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Merivoimien komentajan pääkirjoitus

Merivoimat muutoksessa

M erivoimien toimintaa vuonna 2012 leima-
si voimakkaasti puolustusvoimauudistuk-
sen valmistelu ja toimeenpanon käynnis-

täminen. Siinä ohessa jatkui kehittämisohjelmiin liitty-
vät alusten vastaanotot ja koeajojen valmistelut. Lop-
puvuodesta aktivoitiin haku Merivoimien toiseen krii-
sinhallintaoperaatioon.

Merivoimauudistus osana puolustusvoimauu-
distusta on edennyt suunnitellusti. Työtä on riittänyt, 
mutta merivoimahenki on säilynyt hyvänä. Organi-
saatioiden tultua hyväksytyksi ensimmäisen vuosi-
puoliskon aikana, siirtyi painopiste henkilöstöjärjes-
telyihin. Syksyn aikana saatiin henkilöstö sijoitettua 
uusiin organisaatioihin ja pääosalle löytyi paikka joko 
uusissa merivoimissa tai perustettavassa logistiikka-
laitoksessa. Muutoksen alaisia ikävä kyllä jäi, mutta 
määrä on lisähakujen jälkeen supistunut n 100 hen-
kilöön ja nähtävissä on että luku pienenee.  Lisäksi 
muutoksen alaisilla on käytettävissään monipuolinen 
tukijärjestelmä.

Puolustusvoimauudistus tulee saavuttamaan sil-
le asetetut toiminnalliset tavoitteet, eli meripäivät, ker-
tausharjoitukset ja varusmiesten maastovuorokaudet 
palautuvat vaaditulle tasolle. Haasteeksi tulee muo-
dostumaan ensi vuosikymmenellä poistuvan aluska-
luston korvaaminen eli laivue 2020 hanke. Noin 50 
prosenttia nykyisestä taistelualuskalustostamme tulee 
poistumaan rivistä vuoteen 2025 mennessä. Ensim-
mäisenä mil Pohjanmaa ensi vuonna.

Uudistuksen osana on edennyt myös ns saari-
suunnitelma. Hallussamme olevat saarikohteet jaettiin 
haltuun jääviin ja luovutettavin. Suunnittelu on eden-
nyt pääosin jo aikaisemmin tehdyillä linjauksilla. Suu-
rin muutos on Isosaaresta luopuminen Russarön si-
jaan. Syndalen- Hästö-Busö- Russaro  tulee muodos-
tamaan rannikkojoukkojen pääharjoitusalueen. Rus-
saröön keskitetään merivoimien raskaat ammunnat. 
Tänä vuonna tapahtuvan Kotkan Rannikkopataljoo-
nan lakkauttamisen myötä suljetaan myös viimeinen 
miehitetty linnake Suomessa eli Kirkonmaa. 

Meripuolustuksen kehittämisohjelman mukai-
set hankkeet ovat edenneet pääasiassa suunnitellus-
ti. Miinantorjunta-alus Katanpää otettiin ensimmäise-
nä vastaan kolmen aluksen sarjasta viime kesäkuus-
sa. Aluksella aloitettiin saman tien kiivas koulutusjak-
so ja koeajotoiminta. Aluksen ensiesiintyminen suu-
relle yleisölle tapahtui merivoimien vuosipäivänä Hel-
singissä. Alus oli niin yleisön kuin tiedotusvälineiden 
runsaan mielenkiinnon kohteena.

Rauma-lk ohjusveneiden peruskorjaus on eden-

nyt hyvin. Asennettavien uusien järjestelmien myötä 
liikkuva sukellusveneen etsintä ja torjuntakyky saa-
daan hyvälle tasolle. Loppuvuodesta 2012 allekirjoi-
tettu 12 nopean kuljetusveneen hankinta parantaa 
rannikkojoukkojen liikkumiskykyä oleellisesti, mutta 
ei sinänsä poista vielä kaikkia rannikkojoukkojen suo-
rituskykypuutteita.

Kriisinhallinnan osalta olemme olleet 3-4 esikun-
taupseereilla mukana operaatio Atalantan johtoesi-
kunnassa ja valvonta-alan aliupseereita on saatu si-
joitettua taisteluosaston esikuntaan itse toiminta-alu-
eelle Intian valtamerelle. Tämän vuoden maaliskuus-
sa aktivoitiin Itsenäinen alussuojausosasto toiminta-
alueelle. Operaation kesto on 5 k ja se on jaettu kah-
teen 14 hengen rotaatioon a 2,5 kk. 

Muiden puolustushaarojen lailla Merivoimat on 
joutunut tässä muutosvaiheessa tinkimään toimin-
nan tasosta, jolla on negatiivinen vaikutus teknisen 
puolustushaaran osaamiseen. Reservin suuntaan tä-
mä on näkyy tämän ja vielä ensivuoden minimissään 
olevina kertausharjoituksina. Vuodesta 2015 alkaen 
puolustusvoima uudistua palauttaa toiminnan riittä-
välle tasolle myös kertausharjoitusten osalta.  Reser-
vin ymmärrys ja tuki tässä varsin raskaassa muutos-
vaiheessa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Siitä haluan 
esittää Merivoimien reserviläisille lämpimät kiitokset.

Lopuksi haluan toivottaa lukijoille suotuisia tuu-
lia purjehduskaudelle 2013.

