisensä tapahtumas-
sa protestina Georgian sodalle.

Virallisen valtiollisen suhde-
toiminnan rinnalle syntyy tattoo-
kulisseissa ja -esityksissä mer-
kityksellisiä ja aitoja kohtaamisia 
eri kansallisuuksien, niin ryhmi-
en kuin yksilöidenkin välillä. Tä-
mäntyyppinen kansainvälinen 
diplomatia, spontaanisti synty-

vät rauhantyön eleet, ovat kui-
tenkin globalisoituvassa maail-
massakin harvinaislaatuisia.

Länsi-Saksan ja Itä-Saksan 
sotilassoittajat esiintyivät ensim-
mäisen kerran yhdessä Hami-
na Tattoon konsertissa vuonna 
1990. Idea syntyi spontaanis-
ti soittajien aloitteesta. Yhteiset 
sävelet olivat maailmanpoliitti-
sessa kontekstissa hyvin mer-
kityksellisiä. Konsertista muo-
dostui varsin vaikuttava elämys 
sekä yleisölle että soittajille. 

Virginia Tattoon tuottaja 
Scott Jackson kertoo esimerkin 
vuoden 2007 tattoosta. Juuri 
ennen tapahtuman alkua ete-
läkorealainen opiskelija ampui 
Virginian Blacksburgissa 32 ih-
mistä. Samaan aikaan sai Virgi-
nia Tattoo historian ensimmäiset 

vieraansa Etelä-Koreasta.
– Kokeneet eteläkorealaiset 

pelkäsivät esiintymistä, Scott 
Jackson kertoo. Ryhmää her-
mostutti astua yhdysvaltalaisylei-
sön eteen. He kokivat häpeää ja 
pelkäsivät, että heidän showtaan 
pidettäisiin epäkunnioittavana.

The Republic of Korea Tra-
ditional Army Band veti shown-
sa läpi suunnitellusti. Kun he lo-
pettivat, koko yleisö osoitti suo-
siota seisaaltaan. Useat esiin-
tyjistä itkivät liikutuksesta, osa 
yleisöstä kyynelehti.

Scott Jackson muistelee ta-
pahtumaa edelleen lähes liikut-
tuneena.

– Se oli ainutlaatuista kan-
sainvälistä yhteisymmärrystä ja 
hyvää tahtoa, ihmiseltä ihmi-
selle.
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L aivaston soittokunnan 
kapellimestari, musiik-
kikomentajakapteeni 

Timo Kotilainen oli tyytyväi-
nen Turun MILJazz -iltaan. Hä-

nen mielestään tunnelma illan 
aikana oli mahtava. Siitä pitivät 
huolen Aurajoen rantaan ke-
rääntyneet yli 3000 sotilasmu-
siikin ystävää.

– Lyhyt valmistautumis-
aika kesäloman jälkeen, mut-
ta kaikki toimi todella hyvin ja 
yleisölle tarjottiin hieno musiikil-
linen nautinto. Täydellinen ava-
us Laivaston soittokunnan syys-
kaudelle, Kotilainen sanoo.

Laivaston soittokunnan syk-
syyn mahtuu erilaisia konsertte-
ja. Isoimmat projektit ovat yhdys-
valtalaisen kapellimestari Robert 
Ambrosen vierailu lokakuussa ja 

marraskuussa Laivaston soitto-
kunta saa solistikseen ooppera-
laulaja Jaakko Ryhäsen.

Myönteinen uudistus

Sotilasmusiikkiala kokee suuria 
muutoksia tulevan puolustus-
voimauudistuksen myötä. Ny-
kyisistä 14 soittokunnasta jäl-
jellä jää kuusi, joita vahviste-
taan. Laivaston soittokunta saa 
uudistuksessa lisävirkoja, joten 
soittajien määrä kasvaa. 

Kotilainen pitää sotilasmu-
siikkialan uudistusta Laivaston 
soittokunnan kannalta myön-
teisenä. 

MILJazz avasi Laivaston  
soittokunnan syyskauden

Leeni Pellinen
Tiedotussihteeri, Merivoimien esikunta

Elokuun viimeisenä lauantaina nautittiin kauniista kesäillasta sotilasmusiikin tahdis-

sa, kun MILJazz-kiertue rantautui Turkuun. Illan aikana lavalle nousivat Laivaston 

soittokunta, Ilmavoimien soittokunta sekä Varusmiessoittokunnan bilebändi solis-

teinaan Viktoria Tolstoy, Jarkko Ahola ja Jonna Geagea.

Teem
a

mErivoimat

mErivoimat

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat

Piknik-perinne on vahva osa 
MilJazzia. Yleisö nauttii eväitä 
kuunnellen hyvää musiikkia.

Varusmiessoittokunta rokkasi energisesti yhdessä solistinsa Jonna Geagean kanssa.
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MILJazz avasi Laivaston  
soittokunnan syyskauden

– Soittokuntien määrä vä-
henee ja se tarkoittaa sitä, että 
esiintymisalue laajenee. Laivas-
ton soittokunnan valtakunnalli-
nen näkyvyys parantuu uudis-
tuksen myötä. On tarkoitus kier-
tää Suomea laajemmin, Kotilai-

nen selvittää. 
Sotilasmusiikkialan uudis-

tusten myötä on selvää, että jat-
kossa jäljellä jäävät soittokun-
nat joutuvat miettimään tarkem-
min mihin tapahtumiin heillä on 
mahdollista osallistua. 

– Tulevaisuudessa var-
masti Tattoo -kiertueen asemaa 
vahvistetaan. Se on saavuttanut 
vankan yleisön ja on suuressa 
suosiossa. Kiertueet ja suuret 
konserttisalit estradeina tulevat 
varmasti kasvattamaan osuut-
taan, sillä ne ovat hyvä keino 
viedä sotilasmusiikkia lähelle 
suuria massoja ja näin taataan 
se, että mahdollisimman moni 
pääsee jatkossakin nauttimaan 
soittokuntien esityksistä, Kotilai-
nen miettii tulevaa.

Kotilainen lupaa, että Lai-
vaston soittokunta pitää lipun 
korkealla ja jatkaa ihmisten viih-
dyttämistä monipuolisen ohjel-
miston siivittämänä iloisella 
mielellä jatkossakin.

mErivoimat

mErivoimatAurajokiranta tarjoaa upeat puitteet nauttia sotilasmusiikista.

Ilmavoimien soittokunta näytti Jarkko Aholan kanssa, kuinka 
sotilassoittokunta taipuu myös heavy-musiikkiin.
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Liikunnallisesti aktiivinen  
henkilöstö puolustusvoimien 
suorituskyvyn perusta

Matti Santtila ja Kai Pihlainen
Liikuntapäällikkö everstiluutnantti Matti Santtila ja  
liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen Pääesikunnan henkilöstöosasto

P uolustusvoimien laki-
sääteiset tehtävät ovat 
sotilaallinen maanpuo-

lustus, muiden viranomaisten 
tukeminen sekä kansainvälinen 
kriisinhallinta. Tehtävien toteut-
tamiseksi ammattisotilasta vel-
voitetaan ylläpitämään hänen 
tehtäviensä edellyttämää am-
mattitaitoa ja fyysistä kuntoa. 
Puolustusvoimien liikuntakas-
vatus yhdistää täten lakisääteis-
ten tehtävien toimintaedellytys-
ten luomisen sekä terveyden ja 
työkyvyn edistämisen yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

Operatiiviset tehtävät so-
tilaan fyysisen suoritusky-
vyn edellytysten perustana

Fyysinen toimintakyvyn vaa-
timukset operatiivisissa tehtä-

vissä edellyttävät sotilailta nor-
maalioloja korkeampaa toimin-
takykyä, mikä poikkeaa monista 
muista suomalaisista ammateis-
ta. Operaatioiden ja työtehtävi-
en kuormitus muodostuu pää-
osin matalatehoisesta sekä pit-
käkestoisesta fyysisestä aktiivi-
suudesta. Pitkiin työjaksoihin si-
sältyy myös korkeampia kuor-
mitushuippuja, joissa työn ener-
giankulutus ylittää 50 prosenttia 
sotilaan maksimaalisesta suori-
tuskyvystä. Jalkaväkisotilaiden 
kantaman taisteluvarustuksen 
keskipaino on lisäksi kaksinker-
taistunut viimeksi kuluneen sa-
dan vuoden aikana. Koska ener-
giankulutus kasvaa suhteessa 
kannettavan lisäkuorman mää-
rään, on selvää, että sotilastyö 
edellyttää hyvää fyysistä kun-

toa sekä lihasvoimaa. Sotilaan 
toimintakykyyn vaikuttavat teh-
tävien fyysisen kuormituksen li-
säksi muun muassa energia- ja 
univaje, lämpötila ja henkiset 
sekä muut ympäristöön liittyvät 
kuormitustekijät. 

Puolustusvoimien liikunta-
alan arvoperusta

Puolustusvoimien liikunta-alan 
päämääränä on turvata fyysi-
sesti toimintakykyinen, aktiivi-
sesti liikuntaa harrastava sekä 
tehtäviinsä motivoitunut henki-
löstö normaali- ja poikkeusolo-
jen tarpeisiin. Liikunta-alan ar-
vot ovat yhteiskuntavastuulli-
suus, osaaminen ja yksilöllisyys. 
Puolustusvoimat kantaa yhteis-
kunnallisen vastuunsa niin kan-
salaisten kuin oman henkilös-

Kesäyön Marssi Santahaminassa 9.6.2012.

Puolustusvoimat

Teem
a

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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tönsä terveyden sekä liikunta-
aktiivisuuden edistäjänä. Koko 
kansan armeijana puolustusvoi-
milla on myös tärkeä kansan-
terveydellinen tehtävä vaikuttaa 
erityisesti varusmiespalveluksen 
aikana nuorten miesten liikun-
ta-aktiivisuuteen ja terveyskäyt-
täytymiseen. Puolustusvoimien 
liikuntakoulutuksen tavoitteena 
on muokata asevelvollisten lii-
kunta-asenteita, edistää heidän 
liikuntataitojaan ja fyysistä kun-
toaan sekä antaa nuorille lisäksi 
tietoa kunnon ylläpitämisen pe-
rusteista ja menetelmistä. 

Liikunta-alan arvojen pe-
rustana on myönteinen ja yksi-
lön kehitysmahdollisuuksia ko-
rostava ihmiskäsitys. Arvot ilme-
nevät aktiivisena vuorovaikutuk-
sena, avoimuutena ja kannusta-
misena. Yksilön toimintakyvyn 

kehittämisessä otetaan huomi-
oon fyysiset, henkiset, eettiset 
ja sosiaaliset tarpeet. Liikunta-
kasvatuksen perustana ovat sy-
väjohtamisen kulmakivet luotta-
muksen rakentaminen, ihmisten 
yksilöllinen kohtaaminen, inspi-
roiva tapa motivoida sekä älylli-
nen stimulointi. 

Esimerkin liikuttava voima

Fyysisellä kunnolla ja riittävällä 
liikunta-aktiivisuudella on posi-
tiivinen yhteys terveyteen, työ-
kykyyn ja elämän laatuun. Va-
rusmiespalveluksen myönteisil-
lä palvelus- ja vapaa-ajan liikun-
takokemuksilla on lisäksi suuri 
merkitys nuorten liikuntaharras-
tuksen sytyttäjänä ja vakiinnutta-
jana. Palveluksen aikana hankit-
tu hyvä kunto ei varastoidu, mut-
ta koulutuksen aikana syttynyt lii-

kuntakipinä voi pitää harrastusta 
ja toimintakykyä yllä reservissä. 
Yhteisö tai joukko on niin vahva 
kuin sen heikoin lenkki. 

Liikuntaa arvostetaan yh-
teiskunnallisella tasolla - mut-
ta ei välttämättä yksilötasolla 
siitäkään huolimatta, että yhä 
enemmän tiedetään liikunnan 
hyödyistä. Yksilö maksaa liik-
kumattomuudesta aiheutuvi-
en oireiden sekä mahdollisten 
sairauksien mukanaan tuomat 
henkiset kustannukset, yleisen 
vireystason heikkenemisen, 
unettomuuden, epämiellyttä-
vyyden tunteet fyysisessä kuor-
mituksessa. Yhteiskunta sen si-
jaan maksaa epäedullisten fy-
siologisten muutosten kustan-
nukset, kuten esimerkiksi sai-
rauksien hoidon ja lääkitsemi-
sen, lääketieteelliset operaatiot 

CITY Cooper 2010. Puolustusvoimat
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sekä työkyvyttömyyden ja en-
nenaikaisten kuolemien työvoi-
makatoon liittyvät kustannuk-
set. Nykysuomen sanakirjan 
mukaan liikunta on liitetty eri-
tyisesti omasta tahdosta tapah-
tuvaan, vapaa-aikaan ja reippai-
luun liittyvään liikkumiseen. Lii-
kunnan määritelmissä korostuu 
oma tahto. Oma tahto on liikku-
misen ehto. On sääli, että nyky-
vuosituhannella juuri oman tah-
don hiipuminen tai keskittymi-
nen muihin vähemmän aktiivi-
siin toimintoihin korvaa liikun-
nan yhä useammin. Liikkumi-
sen kanssa kilpailevia passivoi-
via toimintoja markkinoidaan 
yhä nuoremmille yhä suurem-
milla panostuksilla. 

Eri henkilöstöryhmien lii-
kunta-aktiivisuuden edistämi-
sessä avainasemassa ovat kan-
nustavat esimerkit sekä rooli-
mallit. Muun muassa vanhem-
pien esimerkillä on tunnetus-
ti tärkeä rooli lastensa elintapo-
jen muovautumiselle niin hyväs-
sä kuin pahassa. Näin on liikun-
nankin kohdalla, sillä vanhem-
pien liikuntatavat ja -harrastuk-
set usein periytyvät heidän lap-
silleen. Tämän lisäksi tiedetään 
hyvin, mikä on esimiesten ja 
yritysten johdon esimerkin se-
kä sitoutumisen roolin tärkeys 
liikunnallisen työilmapiirin syn-
tymisessä. Joukkoja johdetaan 
edestä myös liikunnassa. 

Puolustusvoimien 
liikuntasuositukset

Liikunta on yksi ihmisen perus-
toiminto, ja liikkumiskyky on laa-
dukkaan elämän perusedellytys.

Riittävä määrä liikuntaa 

osana aktiivista elämäntapaa 
on terveellisten ravintotottumus-
ten ohella elimistön rakenteiden 
ja elintoimintojen kannalta vält-
tämätöntä. Liikkumattomuus ja 
passiivinen elämäntapa ovat yk-
si suurimmista riskitekijöistä ih-
misen terveydelle sekä henkisel-
le hyvinvoinnille.

Liikunta onkin yksi parhais-
ta lääkkeistä ihmisten terveyden 
hoidossa ja sairauksien ennalta-
ehkäisyssä. 

Jokainen hetki liikunnan 
parissa edistää puolustusvoimi-
en kansalaiskasvatukseen liitty-
viä tavoitteita. Puolustusvoimat 
on asettanut omat liikuntasuo-
situkset henkilöstölleen. Niiden 
mukaan sydän- ja verenkiertoeli-
mistön kunnon säilyttäminen ja 
kehittäminen edellyttää harjoit-
telua isoilla lihasryhmillä vähin-
tään 20–60 minuuttia, 3–5 ker-
taa viikossa tai mieluiten päivit-
täin. Liikunnan aikaisen rasitus-
tason tulisi olla 60–90 prosent-
tia maksimisykkeestä. Tuki- ja lii-
kuntaelimistön toimintakykyisyys 
edellyttää säännöllistä lihasvoi-
ma- tai kuntosaliharjoittelua 1-3 
kertaa viikossa sekä lihashuoltoa. 
Lihaskunnon merkitys korostuu 
erityisesti sotilastyössä.

Puolustusvoimat on Suo-
men suurin kuntokoulu

Puolustusvoimien liikuntatee-
ma vuosille 2010–2012 on ollut 
Nauti Elämästä Kunnolla. Vies-
tin perussanoma sisältää kolme 
toisiinsa liittyvää, mielleyhty-
miä muodostavaa sanaa - Nau-
tinto, Elämä sekä Kunto. Vies-
ti kiteyttää säännöllisen liikku-
misen henkisen harjoitusvaiku-

tuksen. Elämästä nauttii enem-
män, kun on fyysisesti riittävän 
hyvässä kunnossa. Hyväkun-
toisella aikuisella jää työpäivän 
jälkeen enemmän voimavarare-
serviä nauttia vapaa-ajastaan 
esimerkiksi perheensä kans-
sa. Vastaavasti heikkokuntoi-
nen joutuu käyttämään aikaan-
sa henkilökohtaiseen palautu-
miseen leväten, kun työ aihe-
uttaa toistuvasti voimavaroihin 
nähden liiallisen kuormituksen.

Puolustusvoimat palkit-
tiin lokakuussa 2011 Suomen 
parhaimmasta henkilöstöliikun-
taohjelmasta. Suomen Aktiivi-
sin Työpaikka -tunnustus poh-
jautuu Maailman Terveysjärjes-
tön WHO:n käynnistämään Ac-
tive Workplace -ohjelmaan se-
kä Suomen Kuntoliikuntaliiton 
yhdessä alan asiantuntijoiden 
kanssa kehittämiin henkilöstö-
liikunnan hyviin käytäntöihin. 
Palkitsemisperusteissa todet-
tiin, että puolustusvoimien lii-
kuntastrategiassa sekä toimin-
tatavoissa korostetaan henkilös-
tön fyysisen kunnon ja liikunta-
aktiivisuuden merkitystä työky-
vyn ylläpitäjänä. Puolustusvoi-
mien tekemä arvovalinta fyysi-
sen kunnon ja liikunnan puo-
lesta on osa kokonaisstrategiaa. 
Samalla liikuntaohjelman toteut-
taminen on valtakunnallisesti in-
tegroitu osaksi henkilöstön voi-
mavarojen johtamista. Puolus-
tusvoimilla on koko organisaa-
tion kattava liikunta-alan asian-
tuntijaverkosto, joka vastaa lii-
kuntapalveluiden kehittämises-
tä sekä käytännön toteutuk-
sesta. Kun puolustusvoimien 
liikuntaohjelman sertifiointitu-

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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loksia verrattiin muiden työyh-
teisöjen tuloksiin, olivat ne ko-
konaisuudessaan erinomaiset. 
Johdon rooli sekä työterveys-
huollon yhteistyö liikuntaohjel-
man toteuttamisessa, tarkkojen 
tavoitteiden asettaminen sekä 
seurantatestausten säännölli-
nen toteutus ovat olleet esimer-
killisellä tasolla. Kiitoksen me-
nestyksestä ansaitsevat käytän-
nön työn tehneet joukko-osastot 
ja niiden johto sekä asiantunti-
jahenkilöstö. 

Kuntopohja uudelle 
organisaatiolle

Puolustusvoimat on historiansa 
suurimman rakenneuudistuk-
sen edessä. Joukko-osastojen 
lakkautukset, henkilöstösupis-
tukset sekä hallinnolliset muu-

tokset kuormittavat henkilöstön 
hyvinvointia murroksen aikana. 
Puolustusvoimien liikunta-ala 
pyrkii osaltaan tukemaan hen-
kilöstön jaksamista järjestämällä 
monipuolista toimintaa elvyttä-
västä taukoliikunnasta kansain-
väliseen huippu-urheiluun. Nyt 
rakennetaan kuntopohjaa, josta 
on helppo ponnistaa uuteen or-
ganisaatioon.

Muutosvuosien aikana lii-
kunta-alan tavoitteena on eri 
henkilöstöryhmien fyysiseen 
passiivisuuteen käytetyn ajan 
vähentäminen sekä vastaavasti 
aktiivisuuden lisääminen. Pienil-
lä valinnoilla voidaan edellä mai-
nittua suhdetta muuttaa merkit-
tävästi. Yksi hyvä käytännön esi-
merkki kiireellisessä arjessa on 
työmatkaliikunta. Pyöräilemäl-

lä, kävelemällä tai juoksemalla 
työmatkan kokonaan tai osin voi 
helposti saavuttaa liikuntastrate-
gian suositukset sydän- ja veren-
kiertoelimistön kunnon säilyttä-
misen osalta. Samalla työpäivän 
jälkeen jää enemmän vapaa-ai-
kaa, kun päivän liikuntasuoritus 
on jo tehty. 

Puolustusvoimat haluaa tu-
levaisuudessakin esiintyä liikun-
nallisesti aktiivisena työpaikka-
na, koska työnantajan tarjoama 
laadukas liikuntaohjelma tu-
lee olemaan kilpailuvaltti tule-
vaisuuden kiristyvillä rekrytoin-
timarkkinoilla. Puolustusvoimat 
haastaa myös ”Suomen Suurim-
pana Kuntokouluna” muun yh-
teiskunnan mukaan kansalais-
ten kunto- ja terveystalkoisiin. 
Nauti Elämästä Kunnolla!

Suomen suurin kuntokoulu Jukolan Viestin tukijana. Puolustusvoimat
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Pronssia Meri-5-ottelun  
MM-kisoista 2012
Suomen nuori naisjoukkue venyi hienosti joukkuepronssille Ruotsin Bergassa jär-

jestetyissä mm-kilpailuissa. Ja muutenkin jokainen tytöistämme ylsi vähintään ker-

ran podiumille jossain viidestä eri osalajista. Myös miesten joukkueen sukupolven-

vaihdos edistyy ja tasomme on nousussa.

järjestäjä oli valmistutunut viik-
koon hyvin ja suoriutui mallik-
kaasti. Mm merimiestaitorata oli 
uusittu kokonaan. 

Meri-5-otteluun kuuluu vii-

M eri-5-ottelun 48. 
maailmanmesta-
ruuskilpailut jär-

jestettiin Ruotsin Bergassa 19. 
– 24.8.2012. Kilpailijoita 11 

maasta kertyi kaikkiaan noin 
70; näistä eksoottisimmat tu-
livat Ecuadorista ja Pakistanis-
ta. Sää oli loppukesäisen vaihte-
levaa ja melko lämmintä. Kisa-

Suomen MM-joukkue 2012. Vasemmalta takarivi: komkapt J-P Nummila, komkapt Janne Paloheimo,  
ltn Joni Sjöberg, kaptl Petri Sassi, kad Johan Majander, ltn Petri Lehtinen, kaptl Jukka Jortikka. Vasemmalta 
eturivi: alil Erkka Lehtonen, kom Tate Vanhamäki, kad Mari Lindström, alik Jenna Säkkinen, kad Elisa Vilhunen, 
ylil Mikko Simenius.

Joni sJöbErg

Tate Vanhamäki
Komentaja Tate Vanhamäki, Chief of Mission Navy Sports

Teem
a



57Rannikon Puolustaja 3 | 2012

jalla. Miesten paras sija oli 11, 
mutta mikä tärkeää suoritukset 
olivat kohtuu hyviä ja isommilta 
virheiltä vältyttiin, pl Petri Sas-
sin pituushypyn sakko. Uudet 
urheilijat onnistuivat kelvollises-
ti tulikasteessaan MM-tasolla. 

Toisen kilpailupäivän uin-
nit suoritettiin varuskunnan ui-

si erillistä lajia, joiden pisteet las-
ketaan yhteen ja näin ratkaistaan 
sekä henkilökohtaiset että jouk-
kuemestaruudet. Lajit kilpailtiin 
läpi neljässä päivässä. Lajit ovat 
järjestyksessä esterata, pelas-
tusuinti, esteuinti, merimiestai-
tokilpailu ja amfibiomaastojuok-
su. Jokaiseen lajiin kilpailijat lä-
hetetään aikaisempien tulosten-
sa mukaisessa käänteisessä jär-
jestyksessä, jolloin parhaat start-
taavat viimeisinä. Näin kisajänni-
tys säilyy loppuun asti. 

Joukkue on uusiutumassa 

Suomen joukkueen kokoamises-
sa oli normaalia enemmän puu-
haa, sillä kokeneesta kaartista 
osa oli poissa, mm nelinkertai-
nen naisten maailmanmesta-
rimme Terhi Pyyhtiä-Sassi juu-
ri odottamassa perheenlisäystä. 
Lopullinen joukkue saatiin valit-
tua vasta elokuun alkupuolella, 
mutta lopulta valinta vaikutti on-
nistuneelta. Nuori joukkue osoitti 
venymiskykyä ja täytti odotukset 
aivan yläreunan mukaan! Jouk-
kue oli koottu paitsi merivoimien 
joukoista niin myös merivartios-
toista ja mahtuipa tiimiin yksi Il-
mavoimien ja yksi RVL:n kadet-
tikin sekä yksi ”varusnainen” 
SLMEPA:lta. Tällä amatöörijouk-
kueella haastoimme välillä ko-
vastikin eräiden maiden täysam-
mattilaiset ja osoitimme samalla 
sotilaidemme suorituskyvyn. 

Kaikki naiset 
lajikohtaisesti podiumilla 

Naisten esteratakilpailussa sää 
oli kostea ja esteet hieman liuk-
kaita, mutta Mari Lindström 
aloitti hienosti kolmannella si-

mahallissa 25 metrin altaassa, 
pelastusuinti neljällä ja esteuin-
ti kolmella radalla. Altaaseen oli 
ilmeisesti laitettu ”liukasta vet-
tä”, sillä naisten kilpailuissa syn-
tyi uusi ME-tulos molemmissa 
lajeissa ja muutenkin tulostaso 
oli korkea. Ennätykset nähtiin 
kahden eri emäntämaan edus-
tajan uimina, eli hyvin olivat ko-
tikisoihin valmistautuneet. Mei-
dän urheilijamme tekivät osin 
isojakin kohennuksia ennätyk-
siinsä ja kokonaisuuden kruuna-
si Elisa Vilhusen kolmas sija pe-
lastusuinnissa ja neljäs esteuin-
nissa. Ja Lehtisen Petrin neljäs 
sija pelastusuinnissa oli upeaa 
nähtävää. Samalla alkoi joukku-
een nousu kohti parempia sijo-
ja, paitsi Marilla, joka nousi pe-
lastusuinnissa sukelluksista liian 
kiireesti ylös ja sai sakon. 

Merimiestaitokilpailu käy-
tiin tyynessä säässä ja tasapuo-
lisissa oloissa, joten virheitäkin 
tapahtui normaalia vähemmän. 

Suomen mitalistit 2012. Vasemmalta kad Elisa Vilhunen, kad Mari 
Lindström, alik Jenna Säkkinen

Joni sJöbErg

magnus bohman

Miesten amfibiomaastojuok-
sun ratkaisumetrit, voittoon J 
Sliwiniski, POL.

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat
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Suomi-tiimi otteli tasaisen luo-
tettavasti, ilman loistokkuutta 
mutta myös ilman virheitä, joita 
varsinkin aloittelijoille sattuu hel-
posti. Naiset nousivat kamppai-
lemaan joukkuemitalista ja mie-
het nousivat joukkuekisassa vii-
densiksi, mikä oli kisojen tavoi-
tehaarukan yläreunassa.

Jännitys tiivistyi 
ampumajuoksuun

Viimeisenä iltana keskityttiin 
ja valmistauduttiin hyvin, sil-
lä joukkueella nähtiin mahdol-
lisuus yltää yli alkuperäisten ta-
voitteidensa. Amfibiomaasto-
juoksu juostiin Gundersen-pe-
riaatteella eli neljän lajin perus-
teella parhaat viimeisissä läh-
döissä ja neljä kilpailijaa kerral-
laan radalla. 

Koko Suomen joukkue 
juoksi hienosti ja antoi kaikken-
sa. Epäonnen soturi oli Mikko 
Simenius, jonka kohtaamat vai-
keudet ampumapaikalla tuotti-
vat kaksi sakkokierrosta ja ai-
heuttivat sen, että Tanskan ja 
Turkin joukkueet livahtivat ai-
van niukin naukin ohi. Muuten 
suomalaisten ammunta, melon-
ta ja kranaatinheitto sujuivat hy-
vin, eikä muita sakkokierroksia 
jouduttu kiertämään. 

Naisten kilpailu oli upeaa 
taistelua maaliviivalle asti, kun 
Mari nousi toiseksi ja Jenna 
Säkkinen kolmanneksi! Miesten 
kisan loppuhuipennus oli näyt-
tävä spektaakkeli, kun tilanteet 
vaihtuivat ja taistelu mitaleista 
jatkui maaliviivalle asti. Lopulta 
kokonaiskilpailun pronssille oli 
tyrkyllä kaksi ottelijaa tasapis-
tein, jolloin merimiestaitokisan 

tulos ratkaisee mitalistin. Tällä 
kertaa pronssi meni Saksaan 
vaivaisen 0,5 sekunnin turvin. 

Lopputuloksia / miehet:

1. Lars Ekman,  
Ruotsi, 6210 p

2. Matthias Wesemann,  
Saksa, 6166 p

3. Giacomo Gellert,  
Saksa, 6139 p 

4. Jacek Sliwiniski,  
Puola, 6139 p

 ….
18. Petri Lehtinen, 5934 p
21. Joni Sjöberg, 5845 p
25. Mikko Simenius, 5740 p
37. Johan Majander, 5459 p 
45. Petri Sassi, 5259 p.  

Lopputuloksia / naiset: 

1. Caroline Buunk,  
Norja, 6074 p

2. Cecilia Sjöholm,  
Ruotsi, 6027 p

3. Simone Lima,  
Brasilia, 5965 p 

 … 
6. Mari Lindström,  

Suomi, 5754 p
8. Jenna Säkkinen, 5656 p 
9. Elisa Vilhunen, 5594 p.

Miesten joukkuekilpailu:

1. Ruotsi 24.424 p
2. Saksa 24.286 p
3. Puola 24.247 p
 … 
7. Suomi 22.978 p. 

Naisten joukkuekilpailu: 

1. Ruotsi 11.860 p
2. Brasilia 11.735 p
3. Suomi 11.410 p. 

Lopuksi 

Suomessa voinemme jatkaa lä-
hivuosina suunnilleen nykyisen 
tasoisin resurssein. Urheilijoi-
den rekrytointi näyttää tuotta-
van tulosta, joten toivoa sopii 
että tasomme palaa lähemmäs 
entistä loistoaan. Mari kolkutte-
lee jo henkilökohtaisesti 5-otte-
lun mitalisijoja ja uusissa otteli-
joissamme naisten puolella on 
potentiaalia vaikka mihin. Myös 
miesten puolella näkyy valoa 
tunnelissa, sillä korkealla tasol-
la ottelevia on jo kolme ja lisää 
koitetaan kasvattaa lähivuosina. 

Joukkueemme haluaa kiit-
tää kaikkia niitä, jotka eri tavoilla 
ovat ”matkan varrella” tukeneet 
toimintamahdollisuuksiamme. 
Tarvitsemme teitä vastakin! 

Naisten joukkuemitalit, vasemmalta Brasilia, Ruotsi, Suomi. Joni sJöbErg
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Mika Malm
Kapteeni Mika Malm palvelee Satakunnan lennostossa

Purjehduksen Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailut 2012

Juha lEhtinEn

S otilaiden Pohjoismai-
den mestaruuskilpai-
lut purjehdittiin Norjan 

Bergenissä 10.-14. kesäkuuta. 
Suomesta kilpailuun osallistui 
kolme venekuntaa, jotka koos-
tuivat Merivoimien, Ilmavoimien 
sekä Rajavartiolaitoksen henki-
löstöstä ja Urheilukoulun varus-
miehistä. Regatassa oli mukana 
yhteensä kaksitoista venekun-

taa; Pohjoismaiden ulkopuolel-
ta Saksa ja Kanada, joille kilpai-
lu oli avattu kutsukisaksi. 

Sotilaskilpailuissa järjestäjä 
varaa veneet ja tänä vuonna ve-
neluokka oli Yngling. Veneet ar-
vottiin päivittäin ja niissä oli uu-
denveroiset purjeet.

Mitalit ratkaistiin vasta vii-
meisessä lähdössä, johon suo-
malaiset ja Norjan ykköstii-

mi lähtivät tasapisteissä. Nor-
jalaisten runsas harjoittelu nä-
kyi, mutta he joutuivat silti tai-
pumaan hopealle. Kilpailun 
voitti Suomen ykköstiimi, jos-
sa purjehtivat Janne Ikonen, 
Mika Malm ja Aleksi Lehtonen. 
Pronssille purjehti Saksan ve-
nekunta, jonka kokenut taktik-
ko Monika Leu edusti maataan 
mm. Ateenan olympialaisissa. 

Joukkuepurjehduksen startti.

Teem
a
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tiimissä kipparina oli 470-luo-
kassa purjehtiva Pyry Itkonen. 
Pyryn gasteina olivat komenta-
jakapteenit Juha Lehtinen ja J-P 
Nummila. Pyryn ohjastama kol-
mikko sijoittui seitsemänneksi.

PM-kilpailuissa purjehdi-
taan normaalin kilpailun lisäksi 
joukkuepurjehduskilpailu, johon 
kukin maa osallistuu kolmel-
la kolmihenkisellä venekunnal-
la. Suomelta joukkuekilpailun 
voitto karkasi käsistä jo toisen 
kerran peräkkäin. Tätä ennen 
Suomi hallitsi joukkuekilpailua 

11 vuotta ”putkeen”. Regatassa 
jaetaan myös Fair Play -kierto-
palkinto, jonka saajan purjehtijat 
äänestävät keskuudestaan sul-
jetulla lippuäänestyksellä. Sen 
perusteena ovat reilu kilpailu ja 
hyvä urheiluhenki. Tänä vuon-
na palkinnon sai FIN1-venekun-
ta Janne, Mika ja Aleksi. Kovin 
harvoin on kisan voittaja saanut 
Fair Play -palkintoa! 

Kilpailun säännöt ovat pit-
kään olleet samat, mutta nyt 
Suomi ehdotti liikkumava-
raa kilpailuformaattiin. Ehdo-
tus otettiin päätösillallisella vas-
taan hurraa-huudoin, joten eh-
dotetun sääntömuutoksen myö-
tä regatta purjehdittaisiin en-
si vuonna Lontoon olympialai-
sistakin tuttuna parikilpailuna 
(Match Race). Venekalustona 
vuoden 2013 kotikisoissa tulee 
olemaan näyttävä ja mielenkiin-
toinen Swedish Match 40. Kil-
pailusta tulee Pohjoismaiden ul-
kopuolisten maiden osalta kut-
sukilpailu, koska osallistujamää-
rää on rajattava. 

Myös Tanskasta oli jälleen mu-
kana erittäin kokenut miehis-
tö Patrick Sebbelövin johdolla, 
mutta tanskalaiset jäivät tällä 
kertaa neljänsiksi.

Viidenneksi sijoittui suo-
men kakkostiimi, jossa pur-
jehtivat 49erGP -sarjasta tut-
tu kaksikko Joonas Lindahl ja 
Joel Tykkyläinen (49er Team 
Kuusakoski). Heillä oli keula-
gastinaan mm. legendaarisella 
Swan 65 Blue Magicillä maa-
ilman ympäri purjehtinut Antti 
Walden. Suomen kolmannessa 

Kultamitalisteja Aleksi Lehtosta, Janne Ikosta ja Mika Malmia  
lämmitti erityisesti Fair Play -palkinto, joka harvoin päätyy kilpailun voittajille. 

Mitalistit.

Juha lEhtinEn

Juha lEhtinEn
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Suomen joukkue aloittaa 
harjoittelun seuraavaa kautta 
varten jo syksyllä ja aikoo tar-
jota Helsingissä vieraille läm-
pimän vastaanoton, mutta kyl-
mää kyytiä.

Suomen venekunnat 2012:

FIN1
kapt Janne Ikonen (KARLSTO)
kapt Mika Malm (SATLSTO)
nuor mvja Aleksi Lehtonen 
(LSMV) 
FIN2
Joonas Lindahl (vrsm URHK)
Joel Tykkyläinen (vrsm URHK)
mvja Antti Walden (SLMV)
FIN3
Pyry Itkonen (vrsm URHK)
komkapt Juha Lehtinen 
(URHK)
komkapt Jukka-Pekka Nummi-
la (SMMEPA)

Tuloksia:

1. FIN1 6 p. Janne Ikonen, 
Mika Malm, Aleksi 
Lehtonen

2. NOR1 7p. Pål Bratpak, 
Petter Aursnes, Preben 
Kristiansen

3. GER 15p. Anke 
Dahlmann, Monika Leu, 
Anne Rickelt

4. DEN1 19p. Patrick 
Sebbelöv/Nils Eidorff/
Klaus Barfoed

5. FIN2 20p. Joonas 
Lindahl, Joel Tykkyläinen, 
Antti Walden
…

7. FIN3 25p. Pyry Itkonen, 
Juha Lehtinen, J-P 
Nummila 
…

Joukkuepurjehdus- 
tulokset:

1. Norja 5 voittoa.
2. Tanska 4 voittoa
3. Suomi 3 voittoa
4. International (GER/CAN/

NOR) 0 voittoa

Puolustusvoimien purjeh-
dusjoukkueen urheilijoi-
den muita tuloksia kulu-
valta kaudelta:

 – Pyry Itkonen ja Joel 
Tykkyläinen: 470-luokan 
Suomenmestaruus

 – Mika Malm ja Aleksi 
Lehtonen: Kansanveneen 
SM-hopea

 – Henri Koski (MeriSK): 
Finnjollissa SM-pronssi

Mestarit johtaa lenssillä. Juha lEhtinEn
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sen yhteiskunnalliselle tasolle, 
kun Milton Rokeach kehitti kuu-
luisan arvomittarinsa alkoi tut-
kia arvojen ja yhteiskunnallisten 
ilmiöiden suhteita. Globalisaatio 
alkoi voimistua 1980-luvulla ja 
tuolloin herättiin kulttuurien vä-
listen erojen ja yhtäläisyyksien 
tutkimiseen.

Arvojen universaali 
rakenne

Aikamme arvostetuimmaksi ar-
votutkijaksi noussut Shalom 
Schwartz oli ensimmäinen, jo-

Martti Puohiniemi
Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori, joka tutkii arvojen ja ajan ilmiöiden suhdetta sekä  
yhteiskunnallista muutosta. Hän toimii yksityisyrittäjänä ja konsultoi yrityisiä sekä yhteisöjä  
yrityksensä Limor Oy:n kautta arvoihin liittyvissä kysymyksissä.  
Lisätietoja osoitteesta www.limor.fi.

Suomalainen arvomaailma, 
globaali konteksti ja muutos

A rvot nousevat puheen-
aiheiksi aina, kun ta-
pahtuu muutoksia, 

koska arvot kuuluvat ihmisen 
persoonallisuuden siihen osa-
alueeseen, joka ohjaa tietoista 
toimintaamme. Arvot auttavat 
meitä suunnistamaan muuttu-
vassa maailmassa. Arvot omak-
sutaan elämän varrella lapsuu-
dessa, koulussa, työelämässä; 
kaikkialla missä ihmiset kohtaa-
vat toisiaan. Muutostilanteissa 
arvot ovat konservatiivisia voi-
mia. Kun rutiinit eivät toimi, tur-

vaudutaan arvoihin. Arvomaail-
maltaan rohkea ja utelias ihmi-
nen innostuu uusista, yllättävis-
tä asioista. Turvallisuutta arvos-
tavalle uudet yllättävät asiat ovat 
useimmiten kauhistus.

Filosofit ovat puhuneet ar-
voista Platonista lähtien, mutta 
mittaavaa, empiiristä arvotutki-
musta on tehty vasta 1930-lu-
vulta lähtien, jolloin psykologit 
alkoivat tutkia arvoja esim. hen-
kilöstövalintoja tai avioliittoneu-
vontaa tehdessään. Kuohuva 
1960-luku nosti arvotutkimuk-

Kuva 1. Schwartzin arvokehä.

Teem
a

 Arvot ja etiikka sekä puolustusvoimien yhteiset toimialat



63Rannikon Puolustaja 3 | 2012

ka oivalsi arvojen liittyvän toi-
siinsa ja muodostavan merki-
tyksellisen rakenteen. Hän jul-
kaisi teoriansa arvojen univer-
saalista rakenteesta ja merki-
tyksistä 1992. Hän osoitti, et-
tä voidaan tunnistaa kymmenen 
perusarvoa, joiden merkitykset 
ovat lähes universaalit.

Teorian keskeisen idean 
mukaan arvot liittyvät toisiin-
sa muodostaen motiivien jatku-
mon. Tästä johtuen Schwartzin 
teoria esitetään tyypillisesti kym-
menestä arvosta koostuvana ke-
hämäisenä rakenteena (kuva 1), 
jossa toisiaan täydentävät ar-
vot sijoittuvat vierekkäin ja kes-
kenään konfliktissa olevat arvot 
kehän vastakkaisille puolille. 

Muutosavoimuuden kan-
nalta oleelliset arvot itseohjau-
tuvuus ja virikkeisyys, sijoittuvat 
samalle puolen karttaa, ja vas-
takkaiselle puolelle sijoittuvat 
näiden kanssa konfliktissa ole-

vat säilyttävät arvot, yhdenmu-
kaisuus, turvallisuus ja perin-
teet, jotka puolestaan täydentä-
vät toisiaan. Kehän pystyakselil-
la vastakkain asettuvat arvopa-
rit universalismi ja hyväntahtoi-
suus sekä suoriutuminen ja val-
ta. Edellinen arvopari varmistaa, 
että tullaan toimeen muiden ih-
misten, tuttujen ja tuntematto-
mien kanssa sekä arvostetaan 
luontoa. Jälkimmäinen puoles-
taan ohjaa huippusuorituksiin 
sekä johtamaan muita ja alis-
tumaan tarvittaessa myös itse 
johdettavaksi.

Arvokehä kiteyttää yksin-
kertaisella tavalla elämän pe-
rustotuudet. Jos haluaa uudis-
taa, ei voi säilyttää kaikkea tut-
tua ja turvallista, ja jos haluaa 
kaiken hyvän itselleen, niin jää 
vähemmän yhteistä jaettavaa.

Schwartzin arvoteoria ja sii-
hen perustuva arvomittari ovat 
tällä hetkellä akateemisissa ar-

votutkimuksissa eniten käytyt-
tyjä arvotutkimuksen työkaluja.

Suomalaiset arvokartalla

Itse tutustuin Schwartziin aloit-
taessani väitöstutkimustani 
1990, ja aloin tutkia suomalais-
ta arvomaailmaa ja arvojen suh-
detta mitä erilaisempiin elämän-
alueisiin. Vuonna 1995 valmis-
tuneesta väitöstutkimuksestani 
on sittemmin kasvanut maail-
man pisin Schwartzin teoriaan 
perustuva edustavien väestö-
näytteiden aikasarja. Tällä het-
kellä se ulottuu vuodesta 1991 
vuoteen 2005. Muualta ei vas-
taavaa löydy, sillä olen ainoa, jo-
ka on keskittynyt tutkimaan vä-
estön tasolla Schwartzin teori-
aan perustuvia arvoja ja arvo-
muutosta sekä näiden suhdetta 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Arvomittausten tuloksis-
ta laskettu kartta toimii teori-
an testinä. Kun arvomittarin 57 

Kuva 2. Suomalaiset arvokartalla sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan.
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boratorio. Täällä ovat vaikutta-
neet voimakkaina kaikki tyypil-
lisinä arvomuutosten aiheuttaji-
na pidetyt tekijät. Taloudelliset 
ja poliittiset suhdanteet ovat hei-
lahdelleet voimakkaasti ja uutta 
teknologiaa on tulvinut markki-
noille jatkuvasti. Myös demogra-
fiset muutokset ovat olleet voi-
makkaita, väestön koulutusta-
so on noussut voimakkaasti sa-
malla väestö ikääntyy nopeasti.

