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Pääkirjoitus

M e suomalaiset olem-
me kokeneet maam-
me puolustamisen 

arvoiseksi. Tästä on annettu ko-
vat näytöt sodissamme kylmä so-
ta mukaan lukien. Puolustusjär-
jestelmämme rakentaminen on 
perustunut uhkakuvaan ja käy-
tössä oleviin resursseihin.

Nuori Suomen kansa oli 
1920- ja -30-luvuilla poliittises-
ti kahtiajakautunut, mutta silti 
enemmistöltään erittäin maan-
puolustustahtoinen. Tuolloin 
sotilaallinen uhkakuva oli myös 
kovin selkeä: kaikki aseet sojot-
tivat itään. Tämä asetelma tuot-

ti kuitenkin talvisotaan mennes-
sä vain ”Malli Cajanderin” ja pal-
jon kiväärin patruunoita. Kansa 
ei vaatinut päättäjiltä tahtotilan-
sa mukaisia päätöksiä. Entä ti-
lanne tänään?

Tuoreimmat maanpuo-
lustusta koskevat kyselyt ovat 
tuottaneet mielenkiintoisia tu-
loksia. Kansalaisilla näyttää ole-
van vankka tahto säilyttää ny-
kyinen koko ikäluokkaa koske-
va asevelvollisuusjärjestelmä. 
Koko maata halutaan puolus-
taa ja puolustusvoimia arvos-
tetaan. Toisaalta kansakun-
tamme kääntää selkänsä kai-
kille sotilaallisille liittoutumil-
le Natoa, Euroopan Unionia ja 
jopa pohjoismaista (tai Ruotsi-) 
liittoa myöten. Halutaan puolus-
tautua, mutta yksin.

Sadatta syntymäpäivään-
sä lähestyvän Suomi-rouvan 
sotilaallinen uhkakuva on 
muuttunut nuoruusvuosista. 
Puolustusselonteon mukaan 
välitöntä sotilaallista uhkaa ei 
ole, mutta sitä ei voida kuiten-
kaan sulkea pois mm. lähialuei-
den sotapotentiaalin perusteella. 
Puolustusvoimia käytetään ai-
empaa tehokkaammin myös vi-
ranomaistuki- ja kriisinhallinta-
tehtävissä muunlaisten uhkien 
torjuntaan. Puolustusvoimien ke-

hittämistä ajatellen uhkakuva on 
riittävän selkeä ja konkreettinen.

Tahtoa ja uhkaa siis on 
myös nykypäivän päätösten pe-
rusteeksi. Mitä se sitten tuot-
taa? Puolustusvoimien taso 
on valovuosien päässä ”Malli 
Cajanderista”. Kun kuvaa kui-
tenkin tarkentaa suhteuttamalla 
Puolustusvoimien suorituskykyä 
uhka-arvioon, tekniikan kehitty-
miseen, kallistuneisiin asejärjes-
telmiin ja henkilöstökuluihin, al-
kavat vertailutasot lähestyä toi-
siaan. Puolustuskyky on kehit-
tynyt huimasti, mutta niin ovat 
myös vaatimustaso ja ympäristö.

Kansan haluaman itse-
näisen ja yksinäisen puolusta-
jan asema on juuri niin vahva 
kuin sille suodaan resursseja. 
Tutkimustulosten indikoimasta 
maanpuolustustahdosta huo-
limatta esimerkiksi puolustus-
budjetin käsittely lähestyy kui-
tenkin kvartaalitalouden käytän-
töjä, eikä näköpiirissä ole kansa-
laisaloitetta puolustusmäärära-
hoista. Tahdon ja tekojen epä-
jatkuvuuskohta onkin ilmeinen. 

Maan puolustaminen pe-
rustuu tahdosta kumpuavaan 
joukkovoimaan ja yhteisöllisyy-
teen, äärimmillään uhrivalmiu-
teen. Kaikilta tai ainakin hyvin 
monelta kansalaiselta, yrityk-

Auli Aho

Tahto vs. teot
maanpuolustuksessa
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seltä ja yhteisöltä vaaditaan ai-
kaa ja rahaa yhteisen hyvän ra-
kentamiseen käytännössä ilman 
konkreettista ja näkyvää palk-
kiota. Yhteiskuntamme arvioi-
daan kuitenkin kehittyvän yhä 
yksilökeskeisempään suuntaan. 
Kärjekkäimmissä arvioissa to-
detaan suomalaisuuden olevan 
häviämässä ja jokaisen ajavan 
vain omia etujaan. Toisaalta ih-

minen on laumaeläin, sano-
taan, ja esimerkiksi meneillään 
olevassa kuntauudistus- ja mik-
sei EU-keskustelussakin on ko-
rostunut voimakas oman yhtei-
sön arvostus.

Mitä rannikon puolustaja 
voi sitten tehdä? Kansalaisina 
voimme pitää Suomen maa-
na, jota kannattaa puolustaa. 
Ammattilaisina tarjoamme oi-

kean tilannekuvan sotilaallises-
ta toimintaympäristöstämme, 
ylläpidämme tilanteen mukai-
set operatiiviset suunnitelmat 
ja koulutamme asevelvollisem-
me. Teemme siis työmme soti-
laina niin hyvin kuin osaamme. 
Suojaammehan operaatioalueel-
lamme kansakunnan ytimen 
ydintä, jossa viivytysalue on noin 
Kauppatorin mittainen.

Rannikkotykistökoululla palkattuna työskennelleen henkilöstön vapaamuotoinen muisteluillan-
vietto järjestetään Merisotakoululla ja Suomenlinnan upseerikerholla torstaina 5.9.2013.

Ohjelma: 
15.00 Kokoontuminen ja MERISK:n esittely
16.00 – 18.00 Saunominen (oma pyyhe)
18.00 - Illanvietto Upseerikerholla
Kerholla mahdollisuus iltapalaan hintaan 15 €

Ilmoittautumiset osoitteeseen merisotakoulu@mil.fi 30.08. mennessä. Ilmoita samalla syöt-
kö kerholla. Järjestelyistä vastaa komentaja Petri Parviainen 040-5008318.

Tervetuloa!
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Auli Aho
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In M
em

oriam

K enraali Aimo Kaler-
vo Pajunen kuoli 22. 
maaliskuuta Kaunialan 

sairaalassa 81 vuoden ikäisenä. 
Hän oli syntynyt 20.11.1931 
Helsingissä upseerin poikana. 
Isä Arvi oli vuodesta 1914 pal-
vellut tsaarin armeijan ratsuvä-
essä ja ilmavoimissa, mutta pa-
lasi Suomeen vapaussodan al-
kaessa ja toimi lopulta jatkoso-
dassa Helsingin edustan rannik-
kotykistössä. Perheen muutettua 
Tornioon Aimo Pajunen kirjoitti 
itsensä ylioppilaaksi paikallises-
ta lyseosta 17-vuotiaana kevääl-
lä 1949. Jo neljä viikkoa myö-
hemmin hän aloitti sotilasuran-
sa varusmiehenä Turun Rannik-
kotykistörykmentissä.

Samana syksynä Aimo ko-
mennettiin reserviupseerikurs-
sille Merisotakouluun. Vilkas 
ja epäsotilaallisuuteen taipuva 
oppilas olisi ilmeisesti lähetet-
ty “maitojunalla” takaisin Tur-
kuun, jollei hänen hakemustaan 
saman koulun alkavalle 23. me-
rikadettikurssille olisi hyväksyt-
ty. Upseerin uralle hakeutuvista 
vallitsi huutava puute.

Kadetti Pajunen ei eden-
nyt kadettijohtajien arvoihin, 
mutta omaksui ponnistelemat-
ta kaiken mitä kurssi tarjosi, luki 
Lauri Viidan runoja Kukunorista 
ja Kalaharista sekä piirsi paris-
sa sekunnissa presidentti Paa-

sikiven profiilin luokan taululle 
matkien samalla tämän louskut-
tavaa puhetta. Kurssi valitsi yk-
simielisesti Aimon oppilaskun-
nan puheenjohtajaksi ja poru-
kan henkiseksi johtajaksi.

1950-luvun lopulle asti Ai-
mo Pajunen palveli nuorem-
man upseerin ja patterin päälli-
kön tehtävissä Kotkan edustan 
Rankin linnakkeella ja perusti 
siellä perheen Seija Guttormse-
nin kanssa. Hänet jopa valittiin 
sopuvaalilla Haapasaaren kun-
nan valtuustoon. Kova kilvoitte-
lu Sotakorkeakouluun pääsystä 
ei tuottanut vaikeuksia. Kurs-
sin aikana 1958-60 sekä opet-
tajat että opiskelutoverit ihmet-
telivät kapteeni Pajusen tehok-
kuutta. Yleisesti rankoiksi arvi-
oidut opinnot näyttivät lähin-
nä pitkästyttävän tätä. Yleisesi-
kuntaupseerin tutkinto - kurssin 
priimuksena - avasi uran, joka 
johtaisi ylimpiin tehtäviin ja ai-
kanaan kenraaliksi.

Puolustusneuvoston sih-
teeristöön Pajunen poimittiin 
nopeasti. Sitä kautta avautui 
mahdollisuus suoraan vaikut-
taa kovissa muutospaineissa ol-
leeseen Suomen puolustuspoli-
tiikkaan. Eräs tätä koskeva kyp-
syyskoe oli presidentti Kekkosen 
vuonna 1965 pitämä puhe, jo-
ta luonnehditaan hänen kauten-
sa tärkeimmäksi ulko- ja turval-

lisuuspoliittiseksi kannanotoksi. 
Presidentin perusajatuksen poh-
jalta kirjoitettava teksti tuli maju-
ri Pajusen tehtäväksi. Vuosikau-
sia puhetta siteerattiin ihaillen.

Pajusen toinen mittava työ 
oli ns. K-ohjelmaksi nimetty laaja 
materiaalin hankintasuunnitelma, 
joka oli tarkoitus toteuttaa erityi-
sen perushankintalain kautta. 
Yritys koki poliittisen epäonnis-
tumisen. Tästä takaiskusta tur-
hautuneena Pajunen aloitti syväl-
lisen pohdinnan siitä, miten po-
liittiset puolueet saataisiin kiin-
nostumaan puolustuspolitiikas-
ta ja ottamaan siitä niille kuulu-
vaa vastuuta. Tuloksena oli hä-
nen Maanpuolustus-lehteen kir-
joittamansa artikkeli “Tarvitaan-
ko meillä parlamentaarista puo-
lustuskomiteaa?” Kirjoittaja it-
se puolsi ajatusta. Asetelma oli 
sikäli erikoinen, että puolustus-
voimien johto oli eri mieltä arvel-
len, ettei poliitikkojen asiantun-
temus voi riittää päätöksiin siitä, 
mitä aseita puolustusvoimille tu-
lisi hankkia. Komitea asetettiin 
nopeasti, ja sen toimeksiannok-
si tuli Pajusen ajatusten mukai-
sesti kattavasti määrittää puolus-
tuspolitiikan suuntaviivat ja vas-
ta niiden perusteella ottaa kantaa 
hankintoihin. Hänestä tuli myös 
komitean pääsihteeri.

Nyt jälkeenpäin on nähtä-
vissä, että komitean mietinnös-

Aimo Pajunen 1931 - 2013
Puolustuspolitiikan nero ja haitarinsoittaja
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tä tuli suuri käännekohta. Paju-
nen ja Risto Hyvärinen kirjoitti-
vat muotoilut, joilla puolustus-
politiikka, puolueettomuuspo-
litiikka ja YYA-sopimus voitiin 
kytkeä yhdeksi käytännössä 
noudatettavaksi vakioksi. Jär-
kevöityneet perustelut johtivat 
myös puolustusvoimien materi-
aalihankintojen myönteiseen ke-
hitykseen. Vastaavia komiteoi-
ta asetettiin sitten eri nimillä ai-
na 1980-luvulle saakka. Aimo 
Pajusen aloittama prosessi kan-
toi siis pitkäaikaista hedelmää. 
Ei ole ihmeteltävää, että hänet 
ylennettiin everstiksi vuonna 
1971 vain 40-vuotiaana.

Puolustusministeriön so-
tilasasiainosaston päällikkönä 
Aimo Pajunen toimi vuodesta 
1975 ja jatkoi kansliapäällikkö-
nä vuosina 1979-94, siis yh-
teensä 20 vuotta. Näihin vuo-
siin sisältyi mahtava määrä eri-
laisia puolustuksemme poliitti-
sia ja hallinnollisia toimia. Vah-
vana toimijana Pajunen korosti 
ministeriön osuutta ja toimival-
taa, mikä ajoittain aiheutti ris-
tiriitoja ja hankausta suhteissa 
puolustusvoimiin. Viimeksi mai-
nittuhan on ministeriön alainen 
hallintoyksikkö, mutta samal-
la myös presidentti/ylipäällikön 
ja puolustusvoimain komenta-
jan suoraan johtama sotilaalli-

nen järjestelmä. Mitään sellai-
sia kahnauksia ei sentään esiin-
tynyt, joita ei olisi saatu kuntoon 
järjellä ja saunan lauteilla.

Aimo Pajunen oli vahvasti 
mukana kahdessa 1980/90-lu-
kujen vaihteessa tapahtunees-
sa suurhankkeessa. Ilmavoi-
mien hävittäjät korvattiin uu-
silla Horneteilla, mikä oli puo-
lustuskyvyllemme täysin välttä-
mätöntä. Kansliapäällikkö tuki 
hanketta vahvasti vaikuttamal-
la eduskunnan ja valtioneuvos-
ton suuntiin. Taloudellisesti han-
ke oli vaikea. Syvenevä lama ka-
vensi puolustusmäärärahoja ja 
Hornetit söivät monen vuoden 
rahat mm. maavoimilta. Paljol-
ti Pajusen valppauden ansiota 
oli, että saimme Itä-Saksan rau-
nioilta ostaa mahtavan määrän 
maakalustoa maksamalla noin 

kymmenen prosenttia niiden 
käyvästä hinnasta.

Aimo Pajunen olikin syn-
nynnäinen vaikuttaja kaikkiin 
kotimaisiin poliittisiin suuntiim-
me päin, talouselämään, johta-
viin virkamiehiin ja mediaan. Ul-
komaisissa yhteyksissä hän pär-
jäsi kuudella kielellä ja antamalla 
Suomen turvallisuuspolitiikasta 
kaikille tahoille samanlaisen ku-
van. Aimo Pajunen oli tarvittaes-
sa seuramies ja hurmuri sekä toi-
sessa paikassa kova neuvottelija, 
peluri ja maanpuolustuksen vah-
va edunvalvoja. Hän on taatusti 
ainoa täysi kenraali, joka on hiih-
tänyt Rumakurun tunturimajalle 
haitari selässään järjestääkseen 
siellä päivätanssit. Samalla hän 
kuitenkin oli myös ajatteleva ja 
tunteva ihminen. Juuri sellaiset 
henkilöt voivat kehittää meidän 
asioitamme eteenpäin.

Vähitellen pahentunut sai-
raus raskautti Aimo Pajusen elä-
män viimeisiä aikoja ja sitoi hä-
net vuosikausiksi vuoteenomak-
si. Puoliso Rea Nukari-Pajunen 
toimi työnsä ohella uupumatto-
mana omaishoitajana. Kaunia-
lan vuosina hänen vahva hen-
kinen tukensa toi helpotusta Ai-
mo Pajusen vaikeuksiin.

Jan Klenberg
Kirjoittaja on Aimo Pajusen ystävä

ja entinen puolustusvoimain 
komentaja

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Y leisesikuntaevers-
ti, rannikkotykkimies 
Olavi Aspinjaakko 

syntyi Mikkelissä 13.heinäkuu-
ta 1926. Ylioppilaaksi hän kir-
joitti Helsingin Normaalilyse-
osta 1945. Koulupoikana hän 
osallistui vapaaehtoisena talvi-
sotaan rannikkopuolustukses-
sa Säkkijärven alueella. Jatko-
sodassa kesällä 1941 vapaaeh-
toisuus jatkui Hangon Ryhmäs-
sä ja nostomiehenä RTR 11:n ri-
veissä sekä kesällä 1944 Suo-
menlahdella. Nuorukainen sai 
tuntuman ranikkopuolustuk-
sen sota-ajan arkipäivään. Sil-
loisia kokemuksia saimme lu-
kea useista eversti Aspinjaakon 
kirjoittamista artikkeleista. Esi-
merkkinä nuorukaisen terävistä 
havainnoista on mieleeni jäänyt 
everstin Hangon Rannikkopatte-
riston perinnepäivänä 1. elokuu-
ta 2011 pitämä Hangon Ryh-
mästä kertonut juhlapuhe. Lak-
kautettu patteristo olisi sillä päi-
vämäärälla täyttänyt 90 vuotta.

Varusmiesaika Suomenlin-
nan Rannikkolinnakkeistossa 

alkoi kesällä 1945. Merisota-
koulun Merikadettikurssi 19 oli 
vuorossa jo vuoden 1945 ai-
kana. Kadettikurssin päätyttyä 
vuonna 1947 vänrikiksi ylen-
netty kadettialikersantti aloit-
ti  viiden vuoden jakson nuoren 
upseerin tehtävissä Haminan 
Rannikkolinnakkeistossa se-
kä 3.ErRtPsto:ssa Haminan ja 
Kotkan edustan linnakesaarilla. 
Luutnantti- ja kapteenikurssien 
jälkeen oli kapteenilla edessään 
Sotakorkeakoulun Merisotalin-
ja 6 vuosina 1955-56. Yleise-

sikuntaupseerin tehtävät alkoi-
vat Turun Pohjoisen Sotilaspii-
rin esikunnassa 1957. Pääesi-
kunnan Rannikkotykistötoimis-
to oli seuraava palveluspaikka. 
PERttston jälkeen majuri Aspin-
jaakko oli Ru-kurssin johtajana 
Merisotakoulussa sekä rt-osas-
ton opettajana Tykistökoulussa 
Santahaminassa vuoteen 1964 
saakka. Näinä vuosina rannik-
kotykistoaselaji haki paikkaan-
sa maavoimien koulutusjärjes-
telmässä. Hakutyö ei aina ki-
vuitta sujunut. Jo reserviin siir-
tynyt eversti vertasi usein kes-
kusteluissa 1960-luvun organi-
saatio-ongelmia vuonna 1998 
tapahtuneeseen paluuseen me-
rivoimien yhteyteen. 

Eversti Aspinjaakko oli nii-
tä harvoja rannikkotykkimie-
hiä, jotka palvelivat kaikissa so-
danjälkeisissä rannikkotykistö-
joukko-osastoissa, aselajin so-
takouluissa sekä Pääesikunnan 
Rannikkotykistötoimistossa. Pat-
teristoupseerina Vaasan Rannik-
kopatteristossa vuosina 1965-
66, Turun Rannikkotykistöryk-
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Yleisesikuntaeversti

Vilho Olavi Aspinjaakko
1926 – 2013

Jokainen vuosikymmenien saatossa ilmestynyt Rannikon Puolustaja  
-lehden numero on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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mentin rykmenttiupseerina 
1966-69 sekä komentajana 
Vaasassa kolme vuotta ja sen 
jälkeen Hangossa 1971-76. 
PErttston päällikön tehtävistä 
eversti Aspinjaakko määrät-
tiin vuonna 1978 Poriin, Sa-
takunnan Sotilaspiirin päälli-
köksi, josta hän siirtyi täysin 
palvelleena  reserviin vuonna 
1986. Eläkevuodet hän viet-
ti tutuilla seuduilla Haminan 
alueella aktiivisesti aselajin-
sa tapahtumia seuraten sekä 
osallistuen Kotkan Rannikko-
patteriston ja Kotkan Rannik-
koalueen tilaisuuksiin. 

Yleisesikuntaeversti Olavi 
Aspinjaakolla oli uransa varrel-
la mahdollisuus perehtyä ko-
ko aselajin alueelliseen kir-
joon. Tarkkana ja terävänä ha-
vannoitsijana hänellä oli ky-
ky tuoda tietomääränsä esil-
le aselajin neuvottelupäivillä ja 
joukko-osastojen palavereissa. 
Eversti Aspinjaakko suhtautui 
kriittisesti merivoimien ja ran-
nikkotykistön uuteen yhteise-
loon, mutta taustalla olleet ke-
hityksen tosiasiat tunnustaen. 
Tiukka fyysisen kunnon ylläpi-
to jatkui läpi palvelusvuosien ja 
myös eläkevuosina. Moni nuo-
ri sotilas on saanut hiihtoladuil-
la ja cooper-testeissä katsella 
treenatun vanhemman soti-
laan kantapäitä. Tämän kir-
joittaja muiden joukossa.

Rannikkotykkiväki on 
menettänyt tiukan ja mielipi-
teissään taipumattoman am-
mattimiehen. Olkoon tuuli hä-
nen viimeisellä purjehduksel-
laan myötäinen!

Asko Kilpinen
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H änen kiinnostuksen-
sa laivoihin heräsi jo 
lapsuudessa Turussa 

lähellä Ab Crichton-Vulcan Oy:n 
telakkaa. 1920- ja 1930-luku-
jen taitteessa telakalla raken-
nettiin mm. sukellusveneemme 
sekä panssarilaivat Väinämöi-
nen ja Ilmarinen ja 1930-luvul-
la edelleen iso joukko linjalaivo-
ja Atlantin liikenteeseen. Näiden 
alusten vesillelaskuja hänenkin 
oli päästävä seuraamaan.

Laivastomme aluksia ei sii-
hen aikaan Turussa niinkään 
näkynyt, sillä laivasto oli sijoi-
tettu Helsinkiin. Laivastovierai-
ta kyllä Turussakin kävi jo tuol-
loin ja niitä Ekmankin kävi kat-
somassa. Kesänsä hän vietti Tu-
run saaristossa, jossa hän oppi 
purjehtimaan. Asevelvollisuusiän 
koittaessa hänen tavoitteena oli 
päästä laivastoon. Sinne pääse-
miseksi oli kuitenkin yritettävä 
vapaaehtoisena ennen kutsun-
taikää sillä normaalisti turku-
laispojat nimittäin päätyivät ty-
kistöön. Ekman oli kesän 1939 
panssarilaiva Väinämöisellä mat-
ruusina. Talvisodan alkaessa jäi 
aliupseerikoulu kesken ja hänet 
komennettiin uusiin tehtäviin. 
Hän joutui Helsingin Katajano-
kalle ilmatorjuntaan. Sodan lop-
puvaiheessa alkoi sitten Meriso-
takoulu ja välirauhan aika kului 
yliopisto-opiskeluissa. 

Kun jatkosota alkoi ennen 
juhannusta 1941, Ekman jou-
tui rannikkotykistöön ja Mäki-
luodon linnakkeelle. Syksyllä 
1941, kun merivoimista siir-
rettiin 3000 henkeä maavoi-
miin, Ekman oli yksi siirretyis-
tä ja hän joutui jalkaväkeen, 
JR 26:een, Ässärykmentiin. 
Kun tämä yksikkö purettiin tu-
li siirto JR 5:een, sitten vuon-
na 1942 Äänisen Rannikkopri-
kaatiin. Sieltä hän siirtyi taas 
takaisin merivoimiin. Syksyl-
lä 1942 Lukkosaaren patte-
rilta hänet komennettiin sak-
sankielen taitoisena syyskuun 
alussa Merivoimien esikunnan 
käyttöön. Sieltä hänet komen-
nettiin edelleen 30.9.1942 Tal-
linnaan suomalaisen radioase-
man päälliköksi.  Suomalaisten 
muodostama radioryhmä työs-

Per-Olof Ekman
syntyi 12.10.1920 Turussa  
ja kuoli Helsingissä 8.12.2012
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29 (Schildts 1985) ja Sukellus-
venesotaa Itämerellä (Merikus-
tannus 1987). Hän oli myös 
muutamien kirjojen avustava-
na kirjoittajana: Finland i krig 
1939-1944 (Schildts 1986): 
Merisota-jakso ja Suomen Lai-
vasto sodassa 1939-1945 (Tie-
toteos 1991): Taulukot.

Ekman sai myös tunnus-
tusta laivastohistoriallisista kir-
joituksistaan. Vuonna 1981 hän 
sai Sveriges Flotta-yhdistyksen 
hopeisen ansiomitalin sekä Me-
rivoimien kunniaplaketin. Vuon-
na 1982 hän sai Svenska Litte-
ratursällskapetin kirjallisuuspal-
kinnon. Hänet palkittiin Laivas-
to Killan pronssisella levykkeellä 
1990 ja Helsingin Laivastokil-
lan hopeisella ansioristillä 1992. 
Viimeisimpänä tunnustuksena 
hänelle myönnettiin Sotahisto-
riallisen seuran Hopeinen ansio-
merkki (2004).

Per-Olof Ekman oli Laivasto 
Killan jäsen vuodesta 1981 se-
kä Meriupseeriyhdistyksen kut-
sujäsen vuodesta 1984. Sotila-
sarvoltaan Ekman oli luutnant-
ti res (1956).

koonnut: Jyrki Myllyperkiö
kapteeniluutnantti evp
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kenteli talossa, jossa oli myös 
saksalaisten Kriegsmarinen ra-
diokeskus. Suomalaisen ryh-
män tehtävänä oli omien radio-
verkkojemme kuuntelu ja mää-
rättyjen tietojen välittäminen 
aseveljillemme, jotka toimitta-
vat ne omille yksiköilleen (Ek-
manin oma artikkeli; Rannikon 
Puolustaja 2/1996, s. 18-19).

Vuonna 1944 syyskuun 
alussa solmittu aselepo Neu-
vostoliiton kanssa lopetti tehtä-
vät Tallinnassa. Tämän jälkeen 
Ekman joutui radiokuunteluryh-
mänsä kanssa vielä komennuk-
selle Neuvostoliittoon sukellus-
veneprikaatin johtoalukselle La-
vansaareen. Sieltä hän pääsi 
jouluksi vihdoin siviiliin. 

Sodan jälkeen hän valmis-
tui ekonomiksi 1947. Liike-elä-
män palveluksessa hän toimi 
mm. Fennian, Bernerin ja Im-
perial Chemical Industries (ICI) 
palveluksessa. 1980-luvun tait-
teessa hän jäi ICI:ltä eläkkeelle. 

Per-Olof Ekmanin kiinnos-
tus laivoihin ja mereen tulee jo 
lapsuudesta ja nuoruusvuosil-
ta. Omakohtaiset kokemukset 
sota-ajalta antoivat hänelle nä-

köalapaikkoja merisotaan. Vuo-
desta 1950 lähtien hän kirjoitti 
satoja artikkeleita koti- ja ulko-
maisiin ammatti- ja päivälehtiin. 
Hän kirjoitti mm. yli 100 artik-
kelia sekä Navigator-lehteen et-
tä ruotsalaiseen Sveriges Flot-
ta-julkaisuun. Ja useita artik-
keleita mm. seuraaviin lehtiin: 
Hufvudstadsbladet, Ankkuri, 
Tidskrift för Kustartilleriet, Ma-
rine Rundschau, Seekiste jne.

Per-Olof Ekman oli erittäin 
tuottelias kirjoittaja. Mutta var-
sinaisen kirjallisen tuotantonsa 
hän aloitti vasta eläkkeelle pääs-
tyään. Vuosien saatossa pöytä-
laatikkoon kertyneet luonnokset 
päätyivät julkaistaviksi 1980-lu-
vulla. Hänen kirjoituksensa olivat 
erittäin asiantuntevia. Erityisen 
tarkka ja huolellinen hän oli tieto-
jen (historian) paikkansa pitävyy-
destä ja oikeellisuudesta. Hän oli 
suorastaan tuohtunut, jos joku oli 
kirjoittanut historian tapahtumis-
ta tai ajankohdista väärin tiedoin. 

Ekmanin kirjoittamia kirjo-
ja ovat: Sjöfront (Schildts 1981), 
Meririntama (WSOY 1983), Ha-
vsvargar (Schildts 1983), Krigs-
vardag (Schildts 1984), Dragon 
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A ivan tavanomaisella 
maalaisjärjellä ajatel-
len näistä elementeis-

tä pitäisi olla helppo rakentaa toi-
miva ja maanpuolustusta todella 
vahvistava poliittinen linja. Kan-
salaiset tahtovat puolustaa maa-
taan, joten heille täytyy antaa 
keinot. Ne taas maksavat enem-
män kuin pienellä maalla on va-
raa, eli kaikilla pienillä mailla on 
turvallisuusvaje, kuten amiraali 
Juhani Kaskeala sanoi jo vuosia 
sitten. Eteen tulee siis väistämät-
tömästi kansainvälinen yhteistyö.

Liittoutumiskammo nousee 
tässä esiin. Kansalaisten enem-
mistön Nato-kammo on pitkään 
tunnettu tosiseikka. Mutta ke-
väällä Helsingin Sanomissa jul-
kaistu mielipidetutkimus osoitti, 
ettei tämä vieroksunta kohdistu 
vain vuosikymmenten saatossa 
demonisoituun läntiseen puo-
lustusliittoon vaan myös puo-
lustusliittoon Ruotsin kanssa. 

Vastarinta molempia kohtaan on 
suurin piirtein samalla tasolla.

Talvisota-ilmiön 
nykypäivää

Suomen selviytymissodat tal-
visota, jatkosota ja Lapin sota 
olivat käsittämättömän hieno-
ja saavutuksia. Niiden merkitys 
on korostunut sitä mukaan kun 
tietoisuus miehityksen ja pak-
kovallan todellisuudesta työn-
tyy ihmisten mieliin sodan jäl-
keisten vuosikymmenten lipo-
van vääristelyn sijalle. Puolen 
vuosisadan miehitys Baltian 
maissa tai saman pituinen sa-
telliitin asema Moskovan tiukasti 
sementoidussa määräysvallassa 
itäisen Keski-Euroopan maissa 
vaikuttavat vielä vuosikymme-
niä ellei vuosisatoja. Se murs-
kasi yhteiskunnan perusraken-
teet, orastavan demokratian , 
vapaan yritteliäisyyden, ihmisoi-
keuksien toteutuksen oikeusval-

tiopyrkimykset ja terveen talo-
udellisen pohjan rakentamisen.

Mutta perintö ei ole yksin 
myönteinen meillekään. Meille 
jäi menetyksistä harhainen ku-
va, että Suomi pärjää aina ja 
ikuisesti parhaiten omilla jaloil-
laan seisten, vieraaseen apuun 
luottamatta. Tätä voisi kutsua 
vaikkapa talvisodan hengen 
kielteiseksi perinnöksi. 

Ensiksi ajatuksen pohja 
pettää siinä, että todellisuudessa 
Suomi sai apua sekä talvisodas-
sa että jatkosodassa. Maamme 
sai Ruotsilta taloudellista tukea 
ja aseita, ja maamme pohjois-
osan ilmapuolustuksessa aut-
toi ruotsalaisten vapaaehtoisten 
lentorykmentti – virallisen Ruot-
sin hävittäjillä, tietenkin. Jatko-
sodassa saksalaiset huolehtivat 
itärintaman puolikkaan puolus-
tuksesta, minkä lisäksi Saksan 
ilmavoimien panos ratkaisevis-
sa Talin-Ihantalan taisteluissa oli 

Suomen yhtälö on  
käymässä kestämättömäksi
Suomen puolustuspoliittinen pohdinta on ajautunut vaaralliseen noidankehään, 

josta irtautumista ei yksikään poliittinen johtaja ole yrittänyt tosissaan ratkaista. 

Yhtälön kummallisuuteen vaikuttaa neljä tekijää: kansalaisten poikkeuksellisen voi-

makas puolustustahto, maanpuolustuksen muuttuminen aikaisempaa teknisem-

mäksi  nykyaikaisten aseiden johdosta, raha ja liittoutumiskammo. 