Merivoimien komentaja

Kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala

Puolustusvoimat
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Uudenmaan Prikaati

Merivoimien Materiaalilaitos

Smmepa

Merivoimien 
johto 

1.6.2013*

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
komentaja
kommodori
Timo Hirvonen

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö
komentaja
Timo Korpela

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja
kommodori 
Olavi Jantunen

Uudenmaan Prikaatin 
esikuntapäällikkö
komentaja
Kjell Törner

Merivoimien 
materiaalilaitoksen 
esikuntapäällikkö
komentaja
Pentti Niskanen

Merivoimien 
Materiaalilaitoksen 
johtaja
kommodori 
Heikki Rauhala

Merivoimien komentaja 
kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala

* Tiedot vastaavat tilannetta ennen lehden painoon menoa. 



7Rannikon Puolustaja 2B | 2012

Merisotakoulu

Merivoimien Tutkimuslaitos

Slmepa

Merisotakoulun 
apulaisjohtaja
Komentaja
Petri Parviainen

Merisotakoulun 
johtaja
kommodori 
Sakari Martimo

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja
komentaja
Jukka Alavillamo

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
johtaja
insinöörikommodori
Pekka Kannari

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö
komentaja
Ismo Korhonen

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
komentaja
kommodori
Markus Aarnio

Merivoimien Esikunta

Merivoimien 
huoltopäällikkö
kommodori
Pasi Pajunen

Merivoimien 
henkilöstöpäällikkö 
kommodori  
Raimo Pyysalo

Merivoimien 
operaatiopäällikkö
kommodori
Mika Martikainen

Merivoimien 
esikuntapäällikkö
kommodori
Juha Vauhkonen
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Merivoimat – turvaa merellä ja maalla

Merivoimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saariston vaativissa olosuhteissa. 

Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilöstö sekä nykyaikaista huipputekniikkaa edustava 

kalusto ovat merivoimien tärkeimmät voimavarat. 

M erivoimien tehtävänä on Suomen merialu-
een valvonta ja koskemattomuuden tur-
vaaminen, alueloukkausten torjunta se-

kä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meri-
liikenteen suojaaminen. Lisäksi merivoimat tukee mui-
ta viranomaisia sekä osallistuu kansainväliseen soti-
laalliseen kriisinhallintaan.

Merivoimissa työskentelee yhteensä 2300 up-
seeria, erikois-, opisto- ja aliupseeria sekä siviiliä. Työ-
tehtävät vaihtelevat aluksen päälliköstä insinööriin ja 
varusmiesten kouluttajasta lakimieheen. 

Merivoimia johtaa merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraali Veli-Jukka Pennala. Hänen johtoesikunta-
naan toimii Merivoimien esikunta, joka lisäksi vastaa 
sille erikseen säädetyistä hallinnollisista toimista se-
kä viranomaistehtävistä. Merivoimien esikuntaa joh-
taa esikuntapäällikkö, kommodori Juha Vauhkonen.

Tarjolla koulutusta Laivasto- ja 
rannikkojoukoissa

Vuosittain varusmiespalveluksen merivoimissa suorit-
taa noin 3400 asevelvollista, joista noin 40 on nais-

Esikunta.
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Merivoimat – turvaa merellä ja maalla

ten vapaaehtoisessa asepalveluksessa. 
Saaristomeren Meripuolustusalueella Turun Pan-

siossa ja Suomenlahden Meripuolustusalueella Kirk-
konummen Upinniemessä koulutetaan laivasto- ja 
rannikkojoukkoja. Kaikki aloittavat palveluksensa 
Upinniemessä ja suorittavat kahdeksan viikon pe-
ruskoulutuskauden siellä. Peruskoulutuskauden jäl-
keen Saaristomeren Meripuolustusalueen henkilös-
tö siirretään Turkuun. Kaikki Meripuolustusalueiden 
varusmiehet eivät palvele laivastojoukoissa Merivoi-
mien aluksilla, vaan osa koulutetaan rannikkojoukko-
jen haasteellisiin tehtäviin.

Uudenmaan Prikaati Raaseporin Dragsvikissa 
kouluttaa rannikkojoukkoja. Prikaati on maamme ai-

noa ruotsinkielinen joukko-osasto.
Erikoisjoukkokoulutusta Merivoimissa edustaa 

Suomenlahden Meripuolustusalueen Sukeltajakoulu 
Upinniemessä. Sukeltajakoulussa koulutetaan henki-
lökunta- ja varusmiesoppilaat taistelu- tai raivaajasu-
keltajiksi. Koulutukseen on erillinen haku ja pääsykoe. 

Merikadetit ja osa merivoimien tulevista reser-
vin upseereista opiskelevat Merisotakoulussa Suo-
menlinnassa. 

Merivoimien tutkimuslaitos on erikoistunut veden-
alaisen sodankäynnin tutkimukseen ja merivoimien uu-
simman tekniikan testamiseen. Merivoimien kaluston 
huollosta vastaa Merivoimien materiaalilaitos. 

Puolustusvoimat
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Suomenlahden meripuolustusalueella

Katse tulevaisuuteen

Santeri Petrell
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suunnitellut kriisinhallintatehtävät. Vaativien tehtävien 
täyttämiseksi tarvitaan yhteistä Merivoimien tahtoti-
laa luoda ”soiva peli”. Merivoimien joukko-osastojen 
yhteistyöllä rakennamme sellaisen meripuolustuksen 
kokonaisuuden, johon kansakuntamme voi luottaa 
kaikissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa. 