Suomessa 1991 – 2005 
tapahtunut arvomuutos kiteytyy 
muutamiksi päälinjoiksi. Näistä 
ensimmäinen on huoli hyvin-
vointiyhteiskuntamme tilasta, 
johon liittyy myös yhteiskunnal-
lisen järjestyksen kaipuuta ja li-
sääntyvää konservatiivisuutta. 
Tämän vastapainona lisääntyy 
yksilökeskeisyyden arvotus, elä-
mästä nauttiminen ja utelias uu-
den etsintä. Kansallisen turvalli-
suutemme suhteen huolet ovat 
selvästi vähentyneet, eikä maa-
ilmanrauhan koeta olevan sa-
malla tavalla uhattuna kuin vielä 
20 vuotta sitten,  vanhan valta-
politiikan aikaa elettäessä. Kyl-
män sodan jännitteiden koetaan 
jääneen historiaan, ehkä Naton 
Kosovan sodassa 1990-luvul-
la lanseeraama humanitaarisen 
sodankäynnin konsepti toimii 
laajemminkin kansalaisia rau-
hoittavana signaalina.

Merkittävin, ja samalla eh-
kä hämmästyttävin arvomuu-
tos liittyy kuitenkin ympäristön-
suojeluun. Samaan aikaan, kun 
ympäristökysymykset ja ilmas-
tonmuutos ovat nousseet yhä 
keskeisempään asemaan yh-
teiskunnassa, on ympäristön-
suojelun koettu tärkeys pudon-

arvosta muodostetaan 10 pe-
rusarvoa ja lasketaan tuloksista 
moniulotteinen kuvaus, sijoittu-
vat arvot niille ominaisille, arvo-
kehän määrittämille paikoilleen. 
Väestöryhmiä tai mitä tahansa 
tutkimuksessa kysyttyjä asioi-
ta voidaan projisoida kartalle ja 
ymmärtää, miten ihmisryhmät, 
asiat ja ilmiöt liittyvät toisiinsa.

Ikä on tärkein arvoja selittä-
vä muuttuja. Nuorten arvomaa-
ilma rakentuu yksilön päämääriä 
edistäville arvoille kun taas iäk-
käiden arvomaailmassa painot-
tuvat voimakkaammin yhteisiä 
päämääriä edistävät arvot. Mies-
ten ja naisten arvoissa esiintyy 
sama ero kaikkialla maailmas-
sa, miehet ovat suoriutumiskes-
keisempiä ja vallanhaluisempia 
kuin naiset, jotka taas ovat hyvän 
tahtoisempia ja universalistisem-
pia kuin miehet. Paljon koulusta 
saaneet ovat itseohjautuvia, vä-
hän koulutusta saaneet arvosta-
vat puolestaan yhdenmukaisuut-
ta. Tällaiset demografiset lainalai-
suudet pätevät kaikkialla, missä 
arvoja on tutkittu.

Arvot, ajan ilmiöt ja 
kulttuurierot

Kuvan 2 kaltaiset arvokartat 
ovat oivallisia apuvälineitä tut-
kittaessa erilaisen asenteiden, 
käyttäytymistapojen ja elämän-
tyylien suhdetta arvoihin. Jopa 
kirjallisuus- ja musiikkimaut si-
joittuvat kartalla niille ominaisil-
le paikoilleen. Kartalle voidaan 
projisoida vaikkapa uutta tek-
nologiaa ihannoivat ja sitä kart-
tavat. Tällaisilla tiedoilla on tär-
keä merkitys kaikessa palvelu-
tuotannossa.

Schwartzin arvoteorian ja 
siihen perustuvan arvomittarin 
keskeinen anti on siinä, että se 
mahdollistaa kulttuurienväliset 
vertailut. Vaikka arvot merkit-
sevätkin samoja asioita eri kult-
tuureissa ja maissa, niiden koet-
tu tärkeys kuitenkin vaihtelee 
kulttuurista ja maasta toiseen. 
Schwartz on osoittanut Kulttuu-
riset arvo-orientaatiot -teokses-
saan, että kulttuurille tyypilliset 
arvot ilmenevät yhteiskuntapo-
litiikkoina, näkyvät yhteiskunta-
rakenteissa, ja jopa kansainvä-
lisissä investoinneissa. 

Arvot kytkeytyvät syvällisel-
lä tavalla vallitsevaan kulttuuriin, 
itseasiassa arvot muodostavat 
kulttuurin ytimen. Tästä johtu-
en kulttuuriset arvot muuttuvat 
todella hitaasti. Ne ovat ikään 
kuin sementoitu yhteiskunta-
rakenteisiin. Kulttuurierot ovat 
melko pysyviä ja ne voi jokai-
nen aistia vierailla mailla liikku-
essaan tai ulkomaalaisten kans-
sa keskustellessaan. Afrikan hei-
mokulttuureja ohjaavat syvälliset 
perinnearvot, jossa oman hei-
mokunnan tai klaanin etu aset-
tuu selvästi tärkeämmäksi kuin 
viranomaisten määrittämä maa-
ilma. Suomessa puolestaan luo-
tetaan viranomaisiin, ja ulkois-
tetaan näille mieluusti perin-
teisesiti perheelle kuuluvia teh-
täviä, kuten lasten kasvatus ja 
hoito sekä vastuu vanhusten 
hoidosta.

Suomalaisen arvomaail-
man muuttuminen

Suomalainen yhteiskunta on on 
1990-luvun alusta alkaen ollut 
eräänlainen arvotutkimuksen la-
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nut muita arvoja voimakkaam-
min. Muutosta tulkittaessa on 
muistettava, että tämän arvo-
tutkimuksen alkaessa Suomen 
ympäristölainsäädäntö oli voi-
makkaassa kehitysvaiheessa. 
Kun 1970-luvulla ainoa yksi-
löä velvoittava ympäristönsuo-
jelulaki oli luonnonsuojelula-
ki, muuttui tilanne seuraaval-
la vuosikymmenellä oleellises-
ti. 1980-luvulla säädettiin huo-
mattava määrä yksilöä velvoit-
tavia ympäristölakeja, jotka tu-
livat voimaan vuosikymmenen 
luopussa ja 1990-luvun alussa. 

Tämän jälkeen ympäristö-
lainsäädännön kehitys on vain 
kiihtynyt, mihin on vaikuttanut 
oleellisesti Suomen liittyminen 
ensin ETA:an ja sitten Euroopan 
unioniin. Lainsäädännön kehi-
tyksen myötä syntyneen nor-
miston ansiosta suomalaisten 
käsitys ympäristönsuojelusta on 
uudelleen standardisoitu. Kun 
henkilöautojen katalysaattorit 
tulivat markkinoille 1980-luvun 
lopussa tiedostettiin pakokaasu-
jen haitallisuus. Nyt 20 vuotta 
myöhemmin päästöistä on tul-
lut yksi keskeisistä auton va-
lintaan vaikuttavista tekijöistä. 
1980-luvun lopulla ei kukaan 
ollut kuullutkaan kotitalousjätei-
den laijttelusta, nyt se on taaja-
ma-alueilla itsestäänselvä käyt-
täytymistapa. 

Vastaavanlainen uudelleen 
standardointi on tapahtunut len-
toliikenteessä. Matkustajaliiken-
teen alkuaikoina 1920-luvulla 
käytössä olleet lentokoneet oli-
vat tuon aikaisten viranomais-
määräysten mukaisia ja lentä-

mistä pidettiin turvallisena. Ny-
kyajan turvallisuusstandardit 
ovat huomattavasti korkeam-
malla tasolla eikä yksikään tuon 
ajan normit täyttäneistä kone-
malleista saisi enää lupaa mat-
kustajien kuljettamiseen reittilii-
kenteessä.

Uudelleen standardoinnin 
myötä ympäristönsuojelu on 
ikään kuin automatisoitu. Ih-
minen toimii ympäristöystävälli-
sesti ostaessaan kaupasta tuot-
teita, jotka täyttävät ao. myymä-
län laatujärjestelmän vaatimuk-
set. Ympäristön kannalta tilan-
ne on toisaalta hyvä, toisaalta 
huolestuttava. Hyvää on se, et-
tä asiat on valmiiksi ajateltu oi-
kein ympäristön kannalta. Huo-
lestuttavaa on se, että näin ym-
päristönsuojelu ulkoistuu eikä 
yksilö enää kiinnitä samalla ta-
voin huomiota oman käyttäyty-
misensä ympäristövaikutuksiin, 
kun uskoo jonkun toisen teke-
vän tämän puolestaan. 

Arvot ja arvomuutos 
pähkinänkuoressa

Arvot muodostavat oleellisen ih-
misen persoonallisuutta ja aut-
tavat ihmistä suunnistamaan 
muuttuvassa maailmassa. Yksi-
lötasolla arvoissa heijastuu suh-
de ympäröivään yhteiskuntaan. 
Sukuppuoli, isä ja koulutus nä-
kyvät arvoissa lähes lainomai-
sella tavalla. 

Arvomuutosta kannattaa 
ajatella kolmelta kannalta. Yk-
silötasolla arvot kehittyvät nuo-
ruusajan itsekkäistä kokeiluista 
kohti vastuullista aikuisen maa-
ilmaa ja edelleen kohti ikäihmi-

sille tyypillistä yhteisten pää-
määrien edistämistä. 

Väestön arvoja tutkittaessa 
voidaan tunnistaa, kuinka talou-
dellisissa ja polittisissa suhdan-
teissa tapahtuvat muutokset hei-
jastuvat arvoihin, sekä myös uu-
den teknologian vaikutukset. Vä-
estön tasolla muutoksen yksik-
könä pidetään tavallisesti suku-
polvea. Oleellista on kuitenkin 
ymmärtää myös se, että kaikkien 
väestöryhmien arvot eivät muu-
tu samaan aikaan eivätkä vält-
tämättä edes samaan suuntaan. 

Kulttuuriset arvot ovat erit-
täin vakaita, koska ne ovat vuo-
sikymmenten ja –satojen kulu-
essa sementoituneet tiukasti yh-
teiskuntarakenteisiin ja toiminta-
poihin. Vaikka pintailmiöt siirty-
vät nykyisin maasta toiseen sil-
mänräpäyksessä, kulttuuriset 
arvot muuttuvat hitaasti. Tut-
kimus on myös osoittanut, että 
tämä hidas muutos on saman-
suuntainen eri maissa, joten 
maiden suhteelliset asemat ei-
vät tässä hitaassa modernisaa-
tioprosessissa muutu. 

Lisää aiheesta:
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nus. 2006.

Puohiniemi, Martti ja Nyman, 
Göte: MIES. Arvot, roolit 
ja tunteet. 2.painos. Limor 
kustannus. 2007.

Schwartz, Shalom H.: Kult-
tuuriset arvo-orientaatiot. 
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Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö:

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö katsoo Rannikon 

Puolustajan haastattelussa, että puolustusvoimauudistuksesta käydyssä keskuste-

lussa Dragsvikin kohtalo saavutti kohtuuttomat mittasuhteet ja että varuskunnan voi 

säilyttää. Kaikkinensa hän kritisoi keskustelun sulkeutuneisuutta ja parlamentaari-

sen valmistelun puutetta.

– On ennen kuulumatonta, että selontekoprosessi tehdään uudistuksen jälkeen, 

jolloin eduskunta ei päässyt valmisteluun mukaa. Tarvitaan yleistä keskustelua siitä, 

mihin turvallisuuspolitiikassa ollaan menossa. 

Jussi Niinistö pohtii, onko Suomi puolustusvoimauudistuksessaan tekemässä 

vaihtoehtoja, joissa ollaan sulkemassa oma kansallinen puolustusjärjestelmä. 

– Lopulta, kun tämä tie on kuljettu päähän, syntyykö turvallisuusvaje, jonka aino-

ana vaihtoehtona on Nato-jäsenyys? 

P uolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja tote-
aa, että ollaan vaa-

ravyöhykkeellä. Hänen mu-
kaansa on tehty useita strate-
gisia virheitä, joista yksi mer-
kittävä on Ottawan sopimus. 
Jalkaväkimiinakielto on koko 
maan puolustamisen ja talo-
udelliselta kannalta ongelmal-
linen. Hän näkee päätöksen 
perustelut laajassa kansain-
välispoliittisessa yhteydessä.

– Eikö koko maata enää 
aiota puolustaa? Ja eihän mi-
kään suurvalta ole jalkaväki-
miinoista luopumassa. Siinä ta-

pauksessa tällaisiin sopimuksiin 
voitaisiin suostua, jos ne olisivat 
YK:n tasolla kattavina ja kaik-

ki merkittävät maat siihen liit-
tyvät. Sitä ennen kielto on se-
kä sotilaallista että poliittista 
järjettömyyttä. Vaikuttimena on 

vaihtuvan jäsenen paikka tur-
vallisuusneuvostossa, edellisen 
presidentin Tarja Halosen pyr-

kimys tehdä Suomi salonki-
kelpoiseksi. Mielestäni se oli 
tarpeetonta ja aivan liian ko-
va hinta jäsenyydestä, jos se 
nyt yleensä saadaan, Niinis-
tö jyrisee.

Rauhanturvaamisen 
suurvallasta kriisinhal-
lintasodan osapuoleksi

Jussi Niinistö pohtii puolustus-
voimien kolmen tehtävän tär-
keysjärjestystä ja on huolissaan 
erityisesti virka-avun antamisen 

”Dragsvik voi minun 
puolestani säilyä”

Pekka Kurvinen

”On ennen 
kuulumatonta, että 
selontekoprosessi 

tehdään uudistuksen 
jälkeen.”
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vaikutuksesta kansalaisten tur-
vallisuudentunteeseen.

– Olen ymmärtänyt – voi ol-
la että olen väärässä – että en-
simmäinen tehtävä on nimen-
omaan oman maan puolusta-
minen. Sen jälkeen tulee viran-
omaisapu ja sen jälkeen kan-
sainvälinen kriisinhallinta, et-
tä ne olisivat siinä tärkeysjär-
jestyksessä. Mutta uudistuk-
sen jälkeen viranomaisapu tu-
lee monella alueella käytännös-
sä erittäin vaikeaksi. Kauhavan 
varuskunnan lakkauttaminen 
esimerkiksi saa Pohjamaan tyh-
jäksi, prikaatin lakkauttaminen 
Pohjois-Karjala. Virka-apu kes-
tää kauemmin, alueen ihmisten 
turvallisuudentunne heikkenee.

– Kansainvälinen kriisinhal-
linta on selvästi kiilannut täs-
sä asteikossa eteenpäin. Suomi 
oli aiemmin rauhanturvaamisen 
suurvalta, osallistuimme aktiivi-
sesti YK:n rauhanturvatoimin-
taan. Sitten koitti tämä kriisinhal-
lintasotaan osallistuminen, vuosi-
kymmenen jatkunut Afganistanin 
retki, joka nyt on piakkoin päätty-
mässä. Se muutti sitä kuvaa. mil-
lä tavalla me tätä puolustusvoimi-
en tehtävää hoidamme.

Niinistö muistuttaa, että toi-
saalta Libanonissa perinteinen 
rauhanturvatoiminta on kasva-
massa. Hän hymähtää huoles-
tuneen kyynisesti arvioidessaan 
kansalaisten tuntoja kansainväli-
sestä kriisinhallinnasta.

– Jos suuri yleisö tietäi-
si millaista ”rauhanturva” toi-
mintaa suomalaiset joukot täl-
lä hetkellä Afganistanissa käy-
vät, ne joukot kotiutettaisiin aika 
pian. Kyse on kriisinhallintaso-

dasta eli Suomi on sodankäyn-
nin osapuoli.

Nato ei ajankohtainen

Jussi Niinistö ei näe Nato-jäse-
nyyttä tarpeellisena. Hänen mu-

kaansa puolustusliitto ei toisi li-
säarvoa Suomen maanpuolus-
tukseen, jos maalla on oma kan-
sallinen puolustusjärjestelmäm-

me. Hänen mukaansa puolus-
tusvoimauudistus on epäuskot-
tava ja sisälöltään riskialtis. Hän 
aprikoi uskottavan puolustusky-
kymme tulevaisuutta.

– Jos tämä kehityskulku 
jatkuu tällaisena, olen taipuvai-
nen ajattelemaan entisen puo-
lustusministerin Stefan Wallinin 
tavoin, että on syntymässä tur-
vallissuuvaje. Esimerkiksi tämä 
puolustusvoimauudistus on itse 
asiassa suuri leikkausohjelma. 
Se voidaan markkinoida posi-
tiivisesti kuten suurelle yleisöl-
le pitääkin, mutta ei kai kukaan 
tosissaan usko puolustusvoimi-

Eikö koko maata 
enää aiota 

puolustaa?”

PEkka kurvinEn
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en itse esittäneen tällaista ohjel-
maa. Kuten komentaja Puheloi-
nen sanoi, tässä ollaan ottamas-
sa riskiä turvallisuuden kanssa.

– Kyseessä on talouden 
sanelema pakko, jossa ihmiset 
pyrkivät tekemään välttämät-
tömyydestä hyveen ja ajattele-
maan positiivisesti. Saadaanko 
aikaan jatkossa enemmän vä-
hemmällä, korvaako laatu mää-
rän kaikissa puolustushaarois-
sa – säilyykö puolustus uskotta-
valla tasolla – mihin johtaa, jos 
vaje syntyy? Niinistö pudotte-
lee ilmeisen tarkoin harkitsemi-
aan retorisia kysymyk-
siä joka sanaa huolelli-
sesti painottaen.

Ei Islantiin

Puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja suhtau-
tuu ajatukseen Suo-
men osallistumisesta 
Islannin ilmavalvon-
taan kielteisesti. Hän 
pohtii valtuutusta ja epäilee saa-
vutettavia hyötyjä oikeudellisis-
ta, taloudellisista ja harjoituk-
sellisista näkökulmista ja aitoja 
harjoituksellisia hyötyjä. Suomi 
ei saa ryhtyä maksumieheksi.

– Ei pitäisi lähteä. Vaikka re-
surssit eivät pienenisi, hyvin tark-
kaan pitäisi harkita, mikä on se 
sotilaallinen hyöty, joka tästä Is-
lannin ilmavalvontaan osallistu-
misesta on saatavissa.  Se  ei 
ole oman maan puolustamista, 
ei virka-apua, ei kansainvälistä 
kriisinhallintaa. Kyse on ilmeises-
ti kansainvälisestä harjoituksesta. 

– Mitkä ovat valtuudet – sii-
nä on myös juridisia kysymyk-
siä sotilaallisten ja taloudellis-

ten lisäksi. Tosiasiallisesti suo-
malaiset olisivat kolme, nel-
jä kuukautta yksin, lähtisivät 
sitten tunnistamaan, mutta 
minkäänlaista taktista harjoitusta 
lentäjille ei olisi tarjolla, ei aina-
kaan parempaa kuin mitä Lapis-
sa tai pohjoismaisten kumppa-
niemme kanssa voisi toteuttaa. 
Tarvittavat varat on otettava li-
säbudjetista, jos Nato tai Islanti 
ei koituvia kustannuksia korvaa, 
Niinistö kertoo esittäneensä kan-
tansa tuoreelle puolustusministe-
rille Carl Haglundille.

”Itse en ole valmis lak-
kauttamaan Dragsvikia”

Puolustusvaliokunnan puheen-
johtaja kertoi haastattelua edel-
täneenä päivänä eli 20. elokuu-
ta ensimmäisen kerran tavan-
neensa uuden puolustusminis-
terin ja maininneensa tälle Ran-
nikon Puolustajan jutunteosta.

– Tiedustelin Carl Haglun-
dilta, mitä merivoimille kuuluu. 
Kysymys kääntyi Dragsvikiin, jo-
ka eniten yhdessä Pohjois-Karja-
lan prikaatin kanssa nousi esille 
kevään puolustusvoimauudistus-
keskustelussa. Kysyin, että on-
ko nyt jotain aikeita lakkauttaa 
Dragsvik tai onko yhdistettävil-
le joukko-osastoille jotain tapah-

tumassa. Haglund vastasi, että 
ei tällä vaalikaudella, ja nyt on 
tärkeää antaa kaikille työrauha. 
Näillä on tarkoitus mennä, ja 
hän ei näe edes mahdollisena, 
että mitään lisäsäästöjä voitaisiin 
saada yhden tai kahdenkaan va-
ruskunnan lakkauttamisella. 

– Oma mielipiteeni on, jo-
ta ministerikin hieman myötäili, 
että on hieman epäselvä, että 
saadaanko yleensä ne oletetut 
säästöt näillä kuuden lahtilistal-
la olevan varuskunnan lakkau-
tuksella. Jää nähtäväksi, sitä ei 
ole kirkossa kuulutettu.

Puolustusministe-
ri oli Niinistön kanssa 
käymässään keskus-
telussa todennut, että 
jos puolustusmenojen 
osuus bruttokansan-
tuotteesta romahtaa 
1,08 prosenttiin brut-
tokansantuotteesta 
vuoden 2015 jälkeen, 
summa on katastrofaa-

lisen alhainen. Jos laskennallisia 
säästöjä ei saada aikaan, seuraa-
valla vaalikaudella on uusi leik-
kauslista edessä. Dragsvik kes-
kustelu sai Niinistön mukaan ko-
konaisuudistuksessa kohtuutto-
mat mittasuhteet.

– Oma näkökantani on, 
että Dragsvikin yhdistäminen 
Upinniemeen siinä tilanteessa 
taas tulee esille. Siihenhän oli-
si ymmärrettävästi jo valmistau-
duttu. Kielipoliittisista syistä sii-
hen ei menty ja siitä syystä pit-
källisen prosessin jälkeen mi-
nisteri Wallin joutui jättämään 
paikkansa. Jokainen, myös Me-
rivoimat, ymmärtää, että Drags-
vik oli pieni yksityiskohta tässä 

”Eniten ihmettelin 
puolustusvoimauudistuksessa 

merivoimista rajallisen 
tietämykseni pohjalta 

Kotkan rannikkopataljoonan 
lakkauttamista.”
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kokonaispuolustusvoimauudis-
tuksessa. Se on saanut aivan 
suhteettoman huomion näistä 
kielellisistä syistä. 

– Itse en ole valmis lak-
kauttamaan Dragsvikia ja en 
näe että siinä kovin suuria sääs-
töjä olisi saatavissakaan. Mah-
taako ensi vaalikaudella sen yh-
distäminen Upinniemeenkään 
tuoda säästöjä. koska Upinnie-
messä tehdään omia rakennus- 
ja muita uudistuksia.

Merivoimien lipun 
poistuminen Helsingin 
itäpuolelta kummastuttaa

Kotkan rannikkopataljoonan lak-
kauttaminen oudoksuttaa edus-
kunnan puolustusvaliokunnan 
puheenjohtajaa strategisena 
ratkaisuja. 

– Eniten ihmettelin puo-
lustusvoimauudistuksessa me-

rivoimista rajallisen tietämykse-
ni pohjalta Kotkan rannikkopa-
taljoonan lakkauttamista siinä 
mielessä, että jatkossa Helsin-
gissä itäänpäin ei näytetä enää 
merivoimat lippua. Ymmärrän 
toki, ettei ratkaisu tarkoita sitä, 
ettei itäisellä Suomenlahdella 
sodan tai kriisin aikana olisi toi-
mintaa tai ettei alueella harjoi-
teltaisi. Oli silti strategisesti hy-
vin erikoinen ratkaisu.

Jussi Niinistö on selvä rat-
kaisu kysymykseen, mistä mie-
luummin tulisi nipistää, jotta 
puolustusmäärärahoihin ei tar-
vitsisi kajota.

– Kehitysmäärärahoista, 
ilmastomäärärahoista, tämän 
tyyppisistä rahoista voidaan 
huoletta leikata puolet pois sil-
loin, kun on taloudellisesti vai-
keat ajat. Kyllä oma maanpuo-
lustus tulee aina ensin. Meillä 

on huonoja esimerkkejä siitä et-
tä miljardiluokan kehitysmäärä-
rahoja on heitetty – voidaan sa-
noa – Kankkulan kaivoon. Lä-
hialuetukia on onneksi voitu lei-
kata. Helposti voitaisiin säästää 
puolet pois.

”Palveluskelpoinen 
ikäluokka” – valikoiva 
asevelvollisuus?

Niinistöä huolettaa puolustus-
voimauudistuskeskustelussa si-
vuun jääneenä yleisen asevel-
vollisuuden tulevaisuus. 

– Puolustusvoimat markki-
noi uudistusta sillä, että ikäluo-
kat pienenevät. Tilastokeskuk-
sen mukaan 90-luvun puolivä-
lissä tapahtui notkahdus, mut-
ta sen jälkeen ikäluokat ovat ol-
leet kasvussa. Jos nyt leikataan 
näin rajulla käellä, tulevaisuu-
den varusmiehille 2020-luvun 
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alussa ei riitä petipaikkoja. Täs-
sä on se ajatus, että ollaan siir-
tymässä valikoivaan asevelvolli-
suuteen. Ja kun tätä aikani toito-
tin mm. puolustusvaliokunnassa 
kaikille asiantuntijoille ja puolus-
tusvoimain komentajalle, siirryt-
tiin yleisesti käyttämään nimitys-
tä ”palveluskelpoinen ikäluokka”. 
Ajatus on kauniimpi termi sille, 
että myöhemmin siirrymme va-
likoivaan asevelvollisuuteen. Tä-
mä on mielestäni uudistuksen 
huolestuttavin ilmiö. 

– Ei ole käyty julkista kes-
kustelua siitä, mikä yleisen ase-
velvollisuuden merkitys on kaik-
kiaan ollut Suomelle – suuri ar-
vo kansallisen yhtenäi-
syyden, rauhan, kansa-
laiskunnon, kansanter-
veyden kannalta. Oli-
sin pikemminkin puut-
tunut keskeyttämispro-
sentteihin kuin nosta-
nut kädet ylös. Esimer-
kiksi ylipaino ei lähtö-
kohtaisesti voi olla va-
rusmiespalveluksen este. Juu-
ri ylipainoiset hyötyvät lukema-
ni tutkimuksen mukaan eniten 
varusmiespalveluksesta.

Valiokunnan puheenjohta-
ja korostaa yleisen asevelvolli-
suuden laajakantoista merkitys-
tä koko kansantaloudelle ja kan-
salaisten hyvinvoinnille.

– Moni on saanut sysäyk-
sen ja elämänuskon vahvistuk-
sen perheenisäksi ja kunnon 
kansalaiseksi. Keskustelussa jäi 
puimatta melkein kokonaan tä-
mä yleisen asevelvollisuuden 
merkitys. Ymmärrän kuitenkin 
puolustus voimien kyynisyyden: 
vähenevät määrärahat tulee 

käyttää mahdollisimman tehok-
kaasti. Mutta ihmettelen päämi-
nisterin näköalattomuutta.

Yhteisten toimialojen 
merkitys puolustustahdon 
ja -kyvyn kohottajina

Jussi Niinistö pohtii laajasti va-
ruskuntien lakkauttamisen his-
toriallisia, taloudellisia ja alue-
poliittisia vaikutuksia. Hänen 
mukaansa isojen kaupunkien 
kyljessä olevien tilojen uusio-
käyttö on helppoa, mutta kor-
vessa tilanne on ongelmalli-
nen. Myös soittokuntien lak-
kauttaminen saa kansanedus-
tajan mietteliääksi, vaikka hän 

ei musiikilliseen puoleen ha-
luakaan puuttua. Soittokunti-
en lakkauttamisten ja yhdistä-
misten kolmen miljoonan euron 
säästöjen saavuttamisella ei Nii-
nistön mielestä ole kokonaisuu-
den kannalta merkitystä.

– Ei ehkä täysin ymmärre-
tä, mutta musiikki on liima jo-
ka sitoo vapaaehtoista maan-
puolustustyötä hyvin puolus-
tusvoimien kylkeen. Isommat 
kokoonpanot eivät ehdi samalla 
tavalla tilaisuuksia kiertää kun 
pienempiä ei enää ole. Rahan 
ottaminen yksityistilaisuuksista 
oli tie, jota olisi voitu jatkaa hy-
vinkin eteenpäin. 

Kirkollisen työn merkitys 
on puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtajalle itsestäänselvyys. 
Hän kehottaa nostamaan aseet-
toman palveluksen asemaa si-
viilipalvelukseen nähden.

– Koti, uskonto ja isänmaa 
saavat edelleenkin olla puolus-
tusvoimissa näyttävästi esillä. Ei-
kä pidä liikaa hyppiä pienen int-
ressiryhmän kuten vapaa-ajatte-
lijoiden kampanjoiden mukana, 
joilla pyritään estämään kirk-
koon kuuluminen ja varusmies-
ten osallistuminen palvelusajan 
hartaustilaisuuksiin. Hartaus on 
ollut osa sotilaselämää vuosisa-
tojen ajan ja saa minun puolesta-

ni olla jatkossakin.
– Aseeton palvelus 

on toivottavasti vaihto-
ehtona virkoamassa.  
Omana varusmiespal-
velusaikanani lääkin-
tämiehenä oli kaike-
ti helluntailainen, jo-
ka vakaumuksellises-
ta syistä ei voinut tart-

tua aseeseen. Olen sitä miel-
tä, että jokaiselle suomalaisel-
le on armeijassa tehtävä varus-
miesajaksi. Aseeton palvelus on 
syyttä suotta unohdettu vaihto-
ehto, jota puolustusvoimat ei 
käytännössä markkinoi. Se tuli-
si nostaa selkeästi vaihtoehdok-
si esiin asepalveluksen ja siviili-
palveluksen rinnalle. 

Erivapaudet eivät ole 
tasapuolisia

20. elokuuta 2012 Niinistö jät-
ti hallitukselle kirjallisen kysy-
myksen siitä, aiotaanko Jeho-
van todistajat asepalveluksesta 
vapauttava erityislaki kumota.

”Puolustusvoimauudistuksen 
jälkeen viranomaisapu 
tulee monella alueella 
käytännössä erittäin 

vaikeaksi.”
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Reservin luutnantti Jussi Niinistö (synt. 1970) 
suoritti varusmiespalveluksen Karjalan prikaa-
tissa.  Hän väitteli filosofian tohtoriksi Helsin-
gin yliopistossa 1998. Väitöskirjani käsitteli 
everstiluutnantt ti Paavo Susitaipaleen elämää 
aktivistina, sotilaana, poliitikkona ja kirjailija-
na. Niinistö nimitettiin 2004 Maanpuolustus-
korkeakoulun Suomen sotahistorian ja Hel-
singin yliopiston Suomen historian dosentik-
si. Niinistön sydäntä lähellä ovat Suomen itse-
näisyystaistelu, sotahistoria ja sotiimme liitty-
vä perinnetyö. Hän kertoo arvostansa maan-
puolustuksen eteen tehtyä ja tehtävää työtä. 
Hän on suorittanut valtakunnallisen maanpuo-
lustuskurssin.

Jussi Niinistön maanpuolustukseen liit-
tyviä luottamustehtäviä ovat olleet Sotilaspe-
rinteen Seuran tieteellinen toimikunta 2005–
2011; Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-
lukunta 2007–2011; Maanpuolustustiedotuk-
sen suunnittelukunnan työjaosto 2007–2011; 
Asevelvollisuustyöryhmän neuvottelukunta 

2009–2010; Parlamentaarinen kontaktiryh-
mä 2011-2012 (seurasi puolustusvoimauudis-
tusta) ja 2012-; Maanpuolustuksen Tuki ry:n 
valtuuskunta 2012-; Hänelle on myönnetty 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomita-
li 2000; Sininen Risti 2001; Vapaussodan Pe-
rinneliiton kultainen jäsenmerkki 2005.

Niinistö huomautti, että yh-
den uskontokunnan erivapaus 
asevelvollisuudesta ei ole tasa-
puolinen muita kohtaan ja että 
yhden ryhmän erilaista kohtelua 
on vaikea perustella muille ase-
velvollisuudesta kieltäytyneille. 
Niinistö myös totesi, et-
tä Jehovan todistajien eri-
tyisvapauden kumoamis-
ta oli kannattanut muiden 
muassa Pääesikunta ja 
edellinen puolustusminis-
teri Stefan Wallin.

Siviilipalvelukses-
ta ei eduskunnan puolustus-
valiokunnan puheenjohtajan 
mielestä ole Lapinjärven sivii-
lipalveluskeskuksen kaltaises-
sa työssä hyötyä suomalaiselle 
yhteiskunnalle. Aseeton palve-

lus esimerkiksi lääkintä- ja kul-
jetustehtävissä sen sijaan tarjo-
aa paljon erilaisia mahdollisuuk-
sia ja vaatii ihan yhtä paljon roh-
keutta kuin aseellinenkin. Asee-
ton palvelus vaatii vakaumusta 
ja on pidempi kuin perusmuo-

toinen aseellinen palvelusaika. 
– Siviilipalvelukseen pääsee 

liian helposti vain ilmoittamal-
la. Yhteiskunnan kokonaisedun 
kannalta sitä ei ole saatu trim-
mattua sellaiseen kuntoon että 

”Koti, uskonto ja isänmaa 
saavat edelleenkin 

olla puolustusvoimissa 
näyttävästi esillä”

siitä olisi mainittavaa hyötyä. Ei 
voi olla Lapinjärven legioonalai-
sia, jotka kuluttavat aikaa.

Vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta ja kertaushar-
joitusvuorokausien määrää tuli-
si Jussi Niinistön mukaan kas-

vattaa. Hän muistuttaa 
myös, että vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskou-
lutus on erittäin kustan-
nustehokasta. Mutta va-
paaehtoiskentän hajanai-
suus kaipaa toimenpiteitä.

– Yksi voimakkaam-
pi etujärjestö olisi tehokkaampi 
kuin nyt pirstaloitunut kenttä.  
Yhdistäminen olisi myös ken-
tän oma etu, mutta siihen ei voi 
pakottaa.

PEkka kurvinEn
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1 Venäjän päämäärät

Vuonna 1992 Venäjän asevoi-
mien yleisesikunta-akatemian 
opettajaksi kiinnitettiin 30-vuo-
tias, sotilasperheessä kasva-
nut ja konservatiivisen geo-
poliittisen ajattelunsa ansi-
osta huomiota saanut filoso-
fi Aleksandr Dugin. Hän kir-
joitti kenraaliporukassa opin, 
jonka päämääränä on Venä-
jän imperiumin palauttami-
nen. Opin ydin on kahtiaja-
koinen: Ensinnäkin se, joka 
hallitsee Euraasiaa, hallitsee 
koko maailmaa. Toiseksi Ve-
näjälle ainoa mahdollinen 
valtiomuoto on imperiumi.

Duginin opin keskeiset stra-
tegiset päämäärät ovat seuraavat:

Lännessä Euroopan yhte-
näisyys hajotetaan ja Euroopan 
protestanttiset alueet kootaan uu-
teen yhteisöön. Transatlanttinen 
yhteys katkaistaan ja tilalle muo-
dostetaan vahva Berliini-Mosko-
va akseli. Koko Eurooppa finlan-
disoidaan Venäjää kuuntelevaksi.

Etelässä taataan yksinoi-
keus Euraasian energialähtei-
siin.  USA:n vaikutusvallan laa-
jentamispyrkimyksille  alueella 
pannaan piste.  

Venäjälle ainoa mahdol-
linen valtiomuoto on imperiu-
mi. Kotimaa säilytetään monar-
kistisena valtakuntana. (ven. 
imperija=maailmanvalta, mo-
narkistinen valtakunta)

Lännessä päämääriin pyri-
tään aseellista voimaa hienos-
tuneempien, verettömien keino-

jen käytöllä. Etelässä verenvuo-
datustakaan erityisesti Euraasi-
an suunnalla ei pelätä. Duginin 
verettömistä, epäsuorista kei-
noista mainittakoon  talouden 
käyttäminen joukkotuhoasee-
na sekä valtioiden sisäisen va-
kauden horjuttaminen esimer-
kiksi disinformaatiota levittämäl-
lä ja muin keinoin, vastustajien 
eliminointi. Jos halutaan tuhota 
valtio, on ensin hävitettävä sen 
demokraattinen järjestelmä. Sil-
le luodaan pohja romauttamalla 
talous. Sen jälkeen ajetaan maa 
poliittiseen sekasortoon.

Vladimir Putin 
Presidentti Putinin päämäärät 

lännessä ovat suoraa jat-
ketta Duginin opille. Näitä 
ovat Euroopan yhtenäisyy-
den murentaminen, Naton 
hajottaminen, EU:n heiken-
täminen, transatlanttisen yh-
teyden heikentäminen ja lu-
jat suhteet Saksan kanssa.

Venäjä on vahvistumis-
vaiheensa alkutaipaleella. 
Siitä tuli elokuussa 2012 18 
vuotta kestäneiden neuvot-
telujen jälkeen WTO:n jäsen, 

minkä arvioidaan lisäävän Venä-
jän talouskasvua 3,3% vuodes-
sa, pidemmässä juoksussa jopa 

Geopoliittinen tilannearvio  
2012 Euroopan tulevaisuudesta

Tohtori Aleksandr Dugin.

Venäjä haluaa 
itselleen kuuliaisen 

eikä neuvovan 
Euroopan, joka 

on taloudessa ja 
politiikassa Venäjää 

tukeva.

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä  
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.
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11%. Huolestuttavaa on, että Ve-
näjä aloitti peruskorjaustoimin-
nan armeijan kaluston uudista-
misesta, vaikka suoranaista soti-
laallista uhkaa sillä ei omienkaan 
arvioidensa mukaan ole.

Venäjä tarvitsee Eurooppaa, 
mutta ei Euroopan Unionia talo-
udellisena kilpailijanaan. Venä-
jä on EU:n kolmanneksi suurin 
kauppakumppani, ja Eurooppa 
on Venäjän tärkein vientimarkki-
na-alue. Euroopassa käytetystä 
raakaöljystä kolmannes ja 
maakaasusta neljännes tuodaan 
Venäjältä. Tuonti Venäjältä 
on EU:lle elintärkeää.

Venäjä haluaa itsel-
leen kuuliaisen eikä neu-
vovan Euroopan,  joka on  
taloudessa ja politiikassa 
Venäjää tukeva. 

2 Euroopan unionin 
tuho ja Weimarin liiton 
nousu

Suurimpina maksajina EU-
alueen kehittämisessä ovat 
olleet suuret jäsenmaat Saksa ja 
Ranska,  saajina entiset Itä-Eu-
roopan maat ja Välimeren maat. 
Suurimmat Välimeren maiden 
lainoittajat ovat olleet Saksa ja 
Venäjä. Myös Ranska on lai-
nannut Välimerelle paljon, mut-
tei omia rahojaan.  Kaikki kol-
me ovat Weimarin trion jäse-
niä. Saksa on väestöltään EU:n 
suurin jäsenvaltio, sen suurin 
talous ja nettomaksaja. EU:n 
bruttokansantuotteesta Saksan 
osuus on 22 prosenttia. 

Ranska on pitkään ja va-
kaasti ajanut turvallisuuspolitiik-
kaa, jonka päämääränä on vah-
va Eurooppa. EU:n heikkoudet 

ovat ilmeisesti osoittautuneet 
Ranskalle niin ylittämättömiksi, 
että se on valmis rakentamaan 
Euroopan vahvuuden pienem-
män liittouman varaan, jossa sil-
lä on keskeinen asema.

Putin esitteli suunnitelman-
sa Euroopan peruskorjaamiseksi 
Weimarin triolle (ks. artikkeli Eu-
roopan imperiumista Weimarin 
liittoon, RP 1/2012 s.75), ja pää-
tettiin ryhtyä toimeen. Välineek-
si valittiin veretön joukkotuhoase 
talous. EU:n hajottamisoperaati-
on konsepti oli seuraava:

Vaiheessa 1 pumpataan 
osa Euroopan Unionista rahaa 
täyteen. 

Vaiheessa 2 suljetaan sete-
leitä suoltava putki. Seuraa val-
tiollista vararikkoa sivuava talous-
kriisi ja poliittinen epävakaus use-
assa maassa. Rahat ovat kulutus-
juhlien humussa huvenneet, ei-
kä velkojen maksuun ole rahaa. 

Vaiheessa 3 höynäytetään 
muut maksamaan vararikkois-
ten velat veroeuroista. Ulkois-
tetaan ja valtiollistetaan tappi-
ot, nokkelaa!

Nyt  ollaan vaiheessa 3; 
EU:ssa valtiollistetaan tappioita 
ja jaetaan niitä Saksan ajaman 

taloudellisen solidaarisuuden ni-
missä mahdollisimman paljon 
kaikkien jäsenmaiden makset-
taviksi. Puhutaan Kreikan autta-
misesta. Todellisuudessa velka-
kriisissä oleville maille annetta-
va raha siirtyy sille lainaa anta-
neiden maiden ja sijoittajien ti-
leille, jotka siten minimoivat tap-
pioitaan. 

Selvitystilassa olevat valtiot 
ovat taloudellisesti ja sitä kautta 
poliittisesti riippuvaisia Saksas-
ta ja Ranskasta sekä Venäjäs-
tä. Koska velallisilla ei ole muuta 

vaihtoehtoa, ne tukevat jat-
kossa Weimarin trion tah-
toa. Ja vielä riippumatta 
siitä, onko Euroopan Unio-
nia vai ei. Sokerina poh-
jalla vielä se, että operaa-
tion kustannukset jaetaan 
EU:n jäsenmaiden kesken 
solidaarisesti. Nerokasta! 

Weimarin trio näkee 
uutena markkina-alueena 
Venäjän ja Aasian. Ensivai-
heessa uudistetaan Venä-

jän taloustuotanto, sitten valloi-
tetaan yhdessä Venäjän kanssa 
valtavat Aasian markkinat. Pe-
ruskorjattu Euroopan Unioni yh-
dessä Venäjän kanssa on var-
teenotettava kilpailija Kiinalle ja 
USA:lle.

Venäjän kuralla oleva talous 
saatiin EU:n tuella ja energiasta 
saaduilla myyntituloilla kohene-
maan reilun 7 prosentin vuosi-
vauhtia. Kasvuvaraa on edelleen 
paljon, mutta talouskasvu uhka-
si pysähtyä öljyn hinnan nousun 
hidastumiseen.  Venäjä käynnisti 
operaatio Syyrian, ja öljyn ja kaa-
sun hinta, nehän Venäjä onnis-
tui äskettäin sitomaan toisiinsa 

Euroopan Unioni 
hajonnee ja sen korvaa 

nykyistä pienempi 
ja vahvempi samoin 
periaattein toimiva 
ja Weimarin triolle 

perustuva liitto.
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ja jakamaan markkinat, lähtivät 
jyrkkään nousuun.  Jokainen eu-
rooppalainen kuluttaja maksaa.

Kestävän kasvun varmista-
miseksi ja vauhdittamiseksi Ve-
näjän taloustuotanto tulee mo-
dernisoida. Siinä Saksalla on 
runsaasti kokemusta, ja Venä-
jällä valtavat markkinat sekä tar-
ve ja investointirahaa. Weimarin 
trio on löytänyt strategisen gate-
wayn uudelle markkina-alueel-
le, jota Eurooppa tarvitsee pe-
lastuakseen.

Nato
Nato alkoi riisuuntua aseista 
sen vastapotentiaalin Neu-
vostoliiton hajottua 1991 ja 
alettiin  keskittyä  kriisinhal-
lintaan. Nato on siinä osaa-
va, mutta silläkin on rajoi-
tuksensa. On käynyt selväk-
si, että ilman USA:n muka-
naoloa laajoihin taisteluope-
raatioihin ei kyetä. Kansal-
liset ja kalliit puolustusra-
kenteet Euroopassa ajettiin 
alas, vain Saksa ja Suomi 
ovat säilyttäneet  aluepuolus-
tuskykynsä.