Olli Kivinen
Olli Kivinen, VTM, sanomalehtimies, s. 1939. Res yliluutnantti (rannikkotykistö). 
Kirjoittanut Helsingin Sanomiin vuodesta 1960. Lontoon kirjeenvaihtaja 1965 – 70.  
ulkomaantoimituksen esimies 1970 – 1993. Pääkirjoitustoimitus 1993 – 2004.  
Viikoittainen kolumnisti, vuodesta 1978 ulkomaan sivulla, sitten 1993 – 2004  
pääkirjoitussivulla, vuodesta 2004 riippumaton kolumnisti kerran kuukaudessa.

Kansakunnan tahtotila
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merkittävä, saksalaisista aseista 
puhumattakaan. 

Sodan jälkeen alkoi apua 
saapua lännestä ja erityisesti 
Yhdysvalloista, kun siellä vih-
doin huomattiin, että Suomi 
ei olekaan luopumassa kamp-
pailusta. Maamme ei katsonut 
voivansa Neuvostoliiton pai-
nostuksen johdosta ottaa vas-
taan Marshall-apua, mutta sai 
loppujen lopuksi luottoja hyvil-
lä ehdoilla jokseenkin samanlai-
sia määriä.

Erityisesti talvisodan aika-
na kansainvälinen mieliala oli 
vahvasti Suomen puolella ja 
maahamme virtasi vapaaehtoi-
sia. Apujoukkoja koottiin Rans-
kassa ja Britanniassa. Se vai-
kutti rauhan solmimiseen tilan-
teessa, jossa voimavaramme al-
koivat ehtyä musertavan ylivoi-
man edessä.

Yksin pärjäämisen myytti 
jäi elämään niin voimakkaana, 
että se torjuu sodankäynnin ny-
kyaikaiset muutokset. Siviilikir-
joittajan ei tarvitse käydä sota-
korkeakouluja ymmärtääkseen, 
että ajatus 500 000 miehes-
tä vuosikausia Karjalan metsis-
sä on yhtä mennyttä aikaa kuin 
suusta ladattavat kiväärit ja ty-
kit. Yleinen hokema on, että up-
seerit käyvät aina edellistä so-
taa. Tämä ajatus on heittänyt 
häränpyllyn: nykyään upseerit 
tietävät, mistä uudenaikaisessa 
sodankäynnissä on kyse. Kan-
san enemmistö katsoo Tunte-
matonta sotilasta Itsenäisyys-
päivänä ja käy sitä kautta edel-
lisiä sotia. Yhteinen pohja löy-
tyy vain siitä, että oman alueen 
puolustuksesta täytyy huoleh-

tia omin voimin niin pitkälle kuin 
rahkeet suinkin kestävät.

Poliittinen eliitti kiertelee

Kansan epäluulon liittoutumista 
kohtaan ymmärtää, koska polii-
tikot vakuuttavat sille alituiseen, 
ettei mitään huolta eikä liittou-
tumistarvetta ole. Tätä selittelyä 
voisi nimittää ilkeilläkin nimillä, 
koska poliittinen eliitti tietää ti-
lanteen varsin hyvin. Tästä on 
hyvin selkeä todistus. Välttääk-
seen kauhistuttavan Naton ja 
muun liittoutumisen Suomi etsii 
vimmaisesti vaihtoehtoja. Kes-
keiset niistä ovat pohjoismaalai-
nen yhteistyö ja EU:n puolus-
tuspolitiikka. Kumpikin on unel-
mahöttöä.

Suomen yhtälön vaikeus 
heijastuu erinomaisesti kevääl-
lä julkaistussa valtioneuvoston 
turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tisessa selonteossa. Se on pon-
neton yhteenveto tilanteesta; si-
vut täyttyvät hurskaista toiveis-
ta. Hyvällä syyllä voi kysyä, 
miksi se tehtiin. Mitään lääkkei-
tä ei tarjota, ja rahapäätökset 
siirretään seuraavalle hallituksel-
le, jota paperi ei tietenkään si-
do. Liittoutumattomuuden kus-
tannukset nousevat jokaisessa 
maassa, joka yrittää säilyttää 
puolustuksensa uskottavuuden; 
pelkällä maanpuolustustahdolla 
sitä ei saavuteta.

Selonteon varsinainen kar-
hunpalvelus on se, että asiakirja 
tukee maamme keskustelemat-
tomuuden kulttuuria.

EU puolustus

EU:n puolustus pysyy taivaan-
rannan kultapilvenä nähtävissä 

olevan tulevaisuuden ajan. En-
siksikin, tehokas monenkeski-
nen puolustus edellyttää vank-
kaa poliittista yksimielisyyttä. 
EU on ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikassaan varpusparvi jopa var-
sin pienissä kysymyksissä, puo-
lustuksesta puhumattakaan. 
EU-puolustus saattaa toteutua 
joskus useiden vuosikymmen-
ten kuluttua, mutta se edellyt-
tää yhdentymisen syventymistä 
aivan uudelle tasolle – se ei ole 
näinä päivinä muodissa.

Toiseksi, yhdenkään EU-
maan veromaksajat eivät halua 
maksaa toista puolustusraken-
netta Naton rinnalle. Todellisuu-
den kertoo taas kaksi lukua, joi-
ta on toistettu loputtomiin: EU:n 
27 jäsenestä Natoon kuuluu 21. 
Suomen ja Ruotsin lisäksi Na-
ton ulkopuolella ovat Malta ja 
Kypros, joilla on koko lailla erilai-
sia ongelmia kuin meillä. Itäval-
ta on Naton jäsenmaiden ympä-
röimä. Irlanti on kahden mahta-
vimman Nato-maan Yhdysval-
tain ja Britannian välissä.

Vaihtoehtojen etsimisessä 
Suomen poliittinen eliitti on si-
tonut itsensä umpisolmuun. Se 
vedettiin todella tiukaksi farssis-
sa, joka koskee Suomen Hor-
netien lentelyä ilmakehää pilaa-
massa Jäämerellä joskus pa-
ri vuoden kuluttua. Se käy esi-
merkiksi tilanteesta, jossa Suo-
mi pyrkii hampaat irvessä Na-
ton iholle ilman, että sillä on 
suurta merkitystä maamme 
puolustamiselle, kuten esimer-
kiksi omissa nurkissa tapahtu-
villa pohjoisilla lentoharjoituksil-
la. Se on yhtäkkiä kauhea mör-
kö, vaikka suomalaiset upsee-

Kansakunnan tahtotila
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rit ovat komentaneet Nato-ope-
raatiossa ja maamme menee li-
ki kaikkialle missä Nato operoi, 
osoittaakseen toimivansa rau-
hankumppanina tehokkaam-
min kuin Nato jäsenmaat. Tä-
mä tehdään ”ilmaiseksi”, ilman 
päätösvaltaa Natossa ja ilman 
sen 5. artiklan suojaa.

Sen johdosta on suoranais-
ta kansalaisten harhaan johta-
mista puhua EU:sta puolustus-
ratkaisuna. EU on maallemme 
keskeisen tärkeä pehmeän tur-
vallisuuden ja vaurauden luo-
ja, mutta ei puolustuksen ko-
van ytimen tuottaja. Selonteos-
sa esitetty ajatus EU:n visios-
ta ulko- ja turvallisuuspolitiikas-
ta on yksi asiakirjan hurskaista 
toiveista. Nykyinen talousahdin-
ko korostaa edellä mainittujen 
perusasioiden merkitystä. Tämä 
on muista tekijöistä riippumaton 
yksinkertainen tosiseikka.

Sekä Suomessa että Ruot-
sissa on noussut esiin valmis-
tautuminen avun vastaanotta-
miseen. Etenkin Ruotsissa se 
on noussut puolustuspolitii-
kan keskeiseksi ytimeksi, kos-
ka puolustusuudistus on vie-
nyt maalta uskottavan puolus-
tuksen. Liittoutumattomuuden 
harhakuvan ylläpito käy ko-
ko ajan kalliimmaksi. Muutos 
on antanut uutta puhtia vuo-
sikymmeniä velloneille huhuil-
le, että Ruotsilla on itse asias-
sa harvojen ja valittujen tiedos-
sa oleva salainen puolustusso-
pimus Naton tai Yhdysvaltojen 
kanssa. Ruotsissakin on huo-
mattu perusasia: kaiken tarvit-
tavan materiaalin – esimerkik-
si tehokkaitten ja hyvin kalliiden 

ohjusten – hankkiminen omalla 
rahalla käy suhteettoman kalliik-
si. Liittoutuneilla mailla on pa-
han paikan tullen pääsy yhtei-
siin varastoihin. 

Useiden näiden kannanot-
tojen takaa paistaa aikansa elä-
nyt ajatus, että teeskentelemäl-
lä liittoutumattomuutta Suomi 
ja Ruotsi olisivat jollakin lailla 
eri asemassa kuin muut länti-
sen Euroopan maan. Ajatusrata 
pilkkaa venäläisten upseerien ja 
poliittisten johtajien hengenlah-
joja. Totta kai siellä tiedetään, 
että nämä pienet pohjoiset maat 
ovat vankka osa länsileiriä, jota 
Venäjällä käytetään vihollisku-
vana, kun oman maan kansa-
laisia täytyy houkutella tiukalla 
kansallismielisyydellä tukemaan 
vallanpitäjiä.

Toisin sanoen, Suomi ei ole 
liittoutumaton. EU-jäsenyys ja 
sen jälkeiset päätökset takaavat 
sen; EU on poliittinen, taloudel-
linen ja sotilaallinen liitto, vaikka 
sillä ei yhteistä sotavoimaa ole-
kaan.  Maassamme ei ole tut-
kittu, kuinka paljon suomettu-
misajan rasitteet vaikeuttavat tä-
män perusasian ymmärtämistä.

Selonteossa sanotaan, että 
Suomikin edistää EU:n yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kan kehittämistä, ”jonka kaut-
ta syntyy yhteistoimintakykyä 
sotilaallisen avun vastaanotta-
miseen ja antamiseen.” Mistä 
apu tulee liittoutumattomuutta 
julistavalle? EU:n yhteisvastuu-
lauseke on puolustuksen kovan 
ytimen kannalta katsottuna sa-
nahelinää. Niin on myös kap-
pale, jonka mukaan aktiivinen 
puolustusyhteistyö parantaa 

Suomen ennaltaehkäisykykyä. 
”Yhteistyö ei tarjoa turvatakui-
ta, mutta se edesauttaa poliitti-
sen tuen ja sotilaallisen ja muun 
avun saamista tilanteessa, jossa 
Suomen voimavarat osoittautui-
sivat riittämättömiksi”. Toistaen, 
mistä apu tulee liittoutumatto-
muutta vakuuttavalle?

Samat ongelmat vaivaavat 
pohjoismaista yhteistyötä. Kol-
me hoitaa puolustuksen Naton 
kautta. Liittoutumattomat Ruot-
si ja Suomi ovat jopa muodostu-
massa sotilaalliseksi valkoisek-
si läikäksi muuttuvassa geopo-
liittisessa asetelmassa. Suunta-
usta vahvistavat yritykset alistaa 
maanpuolustus aluepolitiikalle. 

Pohjoismainen yhteistyö 
on Suomelle ensiarvoisen tär-
keä kiinnekohta ja viiteryhmä, 
mutta se ei saa sokaista puo-
lustusasioissa. Nykyinen ohjuk-
siin ja nopean toiminnan jouk-
koihin nojaava strategisen iskun 
luoma vaara on täysin torjutta-
vissa vain pelotteella. Sillä tar-
koitetaan sotilaallista kykyä, jo-
ka pystyy tuottamaan mahdol-
liselle hyökkääjälle sietämättö-
miä tappioita. Suomella ja Ruot-
silla ei sitä ole, Pohjoismailla ei 
sitä ole, EU:lla ei sitä ole. Jo-
ka tapauksessa kaikkia halua-
vat pitää keskeiset maanpuolus-
tusasiat omassa päätöksenteko-
vallassaan. 

Raha vaikuttaa hyvin pal-
jon myös Suomen yhtälön kah-
teen peruspilariin, yleiseen ase-
velvollisuuteen ja koko maan 
puolustamiseen. Puolustuk-
sen uskottavuuden toteuttami-
nen vaatii aivan eri luokan ra-
hoja kuin ne vaikkapa 150 mil-
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joonaa, jonka parissa eduskunta 
on viime aikoina tuskaillut.

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Selonteon vakava ongelma on 
Suomen lähiympäristön kuvai-
lu, mikä koskee tietenkin ennen 
muuta Venäjää, koska Norja ja 
Ruotsi eivät pyri liittämään mei-
tä poliittis-sotilaalliseen vaiku-
tuspiiriinsä.  Tuskin tanskalai-
setkaan palaavat rannikoillem-
me tihutöihin puolen vuositu-
hannen tauon jälkeen, eikä vi-
rolaisista tarvitse kantaa huolta.

 Selonteko ei käsittele riit-
tävän selkeäsanaisesti Venä-
jän pieninä askeleina tapahtu-
vaa lipumista pois kansaval-
lasta ja kansalaisyhteiskunnas-
ta. Esimerkiksi liiallisesta peh-
meydestä riittää vaikkapa vir-
ke, jonka mukaan monia huo-
lestuttavat myös kansalaisjärjes-
töihin ja tiedonvälitykseen koh-
distuvat rajoitukset sekä uudis-
tetun lainsäädännön toimeen-
pano. Jatkossa pohditaan op-
position asemaa ja sitä, kana-
voituuko opposition työ ylipää-
tään tavanomaiseen puoluejär-
jestelmään, ”mikäli koetaan, et-
tä vapaa poliittinen kilpailu ei 
ole mahdollista”.

Todellisuus on näiden koh-
tien kohdalla paljon armotto-
mampi: kansalaisjärjestöt ovat 
joutuneet jatkuvan painostuk-
sen ja suoranaisen vainon koh-
teeksi. Keskeiset tiedotusväli-
neet eli ennen muuta valtakun-
nalliset televisiokanavat ovat tiu-
kasti hallituksen äänitorvia. Uu-
distettu lainsäädäntö on suurel-
ta osalta kansalais- ym. vapauk-
sia rajoittavaa. ”Vapaa poliitti-

nen kilpailu” ei ole toteutunut 
vaaleissa kertaakaan tiedotus-
välineiden hallinnan, säädösten 
ja ehdokasasettelun johdosta.

Vastaavasti Venäjän so-
tilaallisia voimavaroja käsitel-
täessä ei juuri mainita mitään 
Suomen ja Baltian lähialueille 
sijoitetuista uusista aseista ja 
joukoista. Selonteko ei kiinni-
tä huomiota esimerkiksi Maan-
puolustuskorkeakoulun strategi-
an laitoksen viimeaikaisiin Alpo 
Juntusen ja Stefan Forss et al 
ryhmän julkaisuihin.

Myös Venäjän kansallis-
mielisyyden ja ulkomaalaisvi-
han lietsomisen nopea nousu 
jää liian vähälle huomiolle. Kai-
kista vaikeuksista yritetään syyt-
tää ulkopuolisia.

On vaikeaa ymmärtää, mi-
ten todellisuuden välttely palve-
lee maamme etua.

Puolustuksen 
kehittäminen

Selonteoin kohta ”Suomen puo-
lustuksen kehittäminen” koros-
taa perusteetonta toiveikkuut-
ta. Siinä luetellaan mitä kaik-
kea pitäisi tehdä, mutta ei mi-
ten ja millä voimavaroilla. Teks-
tissä on myös epäjohdonmukai-
suuksia. Kansainvälisellä yhteis-
työllä voidaan päällekkäisyyksiä 
välttää. Se vaikuttaa myös mah-
dollisuuksiin vaikuttaa puolus-
tusyhteistyönsisältöön ja raken-
teisiin. Vaikuttavuuden maksi-
mointi on tekstin mukaan eri-
tyisen tärkeää Suomelle. Aikai-
semmin oli jo todettu, että Na-
to on keskeinen tekijä Euroopan 
turvallisuusrakenteissa. 

Toisaalla taas sanotaan rea-

listisesti, että jäsen on jäsen ja 
rauhankumppani on rauhan-
kumppani, eli Suomi ei todelli-
suudessa ole niissä tärkeimmis-
sä pöydissä, joissa tehdään mei-
täkin koskevia päätöksiä. Oikeita 
pöytiä on aiheetta pilkattu, kos-
ka niissä pystytään ainakin es-
tämään Tilsitin rauhan ja Molo-
tov-Ribbentrop –sopimuksen ti-
lanne. Niissä meille ei edes ker-
rottu, minkälaisena vaihtoraha-
na maatamme haluttiin käyttää.

Koska kaikki läntisen Eu-
roopan maat joutuvat säästä-
mään, niin kaikki toiminta hoi-
detaan Naton jäsenmaissa en-
tistäkin selvemmin puolustuslii-
ton puitteissa. Niihin kuuluvat 
myös suhteet Yhdysvaltoihin, 
jonka tärkeyttä Suomelle selon-
teko käsittelee perusteellises-
ti. Maailmanlaajuisesti katsoen 
on huolestuttavaa, että demo-
kraattiset maat pudottavat puo-
lustusbudjettejaan. Jopa Yhdys-
valloissa on havahduttu sotilas-
kulujen käsittämättömän ko-
vaan tasoon. Samaan aikaan 
epädemokraattiset suuret maat 
Kiina ja Venäjä kasvattavat soti-
lasbudjettejaan. Erityisesti länti-
sen Euroopan on syytä olla huo-
lissaan kehityksestä, koska Yh-
dysvallat siirtää kansainvälisen 
toimintansa painopistettä Tyy-
nelle merelle ja Kaukoitään.

Suurimman lohdun tämän 
ratkaisemattoman yhtälön edes-
sä antaa se, ettei suurkonfliktien 
merkkejä ole näkyvissä. Iloa hil-
litsee se, että sodan ja aidon 
rauhallisen yhteistyön välillä on 
laaja kirjo muita painostuskeino-
ja, joilla hankalia naapureita voi-
daan panna kuriin.
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M erisotakoulun tak-
tiikan keskustelu-
kerhossa on sivut-

tu uhka-käsitettä. Merellinen 
uhka-arvio kattaa niin pinnan-
alaisen, pinta- kuin ilmauhkan. 
Lisäksi puolustajan on otettava 
huomioon esimerkiksi kyber-uh-
ka ja asymmetriset uhkat. Uh-
ka on monitasoinen, mutta tär-
keä peruselementti sotilaallisel-
le toiminnalle.

Tekninen taso  
– maali ja sen uhka-arvo

”Savua kaakosta!” Meripuolus-
tuksemme historiaan perehty-

neille tuttu tähystäjän havainto 
kajahti Russarön linnakkeella aa-
mulla 1.12.1939. Savun aiheut-
ti Neuvostoliiton sota-alusosasto, 
jota johti risteilijä Kirov. Osasto 
perääntyi, kun linnakkeen tykis-
töllä osuttiin Kiroviin ja hävittäjä 
Stemitelnyjiin. Rannikkotykistö-
kantaman piirissä ei enää sodan 
aikana nähty vihollisaluksia. Uh-
ka mm. kauppamerenkulkuam-
me vastaan oli torjuttu.

Uhkan analysoinnissa kes-
keinen termi on maalin uhka-ar-
vo. Jokaisella yksittäisellä maa-
lilla, kuten aluksella, on pe-
rusuhka-arvo. Alusosaston pe-

rusuhka-arvo on yksinkertais-
taen alusten perusuhka-arvo-
jen summa. Kun alus liitetään 
sen tehtävään, perusuhka-arvo 
muuttuu uhka-arvoksi. Esimer-
kiksi satamaan tukeutuvan rai-
vaajan perusuhka-arvo muut-
tuu uhka-arvoksi, kun alus al-
kaa siirtyä kohti raivauskohdet-
taan merimiinoitetta. Uhka-arvo 
kasvaa sitä suuremmaksi mitä 
lähemmäksi raivaaja siirtyy mii-
noitetta ollen huipussaan rai-
vaussuorituksen aikana. 

Edellä kuvatun yksinkertai-
sen mallin vaikeuskerroin alkaa 
kasvaa, kun johtajalla on edes-
sään monimaalitilanne. Malli on 
kuitenkin tärkeä perusta taiste-
lun suunnittelulle ja johtamisel-
le. Johtajien on arvioitava vas-
tustajan maalien uhka-arvot ja 
käytettävä oma voima optimaa-
lisesti uhkan torjuntaan. Taiste-
lussa pitää yleensä päättää no-
peasti, mihin maaleihin käyte-
tään ohjuksia, mihin tykistötul-
ta ja missä parhaaseen torjun-
taan kykenee vaikkapa rannik-
kojääkärijoukko. Yksinkertai-
simmillaan uhka-arvolasken-
ta voi perustua intuitioon, mut-
ta parhaimmillaan analyysiä tu-

Uhka sotilaallisessa 
suunnittelussa 
– teoriaa ja mallinnuksia

Sakari Martimo
Kommodori

Kansakunnan tahtotila

Teem
a

Kirov oli Neuvostoliiton laivaston Kirov-luokan risteilijä, joka palveli 
Itämerellä 1930-luvun lopusta aina v. 1974 romuttamiseensa saakka.
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kee tietokonepohjainen sovel-
lus. Joka tapauksessa uhka-ar-
vojen määrittäminen tehostaa ja 
tukee päätöksentekoa. 

Operatiivinen taso  
– uhka meripuolustuksen 
suunnittelussa

Uhka-arvio on operatiivisen 
suunnittelun lähtökohta. Mi-
tä tarkemmin tunnemme mah-
dollisen vastustajan tekniikan 
ja taktiikan, sitä tehokkaammin 
osaamme suunnitella vastatoi-
memme. Uhka-arvion pohjaksi 
tarvitaan siis vastustajan merel-
lisen sotilaallisen määrän ja laa-
dun kartoittaminen. 

Uhka-arvion laadinnassa 
on pohdittava myös vastustajan 
joukkojen tehtävät ja tavoitteet. 

Muutama iterointikierros tehtä-
vien ja käytössä olevan potenti-
aalin kesken kirkastaa uhka-arvi-
ota. Kun tämä sopeutetaan vielä 
maastoon ja vuodenaikaan, alka-
vat kartalle piirrettävien punais-
ten nuolien koot, suunnat ja ai-
kamääreet konkretisoitua. 

Tämän jälkeen hyväksi 
koettu keino on sotapelaaminen. 
On silmiä avaavaa suunnitella ja 
pelata hyökkääjän roolissa esi-
merkiksi merikoukkaus rannikol-
le tai merenherruuden saavut-
taminen ja ylläpitäminen Suo-
menlahdella. Sotapelaamisel-
la kirkastuvat vastustajan sekä 
omien joukkojen heikkoudet ja 
vahvuudet. Lisäksi syntyy vaih-
toehtoisia toimintamalleja.

Kuvaava esimerkki on Suo-

men sotilaallinen uhka-arvio en-
nen talvisotaa. Sota ei tullut yl-
lätyksenä, ja hyökkääjän tavoi-
te arvioitiin oikein. Voimasuhteet 
ja painopistekin olivat kutakuin-
kin oikeat. Sen sijaan aito strate-
ginen yllätys oli hyökkääjän voi-
ma pohjoisessa. ”Divisioonaan 
joka polun suunnasta” ei ollut 
varauduttu. Toisaalta sodan joh-
don ennakoima jäisen Suomen-
lahden mahdollistama merikouk-
kaus jäi toteutumatta lukuun ot-
tamatta Kotkan - Haminan edus-
talle torjuttua hyökkäysyritystä.

Kansallinen taso – uhka 
maanpuolustustahdon 
perustana

Maanpuolustustahto on mon-
isäikeinen ja -tasoinen termi. 

Kenraali Hägglund kartan ääressä elokuun alussa v. 1941.
SA-KuVA
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Yksinkertaistaen maanpuolus-
tustahdon syntymiseen tarvi-
taan arvostus omaan järjestel-
mään: syy puolustautua. Yhte-
nä ”maailman parhaana maana 
elää” meillä suomalaisilla lienee 
hyviä syitä puolustautua. 

Lisäksi tarvitaan uhka: mi-
tä ja ketä vastaan puolustaudu-
taan. Kokonaisturvallisuudel-
lemme on määritetty monen-
moista uhkaa taudeista, rikol-
lisuudesta ja terrorismista aina 
ilmastomuutoksen vaikutuksiin 
saakka. Myös sotilaallinen uhka 
kuuluu tähän joukkoon.

Sotilaallinen uhka mallin-
netaan usein kolmiona, joka 
muodostuu sotilaallisesta po-
tentiaalista, sen käyttötaidosta 
ja tahdosta käyttää potentiaalia. 
Kahdesta ensimmäisestä saa-
daan paljon tietoa julkisista läh-
teistä. Kokenut analyytikko pys-
tyy karsimaan tietomassasta ta-
halliset tai tahattomat väärät tie-
dot siten, että lopputulos vastaa 
yleensä riittävän hyvin totuutta.

Vastustajan tahtoa tai tahto-
tilaa on paljon vaikeampi määrit-
tää. Usein kansalliset tavoitteet 
pyritään peittelemään, mikä te-
kee arvioinnista vähintään epä-

tarkkaa. Ilman salaamistakin ar-
viointi on vaativaa. Neuvostolii-
ton arvio suomalaisten tahtotilas-
ta talvisodan alla lienee klassinen 
esimerkki pieleen menneestä 
tahtoanalyysistä. Torvisoittokun-
nat kun eivät ottaneetkaan rajoil-
la vastaan hyökkääjää. 

Toisena esimerkkinä voi 
mainita joukkotuhoaseet ja 
Saddam Husseiniin henkilöity-
nyt uhka, jotka olivat Yhdysval-
tain Irak-operaation tärkeä pe-
ruste. Arvioidun uhkan poten-
tiaaliosa osoittautui liioitelluksi, 
kun perusteluna käytettyä ”sa-
vuavaa asetta” ei löytynytkään. 
Uhka-arvion tahto-osalle löytyi 
todistusvoimaa Irakin johdon 
toimista lähihistoriassa. Todelli-
nen tai kuviteltu, uhka luo tar-
peen puolustautumiselle.

Tahto osana sotilaallista 
uhka-arviota

Vain jokin vuosi sitten Yhdysval-
tojen ja Venäjän ulkoministerit 
painoivat yhdessä Reset-napu-
laa uuden aikakauden merkiksi. 
Puhuttiin esimerkiksi yhteistoi-
minnasta ns. ohjuspuolustuskil-
ven rakentamisessa. Pikkuhiljaa 
asetelma on muuttunut. Mainit-

tu ohjuskilpi perustuu Naton (tai 
Yhdysvaltain) suorituskykyihin, 
ja samalla Venäjä kehittää rajusti 
asevoimiaan. On vaikea päätel-
lä, mikä tässä kaikessa kuvaa ai-
toa tahtotilaa tai sen muutosta, ja 
mikä on esimerkiksi maiden sisä-
politiikkaan tarkoitettua sanailua?

Kun puolustusjärjestelmän 
rakentaminen kestää vuosia tai 
vuosikymmeniä, ehtii tahtotila 
muuttua samana aikana usei-
ta kertoja. Kylmän sodan vuosi-
kymmeninä valtiot milloin lien-
nyttivät, milloin kalistelivat sape-
leitaan. Puolustusjärjestelmien 
vastaava ylös-alas-ylösajo ei oli-
si ollut mahdollista. Tämän takia 
sotilaallisen potentiaalin alasaja-
minen sisältääkin suuren riskin.

Sotilaat keskittyvät alan 
ammattilaisina yleensä vastus-
tajan potentiaalin ja sen käytön 
arvioimiseen. Tämä on kuiten-
kin tärkeä elementti siirryttäes-
sä pohtimaan tahtotasoa. Tah-
toa saattaa riittää uhoksi saak-
ka, mutta (sotilaallinen) realis-
mi asettaa sille rajoja. Esimer-
kiksi Pohjois-Korean viimeaikai-
nen avoin uhkailu käyttää oh-
juksia Yhdysvaltoja vastaan su-
laa osin retoriikaksi, kun tarkas-
tellaan maan todellisia sotilaalli-
sia suorituskykyjä.

Sotilaallisen suorituskyvyn 
arviointi

Edellä kuvattu uhka-arvion kaa-
va istuu myös sotilaallisen suo-
rituskyvyn arviointiin. Alkutal-
vesta mediassa väiteltiin Ruot-
sin puolustuksen kestokyvystä. 
Edellä mainittua Potentiaali x tai-
to x tahto -mallia voi testata poh-
timalla naapurimme sotilaallista 

 

TAITO KÄYTTÄÄ 
POTENTIAALIA 

POTENTIAALI 

TAHTO 

Sotilaallisen uhan malli.

Kansakunnan tahtotila
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suorituskykyä. Julkisista lähteis-
tä selviää suhteellisen helposti 
maan sotilaallinen potentiaali ja 
sen käyttötaito. Aikanaan lan-
seerattu sanonta ”Smalare men 
vassare” pitänee hyvinkin paik-
kansa. Tahtotilaa arvuuteltaessa 
kuva hämärtyy. Vilkas keskus-
telu aiheesta antaa viitteitä, et-
tä ruotsalaisten tahto puolustaa 
omaa maataan ei ole hävinnyt. 
Vaikuttava fakta on maan puo-
lustusbudjetti, joka on noin kak-
si kertaa Suomen vastaava. Silti 
suorituskykyarvioiden johtopää-
tösten kirjo lienee laaja, kuten 
mediassakin on nähty.

Miltä me sitten näytämme 
naapurimaista käsin? Potenti-
aalimme osalta on todettu, että 
Puolustusvoimat on historiansa 
parhaassa iskussa. Maavoimien 
operatiivisille joukoille on hankit-
tu liikkuvuutta, suojaa ja tulivoi-
maa. Ilmavoimien Hornet-hävit-
täjäkalusto on saavuttanut käyt-
tökaarellaan parhaan iskukykyn-

sä, ja Merivoimien aluskalus-
to on modernia ja monipuolis-
ta. Kaiken tämän yhteisoperaa-
tioihin sitova johtamisjärjestelmä 
toimii kohtuudella. Lisäksi joukot 
on onnistuttu rakentamaan yh-
den raiteen politiikalla soveltuvik-
si myös viranomaistukeen sekä 
kansainvälisiin tehtäviin. Kiiltävä 
pinta kätkee alleen vakaviakin 
puutteita, mutta järjestelmä kiis-
tämättä toimii paikoin jopa erin-
omaisesti ja sotilaallinen potenti-
aaliimme on otettava huomioon. 

Potentiaalin käyttötaito to-
dettaneen edellistä heikommak-
si osa-alueeksi. Pääjoukkojem-
me taistelutapa ja varustus vaa-
tivat paljon harjoittelua ja maas-
to-oloihin karaistuneita sotilaita. 
Varusmiesten maasto- ja alus-
vuorokaudet supistuvat kuiten-
kin hälyttävästi puhumattakaan 
kertausharjoitusten nollalinjasta. 
Käyttötaito ruostuu. 

Mahdollisesti vielä suurem-
man ongelman tämä saattaa 

aiheuttaa maanpuolustuksen 
kiinnostavuuteen ja tahtotilaan. 
Yhteyden rapautuminen reser-
viin sisältää suuren riskin suori-
tuskyvyllemme. Suorituskykym-
me perustuu kuitenkin lopulta 
maanpuolustustahtoomme.

Jos sotilaallista suoritusky-
kyämme halutaan heikentää, yk-
si tapa on pyrkiä vaikuttamaan 
juuri kansakunnan maanpuolus-
tustahtoon. Konstit ovat tässäkin 
monet, mutta pyrkimällä esimer-
kiksi luomaan illuusio sotilaalli-
sen uhkan poistumisesta, tarjo-
taan houkutteleva asetelma kes-
kittää resursseja muihin päivän-
polttaviin ongelmiin. 

Lopuksi

Talvisodan alla Suomi oli päät-
tänyt puolustautua. Sotilasope-
raatikko oli päättänyt, että Suo-
menlahden suulle ja mm. Rus-
sarön linnakkeelle ryhmitetään 
merivoimien tuliyksiköitä. Tais-
telussa Russarön patterin tulen-
johtaja päätti valita tykistömaa-
liksi risteilijä Kirovin. Jokaiseen 
edellä mainittuun valtiolliseen, 
operatiiviseen ja taktis-tekni-
seen päätökseen vaikutti voi-
makkaasti arvio uhkasta.