Vuosittain järjestettävät harjoitukset ja koulutus-
tilaisuudet rakentavat tukevaa pohjaa tulevalle yhteis-
toiminnalle erityisesti vuodesta 2015 eteenpäin. Li-
säksi yhteinen toimintaympäristö rannikolla, saaris-
tossa ja merellä yhdistää joukko-osastoja. Tulevaisuu-
dessa taisteluita käydään tuossa yhteisessä toimin-

Uudistus on haaste, mutta myös 
mahdollisuus

Puolustusvoimauudistus on Suomenlahden meripuo-
lustusalueen muiden tehtävien ohella teettänyt hen-
kilöstöllemme runsaasti töitä. Uudistuksen suunnit-
teluvaihe on toteutettu ja on aika siirtyä vähitellen to-
teutusvaiheeseen. 

Nyt tehtävällä puolustusvoimauudistuksella tu-
lisi kyetä muodostamaan sellainen puolustuskyvyn 
ydin, jolla voimme siirtyä 2020-luvulle ilman välittö-
miä suuria korjaustarpeita. Olemme samassa venees-
sä osana valtionhallinnon kokonaisuutta ja meidän-
kin on kannettava oma vastuu säästötoimissa. Niihin 
on sopeuduttava ja mentävä eteenpäin tehtyjen po-
liittisten päätösten mukaisesti. 

Yhteistyössä on voimaa

Merivoimien suorituskyvyn ja valmiuden rakentami-
sen ensisijaisena tavoitteena on jatkossakin merelli-
sen torjuntakyvyn ja meriyhteyksien turvaamisen vaa-
timusten täyttäminen. Samoilla suorituskyvyillä to-
teutetaan tuki muille viranomaisille sekä merivoimille 

santeri Petrell

santeri Petrell

Kommodori Aarnio.

TST ammunnat.
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taympäristössä entistä laajemmilla vastuualueilla yhä 
pienemmin joukoin. Laatu on korvaamassa määrää. 
Laatua voidaan parantaa hyödyntämällä toisen jou-
kon ”best practises” 

Merivoimien uusi operatiivinen konsepti, maa-
voimien uudistunut taistelutapa ja uudistuva rannik-
kojoukkojen tuotanto-organisaatio luo uusia yhteistoi-
mintamahdollisuuksia. 

Kansainvälistyminen on osa tätä päivää. Koulut-
tajavaihto on asia jota tulee pohtia vakavasti, koska 
se tarjoaa erinomaisen keinon siirtää osaamista jou-
kosta toiseen kaikilla osaamisen alueilla. 

Tuki ja luottamus

Merivoimien toiminnassa korostuu yhteisen tekemi-
sen meininki. Olemme kaikki samassa veneessä ja 
tämän veneen on oltava merikelpoinen niillä vesillä, 
missä se purjehtii.

Perinteitä kunnioittaen, hyvää merivoimahen-
keä vaalien ja korkeatasoista osaamista ylläpitäen 
rakennamme ja ylläpidämme meripuolustusta, jos-
ta voimme olla ylpeitä niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin. 

Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja

Kommodori Markus Aarnio

santeri Petrell
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M erivoimien sukeltajat koulutetaan kahdel-
la eri linjalla. Raivaajasukeltajat koulute-
taan merimiinojen etsintä- ja raivausteh-

täviin.  Taistelusukeltajat koulutetaan saaristossa ta-
pahtuviin tiedustelu- ja tuhoamistehtäviin. Raivaaja-
sukeltajilla on mahdollisuus myös suorittaa palvelus-
aikana räjäyttäjän tutkinto. Sukeltajakoulutuksen jäl-
keen on mahdollista hakea NAUI/CMAS**-urheilu-
sukeltajan korttia. 

Varusmiespalvelus sukeltajana 

Sukeltajakurssille otetaan vain yksi saapumiserä vuo-
dessa. Kaikkien sukeltajien palvelusaika 347 vuoro-
kautta. Sukeltajaksi hakeudutaan vapaaehtoisesti. 
Halukkuus sukeltajaksi kannattaa tuoda esille jo kut-
sunnoissa. Kurssille voi hakea, vaikka olisi jo astunut 
palvelukseen toiseen joukko-osastoon. Mikäli kurssil-
le hyväksytään, palvelus toisessa joukossa keskeyte-
tään ja annetaan uusi palvelukseenastumismääräys. 

Merivoimien erikoisjoukot

Sukeltajakoulutus

Puolustusvoimat
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Palvelusajasta hyvitetään alokaskausi, jolloin palvelu-
saika sukeltajakurssilla on 10 kuukautta. 

Hakeutuminen varusmiespalvelukseen

Esivalinta tapahtuu hakupapereiden perusteella. Va-
lintakokeet ovat kaksivaiheiset. I-vaihe sisältää fyysi-
set sekä lääkärin testaukset. Vaiheeseen II kutsutaan 
vaiheen I hyväksytysti suorittaneet. Vaihe II on loka-
kuun lopussa, jolloin testataan soveltuvuus koulutet-
tavaksi (psykot) ja suoritetaan haastattelut. Näiden 
perusteella tehdään valinnat seuraavan vuoden tam-
mikuun alussa alkavalle sukeltajakurssille. Tieto vali-
tuille ilmoitetaan marraskuussa.