Kylmän sodan aikana rinta-
malinja oli idän ja lännen välissä 
pystysuorassa. Nyt se on kään-
tynyt 90 astetta itä-länsi suun-
taiseksi ja asettunut Välimeren 
tasalle. Etelässä on Afrikasta 
Eurooppaan työntyvä laillinen 
ja laiton maahanmuutto ja us-
konterrori sekä Venäjälle ongel-
mia ja maahanmuuttajia aiheut-
tava luonnonrikas mutta epäva-
kaa Euraasia. Arabian kevät on 
muuttunut takatalveksi islamis-
tisten hallitusten tultua valtaan.

Nato tarkoittaa Euroopalle  

transatlanttista yhteyttä. Ilman 
Natoa se heikkenee. Samalla 
katkeaa Euroopan maiden ky-
ky estää esimerkiksi etnisiä kan-
sanmurhia ja siviiliväestön tap-
pamista Euroopan ulkopuolella, 
mahdollisesti myös Euroopassa.

Weimarin trio ja Suomikin 
ovat pontevasti yrittäneet käyn-
nistää EU:n sotilaallisen kapa-
siteetin kehittämistä vaihtoeh-
doksi Natolle. Viimeisin yritys 
on EU:n sotilaallisen pääesikun-
nan muodostaminen. Pikkuhil-
jaa Weimarin trio on saanut asi-
assa tuekseen sille velkaa olevia 

suuria maita kuten Espanja ja 
Italia. Britit vastustavat ja pitä-
vät yritystä Naton kanssa pääl-
lekkäisten sotilaallisten rakentei-
den luomisena, jotka toteutues-
saan erottavat Naton ja EU-mai-
den puolustussuunnittelun toi-
sistaan ja maksavat paljon.On 
toiveajattelua, että EU pystyisi 
kehittämään vastaavanlaista so-
tilaallisen painoarvon omaavaa 
organisaatiota kuin Nato on. Ei 
ole rahaa, eikä yhteistä halua. 
Juuri nyt, kun ollaan jo talous-
kriisissä, tulisi pyrkiä välttämään 
sotilaallisen tyhjiön muodostu-
mista Eurooppaan. 

Lopuksi

Euro-alue on vaarassa, ja koko 
Unionin tulevaisuus on kyseen-
alainen. Weimarin trion intres-
seissä ei ole nykyisenlaisen Eu-
roopan pelastaminen, eikä se 
ole myöskään Venäjän päämää-
rien mukaista. Lisäksi USA:n 
talousvaikeudet pakottavat sen 
keskittymään muualle. 

Euroopan Unionin ja Na-
ton heikentyessä Saksan, Rans-
kan ja kolmannen suuren Puo-
lan sekä erityisesti Venäjän so-
tilaallinen, poliittinen ja taloudel-
linen painoarvo kasvaa. Ilman 

Euroopan Unionia ja Natoa 
Euroopassa ei ole enää talo-
udellisen, poliittisen ja soti-
laallisen selkänojan antajaa, 
ja transatlanttinen yhteys-
kin katkennee. Tällainen ke-
hitys saattaa peruuttaa Eu-
roopan turvallisuuden toista 
maailmansotaa edeltänee-
seen aikaan, jolloin Molotov 
ja Ribbentrop löivät etupiirit 
lukkoon. 

Historiallisen taakan an-
siosta Saksa ei itse tempaa aloi-
tetta ja nouse valtaistuimelle, si-
tä täytyy pyytää Euroopan Füh-
reriksi. Saksa suostuu Euroopan 
pelastajaksi vasta sitten, kun 
Euroopan Unioni on pakotettu 
rakenteellisiin muutoksiin. Wei-
marin trio tuntuu pelanneen it-
sensä tilanteeseen, jossa se voi 
vain voittaa.  EU:n hajoaminen 
tuo säästöjä, ja kumppanuus 
Venäjän kanssa avaa pääsyn 
valtaville markkinoille. 

Näyttää siltä, että Euroo-
pan turvallisuuden ydin on su-
lamassa. Euroopan Unioni ha-
jonnee ja sen korvaa nykyistä 

Itsenäinen 
puolustuskykymme on 
ainoa valttikorttimme 

selviytymiseen 
käynnistyneissä  
geopoliittisissa 

muutoksissa.
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pienempi ja vahvempi samoin 
periaattein toimiva ja Weimarin 
triolle perustuva liitto. Sen talo-
udessa vallitsee preussilainen 
järjestyksenpito. Nato muuttaa 
muotoaan Euroopassa. Jos  Na-
to pystyy siihen riittävän nope-
asti,  niin se ei hiilly. Euroopassa 
painopistesuuntaansa etelään 
tarkistaneen weimarilaisen Na-
ton suhteet järjestetään Euraa-
sian liiton kanssa sen kehitty-
essä myöhemmin myös sotilas-
liitoksi. Vastakkainasettelua to-
dennäköisempi vaihtoehto lie-
nee yhteistyö.

Geopolitiikan tekeminen 
Euroopassa mahdollistaa sala-
mapolitiikan tekemisen ja ohit-

taa valtioiden välisen diplomati-
an. Pieniä valtioita ei kuunnella, 
eikä niillä ole vaikuttamismah-
dollisuuksia. Suomen ja muiden 
pienten valtioiden olisi aika terä-
vöittää ulkopolitiikkaansa ja lu-
jittaa yhteistyötään. Suomen on 
alettava valmistautua uudenlai-
seen Eurooppaan. On löydet-
tävä rooli Venäjän imperiumin 
naapurina, Weimarin liiton jä-
senenä ja sitä kautta Euraasian 
liiton kumppanina. 

Tällä vuosikymmenellä Ve-
näjä käyttää 500 miljardia eu-
roa asevoimiensa kaluston uu-
distamiseen, vaikka sotilaallista 
uhkaa ei ole. Venäjä valmistau-
tuu uuden geopoliittisen maa-

ilmanjärjestyksen luomiseen, 
jossa sen diplomatiaa tukee 
moderniin kalustoon perustu-
va asevoima. Samaan aikaan 
Suomen puolustuskykyä riisu-
taan. Kalustohankinnoista karsi-
taan ja sodan ajan joukkojemme 
vahvuus laskee 230 000:een. 

Niin kauan kuin Euroopan 
tulevaisuus on epäselvä, diplo-
matiamme tukena on säilytettä-
vä itsenäinen puolustuskykym-
me. Se on ainoa valttikorttim-
me selviytymiseen käynnisty-
neissä  geopoliittisissa muutok-
sissa ja Putinin imperiumin lähi-
aluemaassa, joissa Venäjä kat-
soo omaavansa historiallisia in-
tressejä.

      
  PERUSHARJOITTELU       TOIMINNALLINEN HARJOITTELU        KENTTÄHARJOITTELU 

 

Uusi Noptel ST-2000 Expert 
Kattaa kaikki harjoittelun vaiheet perusharjoittelusta 
rata-ammuntaan, reaktioammuntaan, kuvioammuntaan 
ja vaativaan tilanneharjoitteluun kentällä.  
 
Laite toimii PC:n kanssa tai ilman. Kestävä akku takaa harjoittelun jatkuvuuden 
ja uusi NOS Pro ohjelma tekee harjoittelusta helpon. Tavanomaiset  
taulut ja silhuetit ovat laitteen muistissa ja osumatieto rekisteröidään  
ja näytetään ampujalle laitteen omalta näytöltä tai tietokoneelta. 
 
 

Lisätietoa: www.noptel.fi 
  

Noptel Oy, Oulu 
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S osiaalisen manipuloin-
nin teho liittyy hieno-
varaiseen toimintaan, 

jossa ei paljasteta omia tarkoi-
tusperiä eikä näin ollen jää-
dä manipuloinnista kiinni. Esi-
merkkinä käy nykyaikainen ruo-
kakauppa. Kaupasta on tarkoi-
tus ostaa litra maitoa ja jokin lei-
pä, mutta kaupasta kannetaan 
kotiin kahta täyttä muovikassia. 

Kauppias on ainoastaan 
luonut mielikuvia ja tarpeita asi-
akkaalle, joita etukäteen hyvin 
suunnitellun ”kauppakierrok-
sen” aikana täytetään. Paisto-
piste levittää hyvää leivän tuok-
sua ja asiakas ohjautuu leik-
keletiskille, jossa maistatetaan 
uusimpia tuotteita. Jo seuraa-
van hyllyn päädyssä on juuri si-
tä TV:ssä mainostettua tuotetta 
kätevästi ottokorkeudella. Toki 
tuotteen yksikköhinta on selväs-
ti korkeampi, kuin siellä alahyl-
lyllä olevan  merkittömän tuot-
teen. Näin kaupassa käynti ete-
nee käytävältä toiselle eri tuot-
teita poimien. Lopuksi kassalla 

vielä käytetään etukorttia, jotta 
saadaan ne mitättömät bonuk-
set. Kauppias on tyytyväinen 
ja osaa seuraavalla kerralla eh-
kä vielä paremmin ohjata sinun 
ostokäyttäytymistä.

Kotona puolisot manipu-
loivat toisiaan huomaamattaan. 
Pienikin ele tai asia pitkään kes-
täneessä parisuhteessa aikaan-
saa sinussa toimenpiteitä, joi-
ta et itse edes tiedosta. Puoli-
soon luotetaan, koska hänethän 
tunnetaan ja tarkoitusperät ovat 
yleensä tiedossa. Kyseessä on 
ehkä se vaarallisin manipuloin-
nin muoto, jota myös tiedustelu-
palvelut käyttävät hyväkseen eli 
ystävyyden ja luottamuksellisen 
kanssakäymisen hyväksikäyttö.

Kaiken perustana ovat hy-
vät perustiedot kohteesta. Työtä 
on voitu tehdä useita vuosia tai 
vuosikymmeniä. Tämän päivän 
tietoyhteiskunta luo oivallisen vä-
lineen ihmisen taustoittamiseen. 
Facebook ja Twitter yms ovat 
suurella osalla ihmisiä päivittäi-
sessä käytössä. Niihin laitetaan 

yksityiskohtaista tietoa omasta 
elämästä, ystävistä, mielipiteistä, 
harrastuksista jne. Tiedot kun on 
kerran nettiin lisätty, niin niitä ei 
sieltä poiskaan saa. Kuinka mo-
ni haluaa lukea 20 vuoden ku-
luttua omia asioitaan netistä elä-
mäntilanteiden ja kumppaneiden 
vaihduttua? Työnantajia on kiel-
letty googlaamasta työnhakijoi-
ta netistä, mutta tekevätkö kaik-
ki niin? Jättävätkö tiedustelupal-
velut käyttämättä tämän keinon, 
jossa ei ole kiinnijäämisriskiä ja 
työn voi tehdä kaikessa rauhas-
sa toiselta puolelta maapalloa? 

Kaikki kiinnostaa

Mitä tietoja ihmisistä kerätään? 
Voisi todeta, että kaikki kiinnos-
taa. Turhaa tietoa ei yleensä ole, 
koska tietojen taltiointi tapah-
tuu automaattisesti palvelimil-
le ja kovalevyjen kapasiteetit ei-
vät aivan hevin lopu. Tarkoituk-
sena on luoda yksinkertaisesti 
ihmisestä profiili, jota hyödyn-
täen voidaan etsiä tapaa, jolla 
esim ystävyys ja luottamus luo-

Sosiaalinen manipulointi 
– hienovarainen keino tietojen hankintaan

Sosiaaliseen manipulointiin (social engineering) törmää säännöllisesti päivittäises-

sä elämässä. Tietokoneet ja niihin ujutettavat haittaohjelmat, sähköpostien välityk-

sellä tapahtuva tunnuksien ja salasanojen urkinta, erilaiset yhteydenotot puhelimit-

se tai kirjeitse ovat ehkä ne parhaiten tunnetut manipuloinnin muodot. Tarkoituksena 

on saada ihminen tiedostamattaan luovuttamaan manipuloijan kaipaamia tietoja tai 

toimimaan hänen haluamallaan tavalla.

Tapio Majuri
Kirjoittaja on komentajakapteeni evp
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daan. Hyviä yksityiskohtia ovat 
mm harrastukset, käytössä ole-
vat tekniset välineet, päiväryt-
mi, tavat ja mm lemmikit. Jos 
kyseinen henkilö todetaan otol-
liseksi manipuloinnin kohteek-
si ”luodaan” henkilö, joka myös 
harrastaa metsästystä, jolla on 
samanrotuinen lintukoira ja au-
tokin on samaa mallia. Jos vain 
mahdollista, miehen ollessa 
kohteena, nainen saattaa ol-
la joissain tapauksissa oivalli-
nen valinta manipuloijaksi eikä 
hyvistä näyttelijän lahjoista ole 
myöskään haittaa.

Normaalisti ystävyyden 
ja luottamuksen saavutta-
minen kestää kohtuullisen 
pitkään. Meitä suomalaisia-
han pidetään sulkeutuneina. 
Kaikkea uutta epäillään tai ai-
nakin vältetään. Mutta onko 
enää tänä päivänä näin? Yh-
tenä uutena piirteenä voisi 
mainita sinisilmäisyyden, jo-
ka tuntuu pesiytyneen osaan 
meistä. Se mikä on lehdessä, 
netissä tai kerrotaan TV:ssä, 
täytyy olla totta eikä sitä tule he-
ti kyseenalaistaa. Tämäkin antaa 
hyvää tukea manipuloinnille.

Salakavala käynnistymi-
nen ja eteneminen

Miten kuvitteellinen manipu-
lointi voisi käynnistyä ja miten 
se voisi edetä? Kohdehenkilön 
Pentin ollessa joka syksyisel-
lä sorsajahdilla Päijänteellä hän 
sattuu paikalle, kun myös sor-
sastamassa ollut nainen pyytää 
avuttomana apua airojen pu-
dottua veteen. Naisen venees-
tä katsoo samanvärinen spa-
nieli, kuin hänelläkin on ja jos-

tain syystä oma koira pyrkii nai-
sen veneeseen. Taitaa olla nart-
tukoira kun noin kiinnostaa; et-
tei vaan olisi juoksussa? Täytyy-
hän naista auttaa ja airot tulee 
ojennettua viehättävän näköi-
selle naiselle, joka jollain tavalla 
vaikuttaa tutulta. Olisiko vähän 
ex vaimon näköä? 

Rantaan päästyään Pentti 
huomaa naisen pakkaavan koi-
raansa samanlaiseen Volvo V70 
farmariin, kuin hänellä on. Nai-
nen esittäytyy Ritvaksi ja ojen-
taa käyntikortin. Nainen pahoit-

telee aiheuttamaansa vaivaa ja 
ehdottaa yhteistä lounasta, jotta 
ei jää missään tapauksessa kii-
tollisuuden velkaan. Nainen pyy-
tää soittamaan heti huomenna 
ja kiirehtii autolle. Pentti katsoo 
käyntikorttia ja toteaa naisen 
olevan samalla alalla kuin hän-
kin ja näyttäisi toimisto olevan 
vain muutaman korttelin pääs-
sä. Täytyypä heti aamulla soit-
taa. Olipa mukavan tuntuinen 
nainen! Seuraavana viikonlop-
puna Pentti ja Ritva ovat yhdes-
sä sorsastamassa.  Herrasmie-
henä Pentti soutaa. Valitettavasti 
Ritvan koira piti jättää kotiin, kos-

ka Tellun juoksu alkoi. Olipa mu-
kava reissu ja saalistakin saatiin.

Näinhän se ystävyys ja 
luottamuksen rakentaminen 
usein alkaa jostain mitättömän 
tuntuisesta sattumasta. Kohde-
henkilönä ollut mies samaistui 
naiseen ja piti tätä jo tuttuna, 
koska eräällä tavalla katsoi pei-
liin ja näki naisen kautta itsen-
sä. Eihän tässä voi olla mitään 
– mehän olemme vain ystäviä?

Sosiaaliselta manipuloinnil-
ta ei voi täysin suojautua, kos-
ka jatkuva manipuloinnin epäi-

ly vaikuttaa psyykeen ja vä-
hitellen estää normaalin elä-
män ja kanssakäymisen ih-
misten kanssa. Hyvänä läh-
tökohtana on tiedostaa ma-
nipuloinnin mahdollisuus ja 
ymmärtää joutuvansa sään-
nönmukaisesti sen kohteek-
si. Työpaikalla on yleensä 
erilaisia toimintaohjeita mm. 
atk-turvallisuudesta, työjär-
jestyksen ohjaamista toi-
mintatavoista ja yleensä tur-
vallisuuskulttuurista. Näi-

tä noudattamalla ollaan jo as-
keleen edellä manipuloijaa. Jo-
kainen voi omalta osaltaan vai-
keuttaa manipulointia suojele-
malla omaa nettijulkisuuttaan. 
Onko todella välttämätöntä päi-
vittää jatkuvasti omaa profiilia 
Facebookissa tai Twitterissä se-
kä lisäillä ystävien tietoja ja ku-
via nettiin heidän tietämättään? 
Joskus voisi myös miettiä kysei-
sen toiminnan mahdollisia seu-
rauksia pidemmällä aikajänteellä 
sekä pyrkiä suojelemaan omaa 
ja ystävien yksityisyyttä. 

Pallo on netin käyttäjällä – 
niin hyvässä kuin pahassa!

 Onko välttämätöntä 
päivittää jatkuvasti 

omaa profiilia 
facebookissa tai 
twitterissä sekä 
lisäillä ystävien 

tietoja ja kuvia nettiin 
heidän tietämättään?
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Santahamina
– Sinivalkoinen saari
Jarmo Nieminen
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2 N:o 19. 400 sivua

T ämä on lähinnä kirjan 
esittely eikä varsinainen 
kirja-arvostelu. Riittänee 

todeta, että Jarmo Nie mi sen 
kolmen vuosikymmenen arkis-
tojen selvittämisen ja verkosto-
työskentelyn tulok sena on syn-
tynyt kirja, joka on upeimpia nä-
kemiäni varuskuntahistoriikkeja, 
ellei kaikkein upein. Olen tässä 
esitte lyssä kiinnittänyt huomiota 
yleisilmeen lisäksi lähinnä meri- 
ja rannikkopuolustuksen osuu-
teen kirjas sa – muuhun ei riit-
tänyt aika eikä asiantuntemus.  

Kirja on jaettu viitteen ku-
takuinkin kronologiseen koko-
naisuuteen: Suomalaisen va-
ruskunnan en sivuodet, Santa-
hamina toisessa maailmanso-
dassa, Kylmästä sodasta nyky-
päivään, Varuskunta ja yhteis-
kunta sekä Santahaminan tu-

levaisuus. Jako on luonnollinen 
ja sopii hyvin tällaisen histo r i al-
liseen teokseen, vaikka se paik-
ka paikoin on aiheuttanut pie-
niä ongelmia kokonaisuuksien 
kä sit telyssä. Esimerkiksi Santa-
haminassa ollutta rannikkopat-
teria on pitänyt käsitellä kahdes-
sa eri lu vussa.

Kirjassa käsitellään seikka-
peräisesti kaikkia saaressa ollei-
ta joukko-osastoja ja joukkoja. 
Vuosi kym menien aikana saarel-
la on toiminut kymmeniä jouk-
ko-osastoja ja laitoksia. Moni 
joukko-o sas toista ja aselajeis-
ta, puhumattakaan erilaisista 
laitoksista kuten puolustuslai-
toksen Santahaminan tehdas 
ja Santahaminan radioasema, 
ovat lukijoille varmasti ennes-
tään tuntemattomia, jopa saa-
ressa asu ville. 

Rannikkotykistöstä ja me-
rivoimista kerrotaan lyhyesti kir-
jan eri osissa. Oman alaotsikon 
ovat saa neet Lehrkommando 
Sandhamn, Santahaminan pat-
teri (34. Batteriet), Santahami-
nan linnake, San tahaminan pa-
taljoonat talvi- ja jatkosodassa 
(mm. rannikkotykistön muodos-
tamat), Pataljoona Ki veliö, Me-
rivoimien rannikkoilmatorjunta-
koulutuspatteristo, Meri- ja ilma-
puolustus ohjuskauteen, Meri-

torjuntaohjukset, Suomenlinnan 
rannikkorykmentti sekä Meri-
voimien tutkimuslaitos ja me-
risotakoulu. Lisäksi on käsitel-
ty Rannikkotykistökoulua, vaik-
ka sille ei ole suotu omaa ot-
sikkoa sisäl lysluettelossa. Eräät 
näistä osiosta tuovat esille sel-
laisia asioita, joista ei aikaisem-
min ole ollut hel posti saatavissa 
kokonaiskuvaa kuten Lehrkom-
mando Sandhamn ja Pataljoo-
na Kiveliö. Toiset näis tä osiois-
ta, kuten Suomenlinnan rannik-
korykmentti, ovat mukana lähin-
nä Santahamina-koko nai suu den 
täydentämiseksi, koska niistä on 
olemassa tarkemmat ja täydelli-
semmät esitykset muualla.

Rannikkotykistökoulun ja 
Suomenlinnan rannikkorykmen-
tin käsittelyssä kiinnittyi huomio 
mm. siihen, että otsikkotasolla 
puhutaan joukkoyksikkö Suo-
menlinnan rannikkorykmentis-
tä, vaikka sitä suuremman jouk-
ko-osaston eli Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin osia 
toimi Santa ha minasta paljon 
pidempään. Rannikkorykment-
ti/Rannikkotykistörykmentti on 
sijoitettu 2000-luvun varus-
kuntaan, vaikka toiminta pai-
nottui 1900-luvulle, mikä vain 
osoittaa miten vaikeaa on kä-
sitellä pitkään Santahaminassa 
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Rautatiepatterin sotataival  
1941–1944
Paavo Salmivaara (toim.)
72 sivua, omakustanne

P aavo Salmivaara toi-
mitti vuonna 2008 
kirjan tykkimies Paul 

Sarinin ja neiti Arja Hiltusen 
(myöhemmin Arja Salmivaara) 
rintamakirjeenvaihdosta 1941–
1944. Sarin palveli 2. Rauta-
tiepatterissa (152/45 CRaut-
tykit), joka laskettiin kuuluvan 
rannikkotykistöön. Sarinin si-
nänsä elävistä kirjeistä oli kui-
tenkin hieman vaikeaa saada 
selvää missä hänen yksikkön-
sä milloinkin liikkui ja mitä se 
teki. Sen takia Salmivaara in-
nostui tar kemmin selvittämään 
rautatie patterin vaiheita jatko-
sodan aikana.

Kirjan lähteenä on käytet-
ty pääosin patterin sotapäivä-
kirjaa täydennettynä muuta-
milla sodanaikaisilla asiakirjoil-
la sekä otteilla tykkimies Paul 
Sarinin kirjeistä. Se etenee kro-
nologisesti kuukausi kerrallaan 
kuvaten patterin toimintaa. Te-
os on kuvitettu valokuvin, piir-
roksin ja kartoin, ja se antaa 
hyvän kuvan patterin toimin-
nasta jatkosodan aikana.

Salmivaaran kirja sopii 
mainiosti sekä täydennyksek-
si hänen aikaisemmalle kirjal-
le että yksin kuvaukseksi pat-
terin taipaleesta jatkosodan ai-
kana. Olisi hienoa, jos vastaa-
vanlaisia pieniä kirjoja julkais-
taisiin muista rannikkotykistön 
yksiköistä.

Salmivaara on itse kus-
tantanut kirjan ja hän myy si-
tä toistaiseksi vain itse. Salmi-
vaaran puhelinumero on 040 
7093814. Tarkkaa hintaa ei ol-
lut saatavilla kirjoitushetkellä.

Ove Enqvist

Santahamina
– Sinivalkoinen saari
Jarmo Nieminen
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2 N:o 19. 400 sivua

olleita joukkoja tarkasti krono-
logisessa järjestyksessä, var-
sinkin jos nämä ovat toimineet 
saarella kauan ja eri kokoon-
panoissa.

Santahamina on myös 
Helsingin eteläisin kaupungin-
osa, jossa asutaan, työsken-
nellään ja opiskel laan. Lisäksi 
Santahamina on varuskunta-
na erityisasemassa aivan pää-
kaupungin kyljessä, unoh ta-
matta saaren ainutlaatuista 
luontoa. Kaikki nämä tekijät 
aiheuttavat välillä vaikeitakin 
kysymyksiä ja ongelmia, joi-
ta myös käsitellään kirjassa.

Teoksessa on yli 400 
historiallista kuvaa ja kart-
taa. Kuvitus on pitkälti ennen 
tuntematonta, monet kuvat 
ovat ainutlaatuisia. Voin läm-
pimästi suositella kirjan han-
kintaa. Kirjan myyntikanavat 
ja hin nat eivät olleet kirjoitus-
hetkellä tiedossa. Oletettavaa 
on, että kirjaa myyvät Maan-
puolustus kor kea kou lun myyn-
tiorganisaation lisäksi suurim-
mat kirjakaupat varsinkin Hel-
singissä.

Ove Enqvist
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hoitajat pääsevät esille. Liiken-
neyhteyksistä usein haastavis-
sakin kohteissa on hyviä kerto-
muksia ja kuvia, kapearaiteisis-
ta rautateistä sen sijaan ei juu-
rikaan ole tietoja tässäkään kir-
jassa. Se lienee yksi rannikkoty-
kistön salaisimpia asioita, mikäli 
asiaa tarkastelee siitä laadittujen 
kirjoitusten perusteella. 

Laaja-alaisesti tarkasteltu-
na sotahistoria unohtaa useim-
miten linnakkeiden osallisuuden 
sotavuosina, tai sivuaa niitä vain 
pintapuolisesti. Tällä kertaa tais-
teluista on kerrottu laajalti, niin 
kait rannikkotykistöstä kertovas-
sa kirjassa toki kuuluukin ker-
toa. Lisää kirjoituksia olisin kai-
vannut etenkin itse linnake-elä-
mästä. Inhimillisestä arjesta omi-
ne haasteineen, perinnekokoel-
massa näitä tarinoita lienee run-
saasti. Ja ehkäpä kaipaisin myös 
linnakesaarista pieniä tietolaati-
koita. Meille linnakkeet tuntevil-
le kohteet toki ovat tuttuja, mutta 
entäpä muille? Uskoisin, että kir-
jan järeä hinta ja sen vastineek-
si hulppea ulkoasu houkuttavat 
monia keräilijöitä hankkimaan 
kirjan itselleen. Olettamuksena 
on, että arvokirjojen keräilijöis-
tä kaikki eivät ole rt-taustaisia. 
Heille moni kohde jää pinnalli-
seksi maininnaksi.  Myös laajem-

T oukokuussa rajatuille 
markkinoille tullut Tykki-
en ja ihmisten saaret on 

massiivinen lukupaketti. Lienee 
sotahistorian järeintä kaliiberia, 
ainakin ulkoisilta mitoiltaan. Vi-
suaalisesti kirja on etenkin lahja-
kirjaksi loistohankinta, tosin kir-
jan hinta rajoittanee ostoaikei-
ta useimpien kohdalla.  Kirjaa 
on painettu 1650 numeroitua 
kappaletta.

Tekijät ovat oman alansa 
eturintamasta, osaamista ja kir-
joittamisen taitoa löytyy vuosi-
kymmenten ajalta.  

Yksi kirjan tekemisen ta-
voitteista oli saada markkinoil-
le kirja, jossa kerrotaan mikä on 
rannikkotykistö. Kirjan luettuaan 
aselajin elinkaari on takuuvar-

masti avautunut lukijalle. Vaik-
ka vain selailisi kirjaa, katse up-
poaa väkisinkin teksteihin. Lu-
kemiselta ei siis voi mitenkään 
välttyä, sillä visuaalinen puoli on 
mukaansatempaava. Kirja on 
myös kuvitettu runsaasti, siinä 
on yli 400 kuvaa, karttaa ja piir-
rosta. Osa kuvista on ennen jul-
kaisemattomia, ne lisäävät kir-
jan viehätystä entisestään. 

Tässä kirjassa erityiskii-
toksen ansaitsee alkuosa, jos-
sa kuvataan meille monille rak-
kaan aselajin syntyhistoriaa se-
kä ensiaskelia.  Nuo ensiaske-
leet eivät olleet aina niin vakai-
ta, kuten ei kai meillä kenellä-
kään. Kasvaminen ja kehitty-
minen vaativat harjaantumis-
ta. Useissa teoksissa on kirjoi-
tettu suppeasti yksittäisen koh-
teen rakentamisesta, mutta ko-
koomateokselle on ollut jo pit-
kään tilausta.  

Kirjassa käydään aselajin 
alkutaipaleen ja rannikkotykis-
tön historian ohella läpi linna-
ke-elämää useiden sattumus-
ten, aikalaiskertomusten ja kas-
kujenkin kautta. Hymy hiipii lu-
kiessa useasti huulille. Kirjoitta-
jat ovat taitavia sanankäyttäjiä. 
Oman osansa palstoilla saavat 
useasti unohdetut sotilaskotisi-
saret, samoin lotat ja sairaan-
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pi kartta-aineisto olisi ehkä osit-
tain ollut tervetullut, jokunen kir-
jassa mainittu kohde on allekir-
joittaneellekin siellä hämärän ra-
jamailla. Toki kirja on jo nyt mel-
koinen tiiliskivi, ja lisätiedot oli-
sivat vain entisestään kasvatta-
neet sivumäärää. Ja avanneet 
toisaalta kokonaan uuden ai-
healueen kirjoitettavaksi. Linja-
veto lienee siis perusteltu.

Jos on kirjassa luettavaa, 
oman aikansa vie myös mikä-
li on kiinnostunut kuvien läh-
teistä. Kuvalähteet löytyvät kir-
jan viimeiseltä sivulta, ei kuiten-
kaan sivujen mukaisesti vaan 
lähteiden mukaan.  Jään kovas-
ti kaipaamaan sekä kuvien yh-
teyteen niiden lähdetietoja, et-
tä lähdeviitteitä koko kirjaan. Te-
os on järkälemäinen tietopaket-
ti, mutta koska se perustuu jo 
monin osin haastatteluihin, olisi 
se sitä suuremmalla syyllä saa-
vuttanut lähdeteoksena huimas-
ti luotettavamman aseman läh-
deviitteillä varustettuna. Oletet-

tavasti tekijöiden kautta pääsee 
kyllä lähteiden jäljille. Lähdekri-
tiikki siirtyy nyt pääosin lukijal-
le itselleen.

Pieniä epätarkkuuksia osuu 
aina silmään, ja tässä hintaka-
tegoriassa olisi ollut kertakaikki-
sen suotavaa tuoda markkinoil-
le kirjoitusvirheistä vapaa teos. 
Tämä toki on puhtaasti kustan-
tajan asia, heillä on, tai aina-
kin pitäisi olla, käytettävissään 
ammattimainen koneisto oiko-
lukua varten. Kirjoittajien teh-
tävänähän on luoda kiinnosta-
va ja lukuelämyksellinen sisältö, 
ja siinä herrat ovat onnistuneet 

jälleen kerran hienolla tavalla. 
Jään odottamaan kirjasta uut-
ta versiota, joka sopii normaalin 
kuluttajan kukkarolle. Sitä odo-
tellessa tulee tälle keräilykappa-
leelle hankittavaksi uusi kirjahyl-
ly, tämä yksilö kun ei enää kor-
keutensa puolesta sovellu taval-
liseen kirjahyllyyn. Toisaalta kir-
ja sopii hyvin olemaan esillä, si-
tä kun tulee selailtua useasti.

Kirjan hinta on 310 euroa 
ja sitä myydään Tammen ar-
voteosmyynnissä. Myös Tam-
Books myy kirjaa (www.suur-
teokset.com). Kirja ei ole myyn-
nissä kirjakaupoissa. 

Johanna Pakola 

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 
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Kauppatieteiden maisteri Mika Aalto julkaisi huhtikuussa väitöskirjan Strategin trage-

dia. Suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina. Teos sai etenkin sotilastutkijat 

takajaloilleen. Arvostelua Aalto keräsi tarkoitushakuisuudesta, metodologian ontuvuu-

desta ja lähdekritiikittömyydestä. Yksimielisiä sekä vastaväittäjät professori Pauli Juuti 

ja VTT, ye-everstiluutnantti, MPKK:n dosentti Mika Kerttunen että ulkopuoliset arvioijat 

ovat olleet työn ansioista clausewitzlaisuuden kuvaajana sekä keskustelun avaajana. 

M ika Aallon väitöskir-
ja tarkastelee suo-
malaisupseereiden 

valmiuksia toimia puolustusvoi-
mien strategisissa johtotehtävis-
sä. Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulun tutkimuksen taustal-
la on preussilaisen kenraa-
limajurin ja sotateoreetikon 
Carl von Clausewitzin sota- 
ja strategiateoria Vom Krie-
ge. Tutkimuksen johtopää-
töksenä on, että suomalai-
supseereista ei ole clause-
witzlaisiksi strategeiksi.

Clausewitzin näke-
myksen mukaisesti myös 
Aalto tarkastelee tutkimuk-
sessaan strategista kyvykkyyt-
tä persoonallisuusteoreettisesta 
näkökulmasta. Taustalla on puo-
lustusvoimain edellisen komen-
tajan, amiraali Juhani Kaskealan 
vuonna 2005 esittämä toive, et-
tä puolustusvoimia koskevat on-
gelmat tulisi nostaa avoimesti 
esiin, jotta ne voitaisiin korjata.

Aallon johtopäätöksenä on, 

että suomalaisupseereiden stra-
tegiset valmiudet eivät ole eri-
tyisen hyvät verrattaessa nii-
tä esimerkiksi tyypillisiin aka-
teemisen taustan ihmisiin. Kes-
keinen syy ongelmaan näyttää 
olevan Maanpuolustuskorkea-

koulun epäakateemisia hakijoi-
ta suosiva pääsykoejärjestelmä. 
Seurauksena upseereiksi Aalto 
väittää etenkin vuonna 2001 
tehdyn upseerikoulutusjärjestel-
mäuudistuksen jälkeen valikoi-
tuneen henkilöitä, joilla on vain 
kohtuulliset valmiudet akateemi-
seen opiskeluun ja toimimiseen 
strategisina johtajina.

Väittelijän mukaan ongel-
man merkitys korostuu erityises-
ti kahdesta syystä. Juuri samaa 
aikaan, kun kadettien akateemi-
nen taso on laskenut, on Maan-
puolustuskorkeakoulun virallinen 
status akateemisena yliopistona 

noussut merkittävästi. Si-
ten Maanpuolustuskorkea-
koulua voidaan pitää tiede-
yliopistona, jolta kuitenkin 
puuttuvat akateemiset opis-
kelijat. Maanpuolustuskor-
keakouluun näyttää valikoi-
tuvan vääränlaisia henkilöi-
tä nykyaikaisen sodankäyn-
nin tarpeisiin koulutettaviksi.

Strategisen intuition  
puute kalvaa

Koska suomalaisupseereiden 
strategisten valmiuksien las-
ku ajoittuu juuri siihen vaihee-
seen, kun niiden pitäisi nousta, 
asia aiheuttaa puolustusvoimil-
le monenlaisia, suuriakin ongel-
mia. Aallon mukaan puolustus-
voimat on tällä hetkellä paljon va-

On arvokasta, että 
keskustelun on avannut 
ennakkoluulottomuutta 

ja avarakatseisuutta 
edustava 

liiketaloustieteilijä.
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tamisen etumaisia lipunkantajia, 
luovan, itsenäisen ja palveluau-
liin ajattelun edelläkävijöitä ei-
vät ole ST-tyypit. Aikuisen ihmi-
sen toimintahan perustuu aina 
viime kädessä yksilön omaksu-
miin arvoihin. Niihin eivät ulko-
puoliset kykene vaikuttamaan – 
ja ihminen itsekin äärimmäisen 
hyvin hitaasti.

Se koira älähtää…

Moni kysymys pohdituttaa. Eh-
kä presidentti Urho Kekkosen 
”Niin on, jos siltä näyttää” –to-
kaisussa on tässäkin yhteydes-
sä perää? Voiko jonkin johta-
misparadigman toteuttaminen 
ongelmitta onnistua, jos johta-
jien persoonallisuuslähtökoh-
dat ovat perin juurin toissuun-
taiset? Onko pelkästään eduk-
si, että kadettikurssien johtami-
sen perusopintoihin on hakeu-
tunut mentoreiksi eläköityneitä 
upseereita, joiden palvelusaika-
na syväjohtaminen ei ollut pääl-
limmäisenä ohjenuorana? Onko 
rauhan ajan joukko-osastojen 
ja esikuntien toiminta- ja ajat-
telutapa kuitenkin edelleen pi-
kemmin transaktionaalista kuin 
transformationaalista? Jäävätkö 
syväjohtamisen kulmakivet vain 
kirjatiedon latelemiseksi, joilla ei 
ole mitään tekemistä arkitodelli-

suuden kanssa? Tuottaako työ-
ura pelkästään yhden työanta-
jan palveluksessa ymmärryk-
sen siitä kontekstualisuuden, 
situationaalisuuden ja spatiaa-
lisuuden vääjäämättömyydes-
tä, jota johtamisessa menesty-
minen edellyttää? Kykenevätkö 
kaaderit johtamaan itseään mo-
nin verroin monipuolisempaan 
johtamiskäyttäytymiseen tottu-
nutta reserviä? Kestääkö ylei-
nen maanpuolustustahto inhi-
millisiin motiiveihin, perusarvoi-
hin, intuitioon ja luovuuteen se-
kä kokonaiskuvaan turvautuvien 
NF- tai NT-tyyppien vähäisyy-
den kadettiupseeristossa?  Kuin-
ka moni NF- tai NT-upseeri tur-
hautuu vasen raja - oikea raja 
-hiekkalaatikkoonsa ja siirtyy 
ennen aikojaan reserviin? Entä 

kavammassa kriisissä kuin se it-
se tietää.

Esimerkiksi puolustusvoi-
mille viime aikoina asetetut sääs-
tötavoitteet ovat miltei merkityk-
settömiä verrattuna maanpuo-
lustuskyvyn romahdukseen, jo-
hon upseerikunnan epäpätevöi-
tyminen näyttää Aallon mukaan 
johtavan jo lähitulevaisuudessa.

Mika Aallon argumentaa-
tio perustuu noin sadan sivun 
mittaiseen MBTI-persoonalli-
suustestikartoitukseen. Hän ve-
toaa tutkimuksiin, joiden mu-
kaan suurin osa kadettiupsee-
ri-ikäluokista olisi STJ-tyyppisiä 
ja siten strategiseen intuitiivisuu-
teen heikosti kykeneviä. Kadetti-
kouluun hakeutuvien homogee-
nisuus tuottaisi siis Aallon mu-
kaan suunnitteluun, johtamiseen 
ja päätöksentekoon ilmeisiä on-
gelmia. Hän näkee maanpuolus-
tustahdonkin olevan vaarassa. 

Käsittämättömän laajo-
jen sitaattien ansiosta yli 500 
sivun järkäleeksi paisuneen 
teoksen johtopäätösten arvioin-
ti ei tarkemmin tässä yhteydes-
sä ole perusteltua, mutta aktiivi-
upseerien ärähdys osoittaa kali-
kan kalahtaneen ilkeästi. Ilmeis-
tä on, että transformationaali-
sen johtamistavan markkinointi-
brändiksi muuntuneen syväjoh-
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MBTI- persoonallisuus              indikaattori selittää 
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Persoonallisuudella on todettu olevan yhteyttä urava-

lintoihin. Myers-Briggs-tyyppi-indi kaattori MBTI on Carl 

Jungin teoriaan pohjautuva persoonallisuusindikaattori, 

joka selittää ihmisen asenteita ulkomaailmaan, havain-

nointitapaa, päätöksentekoa sekä elämäntyyliä. 

millaista väkeä hakeutuu suu-
rin osin evp-upseerijohtoisen 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen sitoutuneihin?

Tutkijoille Aallon keskus-
telulle virittämä aihe on todel-
linen paratiisi. On arvokasta, 
että keskustelun on avannut 
monialaista osaamista, en-
nakkoluulottomuutta ja ava-
rakatseisuutta edellyttävä lii-
ketoimintaosaamisen am-
mattilainen esimerkiksi sota- 
tai kasvatustieteilijän taikka fi-
losofin sijaan. Eikä sotaväen 
ulkopuolisen tutkijan tarvitse 
varoa oman uraputkensa vaa-
rantumista tekemiensä johto-
päätöksien vuoksi.

Pekka Kurvinen
ENFJ

M BTI-teorian dynaa-
misuuden ansios-
ta ihminen näh-

dään persoonallisuuden pysy-
vyydestä huolimatta jatkuvas-
ti kehittyvänä. Persoonallisuus 
kehittyy iän mukana persoo-
nallisuuspreferenssien vahvis-
tumisen kautta. Ihminen käyt-
tää kustakin neljästä preferens-
siparista toista preferenssiä pa-
remmin kuin toista. Näistä vah-
vemmista preferensseistä syn-
tyy ihmisen persoonallisuus-
tyyppi. Preferessit ovat ekstra-
vertti (E) – introvertti (I), tosiasi-
allinen (S) — intuitiivinen (N), 
ajatteleva (T) — tunteva (F), jär-
jestelmällinen (J) — spontaani 
(P). Henkilön persoonallisuus-
tyyppi voi siis olla esimerkiksi 
ESTJ (ekstravertti-tosiasiallinen-
ajatteleva-järjestelmällinen).

Ekstravertti (E) saa energiaa 
ulkoisesta maailmasta ja muista 
ihmisistä. Hän etsii yleensä vi-
rikkeitä ympäristöstä sekä pitää 
vaihtelevuudesta ja toiminnasta. 

Hän on joskus kärsimätön pit-
kien, hitaiden töiden suhteen. 
Hän haluaisi heti kokeilla uusia 
ideoita käytäntöön. Ekstravert-
ti tuntee todennäköisesti olonsa 
kotoisammaksi ihmisten ja asi-
oiden kanssa ulkomaailmassa 
kuin ideoiden sisäisessä maail-
massa, ”ulospäinsuuntautunut”.

Introvertti (I) saa energiaa yk-
sinolosta. Varsinainen toimin-
taan ryhtyminen kestää hä-
nelläy leensä kauan. Introvert-
ti tuntee todennäköisesti olon-
sa kotoisammaksi sisäisessä 
ideamaailmassa kuin ihmisten 
ja asioiden ulkomaailmassa, 
”sisäänpäinkääntynyt”.

Ekstravertti-introvertti -ulot-
tuvuus ei mittaa MBTI:ssa so-
siaalisia taitoja, kuten on yleis-
tä piirreteorioihin keskittyvissä 
mittareissa.

Tosiasiallinen (S) havainnoi ais-
tiensa avulla ja keskittyy mie-
lellään käytännöllisiin ja asiapi-
toisiin yksityiskohtiin. Hän on 
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yleensä fyysisten tosiasioiden ta-
salla ja elää nykyhetkessä. Hä-
nellä on taipumus pitää vakiin-
tuneesta tavasta asioiden teke-
misessä. Tosiasiallinen työsken-
telee todennäköisesti mieluum-
min tunnettujen tosiasioiden pa-
rissa kuin etsii mahdollisuuksia 
ja keskinäisiä suhteita.

Intuitiivinen (N) käyttää yleen-
sä havainnoidessaan muistia ja 
yhteyksiä eikä niinkään keski-
ty yksityiskohtiin. Hän ovat tai-
puvainen huomaamaan mah-
dollisuuksia ja laatii mielellään 
suunnitelmia tulevaisuuden va-
ralle. Hän etsii kokonaiskuvaa ja 
ideoi mielellään. Intuitiivinen et-
sii mieluummin mahdollisuuksia 
ja yhteyksiä kuin työstää tunnet-
tuja faktoja, hän on tulevaisuu-
teen suuntautunut.