Maanpuolustus on tahtola-
ji. Jos tahtotila säröilee, häviää 
muulta sotilaalliselta suoritusky-
vyltämme pohja. Tahtoon taas 
vaikuttaa merkittävästi uhka-ar-
vio. Aihe on herkkä, ja uhkan lii-
oittelu kostautuu nopeasti. Uh-
kan kieltäminen, pään pensaa-
seen laittaminen, johtaa kuiten-
kin kestämättömään tilantee-
seen ja pahimmillaan sotilaalli-
seen tyhjiöön. Sellaisia ei maa-
ilmalta juurikaan löydy.

Karttaa seurataan ahkerasti tykistökomentaja everstiluutnantti Takkulan 
komentopaikassa helmikuussa 1942.

Kansakunnan tahtotila

SA-KuVA
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Pehmeä voima

Venäjä pitää viime vuosien suu-
rimpana saavutuksenaan ulko-
poliittisen itsenäisyyden saa-
vuttamista. Se antoi Venäjälle 
mahdollisuuden uusia ulkopo-
liittisen konseptinsa sekä arse-
naalin, jolla se voi pyrkiä ulko-
poliittisiin tavoitteisiinsa.  

Venäjän ulkopolitiikan pää-
määränä on mitata ulos ideolo-
ginen johtajuus maailmassa, ja 
ulkopoliittinen konsepti uudis-
tettiin tämän mukaisesti. Dip-
lomatian rinnalle tuotiin aseel-
lisen voiman  lisäksi pehmeän 
voiman käyttö. 

Presidentti  Vladimir Puti-
nin vahvistamassa Venäjän tuo-
reimmassa ulkopolitiikan kon-
septissa termi  ”Pehmeä voima” 
(Mjagaja Sila) määritellään ulko-
poliittisten tehtävien toimeen-
panon välineeksi, joka keskit-
tyy kansalaisyhteiskuntaan se-
kä  tiedotus- ja viestivälineiden 
antamiin mahdollisuuksiin vaih-
toehtona klassisen diplomatian 

keinoille. Lisäksi se tunnistetaan 
välineeksi sekaantua valtioiden 
sisäisiin asioihin. Tässä artikke-
lissa sosiaalisen manipuloinnin 
ja pehmeän voiman käytölle voi 
panna yhtäläisyysmerkin. 

KGB:n seuraaja FSB, Venä-
jän turvallisuuspalvelu, suurem-
pi ja vahvempi kuin edeltäjänsä, 
pitää keskeisimpänä kehityskoh-
teenaan sosiaalisen manipuloin-
nin tehostamista. Pehmeän voi-
man käytön kehittämiseen on 
päätetty valjastaa internet. Netin 
avulla oikeat kohderyhmät ovat 
tavoitettavissa ja vielä vaikutta-
vimmalla tavalla. Kyetään hieno-
varaiseen täsmämanipulointiin. 
Sota-aikana laulettiin ”Silmien 
välliin”-rallia, nyt FSB on sävel-
tämässä nettiin rauhan ajan ral-
lia ”Korvien väliin”.

Netin valvonta

Valtuudet
Marraskuun 2012 alussa Venä-
jällä astui voimaan laki 139-FZ 
2012-07-28, joka rajoittaa oi-

keudenvastaisten tietojen levit-
tämistä internetin kautta. Laki 
mahdollistaa kieltää sivut, jotka 
oikeus on havainnut ääriaineis-
toa sisältäviksi. Toisinajattelijat 
arvioivat lakia voitavan käyttää 
internetin sensuroimiseksi ja sa-
nanvapauden rajoittamiseksi. Jo 
ennen marraskuun lakia Venä-
jällä oli kyky alueellisesti ja ta-

Venäjän  
uudet kujeet
– Internetin kontrollointi ja  

tunkeutuminen korviemme väliin

Kenneth nyholm

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa  
sotilasasiamiehenä Baltian maissa ja natolaisen  
Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.

Teem
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pauskohtaisesti rajoittaa tietojen 
levittämistä internetissä. 

Uusi laki systematisoi in-
ternetin valvonnan ja muuttaa 
sen valtakunnalliseksi. Se antaa 
viesti- ja tietoliikennettä valvo-
valle Roskomnadsorille (http://
www.rsoc.ru/) valtuudet tutkia 
Venäjällä koko internetliikenteen 
sisältö, ja ryhtyä sen perusteel-

la toimiin. Jatkossa järjestelmä 
laajennetaan ainakin Valko-Ve-
näjälle, Armeniaan, Kasaksta-
niin, Kirkistaniin ja Tadzhikis-
taniin, siis tuleviin Euraasian lii-
ton maihin.

Roskomnadzor käyttää val-
vontaan edistynyttä  DPI-tek-
niikkaa (deep packet inspec-
tion), jolla voidaan avata sähkö-

postiviestit ja lukea ne. Teknii-
kalla pystytään  selvittämään, 
kuka latasi ja mitä internetistä 
tai internetiin. Tekniikka mah-
dollistaa myös sähköpostivies-
tien tai vaikkapa vieraan inter-
netsivun sisällön muuttamisen.

Rockomnadzor hallinnoi 
epäsopivien sivujen mustaa lis-
taa. Lista ei ole julkinen. Esimer-

Virossa pronssisoturi, Suomessa lasten huostaanotto,kummastakin manipuloitiin ulos viha ja vastakkainasettelu.



24

kiksi osa Youtubea joutui mus-
talle listalle 23.11.2012. Listal-
le joutuneella on aikaa 24 tuntia 
sulkea sivunsa, tai niille pääsy 
lukitaan.  Roskomnadzorin joh-
tajan  Aleksandr Žarovin mu-
kaan hänen laitoksensa pystyy 
sulkemaan sekä suuria että pie-
nempiä nettiympäristöjä.

Välineiden hankinta
Venäjä sai vuoden 2011 lo-

pussa hankintavalmiiksi salai-
sen kehitystyönsä, jonka tavoit-
teena on automatisoida interne-
tin liikenteen valvonta ja sisällön 
tulkinta sekä liikenteen rajoitta-
minen ja sen sisällön muuttami-
nen.  Järjestelmän tarkoitukse-
na on palvella sekä tiedustelua 
että valtakunnallisia ja globaale-
ja operaatioita. 

Vuoden 2012 alussa Ve-
näjän Ulkomaantiedustelu SVR 
ja FSB tilasivat yhdessä kolmen 
toisiaan tukevan tietojärjestel-
män kokonaisuuden. SVR:n 
osuus kustannuksista oli 30 
milj ruplaa, yli 750 000 eur. 
FSB:n osuus lienee ainakin yh-
tä suuri. Tilaajana on Venäjän 
ulkomaantiedustelun joukko nu-
mero 54939, jonka komentaja 
Aleksandr Bytskov oli jokaises-
sa hankkeessa sopimuksen al-
lekirjoittajana. 

Hankkeet voitti Iteranet-ni-
minen yritys ( http://iteranet.
ru/), jonka pääjohtaja Igor Mats-
kevits on toiminut FSB:n kryp-
tograafia-instituutin apulaisjoh-
tajana. Salaisen tietojärjestel-
mäkokonaisuuden kehittämi-
nen on käynnissä koodinimil-
lä Storm-12, Monitor-3 ja Dis-
put. Monitor-3:n ja Disputin oli 

määrä valmistua vuonna 2012 
ja Storm-12 vuonna 2013. 

Järjestelmiä käytetään tu-
levaisuudessa sekä Venäjän si-
sä- että ulkoauditorioon vaikut-
tamisessa. Kehitystyön jälkeen 
aloitetaan järjestelmien koekäyt-
tö niiden tehokkuuden määrittä-
miseksi. Alussa niitä kokeillaan 
Itä-Euroopan valtioissa, jotka 
kuuluivat entiseen Neuvosto-
liittoon.

Sosiaalisen manipuloinnin 
vieminen internetiin

Venäjän päämääränä on kehit-
tää ohjelmistot, jotka tukevat 
yleisen mielipiteen muokkaa-
miseksi tarkoitetun informaati-
on levittämistä sosiaali- ja seu-
rusteluverkkoihin. Tuloksena on 
tietojärjestelmäkokonaisuus, jo-
ka valvoo Venäjällä ja tarvittaes-
sa Venäjän ulkopuolella interne-
tin sisältöä ja analysoi sekä tul-
kitsee sitä. Lisäksi se mahdollis-
taa internetin pienten ja suurten 
aluekokonaisuuksien käytön ra-
joittamisen ja kyllästämisen ha-
lutulla informaatiolla. 

Tietojärjestelmien sovellus-

ten ydin perustuu Jacob More-
non 1930–luvulla kehittämiin 
SNA teorioihin (Social Network 
Analysis). Niitä on käytetty esi-
merkiksi rikollisjoukkojen tut-
kinnassa, riskianalyyseissä ja 
markkinatutkimuksissa. Teorioi-
den pohjalta tehtyjä tietojärjes-
telmäsovelluksia ovat esimerkik-
si Pajec, UCINET ja ORA. Venä-
jän hankkeessa uutta on niiden 
käyttäminen sosiaalisen mani-
pulaation tukena. Huolestutta-
vaa asiassa on, että Venäjän eri-
koisoperaatioiden johdon käyt-
töön on tulossa nopealla aika-
taululla modernit ja tehokkaat 
ohjelmistot virtuaalimaailmaan, 
jossa ei ole valtiorajoja.

Toiminnallisuus
Hankkeiden edetessä aikatau-
lussa kuluvan vuoden lopussa 
Venäjällä on käytössä tietojär-
jestelmät, joilla voidaan 
 – kartoittaa sosiaaliset verkot 

alueellisesti ja paikallisesti
 – profiloida sosiaaliset verkot 

ja selvittää niiden sosiaali-
nen rakenne

 – valmistella perusteet sosi-

Kansakunnan tahtotila
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aalisten verkkojen hyväksi-
käyttöön ja

 – saatujen perusteiden avul-
la kyllästää sosiaaliset ver-
kot erilaisia operaatiota tu-
kevalla tiedolla.

Disputin on määrä alkaa 
monitoroida sosiaalisia verkko-
ja. Se kartoittaa niissä informaa-
tiota levittävien yhteisöjen muo-
dostumista sekä tietojen levin-
neisyyttä. Disputin avulla sosi-
aalisissa verkoissa toimivat 
yhteisöt saadaan paikan-
nettua kartalle, ja niiden 
tietoverkon fyysinen raken-
ne selviää. Yhteisöjen vai-
kuttajahenkilöt tai -asemat  
ja niiden vasta-asemat sel-
viävät. Se kokoaa verkko-
jen nettiosoitteiston. Radio-
tiedustelukielelle käännet-
tynä Disput selvittää verkon 
johtoasemat ja ala-asemat, 
niiden sijainnit sekä liiken-
netiheydet ajan funktiona.

Disputin avulla saatua 
informaatiota analysoidaan 
Monitor-3:n avulla. Se tutkii so-
siaalisten verkkojen ja yhteisöjen 
nettiliikenteen sisältöä, määrittää 
niiden suosion ja faktoroi suo-
sion osatekijät. Lisäksi se selvit-
tää suosiota selittävien tekijöiden 
kausaalisuhteet, ja antaa vasta-
ukset miksi-tyyppisiin kysymyk-
siin.  Näin selviää verkkojen so-
siaalinen rakenne, eli vaikuttaja-
henkilöt, ketkä heitä uskovat ja 
kuinka paljon sekä vielä miksi.  
Tietoja tarvitaan sosiaalisessa 
manipuloinnissa perustietoina. 

Tällaisten ohjelmistojen 
käyttö on  ollut sosiologian ja 
käyttäytymistieteiden tutkimuk-

sessa jo pitkään tavallista, ja nii-
den jatkokehittäminen sosiaali-
selle manipuloinnille perusteita 
antavaksi ei ole monimutkaista. 
Hankkeet voittanut Iteranet on 
tehnyt SNA- tutkimusmetodiik-
kaan perustuvia tietojärjestelmiä 
suurille yrityksille ja markkina-
tutkimuksen käyttöön. On to-
dennäköistä, että se pystyy te-
kemään tilatut järjestelmät aika-
taulun mukaisesti.
Virtuaaliarmeija ja  

sen johtaminen
Internetliikenteen sisällön tutki-
misen lisäksi Monitor-3 tukee 
asiantuntijoiden virtuaalisen yh-
teisön työn organisoimista ja joh-
tamista sekä annettuihin tehtä-
viin liittyvien tietojen saamis-
ta säännöllisesti asiantuntijoilta. 
Tämä tarkoittaa asiantuntijoiden, 
oppineiden ja tiedemiesten vir-
tuaaliarmeijan muodostamista, 
jotka tekevät ilmeisesti etätyö-
tä. Heidän työtään kyetään joh-
tamaan ja raportointi on syste-
matisoitu. Voidaan olettaa, että 
kaikki virtuaaliarmeijaan kuulu-
vat eivät tee työtään Venäjällä ei-

vätkä kaikki ole myöskään venä-
läisiä. Asiantuntijoita ja oppineita 
he kuitenkin ovat, ja heidän koh-
dealueen tuntemuksensa on hy-
vä uskottavuuden takaamiseksi.

Monitor-3:lla tehtävien 
analyysien perusteella asian-
tuntijoiden virtuaaliarmeija val-
mistelee manipulointiaineistoja 
erilaisiin operaatioihin. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi koti- tai 
ulkomaan vaalituloksiin vaikut-
taminen, Suomen kansan Na-

to-vastaisuuden lisääminen 
tai vihan lietsominen. Vii-
meisestä sopii esimerkik-
si lasten huostaanottokiis-
tan yksipuolinen ja kärjis-
tävä käsittelytapa Venäjän 
tiedotusvälineissä vuon-
na 2012.  Viron suojelupo-
liisi Kaitsepolitsei ennus-
taa, että vaalituloksiin vai-
kuttamisesta saamme esi-
merkin Viron paikallisvaa-
leista 2013 ja seuraavista 
Riigikogun vaaleista (Viron 
eduskuntavaalit).

Storm 12 saa tarvitse-
mansa perustiedot Disputilta ja 
Monitorilta. Niiden perusteella se 
tukee  virtuaaliarmeijan aineisto-
jen syöttämistä internetiin sellai-
siin sosiaaliyhteisöihin ja verkkoi-
hin, joita tulee manipuloida ha-
luttuun päämäärään pääsemi-
seksi. 

Storm 12 mahdollistaa myös 
disinformaation ja propagandan 
levittämisen. Sen avulla voidaan 
korvata esimerkiksi nettisivuja tai 
muokata niihin vääriä tietoja.

Lopuksi

Pehmeän voiman käytön tehos-
taminen Venäjän ulkopoliittisen 

Venäjän 
erikoisoperaatioiden 
johdon käyttöön on 

tulossa nopealla 
aikataululla 
modernit ja 

tehokkaat ohjelmistot 
virtuaalimaailmaan, 

jossa ei ole valtiorajoja.
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konseptin mukaisesti ilmentää 
Putinin käsitystä, että Venäjä 
käy sotaa koko ajan olematta 
sodassa. Pehmeää voimaa tar-
vitaan tukemaan kolmeen stra-
tegiseen päämäärään pääse-
mistä. Ensinnäkin Venäjä pyrkii 
saavuttamaan ideologisen joh-
tajuuden maailmassa. Toiseksi 
tavoitteena on muodostaa Eu-
raasian liitosta innovaatiokeskus 
Euroopan ja Aasian markkinoi-
den väliin. Kolmanneksi impe-
riumin säilyttämiseen Venäjäl-
lä tarvitaan tukea sosiaalises-
ta manipuloinnista. Listaan voi 
vielä lisätä neljännenkin Duginin 
opin mukaisen tavoitteen - koko 
Euroopan suomettamisen.

Pehmeän voiman käyttöön 
tarvitaan sekä välineet että hen-
kilöstö. Välineet on tilattu ja ke-
hitteillä, niihin on rahat olemas-
sa ja tietojärjestelmät valmistu-
nevat aikataulun mukaisesti tä-
nä vuonna. 

Koko hankkeen ydin lienee 
asiantuntijoiden virtuaaliarmei-

jan muodostaminen.  Ideolo-
gista johtajuutta maailmassa ei 
saavuteta perinteisellä sodalla, 
ei myöskään muita mainittuja 
tavoitteita. Päämääriin voidaan 
päästä massiivisella manipu-
laatiokampanjalla. Odotettavis-
sa olevaan mittavaan julkaisu-
toimintaan tarvitaan oikeaoppi-
sia oppineita. Virtuaaliarmeijan 
asiantuntemus ja ilmeinen tie-
donkeruutehtävä on keskeistä. 
Se tuo innovaatiota ja tietämys-
tä kaikkialta. Lisäksi sitä käyte-
tään sosiaaliseen manipuloin-
tiin, jolla esimerkiksi vaienne-
taan kotimaahan demokratiaa 
vaativat tahot.

Virtuaaliarmeija tuo tulles-
saan haasteita. Virtuaaliarmei-
jan toimintaa eivät rajoita valti-
olliset rajat, jäsenten kansalai-
suus eikä maantieteellinen etäi-
syys. Maailmasta löytynee riit-
tävästi oppineita asiantuntijoita, 
jotka FSB tai SVR voi värvätä 
manipulaatioaineiston tuottajak-
si tai teollisuusvakoiluun. Viron 

Kaitsepolitsein mukaan vuonna 
2012 värväämisyritykset kas-
voivat 30 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna.

Asiantuntija-armeijan muo-
dostaminen saattaa jopa selittää 
sitä, miksi Venäjän suurlähetys-
tö osti Helsingin Yliopiston äs-
kettäin palkkaamalta, vakoilus-
ta Tanskassa tuomitulta, teko-
aikana Tanskan Yliopiston pro-
fessorilta Timo Kivimäeltä yli-
opisto-opiskelijoiden henkilö-
tietoja ja konsultointipalveluita. 
Oppineita asiantuntijoita tarvi-
taan tai ainakin heidän henkilö-
profiiliaan. Silloin heidän nimis-
sään voi joku muu tuottaa us-
kottavan tuntuisia manipulaatio-
artikkeleita. 

Toukokuussa 2012 alkoivat 
peitenimillä toimivat tahot Viros-
sa ostella sosiaalisten verkkojen 
tilejä 3-5 euron kappalehintaan. 
Kymmenen tilin kaupasta myy-
jä sai jo 70 euroa. Aika näyt-
tää, tapahtuuko vastaavaa myös 
muualla, ja onko tilien tukkuos-

SNA-tekniikalla tehty salassa toimivan sosiaalisen verkon kuvaus Kaukasuksella.
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toilla yhteys FSB:n hankkee-
seen. Ostettuja tilejä käyttämäl-
lä .ru-päätettä ei tarvitse käyt-
tää, joten tiedon levittäjän oikea 
sijaintimaa ei paljastu.

Pehmeän voiman käytön 
mittava kehittäminen Venäjäl-
lä ei lupaa hyvää. Tulevaisuus 
näyttää, johtavatko Venä-
jän uuden nettisensuurilain 
tulkinnanvaraiset sanamuo-
dot lain käyttämiseen op-
position toiminnan rajoitta-
miseen. Internetin valvon-
nan ja kehitteillä olevien tie-
tojärjestelmien avulla voi-
daan paikallistaa esimerkik-
si opposition sosiaaliyhtei-
söt, kieltää ja sulkeakin ne. 

Venäjä kaavailee, et-
tä samanlainen nettikont-
rolli otetaan käyttöön IVY-mais-
sa, mikä on muuttumassa Eu-
raasian liiton ytimeksi. Lisäksi 
järjestelmä mahdollistaa Venä-
jän ulkopuolella toimivien sosi-
aalisten nettiyhteisöjen täsmä-
manipuloinnin. 

Mielenkiintoista on nähdä, 

Lähteitä
1. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. О внесении изменений 
в Федеральный закон ”О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (по вопросу ограничения 
доступа к противоправной информации в сети 
Интернет) [WWW] URL http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=89417-6 
(04.11.2012) 

2. Federal Service for Supervision in the Sphere of 
Telecom, Information Technologies and Mass 
Communications. ROSKOMNADZOR [WWW] 
URL http://www.rsoc.ru/eng/ (04.11.2012) 

3. Wired.com. The Kremlin’s New Internet Surveil-
lance Plan Goes Live Today [WWW] URL http://
www.wired.com/dangerroom/2012/11/russia-sur-
veillance/all/ (01.11.2012)

4. http://csis.org/files/publication/121015 _ Hahn _
IIPER _ 62.pdf

5. Kaitsepolitsei aastaraamat 2013, Viro

6. ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Venäjän UM

7. Kuidas suhtuda Venemaa välispoliitika ”humani-
taarsesse dimensiooni”? Juhan Kivirähk/Diplo-
maatia huhtikuu 2013, Viro

8. Wikipedia

havaitsemmeko Venäjän lähi-
aluemaissa järjestelmän kokei-
luvaiheen alkamista. Tadzhikis-
tanissa suljettiin pääsy faceboo-
kiin ja paikallisen Vapaus-radion 
nettisivuille tammikuussa 2013. 
Aiemmin vuodenvaihteen tie-
noilla esiintyi muitakin ”huolto-

töistä” johtuvia sivustojen sulke-
misia. Valtaapitävien epäillään 
harjoittelevan lähestyviä presi-
dentinvaaleja varten. 

Oikeusoppineillekin lienee 
juridinen haaste määrittää, mil-
loin internetiin levitettävä totuus 
on liikaa muunneltua tai sen le-

vitystapa ylittää laillisuuden ra-
jat. Suomesta esimerkkinä voisi-
vat olla vaikkapa bäckmanilais-
ten tapa esiintyä julkisuudessa. 

Virtuaalimaailmassa ei ole 
valtiollisia rajoja. Venäjän tilaa-
mat tietojärjestelmät mahdol-
listavat internetin siinä määrin 

vahingollisen väärinkäy-
tön, että jopa valtiorajojen 
käyttöön otto saattaa tulla 
joissain tilanteissa harkitta-
vaksi yhtenä keinona netin 
turvallisuuden lisäämiseksi.

Manipulaatioaineis-
tojen etukäteisvalmiste-
lu edellyttää hyviä tieto-
ja kohteesta. Suuren osan 
niistä saa tutkimalla sosiaa-
lisia verkkoja. Blokkareiden 
ja sosiaalisissa verkoissa is-

tuvien on syytä olla varuillaan 
ja pitää pää terävänä. Vastus-
taja ei enää ainoastaan kuun-
tele, vaan myös soluttautuu, ja 
vielä korvien väliin. Mitä vähem-
män annamme itsestämme tie-
toja nettiin, sitä vaikeampaa FS-
B:n työ on.

Jopa valtiorajojen 
käyttöönotto saattaa 

tulla joissain tilanteissa 
harkittavaksi 

yhtenä keinona 
netin turvallisuuden 

lisäämiseksi.
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J okaisella reserviläisellä ja 
kansalaisella on oma kä-
sityksensä siitä, mitä kaik-

kea maanpuolustus tarkkaan ot-
taen voi nykyään sisältää, ja mi-
tä on hyvä tai korkea maanpuo-
lustustahto. Maanpuolustustah-
toon on siis yhtä paljon näkökul-
mia kuin on ihmisiäkin, eikä yh-
tä ”oikeaa” määritelmää käytän-
nössä voida kehittää tai ylhäältä 
määrätä. Voimme parhaimmil-
laankin lähinnä yrittää luetella, 
millaisia elementtejä maanpuo-
lustustahtoon tavalla tai toisella 
vaikuttaa, tai mistä se koostuu. 

Maanpuolustustahdon ai-
nesosia ovat esimerkiksi isän-
maallisuus, yhteisöllisyys, vas-
tuu, kunnia, rohkeus ja uskol-
lisuus. Nämä maanpuolustus-
tahdon perusainekset lienevät 
viime kädessä aina melko lailla 
samat, vaikka saavatkin eri ai-
koina erilaisia ilmenemismuoto-
ja. Vastaavasti myös maanpuo-
lustustahtoa nakertavat tekijät – 

siis edellisen luettelon vastakoh-
dat – ovat melko ajattomia.

Kuitenkin jokaisella yksit-
täisellä kansalaisella erilaisten 
maanpuolustustahdon vaikutti-
mien kirjo on hyvin eri lailla pai-
nottunut, ja siksi meidän jokai-
sen mielessä maanpuolustus-
tahto maalautuu hieman eri sä-
vyin. Kuten sanottu, maanpuo-
lustustahto on pitkälti näkökul-
ma; onhan jokaisella melkeinpä 
väistämättä oma näkemyksensä 
siitä, mitä hänen kotimaassaan 
ja omassa elämässään on puo-
lustamisen arvoista, ja mikä on 
oikea tapa sitä puolustaa. 

Tahto on kova ainakin 
paperilla

Koska näkökulmia on paljon, on 
maanpuolustustahdon mittaami-
nenkin vaikeaa. Voisi jopa kysyä, 
voiko sitä tilastollisesti luotetta-
vasti mitata, vai onko luotettava 
mittari ainoastaan toiminta, jo-
ta kansalaiset aidosti asian eteen 

tekevät – siis esimerkiksi varus-
miespalveluksen suorittaminen 
ja valmius puolustusmäärära-
hojen ylläpitoon omankin hyvin-
voinnin kustannuksella?

Joka tapauksessa tilastol-
listakin mittaamista on Suo-
messa ansiokkaasti harjoitet-
tu. Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan (MTS) vuo-
sittainen maanpuolustustah-
toa mittaava haastattelututki-
mus käsittelee hyvin moninai-
sia kysymyksiä ihmisten koke-
mista uhkista ja maanpuolus-
tustahdosta. 

Puolustusvoimien määrära-
hoihin tehdyt säästöt tai varus-
kuntien sulkemispäätökset eivät 
ole uusimman MTS:n Taloustut-
kimuksella teettämän haastat-
telututkimuksen mukaan vielä 
horjuttaneet maanpuolustustah-
toamme. Tutkimuksen mukaan 
yhdeksän kymmenestä suoma-
laisesta miehestä ja 85 prosent-
tia naisista olisi valmis osallis-

Maanpuolustustahto 
europarlamentaarikon silmin
Suomalaisten kansainvälisesti korkea maanpuolustustahto on puolustuskykym-

me perusta. Kuitenkin itse keskustelu maanpuolustustahdosta on hankalaa. Mitä 

maanpuolustustahto oikeastaan on ja tarkoittaa – tai mitä sen puoleen edes pelk-

kä maanpuolustus? Sodankuvan laajentuessa ja yhteiskunnan moniarvoistuessa 

maanpuolustuksen ja maanpuolustustahdon käsitteet tuntuvat käyvän alati yhä mo-

nitahoisemmiksi ja vaikeammin rajattaviksi.

Kansakunnan tahtotila
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tumaan maanpuolustuksen eri 
tehtäviin, jos Suomeen hyökät-
täisiin. Tulos on korkein koko 
MTS:n tutkimushistoriassa. 

Sodan lopputuloksen epä-
varmuuskaan ei romahdu-
ta tahtoa oman maan puolus-
tamiseen. Noin kolme neljästä 
on sitä mieltä, että Suomea pi-
tää puolustaa asein myös ylivoi-
maista vihollista vastaan. Myös 
viime kotiutumiseriemme va-
rusmiehet ilmaisivat maanpuo-
lustustahtonsa olevan asteikol-
la yhdestä viiteen tasolla nel-
jä, eli erittäin hyvä. 

Huolenaiheita?

Kysyttäessä henkilökohtaista 
halukkuutta osallistua maan-
puolustuksen eri tehtäviin ky-
kyjensä ja taitojensa mukaan 
jos Suomeen hyökättäisiin, 
syntyy jonkin verran hajontaa 
puoluekannan mukaan erityi-
sesti oikeisto-vasemmisto ak-
selilla. Ääripäissä peräti 96 
prosenttia perussuomalaisten 
kannattajista olisi valmis osal-
listumaan maanpuolustusteh-
täviin, Vasemmistoliittolaisista 
taas 77 prosenttia.

Vaikka maanpuolustustah-
to on siis tilastomittareilla edel-
leen kova läpi yhteiskunnan, 
luottamus puolustuspolitiikan 
hoitoon on sen sijaan heiken-
tynyt MTS:n tutkimuksen mu-
kaan voimakkaasti. Puolustus-
politiikkaa pitää hyvin hoidettu-
na 73 prosenttia; naisista 76 ja 
miehistä 69. Vuosi sitten puo-
lustuspolitiikkaa piti hyvin hoi-
dettuna 81 prosenttia; miehis-
tä 82 ja naisista 80 prosenttia. 

Mielenkiintoinen huomio 

on myös, että naiset kokevat 
tulevaisuuden turvattomampa-
na kuin miehet. Naisista yli puo-
let (57 prosenttia) katsoo, että 
Suomi ja suomalaiset elävät ny-
kyistä turvattomammassa maa-
ilmassa seuraavan viiden vuo-
den aikana. Miehistä vastaava 
prosentti oli vain 36.

Nykyisen, miesten ylei-
seen asevelvollisuuteen perus-
tuvan puolustusratkaisun kan-
natus on noussut yhdeksän pro-
senttiyksikköä, vuoden 2011 

63 prosentista 72:een. Tulevai-
suuden suhteen kuitenkin huo-
lettaa miten leikkaukset ja va-
ruskuntien lakkautukset tulevat 
vaikuttamaan asevelvollisuuden 
suosioon. Jos palvelu tapahtuu 
surkeissa puitteissa ja kaukana 
kotoa, luulisi tämän vaikuttavan 
heikentävästi tahtoon lähteä va-
rusmiespalvelukseen. 

Lisäksi reserviläisten maan-
puolustustahto on koetuksella. 
Jatkuvat leikkausuutiset syövät 
puolustuksemme uskottavuutta 
ja kertausharjoitusten vähyys le-
vittää käsitystä, että asevelvol-
lisuus tarkoittaa käytännössä 

vain varusmiespalvelusta. Pää-
tös aloittaa maamme talouden 
tasapainottaminen nimenomaan 
puolustusvoimista oli tässäkin 
suhteessa riskialtis.

Nuorison 
maanpuolustustahto

Tutkin henkilökohtaisesti maan-
puolustustahtoa ennen siirty-
mistäni politiikkaan. Vuosina 
2009-10 olin mukana Pääesi-
kunnan Viestintäosaston tutki-
muksessa nuorison maanpuo-

lustustahdosta, josta nostan 
myös esiin muutaman mie-
lenkiintoisen havainnon.

Noin 3/4 nuorista uskoi 
Suomen yhä voivan joutua 
sotaan ja suunnilleen vastaa-
va määrä oli valmis puolusta-
maan maataan vaikka tu-
los näyttäisikin epävarmalta. 
Noin 2/3 ilmoitti olevansa val-
mis vaarantamaan henkensä 
itsenäisyyden puolesta ja pe-
räti 4/5 mainitsi suomalaisen 
elämäntavan säilymisen ole-
van itselleen merkittävää.

Sen sijaan vain noin 2/5 
vastasi myönteisesti väittee-
seen: ”Olisin valmis korotta-
maan armeijan rahoitusta, vaik-
ka se vähentäisi omia rahojani 
ja hyvinvointiani”. Samoin Na-
to-jäsenyyttä vastustettiin suun-
nilleen samoin numeroin, kuin 
aikuistenkin keskuudessa.

Nuorisonkin suhteen maan-
puolustustahto on siis viime vuo-
siin saakka ollut tilastoissa kor-
keaa, mutta aikuisten tapaan 
arkaillaan silti lupaamasta yh-
tä keskeistä asiaa: rahaa. Svin-
hufvudin viisaus siitä. että ”en-
sin on maassa rajat turvattava, 

Maanpuolustustahto 
europarlamentaarikon silmin
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sitten vasta leipä levitettävä” ei 
tunnu enää olevan minkään ikä-
luokan suosiossa.