Hakemukseen liitettävä seuraavat asiakirjat:
 – hakemus erikoisjoukkoihin (tulostettava versio 

löytyy www.mil.fi/merivoimat/)
 – kutsuntalääkäritodistus
 – viimeisen koulutodistuksen jäljennös

Kurssille pääsemisen edellytyksenä on: 
 – normaali fyysinen kunto terveys
 – palveluskelpoisuus luokka A
 – Näöntarkkuus vähintään 1,0 kummassakin sil-

mässä (ei silmälaseja)
 – normaali värinäkö ja kuuloaisti
 – ei haittaavia allergioita

Valintakoelaji
Pisteet 1 2 3 4 5
1 12 minuutin juoksutesti 2800 2900 3000 3100 3200
2 Käsinkohonta (krt) 10 12 14 16 18
3 Vatsalihasliike (krt) 23 25 27 29 31
4 Penkkipunnerrus 50 KG (krt) 14 18 22 26 30
5 15 km maastomarssi 1h 40 min 1h 35 min 1h 30 min 1h 25 min 1h 20min
6 Hengenpidättämiskoe (1 min)   hyväksytty / hylätty
7 200 M vapaauinti 3 min 50sek 3 min 20sek 3 min 00sek 2 min 40sek 2 min 20sek
8 Pituussukellus (m) 25 35 40 45 50
9 4 m:n etsintä (levyä) 3 5 7 9 10
10 4 m:n poiminta 2 min 00sek 1 min 40sek 1 min 30sek 1 min 15sek 1 min 05sek
11 1000 m perusvälineuinti (min) 20 min 18 min  16 min  15 min  14 min 
12 6 m:n etsintä (levyä) 3 5 7 9 10

Karsivia tekijöitä ovat vaikeat allergiat ja ihotau-
dit, hoita mattomat hampaat, huonosti parantuneet 
murtumat, sekä rikosrekisteri tai rangaistukseen joh-
taneet teot. Valintakokeet järjestetään vuosittain loka-
kuussa Upinniemessä. Valintako keissa mitataan haki-
joiden fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä. Kurssille 
päästäkseen ei tarvitse olla kilpauimari eikä teräsmies. 
Myöskään aikaisempaa sukelluskokemusta ei edelly-
tetä. Peräänantamattomuus, hyvä kunto ja uimataito 
sen sijaan ovat tarpeen kurssille pääsemiseksi. Kurs-
sille hakijan kannattaa aloittaa harjoittelu ajoissa. Tar-
kempia tietoja puh 0299 325 511 ja sähköpostilla os-
oitteesta sukeltajakoulu.slmepa@mil.fi.  valintakoela-
jeista saat Sukeltajakoulusta.

HUOM: Hengenpidätyslajeja ei saa har joitella yksin.
Kurssille valittujen sukeltajien valintakoepisteiden 

alaraja on ollut keskimäärin n. 30 pistettä. Hakuai-
ka tammikuussa alka ville kursseille päättyy edellisen 
vuoden syyskuun 15. päivä.

Lisätietoja: www.mil.fi/merivoimat

santeri Petrell

santeri Petrell
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Saaristomeren meripuolustusalue

Vahva merellinen 
valmiusyhtymä
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nina soini

ML Uusimaa 
valmistautuu 

kiinnitykseen.
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katun henkilöstön lisäksi jokaiselle alukselle tullaan 
ottamaan 10-12 varusmiestä.

Katanpää-luokan alukset on suunniteltu mii-
nanetsintä- ja miinantorjuntatehtäviin kansallisen 
puolustuksen ja meriliikenteen suojaamisen näkö-
kulmasta. EU- ja Nato-yhteensopivina ne soveltuvat 
myös kansainväliseen toimintaan.

Ensimmäinen miinantorjunta-alus, Katanpää 
otettiin käyttöön kesällä 2012. Uuden alusluokan en-
simmäisenä edustajana se on saapumisestaan alka-
en käynyt läpi mittavaa testausjaksoa, joka saadaan 
päätökseen purjehduskauden 2013 loppuun men-
nessä.  Sen jälkeen alukselle voidaan ottaa myös va-
rusmiehiä.

Kahden jälkimmäisen Katanpää-luokan aluksen, 
Purunpään ja Vahterpään arvioidaan saapuvan Suo-
meen tämän vuoden kuluessa. Toistaiseksi alukset 
ovat vielä telakalla tai koeajoissa Italiassa.

Miinalaivue jatkaa tässä kolmen aluksen kokoon-
panossaan myös uudessa Rannikkolaivastossa vuo-
desta 2015 alkaen.

6. Ohjuslaivue

6. Ohjuslaivue muodostuu Ohjusviiriköstä, Miinavii-
riköstä ja miinalaiva Hämeenmaasta. Ohjusviirikkö 

S aaristomeren meripuolustusalue on merel-
linen valmiusyhtymä, jonka erityispiirteisiin 
kuuluvat korkea valmius ja suuri torjuntaky-

ky myös rauhan aikana. Joukko-osastoa johtaa kom-
modori Timo Hirvonen.

Vuoteen 2015 asti meripuolustusalue kouluttaa 
sekä laivasto- että rannikkojoukkoja, mutta puolus-
tusvoimauudistuksen jälkeen Turussa keskitytään pel-
kästään laivastojoukkojen toimintaan. 1.1.2015 jouk-
ko-osaston nimi tulee vaihtumaan Rannikkolaivastok-
si ja uuteen organisaatioon kuuluvat siitä alkaen kaik-
ki merivoimien alusyksiköt.