Ajatteleva (T) analysoi loogi-
sesti ja käyttää objektiivisia ja 
persoonattomia kriteerejä. Hän 
on usein epäilevä ja arvostaa 
loogista järjestystä. Hänellä on 
taipumus reagoida enemmän 
ihmisten ideoihin kuin tuntei-
siin. Ajatteleva tekee päätökset 
todennäköisemmin persoonat-
toman analyysin kuin henkilö-
kohtaisten arvojen perusteella.

Tunteva (F) soveltaa henkilö-
kohtaisia prioriteetteja ja arvi-
oi inhimillisiä arvoja ja motiive-
ja. Hän arvostaa sopusointua 
ja harmoniaa ja on kiinnostu-
nut työn tai idean takana ole-
vasta ihmisestä. Tunteva tekee 
päätökset todennäköisemmin 
henkilökohtaisten arvojen kuin 
persoonattoman logiikan avulla.

Järjestelmällinen (J) tekee pää-
töksiä ja suunnitelmia mielellään. 
Hänellä on taipumus organisoi-
da ja laatia aikatauluja. Hän on 
yleensä päämääräsuuntautunut 
ja haluaa saada asiat päätökseen, 
vaikka hänen tietonsa olisivatkin 
vajanaiset. Järjestelmällinen pitää 
todennäköisesti enemmän suun-
nitellusta, organisoidusta, selväs-
tä ja täsmällisestä elämäntavasta 
kuin joustavasta ja spontaanista.

Spontaani (P) yleensä pitkittää 
tai välttää päätöksentekoa saa-
dakseen lisää tietoa. Hänellä on 
taipumus ennakkoluulottomuu-
teen ja uteliaisuuteen. Hän pys-
tyy yleensä muuttamaan suunni-
telmiaan tilanteen niin vaatiessa, 
toisin kuin järjestelmällinen. Spon-
taani (P) pitää todennäköisesti 
enemmän joustavasta ja spontaa-
nista elämäntavasta kuin suunni-
tellusta ja järjestelmällisestä.

MBTI- persoonallisuus              indikaattori selittää 
ihmisen asenteita ja pää             töksentekoa

Persoonallisuustyyppien 
johtamiskäyttäytyminen

Johtoasemassa ISTJ on analyyt-
tinen tosiasioiden ja yksityiskoh-
tien johtaja, ISTP taas käytän-
nöllinen analysoija. ESTP on 
realistinen sopeutuja aineellis-
ten asioiden maailmaan ja ESTJ 
tosiasioihin nojautuva käytän-
nön organisoija. ISFJ on sym-
paattinen tosiasioiden ja yksi-
tyiskohtien johtaja, ISFP puo-
lestaan tarkkaavainen ja uskolli-
nen auttaja. ESFP on realistinen 
ihmissuhteisiin sopeutuja, ESFJ 
käytännöllinen yhteensovittaja. 

INFJ on ihmiskeskeinen 
ideoija ja INFP on mielikuvi-
tuksellinen ja itsenäinen autta-
ja. ENFP on lämpimästi innokas 
muutoksen suunnittelija ja EN-
FJ mielikuvituksellinen yhteen-
sovittaja. INTJ on looginen, kriit-
tinen ja päättäväinen ideoiden 
keksijä, INTP taas tiedonhalui-
nen analysoija. ENTP on kek-
seliäs ja analyyttinen muutok-
sen suunnittelija ja ENTJ intuitii-
vinen sekä kekseliäs organisoija.

Yksilön persoonallisuus kät-
kee sisäänsä työssä viihtymisen 
ja onnistumisen – mutta myös 
turhautumisen. Oman persoo-
nallisuuden tuntemus auttaa 
ymmärtämään myös muita, mi-
kä on toimivan työympäristön ja 
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itse kunkin työssä jaksamisen 
edellytys. 

Pekka Kurvinen

Lähteet:

McCrae, R.R & Costa, P.T., 
1989. Reinterpreting the 
Myers-Briggs Type In-
dicator From the Per-
spective of the Five-Fac-
tor Model of Personali-
ty. Journal of Personality, 
57(1):17–40.

Myers, I. & McCaulley, M.H., 
1990. Manual: A Guide 
to the Development and 
Use of the Myers-Briggs 
Type Indicator. CA: Con-
sulting Psychologists 
Press, Inc.

Myers, I. & McCalley, M.H., 
Quenk, N.L. & Hammer 
A.L., 1998.  MBTI Man-
ual. 3rd ed. California: 
Consulting Psychologists 
Press, Inc. 

Routamaa, V. & Hautala, T. 
M., 2009. Katse naami-
on taa: Itsetuntemukses-
ta voimaa. LEADEC Pub-
lications.

Routamaa, Vesa, 2008. 
Esitys Sotatietei-
den päivillä. Helsinki: 
Maanpuolustuskorkea-
koulu.

Varusmiehet miinasodassa
Merimiinojen raivaus 1945–1950
Johanna Pakola
Miinanraivaajakillan tuki- ja perinneyhdistys ry, 150 sivua

V iime sotien jälkeisestä 
merimiinojen raivauk-
sesta ei juuri kattavia 

esityksiä ole aikaisemmin jul-
kaistu. Johanna Pakolan teos 
poistaa ainakin osittain tämän 
puutteen. Teos koostuu 5 eri 
kokonaisuudesta. Ensiksi teok-
sessa on kokonaisesitys mii-
nanraivauksesta. Sen jälkeen 
seuraa Jussi Koskisen kirjoitus 
miinanraivauksesta nyt ja tule-
vaisuudessa. Seuraava osio pe-
rustuu raivaus toi minnassa mu-
kana olleiden muistoihin. Mii-
nanraivaajien muodostamat 
killat ja yhdistykset ovat saa-
neet oman lukunsa. Eero Au-
visen kirjoittama viimeinen lu-
ku käsittelee miinanraivauksien 
muistomerkkejä.

Kirja on runsaasti kuvitet-
tu yli 100 erilaisella mustaval-
koisella ja värillisellä kuvalla ja 
asiakirjalla. Lisäksi kirjassa on 
muutamia tietolaatikoita. Kir-
jan pienehkö koko tekee eräi-
den kuvien ja varsinkin alkupe-
räisten asiakirjojen yksityiskoh-
tien erottamisen hankalaksi. Li-
säksi kartta tai pari olisi selven-
tänyt merimiinojen raivauksen 
koko naisuutta.

Vaikka suuri osa kirjassa 
perustuu raivaustoiminnassa 
mukana olleiden varusmiesten 
kerto muk siin, varusmies-sanaa 
kirjan nimessä ei tarvitse pelä-
tä. Kirja antaa laajemman, mut-
ta selkeän kuvan raivaus toi-
minnasta kuin vain varusmies-
näkökulmasta, ja varusmies-sa-
na otsikossa on mielestäni jopa 
hieman harhaanjohtava.

Kirjan hinta on internetistä 
ostettuna 36–40 euroa. Kirja 
on myös myynnissä kirjakau-
poissa, ja sitä voi myös tiedus-
tella kirjoittajalta, puh. 040 
5884231.

Ove Enqvist
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Hannu Wallius
Puheenjohtaja, Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Tavoitteena tehokas tiedonvaihto ja 
merellinen yhteistyö EU:n jäsenmaiden kesken

Rajavartiolaitoksen kommodori Isto Mattila vieraili Vaasassa 25.-26.6.2012 

Pohjanlahden Merivartiokilta, Bottniska vikens Sjöbevaknings gille ry:n kutsusta.

Samalla tarjoutui median edustajille tilaisuus legendaarisessa Hotelli Astor 

Vaasassa järjestetyssä tilaisuudessa kuulla ja haastatella häntä ajankohtaisesta ai-

heesta ”EU:n valtioiden ja Itämeren merellisten viranomaisten yhteistyön kehittämi-

nen tiedonvaihtomekanismien avulla”.

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan

hannu Wallius
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K ommodori Mattila toi-
mii EU:n komissios-
sa erityisasiantuntija-

na jäsenvaltioiden yhteistyön 
kehittämiseksi sekä merellisen 
turvallisuuden ja toimintojen pa-
rantamiseksi. Hänellä on laaja 
tuntemus jäsenvaltioissa vallit-
sevasta tilanteesta sekä vuosi-
en kokemus eri merellisten toi-
mintojen ja toimijoiden yhteis-
työn kehittämisessä Euroopan 
Unionin alueella.

Euroopan Unionin (EU) 
merellisestä turvallisuudesta 
vastaavat lukuisat itsenäiset 
toimijat, joiden väliset riippu-
vuussuhteet muodostavat mo-
nisyisen ja mutkikkaan toimin-
takentän. Pelkästään merel-
lisessä toimintaympäristössä 
operoi yli 450 eri viranomaista 
vastaamassa turvallisuudesta. 
Tämä aiheuttaa lukuisia pääl-
lekkäisiä toimintoja ja inves-
tointeja, moninkertaisia hal-
lintorakenteita sekä ongelmia 
operatiivisessa toiminnoissa. 
Merkittävin syy tähän koordi-
noimattomaan tilanteeseen on 
johtunut eri viranomaisten erilai-
sista toimintakulttuureista, käy-
tänteistä sekä toimintaympäris-
töistä. EU Komission tavoittee-
na onkin haastaa jäsenmaiden 
merelliset viranomaiset kehittä-
mään parempaa yhteistyötä yli 
sektorien ja rajojen tavoittee-
na saavuttaa tehokkuutta. On-
nistuessaan hanke saavuttaa 
”enemmän vähemmällä” ja yh-
teisen Eurooppalaisen toiminta-
kulttuurin merellisellä turvalli-
suussektorilla.

Kuten tunnettua Itämeren 
rantavaltioilla on monia kansal-

lisia, kahdenkeskisiä sekä laa-
jempia yhteisiä hankkeita kuten; 
METO (Merivoimat, Rajavartio-
laitos, Merenkulkulaitos), SUC-
FIS (Suomi ja Ruotsi), SUBCAS 
(hankkeessa ovat tällä hetkellä 
mukana lähes kaikki Itämeren 
altaan valtiot), Itämeren suoje-
luun liittyen HELCOM (Itämeren 
suojelukomissio; Helsinki Com-
mission; Baltic Marine Environ-
ment Protection Commission), 
lento- ja meripelastustoimintaan 
liittyvä yhteistyö sekä GOFREP 

(Suomen Viron ja Venäjän yh-
dessä Suomenlahdella ylläpitä-
mä ilmoittautumisjärjestelmä). 

Viimeisin yhteistyön paran-
tamiseen tähtäävä käytännön pi-
lottiprojekti (MARSUNO - Mariti-
me Surveillance in the Northern 
Sea Basins) päättyi vuodenvaih-
teessa, jossa tavoitteena oli tut-
kia ja kehittää viranomaisten yh-
teistyötä ja erityisesti tiedonvaih-
toa Pohjois-Euroopan merialuei-
den yhteistoimintaan liittyen. 
Hanke oli oli kaksivuotinen Eu-
roopan Unionin komission sekä 
12 jäsenmaan yhteinen ponnis-
tus löytää yhteisiä nimittäjiä yh-

teistyön parantamiseksi ja erityi-
sesti tiedonvaihtoa parantamalla. 
Tavoitteena oli nimenomaan tut-
kia sitä, miten tiedonvaihtoa pa-
rantamalla toiminnan tehokkuut-
ta voitaisiin parantaa, säästää 
kustannuksissa ja lopulta miten 
operatiivisen toiminnan koordi-
noiminen parantaa kunkin jäsen-
maan omaa turvallisuutta. Tur-
vallisuuden parantamista tutkit-
tiin seuraavien sektorien yhteis-
työn kehittämisen kautta: lain-
valvonta ja rajaturvallisuus, me-
ripelastus, meriliikenne, kalas-
tusvalvonta sekä operatiivinen 
yhteistyö sektorien välillä. Täs-
sä työssä Suomella ja erityi-
sesti Rajavartiolaitoksella on 
ollut erityisosaamisensa joh-
dosta merkittävä rooli hank-
keiden edelleen kehittelyssä 
alusta alkaen.

Itämeren kehitysennustei-
ta koskevan raportin mukaan 
laivaliikenne Itämerellä kaksin-
kertaistuu seuraavien 20 vuo-
den aikana. Samalla laivojen 

koko kasvaa huomattavasti.  Ei 
voi myöskään unohtaa alati kas-
vavaa luvatonta ja jopa rikollista 
toimintaa merellä, joka kasvaa lii-
kenteen kasvun myötä. Tämä luo 
omat haasteensa itämeren meri-
turvallisuuden kehittämiselle. 

Siksi yhteistyön kehittämi-
sellä on kiire, jotta vältyttäisiin 
koordinoimattomista investoin-
neista sekä pelkästään sektori-
ajatteluun perustuvasta toimin-
nasta. 

Yhteinen partiointi, suun-
nittelu, riskianalyysi ja operaa-
tiot ovat mekanismeja, joita ke-
hittämällä yhteiset käytänteet ke-

Yhteinen partiointi, 
suunnittelu, 

riskianalyysi ja 
operaatiot ovat 
mekanismeja, 

joita kehittämällä 
yhteiset käytänteet 
kehittyvät ja siten 

tehokkuus paranee. 
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hittyvät ja siten tehokkuus para-
nee. Viimekädessä tämän kal-
tainen yhteistyö parantaa kus-
tannustehokkuutta merkittäväs-
ti. Siksi poliittisellakin tasolla on 
ymmärretty asian ajankohtaisuus 
ja seuraavana vaiheena kehitys-
työn kehittämisessä onkin testa-
ta käytännössä, miten Euroopan 
Unionin jäsenmaiden tiedonvaih-
tomekanismi voisi toimia. Tämä 
kansainvälinen yhteistyöprojek-
ti toteutetaan Rajavartiolaitok-
sen johdossa ja tavoitteena on 
saada projektiin jäsenmaita ja 
viranomaisia kaikilta Eurooppaa 
ympäröiviltä merialueilta. Viime 
vuosina on puhuttu paljon esi-
merkiksi merirosvouksesta. Tä-
hän liittyy outoja piirteitä saanut 
ms Arctic Sean laivakaappaus 
2009 Etelä-Ruotsin edustalla ja 
tapaus on nostanut esiin turval-
lisuuskysymykset lähivesilläm-
mekin.  Ainostaan kansainväli-
nen merellinen yhteistyö voi rat-
kaista vastaavat tapaukset. Suo-
menkin viranomaisille on tärkeää 
tiedostaa mitä ympäröivillä meri-
alueillamme oikein tapahtuu, jot-
ta voisimme ratkaista hankalat-
kin turvallisuuskysymykset en-
naltaehkäistävästi.

Euroopan komissio esittää 
pääperiaatteet yhdennetyn me-
rellisen tilannetietoisuuden  luo-
miseksi edellä mainitun yhteis-

työprojektin jälkeen. Näin ollen 
Rajavartiolaitoksen viitoittamal-
la tiellä voidaan määritellä eri 
pääperiaatteet, jotka auttavat jä-
senvaltioita luomaan merialueen 
yhteisen tietojenvaihtoympäris-
tön eri käyttäjäyhteisöjen välille. 
Vaikutukset ulottuvat mm. meri-
turvallisuudesta ja turvatoimista, 
kalastuksen valvonnasta, merien 
pilaantumisen torjunnasta, meri-
ympäristöstä, tullista, rajavalvon-
nasta, lainvalvonnasta ja puolus-
tuksesta vastaaviin jäsenvaltioi-
den viranomaisiin. Olemalla siis 
aktiivisesti mukana yhteistyöme-
kanismien kehittämishankkees-
sa, Rajavartiolaitos voi ohjata Eu-
rooppalaista kehitystä suuntaan, 
joka on jo kansallisestikin koettu 
erinomaiseksi toimintamuodoksi 
ja joka samalla parantaa omaa 
turvallisuuttamme ja tehokkuut-
tamme. Kansallisesta METO-yh-
teistoiminnasta voidaan tulevai-
suudessa rakentaa Itämeri-ME-
TO (METO tarkoittaa merellistä 
yhteistoimintaa, jossa ovat mu-
kana ainakin rajaviranomaiset, 
merenkulkuviranomaiset, puo-

lustusviranomaiset ja ympäris-
töviranomaiset). Lopulta myös 
eri Euroopan merialueet voidaan 
kytkeä toisiinsa yhteiseen toimin-
tamekanismiin.

Merivalvonnan 
yhdentämisen haasteet;

 – Käyttäjäyhteisöjen ja 
toimijoiden moninaisuus 
ja runsaslukuisuus

 – Erilaiset kansalliset 
lainsäädännöt 

 – Rajojen yli ulottuvat uhat
 – Erityiset säännökset
 – Yhteistoiminnan puute

Ratkaisuja merivalvonnan 
yhtenäistämiseksi;

 – Optimoidaan eri 
käyttäjäyhteisöjen välinen 
tietojenvaihto.

 – Luodaan epähierarkkiset 
tekniset puitteet

 – Vaihdetaan tietoja siviili- ja 
sotilasviranomaisten välillä

 – Poistetaan erityisten 
säännösten asettamat 
esteet, jotka haittaavat 
tietojenvaihtoa

Mediatilaisuuden päättyessä isäntänä toiminut kiltaveli kan-
sanedustaja Lars-Erik Gästgivars tarjosi vieraalle lounaan jon-
ka aikana keskustelu mielenkiintoisesta aiheesta jatkui vilk-
kaana.

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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vaivattomasti metrin paksuises-
sa jäässä vaikka ei varsinainen 
jäänmurtaja olekaan. Meillä oli ti-
laisuus tutustua myös Bangsbon 
alueen museoihin. Yksi näistä oli 
bunkkerimuseo (Bangsbo Fort), 
johon tutustumisen rankkasade  
pilasi täysin. Saksalaiset rakensi-
vat maailmasodan aikana bunk-
kerivyöhykkeen Bangsbon mäel-
le estämään liittoutuneiden mai-
hinnousun Jyllantiin. Linnake ei 
kuitenkaan koskaan joutunut to-
sitoimiin. Varsin mielenkiintoinen 
oli  Det Jyske Modstandsmuse-
um, miehityskauden vastarinnas-
ta kertova museo. Lienee eräs ai-
nutlaatuisimmista maailmassa.

Lauantaina tehtiin vierai-
lu Aalborgin kaupunkiin ja siel-
lä paikallisen merimuseoon. Lou-
nas nautittiin Marineforeninge-

Laivastokiltalaiset 
Tanskanmaalla

N äitä päiviä on järjes-
tetty vuodesta 1980, 
ja nyt ne olivat kol-

mannet Tanskassa. Tulopäivä-
nä oli perinteinen paraatimars-
si lippuineen läpi kaupungin se-
kä kaupungin vastaanotto raa-
tihuoneella. Bussikuljetuksel-
la palattiin  majoituspaikkaan,  
Frederikshavnin laivastoase-
malle (Flådestationen).  Ilta ku-
lui messissä tuttuja tapaillen. 
Suuria muutoksia ei osanotta-
jien joukossa ole tapahtunut, 
vuodesta toiseen samoja kas-
voja, mutta aina ikääntyneem-
pinä. Kiltalaisten vanheneminen 
ja nuorten puute eivät ei ole pel-
kästään Suomen laivastokiltojen 
ongelma, pohjoismaisten veljes-
kiltojen jäsenet ovat,  jos mah-
dollista, vieläkin vanhempia 

keskimäärin. Mutta toisaalta oli 
mukava tavata vanhoja tuttuja, 
esimerkiksi tanskalaisen Ib Ket-
lerin, joka aina on huolehtinut 
meistä suomalaista kun olem-
me Tanskaan eksyneet. Mikä-
li vanhat merkit paikkansa pi-
tävät, tapaamme hänet jälleen 
ensi kesänä Vekarajärvellä ylei-
sillä kiltapäivillä.

Perjantain ohjelmaan kuu-
lui tutustuminen laivastoaseman 
toimintaan sekä Tanskan laivas-
ton historian ja nykypäivän esit-
telyyn, jonka piti komentaja Stig 
Meyer. Lähemmin saimme tu-
tustua laivastoasemalla huol-
lossa olevaan grönlanninristeli-
jä Vædderiin, yli 20 vuotta van-
haan, mutta yhä palveluksessa 
olevaan alukseen. Vædder on 
syväkseltään 6 m, ja se kulkee 

Suomalaisten laivastokiltojen edustajia osallistui Tanskan Frederikshavnissa 7.-10.6. 

pidettyihin Pohjoismaisiin Laivastokiltapäiviin.

Teuvo Roden
Laivaston Kilta ry:n sihteeri

Tapahtum
at
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nin kiltatalossa museoalueella. 
Jos asian oikein ymmärsin, juu-
ri paikallinen Marineforening yllä-
piti merimuseoa. Danmarks Ma-
rineforeningenilla on alaosasto ja 
ilmeisesti myös kiltatalo 37 paik-
kakunnalla, sekä useitakin venei-
tä. Pakko tunnustaa, että kateek-
si kävi. Juhlaillallinen Frederiks-
havnin kiltatalolla lauantai-ilta-
na päätti hyvin järjestetyt kilta-
päivät. Kotimatkalla kohdallem-
me sattui melko pitkä odotus 
Aalborgin lentokentällä, kun jat-
kolennosta Kastrup – Aalborg ja 
takaisin vastannut yhtiö oli tehnyt 
konkurssin. Kyllähän paluulento-

kin onnistu, mutta viiveellä. On-
neksi odotusajan kulumista mu-
kavammin edesauttoi  lentonäy-
tös, joka sattumalta oli järjestetty 
juuri tuolloin. Katseltiin mm. mi-
ten Herkules –kuljetuskone suo-
rastaan roikkui taivaalla. Meno oli 
uskomattoman hidasta, joku  toi-
nen kone olisi sakannut sillä no-
peudella hyvinkin pian.

Meitä suomalaisia oli liik-
keellä määrältään hieman vaa-
timaton joukko, kolme henkeä 
Pohjanlahden Laivastokillasta ja 
kolme henkeä Turun Laivastokil-
lasta.  Ohi ovat ajat, jolloin suo-
malaisetkin kansoittivat Pohjois-

maiset Kiltapäivät. Esimerkiksi 
vuonna 1998 Ruotsissa järjes-
tetyille päiville osallistui 31 kilta-
veljeä Suomesta, kaikkiaan päi-
villä oli tuolloin 136 osallistujaa. 
Ja nyt Tanskassa vain 57 hen-
keä. Oliko tämä sattuma, vai en-
ne tulevaisuudesta? 

Turun Laivastokillasta mu-
kana olivat Olavi Niskanen ryh-
mänjohtajana sekä Eino Kosti-
an ja Bror Westerholm. Pohjan-
lahden Laivastokillasta mukana 
olivat Teuvo Roden, Mikael Pas-
to ja Thor Guss.

Lipunlasku Frederikshavnin Flådestationilla. Suomen lippua laskevat Eino Kostian 
Turun Laivastokillasta ja Thor Guss Pohjanlahden Laivastokillasta.

tEuvo rodEn
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H erra amiraali, arvoi-
sat kutsuvieraat, hy-
vät naiset ja herrat se-

kä erityisesti kurssiveljet!
Juhlistamme tänään yh-

den merikadettikurssin opinto-
jen päättymistä Merisotakou-
lulla. Tätä päivää on odotettu, 
sillä tie tälle määräasemalle ei 
ole ollut helppo. Kun kat-
soo taaksepäin kulunei-
ta kolmea vuotta, mieleen 
nousee muistoja hyvistä ja 
hauskoista hetkistä. Mutta 
nouseepa ajatuksiin kuvia 
myös hieman suolanpärs-
keisemmistäkin tilanteista, 
joita tämän joukon kans-
sa on yhdessä koettu. Tar-
koitukseni ei kuitenkaan ole vii-
pyillä noissa yksittäisissä muis-
toissa sen pidempään. Noiden 
muistojen kultareunuksia voim-
me sitten vuosien saatossa tar-
kastella yhteisissä kurssitapaa-
misissa, mutta nyt on ehkä tär-
keämpää antaa ajalle rauha 
suorittaa asiaankuuluvaa pati-
nointityötään.

Tarkastelen mieluummin 
hetken yksilöllisten kokemus-
ten sijaan sitä kokonaisuutta, 
jollaiseksi kuluneet kolme vuot-

ta ovat muotoutuneet. Nyky-
muotoisen upseerikoulutuksen 
akateemiset raamit on asetettu 
eurooppalaisten yliopistojen tut-
kintojen yhtenäistämiseen täh-
täävän Bologna-prosessin poh-
jalta. Kolmessa vuodessa suori-
tettava sotatieteiden kandidaa-
tin tutkinto antaa valmistuvalle 

kadetille vertailukelpoiset val-
miudet jatkaa opintojaan jos-
sain eurooppalaisessa yliopis-
tossa. Akateeminen osaaminen 
takaa uskottavuuden myös puo-
lustusvoimien ulkopuolella ver-
kostoiduttaessa, mikä on koko-
naismaapuolustuksen kannalta 
välttämätöntä.

Ammatillinen osaaminen 
kaiken perusta

Käytännössä upseerin ammatis-
sa pelkkä tiedollinen kyvykkyys 

ei kuitenkaan riitä, vaan tarvi-
taan rautaisannos ammatillis-
ta osaamista. Tässä suhteessa 
Merisotakoulun rooli puolustus-
haara-, aselaji- ja toimialakou-
luna on koulutuksessamme ol-
lut keskeinen. Täällä on annet-
tu lähtökohdat ammattitaidon 
kehittämiselle ja olen ilolla seu-

rannut sitä, miten monet 
kurssiveljet ovat aloittaneet 
oman ammatillisen identi-
teetin rakentamisen. Yksi 
haluaa kehittyä miinantor-
junnassa, toinen ilmoittaa 
tavoitteekseen ja haaveek-
seen ohjusveneen päällik-
kyyden ja kolmas tahtoo 
palvella isänmaataan ihmis-

henkiä pelastaen Rajavartiolai-
toksen palveluksessa.

Kadettien koulutusta oh-
jaavat siis osaltaan yleiseuroop-
palaiset normit ja vaatimus am-
matillisen osaamisen kehittämi-
sestä, mutta tutkintoon sisältyy 
myös jotain varsin omalaatuis-
ta. Suomalaisen sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnon erottaa 
muiden yliopistojen tarjoamis-
ta tutkinnoista sen suorittami-
seen liittyvä vahva kasvatuksel-
linen elementti. Siviileille avau-

Merivoimien  
Priimuksen puhe 
Merikadettikurssin 79 päättäjäisissä 17.8.2012

Upseerin kunnia 
ei anna sijaa 

pelkuruudelle, 
velttoudelle tai 

luovuttamiselle.

Joona Hämäläinen 
Kadettipursimies Joona Hämäläinen

Tapahtum
at
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tuvissa opintokokonaisuuksissa 
tämä ulottuvuus tullee jäämään 
vähemmälle, mutta upseerien 
yhteisön jäseneksi ei vastaisuu-
dessakaan päästä ilman osal-
listumista vanhempien sotilas-
henkilöiden toteuttamaan kas-
vatukseen.

Opintojaan aloittelevalle 
kadetille kasvatus ilmenee en-
nen muuta erilaisiin tapoihin 
ja käytänteisiin totuttautumise-
na. Siviilimaailmaan verrattuna 
kulttuurien eroavaisuus saattaa 
näyttäytyä varsin radikaalina. 
Usein työläinä ja jäykkinäkin il-
menevät toimintamallit ovat kui-
tenkin osa suurempaa kokonai-
suutta. Kasvatuksen tavoittee-
na on ylläpitää upseerien yhte-

näistä arvopohjaa ja rakentaa si-
tä henkeä, joka myös kriisin ai-
kana kykenee pitämään yhte-
näisenä joukon, jonka harteille 
on laskettu kansakunnan ole-
massaolon turvaaminen. Halu-
aisinkin tässä yhteydessä haas-
taa teidät, nuorempien kurssi-
en merikadetit, miettimään mi-
tä todella ovat ne arvot, joita te 
omassa toiminnassanne haluat-
te vaalia. Mikä on se arvopohja, 
jonka te yksilöinä ja kursseina 
haluatte siirtää eteenpäin?

Kunniantunto ja kasvatuk-
sen vaativat perinteet

Yksi keskeisistä arvoista, joita 
upseerien yhteisö vaalii, liittyy 
kunniantuntoon. Upseerin am-

matti poikkeaa monista muista 
ammateista siinä, että ammatti-
identiteettiin liittyy voimakkaas-
ti ajatus itsenä uhraamisesta ti-
lanteen niin vaatiessa. Upseerin 
kunnia ei anna sijaa pelkuruu-
delle, velttoudelle tai luovutta-
miselle. Tästä syystä myös kas-
vatuksen perinteet näyttäytyvät 
usein tiukkoina, ehdottomina ja 
vaativina. Sotajoukon kiinteyden 
ja yhtenäisyyden vaatimus pe-
rustuu siihen, että sen on jär-
kähtämättä kestettävä ulkoapäin 
tulevat uhkat ja paineet. Tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, jos 
kasvatuksen perinteiden nojalla 
pyritään luomaan painetta jou-
kon sisälle. Lopputuloksena on 
se, että saamme sodan sumun 

 Jori asikainEn
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ja kitkan vaikuttamaan myös sy-
vän rauhan aikana.

Saksan kielessä kasvatus-
ta tarkoittava sana die Bildung 
tulee kantasanasta das Bild, jo-
ka tarkoittaa kuvaa. Kasvatuk-
sessa voidaan siis nähdä pyrki-
mys siihen, että kasvatettavassa 
tapahtuu muutos kohti haluttua 
lopputulosta, kohti halutun ku-
van kaltaisuutta. Perinteet kas-
vatuksen tukena antavat raamit 
ja välineet kasvatustoiminnalle, 
mutta koskaan ne eivät itses-
sään määritä tuota tavoitteena 
olevaa kuvaa.

Kasvatuksen kult-
tuuri onkin voimak-
kaasti kytköksissä joh-
tamisen kulttuuriin. So-
tilasorganisaatiossa on 
vain harvoja kasvatta-
jia, jotka eivät olisi sa-
malla myös johtajia. 
Omaksutut kasvatuk-
selliset asenteet heijas-
tuvat myös aina johta-
miskäyttäytymiseen. 
Kun tarkastelemme si-
tä arvopohjaa, jota upseerikas-
vatuksen viitekehyksessä halu-
amme viedä eteenpäin, on tär-
keää kysyä, vastaako se sitä ku-
vaa, joka meillä on hyvästä soti-
lasjohtajasta, vai vallitseeko täs-
sä kohden arvojen ristiriita?

Kadetin opinnot 
tavanomaista yliopistoa 
kuormittavammat

Kun katsotaan taaksepäin ku-
luneeseen kolmeen vuoteen, 
päällimmäisenä mieleen tus-
kin nousee arvojen ristiriita tai 
jokin muu yhtä korkealentoisel-
ta kuulostava asia. Itselläni mie-

len päällä on ennemmin jatku-
va kiireen tuntu. Kadettien kou-
lutus on luonteeltaan tavalli-
seen yliopistoon verrattuna var-
sin kuormittavaa johtuen läsnä-
olopakosta sekä ammatillisten 
opintojen suuresta määrästä 
akateemisten rinnalla. Kenties 
piilo-opetussuunnitelmallisena 
tavoitteena onkin renessanssin 
ihmisihanne uomo universale, 
kaikkeen suuntautunut ja pys-
tyvä yleisihminen, mikä selittäi-
si sen siviiliyliopistoihin verrat-
tuna valtaisan työmäärän, jonka 

kandidaatiksi valmistuva kadetti 
joutuu suorittamaan.

Osan opintojen kuormitta-
vuudesta voidaan katsoa johtu-
van kadettien elämän orientaati-
on muutoksesta. Nyt opintonsa 
päättävästä kurssista valtaosa 
on asunut jossain muualla kuin 
sotilasalueella ja onpa joku eh-
tinyt jo opetella vanhemmuut-
ta omien lapsien kanssa. Lisäk-
si taustalla voi olla aiempaa ko-
kemusta niin akateemisista kuin 
ammatillisistakin opinnoista pu-
humattakaan elämänkokemuk-
sesta. Kadetti ei siis välttämät-
tä olekaan vanhempiensa tuke-

mana aikuisen elämänsä tika-
puiden ensimmäisellä puolalla 
tai sellaisessa peruspisteessä, 
jonka kuvaamiseen edes erään 
miinalaivan päällikön sanat ei-
vät riittäneet.

Osaaminen on kykyä 
luovia rajapinoissa

Nykyaikaisessa informaatioyh-
teiskunnassa valtaosa tiedosta 
on lähes reaaliaikaisesti kaikki-
en saatavilla. Asiantuntijuus ei 
enää olekaan olemassa olevan 
tiedon virheetöntä ja kokemus-

peräistä hallintaa vaan 
kykyä etsiä uutta tie-
toa lähteiden luotetta-
vuutta onnistuneesti 
arvioiden. Samalla ta-
voin kova ammatilli-
nen osaaminenkaan ei 
enää perustu tietyn jär-
jestelmän suvereeniin 
hallintaan. Se perustuu 
kykyyn luovia erilaisten 
järjestelmien rajapin-
noissa ja valmiuteen 
siirtyä kohta jo uuteen 

ympäristöön päivitysvälien ly-
hentyessä jatkuvasti.

Tällaisessa tilanteessa kas-
vatuksen on luontevaa tarrautua 
menneeseen. Sen ei kuitenkaan 
tulisi takertua muotoon ja ulkoi-
siin seikkoihin, vaan arvoihin ja 
asenteisiin, jotka ovat kestäneet 
ajan hammasta aina suomalai-
sen upseerikoulutuksen alku-
ajoista lähtien. Suomalaisen up-
seerikoulutuksen oppi-isän Sa-
muel Möllerin ajatuksia seurail-
len voidaan todeta, että upsee-
rin ammatti vaatii edelleen niin 
älyllisiä, taidollisia kuin asenteel-
lisiakin valmiuksia, joista mitään 

Kadettien koulutus on 
luonteeltaan tavalliseen 
yliopistoon verrattuna 

varsin kuormittavaa, mikä 
johtuu läsnäolopakosta sekä 

ammatillisten opintojen 
suuresta määrästä 

akateemisten rinnalla. 
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ei voida hylätä kokonaisuuden 
siitä kärsimättä. Olennaista on 
kuitenkin nähdä muutoksen tar-
ve silloin, kun luutuneet toimin-
tatavat uhkaavat järjestelmän 
kykyä kehittyä uudistuvien ai-
kojen mukana.

Kasvatuksellinen rooli 
kaipaa keskustelua

Keskeisessä roolissa on se ku-
va, jonka kaltaisuuteen kadet-
tia halutaan kasvattaa. Haluan 
tässä yhteydessä kiittää Meriso-
takoulun edustajia ja erityisesti 
Korkeakouluosastoa kadettien 
eteen nähdystä kasvattamisen 
ja kouluttamisen vaivasta. Sa-
malla haluan kuitenkin haastaa 
teidät, arvon kouluttajat, kadet-
tien kasvattajina yhä eneneväs-

sä määrin laajentamaan sitä 
ymmärrystä, joka teillä on siitä, 
millainen kadetin ja laajemmin 
upseerin tulisi olla ja millainen 
potentiaali tällaisessa joukossa 
saattaa piillä.

Kun aloitimme opintojam-
me Merisotakoululla, meille ker-
rottiin, ettei Merivoimat tarvit-
se kuin puoliälykkäitä henkilöi-
tä, sillä Merivoimat tarjoaa sen 
puuttuvan puolikkaan. Rohke-
nen olla eri mieltä. Näinä talo-
udellisesti vaikeina aikoina on 
mielestäni resurssien tuhlaus-
ta varastoida Merisotakoululla 
älynpuolikkaita jaettavaksi, kun 
nyt valmistuvien merikadettien 
kaltaisia täyspäisiä ja pystyviä 
yksilöitäkin on tarjolla.

Erityinen kiitos kadet-

tien taholta kuuluu kouluttajal-
le ja kasvattajalle, jonka kans-
sa saimme valitettavasti kul-
kea vain melko lyhyen matkan. 
Tuona aikana saimme kuiten-
kin huomata aitoa uudistumis-
ta ja muutosta koulutuskulttuu-
rissa. Tuon muutoksen taustal-
la tulkitsen olleen asenteen, jo-
ka uskoi ja uskoo niihin mahdol-
lisuuksiin, joita nyt valmistuvan 
kaltaisessa joukossa on.

Tilaisuudessa palkittiin kadetin 
kouluttajan ja kasvattajan sti-
pendillä merenkulun pääopet-
taja komentajakapteeni Jarmo 
Heikkilä.

Väliotsikot ovat toimituksen.
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at

Merivoimien Reserviupseerikurssi toimeenpantiin 19.4.2012 – 25.7.2012 

Merisotakoululla Suomenlinnassa. Koulutuslinjat olivat laivasto- sekä rannikkojouk-

kolinja. Rannikkojoukkolinja oli jakautuneena kahteen opintosuuntaan, merivalvon-

ta- ja meritiedusteluopintosuuntiin.  

Reserviupseerikurssilla opintonsa aloitti 37 upseerioppilasta, jotka kaikki saivat 

myös kurssin hyväksytysti suoritetuksi. Reserviupseerikurssin tavoitteena on kou-

luttaa ammattitaitoinen ja yhteistoimintakykyinen reservin johtaja, joka johtaa jouk-

koaan omalla esimerkillään ja saa tehtävän edellyttämän toiminnan syntymään jou-

kon sisältä.

”Kurssillemme ei eksynyt 
yhtään luovuttajaa”

K urssin priimuksek-
si selviytyi upseeriko-
kelas Valtteri Vulkko. 

Hän muisteli alokasaijan talvi-
sen Kirkonmaan pimeyttä 
ja kertoi kolmantena palva-
luspäivänään ilmoittaneen-
sa tekstiviestein kotiinsa, 
että ei aikonut viettää ar-
meijassa ”sekuntiakaan 
180 päivää enempää.” Ko-
toa kuitenkin kannustettiin 
jatkamaan johtajakoulutuk-
seen; se kuulemma palkittaisiin 
myöhemmin. Pienen alkushokin 
jälkeen mies olikin taas halukas 
RUK:iin. Käsillä ollut priimuksen 

puhe oli Vulkon mukaan ilmei-
sesti se hetki, josta hänelle oli 
kerrottu – kaikkien työn palkit-
semisen aika.

Yhteistyökyky ja 
sosiaalisuus korostuvat

”Merivoimien reserviupseeri-
kurssi 161 on ollut ehdotto-

masti palvelukseni parasta ai-
kaa, enkä varmasti ole mieli-
piteeni kanssa yksin. Upeiden 
puitteiden ja mielenkiintoisen 

koulutuksen lisäksi on ollut 
ilo huomata, että kurssille 
on valikoitunut paljon sa-
manhenkisiä ihmisiä. Vaik-
ka yksilöitä ja mielipiteitä 
on riittänyt joka lähtöön, ja 
erimielisyyksiäkin on synty-
nyt paljon uskon, että tie-
tynlainen yhtäläisyys meis-

sä on luonut sen vahvan poh-
jan jolle tämä kurssi on 14 vii-
kossa rakentunut. Piirteet kuten 
vahva itsekuri, kova yrittämisen 

” Vahva itsekuri, kova 
yrittämisen halu sekä 

kunnianhimo ovat 
kaikissa läsnä”.

Reserviupseerikurssi 161:n priimus upseerikokelas Valtteri Vulkko:
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Merisotakoulun 161. reserviupseerikurssin priimus upseerikokelas 
Valtteri Vulkko korosti päätösjuhlan puheessaan palautteen antamisen ja 
vastaanottamisen kehittävää merkitystä oppimisprosessissa.

halu sekä kunnianhimo ovat kai-
kissa läsnä ja viimeistään johta-
misharjoituksessa näimme, ettei 
kurssillemme ole eksynyt yhtä-
kään luovuttajaa. Vaikka joukos-
tamme löytyy niin hiljaisempia 
harkitsijoita kuin äänekkäitä tur-
kulaisiakin, ovat kaikki silti erit-
täin yhteistyökykyisiä ja sosiaa-
lisia persoonia. Tämä ei kuiten-
kaan ole sattumaa: ilman näi-
tä piirteitä emme me täällä as-
ti olisi.”

Tärkeintä on matka

Valtteri Vulkko kiitti puheessaan 
kaikkia reserviupseerikurssin 
toimeenpanoon osallistuneita. 
Suurimman kiitoksen hän kui-
tenkin halusi osoittaa kurssito-
vereilleen. Vulkon mukaan yh-
denkin upseerioppilaan puut-
tuminen olisi muuttanut kurs-
sin luonteen. Lopputuloksena 
oli syntynyt henki, jonka ansi-
osta jokainen oli saanut uusia, 
luotettavia ja turvallisia ystäviä.

”Vaikka kurssi loppuu, esil-
le ottamani kulmakivet kuten 
parhaansa yrittäminen ja ke-
hittyminen, sekä yhteishenki ja 
ystävyys eivät menetä arvoaan 
vaan elävät tärkeinä myös sivii-
limaailmassa. Kun joskus aikoi-
naan siirrymme reserviin, jat-
kuu myös kasvumme johtajina 
ja ihmisinä. Toisin kuin Meriso-
takoulusta, koko elämän pitui-
sesta koulusta me emme ikinä 
valmistu. Korkeiden tavoitteiden 
lomassa onkin siis syytä muis-
taa, ettei tärkeintä ole määrän-
pää vaan matka, ja erityisesti 
se, miten ja keiden kanssa sen 
kulkee.”

Pekka Kurvinen
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Stadin Slangi kruisaili Kuivaan
Kesäkuun ekana lauantaina näytti toteutuvan vanha hokema säästä, jolloin sataa 

kissoja ja koiria. Itätuuli puski Kauppatorilla aamusta 19 metriä sekunnissa ja vodaa 

tuli taivaalta vaakatasossa. Kaksi venekunnallista urheita Stadin Slangi ry:n jäseniä 

oli kuitenkin päättänyt uhmata luonnonvoimia ja kruisata Kuivasaareen.

IHA-Linesin botski m/s Merisaraste keikkui Kolera-altaan kakkoskaijassa, kun taitei-

limme itsemme täkille ja kajuuttaan. Tuttu konsti, tsiigaaminen horisonttiin, jos Georg 

rupeaa kutsumaan, oli arvossaan. Edessä oli puolen päivän redu historialliseen meri-

linnoitukseen kahdeksan kilsan päähän Stadista Harmajan majakan itäpuolelle.

S tadin Slangi ry on Suo-
men suurin kotiseutu- 
ja perinneyhdistys, 

jossa on jäseniä yli 4000. Sen 
tarkoituksena on Helsingin pu-
hekielen eli Stadin slangin sekä 
Helsingin leikki-, harrastus- ja 
kulttuuriperinteen taltioiminen, 
tutkiminen ja vaaliminen. Po-
rukan kiinnostus ulottuu syväl-
lisenä myös himastadin yhteen 
ydinosaan, sköneen ja sen rik-
kaaseen ja sotahistoriallisesti ar-
vokkaaseen merilinnoitukseen.

Jengiläisten puolen tun-
nin skönematka Kuivaan sujui 
myrskystä huolimatta kummal-
takin venekunnalta mallikkaas-
ti, epäilijätkin alkoivat fiilistellä, 
ja melkein 80 rantapyssystä se-
kä ainutlaatuisesta saaristoluon-
nosta kiinnostunutta saatiin kun-
niakkaasti laivatuksi Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan luot-
saamalle opaskierrokselle.

Osaa kiinnostivat etumaisi-
na vanhat linnoitukset. Niillekin, 

joita tankit ja tykit eivät sytyttä-
neet, riitti silmänruokaa: saares-
sa kulkiessa pääsi näkemään ai-
toa saaristoluontoa, jota harvoin 
enää tapaa. 