Tulevaisuutta ajatellen

Suomen puolustuksen selkäran-
ka on väistämättä maanpuolus-
tustahto, koska palkka-armeija 
ei meille ole uskottava vaihto-
ehto. Rauhan aikana maanpuo-
lustustahdon vaarantamista tu-
lisi tarkoin välttää. Kovassa pai-
kassa sitä tarvitaan koko yh-
teiskunnalta. Lukuisat esimer-
kit niin Euroopasta kuin muu-
altakin osoittavat, että vahva-
kin puolustustahto saadaan no-
peasti väärillä valinnoilla veltos-
tumaan. Siihen meillä ei yksin-
kertaisesti ole varaa.

Isänmaatamme koetelleis-

sa suurissa käännekohdissa 
ovat suomalaiset selviytyneet 
yhteispelillä. Puolustusmäärä-
rahoista ja muista maanpuo-
lustustahtoa tukevista ja tur-
vallisuutta lisäävistä resursseis-
ta leikkaaminen on lopetettava. 
On muistettava, että sisäisen 
ja ulkoisen turvallisuuden var-
mistaminen on valtiovallan tär-
kein tehtävä. Talouden sopeut-
taminen olisi täysin mahdollista 
myös puolustusmäärärahoihin 
koskematta, kuten olen oma-
kohtaisestikin alkuvuodesta jul-
kaistussa taloustyöryhmäni ra-
portissa osoittanut.

Nyky-yhteiskunnan uudet 
vaatimukset vaativat uusia toi-
menpiteitä maanpuolustustah-
don ylläpitämiseen ja kehittä-

miseen. Jatkossa on yhä vah-
vemmin otettava huomioon, et-
tä suomalaisten turvallisuuskä-
sitys on tänä päivänä aiempaa 
huomattavasti laajempi, sisältä-
en sodan lisäksi kansainvälisen 
ja kotimaisen rikollisuuden nii-
den kaikissa muodoissa, terroris-
min ja ympäristökatastrofit. Kiin-
nostus näiden ennaltaehkäise-
miseen on voimakasta ja sik-
si niihin varautumista ja koulu-
tusta kannattaa tehostaa osana 
maanpuolustustahdon ylläpitoa. 

Ennen kaikkea on muistet-
tava, ettei todellinen maanpuo-
lustustahto ole vain tilastotieto. 
Maanpuolustustahto on teko-
ja ja aitoa uhrivalmiutta. Se on 
vastuunkantoa niin tästä päiväs-
tä kuin tulevaisuudesta.

Kansakunnan tahtotila
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Yleinen asevelvollisuus 
edellyttää jatkuvaa  
hoitamista

Tatu Vartiainen 
Yliluutnantti Tatu Vartiainen toimii kanslian päällikkönä 
Suomenlahden Meripuolustusalueella

R annikon Puolustajas-
sa käsitellään tässä 
numerossa kansalais-

ten maanpuolustustahtoa mo-
nin tavoin. On syytä avata ilmi-
ötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
maanpuolustuksen syntysijoilta 
– yleiseen aselevollisuuteen pe-

rustuvasta armeijastamme ja 
sen sotilaista. Oivan tulokulman 
aiheeseen tarjoaa varusmiehille 
toteutettava kotiutuskysely, jo-
ta tässä kanssasi ruotii tammi-
kuun alussa – itsekin kyselyyn 
vastannut – reservin alikersant-
ti Tuomas Pirttimäki.

Merisotilaiden edusmies

Tuomas Pirttimäki suoritti varus-
miespalveluksensa Suomenlah-
den meripuolustusalueella Upin-
niemessä. Tuomaksen palvelus-
tehtävä oli sikäli erityinen, että 
hän toimi palvelustovereiden-
sa edunvalvojana ja puhetor-

oScAr lindell



32

vena joukko-osaston komenta-
jalle. Viestilinjalla saatu johtaja-
koulutus ja ylennys alikersantiksi 
huipentuivat puoli vuotta kestä-
neeksi urakaksi Merisotilastoimi-
kunnan puheenjohtajana.

– Palvelusajasta kehotettiin 
ottamaan kaikki hyöty irti. Kun 
Merisotilastoimikunnan puheen-
johtajan palvelustehtävää esitel-
tiin aliupseerikurssilla, kiinnos-
tuin tehtävän vastuullisuudesta 
ja siihen sisältyvistä haasteista, 
Pirttimäki kertoo.

Suuressa joukko-osastossa 
varusmiehen äänen kuuluminen 
on erityisen tärkeää toimittaes-
sa usealla paikkakannalla ja li-
säksi maalla ja merellä. Millaisia 
onnistumisen elämyksiä tehtävä 
tarjosi nuorelle miehelle?

– Parhaat muistot armei-
jasta liittyvät aliupseerikoulu-

tukseen ja omiin johtajaharjoi-
tuksiini mm. saaristomarssil-
la, Pirttimäki muistelee. – Mitä 
taas tulee Merisotilastoimikun-
nan puheenjohtajana toimimi-
seen, niin minulle välittyi kuva 
siitä, että kantahenkilökunta oli 
aidosti kiinnostunut varusmies-
ten asioista. Tunsin palvelus-
tehtäväni todella mielekkääksi 
ja tärkeäksi, Pirttimäki summaa.

Kotiutuskysely palautteen 
mittarina

Kotiutuskysely toteutetaan val-
takunnallisesti jokaiselle saapu-
miserälle. Joukko-osastot saa-
vat käyttöönsä kyselyn tulok-
set, joissa joukkoyksikön tark-
kuudella saadaan palaute mm. 
koulutuksen toteutuksesta, 
huollon järjestelyistä ja myös 
tuosta kuuluisasta maanpuo-

lustushengestä.
Kyselyn tarkoituksen on 

hankkia ja analysoida tietoa ko-
tiutuvan saapumiserän käsityk-
sistä koulutusjärjestelmän ke-
hittämiseksi ja siihen liittyvien 
järjestelyiden laadun paranta-
miseksi. Kysely antaa kuvan va-
rusmiesten käsityksestä omasta 
fyysisestä ja henkisestä toimin-
takyvystään, sekä siihen yhtey-
dessä olevista tekijöistä. Miten 
Tuomas Pirttimäki koki kyselyn 
ja sen järjestelyt?

– Kyselyn tulosten luotetta-
vuutta parantaisi se, että kyse-
lyn ohjeistukseen ja ajankäyt-
töön kiinnitettäisiin lisää huo-
miota, Pirttimäki sanoo ja viittaa 
samalla omiin kokemuksiinsa: 
 – Muistan, kuinka meille varus-
miehille annettiin ohjeeksi vain, 
että kun on valmis, voi poistua. 

oScAr lindell
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Tämä lisää painetta vastata no-
peasti ja huolimattomasi koko 
kyselyyn.

On selvää, että huonosti to-
teutettuna kysely menettää jos-
sain määrin merkityksensä. Vas-
taajien määrä on kuitenkin niin 
suuri, että vastauksia voitaneen 
pitää vähintään suuntaa-antavi-
na. Toisaalta tulokset ovat olleet 
hyvin samansuuntaisia viimeis-
ten kyselyiden osalta: esimerkik-
si maanpuolustustahto on saa-
nut asteikolla 1-5 viimeksi kes-
kiarvon 3,9 vastaavan tuloksen 
pysyessä 0,2 desimaalin sisällä 
neljän edellisen kyselyn aikana. 
Muutokset tuloksissa ovat kaut-
ta linjan samansuuruisia.

Kyselytutkimuksessa ei ky-
sellä perusteluja yhdellekään 
vastaukselle. Pitäisikö vastauksia 
pystyä paremmin perustelemaan?

– Huollon osalta tulokset oli-
vat yllättävän huonoja, ehkä nii-
tä koskeviin kysymyksiin on vas-
tattu puskista ampuen eli ylikriit-
tisesti, Pirttimäki arvioi huollon 
saamaa 3,4 indeksiä. – Esimer-
kiksi ruoan suhteen kaikki ei-
vät tainneet ymmärtää, että va-
ruskuntaravintola ei ole Michelin 
ravintola. Uskoisin, että mikäli 
negatiivisimmat vastaukset oli-
si pitänyt perustella jotenkin, va-
rusmiehet itsekin olisivat ymmär-
täneet, että liian kuuma peruna-
muusi ei ehkä olisikaan riittävä 
perustelu teilata koko muonitus-
huolto palveluksen ajalta.

Menestystekijöitä

Kyselytutkimuksessa kärkisijoil-
le pääsivät arvio kantahenkilö-
kunnasta sekä armeija-aika ylei-
sesti. Mistä menestystekijöistä 

reservin alikersantti näkee tu-
loksen muodostuneen?

– Varmasti yksi merkittä-
vimmistä tekijöistä on, että me-
rivoimat on kiinnostava paikka 
suorittaa varusmiespalvelus: Eri 
koulutuslinjat ovat motivoivia ja 
lisäävät näin palveluksen mie-
lekkyyttä, Pirttimäki kiittelee. 

Merivoimien ominaispiirre, 
jossa alokasyksikkö ei vielä sa-
nele jatkokoulutustehtävää saa 
sekin Merisotilastoimikunnan en-
tiseltä luotsaajalta kiitosta: - Va-
linnanmahdollisuus ja kyky vai-
kuttaa omaan aselajiin motivoi 
varusmiehiä ja on varmasti eten-
kin merivoimien menestystekijä. 

Mediassa luodaan helposti 
harhakuva siitä, että yleisin pal-
velusaika olisi kaikissa puolus-
tushaaroissa vain puolisen vuot-
ta. Pirttimäen mukaan merivoi-
mien varusmiehet eivät onneksi 
iske kirvestään kiveen, vaan ot-
tavat asioiden todellisesta laidas-
ta selvän: – Laivasto lienee saa-
pumiserä toisensa jälkeen halu-
tuimpia paikkoja suorittaa oma 
palvelus, vaikka sen tiedetään 
olevan palvelusajoista pisimpiä 
niin miehistön kuin johtajien-
kin osalta. Toisaalta lyhyemmän 
palvelusajan valitsevat ne, joilla 
suunnitelmat reservissä ovat jo 
täysin selvät. Varusmiehet ovat 
olleet ilmeisen tyytyväisiä palve-
lusaikojen pituuteen, joka ilme-
nee myös kyselyn tuloksista.

Armeija-aika yleisesti koettiin 
siis varsin positiivisena asiana. Mi-
tä Tuomas Pirttimäen käteen jäi 
varusmiespalveluksesta saadun 
sotilaskoulutuksen lisäksi?

– Henkinen kasvu on eh-
dottomasti merkittävin tekijä 

palveluksen käyneillä nuorilla 
miehillä ja naisilla. Tietynlais-
ten taitojen oppiminen ja asioi-
den sisäistäminen armeijassa 
on vielä nykyisinkin nopeasti 
muuttuvassa maailmassa mer-
kityksellistä, Pirttimäki tuumaa. 

– Olen itse huomannut 
merkittävän muutoksen kyvys-
säni kantaa vastuuta. Varus-
miesjohtajat saavat mielestäni 
paljon vastuuta ja tämä on eh-
dottomasti kasvattava kokemus. 
Olen huomannut myös armeijan 
vaikuttaneen melko arkisiinkin 
asioihin, kuten siisteyden/puh-
tauden merkityksen tajuami-
seen. Päivittäinen siivouspalve-
lu vuoden ajan jätti jälkensä mi-
nuun ja vaikuttaa vielä reservis-
säkin positiivisella tavalla.

Kansakunnan tahtotila
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Maanpuolustustahto 
nuoren reserviläisen 
silmin

Kyselytutkimuksen valossa 
maanpuolustustahtoa käsitellei-
den kysymysten summamuut-
tujien keskiarvo vaihteli eri jouk-
koyksiköissä välillä 3,5 – 4,2. 
Laivasto- ja rannikkojoukoilla ei 
tässä suhteessa ollut erityistä 
vaikutusta tulokseen, koska se-
kä kärkitulos että hännänhuip-
pu löytyivät siniseltä linjalta.

Mutta ovatko nuoret mie-
het ja naiset maanpuolustus-
henkisiä, mitä siihen vastaa 
Tuomas Pirttimäki muutaman 
reservissä vietetyn kuukauden 
jälkeen?

– Maanpuolustustahdon 
heikkeneminen heijastelee mie-
lestäni nykyistä, nopeasti muut-
tuvaa maailmaa. Varsinkin nuor-
ten kasvava kanssakäyminen 
aina toisella puolella maailmaa 
olevien alueiden väestön kanssa 
hämärtää kulttuurien välisiä ra-
joja. Ehkäpä tämän seuraukse-
na muun muassa maanpuolus-
tusta ei nähdä nykyisessä maa-
ilmassa niin merkittävänä asia-
na. Koko maanpuolustustahto 
terminä on mielestäni hanka-
la. En tiedä, kuinka sopiva se 
on enää nykyiseen maailmaan, 
Pirttimäki arvio.

Pirttimäki tyrmää käsityk-
sen siitä, että palvelusajalla oli-
si erityistä merkitystä maanpuo-
lustustahdon kannalta:

– En usko, että pidempään 
palvelevilla varusmiehillä maan-
puolustustahto olisi korkeampi. 
Aliupseeri- ja reserviupseeri-
kursseille pyrkivien varusmies-
ten intressit liittyvät varmasti en-

sisijaisesti johtajuuteen. Kuskeil-
la taas konkreettiseen hyötyyn, 
joka jatkuu vielä reservissäkin.

Suomen suurin 
kuntokoulu, joka  
kouluttaa johtajia

Sekä liikuntakoulutuksen arvo-
sana että johtajakoulutus ovat 
meripuolustusalueen keskiar-
volla mitattuna tasolla 3,5. Mo-
lempiin on panostettu puolus-
tusvoimissa paljon, miksi luku 
jää näinkin alhaiseksi?

– Kuntosalille olisi toivot-
tu päiväohjelman salliessa ai-
kaisempaa pääsyä, sillä iltaisin 
kuntosali oli usein tupaten täyn-
nä, kun kaikki halukkaat varus-
miehet pyrkivät sinne. Tämä on 
saattanut turhauttaa monia ak-
tiivisia liikkujia, Pirttimäki arvi-
oi tilannetta Upinniemen osalta.

Pirttimäki kaipaa myös li-
sää valinnanvapautta liikkujille: 
- Koville treenaajille muun jou-
kon tahti voi olla liian kevyt ja 
tämä myös turhauttaa. Vaikka 
eritasoisia lenkkeilyryhmiä jär-
jestetäänkin, niin pitäisi kehit-
tää varusmiehen vapautta valita 
itse liikuntamuotonsa ja tapan-
sa. Esimerkiksi jos päiväohjel-
ma on lyhyt, varusmiehellä pi-
täisi olla parempi mahdollisuus 
lähteä harrastamaan liikuntaa 
vaikkapa kuntosalille.

Itsekin johtajakoulutuksen 
saanut Tuomas Pirttimäki on 
huolissaan varusmiesten palve-
lusajan lyhentämisen vaikutuk-
sista johtajakoulutukseen:

– Johtajakoulutus puolus-
tusvoimissa on monelle varus-
miehelle ensimmäinen kerta elä-
mässä harjoitella johtajana ole-

mista. Ottaen huomioon palve-
lusajan – jota jo ennestään on 
lyhennetty - ei voida olettaa joh-
tajasuoritusten olevan parem-
pia. Varusmiesjohtajat ovat nuo-
ria miehiä tai naisia ja auktoriteet-
ti on lähtökohtaisestikin eri kuin 
kantahenkilökunnalla. Johtajan 
ryhmä voi koostua hänen itsensä 
ikäisistä tai jopa vanhemmista va-
rusmiehistä ja tämä on varmasti 
suuri haaste ja vaikuttaa välillises-
ti myös kotiutuskyselyn tuloksiin. 

Itse koulutusprosessi saa 
Pirttimäeltä tunnustusta: - Joh-
tajaksi kasvamisen prosessi 
käynnistyy armeijassa. Se an-
taa hyvää kokemusta reserviä 
ajatellen. Palautteen antamista 
voitaisiin kuitenkin vielä nykyi-
sestäänkin kehittää. Tämä voisi 
vaikuttaa positiivisesti myös ky-
selytuloksiin.

Puolustusvoima-
uudistuksen mahdollisia 
vaikutuksia

Puolustusvoimauudistus laittaa 
lapun luukulle muutaman va-
ruskunnan osalta. Tästä on yh-
tenä seurauksena se, että va-
rusmiesten matkat kotipaikka-
kunnalta varuskuntaan kasva-
vat. Toisaalta lakkautettavaksi 
on valittu etupäässä kaikkein 
pienimpiä joukko-osastoja ja –
yksiköitä, esimerkiksi Suomen-
lahden meripuolustusalueeseen 
kuuluva Kotkan rannikkopatal-
joona, joka kuitenkin kotiutus-
kyselyssä pärjäsi hyvin.

Kotkan Rannikkopataljoo-
nan menestystä saattaa selit-
tää joukkoyksikön pieni koko. 
Ehkäpä pienen yksikön etuna 
on kiinteämpi ryhmä ja hyvin 

Kansakunnan tahtotila
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vahva me-henki. MSTK järjes-
ti varusmiesliikuntakerhoja ja 
keräsi kävijätilastoja kuukausit-
tain. Muistan varusmiesliikun-
takerhojen olleen aktiivisimpia 
nimenomaan Kotkassa. Varus-
miesjohtajat olivat erittäin in-
nokkaita kerhojen vetäjiä ja kä-
vijämäärät olivat yksikön kokoon 
nähden todella suuret joka kuu-
kausi, Pirttimäki kiittelee kotka-
laisia hyvästä suorituksesta.

Pirttimäki ei usko, että 
puolustusvoimauudistus vaikut-
taisi maanpuolustustahtoon ti-
lanteissa, joissa oman maakun-
nan varuskunta joutuu lakkau-
tettavaksi, mutta on sitä vas-
toin huolissaan pidentyvistä lo-
mamatkoista:

– En näe erityisen merki-
tykselliseksi itselleni tai muil-
lekaan varusmiehille sitä, et-
tä palveluspaikkana on oman 
maakunnan varuskunta. Loma-
matkojen pituus on mielestäni 
huolestuttavampi piirre nykyi-
sen puolustusvoimauudistuksen 
myötä. Pitkillä matkoilla kodin ja 
varuskunnan välillä voi olla mui-
takin vaikutuksia kuin se, kuin-
ka paljon varusmiehellä on aikaa 
viettää lomaa kotonaan: Omalla 
autolla kulkevien onnettomuus-
riski kasvaa väsymyksen seu-
rauksena ja pitkä matka saattaa 
turhauttaa ja olla välillinen tekijä 
vaikuttamaan varusmiehen pal-
velusmotivaatioon ja jopa palve-
luksen jatkamiseen.

Puolustusvoimat 
työpaikkana innostaa  
vain harvoja

Puolustusvoimat pyrkii rekrytoi-
maan etenkin johtajakoulutuksen 

saaneita työhön taloon. Sekä up-
seerin koulutusohjelmaan Maan-
puolustuskorkeakouluun että 
aliupseerin ammattiin olisi vuo-
sittain paikkoja tarjolla. MPKK:n 
kadettikurssille riitti viime kerral-
la hyvin hakijoita – pelkästään 
Suomenlahden meripuolustus-
alueelta 18 - , mutta keskimää-
rin puolustusvoimat sai kotiutu-
vilta mahdollisena työpaikkana 
kaikkein huonoimman arvioin-
nin keskiarvon ollessa vain 2,7.

- Uskon, että lähellä kotiu-
tumista varusmiehillä ei ole ha-
lua jäädä puolustusvoimiin töi-
hin. Ehkäpä se vaikuttaa ikään 
kuin palveluksen jatkoajalta, 
vaikka todellisuus onkin aivan 
muuta. Ehkäpä monille kiin-
nostus työskennellä puolustus-
voimissa herää vasta kotiutumi-
sen ja reserviin asettumisen jäl-
keen, Pirttimäki arvio.

Puolustusvoimiin jäävi-
en osalta varusmiespalveluk-
sen aikana kuitenkin syntynee 
päätös sotilasurasta. Varusmies-
palvelushan on muutenkin hy-
vä aikalisä pohtia tulevaisuu-
den suunnitelmia. Myös Tuo-
mas Pirttimäki koko asian näin: 
- Toisaalta haaveet ja tavoitteet 
vahvistuvat palveluksen aika-
na. Muistan, kuinka itselleni tu-
levaisuuteni tavoitteet kirkastui-
vat palveluksen aikana. 

Myös rekrytoinnissa oli-
si Pirttimäen mukaan paranta-
misen varaa: - Sotilasammatin 
markkinointiin voitaisiin mieles-
täni käyttää enemmän voima-
varoja. Tällä hetkellä varusmies-
ten palvelusaikana ei liiemmin 
mainosteta sotilasammatin uraa 
paitsi muutamalla julisteella, joi-

ta varusmiestoimikuntakin levitti 
kasarmille. Aliupseerikoulun vie-
railu esimerkiksi maanpuolus-
tuskorkeakoulussa voisi muut-
taa käsityksiä tai jopa innostaa 
sotilasuraan.

Kiusaaminen on kiellettyä!

Tuomas Pirttimäki on tätä kirjoi-
tettaessa ehtinyt olla reserviläi-
senä nelisen kuukautta. Päivät 
kuluvat tällä hetkellä pääsyko-
ekirjoja lukiessa. Vaikka Tuo-
mas ei valinnutkaan sotilaan 
ammattia itselleen, hän seuraa 
edelleen tarkasti, mitä puolus-
tusvoimissa tapahtuu.

Yhtenä varusmiespalve-
luksen miinuspuolena Tuomas 
Pirttimäki haluaa nostaa vie-
lä esille simputuksen, jota tut-
kimuksen valossa kokee edel-
leen osa vastaajista:

– Simputustapausten mää-
rä on ajan oloon pienentynyt 
merkittävästi, mutta sitä esiin-
tyy vielä nykyäänkin. Tietooni 
tuli puheenjohtajakautenani ai-
kana vain pari simputtamista-
pausta ja aihe suoraan sanoen 
huolestutti minua niin, että kä-
vin juttelemassa siitä sosiaali-
kuraattorin kanssa. Työtä nolla-
toleranssin saavuttamiseksi on 
siis vielä.

Tämän tavoitteen puo-
lesta taistelu puolustusvoimis-
sa edelleen jatkuu. – Positiivi-
nen ja reservin kannalta aidosti 
merkityksellinen ja opettavai-
nen kokemus armeijasta syntyy 
turvallisessa ympäristössä, jos-
sa varusmies ei koe kiusaamis-
ta miltään taholta, muistuttaa 
myös Tuomas Pirttimäki pääsy-
koekirjojensa keskeltä.

Kansakunnan tahtotila
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Kansakunnan tahtotila

J os lähtökohdiksi otetaan 
sotakoulussa opiskelevan 
viimeisen lukuvuoden ka-

detin näkökulma, tulee eittämät-
tä mieleen sotilaallinen maan-
puolustus ja tahto toteuttaa tä-
tä. Itse ymmärrän maanpuo-
lustustahdon ”maaksi” muuta-
kin kuin maantieteellisen niemi-
maan Pohjolassa. Siihen liittyy 
perhe (toisella allekirjoittaneel-
la esimerkiksi vaimo ja puoli-

vuotias mäyräkoira), vapaus va-
lita mitä tekee ja milloin tekee, 
oikeus maksaa veroja, joiden 
avulla saadaan toimiva hyvin-
vointiyhteiskunta, oikeus käydä 
koulua ruotsiksi tai suomeksi ja 
niin edelleen. Kaikkea tätä tu-
lee kyetä puolustamaan ja tämä 
vaatii uhkamallin kaavan* mu-
kaan resursseja ja tahtoa. Suo-
men puolustusvoimissa havait-
tavissa olevat säästöpaineet ja 

vähenevät rahat hankkia resurs-
seja peräänkuuluttavat voimal-
lista tahtoa, jotta sotilaallinen 
puolustus voidaan toteuttaa. Tu-
levana rannikko- ja meriupseeri-
na maanpuolustustahdon tuke-
na toivoisin näkeväni uutta so-
tilaskalustoa korvaamaan pois-
tuvan rannikkotykistön ja van-
henevan alus- ja ohjuskaluston. 
Tämä nostaisi varmasti omalta 
osaltaan myös tahtoa, jolloin tu-
lo olisi vielä suurempi.

Ovatko kadetit poikkeuk-
sellisen maanpuolustustahtoi-
sia ihmisiä? 

Tässä täytyy olla jotain pe-
rää, koska sotakoulumme pyr-
kivät kasvattamaan ja koulut-
tamaan meistä maanpuolusta-
jia: kouluttajia, asiantuntijoita, 
(ammuntojen) johtajia, sotilas-
pedagogeja, taktikoita, komp-
panian päälliköitä, heitinmiehiä, 
jne. Tahtoa vaaditaan, mutta lo-
pussa kiitos seisoo. Johtamis-, 
suunnittelu- ja asiantuntijateh-
tävissä pääsemme näyttämään 
kyntemme esimiehillemme ja 

Maanpuolustustahto 
kadetin näkökulmasta
Jos tarkastellaan niinkin monimutkaista ja -tasoista termiä kuin maanpuolustustah-

to, tulee ensin tehdä selväksi, mitä se itse kullekin tarkoittaa. Tarkoitetaanko sillä 

sananmukaisesti tahtoa puolustaa maata? Tuleeko tämä maa, jota puolustaa, koet-

tava omaksi maakseen? Mitä puolustamisella tarkoitetaan? Tarkoitetaanko sillä ai-

noastaan aseellista puolustamista, vai jotain syvällisempää? 

Otto Seeck ja Mikko Kotilainen 
Kirjoittajat ovat kadetteja Merisotakoulussa.

Teem
a

Suomen merisota – Taisteluja Itämeren 
herruudesta on todellinen kunnianosoitus 
ja monumentti eri sodistamme 1700-lu-
vulta vuoteen 1945. 

Teosta tehdään 1950 kappaleen juhla-
painos numeroituna, nahkaselkään sidot-
tuna. Todellinen kruununjalokivi. Teosta 
ei markkinoi kirjakaupat, vaan ainoastaan 
kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Halutessasi lisätietoja ota  yhteyttä  
Kari Kinnuseen puh. 045-112 3500 tai 
e-mail kari.kirja@hotmail.com. 

Yhteydenotto ei velvoita kyseisen 
teoksen hankintaan. 

Toimi mahdollisimman pian!

Suomen merisota 
– Taisteluja Itämeren herruudesta
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alaisillemme. Nuorena upseeri-
na maanpuolustustahto on kor-
kealla tasolla, ja koulussa saa-
dut opit ovat varmasti kasvat-
taneet sitä. Toisaalta ei pelkäl-
lä maanpuolustustahdolla saa-
da voita leivän päälle ja lyhen-
nettyä lainaa. Maanpuolustus-
tahdon heikkeneminen ei siis 
liene syynä sille, että kolmen ja 
puolen vuoden välein yksi kurs-
sillinen kadettiupseereita eroaa 
palveluksesta siirtyen reserviin 
muihin tehtäviin. 

Sotilaallinen maanpuolus-
tustahto ja siihen kiinteästi liitty-
vä isänmaallisuus on Suomessa 

hyvällä mallilla. ”Jos Suomeen 
hyökätään, niin olisiko suoma-
laisten mielestänne puolustau-
duttava aseellisesti kaikissa ti-
lanteissa, vaikka tulos näyttäisi 
epävarmalta ” http://www.findi-
kaattori.fi/fi/77

Kolme neljästä on sitä 
mieltä, että on puolustaudut-
tava, viidesosa on sitä miel-
tä että ei, loput eivät osaa sa-
noa. Findikaattorin sivuilta ilme-
nee, ettei luvuissa ole tapahtu-
nut dramaattisia muutoksia pa-
riin vuosikymmeneen. Sotilaal-
linen maanpuolustustahto on 
siis gallupeiden mukaan hyväl-

lä mallilla. Lähestyvien jääkie-
kon maailmanmestaruuskiso-
jen voidaan myös olettaa nos-
tavan isänmaallisuutta ja sen 
myötä maanpuolustustahtoa. 
Kun maailmanmestaruus voitet-
tiin oli nähtävissä tahto kuulua 
Suomeen. Sama tahto löytyy 
tarvittaessa, oli sitten kyseessä 
MM-kisat tai Suomen sotilaalli-
nen puolustaminen. 

*Uhka koostuu kyvyn ja tahdon 
tulosta (Uhka = Kyky x Tahto). 
Samaa voitaneen soveltaa kään-
teisesti ”kyky torjua uhka”.

Merisotakoulu kasvattaa maanpuolustajia.
PuoluStuSVoimAt
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Suomen Rannikkotykit 
– Coastal Guns in Finland
Ove Enqvist

K ustannusosakeyhtiö 
Moreeni julkaisee syk-
syllä 2013 kaksikieli-

sen (suomi ja englanti) teoksen 
Suomen Rannikkotykit – Coas-

tal Guns in Finland. Tekstit kum-
mallakin kielellä ovat samat. Ar-
vioitu sivumäärä tule olemaan 
runsaat 200 sivua. Aluksi käsi-
tellään rannikkotykkien käyttöä 
ja hankintaa Suomessa yleises-
ti, ja sen jälkeen esitellään kaik-
ki Suomessa käytetyt noin 60 
kiinteää rannikkotykki- ja rauta-
tietykkimallia (pääosin väri-) ku-
vin ja piirroksin.

Kustantaja tarjoaa kirjaa 
ennakkohintaan 15 €+ mah-
dolliset lähetyskulut vähintään 5 

kpl:n erinä (kirjakauppahinta tu-
lee olemaan noin 30 €).  Kiinnos-
tuneet voivat ottaa yhteyttä (nimi, 
postitusosoite, puhelinnumero ja 
määrä) allekirjoittaneeseen joko 
sähköpostitse enqvist@oktanet.fi 
tai postitse Hevoshaantie 9 D 6, 
01200 Vantaa ennen 8.8. Sen 
jälkeen kustantaja ottaa tilaajilta 
kirjallisen tilusvahvistuksen. Kirjat 
toimitetaan ja maksetaan kun se 
valmistuu viimeistään lokakuus-
sa 2013.

Ove Enqvist

K un tänä päivänä vierai-
lee Tukholmassa, tulee 
harvoin ajatelleeksi, et-

tä kaupunki oli (osittain salainen) 

laivastotukikohta 1520-luvus-
ta alkaen vuoteen 1969 saakka. 

Kirjan kirjoittamiseen on 
osallistunut noin 15 kirjailijaa ja 
tutkijaa. Se kuvaa erittäin moni-
puolisesti mm. Tukholman puo-
lustusta ja kaupunkia laivasto-
tukikohtana sekä kaupungissa 
olleita laivaston telakoita. Teos on 
kuvitettu sadoin osittain ennen 
julkaisemattomin kuvin ja kartoin. 
Karttojen ja kuvattujen pienois-
mallien avulla on helppo tutustua 
Tukholman merelliseen (merihis-
torialliseen) historiaan sekä sota-

satamana että laivastoasemana.
Olisi toivottavaa, että jo-

ku kirjoittaisi vastaavanlaisen 
kirjan Helsingistä, olihan meil-
lä mm. saaristolaivasto Viapo-
rissa 1700-luvulla, venäläinen 
laivasto tuki kohta Katajanokalla ja 
sen jälkeen suomalainen laivasto-
asema telakoineen samassa pai-
kassa 1950-luvulle saakka jne.

Kirja maksaa 43 euroa 
Akateemisessa kirjakaupassa, 
mutta internetin kautta sen saa 
noin 10 euroa halvemmalla.

Ove Enqvist

Stockholm Örlogsstaden
Medströms Bokförlag yhteistyössä Merihistoriallisen museon (Sjöhistoriska museet) kanssa.  
280 sivua, runsas kuvitus
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S uomenlinnasta (Svea-
borg, Viapori) julkais-
taan tasaiseen tahtiin 

uusia kirjoja, joista suurin osa on 
tarkoitettu turisteille ja sisältää 
vanhoja tietoja uusissa kansissa. 
Ehrensvärd-seuran julkaisema uu-
sin kirja muodostaa ilahduttavan 
poikkeuksen tästä säännöstä, ja 
on parhaita uusia Suomenlinna-
kir joja pitkään aikaan.