Saaristomeren meripuolustusalue muodostuu 
vuonna 2013 esikunnan ohella kolmesta joukkoyk-
siköstä, jotka ovat 4. Miinalaivue, 6. Ohjuslaivue ja 
Turun rannikkopataljoona. Merivoimien edustussoit-
tokuntana toimiva Laivaston soittokunta kuuluu myös 
meripuolustusalueen organisaatioon vielä tämän vuo-
den loppuun asti. Vuoden 2014 alusta soittokunta 
siirtyy Merivoimien esikunnan alaisuuteen.

4. Miinalaivue

4. Miinalaivue koostuu nykyisessä kokoonpanossaan 
kolmesta Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksesta, 
joista kukin muodostaa oman perusyksikkönsä. Pal-
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koostuu neljästä Rauma-luokan ohjusveneestä, joilla 
on parhaillaan käynnissä peruskorjaus. Kattavan kor-
jauksen tavoitteena on ylläpitää alusluokan toiminta-
kyky kaikkiin sen tehtäviin ja jatkaa sen käyttöaikaa 
2020-luvulle. Ohjusveneille otetaan varusmiehiä kun 
alukset palaavat toimintaan peruskorjauksen jälkeen.

Miinaviirikköön kuuluvat miinalaiva Uusimaa ja 
miinalautta Pansio, joilla molemmilla on lukuisia va-
rusmiestehtäviä. Molemmat miinalaivat on 2000-lu-
vulla modernisoitu läpikotaisin ja ne soveltuvat entistä 
paremmin kansainvälisiinkin tehtäviin. Etenkin Uusi-
maa kehittää kansainvälistä yhteensopivuuttaan edel-
leen voimakkaasti. 

Hämeenmaa siirtyy vuoden 2013 loppupuolel-
la Suomenlahden meripuolustusalueelle korvaamaan 
käytöstä poistuvan miinalaiva Pohjanmaan.

Uudessa Rannikkolaivastossa ohjuslaivueen ko-
koonpano ja tehtävät säilyvät.

Varusmiehille laivueet tarjoavat moninai-
sia tehtäviä, esimerkiksi miinamiehen/-aliupseerin, 
taisteluvälinemiehen/-aliupseerin, konemiehen/-ali-
upseerin, laivaradistin ja laivakokin tehtäviä.

Turun rannikkopataljoona

Saaristomeren rannikkojoukot kouluttaa Turun rannik-
kopataljoona, johon kuuluvat seuraavat perusyksiköt: 
Sotilaspoliisikomppania, Huolto- ja kuljetuskomppa-
nia sekä Kuljetusviirikkö. Pataljoona toteuttaa myös 
Aliupseerikurssin, jolla on erilliset sotilaspoliisi- ja lai-
vastolinjat.

Sotilaspoliisien, meripioneerien ja muun muas-
sa auton- ja veneenkuljettajien lisäksi pataljoona kou-
luttaa alustarkastusosastoa, joka kuuluu merivoimien 
nopean toiminnan joukkoihin.

Pataljoonan erityispiirteisiin kuuluu öljyntorjunta-
alus Halli, jolla palvelee myös varusmiehiä. Halli toimii 
monipuolisena tuki- ja huoltoaluksena, joka on mää-
räviikoin valmiudessa öljyntorjuntatehtäviin.

Vuodesta 2015 alkaen pataljoonan tilalla aloit-
taa huoltolaivue, joka vastaa joukko-osaston huollol-
lisista tehtävistä.

Tehtävät säilyvät

Meripuolustusalueen nykyiset tehtävät, Suomen soti-
laallinen puolustaminen, virka-avun antaminen muil-
le viranomaisille ja valmistautuminen kansainväliseen 
sotilaalliseen kriisinhallintaan, tulevat säilymään uu-
dessa Rannikkolaivastossakin. Tuleva joukko-osasto 
koostuu neljästä laivueesta, joihin kuluvat kaksi oh-
juslaivuetta, yksi miinantorjuntalaivue ja yksi huol-
tolaivue.

Rannikkolaivaston päätukikohta tulee sijaitsemaan 
Turussa, mutta joukko-osasto toimii myös Upinniemes-
sä sekä saaristossa sotilaskohteina säilyvillä alueilla. 
Rannikkolaivastossa palvelee kahdessa vuosittaises-
sa saapumiserässä noin 300 varusmiestä pääasiassa 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilta.

Miinalaiva Hämeenmaa 
merellä.

TURRP talvitoiminta-
harjoituksessa. 
Kuljetusalus Vänö.

nina soini
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Uudenmaan prikaatin

rannikonläheinen koulutus 
sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti suosittu
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U udenmaan prikaatin tärkein tehtävä on kou-
luttaa liikkuvia rannikkojoukkoja merivoimien 
ja puolustusvoimien kriisin- ja sodanajan tar-

peisiin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Prikaati kouluttaa 
mm. rannikkojääkäreitä, kranaatinheitinmiehiä, pionee-
reja, sotilaspoliiseja, kuljettajia ja veneenkuljettajia. Li-
säksi koulutusta annetaan moniin erikoistehtäviin, ku-
ten tulenjohto-, viesti- ja mittaustehtäviin sekä lääkin-
tä- ja huoltotehtäviin. Uudenmaan prikaati on Suomen 
ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto, mutta rannikon-
läheinen ja usein vauhdikas koulutus kiinnostaa myös 
monia suomenkielisiä nuoria. 