Oppaanamme oli vastikään 
eläköitynyt rantapyssyn huippu-
ekspertti, kommodori Mikko Taa-
vitsainen. Hänen rauhallinen, 
asiantunteva ja maakravullekin 
selkokielinen esityksensä val-
loitti jokaisen sydämet. Ja mitä 
saimmekaan nähdä sekä kuulla!

Tulenjohtotornista järeän 
kaksoistykin kautta 
telavetäjään

Rundimme vei Kuivan kaijasta 
valkoposkihanhien pesäpuuhia 
varoen vanhan kasarmiraken-
nuksen kautta asejärjestelmäs-
tä toiseen. Mikko selvitti seikka-
peräisesti Suomenlahden histo-
riallisen merilinnoituksen taus-
toja ja tapahtumia sekä pereh-
dytti porukkamme asejärjestel-
mien hienouksiin tulenjohtotor-
nista keskiön laskentajärjestel-
män kautta tykkeihin. 

Kuulimme, että Venäjän-Ja-
panin sodan viime vuosisadan al-
kuvuosina päätyttyä tsaarin im-
periumin tappioon pääkaupunki 
Pietari oli tullut alttiiksi merelli-
sille hyökkäyksille. Tuhotun Itä-
meren laivaston tilalle oli päätetty 
rakentaa Pietari Suuren merilin-
noitus, joka sulkisi vihollisen eli 
lähinnä saksalaisten etenemis-
uran pitkin Suomenlahtea Pieta-
riin. Oli alkanut maailman mitta-

Pekka Kurvinen
Kirjoittaja on Stadin Slangi ry:n hallituksen jäsen

Tapahtum
at

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan varapuheenjohtajan Mikko 
Taavitsaisen asiatuntemus ja ole-
mus vakuuttivat.

PEkka kurvinEn
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vin rannikko- ja maalinnoituksel-
linenkin suururakka, joka toi ran-
nikoillemme lukuisia uusia ran-
nikkolinnakkeita. Ne muodosti-
vat myöhemmin perustan oman 
rannikkopuolustusjärjestelmäm-
me kehittämiselle itsenäistymi-
sen jälkeen.

Vaelsimme kasemateissa ja 
luolastoissa. Ehdoton kierroksen 
huippu oli järeä 12-tuumainen 
kaksoistykki. 

Myös kuuden tuuman eli 
152 millin tykit herättivät kun-
nioituksemme, samoin neuvos-
totovalmisteinen meritorjunta-
ohjus ja sen panssarivaunus-
ta rakennettu laukaisualusta. 
Kiinteän rannikkotykistön soti-
laille 100 millin tornikanuuna 
sekä 76 millin ilmatorjuntatyk-
ki toivat mieleen varusmiesajan 
harjoitukset; moottoroidun ran-
nikkotykistön tuttuutta toi Vaa-
san kaupungin katujen kauhu, 
ATS-telavetäjä, joka tervehtii tu-
lokkaita heti rantsussa.

Kevään ensimmäiset 
ja syksyn viimeiset 
muuttolinnut

Vaikka Kuivasaarta ja Isosaar-
ta on muutettu ajoin kovinkin 
käsin, suljettujen sotilassaarten 
luonto näyttää varjeltuneen yh-
tä hyvin kuin perinteisillä luon-
nonsuojelualueilla.

Kuivasaari on nimensä mu-
kainen, ja tyypillistä saarelle 
ovatkin kuiva mäntymetsä ja ka-
tajikot. Sotilaskodin eteläpuolella 
huomasimme kuitenkin lehdon, 
jossa kasvaa mahtava tuomi-
pensaikko. Heti tykkitien toisel-
la puolella oli kallioketo, jossa oli 
mm. ahomansikkaa ja keto-or-
vokkeja. Keskellä saarta oleva ki-
vikko kertoi muinaisesta meren-
rannasta. Rantaniittyjen kasvila-
jit ovat sopeutuneet kestämään 
suolaista vettä. Mikko kertoi, et-
tä alue on luonnonsuojelullisesti 
merkittävä kasvillisuus- ja lintu-
kohde. Siellä pesivät haahkat, tii-
rat ja lokit. Muuttolinnuille Kuiva-

saari on keväällä ensimmäinen ja 
syksyllä viimeinen suuri metsäi-
nen saari avomeren rajalla. 

Käärmeitä ei ihme kyllä 
Kuivassa näyttäisi olevan. Sen 
sijaan sammakoita ja rupikonnia 
osuu sandaaleihin tuon tuosta. 
Lampaat laidunsivat aikanaan ja 
maastoa parturoidessaan aut-
toivat saaren niittykasvillisuutta.

Botskimatkalla maukas lo-
hilaatikko sekä borkat molem-
piin suuntiin pitivät osaltaan 
mielet korkealla. Puoliltapäivin 
sköne oli rauhoittunut, ja vodan-
tulo loppui. Vaikka suulista oli 
niukalti, yhdestä suusta sai to-
deta redun onnistuneen. Saipa 
Kilta parista slangijengiläisestä 
saman tien uuden jäsenenkin. 
Lämmin kiitoksemme Mikolle 
asiantuntevasta ja maanlähei-
sestä opastuksesta! Tulemme 
taatusti toistekin arvokasta va-
paaehtoista maanpuolustustyö-
tä tukemaan ja stadilaista kult-
tuuriperintöä vaalimaan.

Järeän kranaatin läpäisyteho ei jättänyt ketään kylmäksi. PEkka kurvinEn
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Koiviston jälkeen matka 
suuntautui Seivästölle. Keitimme 
siellä kenttäkahvit, paikaksi va-

litsimme Seivästön majakan tun-
tuman. Majakan yhteydessä oli 
pieni museo, mutta (ei niin suu-
rena) yllätyksenä pääsy majakal-
le ja tämän myötä myös muse-
oon oli estetty. Niinpä ihailimme 
majakkaa muutaman sadan met-
rin päästä ja nautiskelimme kent-
täkahvit Haminan torilta hankit-
tujen munkkien kera. Ja allekir-
joittanut tietenkin hiippaili toista 
kautta majakan tuntumaan. 

 Vammelsuun kautta mat-
kasimme Inon linnakkeelle. Län-
siosa linnakkeesta tuli tutuksi, 
itäinen pää on yhä suljettuna ul-
kopuolisilta. Inossa, etenkin juu-
ri tuolla itäosassa, olisi kiehto-

Venäjän ja Viron linnakkeilla
Toukokuun lopussa suuntasi bussilastillinen linnakehistoriasta kiinnostuneita koh-

ti itää. Matka oli järjestetty Keltaisen Rykmentin veteraanien toivomusten mukaan. 

Meidän sotaa kokemattomien ohella matkalla oli puolenkymmentä veteraania, kaik-

kiaan ryhmässä oli kolmisenkymmentä reissaajaa.

R ajamuodollisuuksien 
jälkeen suuntasimme 
kohti Koivistoa. En-

simmäinen pysäkki (jonne osa 
takapuskuristakin jäi) oli Säk-
kijärvellä. Kävimme laskemas-
sa ruusuja siellä olevalle san-
karihaudalle. Haaveena reissua 
suunniteltaessa oli ollut käydä 
myös Koiviston alueen saarilla, 
mutta tänä vuonna ulkomaa-
laiset eivät niille päässeet. Eh-
kä ensi vuonna tämä taas onnis-
tuu. Kiertelimme Koiviston kir-
kon luona ja saimme rautaisan-
noksen paikallistietoa kuskiltam-
me Kari Hämäläiseltä. Niin so-
dasta kuin paljosta muustakin. 

Johanna PakolaTapahtum
at

Konstantinin linnaketta, kuvattu hetkellä jolloin vettä ei tullut 
ihan kaatamalla.

Naissaaren joukkoliikennettä. Tämä on paras keino saarella liikkumiseen.

Johanna Pakola

Johanna Pakola
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vaa kierrellä joskus pidemmän-
kin kaavan mukaan, mutta se 
vaatinee yhä tehokkaan solut-
tautumisen selustan kautta. Ja 
paketin nakkeja, jotta saa hiljen-
nettyä vartiokoirat. Inon linnak-
keen länsiosissa on nähtävissä 
yhä selkeästi pattereita, niiden 
massiivisuus hätkähdyttää aina 
uudelleen. Järeä 12-tuumainen 
patteri tuntuu jatkuvan silmän-
kantamattomiin, ja sen onkalot 
houkuttavat (melkein) sukelta-
maan syvyyksiin.  Vahva huhu 
kertoo, että 1990-luvulla Inon 
patterin luolaverkostoon olisi ek-
synyt kaksi lasta, eikä heitä iki-
nä löydetty. Kyselin paikallisilta 

asiasta, mutta heillä ei ollut siitä 
mitään tietoa, eli lienee itäinen 
uutisankka. Inon linnakkeen 
alueella voi liikkua aika vapaas-
ti, tosin siis itäinen osa on yhä 
suljettuna. Tällä matkalla em-
me käyneet linnakkeen rannas-
sa asti, mutta myös sinne pää-
see nykyään vapaasti ajamaan. 
Inon jälkeen ilta ja aamu vieräh-
tivät Kuokkalassa, sinnikkäim-
mät tutustuivat vielä paikalli-
seen iltaelämään. 

Toisen päivän aamuna 
suuntasimme Kronstadtiin.  Kau-
punkikierroksen jälkeen lähdim-
me tutustumaan kahteen linnak-
keeseen. Ensimmäisenä oli vuo-

Krasnaja Gorkan 12-tuumainen rautatietykki, kuva on vuodelta 2008. Tällä matkalla emme  
päässeet alueelle luvista huolimatta.

Konstantinin kasarmia ollaan par-
haillaan kunnostamassa. Kesäkausi 
ei ollut vielä käynnistynyt kesäkuun 
alkupäivinä, ja kasarmi oli autio. 

Johanna Pakola

Johanna Pakola
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rossa Shanz. Jos Inossa olevalla 
patterilla oli pituutta, niin on sitä 
myös Shanzissa. Paikka on täy-
sin kasvillisuuden vallassa ja pat-
teri asemineen kauniisti vihertä-
vä, mutta yhä selkeästi tunnis-
tettavissa. Shanzin jälkeen suun-
tasimme kohti Konstantinin lin-
naketta. Sinne päästyämme säi-
den haltija päätti ilahduttaa mei-
tä urakalla, ja rankkasade jatkui 
melko sinnikkäänä koko siellä-
oloaikamme. Niinpä tutustumi-
nen jäi melko pintapuoliseksi. 
Konstantinin linnake on nyky-
ään avoinna kaikille, sisäänpää-
sy onnistuu yhden u-käännök-
sen ja ruplakäärön avulla. Mak-
su on melko maltillinen ja kohde 
hyvällä säällä tutustumisen ar-
voinen. Jätettyämme Kronstadtin 
taaksemme suuntasimme koh-
ti Krasnaja Gorkaa eli Yhinmä-
keä. Matka taittui mukavasti, 
kunnes alueen portilla meidän 
tiemme toppasi. Lupa oli anot-

tu, mutta siitä huolimatta paikka 
jäi näkemättä. Tämä ei ole yllätys 
Venäjällä, mutta pettymys kyllä-
kin. Alueen portin jälkeen suun-
tasimme kohti seuraavaa koh-
detta, Narvaa.  Matkalla saim-
me tutustua sekä venäläiseen 
tieverkostoon että sen paikoittai-
seen ”heikohkoon” kuntoonkin. 
Kenttälounaan nautimme Kap-
rion linnan luona. Rajamuodol-

lisuuksien jälkeen majoituimme 
hotelliin Narvassa, ja osa tutustui 
myös sikäläiseen melkoisen rau-
halliseen yöelämään. Kaupungin 
maine ei ole niitä Viron parhaita, 
mutta vältyimme selkkauksilta. 

Kolmas päivä piti sisällään 
Narva-Joesuun kaupungin, Silla-
mäen taistelukentät, Viron poh-
joisrannikkoa ja varsin elämyk-
sellisen tutustumisen Viron Va-

Naissaaren järeän patterin rakenteita.

Naissaaren miina-asemasta on saarella yhä paljon muistoja jäljellä.

Johanna Pakola

Johanna Pakola



103Rannikon Puolustaja 3 | 2012

pautuksen museoon Tallinnan 
tuntumassa. Museon ohella pai-
kan isäntä oli todella mieleenpai-
nuva tapaus. Illaksi matkasimme 
vielä viimeiseen kohteeseemme 
eli Naissaareen. Laivamatkan jäl-
keen siirryimme autojen lavoilla 
majapaikkaamme. Muutama 
retkeläinen lähti vielä yöajelulle 
Naissaaren majakalle. Jos Venä-
jän tieverkosto oli paikoin bussilla 
liikuttaessa huonossa kunnossa, 
ei Naissaaressa maasturillakaan 
ollut kaikin paikoin helppoa liik-
kua. Mutta perille päästiin siel-
läkin. Teoriassa majakkaan saa 
mennä, mutta majakanvartija 
oli saapuessamme ottanut ”ke-
miallisen unen”, eikä häntä saatu 
herätettyä enää illan aikana. Toi-
saalta meistä tuskin kukaan oli-
si enää jaksanut kiivetä majak-
kaan. Viimeinen retkipäivämme 
kului Naissaaressa. Siirtymiset 
paikasta toiseen hoituivat saa-
rella lava-autoilla. Tutustuimme 
12-tuumaiseen patteriin saaren 
luoteisosassa ja miinavarastoon 
saaren keskiosissa. Kiertoajelun 
jälkeen olikin aika suunnata koh-
ti satamaa ja kotimaata. 

Yhteenvetona matkasta 
voisi todeta, että Venäjä yllät-
tää aina. Saimme kaikesta huo-
limatta tutustua kahteen linnak-
keeseen, joissa on ollut 12-tuu-
maisia tykkejä, kolmas jäi haa-
veeksi. Kävin jokunen vuosi 
sitten toisen ryhmän mukana 
Krasnaja Gorkassa, ja tuolloin 
pääsimme linnakkeen alueelle 
ilman minkäänlaisia ongelmia 
(sekä takapuskuria, tuolloinkin 
se jäi matkalle…). Tästä voinee 
tehdä johtopäätöksen että liial-
linen ennakkovalmistelu ei aina 

luo toivottua tulosta. Naissaarel-
la puolestaan on loistavat edel-
lytykset kehittyä hienoksi mat-
kakohteeksi. Haasteena lienee 
eniten tieverkoston kehittämi-
nen (etäisyydet ovat saarella 
pitkiä) ja ryhmille sopivan ma-
joituksen sekä peruspalveluiden 
järjestäminen. Opastus ja asi-
ointi Naissaarella hoituvat suo-
meksi, mikä on suuri etu. 

Matkallamme oli muka-
na useiden alojen asiantuntijoi-
ta, kiitos heille kaikille mukavis-
ta ja asiantuntevista esityksis-
tä. Ensi kesän matkakohde lyö-
tiin myös jo lukkoon: seuraavak-
si suuntaamme Hiidenmaan ja 
Saarenmaan linnakkeille, maja-
koille ja kulttuurikohteisiin. 

Ryhmämme veteraanit Sinimäen muistoristillä. Johanna Pakola
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mm. näiden alojen koulutusta.
Öljyntorjuntakoulutus on 

meripuolustuspiirin tämänhet-
kinen hittituote. Tällä alalla ete-
nemme kahdella rintamalla. En-
siksikin koulutamme vapaaehtoi-
sista koostuvia joukkoja öljyntor-
juntaoperaation johtajan tueksi. 
Nämä huoltolaivueiksi kutsutut 
”esikunta- ja huoltokomppaniat” 
tuottavat monenlaisia palveluita. 
Muonitus, majoitus, palontorjun-
ta, ensiapu, varastonpito, tilanne-
kuvan muodostaminen ja välittä-
minen ovat tällaisia. Ensimmäi-
nen tällainen joukko sai tulikas-
teensa Helsingin pelastuslaitok-
sen johtamassa kansainvälises-
sä öljyntorjuntaharjoituksessa 
Balex Delta 27-30.8.2012. Ko-
kemukset olivat hyvin rohkaise-
via ja MERIPP ja Helsingin pe-
lastuslaitos tulevat vielä kuluva-
na vuonna solmimaan sopimuk-
sen joukon käytöstä.

Toinen öljyntorjuntaan liit-
tyvä kurssi, joita jo on toimeen-
pantu useita, on öljyntorjuntaan 
liittyvä tiedustelukurssi. Ensisi-
jaisesti maakuntajoukoille kou-
lutetaan millä tavalla hankitaan, 
rekisteröidään, viestitetään ja 
yhdistetään tiedot öljyn levinnei-
syydestä katastrofitapauksessa. 

Jo pitkään on puhuttu siitä 
miten välttämätöntä olisi nykyis-
tä järjestelmällisemmin ja kat-
tavammin mitata antamamme 
koulutuksen laatua. Tällä het-

kellä, ainakin periaatteessa, ky-
symme kurssilaisten mielipiteitä 
kurssin onnistumisesta ja käy-
tämme saamiamme numerollis-
ten arvioiden keskiarvoa kurs-
sin laatumittarina. Selvää on, 
ettei tämä riitä laadun tarkkai-
luun. Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiiri ryhtyy lähiaikoina pi-
lotoimaan MPK:n laatujärjestel-
mää ja aikanaan se tulee kat-
tavasti käyttöön. Jo on aikakin.

MPK:n tiedonhallintajärjes-
telmän asiakasnäkymä on elo-
kuun aikana muuttunut käyttä-
jäystävällisempään suuntaan. 
Uusi näkymä sisältää aikaisem-
paa paremman hakutoiminnon 
itselle sopivia kursseja etsittäes-
sä. Lisäksi valitun kurssin oleel-
liset tiedot (aika, paikka, tavoite 
ja sisältö) tulevat heti näkyville. 
Käykää katsastamassa.

Puolustusvoimien lähivuo-
sina läpikäymät rakenneuudis-
tukset ovat MPK:lle iso haaste. 
Monta tärkeää tukialuetta pois-
tuu käytöstä ja toimintaa on sen 
vuoksi järjesteltävä uudelleen. 
Meripuolustuspiirin osalta muu-
tokset eivät ole ratkaisevia mutta 
tulemme selvittämään miten toi-
mintaa Kymenlaakson suunnal-
la voisi tehostaa ja näin tarjota 
myös merihenkisille reserviläisille 
mahdollisuus vapaaehtoistoimin-
taan myös Kotkan rannikkopatal-
joonan lakkauttamisen jälkeen.

Hyvää syksyä

Meripuolustuspiirin kuulumisia

K esälomat on lusittu ja 
MPK:n toiminnassa 
hiljaisempi heinäkuu-

kin on takana.
Meripuolustuspiirin alku-

vuoden toiminta on määrällisesti 
ollut suunnitellulla tasolla. Tavoit-
teenahan on tämän vuoden kulu-
essa tuottaa 4500 koulutusvuo-
rokautta 3 000:lle kurssilaiselle.

Puolustusvoimien meripuo-
lustuspiiriltä tilaama koulutus on 
säilynyt ennallaan sekä määrän, 
että laadun osalta. Tilatun kou-
lutuksen osalta voimakas paino-
piste on edelleen Suomenlah-
den koulutusalueella. Sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevan ja si-
viilikoulutuksen osalta taas suu-
rempi osa kursseista toimeen-
pannaan Saaristomeren - Poh-
janlahden koulutusalueella.

Merivoimien edustajien 
kanssa on käyty keskusteluja sii-
tä millainen MPK:n koulutus eni-
ten hyödyttäisi sodan ajan jouk-
kojen suorituskykyjä. Esimerkke-
jä tällaisesta koulutuksesta ovat 
130 TK - patterin ja alusten tu-
keutumistoiminta. Tärkeimmän 
yhteistyökumppanimme tarpei-
ta kannattaa kuunnella tarkalla 
korvalla. Oletettavasti vapaaeh-
toisten toimijoiden motivaatio ja 
kiinnostus paranevat jos tiedossa 
on, että toiminnasta on puolus-
tusvoimillekin hyötyä. Meripuo-
lustuspiirissä ryhdymme paran-
tamaan valmiuksiamme antaa 

Henrik Nystén
Piiripäällikkö-Distriktschef, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)-Försvarsutbildningsföreningen 
Meripuolustuspiiri-Sjöförsvarsdistriktet

Tapahtum
at
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Soldiers Motorcycle  
Association 
kokoontumisajo Virossa 18. - 20.5.2012

Perjantaiaamuna 18.5.2012 kello on kymmenen, kun Katajanokan terminaaliin saapuu 

17 liiveihin sonnustautunutta motoristia. Alkamassa on ammattisotilaiden moottoripyö-

räkerhon Soldiers Motorcycle Associationin (SMCA) vuosittain järjestettävä kokoon-

tumisajo. Tällä kertaa ajot suuntautuvat Viroon. Matkalle on lähdössä yhdeksän kerhon 

omaa ja kahdeksan Blue Knights -jäsentä. Blue Knights on poliisien moottoripyöräker-

ho ja SMCAn veljeskerho.

Tapahtum
at

M atka pääsi toden 
teolla käyntiin, kun 
saimme pyörät kom-

melluksitta alukseen ja pääsim-
me nauttimaan merimatkasta sei-
sovan pöydän antimia nauttien. 
Aluksen saavuttua Viroon ensim-
mäinen kohde oli Tallinnassa si-
jaitseva Viron merivoimien tuki-
kohta. Tukikohdassa meidät otti 
vastaan nykyinen Viron merivoi-
mien komentaja, komentaja Sten 
Sepper. Tutustuimme Viron me-
rivoimiin johto- ja tukialus Pitkal-
la, jossa saimme kattavan esityk-
sen puolustushaaran toiminnas-
ta, resursseista, tulevaisuudennä-
kymistä sekä itse aluksesta. 

Vastaanotto oli lämmin, ja 
isännän leppoisa ja avoin ole-
mus tekivät meihin kaikkiin vai-
kutuksen. Vierailun päättyessä 
muistimme tulevaa komentajaa 
kerhomme virallisella muistoesi-
neellä. Luovuttaessaan muisto-
esinettä kerhon presidentti Mik-
ko Kotilainen  toivoi, että se löy-

tää arvoisensa paikan esimer-
kiksi tulevan komentajan työ-
huoneen seinältä.

Vierailun päätyttyä suun-
tasimme moottoripyörät kohti 
Pärnua. Matkaa Tallinnasta Pär-
nuun on n. 130 km. Alkumet-
rit pääsimme nauttimaan sopi-
vasti Tallinnan neljän ruuhkas-
sa. Pärnussa määränpäämme 
oli Alexandria-hotelli. Hotellille 
saapuessamme meitä odotti lu-
kuisien motoristien joukko. Ho-
telli oli sananmukaisesti täynnä 
motoristeja, eivätkä pyörät tah-
toneet mahtua hotellin suljetulle 
alueelle. Sovittelun jälkeen pyö-
rät löysivät paikkansa, ja lyhy-
en huoltotauon jälkeen oli ai-
ka siirtyä tutustumaan Pärnun 
keskustaan. Keskustasta löy-
simme vain armenialaisen ra-
vintolan, joka kykeni vastaan-
ottamaan suuren joukkomme.  
Vietimmekin paikassa rattoisan 
illan ruokaillessa ja sen ohes-
sa pienimuotoisesta ohjelmasta 

nauttien. Illallisen nautittuam-
me päätimme katsastaa Pärnun 
yöelämää vielä hieman tarkem-
min. Ensimmäisen matkapäivän 
rasitukset ja tulevan ajopäivän 
aikainen liikkeellelähtöaika kui-
tenkin saatteli viimeisimmätkin 
juhlijat ajoissa nukkumaan.

Tutustuminen moderniin 
jalkaväkipataljoonaan

Aamun valjettua päätimme suun-
nitelman mukaisesti jatkaa mat-
kaa Võruun. Kohteena oli Viron 
armeijan erikoisjoukkopataljoona. 
Matkaa Parnustä Võruun tulee 
n. 250 km. Ajoajaksi navigaat-
torit näyttivät lähes neljää tuntia. 
Edellisestä ajopäivästä saamiem-
me kokemusten mukaan päätim-
me jakaantua kahteen osastoon 
liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi. Ajokeli oli hyvä ja ilma 
lämmin. Matka etenikin kohti Võ-
rua odotettua nopeammin teiden 
osoittauduttua paremmiksi kuin 
navigaattorien perusteella saat-

Juha Savijoki
Yliluutnantti Juha Savijoki palvelee Suomenlahden  
meripuolustusalueen henkilöstöosaston toimialapäällikkönä.
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toi kuvitella. Päästyämme Võ-
russa sijaitsevaan varuskuntaan, 
jossa Kuperjanov infantry patal-
joona toimii, meidät vastaanotti 
pataljoonan vääpeli, vääpeli Iso-
tamme. Toivotettuaan meidät 
tervetulleeksi hän ohjasi meidät 
moderniin auditorioon, jossa hän 
esitteli meille pataljoonan perin-
teitä, annettavaa koulutusta se-
kä heidän toimintaansa. Esityk-
sen päätyttyä tutustuimme hä-
nen johdolla tarkemmin itse va-
ruskuntaan ja sen tiloihin. Täy-
tyykin todeta, että pataljoonan 
käytössä olevat tilat ja koko va-
ruskunnan yleisilme hakevat ver-
taistaan.

Vierailun päätyttyä matkam-
me jatkui kohti Tallinnaa. Mää-
ränpäänä oli esikaupunkialueella 
sijaitseva Euro Hotel. Matkaa Võ-
rustä hotellille oli n. 200 km. Pe-
rille päästyämme ilta oli jo pitkäl-

lä. Hotellilla pidimme yhdistyk-
sen vuosikokouksen, jonka jäl-
keen ilta jatkui saunoen ja päi-
vän tapahtumia muistellen. Pit-
kästä ja tapahtumarikkaasta päi-
västä johtuen jälkipelit jäivät kui-
tenkin lyhyeksi, ja oli aika lada-
ta akkuja kotiin paluuta varten.

Aamulla klo 6.15 käynnis-
timme jälleen moottorit ja suun-
tasimme pyörät kohti Tallinnan 
satamaa. Ilman suurempia kom-
melluksia ajoimme pyörät laivaan 
ja siirryimme meriaamiaiselle. 

Muutaman tunnin laivamatkan 
jälkeen olimme jälleen Helsingis-
sä, jossa oli aika erkaantua ko-
tijoukkojen pariin. Ajokilometre-
jä Virossa kertyi yhteensä 640. 
Matkan järjestelyt ja ohjelma on-
nistuivat erinomaisesti. Tästä kii-
tos hallitukselle ja erityisesti Jyrki 
Ahoselle, joka toimi matkanjohta-
jana ja yhteyshenkilönä virolais-
ten kollegojen suuntaan. Matka 
ei tietenkään olisi ollut onnistunut 
ilman hyvää porukkaa, josta kii-
tos jokaiselle läsnäolijalle.

Soldiers Motorcycle Association on ammattisotilaiden moot-
toripyöräkerho, joka on perustettu 2006. Kerhossa on 36 
jäsentä, joista pääosa on Etelä-Suomesta, muun muassa 
merivoimien joukko-osastoista. Pohjoisimmat jäsenet ovat 
Kajaanista. Toimintaa ovat vuosittain järjestettävät ajotapah-
tumat yhteistyössä muiden viranomaiskerhojen kanssa. Li-
sätietoa kerhosta on internetsivulla www.soldiersmca.com.

Viron merivoimien lippulaivalla Admiral Pitkalla sotilasmotoristit oppivat puolustushaaran toiminnasta.
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I ltapäivällä elokuun 24. päi-
vänä Ahvenanmaan Lång-
näsin satamassa kuultiin 

harvinaista koneiden jylinää kun 
ohjusvene R142 Ystad käynnisti 
kaasuturbiininsa. Viereisessä 
laiturissa moottoritorpedovene 
T56 vastasi omien CRM-diese-
leiden murinalla ja Gålön tuki-
kohdasta alkanut matka jatkui 
kohti Turkua. Raivaaja M20 oli 
hitaampana aluksena taittanut 
matkan jo edellispäivänä. Nämä 
kolme ruotsalaista sota-alus-
ta on poistettu aktiivikäytöstä 
mutta ne on entisöity ja täysin 
ajokunnossa. Aluksia hoidetaan 
ja ajetaan vapaaehtoisvoimin jo-
ten matka Turkuun oli merkittä-
vä projekti. Vierailu tapahtui Fo-
rum Marinumin kutsusta tarkoi-
tuksella vaihtaa tietoa ja koke-
muksia perinnelaivoista ja Fo-
rum Marinumin toimitusjohtaja 
Jaakko Tikka toimi pääisäntänä.

Kylmän sodan aikana Ruot-
si ylläpiti merkittävää laivastoa. 
Norrköping-luokan 12 torpedo-
venettä muutettiin ohjusveneik-
si 1980-luvun alussa ja edusti-
vat tuon aikaista pintahyökkä-
yksiä varten suunniteltua tuli-
voimaa parhaimmillaan. Vuon-
na 1976 käyttöön otettu ohjus-
vene Ystad poistettiin aktiivikäy-

Veteraanilaivueen 
vierailu

töstä vuonna 2005. Sen kohta-
lo oli muodostumassa tavallisen 
kaavan mukaan: alus riisutaan, 
odottaa vuosikaupalla päätöstä 
lopullisesta kohtalostaan ja sit-
ten se romutetaan. Ystadin kä-
vi kuitenkin toisin. Ryhmä asi-
alle vihkiytyneitä tulisielua läh-
tivät toteuttamaan unelmaansa 
aluksen pelastamisesta, kun-
nostamisesta ja saattamisesta 
ajokuntoon. Lähes 40.000 va-
paaehtoisen työtunnin jälkeen 
Ruotsin Merimuseon omista-
ma alus on nykyään ”Förenin-
gen Svenska Robotbåtar”-yhdis-
tyksen vastuulla. Yhdistys hal-
linnoi, ylläpitää ja ajaa alusta jo-
ka on rekisteröity kauppa-aluk-
seksi ja saa ottaa 40 matkus-

tajaa. Aseet on tietenkin deak-
tivoitu mutta järjestelmät kuten 
tulenjohto ovat tallessa. 

Moottoritorpedovene T56 
laskettiin vesille vuonna 1957. 
Se oli ajossa vain kuutena ajo-
kautena ja poistettiin käytös-
tä 1984. Yksityisomistukses-
sa siihen vaihdettiin siviilidiese-
lit mutta käyttö jäi vähäiseksi. 
Alus vanheni pikkuhiljaa kaisli-
kossa Tukholman läheisyydes-
sä. Myös T56:n pelastaminen ja 
entisöinti on tapahtunut vapaa-
ehtoisella työvoimalla ja varoja 
kunnostukseen kerättiin noin 3 
miljoonaa kruunua. Vuodesta 
2007 entisöity vene on taas ku-
lussa ja vauhtiennätys on 49,7 
solmua!

Robin Elfving
Kaptl (res.) Robin Elfving on toiminut Nuolilla reserviläispäällikkönä  
ja toimi yhteysupseerina kuvatun vierailun aikana.

Ohjusvene Ystad kuljetti 40 matkustajaa Ahvenanmaalta Turkuun.

mika kuutti

Tapahtum
at
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M20 on sodanaikaista rai-
vaajaluokkaa – tämä mahon-
kirakenteinen alus luovutet-
tiin Ruotsin merivoimille 1941. 
Tuona vuonna rakennettiin 12 
raivaajan sarja ja ne olivat jat-
kuvassa käytössä toisen maa-
ilmansodan aikana raivaus- ja 
vartiointitehtävissä. Myöhem-
min niitä käytettiin mm. ka-
dettien merenkulkuopetukses-
sa. M20 oli poikkeuksellisen 
pitkään laivaston käytössä ja 
poistettiin vasta vuonna 2005. 
Myös tämän aluksen omistaa 
Ruotsin Merimuseo ja M20-yh-
distys vastaa aluksesta ”pitkäl-
lä kuittauksella”. M20 on tieten-
kin taloudellisempi ajaa kuin tor-

pedo- ja ohjusveneet joten sil-
le kertyy enemmän ajotunteja. 

Aurajoen museolaivat sai-
vat seuraa kolmeksi päiväksi 
kun R141 Ystad, T56 ja M20 
kiinnittyivät Suomen Joutsenen 
molemmin puolin. Forum Mari-
num ja Turun kaupunki oli val-
mistellut vierailua parin vuoden 
ajan ja miehistöiltä kuului pelk-
kää kiitosta järjestelyistä. Sini-

nen Reservi osoitti kokeneita re-
serviläisiä yhteysupseereiksi ja 
siten varmistettiin että alusten 
huoltotarpeet hoidettiin ja mie-
histöt saivat tietoa kaikesta tar-
jolla olevasta ohjelmasta sekä 
apua mm. kuljetusten kanssa. 

Vierailun päätavoitteet, tu-
tustuminen ja tiedon vaihto, to-
teutuivat. Sunnuntaina järjes-
tettiin yleisölle avoin seminaa-

mika kuutti

Moottoritorpedovene T56 Airistolla. mika kuutti

Tietoa ruotsalaisista veteraanilaivoista löytyy heidän 
kotisivuiltaan:

www.veteranflottiljen.se

Sieltä löytyy myös linkit yksittäisten alusten sivuille.
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ri jossa vieraat kertoivat alus-
tensa taustoista, entisöinnis-
tä ja miten näin suuret projek-
tit voidaan toteuttaa lahjoituksin 
ja vapaaehtoisella työllä. Tämä 
työ vaatii erittäin vahvaa sitou-
tumista – ”vi är helt galna” oli 
usein toistettu tokaisu. Aluksia 
ei ole pelastettu ainoastaan jär-
jellä ja työllä vaan myös suurella 
rakkaudella aluksia, merenkul-
kua ja laivastoa kohtaan! Tämän 
näkee myös alusten miehistöjen 
upeasta yhteishengestä – tun-
nelma kaikilla laivoilla oli ”raaka 
mutta sydämellinen” ja alusten 
välinen yhteenkuuluvuus on il-
meisen vahva oman ”aselajiyl-
peyden” pinnan alla. Miehis-
töinä toimii yhdistysten jäsenet 
joista moni on aikoinaan palvel-
lut näillä aluksilla mutta kaikil-
la ei suinkaan ole siteitä niiden 
historiaan mutta haluavat olla 

mukana ainutlaatuisessa pro-
jektissa.

Miehistöille esiteltiin Pansi-
on miinamuseo ja Forum Ma-
rinumin venehallin Taisto- ja 
Nuoliveneet. Oppaina toimivat 
komentaja Eero Auvinen ja Fo-
rum Marinumin tutkija Mikko 
Meronen jotka hallitsevat oman 
laivastomme historian. Museon 
alukset mil Keihässalmi ja tyv 
Karjala käytiin läpi ja myös Fo-
rum Marinumin näyttelyt tuli-
vat vieraille tutuiksi. Jos meil-
lä ei ole kulussa olevia vanhoja 
sota-aluksia meillä on kuitenkin 
upea Forum Marinum. Ruotsa-
laisilla on peräti 8 vanhaa sota-
alusta ajossa, mutta heillä taas 
ei ole tiloja missä esitellä niitä. 
Heille on syntynyt ajatus muo-
dostaa Tukholman eteläpuolella 
sijaitsevasta Gålön tukikohdas-
ta laivastohistoriallinen keskus. 

Näin ollen kokemusten ja ide-
oiden vaihdon tarve oli suurta 
molemmin puolin.

Vierailu oli varsin antoisa, 
ja moni merimies muisteli omia 
kokemuksiaan vastaavilta aluk-
silta. Nuolilla palvelleet vertai-
livat T56:a omiin aluksiinsa ja 
miinamiehet tutkivat M20:n. 
Sekä merisotilaat että siviilit sai-
vat myös haistaa sotaisampia 
tuulahduksia kun alukset perin-
teisesti käynnistivät koneitaan ja 
Ystadin pakoputkesta leimahti 
liekit. Hienoimmat kokemukset 
saivat tietenkin ne jotka pääsi-
vät alusten kyydissä Kihdin yli. 
Kaiken kaikkiaan voi toivoa että 
vierailusta jäi intoa myös meille 
yrittää vastaavanlaista. Moni so-
ta-aluksemme on joutunut nau-
latehtaalle mutta kenties vielä 
löytyy pelastettavaa. Löytyykö 
myös tulisieluja?

Miinanraivaaja M20 matkalla kotiin onnistuneen vierailun jälkeen. mika kuutti
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M erivoimat seuraa 
yleistä kehitys-
suuntaa yhteiskun-

nassa. Jyrkkä raja varsinaisten 
puolustustehtävien, kriisinhallin-
nan ja yleisten hätätilatehtävien 
välillä on loivenemassa.

Tämän kehityksen todista-
jiksi joutui Merisotakoulun 30. 
Vuosikurssin miinalinja, joka 
tutustui ajankohtaiseen laivas-
ton toimintaan Upinniemen lai-
vastoasemalla kesäkuussa tänä 
vuonna.

Suuren mielenkiinnon koh-
teena oli öljyvahinkojen torjun-
taan suunniteltu monitoimialus 
Louhi, jonka tehtäviin kuuluu 
tarvittaessa myös yleinen ym-
päristönsuojelu. Suomen ympä-
ristökeskuksen omistama Lou-
hi on merivoimien miehittämä 
ja voi toimia sekä sukelluskou-
lutuksen tukialuksena että kaa-
pelinlaskijana.

Louhi on Itämeren ehkä pi-
simmälle kehitetty alus lajissaan. 
Miinalinjan vanhat reservin up-
seerit saivat todistaa sekä teho-
kasta öljynharjaamiskapasiteet-
tia että tehokasta vesianalyysi-
en ottamista. Uudella tekniikalla 
Louhi pystyy keräämään 90 pro-
senttia öljyä ja 10 prosenttia vet-
tä. Aiemmin suhde on ollut juuri 
päinvastainen. Aluksen päällys-
tön ja miehistön tilat ovat ajan-
mukaiset sauna myöten ja mie-

Louhi ja Tuuli MSK 30

miinalinjan kiikarissa

histö vakuutti MSK:n 30. kurssin 
oppilaille, että aluksella on mu-
kava työskennellä.

Laivastoaseman komenta-
jan kommodori Markus Aarnion 
opastuksella vanhat kurssilaiset 
saivat myös nähdä ilmatyynya-
luksen Tuulen, joka nyt odottaa 
mahdollisia ostajia hyvin kuival-
la maalla. Tiettyä mielenkiintoa 
tähän sotaalukseen kuulemma 
on , vaikka merivoimien uudis-
tettu tehtävän asettelu kauppa-
merenkulun suojaamiseen teki-
kin siitä merivoimille kalliin tur-
hakkeen.

Kuusi miinalinjalaista saivat 
erinomaisen pätevän opastuk-
sen kun laivastoaseman pääl-
likkö kommodori Markus Aar-
nio luotsasi retkikuntaa, hoitii 

saunamajurin tehtävät ja vielä 
muonittikin ryhmän. Kommo-
dori Aarnio on ainoa suomalai-
nen upseeri joka on käynyt lä-
pi USA:n laivaston legendaari-
sen vaikean Seal-koulutuksen. 
Aarnio joutui “ hyljeaikanaan” 
erittäin koville, painokin tippui 
huomattavasti. Mukanaan Suo-
meen Aarnio toi sitten tärkeitä 
oivalluksia omaan sammakko-
mieskoulutukseemme, jonka tu-
kikohta on juuri Upinniemi.

MSK 30:n miinalinjan ta-
paamisia on järjestetty jo koh-
ta parikymmentä vuotta ja toi-
meenpanijana on Laivastokillan 
aktiivinen jäsen Ilkka Kantola. 
Ensi vuonna on vuorossa uusi 
tapaaminen - ehkä Tukholmas-
sa saakka.

MSK:n 30. kurssin miinalinjan osalistujia Kajanuksen saunan edessä 
Upinniemessä. Vasemmalta Pekka Takala, Pekka Heikkilä, Pertti Karhu, 
Ralf Friberg, Rainer Ahlberg, Antti Yli-Knuussi ja Ilkka Kantola.

Ralf Friberg
Kapteeniluutnantti res.

Tapahtum
at
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Sotilaskodissa vuorossa olleet sotilaskotisisaret kukitettiin 50 vuot-
ta vanhan valokuvan kera. Luovuttajina vas. Heikki Riiheläinen, Markku 
Saarinen ja Kalle Kaskiluoto. Nimikorttien jakoon  valmistautumassa ’mu-
kanatoimijat’ Kerttu Saarinen ja Ulla Kaskiluoto.

katsottiin nimilapusta ja sitten 
kerrattiin muistoja 50 v takaa.

Klo 10 kuului terävä ko-
mento komendantti Seppo Jär-
visen ottaessa meidät komen-
toonsa. Siirryimme auditorioon 
(ent. elokuvasali), jossa hän esit-
teli nykyistä Saaristomeren meri-
puolustusalueen toimintaa. Sieltä 
siirryimme AUK:n tiloihin; samoi-
hin, joissa me olimme v. 1962. 
Komendantti Järvisen opasta-
malla bussikierroksella sotasa-
tamassa tutustumiskohteenam-
me oli miinalaiva Hämeenmaa 
AUK:n oppilaiden opastamana. 
Näimme myös satamassa olleet 
muut alukset, mukaan lukien al-
kuviikolla tullut uusin miinantor-
junta-alus Katanpää. Tämän jäl-
keen olikin jo vuorossa ruokalas-
sa nautittu lounas.

Tapahtum
at AUK 1962/1 50 vuotta

L auantaina 9.6.2012 ko-
koontui Turkuun Pan-
sioon Laivastoasemal-

le (nyk. Saaristomeren meripuo-
lustusalue) AUK:n 1962/1 oppi-
laat viettämään 50 v. tapaamista. 
Kutsun oli saanut n. 150 elossa 
olevaa miestä (kurssilaisia vuon-
na 62 oli kaikkiaan 195). Kut-
suun oli vastannut myöntävästi 
70, josta muutama joutui luopu-
maan ihan loppumetreillä, mutta 
63 miestä ja 6 puolisoa saapui, 
kaukaisimmat Kokkolasta Pieksä-
mäeltä ja Savonlinnasta aamulla 
klo 9 – 10 Pansion sotilaskotiin. 
Nimilappujen jaon jälkeen juotiin 
legendaariset munkkikahvit. He-

ti alkoi kuulua iloista puheenso-
rinaa, ensin muisteltiin nimet tai 

Komentaja Auvinen muistelemassa. Vas. kapteeniluutnantti Seppo 
Järvinen, komentaja Eero Auvinen, Ulla Kaskiluoto.

Kalle Kaskiluoto
reservin alikersantti

Juli huovinEn

Jorma aaltonEn
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Ruokailun ja yhteiskuvan 
oton jälkeen siirryttiin Turun Lin-
nan kupeeseen Forum Marinu-
miin tutustumaan sen merenku-
lun museoihin ja laiturissa oleviin 
museoaluksiin, mm. Miinalaiva 
Keihässalmeen. Kello 18 jatket-

leen, vähintään viiden vuoden 
päästä. Jonkinmoinen porukka 
meitä yöpyi s/s Boressa, joka on 
sijoitettuna Forum Marinumin 
laituriin. Aamupalalla vielä näh-
tiin pienellä porukalla, ja sitten 
viimeisetkin lähtivät kotimatkalle.