Viaporin linnoitus oli aikansa 
suurimpia ruotsalaisia rakennus-
hankkeita ja sillä oli huomattava 
vai kutus lähiympäristöönsä. Nel-
jään pääosaan (Linnoituskaupun-
ki, Maaseutu, Meri ja Ilmauksia) 
jae tussa teoksessa esitellään kol-
mentoista artikkelin kautta uu-
sinta tutkimusta linnoituksesta 
raken nustyömaana, kulttuurikes-
kuksena ja asuinpaikkana. Teok-
sen kirjailijat edustavat Suomen 
Aka te mian Sveaborg-Viapori -tut-

kimusryhmää, historian tutkijoita 
sekä meriarkeologiaa, ja kirjoitta-
vat sekä suomeksi että ruotsik-
si. Artikkelit käsittelevät Viaporin 
merkitystä niin väestön, metsäva-
ro jen, isonjaon kuin nimenannon 
ja seremonioidenkin kautta. Eri-
tyisen mielenkiintoisena pidin 
Seppo Aallon kirjoitusta Helsin-
gin Vanhankaupungin perustami-
sesta vuonna 1550  ja kaupungin 
siirtä mi sestä Vironniemelle 1640.

Muita kirjoittajia ovat mm. 
Markku Kuisma, Seppo Aalto, 
Mikko Huhtamies ja Henrika Tan-
defelt. Teos on juhlakirja yliopis-
tolehtori Panu Pulmalle hänen 
merkkipäivänään 2.10.2012. Kir-
jan hinta on noin 30 euroa, ja se 
on myynnissä Suomenlinna-mu-
seon lisäksi internetissä ja var-
masti monessa kirjakaupassa.

Ove Enqvist

Viapori 
– Linnoitus, lähiseutu ja maailma
Toimittaneet Sophie Holm & Magdalena af Hällström
Ehrensvärd-seura 2012, 364 sivua, kovakantinen
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M aanpuolustuskilto-
jen liitto juhli Hel-
singin yliopiston 

juhlasalissa 50-vuotis päivään-
sä juhlavasti. Tilaisuuden aloit-
ti liiton hallituksen puheenjoh-
tajan Pauli Mikkolan sekä va-
rapuheenjohtajien onnittelujen 
vastaanotto, jonne tervehdyk-

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä 50 vuotta

Maanpuolustuskiltojen  
liitto juhli merkkipäiväänsä

Lars Eklund
Helsingin Laivastokillan ja Etelä-Suomen kiltapiirin puheenjohtaja.

Tapahtum
at

sensä toivat mm. puolustusvoi-
mista vara- amiraali Juha Ran-
nikko ja Etelä-Suomen sotilas-
läänin komentaja kenraali Laa-
tikainen, sekä lukuisat yhteisöt 
ja jäsenkillat.

Tilaisuuden juhlapuheen 
piti eduskunnan puhenmies Ee-
ro Heinäluoma, joka toi edus-

kunnan terveiset liitolle. Puheen 
lopuksi hän vielä erikseen kiit-
ti liittoa sen arvokkaasta työstä 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen hyväksi.

Helsingin kaupungin ter-
vehdyksen toi kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Tatu Rau-
hamäki.

Etelä-Suomen sotilaslääninkomentaja kenraali Pertti Laatikainen onnittelee liittoa.

lArS eKlund
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Musiikkiesityksinä kuultiin 
kaaderilaulajien sikermä suoma-
laisia säveliä sekä juontaja luut-
nantti Raimo Salon kevyempiä 
lauluja. Musiikista vastasi Pans-
sarisoittokunta.

Vuonna 1963 perustettiin 
kaikille kansalisille avoin vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen jär-
jestö. Sen voima on ollut aina 
avoimuus. Se on kaikille Suo-
men kansalaisille avoin vapaa-
ehtoinen maanpuolustusjärjes-
tö. Kiltapiireissä ja killoissa on 
yhteensä n. 16 000 jäsentä ym-
päri Suomen.

Sinisen Reservin killoista 
suurin osa kuuluu liiton piiriin.

lArS eKlund

lArS eKlund

Maanpuolustuskiltojen liiton johto, keskellä liiton hallituksen puheenjohtaja Pauli Mikkola  
vastaanottaa Puolustusvoimien onnittelua vara-amiraali Juha Rannikolta.

Helsingin yliopiston juhlasalin täytti juhliva kiltaväki.
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Tapahtum
at

M erikadettitanssiai-
set on vuosittai-
nen tapahtuma, jo-

hon osallistuvat kaikki kolme 
merikadettikurssia sekä kutsu-
vieraat. Juhla järjestetään vuo-
sittain huhtikuun puolenvälin 
tienoilla, tällä kertaa lauantai-
na 13.4. Se on ensimmäisen 
sekä kolmannen vuoden ka-
deteille viimeinen hengähdys-
tauko ennen pitkää ja raskas-
ta koulutuspurjehdusta. Meri-
kadettitanssiaiset järjestetään 
lähes poikkeuksetta joka vuosi 
Merisotakoulun tiloissa, jossa 

tapahtuu itse pöytäjuhla, tans-
siaiset sekä myöhemmin illalla 
jatkobileet. Kolmas vuosikurssi 
on aina vastuussa tapahtuman 
suunnittelusta ja järjestämises-
tä ensimmäisen ja toisen vuo-
sikurssin toimiessa työosastoi-
na. Kaikki kadettikurssit antavat 
panoksensa juhlien järjestelyille 
ja lopulta pääsevät nauttimaan 
työn hedelmistä. Vuoden 2013 
juhla ei ollut tästä poikkeus.

Merikadettitanssiaisiin on 
ollut tapana kutsua vieraiksi 
kadetteja myös muista pohjois-
maista. Tänä vuonna saimme 

vieraita Tanskasta sekä Ruotsis-
ta. Vieraamme saapuivat Suo-
meen kaksi päivää ennen var-
sinaista juhlaa, ja tehtävämme 
oli järjestää heille ohjelmaa näi-
den kahden päivän aikana. Kä-
vimme mm. köysilaskeutumas-
sa Otaniemen vesitornilla ja tu-
tustutimme vieraamme suoma-
laiseen saunakulttuuriin. Järjes-
timme vieraillemme myös terve-
tulojuhlan, jolloin tutustuimme 
toisiimme ja vaihdoimme näkö-
kulmiamme kadetin elämästä. 

Lauantaina aamupäiväl-
lä kadettien seuralaiset alkoi-
vat yksitellen saapua Suomen-
linnan päälaiturille. Päivän aika-
na kadetit sitten esittelivät ave-
ceilleen Merisotakoulua ja Suo-
menlinnaa sekä pitivät huolta, 
että he saivat valmistautua rau-
hassa illan juhlaa varten. Myös 
kadettien seuralaiset odottavat 
merikadettitanssiaisia yhtä in-
nolla kuin kadetit, sillä kysees-
sähän on tyylikäs iltapukujuhla, 
joka on monelle ainutkertainen 
kokemus. 

Iltajuhla alkoi 18.00 jolloin 
kadetit aveceineen kokoontuivat 

Kevään koittaessa kadettikoulussa alkaa juhlakausi. Keväällä on monia syitä juh-

laan ja ehkäpä yhtenä kohokohtana voidaan mainita merikadettitanssiaiset. Meillä 

merikadeteilla on lukemattomia perinteitä, jotka ovat jatkuneet jo vuosikymmeniä. 

Merikadettitanssiaiset lähentää kadettikursseja keskenään, luo yhteisöllisyyttä ja 

edesauttaa perinteiden jatkuvuutta tuleville kadettikursseille.

Merikadettitanssiaiset 2013

Kadettipursimiehen malja kadettien messissä.

Kalle Vuojolahti
Kadetti, 81. Merikadettikurssi
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kadettimessiin kadettipursimie-
hen maljaa varten. Maljannos-
ton jälkeen aloitettiin siirtymi-
nen Merisotakoulun juhlasaliin, 
jossa kutsuvieraat olivat jo pai-
kalla. Iltajuhlassa nautittiin kol-
men ruokalajin ohessa ohjel-
masta, josta vastasi seremonia-
mestari ja puheenpitäjät, unoh-
tamatta myöskään pianistia. Se-
remoniamestari laulatti juhlavä-
keä tunnetuilla merimieslauluil-
la ja puheita kuultiin mm. Me-
risotakoulun johtajalta ja Meri-
kadettiyhdistyksen puheenjoh-
tajalta. Iloinen ja lämminhenki-
nen tunnelma vallitsi juhlasalis-
sa koko iltajuhlan ajan. Ruokai-
lun jälkeen oli aika siirtyä tans-
siparketille, ja siellä pariskunnat 
esittelivät tanssitaitojaan varus-
miesorkesterin soittaessa. Sa-
maan aikaan oli auki myös kaksi 
baaria ja ohjelmaa riitti mm. ar-

pajaisten muodossa. Tässä vai-
heessa iltaa tunnelma alkoi va-
pautua entisestään, ja osalla al-
koi katseet suuntautua jo aa-
muun asti kestäviä jatkoja kohti. 

Nyt jo toiset merikadetti-
tanssiaiset kokeneena voin to-
deta, että vaikka kadetin elämä 
ei aina ole helppoa, niin tämän 
kaltaiset juhlat tuovat välillä 

synkkäänkin arkeen valoa ja pi-
ristystä. Kun palkintona tiukas-
ta opiskelusta saa nauttia hie-
noista juhlista ja hyvästä seu-
rasta, niin mitään valittamisen 
aihetta ei ole. Kiitos kaikille juh-
liin osallistuneille kadeteille sekä 
henkilökunnalle. Tehdään myös 
ensi vuonna hyvät merikadetti-
tanssiaiset!

Tanssiaiset Merisotakoulun perinneaulassa.

Kadetteja seuralaisineen Merisotakoulun juhlasalissa.
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mi Suomen Saksan puolustus-
asiamies kommodori Juha Pal-
laspuro, joka vastasi matkaoh-
jelman suunnittelusta sekä toimi 
matkaseurueen oppaana.

Matkamme Saksaan käyn-
nistyi aikaisin perjantaina Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalta, 
jossa tapasimme jo viime vuo-
den Oslon matkalta tuttuja kas-
voja.  Onnistunut Oslon mat-

ka oli myös tuonut uusia tutta-
vuuksia mukaan. Saavuttuam-
me Berliiniin käynnistyi ohjel-
man ensimmäinen vaihe tee-
maltaan ”Bundeswehr” eli Sak-
san asevoimat.  Teema sisälsi 
vierailut Saksan puolustusmi-
nisteriöön, operaatioesikuntaan 
sekä Suomen suurlähetystöön. 
Berliinissä sijaitseva puolustus-
ministeriö tarjosi meille katsauk-

Rannikkoupseeriyhdistyksen  
matka Berliiniin 26–28.4.2013

Hallo Berlin, auf Wiedersehen Helsinki! RUY lähti selvittämään, kannattaako 

Saksaan lähteä muutenkin kuin pelkästään Oktoberfesteille ja löytyykö sisämaasta 

rannikonpuolustajille tarpeeksi nähtävää ja koettavaa.

Samuli Hyttinen
kadetti

T änä vuonna Rannik-
koupseeriyhdistyksen 
matka suuntautui Sak-

san kuuluisaan pääkaupunkiin 
Berliiniin, ja jälleen me kadetit 
saimme mahdollisuuden osal-
listua.  Monipuolisen matka-
seurueen kokonaisvahvuus oli 
29 henkeä ja mukana oli use-
aa rannikkoupseerisukupolvea. 
Matkan isäntänä Berliinissä toi-

Retkiseurue Saksan puolustusministeriön historiallisesti vaikuttavassa aulassa.

miKKo KotilAinen

Tapahtum
at
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sen Saksan asevoimien nykyti-
laan. Operaatioesikunta Pot-
sdamissa vuorostaan esitteli 
Saksan asevoimien ja erityises-
ti merivoimien ulkomaanope-
raatioita. Päällimmäisenä mie-
leen jäi Saksan kyky toteuttaa 
useita toisistaan eroavia kriisin-
hallintaoperaatioita ulkomailla, 
kuten Atalanta-operaatio So-
malian merialueella ja Libano-
nin merioperaatio. Potsdamista 
siirryimme Suomen suurlähe-
tystöön, jossa vuorossa oli vir-
kistävien kahvien ja sämpylöi-
den jälkeen Rheinmetall Defen-
ce AG:n esitelmät yrityksen me-
rivoimille suunnatuista asejär-
jestelmistä sekä simulaattoreis-
ta.  Simulaattoreista nousi esil-
le kadettien puutteellinen tie-
tämys perinteisestä tulenjohto-
koulutukseen tarkoitetusta ma-

tolaatikosta  – aikansa huippu-
simulaattori sekin. Päivän hui-
pentui saksalaiseen illalliseen 

Ranke 2 -nimisessä ravintolas-
sa. Illallinen oli kaikin puolin on-
nistunut. Saimme istua samas-

Kommodori Juha Pallaspuro ja toimittaja Pertti Rönkkö esittelevät Berliiniä historiallisesta näkökulmasta.

RUY:n puheenjohtaja kommodori Martimo kiittää amiraali Kähleriä 
mielenkiintoisesta katsauksesta Saksan asevoimiin.

miKKo KotilAinen

miKKo KotilAinen
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Jaetun kaupungin keskellä

Voimallisesta yöelämästä tunnet-
tu Berliini ei kuitenkaan estänyt 
kadettien toimintaa seuraavana 
päivänä, vaan ohjelmaa nouda-
tettiin. Teemana ollut ”kylmä so-
ta Berliinissä” oli häikäisevä ko-
kemus ja matka jaetun Saksan 
maailmaan. Vierailun kohtei-
na olleet Stasi-museo, Berliinin 
muurin panoraamanäyttely sekä 
muut keskustan historialliset koh-
teet, kuten Brandenburger Tor, 
yhdistettynä kommodori Pallas-
puron sekä toimittaja Pertti Rön-
kön kohteista kertomiin asioihin 
tarjosivat kadeteille monipuolisen 
ja erittäin kiinnostavan tavan tu-
tustua Saksan historiaan ja siten 
ymmärtää saksalaista yhteiskun-
taa ja sen toimintaa paremmin. 
Päivä huipentui Suomen suurlä-

Kadetit tutustuivat paikalliseen ”vartiomieheen” Checkpoint Charliella.

Operaatioesikunnassa suomalai-
sen seurueeseen oli panostet-
tu tervetuliaisviestein ja yhteisva-
lokuvin.

Tutustuminen Berliiniin jokilaivalla.

sa pöydässä muiden matkalais-
ten kanssa rennossa ilmapiiris-
sä ja vaihtaa ajatuksia nauttien 
samalla hyvästä saksalaisesta 
ruuasta ja oluesta. 

miKKo KotilAinen

miKKo KotilAinen
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hetystöön, jossa kommodori Pal-
laspuro piti katsauksen Saksan 
asevoimiin. Tämän jälkeen vuo-
rossa oli sauna ja illallinen. Illalli-
sen yhteydessä päätimme tarjota 
matkaseurueelle kiitokseksi kuo-
huviinit sekä korjata käsitys ka-
dettien puutteellisesta matolaa-
tikon tuntemuksesta esityksen 
muodossa. Viimeisenä päivänä 
ihailimme Berliinin kauniita mai-
semia jokiristeilyn muodossa se-
kä vierailimme Berliinin tuomio-
kirkossa. Päivän viimeinen rasti 
oli baijerilainen päivällinen. Päi-
vällisen jälkeen oli aika suunna-
ta hotellin kautta lentoasemalle ja 
takaisin Suomeen. 

Matka Berliiniin oli menes-
tys sekä ammatillisesta että tu-
ristin näkökulmasta. Ymmär-
rämme mielestämme parem-
min Saksan historian merkitys-
tä maan nykypäivän toimintaan 
ja saksalaisten ajatusmaailmaa. 

Matka tarjosi meille mahdollisuu-
den tutustua muihin RUY:n jä-
seniin, keskustella heidän kans-
saan ja kuunnella heidän kerto-
muksiaan. Lisäksi saimme mah-
dollisuuden nähdä eurooppalai-
sen miljoonakaupungin, jonka 
historia on vertaansa vailla. 80. 
merikadettikurssin rannikkojouk-
ko-opintosuunta haluaa kiittää 

Rannikkoupseeriyhdistystä mat-
kasta, matkaseuruetta mukavas-
ta seurasta sekä erityisesti kom-
modori Juha Pallaspuroa hienos-
ta ohjelmasta. Vaikka tämä oli 
kurssimme osalta viimeinen ka-
detteina tehty matka RUY:n mu-
kana, kurssin vahvuus säilynee 
myös ensi vuoden matkalla.

Kadetit luovuttavat signeeratun ”lavasteen”  
kommodori Pallaspurolle improvisaationäytelmän päätteeksi.

Näkymä Berliinin tuomiokirkosta.

miKKo KotilAinen
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Heinäkuun 27. päivänä vuonna 1714 oli Hangossa tyyni merisää. Osin sen an-

siosta onnistui tsaari Pietari I (myöhemmin Pietari Suuri) murtautumaan kaleerilai-

vastollaan Hankoniemen ympäri ohittaen soutamalla Ruotsin avomerilaivaston suu-

ret alukset. Siellä hänen laivastonsa kohtasi ruotsalaisen laivasto-osaston.  Syntyi 

meritaistelu Hankoniemen pohjoispuolella toistaiseksi tuntemattomassa paikassa. 

Pietarin laivasto onnistui valtaamaan kaikki ruotsalaisen osaston alukset. Alukset 

vietiin sotasaaliina Nevalle, vuonna 1703 perustettuun Pietarin kaupunkiin.

Tätä tapahtumaa kutsutaan Riilahden taisteluksi (ruotsiksi sjöslaget vid Rilax 

sekä sjöslaget vid Hangö, venäjäksi Gangustkaja srazhenie). Ruotsilla oli taistelus-

sa vajaa 1000 merisotilasta. Heistä 361 kuoli ja noin 600 jäi vangiksi. Venäjällä oli 

taistelussa mukana noin 4 000 sotilasta, joista kuoli tai haavoittui 469.

300 vuotta Riilahden 
meritaistelusta 27.7.2014

V uonna 2014 on tuos-
ta tapahtumasta kulu-
nut 300 vuotta. Tais-

telua on syytä muistella, kos-
ka se muutti voimatasapainoa 

Itämerellä, kun kasvava Venäjä 
otti paikkansa siellä. Siksi Han-
gossa järjestetään useita ta-
pahtumia, jotka liittyvät Riilah-
den taistelun 300 vuoden takai-

seen historiaan heinäkuun 25.-
27. päivinä 2014.

Ainakin seuraavia tapahtu-
mia suunnitellaan tuolle viikon-
lopulle tai sen läheisille päiville:

 – Hangon museossa on koko kesän 2014 merkittävä näyttely tuosta ajasta. Näyttelyn hahmoina 
ovat Pietari Suuri sekä Kaarle XII, kaksi kunnianhimoista nuorta kuningasta. Näyttelyyn tulee 
esineitä ainakin Pietarista, Tukholmasta, Karlskronasta sekä Pietarsaaresta. Tämä näyttely 
siirtyy syksyllä 2014 Turun Forum Marinumiin, joka osallistuu myös tämän museonäyttelyn 
suunnitteluun ja toteutukseen.

 – Suuri meriparaati, joka on osa Suomen Purjelaivasäätiön ”Gangut regattaa”, joka saapuu 
tuona ajankohtana Kotkasta ja jatkaa 27.7. Turkuun. Paraatiin ja regattaan saapuu suuri joukko 
perinnepurjelaivoja Suomesta, Venäjältä ja Ruotsista, ehkä myös Virosta. Meriparaati suuntautuu 
sunnuntaina 27.7. Hangosta Riilahteen taistelun muistomerkille.

 – Meritaistelunäytös vuoden 1714 tyyliin esitetään26.7. lauantaina Hangon edustalla sään 
salliessa, paikalla olevien veneiden ja laivojen avulla. Mukana on sen ajan asepukuja ja aseita. 
Näiden historiaa harrastavien ”sotilaiden” leirit Hangossa ovat avoinna vieraille. Näitä ”sotilaita” 
tulee runsaasti Suomesta, Venäjältä ja Ruotsista. Samalla kerrotaan yleisölle tuosta 300 vuoden 
takaisesta tapahtumasta.

 – Suuri kansanjuhla Hangossa on lauantaina 26.7. Siihen osallistuvat ”Gangut regatan” laivojen 
nuoret miehistöt, monet orkesterit sekä kaikki muut halukkaat juhlijat. 

Tapahtum
at

Ove Enqvist
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 – Musiikkia esitetään tuon viikonlopun aikana eri puolilla Hankoa sekä sisällä että ulkona.

 – Unikekoa juhlitaan sunnuntaina 27.7. aamulla perinteisin menoin Casinon puistossa, missä 
unikeko uitetaan ja herätetään suihkulähteessä meluisan saattueen avustamana.

 – Tieteellinen seminaari sukellusleireillä 2013 ja 2014 saavutetuista meriarkeologisista tuloksista 
keväällä 2014. Seminaari kuuluu osana Suomenlahden vuosi 2014 hankkeen järjestämään 
seminaarisarjaan.

 – ”Suomenlahden vuosi 2014” on myös paikalla ja esittelee konkreettisesti Suomenlahden tilaa ja 
sen suojelun tärkeyttä. Järjestäjinä ovat Suomen (SYKE), Venäjän ja Viron ympäristöviranomaiset 
sekä iso joukko järjestöjä. Tämä on myös yhteinen teema kaikille viikonlopun tapahtumille.

 – Suunnitteilla on myös iso soututapahtuma, jossa soudettaisiin Pietarin kaleerien reitti 
Tvärminnestä Riilahteen.

Tavoitteena on kunnioittaa 
kaikkia 300 vuotta sitten taiste-
lussa kuolleita merisotilaita, elä-
vöittää historiaa paikalle saapu-
valle yleisölle, juhlia monella 
kielellä ja nauttia Hangon ran-
noista ja auringosta. 

Kutsumme kaikkia aihees-
ta kiinnostuneita Hankoon tuo-

na ajankohtana. Myös kaik-
ki perinneveneet ja -purjelaivat 
ovat tervetulleita tähän merita-
pahtumaan joko Gangut rega-
tassa tai vain tulemalla samaan 
aikaan Hankoon.

Kutsumme myös histo-
rian harrastajia, musiikkiryhmiä 
ja kaikkia, joilla on kiinnostusta 

toimia aktiivisesti tapahtumien 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tietenkin erityisesti kaik-
ki hankolaiset ja lähiseudun 
asukkaat ovat tervetulleita kat-
somaan 300 vuoden taakse täl-
lä viikonlopun aikakoneella.

Lisätietoja: 
Hanko maailmankartalle ry ja Hangon kaupungin työryhmä Riilahti 2014
Pekka Silvast po.silvast@pp.inet.fi +358 (0)41 492 12 50
Ilkka Linnakko ilkkalin@welho.com +358 (0)40 725 35 65
Merja Kukkonen merja.kukkonen@hanko.fi +358 (0)40 139 1070
Marketta Wall marketta.wall@hanko.fi +358 (0)40 738 7767
Laura Lotta Andersson laura.lotta.andersson@hanko.fi +358 (0)40 135 9224

PietArin meriSotAmuSeo
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Suomenlinnan Jääkellari-kahviossa  
Topi Kautosen akvarelleja Vallisaaresta

L aatokan rannalla Käki-
salmessa syntynyt ja 
nuoreksi taiteilijanaluksi 

varttunut Toivo Kautonen muut-
ti sodat käytyään 1948 työn pe-
rässä Helsingin edustan Valli-
saaren linnakkelle, jonka ran-
nat ja villi luonto tyrmäsivät he-
ti karjalaispojan kauneudellaan. 
Saari alkoi pian siirtyä pieninä 
palasina paperille ja kankaalle 
sotilasuran ohessa.

Sitä riemua kesti vuoteen 
1965. Seurasi ensimmäinen 
eläke, muutto Helsingin Kä-
pylään ja uusi työura Ateneu-
missa. Topi ehti olla taidemu-

seon palveluksessa yli kaksi-
kymmentä vuotta ja vapaa-ai-
koinaan tutkia ja tallentaa niin 
Vantaankosken kuohut kuin lä-
heisen Taivaskallion kivet ja 
kannot lukemattomia kertoja.

Topin elinikäinen viehty-
mys rantaan ja villiin veteen eri 
vuodenaikoina näkyy 50-60-lu-
vulla naapurisaaressa ja myös 
myöhemmin tehdyissä töissä. 
Mestarin vedoin maalatuissa 
akvarelleissa esiintyy rauhalli-
nen ja suljettu sotilassaari. Pil-
visen päivän harmaasävyisissä 
meren, lumen ja jään yhdistel-
missä on Topi jättänyt pois kai-

ken turhan, keskittyen juuri oi-
kean tunnelman luomiseen.

Tapahtum
at

Hannu Hurskainen ja Ove Enqvist
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Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA ●  TEHOKAS ●  KESTÄVÄ

NMEA-palkittua 
elektroniikkaosaamista.

Kaikki navigointiin, 
kommunikointiin ja 

valvontaan.

www.furuno.fi
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H
istoria

P ietari Suuren, ilmei-
sesti sihteerin ylläpi-
tämässä päiväkirjassa 

kerrotaan: ”Heinäkuun 23. ja 
24. päivinä tarkastimme ”Dra-
getin” ja havaitsimme sen yh-
dessä paikassa olevan vain vain 
1170 sashenia (1170 x venäläi-

nen syli 2,134 metriä =noin 
2,5 kilometriä)…Ja tarkastuk-
sen tuloksena päätimme raken-
taa telatien voidaksemme vetää 
muutamia kevyitä kaleereja toi-
selle puolelle ja asettaa ne siel-
lä toimintaan ja tällä tavoin ai-
heuttaa sekaannusta vihollisen 
keskuudessa.”

Vaikka Pietarin kaleerilai-
vastoon kuului muutamia Vä-

limeri-tyyppisiä puolikaleere-
ja sekä toisaalta kirjava joukko 
pienehköjä kuljetus- ja varmis-
tusaluksia, lienee Pietari tarkoit-
tanut keveillä kaleereilla laivas-
tonsa päätyyppiä, skampavejaa. 
Skampaveja oli itse asiassa vail-
la keulapuskuria ollut avoin mai-
hinnousualus. jossa sotilaat 
toimivat soutajina, ja pieni me-
rimiesosasto huolehti merenku-
lusta, purjeista ja tykeistä. Mie-
histö yöpyi rantojen nuotioilla. 

Kadonneen kiven  
metsästys
Kommodori evp. Matti Mäkinen julkaisi Rannikon puolustajan numerossa 4/2012 

kilpailun kadonnen kiven löytämiseksi. Vanha tiedustelu-upseeri oli hankkinut tie-

don, jonka mukaan Pietari Suuri olisi vuonna 1714 Riilahden taistelua edeltäen kul-

kenut Lappohjasta poikki Hankoniemen ja toiselle rannalle saavuttuaan asettunut 

makuulle ja hakannut kiveen joko ortodoksisen tai vinon Andreaan ristin sekä ni-

meään symboloivan kyrillisen p-kirjaimen, jota tuolloin kutsuttiin nimityksellä pokoi. 

A kjusumus: missä kivi, missä pokoi?

Aarni Lehti
Kirjoittaja on yleisesikuntakomentaja evp. ja sotatieteiden tohtori

Skampavejan malli suhteessa 1:16.Mallista aluksen mitoiksi saadaan 31,7 x 5,53 x 1,4 metriä. Sen aseistuk-
sena oli yksi 12 funtin ja kolme 6 funtin tykkiä ja siihen mahtui 230 miestä.(funtti=409,5 grammaa).

PietArin meriSotAmuSeo
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Skampavejat rakennettiin yksin-
omaan kirvestä käyttäen tuo-
reesta puusta liittäen pohjalank-
kuihin kaaret, ja kasvattaen sen 
jälkeen niiden avulla laidoitusta. 
Alusten rakentaminen suoritettiin 
nykyaikaisten teollisten liukuhih-
naperiaatteiden mukaan, jolloin 
kaleeriaihioita siirrettiin varuste-
lun edetessä myötävirtaan. Nii-
tä rakennettiin sittemmin Suuren 
Pohjan sodan aikana yli tuhat, 
joista satoja tarvittiin korvaa-
maan merenkäynnissä avome-
rellä, rantautumisissa ja taiste-
luissa kärsittyjä tappioita. Mitat 
vaihtelivat rakennuspaikasta riip-
puen, mutta yleisesti skampave-
jan pituus oli noin 32–39, leveys 
noin 5–6  ja syväys runsaat 1,5 

metriä. Sillä voitiin yhdestä kah-
teen latinalaispurjeen ja 18 airo-
parin avulla kuljettaa 150–230  
miestä. Aseistuksena oli keulan 
1–6 tulitueksi tarkoitettua 6–12 
naulan tykkiä ja 1–2 naulan fal-
konetteja. Maitse kuljetettavak-
si skampaveja oli kuitenkin var-
sin raskas.

Tsaarin yritys perustui tak-
tisesti Ruotsin saaristolaivaston 
heikkouteen. Kaleereja oli alettu 
rakentaa vasta samana vuonna 
ja valtaosa valmistuneista neljäs-
tätoista kaleerista ja muista saa-
ristoaluksista oli sijoitettu Saaris-
tomerelle venäläisten maavoimi-
en miehittäessä Turkua.

Alusten siirto maitse vesis-
töstä toiseen oli jokien halko-

malla Venäjällä tuttua puuhaa. 
Sanan volokom, taipaleen yli, 
esiintyy eri muodoissa sekä yh-
dyssanoissa että paikannimis-
sä, jopa aikoinaan Novgorodin 
hallitsemassa itäisessä Suo-
messa. Telatien rakentamiseen 
oli ryhdytty välittömästi ja kit-
kan pienentämiseksi käytettiin 
voideltuja vuotia. Yritys härkiä 
ja hevosia käyttäen yöllä 24/25 
heinäkuuta johti kuitenkin vain 
ensimmäisen  aluksen onnistu-
neeseen siirtoon jo toisen hajo-
tessa matkalla, ja siirto lopetet-
tiin päivän koittaessa. Kuitenkin 
kiven, jonka äärellä tsaari lepä-
si, pitäisi löytyä telatien päästä. 
Telatien sijainnista on kuitenkin 
kaksi erilaista tulkintaa.

Kaleerien kuljetusreitti venäläisten lähteiden mukaan. Kuvassa näkyy myös schoutbynacht Nils Ehrenskjöldin es-
kaaderin kuviteltu reitti 25.7. 1714 maitse kuljetettujen venäläiskaleerien tien katkaisemiseksi.

PietArin meriSotAmuSeo
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Venäläinen käsitys telatien 
kulusta

Venäläiset 1800-luvun kartat ja 
selvitykset lähtevät yksimielises-
ti siitä, että telatien päätepiste 
oli Hangon tiellä sijaitsevan Ko-
verharin tienhaaran kohdalla si-
jaitseva Krogarsviken. Kuljettava 
matka olisi nykykartalla mitattu-
na rautatehtaan laiturin tyves-
tä noin 3 kilometriä. Se on si-
ten Pietarin sasheneita pidem-
pi, joskin maan kohoaminen lä-
hes kahdella metrillä ja vallin-
nut mahdollinen korkea vesi ly-
hentää erotusta. Reittiä arvioi-
taessa on huomattava, että ve-
näläiset karttapiirrokset perus-
tuvat arkistoasiakirjoihin, kirjal-
lisuuteen ja suomalaiseen kart-
tapohjaan eivätkä siten ole ke-

sällä 1714 laadittuja. Kuiten-
kin paikalla pikkuvihan päivinä 
vuonna 1743 vieraillut venäläi-

nen M A Muravjev väittää löy-
täneensä kiven merkkeineen 
vaikeuksitta ja vahvistaa myös 

Dragetin kannas ja kuljetusreitti, jota lienee suunniteltu puhkaistavaksi – 
mahdollisesti Lappohjaan tukeutuneiden torpedoveneiden vaihtoehtoisek-
si väyläksi ennen I maailmansotaa.