Hyökkäys on rannikkojääkäreiden päätehtävä, 

mutta prikaatin rannikkojääkäriyksiköitä voidaan ti-
lanteen vaatiessa käyttää meriliikenteen suojaami-
seen, alueiden tai kohteiden suojaamiseen sekä tie-
dustelu- ja partiointitehtäviin saaristossa ja rannikol-
la. Tähän valmiuteen tukea muita viranomaisia virka-
aputehtävissä sekä saaristossa että rannikolla kuuluu 
myös sodanajan ampumatarvikkeiden raivaaminen ja 
ympäristövahinkojen torjunta.

Prikaatia johtaa prikaatin komentaja. Organisaati-
oon kuuluu esikunta, kaksi joukkoyksikköä sekä huol-
tokeskus. Joukkoyksiköt ovat Vaasan rannikkojääkäripa-
taljoona ja Tammisaaren rannikkopataljoona. Viimeksi 
mainitun alaisuudessa toimii myös kansainvälistä kou-
lutusta antava Amfibiokoulu, joka toimii samalla prikaa-
tin johtajakoulutusta antavana aliupseerikouluna. 

Uusia kansainvälisiä tehtäviä näköpiirissä 

Prikaatin on saanut tehtäväkseen kouluttaa ja aset-
taa valmiuteen kansainvälinen rannikkojääkäriyksikkö 
ATU (Amphibious Task Unit), joka on Naton käytettä-
vissä nk. Nato Response Force (NRF) Reserve Force 
Poolissa vuoden 2015 ajan. 

Prikaatin ATU-yksikkö sijoitetaan Nato Response 
Force (NRF) -joukkoon, joka koostuu maavoima-, il-
mavoima-, merivoima- ja erikoisyksiköistä, jotka voi-
daan lähettää näitä tarvitseviin operaatioihin nopeal-
la aikataululla. Joukko kykenee suoriutumaan tehtä-
vistään useassa erityyppisessä operaatiossa. 

ATU-koulutus, joka antaa valmiudet hakeutua 
NRF-joukkoon sekä muihin kriisinhallintatehtäviin, 
kestää kaikkiaan 12 kuukautta, josta kansainvälinen 

Puolustusvoimat
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osio on kuuden kuukauden pituinen. Koulutukseen 
kuuluu tiedustelua, valvontaa ja etsintää, etenkin ran-
nikolla, saaristossa ja satama-alueilla. Koulutuskieliä 
ovat ruotsi ja englanti. Osallistuminen koulutukseen 
on vapaaehtoista ja hakemusperusteista. 

ATU-koulutuksen ja NRF-joukon tulevan koulu-
tuksen lisäksi kansainvälistä yhteistyötä harjoitellaan 
yhdessä Ruotsin rannikkojääkärijoukko-osaston kans-
sa järjestettävissä harjoituksissa. Reserviläisten haluk-
kuutta osallistua NRF-joukkoon kartoitetaan kevään 
aikana ja elokuussa 2013 on vuorossa joukon har-
joittaminen ja evaluointi.

Uudenmaan prikaati on saanut tämän uuden 
kansainvälisen tehtävä aikaisemmin suorittamiensa 
tehtävien ansiosta. Prikaati oli vuosina 2010–2011 
vastuussa suomalaisen kontingentin kouluttamisesta 
Nordic Battlegroupin tarpeisiin. 200 sotilasta käsittä-
nyt joukko oli vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon 
aikana valmiudessa kriisinhallintatehtäviin EU:n no-
pean toiminnan joukkojen puitteissa.

Rannikonläheinen koulutus kiinnostaa monia

Vaasan rannikkojääkäripataljoona vastaa puolustus-
voimien kaikkien rannikkojääkäriyksiköiden sekä jää-
käriyksiköiden (PASI-kalusto) tuottamisesta merivoi-
mien tarpeisiin. Rannikkojääkäripataljoona vastaa li-
säksi merivoimien taistelupioneerien ja kranaatinhei-
tinyksiköiden tuottamisesta. 

Tammisaaren rannikkopataljoona kouluttaa mo-
nipuolisia rannikkojoukkoja sekä kotimaan että kan-
sainvälisiin tarpeisiin. Rannikkopataljoona kouluttaa 

rannikko-ohjusjoukkoja, sotilaspoliiseja, kuljettajia ja 
veneenkuljettajia, komento- ja huoltojoukkoja sekä 
kansainvälisiä rannikkojääkäreitä (ATU). Lisäksi pa-
taljoona vastaa johtajakoulutuksesta.  

Ominaista Uudenmaan prikaatin kouluttamis- ja 
tuottamisvastuulla oleville joukoille ovat elementit vesi 
ja maa. Koulutus toteutetaan saaristossa ja mantereella.

Korkealuokkainen, asiantunteva koulutus 

Uudenmaan prikaati kouluttaa vuosittain noin 1300 
varusmiestä sekä tietyn määrän reserviläisiä. Kos-
ka prikaati on Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-
osasto, sen rekrytointialue käsittää maan ruotsinkie-
liset alueet Pohjanmaalta Itä-Uudellemaalle. Uuden-
maan prikaatia voi näin ollen sanoa Suomen kansalli-
simmaksi joukko-osastoksi. Prikaatin perinteet juonta-
vat juurensa kolmikymmenvuotisen sodan ajoilta, jo-
ten se on myös maan vanhin joukko-osasto.   