Tilaisuudesta jäi kaikille 
varmaan mukava muisto, ja us-
kon yhteydenpitoa pidettävän 
nyt aikaisempaa useammin. 
Kiitos komendantti Seppo Jär-
viselle järjestelyistä Pansiossa 
ja esityksestä ”Saaristomeren 
meripuolustusasema nyt ja tu-
levaisuudessa”, sekä komenta-
ja Auviselle ja komentajakaptee-
ni Porkalle, jotka toivat tapaa-
miseen kouluttajan näkökul-
man.  Kiitos myös tapahtumaa 
tukeneille yrityksille ja julkaisuil-
le sekä erityisesti innostuneille 
tapahtumaan osallistuneille.

tiin yhteistä oloa Ravintola Daph-
nessa saaristolaispöydän anti-
mista nauttien ja riemastuttavi-
en muistojen merkeissä. Illan hä-
märtyessä jätimme haikeat hy-
västit porukalle, mutta kovasti 
uhosimme tapaavamme uudel-

SUTO miehet muistelevat (suto= sukellusveneen torjunta). Vas. Kari 
Honkasalo, Tapio Niekka, Seppo Holmberg, Pertti Suominen. 

Juli huovinEn

Juli huovinEn
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” Lupasin aikanaan päivi-
tetyn kirjeen. Nyt kun on 
enää viikko tapaamiseem-

me Pansiossa 21.elokuuta, niin 
lienee sopiva aika siihen. ER”

Aluksi katsellaan toisiam-
me hiukan hämmentyneitä, har-
maata on tullut lisää. Kolmisen-
kymmentä rannikkotykkimiestä 
siirtyy sitten mukavasti Turun 
torin laidalta tilausbussilla mää-

ränpäähänsä kun Laihon Jokke 
on kuskina. Leijona-cateringin 
lounas on maittava. 

Eero Raussi luovuttaa vir-
tuaalisen ”melkein jo unohde-
tun rannikkotykistön” upseerien 
viestikapulan kommodori Timo 
Ståhlhammarille, jonka esitys 
”Saaristomeren meripuolustus-
alue, Läntisten yhteyksien tur-
vaaja” aloittaa mielenkiintoises-

ti päivän ohjelman. 
Suomeen saapuu noin 120 

kauppa-alusta joka vuorokausi. 
Maamme läntisistä viestiyhte-
yksistä valtaosa kulkee Ahven-
maan kautta. Meripuolustus-
alue on on valmiusyhtymä, jol-
la on monipuoliset rauhan ajan 
tehtävät. Sen joukkoyksiköt 
ovat 4.Miinalaivue, 6.Ohjuslai-
vue, Turun Rannikkopataljoona 

”Tervehdys upseeriveljet!”

Komentajakapteenit Koskinen ja Heinonen muistelevat muuatta Turun rannikkorykmentin  
esikunnan käytävällä tapahtunutta rohkeaa mutta hauskaa edesottamusta.

hEikki kiviranta

Vesa Ranki
komentajakapteeni
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ja Laivaston Soittokunta. Pal-
kattua henkilöstöä on viitisen-
sataa, varusmiehiä noin neljä-
sataa jakautuen kahteen saapu-
miserään. Turun Rannikkopatal-
joona vaalii Turun Rannikkoty-
kistörykmentin perinteitä.

Tällä hetkellä meripuolus-
tusalueen toiminnallinen paino-
piste on Katanpää-luokan mii-
nantorjunta-alusten vastaan-
otoissa ja Rauma-luokan oh-
jusveneiden peruskorjaukses-
sa, kertoo Ståhlhammar ja jat-
kaa että Utön, Örön ja Gyltön 
130 mm:n pattereita huolle-
taan säännöllisesti. Utön patte-
rin kertausharjoitus oli viimeksi 
vuonna 2011. Gyltön tukikohta 
on aktiivinen harjoitusalue, jota 
myös muut joukko-osastot käyt-
tävät. Vuodessa harjoituspäiviä 
on noin 400. Gyltössä on tois-
taiseksi töissä vielä 30 henkilöä, 
mutta väki vähenee kun meri-
valvontakeskuksen toiminnois-
ta osa siirretään Pansioon.

Kommodori Ståhlhammar 
päättää vilkasta keskustelua 
herättäneen ajankohtaisen esi-
tyksensä muutamaan keskei-
simpään seikkaan puolustus-
voimauudistuksesta v. 2015, 
jolloin mm. laivastojoukot koo-
taan yhden johdon alle Rannik-
kolaivastoksi, joka toimii kah-
dessa tukikohdassa, Pansiossa 
ja Upinniemessä. Muutos tu-
lee vaikuttamaan meripuolus-
tusalueen nykykokoonpanoon 
ja henkilökunnan rakenteeseen.

Öljyntorjunta-alus Halli

Saamme taas parhaat mahdol-
liset esittelijät: aluksen päällik-

kö, kapteeniluutnantti Kiiskilä, I-
upseeri, yliluutnantti Koutu, öt-
mestari, sotilasmestari Koivunen 
ja alikersantti Harjula, jonka pro-
fiilissa joku näkee mannerheimi-
maisia piirteitä. Todetaan, että 
aluksessa on kuusisataa metriä 
avomeripuomia ja rantapuhdis-
tuskauha, jolla myös jääsohjon 
joukossa voidaan toimia. Super-
tyhjennyspumpun kapasiteetti 
on huikea,  puolituhatta kuutio-
ta tunnissa. Hallilla on myös ai-
van viimeistä huutoa olevat navi-
gointi- ja ohjausjärjestelmät, ker-
too yliluutnantti Koutu. Suomi 
on varautunut kolmenkymme-
nen tuhannen öljytonnin onnet-
tomuuteen kun Itämerellä kul-
kee tankkereita, joiden vetoisuus 
150000 tonnia, valistaa Koivu-
nen meitä ja jatkaa, että onnet-
tomuuksissa kerätty öljy toimite-
taan Ekokemiin. 

Kokous

”Tilaisuuden avaus kaupungil-
la kurssikeskuksen luentosalis-
sa, hiljainen hetki, iltapäiväkah-
vi lounasravintolassa, kokous ja 
päivällinen.”

Joukostamme ovat kahden 
viimeisen vuosikymmenen ai-
kana poistuneet seuraavat up-
seeriveljet: Pentti Aulaskari (v. 
1993), Erkki Puhakka (1995), 
Urpo Lipponen (2000), Pentti 
Väyrynen (2002), Lasse Virtala 
(2004) Timo Ylönen,Timo  Sario 
ja Mauri Luukanen (2010), Ismo 
Tuure ja Ahti Tukiainen (2011).

”Kukin esittelee itsensä 
max 2 minuutissa. Sitten seuraa 
rykmenttimme taustoja videoty-
killä ja vapaata keskustelua, ker-

tomuksia ja kokemuksia.”
Todetaan joukon monen-

laiset nykytoimet ja harrastuk-
set, matkustelu, musiikki, kuva-
taiteet, golf, keilailu, metsätyöt, 
pyöräily, ilmailu, kesäteatteri, 
lenkkeily ja se, että joukossam-
me on kirjailijoita, professoreita, 
onnettomuustutkijoita, asiamie-
hiä, edelleen palveluksessa ole-
via upseereita, yrittäjiä, maan-
viljelijöitä ja vieläpä yksi prons-
sisella Hukkakaurapinssillä pal-
kittu kuivurin entinen toimitus-
johtaja. Kaksi minuuttia ei riitä.

”Linjastosta wokki -ateria: 
kanaa- tai possua, maito, vesi, 
leipä voi. Ravintola on tiedustel-
lut mahdollisista allergioista. Pyy-
dän ilmoittamaan niistä minulle. 
Allergioita esimiehiä ja vaimoja 
kohtaan ei lasketa mukaan.”

Silmä tottuu

Kuullaan monta kertomusta 
vanhoilta hyviltä ajoilta. Niistä 
voisi koota upean kronikan! Ja 
vaikka aika on muuttanut ole-
musta ja tuonut mukanaan mo-
nenlaista koettelemustakin, rat-
toisa yhdessäolo nuorentaa ja 
kaikki näyttävät taas samanlai-
silta kuin silloin ennen.

”Olen toiminut kokoonkut-
sujana, mutta puuhassa ovat ol-
leet mukana mm. Heikki Kivi-
ranta ja Sakari Kinnarinen. Kii-
tos heille. Eero Raussi.”

”Klo 20 siirtyminen joko 
takseilla tai vuorobusseilla kes-
kustaan.”

Ilta jatkuu mukavasti pien-
ryhmissä varhaiseen aamuun 
asti.

Tapahtum
at
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N aissaaren ja Mäkiluo-
don välinen kapeikko 
molemmin puolin ole-

vine järeine pattereineen oli jo 
ennen tal viso taa muodostanut 
Suomenlahdella tulpan Neu-
vostoliitolle. Tällä sululla oli kui-
tenkin yksi heik ko us. Mäkiluo-
don tul  ta ei pystytty johtamaan 
lahden etelärannan tuntumaan, 
vaikka järeän patterin kan tama 
riitti sinne saakka. Jat kosodan 
alussa ryhdyttiin miettimään 
suomalaisen tulenjohtoaseman 
sijoit tamista Nais saareen ja 
Suomenlahden sulkemista vi-
holliselta. Päätös yksikön mie-

hityksestä tehtiin huh tikuun lop-
pu puolella 1942.

Kujanjuoksua ei 
tullutkaan!

Neuvostoliitto ei sodan aikana 
yrittänyt murtautua ulos Suo-
menlahdelta, eli odotettua ku-
janjuoksua ei tul lutkaan. Nais-
saaren tulenjohtoryhmälle jäi ai-
kaa mm. seurusteluun paikalli-
sen väestön kanssa. Ra nnikko-
tykkimiehillä oli tapana lomil-
taan tuoda Viroon tavaraa, jo-
ta myivät mustassa pörssissä. 
Täl lai sessa myyn ti tilaisuudessa 
rannik kotykki miehille esitettiin 

yleinen kutsu lomien aikana vie-
railla viro laisten kotona.    

Taalintehtaalta kotoisin ole-
va tykkimies Klas Stén sai näin 
kuulla, että suomalaiset olivat 
tervetulleita lo mai lemaan noin 
sadan kilometrin päässä Tallin-
nasta sijaitsevaan maalaistaloon. 
Hän matkusti sinne to ve rinsa 
kanssa junalla pariksi päiväksi.  
Matka muutti hänen elämän-
sä. Stén rakastui talon 21-vuo-
tiaaseen Hilda- tyttäreen päätä 
pah kaa. Avioliitosta sovittiin jo lo-
man kestäessä, ja pari vihittiin 
25.8.1944 Tal lin nassa.

Arkistojen kätköistä

Ove Enqvist ja Heikki Tiilikainen

Naisssaaren tulenjohtoryhmä toiminnassa.

klas sténin kokoElma

Rannikkotykkimiesten 
vaimot paketissa Suomeen

H
istoria
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kaan päästäisi vaimoja mukaan 
ilman maastamuuttolupaa, se 
oli varmaa. Mikä siis neuvoksi?

Suomalaisupseerit totesi-
vat kuitenkin, ettei yhtään Suo-
men kansalaista jätetä Tallin-
naan – Hildastahan oli tullut sel-
lainen heti mentyään suomalai-
sen kanssa naimisiin. Mukaan 
ottamisen vaihtoehtoja pun nit-

vaan suomalaisten esikuntaan. 
Sténin itsensä olivat saksalaiset 
internoineet muun Nais saa ressa 
olleen suomalaisryhmän muka-
na, mutta hän oli saanut lähete-
tyksi viestin Tallinnaan. Häis sä 
olleet tutut pystyivät takaamaan 
viestin pitävän paikkansa ja ke-
hottivat Hildaa lähtemään Suo-
meen. Saksalaiset eivät kuiten-

Tilanne pahenee

Kesäkuussa 1944 sotilaallinen 
tilanne oli entisestään huonon-
tunut – saksalaiset olivat vetäy-
tymässä Vi rosta ja neuvosto-
ko men to näytti olevan tulossa 
takaisin. Suomalaiset rannik-
kotykkimiehetkin tiesivät, et-
tä lähtö takaisin Suomeen tuli-
si pian. Hilda Sténistä oli tullut 
Suomen kansalainen avioliiton 
myötä, mutta hän tarvitsi lisäk-
si luvan maasta muuttoa var-
ten. Klas Stén haki nuorikolleen 
muuttolupaa Suo meen saksa lai-
silta sotilasviranomaisilta. Tilan-
ne kehittyi kuitenkin odotettua 
nopeammin. Suomi teki ase-
levon Neuvos toliiton kanssa, 
ja Naissaaren tulen johto ryh-
män oli muiden Virossa olevien 
suoma lais ten tapaan palattava 
kotiin mitä pikimmin. 

Syyskuun toisena päivä-
nä 1944 saksalaisille annettiin 
radiossa kehotus poistua Suo-
mesta. Merivoimien esikunta 
antoi Virossa olevan henkilös-
tön evakuointikäskyn 3.9.1944. 
Saksalaiset pidättivät kuitenkin 
joukon asein uh kaa malla lähei-
seen kouluun. Asiasta kertovan 
radiosanoman katkeaminen kes-
ken lähe tyksen aiheutti paljon le-
vottomuutta Mäkiluodossa. Pi-
dätysaika supistui kuitenkin vain 
kahteen–kol meen tuntiin. 

Vaimoa ei jätetä

Hilda Stén oli jo elokuun lopussa 
ollut Tallinnassa tuttavien luona 
odottamassa miestään, jota ei 
kui ten kaan kuulunut. Keskellä 
yötä rappuun tuli suomalaisia 
sotilaita, jotka kutsuivat Hildaa. 
He veivät hänet Tallinnassa ole-

Hilda ja Klas Stén sekä  tytär Sylvan. hilda sténin albumi
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tiin kovasti. Koska hän oli pie-
ni ja lyhytkasvuinen, ei löytynyt 
sopivia sotilasvaatteita sotilaaksi 
na a  mi ointia varten. Sitten upsee-
rit keksivät kysyä Hildalta, suos-
tuisiko hän piiloutumaan laatik-
koon. ”Miksi ei, ajatte lin”, kertoi 
Hilda yli puoli vuosisataa myö-
hemmin kotonaan Taalintehtaal-
la. ”Asettelin ta va ra ni laatikkoon 
ja hyppäsin itse perässä.”

Sitten kansi naulattiin 
umpeen

Laatikko oli sen verran iso, että 
siinä mahtui olemaan vaivatta, 
eikä Hilda muista pelänneen-
sä lainkaan. Hänen ja toisessa 
muuttolaatikossa olevan Hilda 
Raen oli vain oltava hiirenhiljaa, 
etteivät suomalaisten evakuoin-
tia tiukasti valvovat saksalaisso-
tilaat huomaisi mitään. Molem-
mat Hildat siis pakattiin kum pi-
kin omaan laatikkoonsa, kulje-
tettiin kuorma-autolla satamaan 
ja kuormattiin alukseen. Laati-
koihin mer kittiin “Varovasti, ra-
diokalustoa”. Vasta myrskyävil-
lä kansainvälisillä vesillä Hildat 
saivat tulla ulos laa tikois taan.

Alus saapui Suomessa Ka-
tajanokalle. Vastassa olleet suo-
malaiset viranomaiset tarkasti-
vat vaimojen sak salaiset pas-
sit ennen kuin päästivät tulijat 
maahan. Tarkastajat tosin ky-
syivät, miksi aluksella oli tuotu 
Suomeen tyhjiä laatikoita! Seu-
raavana päivänä oli vielä käytä-
vä ilmoittautumassa viranomai-
sille, jotka kehottivat matkusta-
maan Taalintehtaalle, josta Klas 
oli kotoisin.

Perhe-elämää Suomessa

Kaikki meni hyvin, ja Sténin 
nuori perhe pääsi ennen pitkää 
Taalintehtaalle aloittamaan avio-
liittoaan hie man vähemmän jän-
nittävissä merkeissä. Hilda Sté-
nin lähtö oli ollut niin pikainen, 
ettei hän ollut eh tinyt hyvästel-
lä perhettään Virossa. Postinkul-
ku Viron ja Suomen välillä alkoi 
toimia 1940-luvun lo pul la. Ko-
tiväki sai vihdoin tietää mitä Hil-
dalle kuului, mutta vasta vuon-
na 1958 hän pääsi tapaamaan 
heitä hen kilökohtaisesti.

Perheeseen syntyi kolme 

lasta. Klas oli ensin töissä hit-
sarina Taalintehtaan ruukilla, sit-
ten Dragsfjärdin kunnan palve-
luksessa. Hän kuoli 1983. Hil-
da asuu tänään tyytyväisenä 
eläkeläisenä Taalintehtaalla sa-
massa talossa kuin hänen esi-
koisensa Sylvan miehineen.

Lähteet

Tiilikainen ja Enqvist: Tykkien 
ja ihmisten saaret, Tam-
mi 2012

Hilda Sténin haastattelu 
19.7.2012

Hilda Stén Taalintehtaalla kesällä 2012.

ovE Enqvist
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Venäjän vallan aika

Laut tasaareen kuuluvat Melkki 
(Melkö) ja Rys sänkari (Rysskär) 
sekä muutamia muita pieniä 
luo toja myy tiin vuonna 1836 
kauppiaalle ja laivanvarustajalle 
Bernhard Benedikt Brennerille. 
Melk  ki päätettiin kui ten kin vuo-
na 1888 linnoittaa, ja Melkin ti-
la pak ko lunas tettiin puolustus-
tar koituksiin. Koska linnoitta-
minen kos ki vain Melkin saar-
ta, keisari Aleksanteri III lahjoit-
ti omis tus oikeuden suurimpaan 
osaan tilan muita saa ria, luoto-
ja ja kala vesiä, niiden mukana 
Rysskär, Hel singin kau pungille.

Sotilaspoliittinen tilanne ki-
ristyi 1800-luvun loppupuolella, 
ja Venäjän keisari vahvisti Via-
po rin linnoi tuspiirin rajoja esittä-
vän kartan vuonna 1893. Lin-
noituspiirin länsiraja kulki Ryss-
kärin kohdalla niin, että saari jäi 
linnoituspiirin sisä puolelle. Saar-
ta ei kuitenkaan vielä linnoitettu. 
Linnoituspiirin alueella sotilas-
viranomaisilla oli poikkeukselli-
sen suuri määräämisvalta.

Juuri ennen ensimmäis-
tä maailmansotaa Helsingin 
meri puolustuksen painopis-

te siirtyi Viaporin tasalta lin jalle 
Skatanniemi-Itä-Vil linki-Isosaari-
Kuivasaari-Harmaja-Katajaluoto-
Ryssänkari-Miessaari. Laadittiin 
ripeästi uudet suunnitelmat vah-
vistettua me ririntamaa ja uutta 
maarintamaa varten. Uudistus-
työt alkoivat lokakuussa 1914. 

Sotilasviranomaiset anoi-
vat vuonna 1914, että Helsin-
gin kaupunki luovuttaisi tietyt 
kaupungin saaret kor vauksetta 
puo lustus tar koi tuksiin, mutta 
kaupungin rahatoimikamari oli 

sitä mieltä, että saaret luovutet-
taisiin vain pakkolunastusteitse. 
Vuonna 1916 määrättiin sen ta-
kia, että mm. Ryssän kari vesi-
alueineen pakko lu nas tettaisiin 
Viaporin linnoituksen tarpeisiin. 
Sotilas viranomaisille an nettiin 
oikeus ottaa alueet heti käyt-
töönsä. Pakkolunastus jäi kui-
tenkin vielä kesken. Ryssänka-
rin patterin ra kennustyöt alkoi-
vat siitä huolimatta pian ensim-
mäisen maailmansodan sodan 
syttymisen jälkeen. Linnakkeen 
pää aseistuksena oli 10-tuumai-
nen ran nikkopatteri.

Suomen itsenäisyyden alku

Suomen itsenäistyttyä herä-
si jo keväällä 1918 kysymys 
mm. Ryssänkarin tarpeellisuu-
desta rannikko puo lus tuk sel le ja 
lunastustoimenpiteiden jatka-
misesta. Pyrittiin selvittämään, 
millä hinnalla ja edelly tyk sillä 
kau pun ki olisi halukas luovut-
ta maan saaret puolustusvoimil-
le. Helsingin kau pun ki oli ha-
lukas aloit tamaan neu vottelut, 
ja Ryssänkari liitettiin valtion ja 
kaupungin väliseen vaihtokaup-
paan, johon si sältyi mm. valtion 

Ove Enqvist

Rysäkarin linnake 
herää henkiin
Rysäkarin linnake on myyty yksityiskäyttöön, ja suunnitelmien mukaan linnakkeesta tulee 

jatkossa monipuolinen toimintakeskus. Linnakkeen historia on myös mielenkiintoinen.

H
istoria

ovE Enqvist

Rysäkarin tulenjohtotorni.
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Rysäkarin sijainti muihin linnoitussaariin nähden. Punaisella merkitty 
linnoituspiirin raja.

kansallisarkisto

alu eet Lauttasaaressa. Alueiden 
vaihtoyritys kuitenkin epäonnis-
tui, ja Rysskärin pak ko lunas-
tustoimenpiteitä jatkettiin. Lo-
pullinen pakkolunastuspäätös 
tehtiin joulukuussa 1922.

Kapteeni Väinö Svanström 
määrättiin elokuun 27. päivä-
nä 1918 Rysskärin lin nakkeen 
päälliköksi. Ankeista oloista 
huolimatta koulutus linnakkeel-
la voitiin aloittaa, ensin pienel-
le joukolle varus mie hiä. Ensim-
mäinen sotilasvala vannottiin 
Rysskärissä 12. marraskuuta 
1918, jolloin linnakkeen henki-
löstö oli kasvanut 175 mie heen.

Linnakkeen oloja ja koulu-
tusta parannettiin alkuvaikeuksis-
ta huolimatta koko ajan. Vuonna 
1926 avattiin lin nakkeen sotilas-
koti. Joukko-osasto, Rannikkoty-
kistörykmentti 1 (RT 1), ja Rys-
sänkarin linnake pärjäsivät hyvin 
1930-luvun alussa suoritetuis-
sa korkean tason tarkastuksissa. 
Vuosina 1935 ja 1937 toimeen-
pantiin RT 1:ssä kertausharjoituk-
set, joissa Ryssänkarissa koulu-
tettiin 150-160 re ser viläistä.

Talvi- ja jatkosota

Maailmanpoliittinen tilanne kär-
jistyi syyskuun lopussa 1938 
ns. Tšekkoslovakian kriisiin, 
jonka ta kia kut suttiin rannikko-
tykistönkin reserviläisiä ylimää-
räisiin kertausharjoituksiin myös 
Rys sänkarille muutamaksi päi-
väksi. Noin vuoden päästä lin-
nakkeet miehitettiin taas talviso-
dan lähestyessä. Rys sän karin 
alalohkon komentaja oli majuri 
Norberg. Alalohkoon kuului esi-
kunta, Katajaluodon, Miessaa-
ren ja Ryssänkarin lin nake se-

kä Kytön mittausasema. Talvi-
sodan syttyminen mer  kitsi ilma-
hälytyksiä Ryssänkarin linnak-
keella melkein joka päivä. Lin-
naketta kohti ei kuitenkaan hyö-
kätty, vaikka lin nak keelta myös 
nähtiin vihol lisa luksia joulukuun 
alkupäivinä.

Välirauhan aikana Helsin-
gin edustan rannikkopuolustuk-
sen vahvuutta laskettiin jonkin 
verran. Vä lirauha ei kuitenkaan 
ollut rauha sanan varsinaises-
sa merkityksessä. Talvi- ja jat-
kosodan aikana ryhdyttiin yhä 
use am min puhuman Rysäkaris-
ta Ryssänkarin sijaan mm. so-
tapäiväkirjoissa. Jat kosodan lin-
nakkeen so tapäi väkir joissa pu-
hutaan jo Rysäkarin linnakkees-
ta sodan alusta alkaen.  

Jatkosodan aikana ei Rysä-

karilla käyty varsinaisia taistelu-
ja. Linnake oli kuitenkin mukana 
toiminnassa esim. kun vastusta-
ja tyhjensi Hangon tukikohtan-
sa, mutta ampumaetäisyys oli 
liian suuri linnakkeen 10-tuu-
man patterille. Koulutus jatkui 
linnakkeella, ja joukkoja ja ka-
lustoa, mm. yksi 10-tuuman 
tykki, voitiin siirtää itärintamalle.

Sodan loppuvaiheessa jouk-
kojen tulo ja meno kiihtyi kevääl-
lä ja kesällä 1944, kunnes sota-
toimet lopetettiin ylipäällikön sa-
nomalla 4. syyskuuta. Linnak-
keen miehistön kotiuttaminen 
aloitettiin. Voidaan katsoa, että 
lin nake siirtyi rauhan ajan toimin-
taan ja kokoonpanoon marras-
kuun loppuun mennessä, vaik-
ka sodan jäl keiset järjestelyt edel-
leen jatkuivat.
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Sotien jälkeinen aika

Sotien jälkeistä aikaa leima-
si epätietoisuus linnakkeen tu-
levaisuudesta. 1940-luvun lo-
pulla ja 1950-luvun alussa 
laadittiin useita rauhan- ja so-
dan ajan kokoonpanoja, jos-
sa Rysäkari välillä oli miehi-
tetty koulu tus linnake ja välil-
lä miehittämätön vartiolinnake. 
Linnakkeen 10-tuumaiset tykit 
jouduttiin Liittoutuneiden Val-
vontakomission vaatimuksesta 
purkamaan ja kuljettamaan va-
rikolle. Kesäkuussa 1945 Mies-
saaren lin nak keen miehistö siir-
rettiin Rysäkarille. Rysä karin yl-
läpitämien miehitettynä linnak-
keena koettiin kuitenkin vai-
valloiseksi, ja vuodenvaihteessa 
1945–1946 linnakkeen miehis-
tö siirrettiin taas Miessaareen.

Rysäkari, Kytö ja Miessaari 
muodostivat kui tenkin hyvän ko-

konaisuuden erilaisille harjoituk-
sille, ja tätä ko konaisuutta käy-
tettiin aika ajoin eri rannikko-
joukkojen leiri- ja ampumahar-
joituksiin. 10-tuumaisten pa t-
te reiden ottamista uudestaan 
käyttöön tutkittiin 1950-luvulla 
ja 1960-luvun alussa, mutta sii-
tä luovuttiin. Ry sä karin käytös-
tä meri- ja rannikkopuolustuksen 
harjoituksissa luovuttiin koko-
naan 1960-luvun loppu puo lel la, 
kun meri voimat tarvitsivat saaren 
Melkin tilalle materiaalinsa varas-
topaikaksi. Vartiovastuun vaih to 
ran nikkotykistöltä merivoimille 
tehtiin vuonna 1969.

Merivoimien tarve Rysäka-
rille väheni pikku hiljaa, ja syk-
syllä 2008 ilmoitettiin, että puo-
lustusvoimat lä hi vuo sina luopui-
si Vallisaaresta, Kuninkaansaa-
resta, Kuivasaaresta ja Rysä-
karista. Ensimmäisenä luo pu-

minen voitiin vuonna 2010 to-
teuttaa Rysäkarin kohdalla, ja 
Senaattikiinteistöt myi linnak-
keen vuonna  2011 Rysäkarin 
Linnake Oy:lle.

Linnakkeen päällikkönä toi-
mii toimitusjohtaja Tom Kaisla, 
jonka mukaan Rysäkari merkit-
see hänelle ja toden näköisesti 
hänen perheellekin loppuelämän 
projektia, joka tuskin koskaan tu-
lee aivan valmiiksi. Kaisla kaavai-
lee linnaketta isompien ryhmien 
kokous- ja virkistäytymiskeitaak-
si, mutta vielä ei voida ottaa vie-
raita vastaan.  Tähän vaikuttaa 
meneillään olevat lupa-prosessit 
kaupungin viranomaisten kans-
sa, ja vielä ei linnakkeen päälli-
köllä ole tarkkoja ajankohtia tie-
dossa koskien tilojen rakentamis-
ta ja kunnostamista.

Tarkempi tietoja internetistä  
http://www.rysakari.fi/ ja Facebook.

Upseeritalo toimii linnakkeen päällikön asuntona. ovE Enqvist
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RT-mies sotaväen kiväärijoukoissa
– mukavia sattumia

Timo S.Vaskelainen
PO I 36

tykkihommaa yöllä

T apahtui n. viikko kurssin alkamisesta 
Päällystöopistossa.

Yöllä tuli hälytys – kuten niin 
usein on yöllä tapahtunut. PO:n tehtävä oli 
suojata LPR:n lentokenttää katalalta ja viha-
mieliseltä viholliselta. Lentokentän reunamil-
le oli tehty elementtirakenteisia it-tykkiasemia, 
joihin sijoitettiin Sergei-pyssy. Se piti nostaa 
miesvoimin keskellä olevalle korokkeelle.

No, yöllä tätä sitten toimeksi. Pimeäs-
sä, kovalla touhulla ja hirveällä mekastuksella 
apuna sellainen pieni peltikuorinen sotaväki-
taskulamppu. Siinähän oli ne kolme värilins-
siäkin. Olin ihan pihalla koko asiasta. Ihmet-
telin ja kyselin mitähän mahtaa olla tekeillä. 
”Turpa kiinni ja nosta tosta!” oli vastaus. Jat-
koin sitten ääneen ihmettelyä, kun ei ollut yh-
tään mitään aavistusta mitä oli tekeillä. Sen 

ymmärsin, että jotain pyssyä raahattiin noihin 
”bunkkereihin”. Mutta, sotaväen tapaan, tietä-
mättömyys korvattiin äänellä… Eikä kukaan 
kertonut saati opastanut mitäs oli tekeillä.

Aamulla sitten jouduin kulmahuoneeseen te-
kemään selkoa siitä, miten olin toiminut yöl-
lä. Kerroin, että en ollut koskaan ennen nähnyt 
noin pientä tykkiä, saati sitä raahannut johon-
kin. ”Kun meillä RT:ssä on kaikki tykit pultattu 
kiinni kallioihin, ei niitä tarvitse raahata pime-
ässä mihinkään. Ja meillä on linnakkeella säh-
kövalot ja voimakoneet.”

Ei kuulemma ollut mikään selitys, kun 
Sergei kuului prikaatin kokoonpanoon. Ja jo-
kaisen kuuluu tietää prikaatista kaikki. Mei-
dänkin, jotka emme ollet koskaan käyneet-
kään yhdessäkään prikaatissa. 

P äällystöopistossa oli, 
kuten moni varmaan 
muistaa, eräänä kou-

luttajana rakuunajoukon kap-
teeni. Hän ylennettiin ylil – kapt. 
kurssin aikana. Kannukset kilisi-
vät viikon-pari sen jälkeen. Eri-
tyisesti hän piti, kun häntä pu-
huteltiin Herra Ratsumestari.

Minä sitten eräänä iltana majoi-
tuksen käytävällä kerroin toisille 

oppilaille, mitä eroa on sotaväen 
ja hevosväen marssilla: Sotavä-
keä komennetaan – Osasto seis 
–yks,kaks! Mutta hevosväkeä 
vastaavassa tilanteessa – Ptruu, 
sooh pataljoona, ptruu sooh!

Ko. ratsumestari sattui kuule-
maan esitykseni. Hän erotti mi-
nut siltä seisomalta sekä Pääl-
lystöopistosta että puolustus-
voimista, ja varmuuden vuok-

si kahdesti. Sitten käski painua 
sinne rannikolle johonkin kiven-
koloon ja pysyä siellä. Minua ei 
kuulemma tarvita missään toi-
minnassa. Tämän asian kuuli 
koko talo samalla kertaa ja tai-
si kuulla puoli Lappeenrantaa – 
sen verran oli ääntä korotettu.

Asiasta riitti lystiä ainakin vii-
koksi.

Sotaväki ja hevosväki

H
istoria

*   *   *
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”…Eihän sieltä kiveltä pääse edes pois…”

maankin kesän kaunein päivä. 
Lämmintä oli ainakin 25O ja ai-
van rasvatyyni meri. Matka saa-
reen kesti rapiat 20min ja maise-
mat Keski-Suomen miehelle oli 
kuulemma upeat.

Vene saapui saareen ja kurssi-
kaveri nousi laiturille. Hän kään-
tyi katsomaan kaupungin suun-
taan kaunista maisemaa ja ky-
syi ensitöikseen: ”Tästäkö Si-
nulle maksetaan syrjäseutulisä 
ja linnakeraha?” 

Ja kun sitten joimme kaf-
fetta ja katselimme keittiön ik-
kunasta merimaisemaa, hän 
kysyi mitäs se rivitalonpätkä 
maksoi. Kerroin sen maksavan 
180mk/kk, johon kysyi, mites 
tänne pääsee töihin…

Kerroin, että älytöntähän tänne 
on tulla, sillä eihän täältä pääse 
edes pois ja sitten me miehet 
nauroimme niin…

P äällystöopistossa opis-
keli nuoria ja nuorehko-
ja miehiä ympäri Suo-

men, kuten muistamme. Kaik-
ki aselajit ja joukko-osastot oli-
vat edustettuina aina ulkovartio-
laivalta kaupungissa olevaan so-
tilaspiirin toimistoon. No selvää-
hän oli, että varuskunnista ja pal-
veluspaikoista keskusteltiin ja vä-
hän vitsailtiinkin. Kenellä se pa-
ras oli ja mikä aselaji oli se ykkö-
nen. No silloinkin RT ampui rau-
taa rajan taakse, kuten kerroin. Ja 
samalla kehuin linnake-elämää.

Yleensä juttu päättyi jon-
kun toteamukseen ”…minä en 
semmoiselle kivelle lähtis. Myrs-
ky kun nousee, niin eihän sieltä 
pääse edes pois…” Nooh, sama 
mies sitten ajoi perjantai-iltaisin 
pohjoiseen pienen pitäjän perä-
metsään rv-asemalle…

Siihen aikaan – 1970-luvulla - 
oli linnakkeilla käytössä linnake-

raha ja syrjäseutulisät. Asunnot-
kin olivat hyvin edullisia jyvitys-
järjestelmän takia. Va. kersantti 
sai tuolloin myös palkkaa ja tie-
tysti myös Päällystöopiston ajal-
ta ja lisänä valtion veroton kurs-
sipäiväraha.

Tilinauhaa sitten aina ver-
tailtiin ja minun 12% syrjäseu-
tulisä aiheutti puheita. Asiaa 
pidettiin aiheettomana, kun en 
edes asunut Kuuskajaskarissa, 
vaan kaupungissa. 

PO:n jälkeen muutin Isosaareen 
– kivelle – n. 3,5 km mantereelta 
ja 9 km Helsingin kauppatorilta, 
kuten kaikki tietävät. Eräs kau-
punkivaruskunnan kurssikaveri - 
kiväärikouluttaja - tuli sitten vie-
raisille kesälomareissullaan. Neu-
voin häntä miten saareen pääsee 
Kauppatorin laiturilta lähtevällä 
K-veneellä. Sinä kesänä oli käy-
tössä ns.torivuoro keskiviikkoisin. 
Ja kuinkas sattuikaan – oli var-

O len aina ollut rt-mies 
– ja tulen aina ole-
maan! Kerroin taka-

vuosina Kuivasaaressa oppaana 
toimiessani, että Rannikkotykis-
tö salli laivaston liittyä meihin ja 
näin muodostettiin Merivoimat. 

Päällystöopistossa sitten joutui 
puuttumaan myös pensaikoissa 
tapahtuvaan toimintaan. Vaikka 

ei olis halunnut…
Jossain kirjallisessa ko-

keessa, tai virallisesti koulutyös-
sä, kysyttiin ”miten puolustus-
voimat jaetaan?”

Tähän vastasin reippaasti 
seuraavaa:

Ensin on Rannikkotykistö
Sitten ei ole mitään
Sen jälkeen tulee kolme 

kuormaa heiniä

Tämän jälkeen kaikki val-
tion virkapukuiset aakkosjär-
jestyksessä VR:n vaihdemiehet 
mukaan lukien.

Palautin ao. paperin, jon-
ka jälkeen, n. 22 min kuluttua, 
minut käskettiin nurkkahuonee-
seen kuuntelemaan monisanaista 
ja kovaäänistä opastusta aselaji-
en paremmuudesta. Ei se kuiten-
kaan mieltäni muuttanut…

Aselajiylpeyttä

*   *   *
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Rannikkotykistöupseerien urat ovat polveilleet 
diplomatiasta informaatiotekniikkaan

66. Kadettikurssilta valmistuneet nuoret upseerit astuivat joukko-osastoihinsa 1. 

syyskuuta 1982. Tuolloin maanpuolustuksen punaisena lankana oli, että Suomen 

tulee osoittaa kykyä huolehtia alueellisen koskemattomuuden turvaamisestaan ja 

puolustamisestaan. Ulkosaaret oli koverrettu ontoiksi ja täytetty tykeillä sekä niitä 

ohjaavilla tietokoneilla. Rannikkotykistö oli terästä ja tekniikkaa, joka aselajina tar-

josi sekä monipuolisia haasteita että työtä etulinjassa. Sokerina pohjalla oli lisäk-

si upea saaristo ja kaunis kalaisa meri, joka myrskyilmalla ja talvipakkasilla muuttui 

luonnonvoimien näyttämöksi. Linnakkeet työympäristönä olivat lämminhenkisiä, ja 

perheet pitivät yhtä kuten koko rannikkosaariston väki.

Aselajivalinta oli Tapio Majurille, Kenneth Nyholmille, Pekka Kurviselle, Arto 

Kuuluvaiselle ja Seppo Saloselle selvää jo varusmiesajasta, rannikkotykistöstä ei 

luovuttu. Tapio Maijala, Heikki Riikonen ja Anssi Räty tulivat jalkaväkijoukoista, mut-

ta veri veti rantaviivalle.

A stuimme palvelukseen 
etupäässä rannikko-
linnakkeille. Tärkein 

tehtävämme oli valvoa, ettei 
kukaan tule aluevesillemme lu-
vatta. Varusmiesten kouluttami-
nen oli mukava lisä ja toi vaih-
telua linnakkeen arkeen. Yhden 
tie vei Vaasan Rannikkopatte-
ristoon, jossa tarjoutui mahdol-
lisuus moottoroidun rannikkoty-
kistön varusmies- ja reserviläis-
koulutuksen kehittämiseen.  

Meistä tuli kaikista merival-
vonnan ja tulenkäytön huippu-
osaajia. Siihen aikaan itsenäi-
nen aselajimme sijoittui jonne-
kin maan, meren ja ilman väli-

maastoon.  Kuuluimme maavoi-
miin, olimme osa sotilasläänin 
operaatioita rannikolla. Merellä 
olimme keskeinen osa merivoi-
mien tulenkäyttöä ja tilannetie-
toisuutta avomerialueelta sekä 

saariston sisältä. Merivalvonnan 
ohella ilmaa valvoen teimme yh-
teistoimintaa ilmavoimien kans-
sa. Yhteistoiminta meri- ja ilma-
voimien sekä myös merivartios-
ton kanssa oli rutiininomaista. 

Erikoiskoulutukseen saapu-
neista tykkimiehistä koulutim-
me linnakkeiden henkilökunnan 
kanssa muutamassa viikossa tu-
liyksikön, jonka hälytysosasto 
linnakkeen sireenien ulvahdet-
tua ampui varoitustulen täsmäl-
leen 500 metriä alueloukkaa-
jan keulan eteen. Pääasialliset 
työvälineemme olivat 130mm 
automaattikanuunat ja Raval, 
Rannikkotykistön Ammunnan ja 
Valvonnan laskentajärjestelmä, 
jotka tulivat virkauramme 
alkuvuosina operatiiviseen 
käyttöön. Silloisesta ylpeyden-
aiheestamme Ravalista tulee 
mainita, että sen vuosien saa-

30 vuotta 66. Kadettikurssin 
valmistumisesta

Arto totesi:  
”Taidan tästä 

lähteä.”

H
istoria
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tossa jatkokehitetyn valvontaosi-
on pohjalle alettiin kymmenisen 
vuotta sitten kehittää Suomen 
ja Ruotsin yhteistä merivalvon-
tajärjestelmää, joka sittemmin 
laajeni Euroopan Unionin yhtei-
seksi merivalvontajärjestelmä-
hankkeeksi. Emme me kadettei-
na kesäkuumalla suotta suhan-
neet polkupyörillä suikka pääs-
sä ja nokka pystyssä Rannikko-
tykistökoululle Raval-kurssille.

Kansainväinen ICT-
ammattilainen

Kaikille rannikkotykistö ei jaksa-
nut tarjota haasteita kovin pit-
kään. Rädyn Anssi onnistui jo 
kadettiaikana sekoittamaan silloi-
sen ammunnan laskentajärjestel-
män aivot - kirjaimia ei tule syöt-
tää, jos numeroita pyydetään. 
Lieneekö hän saanut siitä kim-
mokkeen, että bitit tulee panna 
järjestykseen muuallakin. Anssi 
opiskeli insinööriksi ja Nokia tar-
josi suuremman haasteen kuin 
TurRtR. Niin Anssista tuli Noki-
alle kännykkämaailman valloituk-
sessa luotettava tehtaiden perus-
taja ja tehdasryhmän päällikkö. 
Kun Anssille oli Nokian palveluk-
sessa tullut maapallo tutuksi, oli 
aika etsiä uusia haasteita. Vajaa 
kymmenen vuotta sitten hän pa-
lasi kotikonnuilleen Turkuun,  ja 
oluella istuessamme kertoi löytä-
neensä kesämökin, jossa voi pe-
lata golfia, uida meressä ja laske-
tella saman päivän aikana. Tari-
na ei kerro, minkä meren saarel-
la Anssin tukikohta on, ja kuinka 
kauan keskittyminen vain edellä 
mainittuihin tarjosi Anssille riittä-
västi haastetta.

Liikkeenjohdon 
konsultteja ja valmentajia

Kurvisen Pekka siirtyi Vaasan 
Rannikkopatteristosta kapteeni-
kurssin jälkeen jälleen  opiskeli-
jaelämään ja valmistui kauppa-
tieteiden maisteriksi. Tarinatutki-
ja on yli 20-vuoden yrittäjäural-
laan juurruttanut johtajuutta ja 
liiketoimintaosaamista kaikkien 
organisaatiotasojen johtajille se-
kä myös kadeteille. Operatiivinen 
puurtaja on pikku hiljaa muun-
tautunut väitöskirjatutkijaksi sekä 
aktiiviseksi järjestötoimijaksi. 
Hän mm. on toimialajärjestönsä 
Liilleenjohdon Konsultit LJK ry:n 
hallituksen puheenjohtaja ja tä-

män Rannikon Puolustaja -leh-
den päätoimittaja. Kolmen lap-
sen isällä on Haapsalussa Viron 
länsirannikolla tutkijankammio ja 
tytäryhtiö.

Kuuluvaisen Arton ja hä-
nen vaimonsa Tainan saapu-
essa Hästö Busön linnakkeel-
le oli linnakkeen päällikkö Ris-
to Rautava heitä vastassa. Risto 
ilmoitti laiturilla: “Ainoa asunto, 
joka on vapaana on asunto 25.“ 
Asunnossa ei ollut minkäänlais-
ta viemäröintiä ja lämmitysjärje-
telmänä oli puukamina. Onneksi 
Riston ilmoitus osoittaui sotilas-
huumoriksi. Asunnon saimme 
rivitalosta korkean kallion pääl-

66. Kadettikurssin rannikkotykistölinjan kolmannen vuosikurssin kadetit juuri 
ennen valmistumistaan kesällä 1982. Kuvassa vasemmalta edessä Seppo 
Salonen, Tapio Maijala ja Arto Kuuluvainen, takana Tapio Maijala, Pekka 
Kurvinen, Seppo Räty ja Kenneth Nyholm. Kuvasta puuttuu Heikki Riikonen. 
Kurssinjohtajina toimivat kapteenit Reijo Reponen ja Stig-Göran Grönberg.
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tä, josta oli upeat näköalat saa-
ristoon. Vierailijoita riitti eten-
kin keväällä ja kesällä. Syksyl-
lä ja talvella oli hiljaisempaa, ja 
kun vieraita pyysi kyläilemään, 
niin usein vastaus oli: “Katso-
taan hieman myöhemmin ke-
väällä tai kesällä.“  

Kerran Rannikkotykistö-
koululla aamukahvia hörppies-
sämme Kapteenikurssin lop-
pupuolella Arto totesi: ”Taidan 
tästä lähteä”. Hangon Rannikko-
patteristo ei saanut enää mies-
tään takaisin, sillä hän aloit-
ti vuonna 1986 Karkone Oy:n 
piiripäällikkönä. Vuoden 1988 
lopulla Artsi pääsi pitkään hi-
moitsemaansa työhön Mer-
curi International Oy:ön, joka 
kehittää yritysten henkilöstöä 
organisaation eri tasoilla. 