Ehrenskjöldin eskaaderin paluutie katkaistaan 26.7, jolloin se siirtyy odottamaan vihollista Riilahdelle.

PietArin meriSotAmuSeo
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sen sijainnin niemen länsiran-
nalla. Muravjev kertoo edel-
leen mitanneensa reitin profiilin 
rannalta rannalle ja saaneensa 
rannan nousukulmaksi 1:10 eli 
noin kuutta astetta vastaavat tu-
lokset; ”mistään en löytänyt yh-
tä hyvää paikkaa”. Nykykartal-
la reitin maasto onkin varsin ta-
saista ja mahdollisuudet alusten 
vesille laskuun leveällä rintamal-
la ja toiminnan jatkamiseen ve-
sitse erinomaiset.

Suomalainen käsitys 
telatien kulusta

Hankoniemen poikki kulkee 
edellistä pohjoisempana ehkä jo 
viikinkiajalla tunnettu telatie ny-
kyisen Lappohjan rautatiease-
man eteläpuolitse pohjoisran-

Ehrenskjöldin eskaaderin kohtalonhetket. Skampavejojen keskellä  
kenraaliamiraali Fjodor Apraksinin lippulaiva, puolikaleeri S:t Natalia.

nan lahteen, jonka nimi Drags-
viken siihen liittyvine mielikuvi-
neen on antanut alueelle Dra-
get-nimen. Telatie ei ylipäänsä 
ole tälläkään alueella tuntema-
ton, vaan sellaista käytettiin vie-
lä keskiajalla Karjaalla Mustion-
joen yhdistämiseksi ilmeisesti 
vedettömällä kanavalla Raase-
porin linnaan johtavaan Lepin-
jokeen. Dragetin käytöstä te-
latienä 1700-luvulla ei ole tie-
toja. Hankolaiset tutkijat Väinö 
A. Hyvönen ja monen vanhan 
rannikon puolustajan muistama 
eversti Reino Aaltonen ovat kui-
tenkin asettuneet Dragetin kan-
nalle. Reitti olisi Hyvösen mu-
kaan lähtenyt kahden kallionyp-
pylän välistä ja itärannan törmä 
edellyttänyt tasoittamista. Au-

gustin Ehrensvärdin mainitaan 
käyneen paikalla vuonna 1747, 
jolloin hakkuu-ura ilman lahon-
neiksi otaksuttuja telapuita oli-
si ollut nähtävissä, ja se olisi 
merkitty tiluskarttaan vuodelta 
1781, jolloin uraa olisi kutsut-
tu nimellä ryssvägen. Dragetin 
kannaskaan ei yhdy Pietari Suu-
ren sasheneihin, vaan on niitä 
tällä kertaa vastaavasti lyhyem-
pi. Pietarin päiväkirjasta ei saa 
käsitystä, että hän olisi käyttä-
nyt olemassa ollutta valmista 
ratkaisua, ja yli vietyjen alusten 
toimintaedellytykset Dragsvike-
nistä olisivat olleet Krogarsvike-
niä huonommat. Uraan on kui-
tenkin myöhemminkin kohdis-
tettu ainakin yksi suunnitelma, 
kenties jopa kanavan rakenta-
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miseksi, joka ilmenee Kansal-
lisarkiston vanhasta karttapiir-
roksesta VKP-3/5:29, plan pe-
reshjeika Draget – suunnitelma 
Dragetin rakentamiseksi.

Puolustajan toiminta 
25.7.1714

Ruotsalaisten aikalaisten ker-
tomukset eivät välttämättä 
sulje pois kumpaakaan tela-
tievaihtoehtoa. Aluetta kut-
sutaan sanalla Draget mää-
rittelemättä, onko kysymys 
Lappohjan kohdalla olevas-
ta kapeikosta vai historial-
lisen telatien linjauksesta. 
Hankoniemen länsirantaa tutkit-
tiin vesitse jo 16. ja 19.7 ranta-
viivalla ja maissa liikehtivien ve-
näläisten aikeiden selvittämisek-
si. Kun sitten sunnuntaina 25.7 
”päivävahdin aikaan” Hankonie-
men saaristoväylän sulkemises-
ta vastanneen amiraali Gustaf 
Wattrangin lippulaivalle saapui 
neljä paikkakuntalaista kertoen 
yöllisestä niemen ylityksestä, te-
ki amiraali päätöksen jakaa voi-

mansa siten, että vara-amiraali 
Lillien linjalaivaosasto hyökkäi-
si Tvärminnen alueella havait-
tuja venäläiskaleereja vastaan 
pääosaston jäädessä Hanko-
niemen edustalle. Schoutby-
nacht Ehrenskjöld sai tehtäväk-
seen lukumääräisesti vähäisillä 
saaristoaluksillaan edetä Han-

koniemen pohjoisrantaa Drage-
tiin ja sulkea ylivietyjen kaleerien 
tie. Ehrenskjöld saapui iltapäi-
vän kuluessa Dragetin alueelle 
havaitsematta mitään tavallisuu-
desta poikkeavaa. On kuitenkin 
mahdollista, että Ehrenskjödin 
reitti kulki Krogarsvikeniä suo-
jaavien saarien länsipuolitse, 
jolloin sinne jääneet mahdolliset 
valmistelut olisivat jääneet huo-
maamatta. Kun paikkakuntalai-

Ehrenskjöldin tie 
Riilahteen oli nyt 

selkeästi viitoitettu.

set kertoivat venäläisten olevan 
kokonaan tyhjentämässä kanna-
saluetta, yritti Ehrenskjöld sluu-
pillaan palata kertomaan ha-
vaintonsa, mutta saavuttuaan 
lännemmäksi havaitsi ensim-
mäiset venäläiskaleerit. Tyven 
sää oli estänyt sekä Wattrangin 
että Lillien purjealusten liikkeet 

ja venäläisten etummaiset 
kaleerit olivat kiertäneet 
niemenkärjen Wattrangin 
osaston ja Russarön välitse. 
Ehrenskjöldin tie Riilahteen 
oli nyt selkeästi viitoitettu.

Tsaarin kiven merkitys

Vaikka Pietarin yritys ylittää Han-
koniemi maitse oli teknisesti epä-
onnistunut, oli sillä taktisesti rat-
kaiseva merkitys. Ilman sen aihe-
uttamaa Wattrangin kohtalokas-
ta päätöstä lähettää saaristoyk-
sikkönsä ylikulkua estämään oli-
si taistelupaikka ja -aika sekä sen 
lopputulos voinut olla toinen ei-
kä taistelua Riilahdessa syntynyt. 
Tämän johdosta myös telatien ja 
tsaarin kiven löytyminen olisi his-
toriallisesti tärkeää valaisten ve-
näläisten ensimmäiseksi suureksi 
merivoitoksi katsomansa ja puo-
lustajallekin merkittävän kamp-
pailun kulkua. Olisikin suotavaa 
joko yksityisesti tai jollain organi-
saatiolla ryhtyä maastotutkimuk-
siin tsaarin kiven löytämiseksi ja 
sen mukana venäläisten telatien 
kulun määrittämiseksi.
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Everstiluutnantti Kalle Jalmari Koski oli innokas valokuvaaja. Martti Koski on antanut 

oikeuden kopioida isänsä noin 1100 valokuvaa käsittävän kokoelman perinnekäyt-

töön. Materiaali on lähes kokonaan julkaisematonta ja se ajoittuu 1930 – 1950 -lu-

vuille. Noin kolmasosa kuvista on Ääniseltä.

Kalle Koski 
(1906 – 1982). 

Puolustus-
voimien 

henkilö kortti 
vuodelta 

1945.

Erkki Mattila
Kirjoittaja on Laatokan ja Äänisen perinnettä harrastava rannikkotykistön evp-upseeri. 

O len saanut Rannikko-
tykistösäätiöltä apura-
han valokuvakokoel-

man kopioimista ja dokumentoin-
tia varten. Tarkoitus on skanna-
ta valokuvat sähköiseen muotoon 
ja laatia kuvaluettelo selitteineen. 
Alkuperäiset valokuvat ja oikeus 
niiden kaupalliseen käyttöön säi-

Kalle Kosken 
valokuvakokoelma

H
istoria

KAlle KoSKi

KAlle KoSKen ArKiSto
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lyvät Kalle Kosken perikunnan 
hallussa. Historiantutkijoille ja pe-
rinteen harrastajille voidaan antaa 
oikeus valokuvakokoelman selaa-
miseen verkkoalbumeissa. Selai-
luoikeutta voi pyytää allekirjoitta-
neelta, sähköposti erkkimarttila@
luukku.com. 

Kalle Koski tunnettiin pä-
tevänä rintamakomentajana ja 
moottoroidun rannikkotykistön 
uranuurtajana. Hän syntyi Vii-
purissa vuonna 1906, teki pit-
kän uran rauhan ja sodan teh-
tävissä ja jäi eläkkeelle Vaasan 
Rannikkopatteriston komenta-
jan tehtävästä vuonna 1957. 

Sotilaan uran lisäksi hän har-
rasti ahkerasti metsästystä ja 
kalastusta. Lisäksi hän oli ison 
perheen huoltaja. Kalle Koski 
kuoli v 1982. 

Kalle Koski suoritti varus-
miespalveluksensa Rannikko-
tykistörykmentti 2:ssa. Reser-
viupseerikoulun hän suoritti Ha-
minassa, koska tuohon aikaan, 
1920-luvun lopulla Merisota-

koulua ei vielä ollut. Rannik-
kotykistöjoukoista tulleista op-
pilaista muodostettiin kylläkin 
oma joukkue RUK:n patteriin 
ja rannikkotykistön erikoiskou-
lutustakin siis jo annettiin. Kalle 
Koski valmistui vakinaisen väen 
upseeriksi 1. Rannikkotykistö-
kadettikurssilta vuonna 1929. 
Kurssi käytiin Merikadettikou-
lussa, joka toimi tuolloin Kata-
janokalla. Tällä kurssilta valmis-
tui yhteensä 11 rannikkotykis-
tön upseeria.

Kalle Koski kirjoittaa ”Ran-
nikon Puolustajan” numerossa 
4/1972 moottoroidun rannikko-
tykistön syntymisestä näin:

”Kesäkuun lopulla 1941 … 
lt.pstojen tykistöstä alettiin muo-
dostaa liikkuviksi tarkoitettuja 
patteristoja ja pattereita. Suu-
rin niistä lienee ollut kirjoitta-
jan johdettavaksi tullut patteris-
to, joka liitettiin IV. pstona lkp:s-
sa ko alueella perustettuun KTR 
15:sta. Patteristo käsitti: 

Rannikkotykistökadettikurssin nro 1 kadetteja 6 tuuman Canet-tykillä 
mahdollisesti Isosaaressa v 1929.

Rannikkotykistökadettikurssi nro 1 Laatokalla tykkivene Aunuksella.

Kaasunsuojelua painotettiin 
1930-luvun linnaketaktiikas-
sa. Viipurinlahdella sijaitseva 
Ravansaaren linnake oli erikoistu-
nut henkilökunnan täydennyskoulu-
tuskursseihin. Tähän kuvaan mer-
kitty ”Isi, Haaranen, Suominen, 
Simonen, Topi kss-kurssilla”  
- ”Isi” (vas) lienee Felix Salminen, 
muut Toimi Haaranen, Fredrik 
Suominen, Norman Simonen, 
Tuovi Tobias Mäkeläinen.

KAlle KoSKi
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– kolme 90K/De-Bange 
patteria, à 6 tykkiä, ptrien pääl-
likköinä ltn E Häyrinen, E Park-
konen ja vänr A Kangasaho, 

– yksi 75K/97 ptri, à 6 tyk-
kiä, päällikkönä ltn Th Maunu, 

– yksi 75K/17 ptri, 4 tykkiä 
(talvisodan amerikkalaista myö-
tätuntoa, päällikkönä ltn E Re-
po. Tämä ptri liittyi pstoon hei-
näkuussa), 

– 48. LtPtri, joka käsitti 
silloin vain yhden 105K/36 Bo-
fors-tykin. (Talvisodan Taipaleen 
rintaman Kaarnajoen Ikeen 5. 
tykki). Tykkiin oli olemassa myös 
vaihdettava 152 mm:n haupit-
siputki, joka vaihdettiin kanuu-
naputkeen ammusten loputtua. 
Ptrin päällikkönä oli ltn Huusko-
nen. Olihan siinä pstossa tykke-
jä. Patteristoupseerina toimi tar-

Linnoituspatteristo Kosken esikunnan upseeristo ja lotat sekä patterien 
päälliköt Kannaksella heinäkuussa 1941.

Kelirikko muutti keväisin Äänisen rantatien pohjattomaksi liejukaukaloksi.  
Kuva Petäjäselän ja Soksun väliltä 17.5.1942.

mokkaasti insinööriluutnantti M 
Ruoho. Ampumanopeudet oli-
vat tosin jäykkälavettisilla vain 2 
laukausta/min, mutta etuna oli 
se, että ammuksia tiedettiin ole-
van riittävästi.” … 

Näin lähtivät sisävesistölin-
jan rannikonpuolustajat jatkoso-
taan. Samanlaiset järjestelyt lie-
nevät tapahtuneet toistenkin lt-
pstojen alueilla. 

Tämä improvisoitu mootto-
rointi pelasi myös melko hyvin 
hyökkäysvaiheen aikana…Syksyl-
lä 1941 nämä ltpstojen patterit 
sijoitettiin uusiin asemiin uusien 
vesistöjen rannoille ja siellä alkoi 
niiden edelleen kehittäminen liik-
kuvien meri- ja jäämaalien am-
pumiseen. Maa-ammunnassa 
olikin saatu hyvä koulutus hyök-
käysvaiheen aikana. Vetäytymis-
vaiheessa Itä-Karjalasta muodos-
tettiin ÄänRPr:n tykistöstä liikku-
va tykistörykmentti (RTR4), jossa 

KAlle KoSKi
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oli yksi moottoroitu ja kaksi he-
vosvetoista patteristoa.”

Vanhojen valokuvien arvo 
kasvaa ajan myötä. Kiltojen ja 
perinneyhdistysten tulisi järjes-
tää omissa piireissään valoku-
vien talteenotto. Kuvat eivät vie 
juuri tilaa, niinpä ne on help-
po säilyttää. Kuivassa ja valolta 

suojassa, perinteisessä ”kenkä-
laatikossakin” mustavalkokuvat 
säilyvät vuosikymmeniä. Muo-
vitaskuihin kuvia ei kuitenkaan 
tule laittaa. Vanhojen valokuvi-
en käytettävyys paranee oleelli-
sesti, kun ne skannataan riittä-
vään suurella tarkkuudella. Säh-
köistä aineistoa pystytään hel-
posti jakamaan asiantuntijoiden 
kesken ja luomaan yhteistoimin-
taverkostoja kuvien tunnistami-
seksi.

Rannikkotykistön upseerikuntaa rouvineen Suomenlinnan upseerikerholla 
1940/50 lukujen vaihteessa.

Jatkosodan alussa 
jäykkälavettiset 
linnoituspatterit tukivat 
menestyksekkäästi 
jalkaväen taistelua. 
Tämä oli moottoroidun 
rannikkotykistön 
alku. Kuvassa 
Linnoituspatteristo 
Kosken yksi tykki, mallia 
90 K/77 Jaakkiman 
Luotovaarassa 
14.8.1941.

Uljaan näköiset sotasaalistykit 
mallia 122/K-31 olivat kuuden 

tuuman Canet´n ohella 
Äänisen rannikkopuolustuksen 

pääkalustoa. Aseelle kehitettiin 
kuvassa näkyvä liikeammunnan 

mahdollistava asema.

KAlle KoSKi
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Mirja Valve 
Orrengrundin 
linnakkeella 1942.

H
istoria

Mirja Margareta Valve 
23.6.1922-1.4.2013

Mirja Valve kuoli 90 vuoden 
ikäisenä Helsingissä 1. huh-
tikuuta 2013. Hän oli syn-
tynyt Viipurissa 23. kesä-
kuuta 1922. Elämäntyönsä 
(vuosina 1946-1982) hän 
teki päiväkoti Alkun lasten-
tarhanopettajana ja johta-
jana. Lisäksi hän oli koko 
ikänsä aktiivinen partiolai-
nen. Sotien aikana Mirja 
Valve toimi sotilaskotisisare-
na, ja myöhemmin toimin-
ta Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksessä oli tärkeä osa hä-
nen elämäänsä.
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(julkaistu Suomen Sotilas -lehdessä alkuvuodesta 1942) 

hulluksi leipomisesta. Taikinaa 
riitti aina vain. Se nousi nouse-
mistaan sitä mukaa kuin leivoin. 
Kuumuus keittiössä oli kauhea 
ja monet leipomiseen käyttämä-
ni tunnit tuntuivat pitkiltä kuin 
vuosi. (Mutta niinpä pulla riit-
tikin joka patterilla ja kiitokset 
palkitsivat vaivat täydellisesti).

Aamu koitti kirkkaana ja 
elohopea lämpömittarissa oli 
hyvin, hyvin alhaalla. Määräai-
kana seisahtui linja-auto portin 
eteen ja minä sullouduin siihen 
monine puulaatikkoineni, kahvi-
pannuineni ja huopineni. Mat-
ka alkoi. 

Jo paljon ennen Kontu-
pohjaa olin ihastunut herttaisiin 
matkatovereihini ja tiesin, et-
tä matkasta tulisi yhtä hauska 
kuin olin kuvitellutkin. Autossa 
ei ollut lämmityslaitteita, joten 
pakkanen alkoi varpaissa jo hiu-
kan muistuttaa olemassaolos-
taan. Sen vuoksi olikin pysäh-
dys Kontupohjassa maailman 
ihanin asia ja sotilaskoti siellä 
maailman ihanin paikka. Kon-
tupohjan hävityksestä olin pal-
jon kuullut ja lukenut. Nyt sain 
oikein omin silmin nähdä sodan 
jäljet: savupiippuja savupiipun 
vieressä, vain muutama talo ko-

Nuoren sotilaskotisisaren 
kirje ystävättärelleen

Rakas Liisa,

kuten Sinulle aikaisemmin olen 
kirjoittanut, olen toiminut tääl-
lä Äänislinnassa Rannikkosoti-
laiden Huoltoyhdistyksen kes-
kussotilaskodissa. Paljon on ol-
lut mielenkiintoisia elämyksiä, ja 
kaiken huipuksi muodostui jou-
lu, josta tässä nyt kerron sinulle. 
Mutta miksi sanat ovatkaan niin 
köyhiä silloin, kun niiden pitäisi 
kuvata ja kertoa niin paljon? Olen 
kokenut elämyksen sellaisen, et-
tei se koskaan unohdu mielestä-
ni. Riemuni siitä, että sain sen 
kokea, olisi rajaton, jos Sinä olisit 
vielä saanut olla kanssani. Olen 
nimittäin saanut viettää joulun 
Suomen itäisimmällä linnakkeel-
la, kaukana Äänisen rannalla.

Äänislinnassa oleva valis-
tusupseerimme soitti sotilasko-
tiimme muutamia päiviä ennen 
joulua ja pyysi kiertävää sotilas-
kotia mukaansa joulumatkalle, 
jonka hän viihdytyskiertue mu-
kanaan aikoi tehdä pitkin Ääni-
sen rantaa Äänislinnasta pohjoi-
seen. Ajatteles, minä sain lähteä 
mukaan. – Tarkoitus oli lähteä 
aatonaattona varhain aamulla. 
Edellinen päivä kului aikaisista 
aamuhetkistä puoleen yöhön ta-
varoiden pakkaukseen ja leipo-
miseen. Olin totta tosiaan tulla 

Mirja Valve

liiSA tulKin ArKiSto

Reska, joulukuu 1942.
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ko kaupungissa jäljellä. Ja sit-
ten matka jatkui taas. Suunnat-
tomien erämaiden läpi kulki tie. 
Metsä oli yleensä matalaa, mut-
ta huurrepukuisena hurmaavan 
kaunis. Silloin tällöin jokin ru-
ma, harmaa kylä toi vaihtelua, 
kylä, jonka taloista yksi ja toi-
nen oli saanut kokea sodan kau-
huja. Päivä alkoi pimetä illaksi, 
tie huonontua huonontumistaan 
mitä kauemmaksi tultiin, mut-
ta innostus ei pienentynyt. 10 
t:n ajon jälkeen saavuimme yö-
pymispaikkaamme, jossa saim-
me myös syödä. Ja kuule, kyl-
lä me söimmekin. Ja uni mais-
tui, kun ensin illalla olimme pu-
keneet kaikki ylimääräiset vaate-
kappaleet ympärillemme ja kää-
riytyneet kuin egyptiläiset muu-
miot huopiimme. 

Jouluaattona tuntui olevan 
vielä kunnioitettavampi pakka-
nen. Pojat, joilta kysyin asteita, 
sanoivat sitä olevan jopa 48. Me-
ne ja tiedä sitten asian oikeata 

laitaa. Aamuteen jälkeen startta-
simme jälleen. Mutta kymmen-
kunta kilometriä ajettuamme py-
sähtyi auto. Auttamattomasti. 
Akseli oli katkennut. Ohiajavan 
hevosmiehen mukana lähetim-
me S.O.S.-merkin ja jo puolen 
tunnin kuluttua saapui luoksem-
me hevoskaravaani, johon sijoit-
tauduimme. Kun olimme tarkas-
ti laskeneet laatikot ja katsoneet, 
että ainakin R.S.H.Y:n lähettä-
mät paketit olivat reessä, heitim-
me osaan ottavaiset hyvästit ur-
healle autonkuljettajallemme, jo-
ka jouluaatoksi sai jäädä keskel-
le Äänisen jäätä korjaamaan Stu-
debakeriaan.

25 km oli enää matkaa. 
Enää – ajattelin tosiaankin mat-
kan alussa, mutta tiedätkö, se 
matka kestää hevosella ajaen 
5 tuntia. Ja pakkanen kiristyi. 
Oli pakko juosta melkein koko 
matkan lämpimikseen rekien 
perässä. Mutta matka oli ihas-
tuttava. Lyhyt valoisa aika oli 

jälleen muuttunut illaksi. Kirkas 
kuu hopeoi satumaisen metsän 
tien kummallakin puolen. Mat-
kaajasta tuntui siltä, ettei sellai-
nen yliluonnollinen hopeinen 
kauneus voinut olla tästä maa-
ilmasta. Tunnelma oli unohtu-
maton. Jouluaatto, matka jylhän 
satumetsän läpi viemään etulin-
jojen pojille jouluiloa, taustana 
tieto siitä, että monena peräk-
käisenä yönä vihollispartiot oli-
vat ylittäneet tämän tien ja kat-
kaisseet yhteyden taaksepäin.

Pitkän taipaleen jälkeen 
saavuimme aukealle, jonka 
keskellä kylän silhuetti piirtyi 
hopeista taivasta vasten. Olim-
me perillä. – Voi, emme tien-
neet, emme osanneet aavistaa, 
miten suuriarvoista tulomme oli 
pojille. Jokainen aivan säteili 
iloa. Nyt vasta heistä tuntui, et-
tä oli joulu. Joulu siitäkin huoli-
matta, ettei postia ollut moneen 
päivään tullut ja että joulumuo-
na viivästyi parilla päivällä. Kau-
rapuuroaterian jälkeen kokoon-
nuimme vastaperustettuun, sii-
vouksen jäljiltä hohtavaan, mu-
takattoiseen sotilaskotiin, jossa 
oli tietysti pieni kuusikin muka-
na tuomin emme kynttilöineen 
ja koristuksineen. Tuskin mis-
sään on ”Enkeli taivaan” kaiku-
nut niin sydämellisenä ja puh-
taana kuin täällä korvessa kau-
kana Suomesta, paikassa, jossa 
sitä ei kai koskaan aikaisemmin 
oltu laulettu. Sitten seurasi jou-
luista ohjelmaa, jonka huippu-
pisteenä oli lahjojen jako. Jokai-
nen poika sai paketin. Nyt vasta 
oikein ymmärsin, miten suuren 
ilon pieninkin paketti aikaansai 
siellä jossakin silloin, kun koti 
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toinenkin puoli minusta kaipaa 
sinne. Mutta eikö totta, voin ol-
la onnellinen siitä, että olen saa-
nut viettää sellaisen joulun. Ei-
kö olekin ihmeellistä, että vaikka 
monet sadat poikamme pitkin 
rajojamme ovat viettäneet jou-
lunsa yhtä erossa maailmasta il-

man posti- ja muonayhteyksiä, 
ovat he sittenkin reippaita ja toi-
vorikkaita.  Miksi me sitten an-
namme mielen masentua? Pää 
pystyyn vain!

terveisin

Mirja

tuntuu olevan kauempana kuin 
koskaan ennen. Lopuksi oli sit-
ten kahvitus illan päättäjäisiksi.

Kun seuraavana päivä-
nä jätimme kylän, jonne pojat 
yksinäisinä jäivät omalta osal-
taan vartioimaan Suomen itse-
näisyyttä, tuntui olo sanomat-
toman haikealta. Kun viimeisen 
kerran käännyin katsomaan jou-
lupäivän kultaisessa auringossa 
kylpevää kylää, tuntui siltä kuin 
olisi sydän ja sielu jäänyt ikipäi-
viksi tuohon kylään, jossa sain 
niin ikimuistettavan tunnelmal-
lisen joulu-illan viettää.

Poikkesimme monelle, mo-
nelle linnakkeelle paluumatkam-
me aikana. Kaikkialla vallitsi sa-
ma toverillinen, lämmin henki, 
kiitollisuus oli aivan liikuttavaa 
ja näin sotilaskotisiskon näkö-
kulmasta katsottuna voin sanoa, 
että matka oli edullinen. Pitkistä 
jonoista ja monista kahvinkeitto-
vaikeuksista huolimatta oli suo-
ranainen ilo myydä tavaraa reip-
paille, rakkaille pojillemme.   - 
Monia  vaikeuksia oli vielä mat-
kassamme, oli nälkää, oli kyl-
mää, eteenpäin saimme men-
nä miten parhaiten pääsimme: 
sairasautossa, kuorma-auton la-
valla, reessä tai jalkaisin, mutta 
moiset pikkuseikat eivät matkan 
hauskuutta haitanneet. Kun vih-
doin muutamia päiviä joulun jäl-
keen tyhjine laatikoineni olin ko-
tona Äänislinnassa lämpimässä 
huoneessa rakkaitten työtove-
reitteni parissa ja tiesin saavani 
syödä ja nukkua kunnolla, tun-
tui oikein surulliselta – kaikesta 
huolimatta.

Olin puoleksi jäänyt sin-
ne korpeen, ja kuule ystäväin, 

Reska, joulukuu 1942. Oikealla muonituslotta Maija  
Kähönen, nainen vasemmalla tuntematon. Naiset poikkeuksellisesti 
aseistettuja, sillä Reska sijaitsi aivan etulinjan tuntumassa.

liiSA tulKin ArKiSto
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K oska Rannikon puo-
lustaja numerossa 
1/2013 on Porkkalan–

Naissaaren kapeik koon suunni-
teltu ”miina- ja tykistösulku” nos-
tettu valtiolliselle tasolle ja väitet-
ty sen olleen Neuvostoliiton vaa-
timusten perustana tukikohtien 
saamiseksi Viron ja Latvian län-
sirannikoilta sekä Hangosta, sal-
littakoon tuoda esille ne näke-
mykset, jotka tunnettu saksalai-
nen merisotahistorioitsija Jürgen 
Rohwer ja Venäjän pääesikunnan 
historiallisen osaston päällikkö 
Mihail Monakov teoksessa Sta-
liń s Ocean-going Fleet (London 
2001) sekä ruotsalainen profes-
sori Gunnar Åselius teoksessa 
The Rise and Fall of the Soviet 
Navy in the Baltic 1921 -1941 
(New York 2005), ovat asiasta 
kirjoittaneet.

Åselius kertoo lyhyesti vuonna 
1930 alkaneesta Viron ja Suo-
men yhteistoiminnasta Suo-
menlahden kapeikossa kuten 
Jari Leskinen on asian kirjas-
saan esittänyt ja nojautuu Les-
kiseen, tämän lähteet maini-
ten, koskien suunnitelman vuo-

Aarni Lehti
Kirjoittaja on yleisesikuntakomentaja evp.  
ja sotatieteiden tohtori

Näkökohtia 
historian 
tulkintaan

tamista Tallinnasta neuvostotie-
dustelulle (s. 119, Leskinen, Ja-
ri: Vaiettu Suomen silta, Helsin-
ki 1997, s. 454 -6). Sen sijaan 
hän ei mainitse sulkua myö-
hemmin kuvatessaan Neuvos-
toliiton sotaskenaarioita vuosina 
1936 -1940. Hänen mukaansa 
1930-luvun keskivaiheilta yksi 
ainoa skenaario hallitsi kaik-
kea sotasuunnittelua Itämeren 
alueella: sota Saksaa ja sitä tu-
kevia Puolaa, Suomea, Viroa ja 
Latviaa vastaan. Åselius näkee 
skenaariossa kahden jälkim-
mäisen sotaan liittymisen muita 
myöhemmin mahdollisena joh-
tuen Neuvostoliiton välittömien 
kostotoimien uhan vähentämi-
sestä. Vuosina 1938 -1939 on 
Itämeren laivastolle nähtävissä 
seuraavia tehtäviä:
 – Varmistaa toiminta-alue 

(=kaapata Suomenlahden 
saaret) ja puolustaa Le-
ningradin meriväyliä.

 – Tukea Puna-armeijan ope-
raatioita Suomea, Viroa ja 
Latviaa vastaan.

 – Laajentaa laivaston tuki-
aluetta kohti Suomenlah-
den suuta.

 – Toimia vihollisen yhteyksiä 
vastaan Itämerellä.

 – Estää vihollista saamasta 
jalansijaa rannikoilla hyök-
käämällä sen laivastovoi-
mia ja tukikohtia vastaan. 
(s. 177)

Laivastolle annetut tehtävät ja 
niiden perusteella laaditut suun-
nitelmat olivat vallinneen tilan-
teen mukaisia, ja ne jäivät jäl-
keen poliittisen tilanteen no-
peasti muuttuessa. Vielä elo-
kuussa 1939 toiminta tuli suun-
nitella Leningradin välittömään 
meripuolustukseen säästettävi-
en pinta-alusten johdosta ulo-
tettavaksi Tallinnan meridiaanin 
länsipuolelle vain lentoasetta ja 
sukellusveneitä käyttäen. 

H
istoria
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Rohwer ja Monakov kertovat ti-
lanteen kehityksestä Suomen-
lahdella: Itävallan miehitys maa-
liskuussa 1938 (Anschluss), su-
deettikriisi, joka johti Mûnchenin 
sopimukseen lokakuussa 1938 
sekä Memelin alueen liittäminen 
Saksaan lisäsivät neuvostojohta-
jien pelkoa Saksan uhasta. Sa-
maan aikaan ne olivat huolissaan 
siitä, että Baltian maat, Puola ja 
Suomi muuttuisivat Saksan satel-
liiteiksi, ja näitä alueita voitaisiin 
käyttää saksalaisten siirtoarmei-
joiden operaatioihin. Otaksuttiin, 
että Saksan laivasto sulkisi Suo-
menlahden, koska saksalaisten 
oli estettävä mahdolliset häiriöt 
elintärkeällä malminkuljetusrei-
tillä Pohjois-Ruotsista (s. 81-2). 