Prikaati työllistää tänä päivänä noin 190 henki-
löä, joista siviilityöntekijöiden osuus on noin 30. Näi-
den lisäksi noin 60 henkilöä työskentelee ruokahuol-
lon, huollon ja kunnossapidon sekä terveydenhuol-
lon tehtävissä Dragsvikin varuskunta-alueella, joka 
sijaitsee kävelymatkan päässä Raaseporin kaupun-
gin Tammisaaren keskustaajamasta. 

Uudenmaan prikaatin ydinarvot, sotilaallinen osaa-
minen, yhteishenki ja kehityshakuisuus edellyttävät si-
toutumista syväjohtamisen malliin, joka kannustaa joh-
tajia kaikilla tasoilla oma-aloitteisuuteen ja vastuuseen 
sekä omista tehtävistään että alaisistaan. Tavoitteena 
on asiantunteva ja korkeatasoinen koulutus. Puolustusvoimat
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bataljon och Ekenäs kustbataljon. Under den senare 
sorterar Amfibieskolan som ansvarar för den interna-
tionella utbildningen samtidigt som den fungerar som 
truppförbandets underofficersskola. 

Nya internationella uppgifter i sikte 

Brigaden har fått i uppdrag att utbilda och försät-
ta i beredskap en internationell kustjägarenhet ATU 
(Amphibious Task Unit) som står till Natos förfogan-
de i den så kallade Nato Response Force (NRF) Re-
serv Force Pool för hela året 2015. 

Brigadens ATU-enhet kommer sedan att ingå i 
Nato Response Force (NRF) -truppen som består av 
armé-, flygvapen- och marinkomponenter samt spe-
cialkomponenter, som snabbt kan skickas till opera-
tioner där de behövs. Styrkan är kapabel att lösa upp-
gifter inom många olika typer av operationer. 

ATU-utbildningen som ger färdigheter att söka till 
NRF-truppen och övriga krishanteringsuppgifter räck-
er totalt tolv månader, varav den internationella an-
delen utgör sex månader. Till utbildningen hör spa-
ning, övervakning och efterspaning särskilt på kus-
ten, i skärgården och inom hamnområden. Utbild-
ningsspråken är svenska och engelska. Deltagandet 
i utbildningen är frivilligt och baserar sig på ansökan.

Utöver ATU-utbildningen och NRF-truppens 
kommande utbildning, övas internationellt samarbe-
te vid gemensamma övningar bl.a. med det svens-

N ylands brigads viktigaste uppgift är att ut-
bilda rörliga kusttrupper för marinens och 
försvarsmaktens kris- och krigstida behov 

och för internationella uppgifter. Brigaden utbildar bl.a. 
kustjägare, granatkastarmän, pionjärer, militärpoliser, 
chaufförer och båtförare. Därtill ges utbildning för 
många specialuppgifter, såsom eldlednings-, signal- 
och mätuppgifter samt sjukvårds- och underhållsupp-
gifter. Nylands brigad är Finlands enda svenskspråkiga 
truppförband men den ofta fartfyllda kustnära utbild-
ningen tilltalar även många finskspråkiga ungdomar.  

Anfall är kustjägarnas huvuduppgift men briga-
dens kustjägarenheter kan, då situationen förutsät-
ter det, användas för skyddande av sjötrafiken, skyd-
dande av områden eller objekt samt för spanings- och 
patrulleringsuppgifter i skärgården och på kusten. Till 
denna beredskap att stöda andra myndigheter både i 
skärgården och på kusten i olika handräckningsupp-
gifter hör även röjning av krigstida ammunition och 
bekämpning av miljöskador.

Brigaden leds av brigadkommendören. Till orga-
nisationen hör staben och två truppenheter samt en 
underhållscentral. Truppenheterna är Vasa kustjägar-

Nylands brigads

kustnära utbildning är uppskattad både nationellt och internationellt
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ka amfibieregementet. En kartläggning av reservister-
nas intresse att delta i NRF-truppen pågår under vå-
ren och truppen övas och evalueras i augusti 2013. 

Det nya internationella uppdraget är en följd av väl 
utförda tidigare motsvarande uppgifter. Nylands brigad 
ansvarade åren 2010 - 2011 för utbildningen av en finsk 
kontingent för Nordic Battlegroup. Truppen om 200 sol-
dater stod under första halvåret år 2011 redo att rycka ut 
i krishanteringsuppdrag inom EU:s snabbinsatsstyrkor.

Utbildningen i kustförhållanden  
tilltalar många  

Vasa kustjägarbataljon ansvarar för produktionen av 
försvarsmaktens samtliga kustjägarenheter och för 
produktionen av jägarenheter med PASI-fordon för 
marinens behov. Kustjägarbataljonen ansvarar därtill 
för produktionen av marinens stridspionjärer och gra-
natkastarenheter.

Ekenäs kustbataljon utbildar mångsidiga kust-
trupper för uppdrag såväl i hemlandet som utomlands. 
Kustbataljonen utbildar kustrobottrupper, militärpoli-
ser, chaufförer och båtförare, kommando- och un-
derhållstrupper samt internationella kustjägare (ATU). 
Dessutom ansvarar bataljonen för chefsutbildningen.

Kännetecknande för alla trupper som är på Ny-
lands brigads utbildnings- och produktionsansvar, är 
elementen vatten och land. Utbildningen sker i skär-
gården och på kusten.