Artsi on tehnyt pitkän työ-
uran Mercurissa ja hän todella 
nauttii työstään. Sotilasurasta 
on ollut Arton nykyisessä työs-
sä paljon hyötyä. Vapaa-ajat ja 
lomat Arto ja Taina viettävät Lo-
pen mökillään tai purjehtien Vä-
limerellä ja matkustellen. 

Heikki Riikonen lähti reser-
viin pian kadettikurssin päätty-
misen jälkeen. Hän toimi muun 
muassa Raha-automaattiyh-
distyksen turvallisuuspäällikkö-
nä. Facebookissa olevasta rus-
kettuneesta naamasta voi pää-
tellä, että aurinko paistaa koto-
puolessa. 

Sitten me, jotka jäimme 
palvelukseen pidempään. 

Kenneth Nyholmille elä-
mänuran valinta ei ollut peri-
mää, vaan virta vei tietojenkäsit-
telyopin opiskelijan Kadettikou-
lun pääsykokeisiin. Koulun pää-

tyttyä seurasi muutto Helsingis-
tä Upinniemeen vaimon ja kol-
mevuotiaan tyttären kanssa. Al-
koi palvelus Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentin aliupsee-
rikoulussa. Vuotta myöhemmin 
tuli ensimmäinen siirto takaisin 
Helsinkiin Isosaaren Linnak-
keelle koulutusupseeriksi. Iso-
saaressa elettiin parisen vuot-
ta, sitten tuli muutto rykmentin 
esikuntaan ja edelleen kapteeni-
kurssille Santahaminaan. 

Head hunter poimii 
venäjänosaajan

Kapteenikurssin aikana kesken 
luennon luokkaan astui eversti-
luutnantti Yrjö Viitasaari, Vies-
tikoelaitoksen johtaja: ”Missä 
on Nyholm?” Viitasaari oli luke-
nut venäjän kielen tulkkikurs-
sin tulokset ja oli pääkallojah-
dissa. Niin Nyholmista tuli yli-
johdon tiedustelumies. Virkaura 
antoi paljon  haasteellisia tehtä-
viä merivalvonnan kehittämises-
sä ja tiedustelun palvelukses-
sa Pääesikunnassa ja Merivoi-
mien esikunnassa, sekä Saaris-
tomeren meripuolustusalueella. 
Näiden lisäksi, ehkäpä sokeri-
na pohjalle jäi kolme vuotta so-
tilasasiamiehenä Virossa, Latvi-
assa ja Liettuassa aikana, jolloin 
maat tekivät rankkaa yhteistyötä 
Nato-maiden kanssa jäsenyys-
kelpoisuuden saavuttamiseksi. 

Samalla reissulla Kenneth 
oli vuoden natolaisen Baltic De-
fence Collegen operaatiotaktii-
kan- ja huollonlaitoksen johta-
jana,  ja kohtalokin puuttui pe-
liin. Pääesikunnassa käydessä 
Tiedustelupäällikkö kysyi, että 
kuka se Vilja on? Pian vaimo-

ni, vastasin. Ja ihmettelin, mis-
tä hän senkin tiesi.

Pestin päätyttyä Kennethis-
tä tuli reissumies, koti oli Virossa 
ja työpaikka Turussa Saaristome-
ren meripuolustusalueella, myö-
hemmin Merivoimien esikunnas-
sa. Se toimi, vaikkeivat kaikki lai-
vat vielä olleetkaan yhtä nopei-
ta kuin ohjusveneemme. Onnek-
si niitä varsinkin sulan meren ai-
kaan liikennöi niin paljon, ettei 
perjantaina tarvinnut kuin hypä-
tä ensimmäiseen Helsingin sata-
masta lähdössä olevaan.

Nykyään Kennethin aika 
kuluu kansainvälistä politiikkaa 
seuraillen sekä autoillen, mootto-
ripyöräillen ja tuulimyllyjä raken-
nellen Viron länsirannikolla. Sil-
loin tällöin Pekan ja Kennethin 
voi nähdä Haapsalussa Müüriää-
ren kohvikussa pohtimassa, so-
pisiko Kennethin kirjoittama ar-
tikkeli Rannikonpuolustajaan vai 
aiheutuisiko jutun julkaisemises-
ta potkut päätoimittajalle. Maju-
rin Tapsan, rt-miesten teknisen 
asiantuntijan kanssa Kenneth 
huoltaa keväällä Hondat ja sit-
ten he ajelevat sääkarttaa suun-
nistukseen käyttäen sinne sun 
tänne silloin kun aurinko paistaa 
ja linnut laulavat. 

Tuntematon sotilas – 
tiedustelija

Tapio Majurin ensimmäinen pal-
veluspaikka oli Upinniemessä 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
törykmentin Koulutuspatterilla. 
Ensimmäisen vuoden jälkeen 
Tapsa siirtyi Santahaminaan yk-
sikön varapäälliköksi ja vuoden 
1985 alusta rykmentin esikun-
taan viesti-  ja sähkötekniseen 
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toimistoon toimistoupseeriksi ja 
myöhemmin toimistopäälliköksi.

Vuoden 1991 alusta tapah-
tui viimeinen siirto Pääesikuntaan 
toimistopäälliköksi tiedustelualan 
salaisiin tehtäviin, joista Tap-
sa jäi reserviin lähes 19 vuotta 
kestäneen palvelun jälkeen. Enti-
sistä työasioista Tapsa Ja Kenneth 
eivät keskustele edes keskenään.

Tapio asuu Tuusulassa ja 
nauttii eläkeläisen vapaudes-
ta tehdä juuri sitä, mikä tun-
tuu kiinnostavalta. Viime aikoi-
na muiden muassa kalastus eri 
muodoissa ja moottoripyörät 
ovat vieneet aikaa. 

Seppo Salonen antau-
tui koulutusalan tehtäviin. 
Seppo oli vakaumukseltaan 
vankkumaton pedagogi jo 
kadettina, eivätkä merituu-
let ole miestä muuttaneet. 
Seppo on kasvattanut meri-
voimiin osaavaa kantahen-
kilökuntaa, ja entinen me-
no jatkuu. Seppo palvelee Me-
risotakoulussa.

Tapio Maijala aloitti luut-
nanttina Russarön linnakkeella. 
Kapteenikurssin jälkeen seurasi 
päällikkyys Hästö-Busön linnak-
keella. Rivitalohuoneisto meri-
näköalalla muuttui jo vuoden 
kuluttua yksiöön Helsingin Ka-
tajanokalla vankilan kupeeseen. 

Sotakorkeakoulun meri-
sotalinjan jälkeen Tapio jatkoi 
opettajan uralla Merisotakoulus-
sa. Merivoimien tavat ja univor-
mukin tulivat tutuksi jo tuolloin. 
Opettajatehtävät jatkuivat Lii-
sankadulla ja Tuusulassa, kun-
nes ura jatkui vaihteeksi ope-

ratiivisen alan tehtävissä Hä-
meenlinnassa Läntisen Maan-
puolustusalueen esikunnassa. 
Meripuolustusasioiden lisäksi 
kansainväliset harjoitukset toi-
vat sisältöä työtehtäviin. Sieltä 
sitten siirto Upinniemeen Suo-
menlahden Laivastoon.

Joukko-osaston 
komentaja ja diplomaatti

Kesällä 1998 yhdistettiin Meri-
voimat, Rannikkotykistö ja Uu-
denmaan prikaati uusiksi uljaik-
si Merivoimiksi. Tässä raken-
nus- ja suunnittelutyössä Tapio 
pääsi olemaan mukana uuden 
joukko-osaston, Suomenlahden 

meripuolustusalueen, valmius- 
ja operaatiopäällikkönä. Kysei-
senä vuonna Tapio ehti palvella 
majurin, komentajakapteenin ja 
komentajan arvoissa. 

Seuraavana oli vuorossa 
Kotkan rannikkoalueen komen-
tajuus. Itsenäinen työ Kotkassa 
ja itäisen Suomenlahden saa-
ristossa vaihtui kahden ja puo-
len vuoden jälkeen henkilös-
tö- ja operaatiopäällikön tehtä-
viin Merivoimien esikunnassa. 
Aloitus tapahtui Helsingin Laut-
tasaaressa ja esikunnan siirron 
myötä esikuntapalvelus päät-
tyi Turun Heikkilässä. Turkuun 
Tapio sai kuitenkin jäädä ulko-

maan opiskelunsa jälkeen ke-
sällä 2008, jolloin hän aloitti 
Saaristomeren meripuolustus-
alueen komentajana. Kotimaa-
kunnassa ja tutussa saaristos-
sa oli hieno toimia. Tällä hetkel-
lä Tapio asuu perheensä kanssa 
Brysselissä ja toimii apulaissoti-
lasedustajana Suomen NATO:n 
erityisedustustossa.

Uskon, että meidän kaikki-
en unelmat enimmäkseen täyt-
tyivät. Saimme nuorina upsee-
reina vastuuta, jonka kantami-
seen meidät oli koulutettu. Ma-
jurin Tapsan ilmoittautuminen 
kadetin viimeiseen joukko-osas-
toharjoitteluun Isosaaren lin-

nakkeella kesällä -82 su-
jui vauhdikkaasti, ja kuvaa 
rannikkotykkimiesten luot-
tamusta alaisiinsa. “ Me-
nin linnakkeelle maanan-
taina aamulaivalla. Ran-
nassa vastaan tuli linnak-
keen päällikkö kapt Kaipia, 

jolle yritin ilmoittautua. Kaipia 
kätteli ja hyppäsi samalla aa-
mulaivaan ja huusi ovenraosta 
olevansa koko päivän Santaha-
minassa. Tänään on ampuma-
päivä, kessut odottaa kouluttaji-
en huoneessa – hoida homma.“

Kenraali Gustav Hägglun-
din opimme tuntemaan muun 
muassa siitä, ettei hän kovin 
monisanaisesti kiitosta jakanut.  
Rt-miesten tarinan lopetamme 
Köpin lausumalla, johon voim-
me yhtyä.

”Eihän se nyt ihan huonos-
ti mennyt!”

66. Kadettikurssin 
rannikkotykistölinjat upseerit

 Viestikoelaitoksen 
johtaja säntäsi 

luokkaan ja tiukkasi: “ 
Missä on Nyholm?“
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S otilassaarien luonto 
on täynnä vastakoh-
tia. Vallisaari–Kunin-

kaansaaressa vierailleet kerto-
vat innostuneena suojaisista, 
linnunlaulun täyttämistä tuok-
suvista lehdoista, paahteisista 
ja jylhistä kallioista, joita erot-
tavat kymmenien metrien sy-
vyyteen putoavat rotkot, kas-
villisuuden peittämistä kukku-
loista, bunkkereista ja luolista. 
Huimat näkymät aukeavat yli 
Suomenlahden ulapan. Matka 
taittuu ja kilometrit. Vierailijoi-
den keskustelu hiljenee Kunin-
kaansaaren kallioluolissa ja ma-
jesteetillisessa Vallisaaren Alek-
santerin patterissa. Luolastojen 
historia siirtyy tarinoina tilantee-
seen, muuttuu hetkeksi todelli-
suudeksi, on läsnä tässä ja nyt. 
Oppaan tarinat saarten kunin-
kaista ja tsaareista, huuhkaja-
kallioista ja taskulamppuretket 
viilentävissä luolissa jäävät ret-
keläisten mieleen. Saaret tihku-
vat ajan muovaamaa salaperäi-
syyttä yli puolen vuosituhannen 

Aarresaaret
Helsingin edustalta poistuu lähiaikoina sotilaallisesta toiminnasta Vallisaari, 

Kuninkaansaari ja Kuivasaari. Saarien ammusluolat on tyhjennetty ja rannikkotykit 

poistettu käytöstä. Saarien tulevaisuuteen liittyvä valmistelu ja erityisesti mahdolli-

suudet ovat kuitenkin osoittautuneet monimutkaisiksi. 

ajalta. Mieleen hiipii Indiana Jo-
nesin fantasiamaailman unoh-
dettujen temppeleiden ja viida-
kon tunnelma. Aika on pysähty-
nyt kauas menneisyyteen, vain 
karoliinit, hakkapeliitat ja tsaa-
rin henkivartiokaartin sotilaat 
puuttuvat.

Tsaarin aarteet

Nykykulkija ihmettelee miten 
hyvin yli 100 vuotta meren ja 
myrskyjen kulutuksessa ja au-
ringon paahteessa käyttämättö-
minä olleet tiili- ja graniittimuu-
raukset sekä luolien tiiliholva-
ukset ovat säilyneet. Osa niis-
tä näyttää kuin uusilta. On iki-
muistoinen elämys kulkea tyk-
kipattereita yhdistävissä solissa, 
joissa taivaan peittävien puiden 
keskellä 1–2 metrin paksuiset 
ikivanhat lehmukset ja tervale-
pät viitoittivat retkeläisten tietä.

Vallisaari–Kuninkaansaa-
ren kalliot ja rinteet kätkevät si-
säänsä yli 20 usean tykin linnoi-
tusta Kriminsodasta ensimmäi-
seen maailmansotaan ja myö-

hempiin suomalaisiin tykkitor-
neihin. Tykkiasemien alla si-
jaitsevat maanalaiset miehistö-
tilat ja kallioon louhitut ammus-
luolat. Saarten rakennuskanta 
ja linnoitusrakenteet ovat osin 
yllättävänkin hyvin säilyneitä, 
osin raunioitumassa arkeologi-
siksi kohteiksi, jossa alueen um-
peenkasvu on paikoin vaurioit-
tanut rakenteita pahoin.

Kuivasaaressa matkailija 
pääsee tutustumaan Suomen-
linnan rannikkotykistökillan 
opastamilla retkillä arkkitehto-
nisesti mielenkiintoisiin puu- ja 
kivirakennuksiin ja lukuisiin hy-
vin hoidettuihin tykkeihin. Ran-
nikkotykistökilta isännöi saares-
sa rannikkotykistömuseota. 

Kuivasaaressa on lukuisia 
eri aikakauden maanpäällisiä ja 
-alaisia linnoitusrakenteita. Niis-
tä kooltaan mykistävän on mo-
nikerroksinen kallioon louhit-
tu tornitykki. Kiltalaisten ampu-
makuntoisena ylläpitämä kak-
soisputkinen 12 tuuman torni-
tykki on toimintakunnoltaan ai-

Jarmo Nieminen
Kirjoittaja on kolmen vuosikymmenen ajan Helsingin saariston luontoon ja historiaan  
perehtynyt laajasalolainen upseeri, tutkija, retki-opas ja nykyinen Helsingin  
kaupunginvaltuutettu. Nieminen on toteuttanut useita Helsingin sotilassaariston  
luonnosta ja historiasta kertovia taidenäyttelyitä ja julkaissut teokset Sotilassaaren  
luontoaarteet ja Santahamina – Sinivalkoinen saari.

H
istoria
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noa maailmassa. Se onkin saa-
ren salaperäisyyden mielenkiin-
toisin ilmentymä. Tykkivanhuk-
sella ammutaan suurina juhla-
päivinä vesitäytteisiä kunnian-
laukauksia. 

Suomalainen 
luontoparatiisi

Saarien luontoarvot ovat ainut-
laatuisia. 1800-luvulla puutto-
maksi laidunnettu ja hakattu 
Via porin kaupungin tarpeisiin 
käytetty Vallisaari kätkee sisäl-
leen nykypäivänä luonnonsuo-
jelullisesti Suomessa ainutlaa-
tuisen arvokkaan monimuotoi-

suuden, biodiversiteetin. Ku-
ninkaansaaren karuus ja jylhät 
kalliot tuovat mieleen ikiaikaiset 
kansallisromanttiset maisemat. 
Saarien ainutlaatuisuutta koros-
taa niiden sijainti, runsaan kah-
den kilometrin etäisyys Suomen 
pääkaupungin keskustasta.

Vallisaari on kasvilajistol-
taan Helsingin ehdotonta kär-
keä ja sillä on Helsingin edus-
tan saarista merkittävimmät 
suojeluarvot yhdessä Santaha-
minan kanssa. Vallisaaren jalo-
puulehtojen puusto on järeää ja 
yli 100-vuotiasta. Saarien eläin-
lajisto on monipuolista. Metsis-

sä elävät kärpät, näädät ja met-
säjänikset, rannoilla asustelevat 
saukot. Saaret ovat mäyrien ja 
huuhkajien valtakuntaa.

Saarille etsitään uuttua 
omistajaa

Metsähallitus hallinnoi Kunin-
kaansaaren ja Vallisaaren maa-
alueita ja Senaatti-kiinteistöt 
Kuivasaarta sekä kaikkien saa-
rien rakennuksia ja muita raken-
teita. Ensimmäisen maailman-
sodan ja sitä vanhemman ajan 
linnoitukset ovat muinaismuis-
toja ja siten Museoviraston suo-
jeluksessa. Kuninkaansaaren ja 

Jarmo niEminEnAleksanterin patteriksi nimetty Vallisaaren keskuslinnoitus rakennettiin 1860-1870-luvuilla ja 
peruskorjattiin 1910-luvulla. Patterissa oli seitsemän 220 mm:n rannikkokanuunaa.
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Vallisaaren kuuluminen Unes-
con maailmanperintökohteen 
Suomenlinnan suoja-alueeseen 
laajentaa kyseisistä saarista 
kiinnostuneiden viranomais-
ten määrää Suomenlinnan hoi-
tokuntaan. Helsingin kaupun-
ki on ilmaissut kiinnostuksensa 
saarten virkistyskäyttöön. Luon-
nonsuojelutahot ajavat saarten 
luonnon suojelua. Kuivasaares-
ta kiinnostuneiden määrää vä-
hentää saaren sijainti ”kaukana” 
ulkomerellä ja saaren korkeat yl-
läpitokustannukset. 

Eri tahojen omistussuhtei-
ta ja intressejä ratkotaan syksyl-
lä 2012 valtioneuvoston aset-
tamassa Saaret-työryhmässä. 
Toistaiseksi saarten omistus-
suhteet ja tulevaisuus ovat avoi-

mia. Esityksiä on tehty laajas-
ta rakentamisesta ja avoimes-
ta virkistyskäytöstä tiukkaan 
luonnonsuojeluun, jossa ihmis-
ten liikkuminen olisi mahdollis-
ta vain tarkoin rajatuilla reiteillä. 
Kuivasaareen asti esitykset eivät 
ole toistaiseksi ulottuneet.

Valtiovarainministeriön aset-
tamispäätöksen mukaisesti ”työ-
ryhmän tehtävänä on tarkastel-
la ja tehdä ehdotuksia, jotka liit-
tyvät Vallisaaren–Kuninkaan-
saaren ja Kuivasaaren tulevaan 
käyttöön niihin sisältyvät histo-
rialliset ja luontoarvot huomioon 
ottavalla taloudellisesti kestävällä 
tavalla”. Tavoiteasettelu sisältää 
myös selvitystehtävät pysyväs-
tä asutuksesta ja yhdyskuntara-
kenteista. Työryhmältä edellyte-

tään valtion yhteisen tahtotilan 
muodostamista saarien käytös-
tä. Helsingin kaupunkia on myös 
kuultava asiassa. Puheenjohtaja-
na toimii budjettineuvos Helena 
Tarkka valtiovarainministeriöstä. 
Jäsenet ovat valtiovarainministe-
riön lisäksi opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä, Museovirastosta, 
ympäristöministeriöstä, Senaatti-
kiinteistöistä, Metsähallituksesta, 
puolustusministeriöstä ja puolus-
tusvoimista. Työryhmän määrä-
aika on 31.12.2012.

Yhteiskunnan käyttöön on 
avautumassa valtaisa kulttuu-
ri- ja luonto-omaisuus. Saarien 
tulevaisuuden ratkaisussa tarvi-
taan suurta viisautta ja harkin-
taa jo pelkästään ainutlaatuisiksi 
kehittyneiden luontoarvojen var-

Rannikkotykistökilta tervehtii 200-vuotiasta Suomen pääkaupunkia 12.4.2012 Vallisaaren 
305 mm:n kaksoistornitykin kunnilaukauksin.

Jarmo niEminEn
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jelemiseksi. Tehtävä on vaikea. 
Aikaa on vähän. Luonto- ja his-
toria-arvojen säilyttämistoimen-
piteet ovat paikoin toisilleen hai-
tallisia. Kokemuksia poikkihal-
linnollisesta suojelusta on vä-
hän. Tarvitaan kom promissejä. 
Suomen lainsäädäntö on tältä 
osin vajavainen. Loppumaton 
linnoitusten ja luolastojen ver-
koston ylläpito tarvitsee kohtei-
den priorisointia. Se työ on te-
kemättä. Saaret ovat erilaisia. 
Myös niiden omistussuhteet 
voivat olla tulevaisuudessa eri-
laisia. Saarilla on asuttu, miksei 
niin voisi olla tulevaisuudessa-
kin, toki alueen luonto- ja kult-
tuuriomaisuuteen soveltuvalla ja 
niitä kunnioittavalla tavalla.

Luonto-omaisuuden säi-
lyttäminen on haasteellisista. 
Se on syntynyt sotilaallisen toi-
minnan ja sen liikkumisrajoitus-
ten seurauksena. Ihmisten va-
paa liikkuminen on kyseisille ar-
voille turmiollista.

Todellinen mahdollisuus

Saarten kulttuurihistorialliset ar-
vot ovat kansainvälisesti merkit-
täviä. Vastaavaa Venäjän vallan 

aikaista linnoituskokonaisuutta, 
jota on ylläpidetty ja täydennet-
ty kylmän sodan aikana ei maa-
ilmalla ole toista jäljellä. Venäjän 
imperiumin ensimmäiseen maa-
ilmansotaan rakentama Pietari 
Suuren merilinnoitusjärjestelmä 
ja sen laivasto-osan suojaami-
seksi rakennettu Helsingin me-
rilinnoitus kohottavat sotilas-
saariston maailmanlaajuiseksi 
ihmeeksi, jonka tulevaisuudella 
on toistaiseksi mittaamattomat 
mahdollisuudet. 

Helsingin edustan linnoi-
tussaaret ovat osa monen kan-
san historiaa. Ruotsalaisen 
Sveaborgin ja venäläisen Via-
porin Suomenlinnan pääsaa-
rien lisäksi Vallisaaren, Kunin-
kaansaaren ja Santahamina ra-
kenteet kuuluvat historiallisten 
arvojen ja säilyneiden rakentei-
den perusteella saumattomasti 
yhteen samaan kulttuuriperin-
töön. Saksalaisetkin olivat saa-
rilla kahdessa maailmansodas-
sa. Lisäksi Venäjän vallankumo-
uksen lähtölaukaukset vuonna 
1906 ja lukuisat alueella käy-
dyt muut taistelut tuovat oman 
lisänsä alueen perintöön.

Itsenäisen Suomen rannik-
kopuolustuksen historia Helsin-
gin ulkosaarilla, kuten Kuiva-
saaressa, tulee liittää Suomen 
ja laajemmin Itämeren merikan-
sojen kulttuuriperintöön ja nii-
den säilyttämiseen tuleville su-
kupolville. Suomen kansan his-
torian tallentaminen on toistai-
seksi vielä helppoa, kun sen 
rakenteet ovat tallella. Eri kan-
sojen sotilaallisten rakenteiden 
ja meri- sekä maailmansotien 
historia yhdistettynä itsenäisen 
Suomen rannikkolinnakkeiden 
historialla luovat edellytykset 
tulevaisuuden maailman suur-
perintökohteelle ja sen mukana 
syntyville elinkeinoille. 

Saariston tulevaisuus tuli-
si kyetä ratkaisemaan tukikoh-
tien ja toimintojen verkostona, 
jossa valtio, kunta, yrittäjät ja 
vapaaehtoistoimijat saisivat ku-
kin olemukselleen sopivan roo-
lin. Ja jos vielä nähtäisiin, että 
vastaranta ja yhteistyökumppa-
ni eivät olisi pelkästään vastak-
kaisessa saaressa vaan pitkin 
Suomen rannikkoa, Eestin Aeg-
na ja Naissaaressa sekä Venä-
jän Kronstadtissa tulos saattaisi 
olla kerrassaan upea, enemmän 
kuin osiensa summa.

Lisätietoja:

www.uudenmaanliitto.fi/ ... 
/410 _ E _ 101 _ Rannik-
kolinnakkeiden _ tulevai-
suus.pdf; Markus Manni-
nen: VIAPORI, Merilinnoi-
tus ensimmäisessä maail-
mansodassa 1914–1918, 
Sotamuseo. 

Jarmo niEminEn

Vain neljä kilometriä Helsingin keskustasta. Kuva Vallisaaren itäkärjestä. 
Edessä Kuninkaansaari, takana vasemalla Santahamina ja oikealla 
Isosaaari.
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Rannikkoupseeriyhdistys

A llekirjoittanut valittiin Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen 

vuosikokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi. Otin tehtävän 
vastaan innolla ja suurella kun-
nioituksella perinteitämme ja eri-
tyisesti jäsenistöämme kohtaan. 
Rannikoitamme on puolustettu 
ajasta ääreen erilaisia uhkia vas-
taan, ja yhdistyksemme edustaa 
tuon puolustajajoukon johtajistoa 
– rannikkoupseereita. Saan joh-
taa johtajien yhdistystä.

Rannikko ja saaristo ovat ol-
leet kasvuympäristöni, sillä ko-
titaloltani Perämeren pohjukas-
sa oli merenrantaan vain parisa-
taa metriä. Jääkäriprikaatin sissi-
komppaniasta saadussa sotilas-
passissa luki SA-tehtävänä pa-
taljoonan tiedustelu-upseeri. Ve-
ri veti kuitenkin rannikolle.

RT-kadettikurssi 67:n ja 
Hangon rannikkopatteriston lin-
nake-elämävaiheen jälkeen sain 
siirron meritorjuntaohjuspatterin 
prototyyppiyksikköön, ikäluok-
kani mielenkiintoisimpaan teh-
tävään. Ye-kurssin jälkeiset teh-
täväni ovat kattaneet T&K-tehtä-
viä, taktiikan opetusta Ye-kurssil-
le, kriisinhallintaa Balkanilla, ko-

mentajuuden Kotkan rannikko-
alueella, tiedustelualan tehtäviä, 
esikuntapäällikkyyden Suomen-
lahden meripuolustusalueella se-
kä kolme vuotta Brysselissä EU-
edustustossa. Vuosi sitten sain 
ottaa vastaan merisotakoulun 
johtajan tehtävät Suomenlinnas-
sa. Rannikkoseutu ja meripuo-
lustus todella leimaavat uraani.

Näiden noin 30 vuoden ai-
kana entinen aselajini on ko-
kenut melkoisen muutoksen. 
”Kenttäarmeijan” koko on laske-
nut 750 000 sotilaasta suunni-
teltuun noin 200 000 taistelijaan. 
Massaa ei ole, joten suorituskyky 
on kehitettävä vastaamaan kuta-
kuinkin samoihin tehtäviin kuin ai-
emmin suuremmilla joukoilla.

Iso osa luetelluista palvelus-
paikoistani on lakkautettu tai yh-
distetty toiseen. Linnake- ja tykis-
töperusteisesta aselajista on siir-
rytty taktikoimaan liikkuvilla tai 
siirrettävillä johtamis-, valvonta- 
ja tuliyksiköillä sekä rannikkojää-
käreillä. Yhteinen operointi meri-
puolustuksen toisen tukijalan, lai-
vastojoukkojen, kanssa on nous-
sut. Kansainvälinen ulottuvuus 
on kasvanut voimakkaasti.

Minulle rannikkopuolustuk-
sen mielekkyyden ydin on sopiva 
sekoitus jatkuvaa tilannekuvan ja 
valmiuden ylläpitoa ja valmistau-
tumista sodan ajan tehtävien to-
teuttamiseen suunnitelluilla tais-
telupaikoilla. Asevelvollisten kou-

lutus sodan ajan kokoonpanos-
saan on ollut yksi parhaista muu-
toksista puolustusvoimissa urani 
aikana. Rannikkopuolustuksessa 
RA = SA, mikä lyö vahvaa leimaa 
päivittäiseen toimintaamme. Teh-
dä työtä, jolla on tarkoitus, on ol-
lut todella helppo sisäistää ylhääl-
tä antamattakin.

Rantamaa on Suomen ydin-
aluetta, jonka merkitys puolustus-
suunnittelulle on oleellinen myös 
tulevaisuudessa. Toimintamme 
perusasetelma säilyy, mutta yh-
teiskunnan reunamerkit kehitty-
vät, ja rannikkopuolustus niiden 
mukana. Mikä merellinen puolus-
tusratkaisumme tulevaisuudessa 
onkin, rannikkoamme valmistau-
dutaan puolustamaan, viranomai-
sia tukemaan ja kantanemme kor-
temme kekoon myös kansainvä-
lisessä ympäristössä. Tätä koko-
naisuutta suunnittelevat ja johta-
vat upseerit, jotka on koulutettu ja 
koulittu juuri tähän operaatioym-
päristöön. Rannikkoupseeriyhdis-
tys vaalii osaltaan näiden osaaji-
en yhtenäisyyttä ja hyvinvoin-
tia. Edellä kuvatussa asetelmas-
sa tehtäväni ei ole kivireen vetoa.

Toivotan hyvää syksyä jä-
senkuntamme kunnioitetuille ve-
teraaneille, vahvalle evp- ja re-
serviläiskaartille sekä eri palve-
lustehtävissä ahertaville johtajille 
niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kommodori 

Sakari Martimo

Ajat muuttuvat – rannikkopuolustus                     pysyy
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Meriupseeriyhdistys

Tourin-tussari ammunta

Perinteinen Tourin-tussa-
ri ammunta järjestetään Upin-
niemen ampumarata 1. ( 
150m RK-rata) 16.10.2012 
klo 17.00 alkaen.Ilmoittautu-
miset 10.10.2012 mennes-
sä Antero Kuhalammelle puh 
0299322400, PVAH-sanomal-
la tai antero.kuhalampi@mil.fi.

Vuosipäivän kokous

Lokakuun kuukausikokous, 
”Vuosipäivän kokous”, keski-
viikkona 24.10.2012 Meriso-
takoululla kello 18.00 alkaen.

Yhdistyksen 89.toiminta-
vuoden ”Vuosipäivän kokous” 
järjestetään perinteisin me-
noin Merisotakoululla. Sauno-
mismahdollisuus alkaen kello 
16.00. Seppeleenlasku sanka-
ritaululla kello 18.00. Esitelmä 
on ”Matti Kurki 50v”-aiheinen.

Esitelmän jälkeen ruokailu 
Merisotakoululla. Lautat Kaup-
patorilta kello 15.20, 16.00, 
16.40, 17.20. Ilmoittautu-
miset sihteerille 16.10.2012 

mennessä sähköpostitse sih-
teeri@meriupseeriyhdistys.fi / 
tekstiviestitse 045-841 30 70.

Marraskuun kokous

Marraskuun kuukausikokous 
keskiviikkona 28.11.2012 klo 
17.00 Merisotakoululla, Suo-
menlinnassa. Marraskuun ko-
kous järjestetään yhteisenä se-
minaarina Rannikkoupseeriyh-
distyksen kanssa. Seminaarin 
teemana on ”Rannikkopuo-
lustuksen kehitysnäkymät”. 
Lautat kauppatorilta 16.00 ja 
16.40. Ilmoittautumiset sih-
teerille 16.11.2012 mennes-
sä sähköpostitse sihteeri@
meriupseeriyhdistys.fi / teksti-
viestitse 045-841 30 70. 

Sihteerin yhteystiedot

(pyydetään käyttämään ensisi-
jaisesti sähköpostia)
Elena Ojala, Merisotakoulu
PL 5, 00191 Helsinki
puhelin: 045-841 30 70
sähköposti: sihteeri@ 
meriupseeriyhdistys.fi

Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Syksyn seminaari 28.11.

28.11.klo 17.00 järjestetään 
Merisotakoululla, Suomenlin-
nassa Rannikkoupseeriyhdis-
tyksen ja Meriupseeriyhdistyk-
sen yhteinen seminaari. Semi-
naarin teemana on ”Rannikko-
puolustuksen kehitysnäkymät”.

Ensi vuoden jäsenretki 
Saksaan 26.-28.4.2013

Ensi vuoden jäsenretki teh-
dään Berliiniin. Matkalle läh-
detään 26.4. ja kotiin pala-
taan 28.4. Isäntänämme Ber-
liinissä toimii kommodori Ju-
ha Pallaspuro. Matkalle sopii 
noin 30 jäsentä.

Ohjelmaan tullee kuulu-
maan tutustumista kulttuu-
riin ja aseteollisuuteen sekä 
ajankohtaisia esityksiä Sak-
san puolustusvoimista. 

Lisätietoja seminaarista 
ja matkasta RUY:n jäsentie-
dotteessa 3/2012.

Ilmoitathan muuttuvat yhte-
ystietosi taloudenhoitajalle 
ja/tai sihteerille.

Yhteystiedot:

taloudenhoitaja:  
rauni.jaaskelainen@ 
rannikonpuolustaja.fi
sihteeri: jarmo.valtimo@ 
rannikonpuolustaja.fi 
puh 040 5647695

Hallitus

Ajat muuttuvat – rannikkopuolustus                     pysyy
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Sininen Reservi

Merivoimien vuosipäivä Kataja                    nokalla 9.7.
sirPa holma

sirPa holma

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala, suosittaa paraatikatselmuksen Katajanokalla, 
kohteena myös Sinisen Reservin jäsenyhdistyksen vapaaehtoiset.  Vierellä kulkee Merivoimien esikunnan 
esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veijo Taipalus.

S inisen Reservin yhdistysa-
lukset miehistöineen olivat 

näyttävästi edustettuna Helsin-
gin Eteläsatamassa Katajano-
kalla Merivoimien vuosipäivän 
aikana. Vuosipäivän aamun pa-
raatikatselmus on aina sykäh-
dyttävän arvokas tilaisuus lipun-
nostoineen ja alusten partaiden 
miehityksineen.

Aamun tuhruinen sää 
muuttui aurinkoiseksi päivän 
edetessä, ja toikin mukavas-
ti mukanaan katselmusalueel-
le yleisöä, ulkomaisia turisteja- Yhdistysalus Pirkanmaan miehistöä aluksen kannella.
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mika kuutti

sirPa holma

kin ihmettelemään, mistä oikein 
on kysymys. 

Kiitos tapahtuman vastuun 
kantajille, saimme mukavan kul-
mauksen heti katselmusalueen 
yläpuolella omalle esittelyteltal-
lemme, jossa päivän mittaan 
vieraili mukava määrä toimin-
nastamme kiinnostuneita. Mie-
lenkiinnosta kertoo sekin, että 
kaikki Meripuolustuksen kenttä 
2012 lehdet jaettiin vierailijoil-
le. Vietimme katselmusalueel-
la myös juhlahetken huomioi-
den Eija Paanaselle ja Anja Räi-
säselle myönnetyt valtakunnal-
liset kunniamerkit. Sinisen Re-
servin jäsenyhdistysten lippulin-
na oli varsin näyttävä kulissi ta-
pahtumalle.

Yhdistysaluksistamme Tam-
pereen Reserviläiset ry:n meri-
osaston Pirkanmaa, Helsingin 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Jarmo Holm ja Helsingin 
Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund esittelyteltalla

Laivastokillan Kilstar ja Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan Ah-
ven olivat esittelijöineen sijoitet-
tuna heti uuden Katanpää aluk-
sen eteen.

Esittelyteltassamme pyrim-
me tuomaan esiin Sininen Re-
servi ry:n toimintaa, jäsenyhdis-
tyksien toimintaa ja mahdolli-
suuksia liittyä mukaan jäsenyh-
distysten kautta monipuoliseen 
merelliseen harrastukseen. Kou-
luttautuminen ja itsensä kehittä-
minen on myös huomionarvoi-
nen jäsenyhdistysten tarjoama 
lisäarvo.

Päivän kruunasi Sininen Re-
servi ry:n järjestämä vuosipäivän 
iltajuhla Helsingin kaupunginta-
lon juhlasalissa. Juhla oli erin-
omaisen onnistunut ja rennon 
lämminhenkinen. Kaartin soit-
tokunnan varusmiessoittokunta 
tahditti tanssiaskeleet.

Sirpa Holma

Eija Paananen (vas) ja Anja Räisänen palkittiin.

Sininen Reservi

Merivoimien vuosipäivä Kataja                    nokalla 9.7.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Kunnialaukausten jälkeen 
paljastettiin laiturinalueella viimei-
nen kokoelmasta puuttunut itse-
näisyyden ajan museotykki, 203 
mm Canet-Vickers-tykki. Tykin 
osat kuljetettiin saareen jo viime 
syksynä, mutta sitä alettiin koota 
vasta heinäkuussa ja elokuussa 
se nostettiin paikalleen jo noin 10 
vuotta valmiina olleelle perustalle.

Pääjuhlan ohjelmaa

Ohjelmallinen osuus pidettiin 
tykkipihalla. Isäntänä ja juon-
tajana oli itseoikeutetusti killan 
puheenjohtaja Hasse Rekola. 
Tervehdyspuheessaan hän toi-
votti läsnä olevan arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon, nimikkoryk-
mentin entiset komentajat ja kil-
lan kunniajäsenet sekä ”oman 
väen” tervetulleeksi juhlaan se-
kä välitti poissaolevien terveh-

dyksistä kenties arvovaltaisim-
man eli ministeri Elisabeth Reh-
nin merkkipäiväonnittelut.

Seuraavaksi kenraali Jaak-
ko Valtanen muisteli aikaansa 
Kuivasaaressa ja kertoi olleen-
sa ensimmäisen kerran saares-
sa jatkosodan aikana viestia-
likersanttina tehtävänään päi-
vystää radioasemalla.

Killan kiltaneuvoston jäsenet 
Kauko Pyyskänen ja Eero Sivu-
nen muistelivat killan pitkää tai-
valta ja toteutettuja hankkeita. 
Haasteisiin vastattiin, olipa ky-
seessä tykin perustusten lujuus-
laskelmat tai useiden betonikuu-
tioiden toimittaminen saareen.

Killan varapuheenjohtaja 
Mikko Taavitsainen esitteli killan 
johdossa ideoidun vision Kuiva-
saaren tulevaisuudesta aikana, 
jolloin puolustusvoimat ei enää 
hallinnoisi museolinnaketta. Sen 
mukaan Kuivasaari olisi sotahis-

Suomenlinnan Rannikkotykis             tökillan 50-vuotisjuhlat

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta on perustettu 

3.10.1962, eli kilta täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta. Juhlavuotta 
on vietetty pääasiassa työn mer-
keissä niin Järvön kiltamajalla ja 
uudella rantasaunalla, vuosi sit-
ten uusitulla Robert Kajanuksen 
kivisaunalla, Kuivasaaren mu-
seolinnakkeella kuin myös kil-
lan omalla Ahven-veneellä. 

Kuivasaaresta kajahtivat 
kunnialaukaukset

Pääjuhlaa vietettiin lauantaina 
1.9. Kuivasaaressa. Mukana oli 
noin 400 vierasta, killan jäsen-
tä perheineen ja lukuisia talkoo-
laisia. Juhlan aluksi killan tykki-
ryhmä ampui vuoden kolman-
net kunnialaukaukset 305 mm:n 
kaksiputkisella tykillä – tällä ker-
taa omalle juhlivalle killallemme. 

Obuhov ampuu järeän kunnialaukauksen juhlivalle killalle.  Oikeassa 
reunassa Durlacher-tykki alkuperäisessä asemassaan.

Kenraali Jaakko Valtanen.

ovE Enqvist

ovE Enqvist



137Rannikon Puolustaja 3 | 2012

toriallisesti ainutlaatuisen mer-
kittävänä kohteena suojeltava, 
ja sen mahdollisuudet olisi hyö-
dynnettävä osana Helsingin seu-
dun vilkasta matkailu- ja virkis-
tystoimintaa. Tämä konsepti voi-
taisiin toteuttaa itsensä kannatta-
vana valtion, yrityselämän ja va-
paaehtoisen maanpuolustusken-
tän yhteisenä konseptina. Tästä 
visiosta kirjoitetaan kattavammin 
seuraavaan Rannikon Puolusta-
jan numeroon.

Maanpuolustuskiltojen liiton 
puheenjohtaja Pauli Mikkola ja 
toiminnanjohtaja Henry Siikander 
jakoivat viidelle ansioituneelle kil-
talaiselle liiton korkeimman huo-
mionosoituksen eli puolustusmi-
nisterin myöntämän kilta-ansio-
mitalin. Sen saivat Pekka Ahtola, 
Kimmo Ylitalo, Eero Sivunen, Ove 
Enqvist ja Hasse Rekola. 

Pekka Ahtola on vaikutta-
nut vahvasti killan eri hankkeis-
sa ja erityisesti Kuivasaaren mu-
seoalueen perustamisessa ja 
305-millisen kaksoistykkitornin 
kunnostuksessa 1990-luvun 
alussa. Kimmo Ylitalo on toimi-
nut järeän tykkiryhmän päällik-
könä, Eero Sivunen taas erilaisis-
sa rakennushankkeissa niin Kui-
vasaaressa, Järvössä kuin Kaja-
nuksen saunallakin. Ove Enqvist 
on vastannut killan perinnetoi-
minnasta ja kirjoittanut lukuisia 
rannikkotykistön historiaa koske-
via historiikkeja ja Hasse Rekola 
on luotsannut kiltaa uusille urille 
muuttuvassa ympäristössä.

Juhlassa myös julkistettiin 
Ove Enqvistin kirjoittama killan 
50-vuotishistoriikki, jonka en-
simmäinen kappale luovutet-
tiin Jaakko Valtaselle. Tilaisuu-

den jälkeen historiikin saivat läs-
nä olevat killan jäsenet, ja muut 
jäsenet saavat kirjan seuraavis-
sa tilaisuuksissa tai tilaamalla 
sen postimaksua vastaan. 

Tervehdyksen toivat mm. 
Keijo Tapiovaara Rannikkotykis-
tösäätiöstä, Jaakko Valve Sota-
vahinkosäätiöstä, Suomenlahden 
meripuolustusalueen komenta-
ja, kommodori Markus Aarnio ja 
Helsingin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Risto Rautava, jo-
ka myös esitteli itsensä Isosaaren 
linnakkeen entiseksi päälliköksi. 
”Merkkipäivä”-lahjoina kilta vas-
taanotti yhteistyökumppaneiltaan 
merkittäviä rahallisia ja toiminnal-
lisia avustuksia Kuivasaaren hy-
väksi, joista puheenjohtaja esitti 
juhlassa suuret kiitokset.

Musiikista vastasivat Kaar-
tin Soittokunta ja Helsingin 
NMKY:n kuoron Häjyt.