Neuvostoupseerit katsoi-

vat, että Saksan laivastovoimat, 
mikäli niiden käskettäisiin saar-
taa Itämeren laivasto, saattaisi-
vat käyttää useita satamia Ah-
venanmaalla ja Muhun salmes-
sa ja myös Helsingin ja Tallinnan 
satamia. Sulun tulivyöhyke, ku-
ten neuvostoliittolaiset otaksui-
vat (expected), muodostettaisiin 
Porkkalan niemen ja Naissaa-
ren välille. Neuvostoliittolaiset 
epäilivät myös Isoa Britanniaa 
puolueellisesta Saksan suosimi-
sesta. Itämeren laivastolle laa-
dittu suunnitelma oli seuraava: 
 – suorittaa laivasto-operaa-

tioita (yhdessä Puna-ar-
meijan kanssa) Suomen-
lahden suun haltuun otta-
miseksi;

 – hankkia meren herruus 

Baltian maihin ja Ete-
lä-Suomeen kuuluvilla 
rannikkoalueilla: sekä 

sen jälkeen 
 – miehittää Ahvenanmaan 

saaret ja Muhun salmen 
saaristo ja hankkia meren 
herruus pohjoisella Itä-
merellä; 

 – tukea armeijan hyökkäys-
tä Latviaan ja Liettuaan 
ja lyödä vihollisen laivasto 
askel askeleelta. (s. 82)

Saksan Itämeren-laivaston suun-
nitelmat punalaivaston saarta-
miseksi vastasivat Neuvosto-
liiton käsityksiä vuosina 1936 
-1937, ja ne hylättiin Hitlerin ni-
mettyä Englannin pääviholliseksi 

Suomalaisten tulenjohtoasema sulun eteläpäässä Naissaaressa.
KlAS Stenin KoKoelmA
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marraskuussa vuonna 1937. Vi-
ro toimi määrätietoisesti suunni-
telmien hyväksi vuodesta 1936 
ja toivoi sen mukaista apua vie-
lä 1938 -39 (Gemzell, Carl-Axel: 
Raeder, Hitler und Skandinavien, 
Lund 1965, s. 50 -5, 69, Ilm-
järv, Magnus: Silent Submis-
sion, Stockholm 2004, s. 271, 
286 -7).

Itämeren laivaston tukikohtaky-
symys tuli Åseliuksen mukaan 
esille laajojen asiakokonaisuuk-
sien osana länsivaltojen ja Neu-
vostoliiton neuvottelujen pää-
tösvaiheessa elokuussa 1939. 
Tällöin Neuvostoliiton edustaja, 
marsalkka Shaposhnikov vaa-
ti länsiliittoutuneilta laivastovoi-
mia Itämerelle ja myös osallis-
tumaan tarvittavien tukikohtien 
miehitykseen yhdessä neuvos-

tovoimien kanssa. Tukikohtina 
esitettiin tarvittavan Suomessa 
Ahvenanmaa ja Hanko, Virossa 
Pärnu, Hiidenmaa-Saarenmaa 
ja Haapsalu sekä Latviassa Ai-
nazi ja Liepaja. (s.164). 

Ribbentrop-sopimus avasi uudet 
mahdollisuudet Itämeren laivas-
ton tavoitteiden toteuttamiseen. 
Tukikohdat Baltiassa ja neuvos-
tojoukkojen käytös 1939 -1940 
olivat kuitenkin Ribbentrop -sopi-
muksesta huolimatta vielä paljolti 
länsivalloille esitettyjen mukaista. 
Neuvostoliitto ei halunnut rasit-
taa liikaa välejään länteen, koska 
ei tiedetty sodan tulevaa kehitys-
tä.  Vasta Saksan voitto keväällä 
1940 muutti tilanteen.

Neuvostoliiton vaatimus 
Hangosta syksyllä oli siten aikai-
sempien suunnitelmien mukai-

nen ja mainittu myös länsivalloil-
le esitettyjen tukikohtien luette-
lossa. ”Silta yli Suomenlahden” 
näyttää kuitenkin tulleen esille 
Neuvostoliiton laivaston johdon 
tilannearvioissa toisessa mieles-
sä kuin Suomessa on ilmeisesti 
totuttu ajattelemaan. Siihen pa-
lattiin Moskovan neuvotteluissa, 
jolloin neuvosto-osapuoli tote-
si Leningradin turvallisuuden ta-
kaamisen olevan mahdollista te-
hokkaammin Porkkalan - Nais-
saaren kapeikossa kuin Han-
gossa, mutta tänne sijoitettujen 
tukikohtien oli katsottu sijaitse-
van liian lähellä Suomen ja Viron 
pääkaupunkeja, ”eikä neuvos-
tohallitus halunnut esittää vaa-
timuksia, jotka loukkaisivat sen 
naapurikansojen kansallistuntoa” 
(Mannerheim: Muistelmat II, Hel-
sinki 1952, s. 119).

JAri leSKinen S. 266
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistyksen  
vuosikokous Haminassa

T änä vuonna 80 vuotta 
täyttävä Rannikkoupsee-

riyhdistys järjesti vuosikokouk-
sen Haminan varuskuntaker-
holla 17.4.2013. Kokoukseen 
osallistui 18 jäsentä, joista suu-
rin osa Helsingin alueelta. 

Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen puheenjohtaja, kommodo-
ri Sakari Martimo, aloitti tilai-
suuden tervetulosanoin, minkä 
jälkeen vuosikokoukselle valit-
tiin puheenjohtaja. Puheenjoh-
tajaksi valittiin komentaja Mar-
ko Laaksonen.

Kokouksessa hyväksyttiin 
yhdistyksen vuoden 2012 toi-
mintakertomus, vahvistettiin ti-
linpäätös ja tase sekä myönnet-
tiin tili- ja vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Edellinen hallitus kiit-
tää luottamuksesta. Kahden 
vuoden periaatteella hallitukses-
ta väistyvät henkilöt valittiin uu-
delle hallituskaudelle. Kokouk-
sessa päätettiin nostaa hallituk-

sen jäsenmäärää kahdella ollen 
kokonaisuudessaan 14 hengen 
vahvuinen. Näille kahdelle uu-
delle paikalle valittiin kaptee-
niluutnantti Tomas Salonen ja 
kapteeniluutnantti Antti Kiiski.

Kokouksen yhteydessä jul-
kaistiin kolme vuoden 2012 kir-
joittajastipendien saajaa: komen-
taja Petri Pääkkönen sai vuoden 
2012 teemapäätoimittajastipen-
din. Vuoden 2012 kirjoittaja oli 
majuri Pekka Kurvinen ja vuo-
den 2012 artikkelikirjoittaja so-
tilaspastori Janne Aalto. Kokous-
väki onnittelee palkittuja. 

Kokouksen jälkeen pidettiin 
kolme esitelmää aiheesta PV:n 
uudistus merivoimissa. Rannik-
koupseeriyhdistyksen puheen-
johtaja aloitti pohjustuksel-
la, jossa hän valotti sitä, miksi 
uudistus on välttämätön ja mi-
tä uudistus tulee merkitsemään 
maanpuolustuksen kannalta.

Komentaja Laaksonen jat-

koi kertomalla, miten muutos 
näkyy Suomenlinnan rannikko-
rykmentissä ja miltä joukkoyk-
sikkö näyttää tulevaisuudessa. 
Suhteellisen isojakin organisaa-
tiomuutoksia tulee tapahtumaan 
vuoden 2015 alkuun mennessä.

PV:n uudistuksen myötä 
Kotkan Rannikkopataljoona lak-
kautetaan ja varusmieskoulutus 
siirtyy Upinniemeen. Kapteeni-
luutnantti Baumgartner esit-
teli, miten joukkoyksikön lak-
kauttamisjärjestelyt on suunni-
teltu toteutettavan Kotka - Ha-
mina alueella. Osin tästä syystä 
vuosikokouspaikaksikin valittiin 
Hamina.

Esityksien jälkeen yhdistys 
tarjosi buffetpäivällisen varus-
kuntakerholla. Maittavan ruoan 
yhteydessä vapaa keskustelu 
jatkui vielä muutaman tunnin 
ennen kotiinpaluuta.

Kaptl Baumgartner  

oVe enqViSt oVe enqViSt
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Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pi-
dettiin Merisotakoululla torstai-
na 25.4.2013. Paikalla oli 49 
jäsentä. Vuosikokous vahvis-
ti yhdistyksemme vuoden tee-
maksi "Meriupseeriyhdistys 90 
vuotta".

Vuosikokouksessa valittiin 
uusi hallitus; kommodori Ti-
mo Hirvonen valittiin puheen-
johtajan tehtävään, komentaja 
Mikko Saarinen jatkaa varapu-
heenjohtajana. Hallituksen jäse-
nistä erovuorossa olivat komen-
taja Mauri Väänänen, komenta-
jakapteeni Mika Raunu ja ko-
mentajakapteeni Kristian Is-
berg. Raunu valittiin uudelleen, 
Väänäsen tilalle valittiin komen-
taja Ilpo Bergholm, Isbergin ti-
lalle valittiin kapteeniluutnantti 
Jan Brunberg. Lisäksi komen-
taja Tom Hanén jätti eroilmoi-
tuksen, hänen tilalleen valittiin 
luutnantti Mikael Aarnio.

Vuosikokouksen valitse-
man hallituksen kokoonpano 
vuodelle 2013 on siis seuraava:
 – Puheenjohtaja:  

kommodori Timo Hirvonen, 
SMMEPA

 – Varapuheenjohtaja:  
komentaja Mikko Saarinen, 
MERISK

Muut hallituksen jäsenet:
 – komentaja  

Ilpo Bergholm, evp

 – komentajakapteeni Mika 
Raunu, SLMEPA

 – kapteeniluutnantti Jyrki 
Myllyperkiö, evp

 – kapteeniluutnantti Jan 
Brunberg, SMMEPA

 – kapteeniluutnantti Mikko 
Hirvi, SLMV

 – luutnantti Mikael Aarnio, 
SLMEPA
Yhdistyksen sihteerinä jat-

kaa kapteeniluutnantti Elena 
Ojala. Toiminnantarkastajina 
jatkavat komentaja Vesa Enne-
vaara ja komentajakapteeni Ris-
to Ratia. Varatoiminnantarkas-
tajina jatkavat komentaja Paa-
vo Varjola ja komentajakaptee-
ni Jussi Mattila.

Muut keskeisimmät vuosi-
kokouksen päätökset olivat:
 – hyväksyttiin vuoden 2012 

tilinpäätös
 – edelliselle hallitukselle 

myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus

 – päätettiin vuoden 2013 
jäsenmaksujen suuruu-
desta

 – hallituksen esittämä vuo-
den 2013 toimintasuun-
nitelma

 – ja talousarvio hyväksyttiin
 – hyväksyttiin uudet vapaa-

jäsenet
Kokouksessa hyväksytyn 

vuoden 2012 toimintakerto-
muksen, tuloslaskelman ja ta-
seen sekä vuoden 2013 toimin-

tasuunnitelman ja talousarvion 
voi tilata sihteeriltä.

Hallitus kiittää jäsenistöä 
luottamuksesta.

Jäsenmaksut

Yhdistys lähettää kevään aika-
na jäsentiedotteen, joka sisältää 
mm. vuoden 2013 jäsenmaksu- 
tai kannatusmaksulomakkeen.

Vuoden 2013 jäsenmak-
sut ovat:
 – amiraali-komentaja 30,00
 – komentajakapteeni- 

luutnantti 20,00
 – evp / res 20,00
 – ainaisjäsenmaksu 390,00
 – kadetit ei maksua

Jäsenmaksu maksetaan 
yhdistyksen tilille 363630-
10263218. Jäsenmaksun erä-
päivä oli 31.5. Mikäli jäsenmak-
sua ei ole vielä maksettu, niin 
hallitus toivoo tämän velvoitteen 
pikaista suoritusta.

Kaapparilaiva Itämeren 
Kauhu

Kaapparilaiva Itämeren Kau-
hu pestaa jälleen miehistöä lai-
vaansa, Ilmarin pistooli ammun-
ta toteutetaan samassa yhtey-
dessä. Paikkana Upinniemi, pis-
toolirata, 6.6.2013 klo 1600-
2000.

Ilmoittautumiset Antero 
Kuhalammelle PvAH:lla tai mil.
fi-osoitteella 31.5.2013 men-
nessä.

Meriupseeriyhdistys
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jäsenet ovat velvoitettuja myös 
esittämään palkinnon saajaa.

Edellinen tuopin saaja on 
velvoitettu palauttamaan tuop-
pi yhdistyksen hallitukselle en-
nen vuosikokousta.

Meriupseeriyhdistyksen 
vuoden jäsen ja hopeisen tuo-
pin saajan nimi julkaistaan Suo-
mi Merellä -vuosikirjassa sekä 
Rannikon Puolustaja -lehdessä.

Meriupseeriyhdistys toi-
vottaa kaikille jäsenilleen aurin-
koista kevään jatkoa ja lämmin-
tä kesää!

Elena Ojala
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

0458413070
Merisotakoulu, PL 5,  

00191 Helsinki

riupseeriyhdistyksen kunniajä-
senen Anthony Veltheimin yh-
distykselle lahjoittama muis-
toesine.

Hopeinen tuoppi jaetaan 
vuosittain Meriupseeriyhdistyk-
sen vuosikokouksessa. Hallitus 
valitsee ennen vuosikokousta 
järjestettävässä hallituksen ko-
kouksessa yhdistyksen vuoden 
jäsenen eli tuopin saajan. Ho-
peisen tuopin saaja on oikeu-
tettu pitämään vuoden tuoppia 
hallussaan.

Esityksen palkinnon saa-
jaksi voi tehdä Meriupseeriyh-
distyksen jäsen. Esitykset toimi-
tetaan hallituksen sihteerille vii-
meistään viikkoa ennen vuosi-
kokousta edeltävää hallituksen 
kokousta. Istuvan hallituksen 

MY-majan vuorot

Majalla on runsaasti vapai-
ta vuoroja kesä- ja heinäkuus-
sa. Varattu vuoro tulee peruut-
taa vähintään kahta viikkoa ai-
kaisemmin, että saadaan vuorot 
kaikille halukkaille jakoon. Yh-
distys perii varatusta vuorosta 
maksun, mikäli peruutus tulee 
myöhässä.

Meriupseeriyhdistyksen 
vuoden jäsenen 
palkitseminen

Meriupseeriyhdistyksen vuoden 
jäsen tullaan jatkossa palkitse-
maan hopeisella tuopilla. Tuop-
pi on kiertopalkinto, jolla muis-
tetaan ansioitunutta meriupsee-
riyhdistyksen jäsentä vuosittain.

Hopeinen tuoppi on Me-

Entisen puheenjohtajan kiitokset

Arvoisat Meriupseeriyhdistyksen jäsenet

H aluan Suuresti kiittää kaikkia Meriup-
seeriyhdistyksen jäseniä aktiivisuudes-

ta ja siitä saumattomasta meriupseereille omi-
naisesta yhteistyöstä, josta olen saanut naut-
tia yhteensä noin 14 vuoden ajan hallituksen 
eri tehtävissä. On ollut erinomaisen hienoa toi-
mia kanssanne. Erityisesti kiitän niitä hallituk-
sia, jotka ovat tukeneet puheenjohtajuuttani 
viimeisten viiden vuoden aikana. Hyvällä mie-

histöllä laivaa on turvallista luotsata. Minulle 
on ollut kunnia-asia edustaa jäsenistöämme 
yhteisten meripuolustukseen liittyvien tavoit-
teiden edistämisessä ja merellisten perintei-
den vaalimisessa. Toivotan seuraajalleni, kom-
modori Timo Hirvoselle, sekä koko yhdistyk-
sen jäsenistölle kaikkea Hyvää tulevaisuudes-
sa ja Myötäisiä tuulia.

Kommodori Markus Aarnio

Meriupseeriyhdistys
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san kaupungin valtuustosalis-
sa.  Kokouksen aluksi Vaasan 
kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Seppo Rapo kertoi Vaa-
san kaupungin historian päivistä 
nykypäivään, kasvavasta ener-
giateollisuudesta, erinomaisista 
kouluttautumismahdollisuuk-
sista, ja työpaikkojen tavoitteel-
lisesta lisäämisestä lähivuosien 
aikana. Meren läheisyys ja kau-
pungin tarjoamat monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet ovat 
laajasti asukkaiden käytettä-
vissä.

Kokouksen avasi Sininen 
Reservi ry:n varapuheenjohta-
ja Jorma Kuntsi ja puheenjoh-
tajaksi valittiin Hannu Wallius 
(Pohjanlahden Merivartiokilta 
ry). Kokoussihteeriksi kutsut-

tiin yhdistyksen sihteeri Kristii-
na Slotte (Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökilta ry).

Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset vuosikokous-
asiat; hyväksytty toimintasuun-
nitelma antaa Sinisen Reservin 
toiminnalle suunnan eteenpäin.  
Sinisen Reservin toiminnan pai-
nopisteiksi vuodelle 2013 hy-
väksyttiin jäsenyhteistyö mu-
kaan lukien sisäinen koulutus, 
reserviläiskoulutuksen kehittä-
minen ja resusointi, jäsenistön 
henkinen ja fyysinen hyvinvoin-
ti, tiedottaminen ja kumppanuu-
den tiivistäminen keskeisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 
Tiedottaminen tuodaan nyky-
aikaan mm. sosiaalisen medi-
an keinoin.

Sininen Reservi

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Rapolle Jorma Kuntsi 
ojentaa kiitokseksi Sinisen Reservin plaketin.

Energinen Vaasa toi muka-
naan uusia tuulia myös Si-

ninen Reservin 13.4. vuosiko-
kouksessa merellisten toimi-
joiden valitessa yksimielises-
ti uudeksi puheenjohtajakseen 
Robin Elfvingin toimikaudelle 
2013-2014. 

Kokouspäivä alkoi lounaal-
la vanhalla kasarmialueella si-
jaitsevassa Vaasan sotilaskodis-
sa.  Vuosikokous pidettiin Vaa-

Sininen Reservi ry:n uusi puheen-
johtaja Robin Elfving.

SirPA holmASirPA holmA

Vuosikokous Vaasassa
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misen tehostaminen, osallistu-
minen sosiaalisen mediaan se-
kä luonnollisesti nuoria kiinnos-
tavan toiminnan tarjoaminen!

Sinisen Reservin nimen al-
la toimii Rannikkotykistön, Lai-
vaston, Rannikkojääkäreiden, 
Merivartioston ja monen erikois-
joukon miehiä ja naisia. Oma 
aselajiylpeys on hyvä asia, joka 
luo yhteenkuuluvuutta ja kilpai-
luhenkeä. Yhteinen etu menee 
kuitenkin näiden edelle, ja pu-
heenjohtaja toivoikin hyvää yh-
teishenkeä, kun hän kiitti luot-
tamuksesta.

Uusi puheenjohtaja päätti 
kiittämällä edeltäjäänsä Jarmo 
Holmia, Vaasan kaupunkia se-
kä vaasalaisia merellisiä toimi-
joita kokousjärjestelyistä.

Sirpa Holma

Holma (Rannikkosotilaskotiyhdis-
tys ry) tiedottajana.

Sinisen Reservin vastavalit-
tu puheenjohtaja Robin Elfving 
toi loppupuheenvuorossaan 
esiin reserviläistoiminnan nos-
tamisen ja koulutuksen aktivoin-
nin. Yhdistys on Merivoimien re-
surssi, jonka käytöstä hyötyvät 
sekä yhdistyksen jäsenet et-
tä Merivoimat. Toimintaedel-
lytykset vaativat myös aluska-
luston kehittämistä – asia, jos-
ta on neuvoteltava Merivoimien 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Sininen Reservi ry:n, ku-
ten monien muidenkin yhdis-
tysten, ikärakenne on huolen 
aihe. Yhdistyksen on pystyttä-
vä uudistumaan. Uusien jäsen-
ten rekrytoimiseksi mukaan toi-
mintaan tärkeä osa on tiedotta-

Laajan yhteistyön sidos-
ryhmiensä kanssa lisäksi yh-
distys tulee osallistumaan usei-
siin tapahtumiin tuoden paikal-
lisen yhdistyksen ohella  Sini-
sen Reservin  toimintaa tunne-
tuksi yhteistoimintaorganisaa-
tiona. Myös yhteistyötä MPK:n 
Meripuolustuspiirin kanssa sy-
vennetään.

Hallituksen henkilömääräksi 
päätettiin 14 jäsentä. Järjestäyty-
miskokouksessaan 27.4. hallitus 
valitsi varapuheenjohtajikseen 
Jarmo Holmin (Turun Laivasto-
kilta ry) ja Jorma Kuntsin (Vaa-
san Meripuolustustaidon kehit-
tämisyhdistys ry). Kristiina Slotte 
(Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta ry) jatkaa sihteerinä ja Sirpa 

Sininen Reservi

Lisäksi valtakirjan tarkistustilan-
teessa voi olla näinkin leppoisaa 
Rami Kuustonen ja Kristiina Slotte.

Ryhmäkuvassa kokousedustajista vaasalaiskeskittymä.

SirPA holmA

SirPA holmA

Vuosikokous Vaasassa
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Hasse Rekola jatkaa 
puheenjohtajana

Killan vuosikokous pidettiin Kan-
sallissalissa 12.3. Kokous hyväk-
syi talousarvion ja toimintasuun-
nitelman. Hasse Rekola valittiin 
jatkamaan killan puheenjohtaja-
na. Pekka Mäkelä valittiin killan 
johtokuntaan Arno Hakkaraisel-
ta vapautuneelle paikalle. Johto-
kunta jatkaa muuten samalla ko-
koonpanolla.

Kiltamatka Ahvenanmaalle

Kilta järjestää tutustumismatkan 
Ahvenanmaalle 13.-15.9. Koh-
teina ovat Ahvenanmaan länti-
set rannikkolinnakkeet 1. ja 2. 
maailmansodan ajalta. Matkal-
la yövytään mökkimajoitukses-
sa Eckerössä. Matkan hinta on 
150 € / henkilö, mikä sisältää 
matkat ja majoituksen, mut-
ta ei ruokailuja. Paikkoja rajoi-
tetusti. Sitovat ilmoittautumiset 
1.7. mennessä karri.airola@
gmail.com

Kuivasaaren yleisöretket

Kilta järjestää jälleen kaikille 
avoimia yleisöretkiä Kuivasaaren 
kohteisiin yhteistyössä IHA-Li-
nes Oy:n, Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin sekä Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen kans-
sa. Yleisöretkien päivämäärät 
ovat kaudella 2013 seuraavat:

 – lauantai 20.7.  
klo 11:00 ja klo 13:30 (*

 – sunnuntai 21.7.  
klo 11:00 ja klo 13:30

 – lauantai 3.8.  
klo 11:00 ja klo 13:30

 – sunnuntai 4.8.  
klo 11:00 ja klo 13:30

 – lauantai 17.8.  
klo 11:00 ja klo 13:30 (*

 – sunnuntai 18.8.  
klo 11:00 ja klo 13:30

*) Vihreät luontoretkipäivät: 
näinä päivinä saaressa on luon-
to-opas, jolloin vierailijat voivat 
saaressa valita joko luonto-opas-
tuksen tai tykkikierroksen.

Yleisöretkille voivat osal-
listua vain Suomen kansalaiset 
paitsi sunnuntaina 18.8., jol-
loin saari on avoinna myös ul-
komaalaisille ja sinne on järjes-
tetty englanninkielinen opastus. 

Lisätiedot ja varaukset: 
www.ihalines.fi/suomeksi/saan-
nolliset/kuivasaari.html

Killan jäsenet ovat tervetul-
leita talkootöihin yleisöretkien 
järjestämiseksi. Kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteyttä: 
Kuivasaaren emäntä Nina Toi-
vonen (040 820 1122).

Lasten kesäleiri

Juhannuksen jälkeisellä viikol-
la järjestetään taas jokavuotinen 

lasten leiri ma-to, 24.-27.6. Leirille 
ovat tervetullei ta kaikki 9-13-vuo-
tiaat. Leirin hinta 85 euroa.

Lisätietoja antaa leirin vetä-
jä Kristiina Slotte, kristiina _ slot-
te@yahoo.com, 0505250022.

Ahven-vene

Killan Ahven-veneen operoin-
tiin tarvitaan lisää väkeä.  Kul-
jetustarpeita on kahdenlai-
sia: killan omat ”arkikuljetuk-
set” (useimmiten viikonloppui-
sin) esimerkiksi Kuivasaareen 
sekä Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen koulutuksen tuke-
minen. Kiinnostuneita pyyde-
tään ottamaan yhteys: Kai Ma-
salin (040 511 1851).

Kajanuksen sauna

Killan jäsenet perheineen voi-
vat käyttää Kajanuksen sau-
naa Upinniemessä 70 euron 
hintaan. Yrityksille, yhdistyksil-
le ja muille yhteisöille hinta on 
500 euroa. Puolustusvoimien 
yksiköille ja muille sidosryhmi-
lle hinta on 120 euroa. Hinnat 
ovat kertamaksuja. Kajanuksen 
saunan hoitaja on Mauri Harju 
(0400 443 749). Häneltä saa li-
sätietoja mm. varaustilanteesta.

Kirjallisuutta

Kilta myy seuraavia julkaisuja:
 – Killan 50 v historiikki (10 

Suositut Kuivasaaren  
yleisöretket jatkuvat kesällä 2013
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€ + postikulut, jäseniltä 
peritään vain postikulut)

 – Ove Enqvist: Järvö, Kuiva-
saari, Mäkiluoto, Vallisaari 
ja Kuninkaansaari, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvi-
la (á 3,50 € + postikulut)

 – Ove Enqvist: Robert Ka-
janus bastu och villa (8 € 
sisältäen postikulut)

 – Ove Enqvist: Itsenäisen 
Suomen Rannikkotykit 
1918-1998 (12 € + pos-
tikulut)

 – Markus Manninen: Via-
pori, Merilinnoitus ensim-
mäisessä maailmansodas-
sa 1914-1918 (12 € + 
postikulut)

 – Kristian Lehtonen: Tyrs-
kyjä, terästä ja tekniikkaa 
(22 € + postikulut)

 – Viipurinlahden ratkaistu-
taistelut kesällä 1944 –
DVD (28 € sisältäen pos-
tikulut)

Tiedustelut ja tilaukset: 
Kristiina Slotte (050 525 0022)

Yhteystietoja:
www.rt-kilta.net

www.facebook.com/rt-kilta

Hasse Rekola (puheenjohtaja), 
puh 0400 426 951,  
hasse.rekola@elisanet.fi

Mikko Taavitsainen 
(varapuheenjohtaja),  
puh 040 727 0935,  
miktaa@gmail.com

Pentti Alestalo (jäsenrekisteri),  
puh 041 506 9940,  
pentti.alestalo@welho.com

Timo Elolähde (järjestötoiminta),  
puh 040 830 4097,  
timo.elolahde@hsl.fi 

Pekka Mäkelä (tiedotustoiminta), 
puh 044 090 8080,  
rtkilta.tiedotus@gmail.com

Pekka Mäkelä

305/52 O2 ”Obuhov” kaksoistykkitornin ylläpito on Suomenlinnan  
Rannikkotykistökillalle kunnia-asia.

PeKKA mäKelä
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S elkämeren Rannikkokilta ry 
on aselaji- ja joukko-osas-

tokilta, joka on perustettu Rau-
malla 17.03.1992 Turun Ran-
nikkotykistökillan alaosasto-
na. Kilta itsenäistyi 24.8.1995 
ja sen perinne joukko-osasto 
on Turun Rannikkotykistöryk-
mentti, sittemmin Turun Ran-
nikkopatteristo. Killan kotipaik-
ka on Rauma ja jäsenistön mää-
rä vuonna 2012 oli 68 maksa-
nutta jäsentä.

Killan tarkoituksena on ran-
nikkopuolustuksen piiriin kuu-
luvien historiallisten perintei-
den vaaliminen. Erityisenä ta-
voitteena oli ja on edelleen en-
tisen Kuuskajaskarin koulutus- 
ja valmiuslinnakkeen kunniak-

kaiden perinteiden vaaliminen 
kuuluisaksi tulleessa ”Kuuska-
jaskari hengessä”. Erityisesti tä-
mä ilmenee nykyisin matkailu-
käytössä olevan Kuuskajaska-
rin perinnelinnakkeella olevien 
raskaiden tykkien 4 kpl ja ihan 
erikseen vielä ampumakuntoi-
sen 2.tykin ja sen linnoitteen 
kunnosta huolehtimisena joka 
alkoi jo vuonna 2000 linnake-
saaren siirtyessä puolustusvoi-
milta takaisin kaupungin omis-
tukseen. Vuonna 2003 aloitet-
tu linnakkeen entisen päällikön 
asunnon kunnostaminen kilto-
jen jäsenistön käyttöön on sa-
moin hieno osoitus Saaristome-
ren Merivartioston killan Rau-
man veneryhmän ja oman kil-

tamme talkoolaisten hienosta 
yhteistyöstä.

Vuosi 2012 oli Rauman 
kaupungin 570-juhlavuosi, jon-
ka viettoon ja eri tilaisuuksiin kil-
tamme sai kunnian osallistua. 
570- juhlavuoden tapahtumiin 
liittyen järjestettiin myös en-
simmäinen Kuuskajaskari-päivä 
4.8.2012, jolloin saarella toimi-
vat yhdistykset ja yrittäjä saivat 
tilaisuuden esitellä toimintaansa 
saarella. Kaupungin kulttuuritoi-
mi oli luonnollisesti järjestelyis-
sä mukana. Kuuskajaskari-päi-
vän viettoa ja erilaisia tapahtu-
mia saarella oli paikallisissa sa-
nomalehdissä mainostettu viik-
koja etukäteen. Kaupunki järjes-
ti ilmaiset vesibussi kuljetukset 

Selkämeren Rannikkokilta

tAuno Setälä
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saarelle ja luonnollisesti toivo-
tettiin tervetulleiksi myös omal-
la ”paatilla” tulijat.

Päivän järjestelyissä muka-
na olivat oman kiltamme lisäk-
si mm. Saaristomeren Merivar-
tioston killan Rauman veneryh-
mä, Rauman Laitesukeltajat, Ki-
vikerho Kummeli, Rajavartiolai-
tos, Metsähallituksen merentut-
kimuskeskus, Selkämeren Kan-
sallispuiston edustaja oli myös 
paikalla.  Uskaliailla oli mahdol-
lisuus kokeilla köysikiipeilyä, La-
pin VPK:n soittokunta viihdytti 
yleisöä ja luonnollisesti oli myös 
saunomismahdollisuus. Perin-
teisen tavan mukaan  tarjolla 

oli myös hernerokkaa, jota ha-
lukkaat saivat kotiin vietäväksi.   

Päivän kohokohtana oli kil-
lan tykkiryhmän ampuma ras-
kaan tykin kunnialaukaus, jota 
edelsi Lapin VPK:n soittokunnan 
esiintyminen 2.tykin takana suu-
relle yleisöjoukolle. Suosionosoi-
tuksista päätellen yleisö oli nä-
kemäänsä ja kuulemaansa hyvin 
tyytyväinen. Laukauksen jälkeen 
yleisö pääsi tutustumaan tykkiin 
ja sen linnoitteeseen.

Päivän päätteeksi yleisön 
pyynnöstä Kuuskajaskarin ke-
säteatteri esitti kesän viimeisen 
näytöksensä ”Kenraalin mor-
sian”. Illalla myöhemmin pistet-

tiin jalalla koreasti vanhalla ka-
sarmilla tanssi- ja huviorkesteri 
Wallan Tuntemattomat tahdissa.    

Toivottavasti Kuuskajaska-
ri-päivästä muodostuu vuotui-
nen perinne.

Killan yhteystiedot 
Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25, 
26100 Rauma 
puh 02 8227 201 
gsm 040 510 5547 
e-mail tauno.setala@kolumbus.fi 

Sihteeri Ravo Sarme 
Kolhantie 132, 26510 Rauma 
puh 02 8225 575 
gsm 040 562 8182 
e-mail ravo.sarmet@ 
dnainternet.net

 Puheenjohtaja Tauno Setälä

tAuno Setälä
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Pohjanlahden Laivastokilta

teuVo roden

teuVo roden

Kulunut kevät oli killan kan-
nalta poikkeuksellisen kii-

reinen kokouskevät. Vaasa oli 
kokouspaikkana kahdella valta-
kunnalliselle merelliselle toimi-
jalle. Oman kevätkokouksensa 
Pohjanlahden Laivastokilta jär-
jesti tänä vuonna toiminta-alu-
eensa eteläosassa, Kaskisissa.