Pääjuhlan jälkeen vieraat 
saivat tutustua oppaiden johdol-
la saaren eri kohteisiin, niin tu-
lenjohtotorniin, keskiöön ja eri-
laisiin tykkeihin kuin killan aluk-
siin sekä saaren monipuoliseen 
luontoon. Myös killan tarjoama 
hernekeitto ja munkkikahvit 
maistuivat ja lämmittivät satei-
seksi muuttuneessa säässä.

Menneen kauden muuta 
toimintaa

Totuttuun tapaan kesällä järjes-
tettiin ”suurelle yleisölle” tarkoi-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Suomenlinnan Rannikkotykis             tökillan 50-vuotisjuhlat

Häjyt tuloo! Helsingin NMKY:n kuoro saapui näyttävästi.  
Vasemmalla killan jäsen Tapio Pirhonen.

ovE Enqvist
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Itsenäisyyspäivän iltajuhla

Juhlavuoden päätteeksi tullaan 
järjestämään 6.12. killan itse-
näisyyspäivän iltajuhla (glögiti-
laisuuden sijaan) Kansallissalis-
sa Aleksanterinkadulla. Iltajuh-
lasta kerrotaan tarkemmin killan 
Internet-sivuilla.

Killan uusitut Internet-sivut 
ovat osoitteessa www.rt-kilta.
net. Niiltä saa tarkempia tieto-
ja Kuivasaaren museoaluees-
ta, Järvön kiltamajasta ja Ka-
januksen saunasta sekä histo-
riikeista ja muista killan myyn-
tituotteista. Käykää myös kil-
lan facebook-sivuilla osoittees-
sa www.facebook.com/rtkilta, 
joilla sivuilla on runsaasti kuvia 
50-vuotisjuhlastamme. 

Timo Elolähde ja Hasse Rekola

Kuivasaaresta ammuttiin kunnia-
laukaukset.  Merivoimien alus-
ten ja Siniseen reserviin kuulu-
vien järjestöjen alusten joukossa 
oli myös kiltamme Ahven-vene. 
Kiltamme oli edustettuna myös 
sekä paraatikatselmuksessa että 
järjestöjen esittelyteltassa.

tettuja yleisöretkiä Kuivasaaren 
museolinnakkeelle. Killallamme 
oli päävastuu retkien järjeste-
lyistä ja opastuksesta. Yhteis-
työkumppaneita olivat aiempi-
en vuosien tapaan IHA-Lines 
Oy, Suomenlinnan rannikko-
rykmentti ja Rannikkosotilasko-
tiyhdistys. Saaressa on vuoden 
aikana vieraillut myös lukuisia 
ryhmiä, joiden ohjelma on rää-
tälöity tarpeen ja mahdollisuuk-
sien mukaan. Yhteensä rt-mu-
seolinnakkeeseen tutustui tä-
näkin vuonna yli 1000 henkeä. 

Järvön saaressa Porkkalan 
edustalla toiminta on jatkunut 
aikaisempien vuosien tapaan. 
Juhannusjuhlat järjestettiin pe-
rinteisesti ja juhannuksen jäl-
keen oli lastenleiri, jonka ohjel-
ma tänä vuonna ulotettiin myös 
Kuivasaareen. 

Merivoimien vuosipäivän 
juhlallisuuksissa Helsingissä 9.7. 

Puheenjohtaja kiittää kunnialaukausten ampunutta tykkiryhmää.

Elina Wirtasella oli myynnissä laaja valikoima kirjallisuutta.

ovE Enqvist

v-h uusituPa
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Kerhomestari Erkki Lehtimäki poseeraa mitalinsaa-
jan kanssa. Molemmat kiltaveljiä vuosien takaa.

Pohjanlahden Laivastokillan edustajat kävivät 
tervehdyskäynnillä killan pitkäaikainen vara-
puheenjohtaja, laivaston veteraani Åke Thuré-
nin luona Mustasaaren terveyskeskuksessa. 

Kunnioitettavan 87 vuoden iän saavuttanut 
Åke oli iloisesti yllättynyt hänelle myönnetys-
tä killan ansiorististä.

Puheenjohtaja kiinnittää ansioristin Åke Thurenin 
rintaan.

Pohjanlahden Laivastokilta huolehtii myös veteraanijäsenistään

Suomalaiset valmistautuvat kiltapäivien juhlaillalliselle. Vas. Mikael 
Pasto ja Teuvo Roden Vaasasta, Eino Kostian Turusta ja Thor Guss 
Mustasaaresta.

Pohjanlahden Laivastokilta

Killan puheenjohtaja luovutti 
Virpiniemen merivartioasemalla 
Kellossa pidetyn kevätkokouksen 
yhteydessä ansioituneille oululai-
sille veljille huomionosoitukset. 
Paikallisosaston sihteeri/yhteys-
henkilö Esko Pekamalle (keskellä)
luovutettiin Maanpuolustuskiltojen 
Liiton hopeinen kiltaristi ja Mauri 
Kangasluomalle Laivaston Killan 
pronssinen levyke. Laivaston 
Killan Jäsenansiomerkin saanut 
Risto Miettinen oli estynyt saapu-
masta kokoukseen.

tEuvo rodEntEuvo rodEn

tEuvo rodEntEuvo rodEn
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Perinnepäivä alkoi filmital-
lenteiden katselulla nostalgisis-
sa merkeissä kommodori Mar-
kus Aarnion tervehdyssanojen 
jälkeen. Allekirjoittanut kertoi 
filmitallenteiden historiasta. Tä-
män jälkeen tutustuimme sota-
satamassa olevaan koululaiva 
miinalaiva Pohjanmaahan. Daa-
mit tutustuivat merikappeliin ja 
Kajanuksen saunaan. Saimme 
kuulla myös erinomaisen esityk-
sen mil Pohjanmaan ATALAN-
TA -operaatiosta Afrikan vesillä.

Kolmen amiraalin terveiset

HMS Porlock Bay, koululaiva 
Matti Kurki purjehtii edelleen – 
muistoissamme!

Pääesikunnan päällikkö 
vara-amiraali Juha Rannikko ja 
merivoimien komentaja kontra-
amiraali Veli-Jukka Pennala Lai-
vaston soittokunnan kera toivat 
tervehdyksensä. Vara-amiraali 
Hans Holmström yhtenä meistä 
muisteli omaa palveluaan nuo-
rena tykistöluutnanttina ja kiit-
ti kaikkien puolesta järjestelyyn 
osallistuneita. 

*   *   *

God Save the Queenin ja Maam-
me laulun sävelten myötä nos-
timme rommimukin kumman-
kin maan merivoimille.

Ilta jatkui varuskuntaker-
holla Mikko Heleniuksen ja hä-
nen miehistönsä loistavalla buf-

Fregatti Matti Kurjen tulosta               Suomeen 50 vuotta!

Upinniemessä muisteltiin 
lähes satapäisen veteraa-

nijoukon voimin 24.4. merivoi-
mien koululaivan fregatti Matti 
Kurjen Suomeen tuloa 50 vuot-
ta sitten sekä siinä palvelua vuo-
sina 1962-1976.

Siinä oli kuninkaallisen lai-
vaston tuoksu, se oli sotalaivan 
näköinen – verrattuna tämän 
päivän ns. häivealuksiin, joista 
ei aina tiedä miten päin ne kul-

kevat. – Laivamme teki monta 
kaukomatkaa valtamerillä, lip-
pua näytettiin niin Atlannin toi-
sella puolella kuin Välimerellä, 
Mustallamerellä ja Jäämerellä-
kin. Lokiin kertyi yhteensä 124 
393,3 merimailia.

Vanhaa laivaa oli saapu-
nut muistelemaan kaksi Royal 
Navyn brittiveteraaniakin – Art-
hur Stelfox ja Kenneth Faulkner 
– vuosiluokka 1948!

Alikersantti Ignatius 1/66.

Matti Kurjen Purjehtijat – Perinneosasto
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ger Smith * 2007
Vieläkö tavataan näissä 

merkeissä? Palautetta saa lä-
hettää allekirjoittaneelle, kirjeel-
lä tai s-postilla.

Ilkka J Ignatius
Sotilasmestari, Perinneosaston pj

Madetie 4 A 5
02170 Espoo

S-posti: ijignati@luukku.com

Fregatti Matti Kurjen tulosta               Suomeen 50 vuotta!

Fregatti Matti Kurki Suomenlinnassa.

ger Smithin tekemästä kirjasta, 
johon mekin olemme päässeet 
näyttävästi mukaan – monesta-
kohan sotalaivasta on näin hie-
noa kirjaa tehty. Englannin kie-
len taitoisille suosittelen sen 
hankkimista kun sitä vielä on 
saatavilla, netistä se käy käte-
västi. ISBN 978-1-906050-20-
7 www.melrosebooks.com

Kirjan nimi SHIPSHAPE 
AND BRISTOL FASHION * Ro-

fetti-illallisella laivaston soitto-
kunnan tahdittamana amiraali 
Nelsonin katseen alla. 

Omasta puolestani kiitän 
teitä kaikkia mukana olleita – 
tehty perinnetyö sai näin par-
haan palautteen. 

*   *   *

Lopuksi muistutan HMS Por-
lock Bay Associationin edes-
menneen puheenjohtajan Ro-

Matti Kurjen Purjehtijat – Perinneosasto
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Puheenjohtajilta – Rannikkojääkäreiden yhteistyö                           vahvistuu!

K evät vaihtui kesäksi ja 
elokuussa saatiin kun-
non helteitäkin. Nor-

misäistä huolimatta loppukevät 
ja kesä ovat pitäneet rannikko-
jääkärit lämpimänä.

MPK:n meripuolustuspii-
rin rannikkojääkäreiden kurs-
si (osa HELMI-harjoitusta) Gyl-
töössä 4.-6.5.2012 onnistui erit-
täin hyvin ja kurssilaisten palau-
te oli erittäin kiittävää. Varsinkin 
ampuma-asennon - ja lippaan-
vaihtoja sisältänyt ammunta oli 
kaikkien mieleen. Samoin tykki-
aseman vyörytys laittoi rannik-
kojääkärit hikoilemaan omasta 
tahdosta. Kilta oli myös mukana 
vahvasti harjoituksessa.

Tämän jälkeen Upinnie-
messä avattiin veneilykausi 
PERY:n ja killan yhteisvoimin. 
Ramsön majalla oli mukavasti 
väkeä ja kaikki nauttivat upean 
paikan tunnelmasta.

Selviytymiskurssille (MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia palvele-
va kurssi) Upinniemessä saa-
tiin huippukouluttajat ja se va-
kiinnutti paikkansa myös ensi 
vuoden kalenteriin. Vähän on ol-
lut puhetta, että kurssia voitai-
siin laventaa kesä – talvi – soti-
lasselviytymiseen. PERY:n maja 
ja Ramsö ovat kurssille hyvinkin 
sopiva paikka. Perästä kuuluu.

Teikarin päivän juhlallisuu-
det sujuivat perinteisissä mer-

Kutsu
Rannikkojääkärikillan killan jäsenet kutsutaan syyskokouk-
seen, joka pidetään Upinniemen elokuvasalissa, keskiviik-
kona 7.11.2012 alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta SLMEPA:n komenta-
ja komdri Markus Aarnio esitelmöi erikoisjoukkokoulutukses-
ta. Kulkulupia varten ennakkoilmoittautuminen pakollinen. 
Myös RannJP:n perinneyhdistyksen jäsenet ovat myös lämpi-
mästi tervetulleita kokoukseen sekä kuuntelemaan esitelmää.
Tervetuloa vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus

antti rautiainEn
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keissä – tällä kertaa laskettiin 
kuitenkin sekä Upinniemen et-
tä Dragsvikin Teikarin kivelle Tei-
karin Taistelijoiden, Rannikko-
jääkärikillan ja RannJP:n perin-
neyhdistyksen yhteinen kukkalai-
te Teikarin taisteluissa kaatuneit-
ten muistoa kunnioittaen. Mer-
kittävimmät huomionosoitukset 
saivat Juha Karvonen ja Jarmo 
Kahala (hopeinen kiltaristi), Sa-
mi Kivilähde (pronssinen kiltaris-
ti) sekä komdri Timo Junttila ja 
Aimo Laaksonen (kultainen ran-
nikkojääkärimitali). Onnittelut vie-
lä kerran heille ja muille palkituil-
le! Kiitos myös VAARANNJP:lle 
erinomaisista järjestelyistä! Ym-
märtääksemme kaikki nauttivat 
päivästä ja sen antimista.

Rannikkojääkärit olivat 
mukavasti esillä Sinisen Reser-
vin esittelypisteellä Katajano-
kan makasiinilaiturilla merivoi-
mien vuosipäivänä. Päivän ta-
pahtumat vetivät paikalle paljon 
kiinnostunutta väkeä ja kaiken 
kruunasi upea sää.

Elokuussa saatiin killan uu-
det merikelpoiset kajakit vesille 
kanoottivaelluksen yhteydessä. 
Kajakit osoittautuivat oivaksi 
hankinnaksi ja nyt niistä kolme 
on käytössä killan majalla Upin-
niemessä. Seuraava tapahtuma, 
jossa niitä käytetään, on MPK:n 
ja Nylands Brigads Gillen Res 
Ursus-kilpailu.

Rannikkojääkärit osallistui-
vat keväällä Teikarin taistelijoiden 
siunaus- ja muistotilaisuuksiin. 
Esko Loikas siunattiin Liedon kir-
kossa 3.3.2012 ja hänen muis-
toaan olivat paikan päällä kunni-
oittamassa Teikarin Taistelijoiden 
vt. puheenjohtaja Ahti Matikai-
nen sekä entinen killan hallituk-
sen jäsen Otto Fock. Korpr Tau-
no Sauvola siunattiin 12.5.2012 
suomalaisuuden muistopäivänä 
Hietaniemen kappelissa. Tästä 
tilaisuudesta toisaalla lehdessä.

Niin PERY:n Ramsön ma-
ja kuin killan majakin ovat olleet 
koko kesän ajan hyvin varattui-
na, mutta vielä ehtii nauttimaan 
meren äärelle. Vapaita aikoja on!

MPKL:n Turvallisuus- ja 
puolustusmessut TURPO 2012 
ovat Lahdessa 27.-29. syyskuu-
ta. Saammeko sinne rannikko-
jääkäreistä oman porukan liik-

keelle, jää nähtäväksi.
Killan ja PERY:n syyskoko-

ukset pidetään Upinniemen elo-
kuvasalissa ke 7.11. ja yhteisek-
si esitelmöitsijäksi olemme kut-
sumassa komdri Markus Aarni-
on. Hän on alustavasti lupautu-
nut tulla kertomaan erikoisjouk-
kokoulutuksesta.

Viime vuoden suosios-
ta vakuuttuneena rannikkojää-
kärit järjestävät jälleen Talviso-
dan muistoja ja adventin lau-
luja-konsertin pe 30.11.2012. 
Tästä lisää jäsenkirjeillä.

Tervetuloa mukaan aktiivi-
seen toimintaan!

Rannikkojääkäriterveisin

Antti Rautiainen
puheenjohtaja

Rannikkojääkärikilta ry

Mika Kiuru
puheenjohtaja

RannJP:n perinneyhdistys ry

”Kiinnostaako ammunta muttet tunne muita ampujia? Ota yh-
teys killan ampumavastaavaan Jussi Hermuseen (jussi.her-
munen@gmail.com 050 506 0991) ja kerro asuinkuntasi se-
kä kiinnostus (kivääri, pistooli, haulikko tms) niin, saat tietoa 
lähellä olevista ampujista. Ammuntaa tahoillaan harrastavia 
on jäsenistössä useita ainakin Turussa sekä Helsingissä, ja 
mukaan mahtuu. Lainakalustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa rannikkojääkäri-toiminnasta löy-
tyy tämän lehden lisäksi myös killan nettisivuilta (http://www.
mpkl.fi ja sieltä Rannikkojääkärikilta) tai Facebook’sta (Ran-
nikkojääkärikilta).

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Puheenjohtajilta – Rannikkojääkäreiden yhteistyö                           vahvistuu!
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R annikkojääkäreille, lasku-
varjojääkäreille, erikoisra-

jajääkäreille ja taistelusukelta-
jille suunnattu selviytymiskurs-
si järjestettiin nyt toista kertaa, 
nyt Upinniemessä ja Ramsössä. 
Kurssilla tärkeimpämä opittiin ns. 
”kolmen sääntö” – ihminen sel-
viää kolme minuuttia ilman hap-
pea, kolme tuntia ilman lämpöä, 
kolme päivää ilman vettä ja kol-
me viikkoa ilman ravintoa. Toki 
kaksi jälkimmäistä jäi vain teori-

Selviytymiskurssin osallistujat. Kuljetuksiin osallistui myös Sinisen 
Reservin Kilstar miehistöineen.

Selviytymiskurssi 2012

an ja tunnustelun tasolle.
Kurssin teoriailta oli touko-

kuussa ja saaressa oltiin 8.-10.
kesäkuuta. Soveltava osuus al-
koi perusteiden kertaamisella, 
tilapäiskantovälineen teolla ja 
tulen sytyttämisellä ilman tuli-
tikkuja. Illan pimetessä kurssi-
laiset joutuivat uimaan Busteris-
ta saareen, suunnistamaan pi-
meässä saaressa ilman apuvä-
lineitä ja yöpymään tilapäisväli-
nein. Lauantaina etsittiin ravin-

Rannikkojääkärikillan ja RannJP:n perinneyhdistyksen 
yhteinen toimintakalenteri 2012

HUOM! Tapahtumat ovat 
tarjolla kummankin yh-

distyksen jäsenille!

loka-marraskuu
Barettimarssi, Dragsvik. Il-
moittautumiset Antti Rauti-

aiselle antti@rautiainen.fi tai 
050-556 1825

ke 7.11.
Killan ja PERY:n yhteinen 
syyskokous Upinniemessä 
alk. klo 18.00. Pakolliset il-

moittautumiset Antti Rauti-
aiselle

pe 30.11.
Talvisodan muistoja ja ad-
ventin lauluja-konsertti

to luonnosta ja tehtiin siitä mau-
kasta syötävää. Vesistön ylitys 
tilapäisvälinein, veden puhdis-
tus, korvikekahvi, pajunköyden 
teko ym. aiheeseen liittyvät asi-
at käytiin myös kurssin aikana 
läpi. Ensi vuoden kurssilla lisää.

Kurssin toteuttamisesta vas-
tasivat Antti Rautiainen, Pekka 
Konu laskuvarjojääkäreistä sekä 
mm. Englannin merijalkaväessä 
palvellut Michael Eklöf.

Antti Rautiainen

antti rautiainEnantti rautiainEn

Vedenpuhdistus käynnissä.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Teikarin päivän 5.7.2012 palkitsemiset

Hopeinen kiltaristi
Jarmo Kahala
Juha Karvonen

Pronssinen kiltaristi
Sami Kivilähde

Kultainen 
Rannikkojääkärimitali
Komdri Timo Junttila
Kaptl evp Aimo Laaksonen

Hopeinen Rannikkojääkärimitali
Komkapt evp Peter Lindblom
Kapt evp Tapani Flyktman
Ltn evp Erkki Järvi
Kaptl Petteri Airanne

Pronssinen 
Rannikkojääkärimitali
Kaptl Juha Laukka
Kaptl Ari Kurppa
Kaptl Harri Westerholm

Upinniemen Teikarin kivellä Teikarin Taistelijoiden, killan, PERY:n ja 
SLMEPA:n edustajat.

slmEPa

Teikarin risti
UUDPR:n henkilökunnasta:
Kers Sebastian Blomqvist
Kers Nicklas Lerstrand
Kers Teemu Nylund 
Ltn Ilkka Soininen 
Ylik Daniel Smeds
Ylik Simon Smeds
Ltn Matias Öblom

UUDPR:n varusmiehet:
Kok Rautanen Eino Antero
Korp Sundström Björn

Teikarin Taistelijoiden standaari
ev evp Tapio Partanen
Antti Rautiainen

Rannikkojääkärilevyke ja 
diplomi:
Alik Kroksjö Benjamin

Rannikkojääkärikillan levyke:
Kers Wikström Christoffer
Kok Lehtonen Erkka Olavi
Jääk Lindqvist Anton
Alik Färm Johannes

Rannikkojääkärikillan kajakkivaellus 10.-12.8.2012

MPK:n meripuolustuspii-
rin kurssina järjestetyl-

le vaellukselle osallistui viisi pa-
rikajakkia. Matkaa vaellukselle 
kertyi 63 kilometriä, reitin kul-
kiessa linjaa Dragsvik-Älgö-Jus-
sarö-Dragsvik. Osallistujia hel-
li melkeinpä poikkeuksellisen 
tyyni sää koko viikonlopun ajan. 

Yhtenä kohokohtana useammal-
le osallistujalle oli vierailu Jussa-
rön saarella, josta muutamalla 
on muistoja varusmiespalveluk-
sen ajoilta. Kajakkivaelluksella 
oli käytössä Rannikkojääkärikil-
lan juuri hankkimat parikajakit, 
jotka myös saivat kokeneimpien 
melojien kiitokset. Kurssinjohta-

jana toiminut Jukka Autio on si-
toutunut järjestämään vastaavan 
vaelluksen myös ensi vuonna ja 
kysynnän niin vaatiessa on mah-
dollista lisätä myös toinen vaellus 
alkukesään. Ensi kesän kajakki-
vaellukset löytyvät MPK:n kurs-
sitarjonnasta kevään aikana.

Jouni Linna

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Korpr Tauno Sauvolan ar-
kun äärellä kunniaa tekemäs-
sä Teikarin Taistelijoiden vt. pj. 
Ahti Matikainen ja killan pj. Antti 
Rautiainen.

Esko Loikkaan siunaus- ja muistotilaisuus 3.3.2012

”Toiseksi, osallistumisenne siunaus- ja muis-
totilaisuuteen olisi meille erittäin suuri asia 

ja toivottavaa. Teikarin Taistelijat olivat isän vii-
meisiä asioita. joista hän vielä hoivaosastol-
la mainitsi, että vihreä baretti Teikari-merkkei-
neen löytyy kotoa. Tätä etsiessämme löytyi 
myös DVD Viipurinlahden taisteluista 1944. 
Hän ei varmaan koskaan ole sitä itse nähnyt, 
koska ei ollut tarvittavia laitteita eikä meiltä-
kään pyytänyt siihen apua. Samoin löysimme 
sotilaspassin ja luimme koskettavia tietoja. 

Täten tässä samalla esitän Teikarin Tais-
telijoiden ja/tai Rannikkojääkärikillan edustajil-
le osallistumiskutsun isäni, Karjalan evakkopo-
jan ja sotaorvon viimeiselle matkalle kohti lo-

pullista kotia, taivaankotia.
Siunaustilaisuus on lauantaina 3.3.2012 

klo 13.00 Liedon kirkossa, jossa siunauksen 
hoitaa rovasti Erkki Marttinen. Muistotilaisuus 
on Vanhalla seurakuntatalolla, joka sijaitsee ai-
van kirkon lähellä Kirkkotiellä, johon toivomme 
teidän myös osallistuvan.”

Näillä sanoilla Pirkko-Liisa Loikas kutsui 
Teikarin veteraanit ja rannikkojääkärit isänsä 
siunaus- ja muistotilaisuuteen. Tilaisuudessa 
oli arkun äärellä Rannikkojääkärikillan lippu ja 
vainajan muistoa olivat paikan päällä kunnioit-
tamassa Teikarin Taistelijoiden vt. pj Ahti Ma-
tikainen sekä killan hallituksen ent. jäsen Ot-
to Fock.

Korpr Tauno Sauvolan siunaus- ja 
muistotilaisuus 12.5.2012

Järjestelyistä vastasi 
KAARTJR, joka asetti myös kun-
niavartion arkulle Hietaniemen 
kappeliin. Arkun äärellä oli kie-
lekkeinen valtiolippu ja Rannik-
kojääkärikillan lippu. Siunauk-
sen suoritti sotilaspastori Timo 
Waris (MAAVE). Arkun kantoi-
vat sekä haudan lepoon laskivat 
KAARTJR:n varusmiehet. Tilai-
suutta oli kunnioittamassa run-
saslukuinen omaisjoukko. Ran-
nikkojääkäreistä mukana olivat 
killan pj Antti Rautiainen ja Ah-
ti Matikainen. Lämminhenkinen 
muistotilaisuus oli Roihuvuoren 
kirkon srk-salissa.

M aise Vuorio otti vuoden 
2012 alussa yhteyttä Tei-

karin Taistelijoiden vt. puheen-
johtajaan Ahti Matikaiseen. Hän 
kertoi, että Sotavainajien muis-
ton vaalimisyhdistyksestä Mark-
ku Kiikka oli ottanut yhteyttä. 
Markku oli kertonut, että Maisen 
isän tuntolevy ja sittemmin hä-
nen maalliset jäännöksensä oli-
vat löytyneet Teikarin saarelta, ja 
että hänen jäänteensä haudattai-
siin Hietaniemen sankarihauta-
usmaahan. Kilta osallistui järjes-
telyihin puolustusvoimien kanta-
essa kokonaisvastuun ja Maisen 
toimiessa koordinaattorina.

Jarmo kahala

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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V esistökauden avajaiset ja 
Ramsön majatalkoot pi-

dettiin lauantaina 12.5.2012. 
Aamu valkeni kauniina ja hou-
kuttikin mukaan runsaasti osan-
ottajia.

Majalle saapui meriuisko-
kuljetuksella parikymmentä tal-
koolaista. Mukavaa oli todeta, 
että talkoisiin oli lähdetty koko 
perheen voimalla. Iskät pääsi 
kertomaan jälkikasvuilleen, tu-
leville rannikkojääkäreille ja elä-
män kumppaneilleen armeija-
kokemuksistaan ja esittelemään 
tuttuja paikkoja. 

”Tuosta pioneerikanavasta 
iskä on uinut yli ja jatkanut taas 
juosten pitkin rantaa, maaston 
painanteita hyväksi käyttäen… 
Iskä oli silloin sen verran kovassa 
kunnossa, että kolme joukkue-
kaveria roikkui irtohihnoilla re-
pussa, kun oli niiden lepovuoro.”

Majaisäntä jakoi tehtävät ja 

Vesistökauden avajaiset / Ramsön majatalkoot

kaikille riitti hommia. Haravoin-
tia, polttopuiden kantoa, hormi-
en nuohoamista, siivousta, pe-
sua, tamppaamista, jne. Työn 
touhun ohessa oli mukava vaih-
taa kuulumisia ja nauttia yhdes-
sä tekemisestä.

Talkoiden päätteeksi ruo-
kailtiin ja majaisäntä totesi, että 
”maja on valmis ottamaan ke-
sävieraansa vastaan”. Kiitoksia 
kaikille mukana olleille!

Esa Aittokallio

Polttopuut siirrettiin ilmateitse.

Minne ne jälkiruokakahvien kanssa 
tarjottavaksi tarkoitetut keksit hä-
visivät?

Talkoolaisia rantautuu.

Esa aittokallio

Esa aittokallio Esa aittokallio

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Pohjanlahden Merivartiokilta

Kilta järjesti media- sekä huomioimis                       tilaisuuden Vaasassa 26.6.2012 

Juhlallisen tilaisuuden isän-
tänä toimi kiltaveli Lars-Erik 

Gästgivars, joka otti kommo-
dori Isto Mattilan sekä median 
edustajat vastaan tervetulotoivo-
tuksin Hotell Astorissa. Media-
tilaisuuden jälkeen Radio Vaa-
sa haastatteli suorassa lähetyk-
sessä komdri Mattilan sekä kil-
lan puheenjohtajan. Mediatilai-
suuden päätyttyä lounaskes-
kustelun jälkeen klo 14:00 al-
koi killan huomioimistilaisuus. 
Kiltaveli, kansanedustaja Lars-
Erik Gästgivars toivotti läsnäoli-
jat tervetulleeksi ja kertoi lyhy-
esti Hotell Astorin historiaa se-
kä omasta merivartijan uras-
taan. Aluksi puheenjohtaja toi-
votti huomioitavat, vieraat sekä 
killan hallituksen tervetulleeksi 

tilaisuuteen, jonka ajankohtaa 
on pyritty kaikin keinoin sovit-
tamaan huomioitaville henkilöil-
le sopivaksi.

Kommodori Isto Mattila pal-
velee EU komissiossa Brysselis-

sä Suomen Rajavartiolaitoksen 
edustajana, meriturvallisuuden 
asiantuntijatehtävässä. Tilaisuu-
teen valittu ajankohta sopi hä-
nen lomamatkansa yhteyteen. 
Kahvitarjoilun lomassa keskus-
telu kävi vilkkaana johtuen osal-
la siitä, että edellisestä tapaami-
sesta oli jo venähtänyt tovi.

Tilaisuuden aluksi Pohjan-
maan Aluetoimiston päällikkö 
ye kom Jukka Ranta luovutti Ta-
savallan Presidentin 4.6.2012 
myöntämän Suomen Valkoi-
sen Ruusun Ritarikunnan I luo-
kan mitalin ( SVR I M) kiltaveli 
vanhmvja evp Juha-Pekka Pal-
mulle. Sininen Reservi ry myönsi 
vuosipäivänään 17.5. 2012 An-
siomitalin esimerkillisestä työstä 
meripuolustuksen vapaaehtoisen 
reserviläistoiminnan tukijana ja 
tarkoitusperien edistäjänä kilta-
veljille; kommodori Isto Mattilalle 

Vartiolaiva Kaakkurin avo-ohjaamotaulun vastaanottti  kaptl Tommi Håkans.

Killan standaari no 37 luovutus komdri Isto Mattilalle.

hannu Wallius

hannu Wallius



sekä komentaja evp Mauri Tuo-
molalle. Kunniamerkit ojensi kil-
lan puheenjohtaja sihteerin avus-
tama. Samalla ojennettiin komd-
ri Isto Mattilalle Rajavartiolaitok-
sen vuosipäivänä 21.3.2012 
myönnetty killan korkein huomi-
onosoitus killan standaari no 37. 
Komdri Mattila käytti huomioitu-
jen puolesta kiitospuheenvuoron, 
jossa hän toi esille aktiivisuuden 
merkityksen yleensä korostuvan 
erityisesti kaikessa vapaaehtois-
toiminnassa.

Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry päätti Merivartiolaitok-
sen perustamisen vuosipäivänä 
1.6.2012, luovuttaa Vallgrundin 
merivartioasemalle Hannu Oja-
lan maalaaman taulun ”Vartio-
laiva Kaakkurin avo-ohjaamo”. 
Taulun vastaanotti mv-aseman 
päällikkö kaptl Tommi Håkans 
ja mainitsi taulun sijoittuvan ar-

voiseensa paikkaan merivartio-
aseman tiloissa.

Pootoorin jälkeen puheen-
johtaja kiitti kaikkia läsnä ole-
via ja erityisesti kiltaveli komd-

ri Isto Mattilaa sekä tilaisuuden 
isäntää kiltaveli kansanedustaja 
Lars-Erik Gästgivarsia antamas-
taan vapaa-ajasta. Tietoisena 
kiltaveli Isto Mattilan purjehdus-
harrastuksesta hän sai mukaan-
sa kiltamme veneviirin ”päällik-
kyysviirinä” käytettäväksi. Vierai-
lun ja tilaisuuden isäntä Lars-Erik 
Gästgivars sai mukaansa vastaa-
vasti kiltamme isännänviirin sal-
koon nostettavaksi. Saajat käytti-
vät lyhyen kiitospuheensa.

Kiitän vielä kerran huomioi-
tuja antamastanne tuesta toimin-
nallemme, jolla on tarkoitus!

Hannu Wallius
puheenjohtaja

ordförande

Ye kom Jukka Ranta kiinnittää kunniamerkkiä Pekka Palmun rintaan.

Vasemmalta kom evp Mauri Tuomola, komdri Isto Mattila, 
vanhmvja evp Pekka Palmu.

hannu Wallius

hannu Wallius

Pohjanlahden Merivartiokilta

Kilta järjesti media- sekä huomioimis                       tilaisuuden Vaasassa 26.6.2012 
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Turun Rannikkotykistökilta

Vuoden 2012 juhlavuoden 
teema, killan 50-vuotinen 

toiminta ja rannikkopuolustus, 
elävät mukavasti. Upinniemes-
sä ja Mäkiluodon linnakkeella 
vierailtiin kesäkuussa ja Kuus-
kajaskarissa elokuussa. Toimin-
tasuunnitelma on 2013 osalta 
suuntaa antava, joten ajankoh-
dat saattavat muuttua.

Marraskuu

15.11. juhlavuoden pää-
tapahtuma killan 
50-vuotisjuhla Heikkilän 
sotilaskodissa

17.11. iltajuhla Hamburger 
Börsissä

Joulukuu

6.12. Itsenäisyyspäivän 
tilaisuudet

8.-9.12. ostosmatka Riikaan

24.12. Jouluaaton kunnia-
vartiot Sankariristillä ja 
Vapaussodan muisto-
merkillä Unikankareella

Tammikuu 2013

MPKL ry:n Turvallisuus-
politiikan seminaari 
Santahaminassa (26.1.?)

Suomen Marsalkka Manner-
heimin muistotilaisuus 
Sankariristillä 28.1.

Helmikuu 2013

23.2. Killan vuosikokous

*   *   *

Turun Rannikkotykistökilta te-
ki 1.6. matkan Upinniemeen 
ja Mäkiluodon linnakkeelle 36 
henkilön voimin. 

*   *   *

Kiltaretki Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 11.8.2012

Kovin harmaana alkanut lau-
antaipäivä kääntyi äkkiä kilta-
laisten iloksi aurinkoiseksi ret-
kipäiväksi kun 36 hengen voi-
min matkasimme tutustumaan 
Kuuskajaskarin linnakkeeseen. 
Raumalle saavuttuamme sai 
retkueemme tunnin opastetun 
rautaisannoksen Rauman his-
toriaa ja nähtävyyksiä ennen 
siirtymistämme saarelle.

Saarella isäntänämme toi-
mi Tauno Setälä, Selkämeren 
rannikkokillan puheenjohtaja. 
Taunolla oli vähintäänkin riittä-
västi kerrottavaa maineikkaan 
linnakesaaren kirjavasta histo-
riasta. Eivätkä matkalaisemme-
kaan olleet yhtään sen huonom-
pia muistamaan saarella sattu-
neita kommelluksia, olihan use-
ampikin meistä aikanaan saarel-
la palvellut, kuka varusmiehenä 
ja muutama ihan oikein oikeas-
sakin työssä ja toimessa. 

Sakari Kinnarisen elokuva-
salissa esittämä seitsentoista-
minuuttinen elokuvaklassikko 
”Kuusia kajastava saari” herät-
ti keskustelua vanhoista hyvis-
tä ajoista… Saattoipa aiheiden 
joukossa vilahtaa hieman arka-
luontoisempiakin muistoja, mut-
ta mitäs noista kun ovat jo men-
neitä. Naurua ainakin piisasi.

Saaresta palasi mantereelle 
kokemusta rikkaampi, erinomai-

Kasarmin eteen hajasijoitettu joukko.

siri lEPPäkoski
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sen hyvin syönyt joukko, joka 
oli paitsi leppoisaan matkaan, 

myös Kuuskajaskarin palvelui-
hin ja puitteisiin kovasti tyyty-

väinen. Saari tarjoaa loistavat 
puitteet kiltaretkelle ja palvelee 
säännöllisine yhteysalusreittei-
neen ja venesatamineen myös 
omatoimisia kulkijoita.

Petri Leppäkoski

*   *   *

Kilta toivottaa Rannikon Puolus-
taja – lehden lukijoille reipasta 
syksyä sekä raikkaita merituu-
lia! Omalle jäsenkunnalle toivo-
tetaan juhlamieltä ja osallistu-
mista killan tilaisuuksiin.

Mikael Kaskelo
Tiedottaja

Kuuskajaskarin järeä torni kurkottaa sinitaivaalle.

Murskattua Mäkiluotoa.

arto hEinonEn

siri lEPPäkoski

Turun Rannikkotykistökilta



152

JärjestötJärjestöt

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

14. perinnepäivä Russarön linnakkeella

H angon Rannikkopatteriston 
Perinneyhdistys vietti 1.8. 

neljättätoista perinnepäiväänsä 
Russarön linnakkeella yhteistoi-
minnassa Suomenlahden meri-
puolustusalueen ja Suomenlin-
nan rannikkorykmentin kanssa 
aurinkoisessa säässä. Päivä aloi-
tettiin perinteisesti Hangossa sa-
nakarihaudoilla seppeleenlaskul-
la. Suomenlahden meripuolus-
tusalueen ja maanpuolustusyh-
distysten yhteisen seppeleen las-
ki meripuolustusalueen komen-
taja kommodori Markus Aarnio 
sankarimuistomerkille, seuras-
saan seppelepartiossa olivat So-
tainvalidien Hangon osastosta 
Holger Tötterman ja yhdistyksen 
puheenjohtaja majuri evp Veikko-
Olavi Eronen. Hartauden pitivät 
tällä kertaa Hangon suomalaises-
ta seurakunnasta rovasti Heikki 
Rantala ja Hangon ruotsalaisesta 

seurakunnasta pastori Ann-Sofi 
Nylund. Tilaisuutta juhlisti Drags-
vikin Perinnesoittokunta kapelli-
mestari Helge Dahlin johdolla ja 
hankolaisten maanpuolustusyh-
distysten lippulinna johtajanaan 
komentaja evp Jarmo Valtimo.                                                                                          
Seppeleenlaskun jälkeen juhla-
väki vietiin Russarön linnakkeelle 
yhteysalus Vaarlahdella.  Linnak-
keella perinnepäivään osallistujat 
toivottivat tervetulleiksi kommo-
dori Markus Aarnio ja puheen-
johtaja Veikko-Olavi Eronen. Ti-
laisuutta juhlisti kansanedusta-
ja Matti Saarinen puolisoineen. 
Matti Saarinen puolusti aikoinaan 
ponnekkaasti Hangon Rannikko-
patteriston säilyttämistä.

Päivän ohjelmaan kuului 
lounaalla sotaväen hernekeitto 
ja nyt ensimmäistä kertaa ruo-
an valmistuksesta vastasi Upin-

Hartautta pitävät vas. rovasti 
Heikki Rantala ja pastori Ann-Sofi 
Nylund sankarihatausmaalla.

Lippulinna komentaja Jarmo 
Valtimon johdolla, seur. 
Patteriston perinnelipun kantajana 
kapteeni res Kimmo Mäkipeska.

Seppelettä laskemassa kommodori Markus Aarnio, vas. sotainvalidien 
edustaja Holger Tötterman, oik. puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen.

kuva-ahti oy

kuva-ahti oy kuva-ahti oy
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niemen varuskunnasta Leijona 
Catering oy.

Lounaan jälkeen Perin-
nesoittokunta piti taas hienon 
puistokonsertin kasarmin edus-
talla.  Konsertin yhteydessä 
jaettiin ylikersantti Jani Winkille 
kiitokseksi perinnepäivän käy-
tännön järjestelyistä  Patteris-
ton 90- vuotisjuhlajulkaisu. Yh-
distyksen hallitus oli myöntänyt 
alikersantti res Jukka Vesterisel-
le Hankoniemen ristin maan-
puolustuksen hyväksi tehdystä 
työstä, mutta hän oli valitetta-
vasti estynyt vastaanottamaan 
huomionosoitustaan. Linnak-
keen auditoriossa oli juhlavä-
ellä mahdollisuus katsoa vi-
deoesitys “Itsenäisen Suomen 
rannikkotykistö” ja yläluokas-
sa videoesitykset Bengtskärin 
ja Russarön majakoista. Päi-
vän aikana oli myös mahdolli-

Perinnepäivän viettoon 
osallistui kaikkiaan n. 150 hen-
gen joukko.

Lämpimät kiitokset Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
een komentajalle kommodori 
Markus Aarniolle ja Suomenlin-
nan rannikkorykmentin komen-
tajalle komentaja Jori Harjulle 
henkilöstöineen sekä Upinnie-
men varuskunnan Leijona Ca-
teringin  henkilöstölle, Rannik-
kosotilaskodin Hangon paikal-
lisosastolle, Dragsvikin Perin-
nesoittokunnalle, hankolaisil-
le sotaveteraani- ja sotainvali-
diyhdistyksille sekä nuoremmil-
le maanpuolustusyhdistyksille, 
Hangon seurakunnille ja kaikil-
le teille, jotka olitte järjestämäs-
sä perinnepäiväämme! Kiitoksia 
kaikille mukana olleille!

Veikko-Olavi Eronen

Juhlaväki kenttälounaalla linnakkeen ruokalassa.

Perinnesoittokunta sotilaskodin edustalla kapellimestari 
Helge Dahlin johdolla.

suus käydä majakalla sekä tu-
tustua 130 TK:hon ja uusinta-
maalattuun vanhaan järeään 
234 mm:n tykkiin, jonka kun-
nostamisesta ovat vastanneet 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen työryhmä. Sotilaskoti oli au-
ki koko päivän ajan, jolloin juh-
laväellä oli tilaisuus käydä siellä 
mm “sotkun” munkkikahveilla.

kuva-ahti oy

kuva-ahti oy

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

14. perinnepäivä Russarön linnakkeella
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Yhteinen julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo
MERISK, PL 5, 00191 HELSINKI
0299 800 (vaihde)
sakari.martimo@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Anssi Munkki
Nahkurintie 3 C, 01900 Nurmijärvi
GSM: 050 5528585
anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien esikunta, PL 58, 
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Uudenmaankatu 62 B 36
05830 Hyvinkää
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
GSM 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 a 4, 21100 Naantali
GSM 0400 524253
jarmo.holm@hotmail.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
pekka.takki@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma
GSM 040 510 5547
tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Arto Heinonen
Toivolankatu 23 as. 15, 20810 TURKU
GSM 040 775 1531
arto.heinonen4@luukku.com

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi
www.rannikkotykisto.fi

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679
Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

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

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi

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
erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi
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Helsingin Miinanraivaajakil-
lan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai klo 13.00 
ravintola White Ladyssa.

loka-marraskuu Barettimarssi, 
Dragsvik (s. 144)

16.10. Tourin-tussari ammunta 
(s. 133)

24.10. MY:n vuosipäivän kokous 
(s. 133)

7.11. Rannikkojääkärikillan  
ja PERY:n yhteinen  
syyskokous (s. 144)

15.11. Turun Rannikkotykistö-
killan 50-vuotisjuhla  
(s. 150)

17.11. Turun Rannikkotykistö-
killan 50-vuotis iltajuhla 
Hamburger Börsissä  
(s. 150)

28.11. Rannikkoupseeriyhdis-
tyksen ja Meriupseeri-
yhdistyksen yhteinen 
seminaari (s. 132)

28.11. MY:n kuukausikokous  
(s. 133)

30.11. Talvisodan muistoja ja 
adventin lauluja-konsertti 
(s. 144)

6.12. Turun Rannikkotykistö-
killan Itsenäisyyspäivän 
tilaisuudet (s. 150)

8.-9.12. Turun Rannikkotykistö-
killan ostosmatka Riikaan 
(s. 150)

24.12. Jouluaaton kunnia-vartiot 
Sankariristillä ja Vapaus-
sodan muisto-merkillä 
Unikankareella (s. 150)

Meriturvan yksiköt järjestävät korkeatasoista

turvallisuuskoulutusta ainutlaatuisissa puitteissa

ammattitaitoisten kouluttajien johdolla.

Tarjoamme Helicopter Underwater Escape Training

-kursseja ainoana Suomessa!

Lisätietoja Meriturvan tarjonnasta löydät

kotisivuiltamme osoitteesta www.meriturva.fi.

E-mail: info@meriturva.fi Puh. 019-2876 600

(HUET)

SAFETY MATTERS!

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