Pohjanlahden Laivastokil-
ta piti sääntömääräisen kevät-
kokouksensa 2.3. Kaskisten 
merivartioasemalla 13 kiltavel-
jen voimin. Kokouksessa käy-
tiin läpi niin toiminta- kuin tili-
kertomukset, joiden perusteel-
la vuoden 2012 toiminta voitiin 
todeta hyvinkin runsaaksi, var-
sinkin kun killan 30-vuotisjuhla 
sijoittui kuluneelle toimikaudel-
le. Niinpä vastuullisille toimihen-
kilöille myönnettiin tili- ja vas-
tuuvapaus. Kokouksen osallis-

tujat saivat myös kuulla Kaskis-
ten merivartioalueen nykyisestä 
toiminnasta, jossa päällimmäi-
senä tuli esiin vähenevien kalus-
ton miehistön aiheuttamat on-
gelmat. Isäntänä kokouksessa 
toimi Suupohjan alueen yhdys-

henkilö Antero Honkasalo rou-
vineen.

Laivaston Kilta piti vuosiko-
kouksensa puolestaan Vaasas-
sa Pohjanlahden Laivastokillan 
ollessa järjestäjävuorossa. Ko-
kous pidettiin Vaasa Sotilasko-

Kokousten ja juhlien kevät

Panssarisoittokunnan ja Kaaderilaulajien yhteisesitys oli upeaa kuultavaa ja nähtävää.

Pohjanlahden Laivastokillan edustajia Sinisen Reservin vuosikokoukses-
sa. Etualalla killan hallituksen jurvalainen varajäsen Armas Sarvela, sitten 
hallituksen muita jäseniä: Thor Guss, Teuvo Roden ja Timo Koukku.
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SePPo KAilA

teuVo roden

dissa lauantaina 13.4. Kokouk-
seen osallistui 16 jäsentä Turun, 
Kymen ja Pohjanmaan Laivas-
tokilloista. Kokous myönsi tili- 
ja vastuuvapauden hallituksel-
le, sekä siunasi kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelman, jonka tär-
keimpiä tapahtumia tulevat ole-
maan Valtakunnalliset Laivasto-
kiltapäivät Turussa 17.-18.8. Li-
säksi jäseniä kehotettiin osallis-
tumaan myös kesäkuussa Ve-
karanjärven varuskunnassa pi-
dettäviin Pohjoismaisiin Kiltapäi-
viin.  Pääkillan hallitukseen valit-
tiin erovuoroisten tilalle Niilo Si-
ro Kymen Laivastokillasta, Kale-
vi Ylistö ja Reino Varinowski Tu-
run Laivastokillasta sekä Erkki 
Lehtimäki ja Matti o. Vironmä-
ki Pohjanlahden Laivastokillas-
ta. Hallituksessa jatkavat Jouni 

Aho (varapuheenjohtaja) ja Jou-
ko Andström Turun Laivastokil-
lasta, Teuvo Roden (sihteeri) ja 
Timo Koukku Pohjanlahden Lai-
vastokillasta sekä Tapio Riiko-
nen Kymen Laivastokillasta. Pu-
heenjohtajaksi kaudelle 2013-
14 valittiin uudelleen komen-
taja evp. Olavi Niskanen Turun 
Laivastokillasta. Varapuheenjoh-
tajana jatkaa edelleen Jouni Aho 
Turun Laivastokillasta.

Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton 50-vuotisjuhla järjestet-
tiin perjantaina 19.4. Helsingin 
yliopiston Juhlasalissa. Ohjel-
ma oli varsin musiikkipainottei-
nen Parolan Panssarisoittokun-
nan, Kaaderilaulajat ja luutnant-
ti Raimo Salon vastatessa ohjel-
masta. Juhlapuheen piti valta-
kunnan toiseksi tärkein henkilö, 

eduskunnan puhemies Eero Hei-
näluoma. Puhuja muun muassa 
arvosti korkealle vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä, joka ilme-
nee lukuisten kiltojen muodos-
sa; onhan hän itsekin killan jä-
sen. Epäselväksi jäi, minkä killan. 
Puolustusvoimien tervehdyksen 
toi pääesikunnan esikuntapäällik-
kö, vara-amiraali Juha Rannikko 
ja Helsingin kaupungin terveh-
dyksen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Tatu Rauhamä-
ki. Pohjanmaalta juhlaan osallis-
tuivat Per-Elof Boström ja Mår-
ten Holmberg Vaasan kiltapiiris-
tä, Juhani Kangas Autojoukko-
jen killasta, Ilkka Virtanen Poh-
janmaan Maanpuolustuskillasta, 
Timo Koukku Merenkurkun Kil-
lasta ja Teuvo Roden Pohjanlah-
den Laivastokillasta. Kutsuvie-

Laivaston Killan vuosikokous Vaasassa 13.4. Etualalla killan sihteeri Teuvo Roden Pohjanlahden  
Laivastokillasta ja puheenjohtaja Olavi Niskanen Turun Laivastokillasta.
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raiden joukko oli hyvin edustet-
tuna, mutta muuten olisi saanut 
olla enemmän väkeä tässä juh-
lavassa tilaisuudessa. Ehkä arki-
päivänä järjestetty juhla  verotti 
osanottajia.

Seuraavana päivänä oli 
järjestetty Maanpuolustuskilto-
jen Liiton liittokokous ravintola 
Ostrobotnialla. Liittokokous siu-
nasi edellisen kauden toiminnat 
ja tilit ilman soraääniä ja hyväk-
syi liittohallituksen esityksen 
liittyä maanpuolustusjärjestö-
jen yhteiseen jäsenrekisterijär-
jestelmään vuoden 2014 alus-
ta. Käytännössä tämä tarkoitti 
MPKL:n, RES:in ja RUL:in yh-
teisrekisteriä. Liittokokous valit-
si myös yksimielisesti Pauli Mik-
kolan jatkamaan liiton johdos-

sa seuraavat kaksi vuotta. Ero-
vuoroisista liittovaltuuston jäse-
nistä Laivaston Killan edustaja-
na toiminut Teuvo Roden valit-
tiin uudelleen valtuustoon. Hä-

net oli asettanut ehdolle Laivas-
ton Kilta, Pohjanlahden Laivas-
tokilta ja Pohjanmaan Maan-
puolustuskilta.

Teuvo Roden 

Pohjalaiset MPKL:n 50-vuotisjuhlassa, etualalla Vaasan kiltapiirin puheen-
johtaja ja MPKL:n hallituksen jäsen Per-Elof Boström, sitten Juhani Kangas 
Autojoukkojen killasta sekä Mårten Holmberg ja Timo Koukku. Takana vas. 
Ilkka Virtanen, Pohjanmaan Maanpuolustuskillan puheenjohtaja.

Ostrobotnialla kokoustettiin.

teuVo roden

teuVo roden
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P erinteinen malja-ammun-
ta RT-Kerho Johtorenkaan 

ja Rannikkoupseeriyhdistyksen 
välillä ammuttiin 3.4. Töölön-
torinkadun sisäampumaradal-
la. Kyseessähän on 30-luvul-
ta peräisin oleva kiertopalkinto 
”RT 1:n Upseerikerhon” ja ”Joh-
torenkaan” välisiä pistoolitaiste-
luammuntakilpailuja varten. RT 
1:n rekrytointipohjan kavennut-
tua oleellisesti on Rannikkoup-
seeriyhdistys ottanut tehtäväk-
seen edustaa kaadereita tässä 
leikkimielisessä, mutta armotto-
massa herrasmieskisassa, jon-
ka tarkoitus on lähentää kaade-

reita ja reserviläisiä - ja sen se 
on vuosien varrella myös tehnyt!

Kiertopalkinto ehti dra-
maattisesti kadota vuonna 
1940, kunnes se löytyi kirppu-
torilta 1995, jonka jälkeen se 
onkin ollut alkuperäisessä tehtä-
vässään. Kilpailun alkuperäiset 
säännöt ovat kadonneet, mutta 
alkuperäisen hengen mukaises-
ti on ammuttu isopistoolilla so-
vellettuja ja välillä hyvinkin so-
vellettuja ammuntoja. Tällä ker-
taa ratamestarina oli Lasse Kos-
kela, joka oli suunnitellut vauh-
dikkaan ja toiminnallisen, mutta 
silti kompaktin kilpailuohjelman.

Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen joukkueessa oli 5 ampujaa 
ja Johtorenkaan joukkueessa 4. 
Kummastakin joukkueesta huo-
mioitiin joukkuetulokseen neljän 
parhaan kilpailijan tulos. Poik-
keuksellisesti Johtorengas voit-
ti pistein 639-512, mikä pitkän 
tauon jälkeen olikin jo välttämä-
töntä Johtorenkaan joukkueen it-
setunnon kannalta. Rannikkoup-
seeriyhdistyksen joukkueen jälki-
puheissa korostui tiivistyvän har-
joittelun merkitys, joten jännitys 
alkaa jo kohota eskaloituakseen 
ensi vuoden kisassa.

Kare Vartiainen

Kilpailijat kovan suorituksen jälkeen. Vasemmalta Jukka Mustola, Toni Aalto, Lasse Koskela, Ossi Kettunen, 
Petri Parviainen, Sakari Martimo, Seppo Tiensuu ja Kare Vartiainen. Kuvasta puuttuu paparazzi Juha Nora.

Suojeluskuntatalolla paukkui
JuhA norA

RT-kerho Johtorengas
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökil-
ta ry:n vuosikokous pidet-

tiin 23.2. Turun Heikkilän So-
tilaskodissa peräti 42 henki-
lön voimin. Tämähän on juuri 
se paikka, jossa jäsentä koske-
vista asioista päätetään ja jos-
sa jäsen pääsee suoraan vaikut-
tamaan. Tilaisuuden aloitti ye-
evl evp Tuomo Hirvosen ansio-
kas esitelmä Suomen Tasaval-
lan Presidenteistä Ylipäällikköi-

nä alkaen Kaarlo Juho Ståhl-
bergista ja päättyen Sauli Nii-
nistöön. Kiitoksena esitelmäs-
tä Tuomo Hirvoselle luovutet-
tiin Rannikonpuolustaja-levyke.

Kilta muisti pitkäaikaisen, 
edellisen lipunkantajansa Pentti 
Laineen 70-vuotispäivää pj Arto 
Heinosen luovuttamalla Sinisen 
Reservin Isolla Plaketilla.

Hallituskokoonpano koki 
muutoksen. Kaikki valinnat olivat 
yksimielisiä. Erinomaisen ansio-
kasta työtä killan eteen tehneet 
pj Arto Heinonen ja vpj Sakari 
Kinnarinen eivät olleet enää käy-
tettävissä. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Petri Leppäkoski ja 
jäseniksi Jani Kairavuo (sihtee-
ri) sekä Jukka Verho. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Heikki Ka-
nervamäki (jäsenkirjuri), Mikael 
Kaskelo (tiedottaja), Jukka Kulo 
(rahastonhoitaja), Matti Puhakka 
ja Heikki Pohjanvirta.

20.4 Paraisten Kalkkikaivoksella.

JuKKA Verho

JuKKA Verho

Kolmen vuoden aikana 
olemme saaneet merkittä-
västi uusia jäseniä. Sopiiko 
sinulle arvoisa jäsen, että 
saat yhden uuden jäsenen 
mukaan vuonna 2013. To-
tuushan on, että jäsen tuo 
jäsenen. Vuoden lopussa 
meitä olisikin sitten jo tup-
lamäärä!

Kilta vieraili 19.3. Eduskunnassa.
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JuKKA Verho

Kesäkuu 6.-9.6 Pohjoismaiset kiltapäivät Karjalan Prikaatissa
14.6. Kiltamatka Kuivasaareen (vastuuhenkilö Tapio Hirvonen)

Heinäkuu 9.7. Merivoimien vuosipäivä
Elokuu 11.8. Kiltamatka Örön linnakkeelle (vastuuhenkilö Petri Leppäkoski)

vko 35 305 Obuhov -talkoot Örössä yhdessä Arma Aboan kanssa
Syyskuu 14.9. Kiltamatka Reposaareen (vastuuhenkilö Sakari Kinnarinen)
Lokakuu Kiltaesitelmä/yritysvierailu (vastuuhenkilö Heikki Kanervamäki)

5.10. Turvallisuuspoliittinen seminaari Heikkilässä
Marraskuu 16.11. Syysjuhla
Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuus Itsenäisyyden kivellä

Jouluostosmatka Viipuriin (vastuuhenkilö Matti Komi)
24.12. Jouluaaton kunniavartiot

Loppuvuoden toimintasuunnitelma on tällainen:

Kilta toivottaa Rannikon 
Puolustaja – lehden lu-
kijoille aurinkoista kesää 
sekä piristävän kesäisiä 
merituulia! Omalle jäsen-
kunnalle toivotetaan osal-
listumisintoa killan tilai-
suuksiin.

19.3. kilta vieraili myös Sotamuseossa.

Toimintaa vuonna 2013

Seuraa killan ilmoituksia Turun 
Sanomien maanantaisella Kil-
tatoiminta -palstalla sekä www.
menovinkit.ts.fi:ssä, muista 
myös www.mpkl.fi/turunrtkilta, 
www.kiltapiiri.fi ja www.mpkl.fi

Toimintasuunnitelma on 
suuntaa antava, joten vierailujen 
ja matkojen ajankohdat, jopa to-

teuttamiskuukausikin saattavat 
muuttua. Vuoden 2013 juhlavuo-
den teema on rannikkopuolustus. 
Teema näkyy useina linnakevie-
railuina ja Viron sotahistoriaan 
painottuvana matkana. Viestin-
nässä käytämme yhä enemmän 
sähköistä viestintää.

Killan tiedottaja Mikael Kaskelo
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Huhtikuun puolessa välis-
sä Merikeskus Forum Ma-

rinumiin kokoontui yhdistyksen 
järjestämään seminaariin sata-
kunta järeistä tykeistä kiinnostu-
nutta henkilöä. Seminaarin pu-
heenjohtajan toiminut Jouko Vä-
hä-Koskela on itsekin aktiivinen 
ja aikaansaava rannikkotykistön 
kasvatti, ja hänen nuotittama-
naan tilaisuus sujui jouhevasti.  

Seminaarissa kuultiin mai-
nioita esityksiä niin 12 tuuman 
tykkien historiasta, ominaisuuk-
sista ja sijainneista kuin niiden 
siirroistakin (Ove Enqvist), Via-

porin linnoituksesta ja tykistöstä 
(John Lagerstedt), museaalisten 
pattereiden arvosta ja merkityk-
sestä kulttuurimatkailukohteina 
(Laura Lehtonen, Juha Jout-
si), muisteluita Örön linnak-
keen viimeisestä järeän patte-
rin ammunnasta vuonna 1971 
(Ari Elo) ja nykypäivän ponnis-
tuksista saada museotykit sekä 
ampumakuntoiseksi että säily-
tettyä ne tulevillekin sukupolvil-
le (mm. Jukka Lehtinen, Hasse 
Rekola, Eero Sivunen). 

Yleisö esitti oivaltavia ja 
kiinnostavia kommentteja, ja ti-

laisuus loikin selkeän näkemyk-
sen siitä, että tykkien kunnostus-
ta ja osaamisen perinnettä tulee 
ylläpitää jatkossakin. Suurena 
kysymyksenä tässä on tietenkin 
raha, mutta toivottavasti tykkien 
kunnostushankkeille niin Örös-
sä kuin Kuivasaaressakin löytyy 
rahoitusta myös tulevaisuudes-
sa. Linnakesaaret avautuvat vä-
hitellen yleisölle, eikä tarvinne ol-
la suuren suuria ennustajanlah-
joja uskaltaakseen väittää, että 
yksi kiinnostavimpia kohteita lin-
nakkeilla ovat juuri tykit. 

Johanna Pakola

Järeä kiinnostaa

Örön järeää patteria toukokuussa 1918. 

JohAnnA PAKolAn KoKoelmA
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maan tutkimuksia mm. lähde-
materiaalin hankinnalla sekä 
pienellä apurahalla. Kiinnostu-
neita pyydetään ottamaan yh-
teyttä do sent ti Kimmo Eloon 
(sposti: kimmo.elo@utu.fi, puh. 
(02) 333 5389) tai perinneyh-
distyksen pu heenjohtajaan.

Yhdistys ylläpitää inter-
net-sivustoa osoitteessa http://
www.rannikkotykisto.fi/. Sivus-
tolla pyritään jaka maan tieto-
ja myös yhdistyksen ulkopuo-
lisille tahoille esim. rannikkoty-
kistöaiheisista matkoista. Kaik-
kia yhdistyksiä, joiden järjestä-
mät matkat ovat avoimia myös 
ulkopuolisille, pyydetään lähet-
tä mään tiedot matkoista sivujen 

Rannikkotykistön perinneyhdistys

oVe enqViSt

oVe enqViSt

Turun yliopiston Politiikan 
tutkimuksen laitoksella on 

perinneyhdistyksen aloitteesta 
keväällä 2012 käynnistetty tut-
kimushanke otsikolla ”Rannik-
kolinnakkeet osana suomalais-
ta yhteiskuntahistoriaa”. Pää-
hanke toimii nk. sateenvarjo-
hankkeena, jonka alaisuudessa 
on tarkoitus toteuttaa useampi 
osa hanke ja siten tarjota use-
ammalle, eri tieteenaloja edus-
tavalle tutkijalle mahdollisuus 
tehdä aihe piiriin liittyvää tutki-
musta. Hankkeen alaisuudessa 
toteutettavat tutkimukset voivat 
edustaa historia- ja yhteiskun-
tatieteitä koko laajuudessaan. 
Perinneyhdistys pystyy tuke-

Tykkimies Riihimäki käyttämäs-
sä 100 TKn tykkilaskinta kaluston 
vimmeisissä ammunnoissa.

Katoavaa rannikkotykistöperinnetä, 100 TK-tykkiä valmistellaan viimeistä ammuntaa varten.

ylläpitäjälle Johanna Pakolalle, 
johanna.pakola(at)gmail.com, 
040-588 4231.

Ove Enqvist
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

V iime kirjeen jälkeen olem-
me suorittaneet mm. on-

nistuneen maihinnousun Viroon, 
Tallinnan satamalaituriin ilman 
miestappioita. Kylpylähotellim-
me, Tallink Spa:n monet erilaiset 
saunat ja höyryhuoneet veivät jä-
senemme lähes narkoosiin. Kä-
vimme silti  mm. Lentosatamas-
sa, jossa vasta-avattu näyttely 
historiallisten vesilentokoneiden 
huoltohalleissa tarjosi tarinoita 
niin veden alta kuin päältäkin. 
Siellä kiipesimme sukellusvene 
Lembitiin, ihailimme vesilento-
konetta Short 184, matkustim-
me Suur Tõll-jäänmurtajalla, tu-
tustuimme historiallisiin vesiajo-
neuvoihin ja  sotatekniikkaan. 
Hyvä illallinen ravintola Scotland 
Yard’ssa kruunasi kaiken. Seu-
raavan päivän iltana saavuimme 
jo takaisin Helsinkiin.

Rannikkojääkärikillan ja 
RannJP:n perinneyhdistyksen 
yhteinen kevät-/vuosikokous 
Upinniemessä tavoitti yli kol-

mekymmentä jäsentä kuule-
maan ensiksi esityksen Ari Kur-
pan hienon esityksen PV:n eri-
koistoiminnan yksiköiden toi-
minnasta. Tästä hienosta esi-
tyksestä Arille Iso Kiitos! Esitys-
tä ennen jaettiin rannikkojääkä-
rimitalit Erkki Järvelle, Ari Kur-
palle ja Harri Westerholmille.

Killan kevätkokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2012 toi-
mintakertomus sekä tilinpäätös 
ja myönnettiin vastuuvapaus 
hallitukselle. PERY:n vuosikoko-
uksessa edettiin saman kaavan 
mukaisesti, mutta hyväksyttiin 
myös toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio vuodelle 2013. Janne 
Kämärä, Olli Rosenberg ja Ilja 
Hakanpää jäivät nyt hallitustoi-
minnasta. Kiitos herroille ran-
nikkojääkäreiden eteen tehdystä 
työstä ja vastuunkannosta! Ter-
vetulleiksi PERY:n hallitukseen 
toivotetaan Erkki Järvi, Mart-
ti Länsmans ja Mika Seppänen.

Kokousten jälkeen halukkaat 
pääsivät ampumaan RK:lla. Illan 
suussa kotia kohti lähtevien ran-
nikkojääkäreiden kasvoilla paista-
va hymy kertoi kaiken oleellisen – 
päivä oli onnistunut.

MPK:n meripuolustuspii-
rin rannikkojääkäreille suunnat-
tu kouluttajakoulutus-kurssi on 
pidetty toukokuussa ja kilta on 
vahvasti mukana järjestämässä 
Selviytymiskurssia ja kajakki-
vaelluksia (7.-9.6. ja 14.-15.9.). 

Hyvät Rannikkojääkärit!
Antti rAutiAinen

Selviytymiskurssilla opitaan 
etsimään ravintoa luonnosta 
turvallisesti.

Kokouskutsu
Rannikkojääkärikilta ry:n ylimääräinen kokous pidetään 
keskiviikkona 14.8.2013. Kokouksessa käsitellään yhdis-
tyksen sääntömuutos-asioita. PRH on esittänyt yhdistyksen 
7.3.2012 hyväksymiin muutosehdotuksiin muutoksia, jotka 
hallitus käsittelee ja esittelee kokoukselle. Yhdistyksen jäse-
nille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkemmat tiedot. 

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Näistä tarkemmin tietoa MPK:n 
sivuilta (www.mpk.fi). Kilta on 
myös mukana ja järjestämässä 
Rannikkojääkärikoulun käynei-
den kurssitapaamisia (9.kurssi 
6.9. ja 5.kurssi 12.10.). Näistä 
seuraavissa lehdissä.

Tervetuloa mukaan aktiivi-
seen toimintaan!

Antti Rautiainen
puheenjohtaja

Rannikkojääkärikilta ry
antti@rautiainen.fi

gsm 050-5561825

Mika Kiuru
puheenjohtaja

RannJP:n perinneyhdistys ry
mika.kiuru@finnair.com

gsm 050-3926866

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet 
tunne muita ampujia? Ota yh-
teys killan ampumavastaavaan 

Antti rAutiAinen

Kokouskutsu
Rannikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 20.11.2013. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos-asioita. Lisätietoa 
tulee seuraavaan eli RP 3/2013-lehteen. Jäsenille lähetetään 
myös erillinen kutsu, jossa on tarkemmat tiedot. 

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitusJurmo-kuljetus harjoitukseen pis-
tää mietteliääksi.

Jussi Hermuseen (jussi.her-
munen@gmail.com 050 506 
0991) ja kerro asuinkuntasi se-
kä kiinnostus (kivääri, pistoo-
li, haulikko tms) niin, saat tie-
toa lähellä olevista ampujista. 
Ammuntaa tahoillaan harrasta-
via on jäsenistössä useita aina-
kin Turussa sekä Helsingissä, 

ja mukaan mahtuu. Lainaka-
lustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa ran-
nikkojääkäri-toiminnasta löytyy 
tämän lehden lisäksi myös killan 
nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja 
sieltä Rannikkojääkärikilta) tai vie-
lä paremmin Facebook’sta (Ran-
nikkojääkärikilta).

Rannikkojääkäreiden arvokkaimpia huomionosoituksia pyyteettömästä, 
poikkeuksellisen merkityksellisestä työstä on rannikkojääkäri-mitali - kul-
tainen, hopeinen tai pronssinen.

eSA AittoKAllio
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HUOM! Tapahtumat ovat tarjolla kummankin yhdistyksen 
jäsenille!

5.7. Teikarin päivä ja Rannik-
kojääkäripäivä, Dragsvik ja 
Upinniemi.

9.7. Merivoimien vuosipäivä, 
Suomenlinna. Killan oma 
osasto mukana.

Seuraavista tapahtumista tulee lisää tietoa 
jäsentiedotteissa sekä seuraavassa Rannikon 
Puolustaja-lehdessä.

14.8. Killan ylimääräinen ko-
kous.

23.-25.8. Meripuolustuspii-
rin SLKA:n maakuntajoukoille 
suunnattu sotilastaitokilpailu, 
Upinniemi. Vaativahko kilpailu 
reserviläisille. Kilpailun kesto 
kaksi vrk. Paikkoja rajoitetusti 
ja valikoidusti. Ilmoittautumi-
set Antti Rautiainen.

14.-15.9. Kajakkivaellus 2

14.-15.9. Res Ursus-marssi, 
Raasepori. Vuosittainen mars-
si on Uudenmaan prikaatin 
killan tapahtuma, jonka järjes-
telyissä kilta on mukana. Ta-

voitteena on saada mu kaan 
myös killan omia partioita. 
Det är fråga om en patrulltäv-
ling med fyra deltagare i pa-
trullerna. För deltagande krävs 
god kondition och tillfreds-
ställande militära kunskaper. 
Tävlingen är tvåspråkig med 
svenska som huvudspråk. Yt-
terligare information följer, no-
tera datumet redan nu! Lisä-
tietoa jäsenille nettisivuilla se-
kä jäsentiedotteissa.

20.11. Killan syyskokous

7.-8.11. Barettimarssi 3, 
Drags vik (VEH).

Rannikkojääkärikillan ja RannJP:n perinne-
yhdistyksen yhteinen toimintakalenteri 2013

P erinneyhdistyksen neljäs-
toista vuosikokous pidet-

tiin Hangossa ravintola Rox-
xissa. Kokousväkeä oli ilah-
duttavan runsaasti, 40 hen-
keä. Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen majuri 
evp Veikko-Olavi Eronen ja va-
rapuheenjohtajaksi komentaja 
evp Jarmo Valtimo. Hallituksen 
kokoonpano muodostui seu-
raavaksi: jäsenet Aimo Forss, 
Pirjo Lange, Reino Merikukka, 
Risto Muuro, Kimmo Mäkipes-
ka, Keijo Suominen ja varajä-
senet Kari Aarva, Oiva Lyyti-
käinen. Myöhemmin pidetys-
sä järjestäytymiskokoukses-
sa sihteeriksi valittiin edelleen 
Keijo Suominen ja jäsenrekis-
terin pitäjäksi Pirjo Lange se-
kä hallituksen ulkopuolelta ra-
hastonhoitaja-  kirjanpitäjäksi 
Jyri Alaluusua. Vuosikokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin 
Erkki Ristimäki ja kokouksen 
sihteeriksi yhdistyksen sihteeri 
Keijo Suominen.  Ripeästi käy-
tyjen vuosikokousasioiden jäl-
keen yhdistys tarjosi kokous-
väelle voileipä- ja kakkukahvit.

Ilahduttavaa oli, että ko-
kousväelle voitiin ilmoittaa, 
että Perinneyhdistys ei joutu-
nutkaan viime vuonna tyhjen-
tämään Russarössä olevia pe-
rinnetupiaan ( 2 kpl ), vaan 
yhdistys saa pitää ne toistai-
seksi. Yhdistys esittää täs-

Vuosikokous            Hangossa 16.3.2013

Hangon Rannikko                                 patteriston Perinneyhdistys

Rannikkojääkäreiden koulutta-
jakoulutuskurssi Upinniemessä 
17.-19.5. ja samana viikonlop-

puna Rannikkojoukkojen toimin-
ta-kurssi MINNA-harjoituksen yh-

tenä osana Gyltössä.

Antti rAutiAinen
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tä lämpimät kiitokset Suomen-
lahden Meripuolustusalueen ko-
mentajalle kommodori Markus 
Aarniolle. 

Yhdistyksen tämän 
vuoden toiminnasta

Vuoden tärkein tapahtuma on 
patteriston perinnepäivän ( 92 
vuotta HanRPston perustami-
sesta ) järjestäminen ja viet-
täminen 1.8. yhteistoiminnas-
sa Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin kanssa, jolloin voidaan 
taas tavata entisiä patteristolai-
sia, toimintamme tukijoita, yh-
teistyökumppaneita ja tutustua 
yhdistyksen uusiin jäseniin sekä 
verestää muistoja vuosien varrel-
ta. Päivä tullaan aloittamaan pe-
rinteisellä seppeleenlaskulla san-

karihaudoilla, jonka jälkeen siir-
rytään Russarön linnakkeelle pe-
rinnepäivän viettoon. Tänä vuon-
na jaetaan perinnekolikot vuonna 
2011 jäseniksi liittyneille.

Puolustusvoimain lippu-
juhlapäivänä, Suomen marsalk-
ka Mannerheimin syntymäpäi-
vänä 4.6. on yhteinen seppe-
leenlasku Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin ja hankolais-
ten maanpuolustusyhdistysten 
kanssa Hangon sankarihau-
doilla. Tämän tilaisuuden jäl-
keen nautitaan “marskin kak-
kukahvit” Neljän Tuulen Tuval-
la. Jäsenretken kohteeksi on 
tänä vuonna suunniteltu Tam-
misaaren kansallispuiston Älgön 
saariston,  Rödjanin luontotupa. 
Retki tehdään kesäkuun alussa 

vesibussilla Hangosta.
Yhdistyksellä on valmisteil-

la omat kotisivut, osoite on han-
kortperinne.fi

Kiitokset

Perinneyhdistys kiittää Hangon 
kaupungin johtoa, Suomenlah-
den Meripuolustusaluetta, Suo-
menlinnan rannikkorykmenttiä, 
Uudenmaan Prikaatia ja Turun 
Rannikkotykistörykmentin Perin-
neyhdistystä erinomaisesta yh-
teistyöstä sekä kaikkia yrityksiä, 
jotka olitte taas tukemassa toimin-
taamme kuluneen vuoden aikana 
sekä kaikkia eri tapahtumissa mu-
kana olleita jäseniään.

Puheenjohtaja  
Veikko-Olavi Eronen

Perinneyhdistys@hotmail.com

Vuosikokous            Hangossa 16.3.2013

Hangon Rannikko                                 patteriston Perinneyhdistys

Kokousväkeä.

KAArle lAnge
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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 Timo Hirvonen
SMMEPA, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@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
Koivistonkatu 14 a
11100 Riihimäki
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 Arno Hakkarainen
Helenankuja 4
01400 Vantaa
arno.hakkarainen@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 Petri Leppäkoski
Perälänkatu 10, 20540 Turku
GSM 040 5946350
petri.leppakoski@saunalahti.fi

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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Rannikon Puolustajan  
teemat 2013
3/2013 Merivoimien koulutus 

ja harjoitukset 
suorituskykyjen 
kehittämisessä

4/2013 Vähemmän enemmän- 
meripuolustuksen 
kansainvälinen ulottuvuus

Tapahtumakalenteri 2013

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden toinen tiistai klo 
13.00 ravintola White Ladyssa.

14.6. Turun Rannikkotykistökillan 
matka Kuivasaareen (s. 83)

5.7. Teikarin päivä ja Rannik-
kojääkäripäivä, Dragsvik ja 
Upinniemi (s. 88)

9.7. Merivoimien vuosipäivä  
(s. 55)

11.8. Turun Rannikkotykistökillan 
matka Örön  
linnakkeelle (s. 83)

14.8. Rannikkojääkärikillan 
ylimääräinen kokous (s. 86)

23.-25.8. sotilastaitokilpailu (s. 88)

13.-15.9. Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan tutustumismatka 
Ahvenanmaalle (s. 74)

14.9. Turun Rannikkotykistökillan 
matka Reposaareen (s. 83)

14.-15.9. Kajakkivaellus 2 (s. 88)

14.-15.9. Res Ursus-marssi (s. 88)

5.10. Turvallisuuspoliittinen semi-
naari Heikkilässä (s. 83)

20.11. Rannikkojääkäriillan  
syyskokous (s. 87)

7.-8.11. Barettimarssi 3,  
Dragsvik (s. 88)