Högklassig utbildning baserar  
sig på sakkunnighet 

Nylands brigad utbildar årligen närmare 1300 bevä-
ringar och ett antal reservister. Eftersom brigaden är 
Finlands enda svenskspråkiga truppförband omfattar 
dess rekryteringsområde alla de svenskspråkiga områ-
dena i landet från Österbotten till Östra Nyland. Nylands 
brigad kan därför med fog kallas för Finlands mest na-
tionella truppförband. Med sina anor från 30-åriga kri-
get är den också landets äldsta truppförband. 

Brigaden sysselsätter i dag ca 190 personer av 
vilka ett drygt trettiotal är civila. Utöver dessa arbetar 
ett sextiotal personer i provianterings-, underhålls- och 
service- samt hälsovårdsuppgifter inom garnisonsom-
rådet i Dragsvik som ligger på gångavstånd från Ra-
seborgs stads centralort Ekenäs. 

Nylands brigads kärnvärden: militärt kunnande, 
sammanhållning och framåtanda förutsätter att verk-
samheten genomsyras av ett engagerande ledarskap 
som uppmuntrar chefer på alla nivåer att ta initiativ 
och ansvar för såväl sina uppgifter som sina under-
ordnade. Målet är att ge en högklassig utbildning som 
baserar sig på sakkunnighet.

Nylands brigads

kustnära utbildning är uppskattad både nationellt och internationellt
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Merivoimien materiaalilaitos

M erivoimien materiaalilaitos pitää merivoi-
mien sotavarusteet käyttökunnossa. Kun-
nossapitopalveluita tilataan koti- ja ulko-

maiselta teollisuudelta tai tuotetaan laitoksen omissa 
huoltolaitoksissa. Kansainväliseen materiaaliyhteistyö-
hön osallistuminen tukee osaamista ja täydentää toi-
mittajakenttää.

Merivoimien materiaalilaitoksen kunnossapi-
to- ja varastotoiminnot valmistaudutaan siirtämään 
1.1.2015 alkaen perustettavaan Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitokseen. Osana puolustusvoimauudistusta 

selvitetään myös puolustusvoimien kunnossapidon 
kumppanuuksien laajentamista.

Merivoimien materiaalilaitoksella työskentelee tä-
nä päivänä noin 260 henkilöä, joista kaksi kolmas-
osaa on siviilejä. Laitosta johtaa kommodori Heikki 
Rauhala ja laitoksen toiminnot ovat jakaantuneet vii-
teen eri toimipisteeseen:

Esikunta työskentelee Turun Artukaisissa. Esi-
kunta johtaa merivoimamateriaalin ylläpitoa ja va-
rastointia sekä tukee Merivoimien materiaalilaitoksen 
muiden osien toimintaa hoitamalla henkilöstö-, ta-
lous- ja huoltoasioita sekä operatiivisia asioita. Esi-
kunta hankkii pääosan merivoimien tarvitsemista va-
raosista sekä huolto- ja korjauspalveluista. Esikun-
nassa työskentelee noin 50 henkilöä erilaisissa asi-
antuntijatehtävissä.

Turun kunnossapitokeskus sijaitsee Turun Pan-
siossa. Se tuottaa kilpailukykyisesti merivoimien jär-
jestelmien kunnossapito- ja asiantuntijapalveluja. 
Kunnossapitokeskuksen työskentely on suurelta osin 
aluksilla, asemilla ja linnakkeilla tapahtuvaa huolto-
toimintaa sekä merivoimien alusten telakointeja. Li-
sääntynyt kansainvälinen yhteistyö asettaa moninaisia 
vaateita henkilöstön osaamiselle, siksi tietotaidon yllä-
pitäminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Kunnos-
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sapitokeskuksessa työskentelee noin 120 henkilöä.
Upinniemen kunnossapitokeskus sijaitsee 

Kirkkonummella, Upinniemessä. Kunnossapitokes-
kus tuottaa kilpailukykyisesti merivoimien materiaa-
lin kunnossapito- ja asiantuntijapalveluita sekä me-
rivoimien alusten telakointeja. Toimintaa toteutetaan 
teknisen alan, laiva- ja mekaniikkaosaston, järjestel-
mäosaston ja sukelluslaitehuoltolan voimin. Työ on 
suurelta osin kunnossapitokeskuksessa, aluksilla ja 
linnakkeilla tapahtuvaa huolto- ja korjaustoimintaa. 
Kunnossapitokeskuksessa työskentelee 26 henkilöä.

Kemiön varikko-osasto sijaitsee Kemiönsaarella 
Skinnarvikissa. Kemiön varikko-osasto vastaa omal-

ta osaltaan merivoimien taisteluvälineiden pitämises-
tä toimintakuntoisena ja luovutusvalmiina annettu-
jen valmiusvelvoitteiden mukaisesti. Kemiön varikko-
osasto osallistuu miina- ja ohiusaseiärjestelmien ke-
hittämishankkeisiin. Merivoimien yhtenä tukikohtana 
ja satamana varikko-osasto osallistuu myös alusten 
harjoitustoimintaan. Erityinen paino asetetaan turval-
lisuudelle sekä ympäristösuunnittelulle. Kemiön varik-
ko-osastoon kuuluu neljä toimialaa: materiaaliosas-
to, miinahuoltola, ohjushuoltola sekä tukikohtaosasto. 
Kemiön varikko-osastolla työskentelee noin 50 henki-
löä, joista pääosa on siviilejä. Henkilöstöstä noin 60 
% on ruotsinkielisiä.

Merivoimien keskusvarasto toimii Turun Pansi-
ossa. Se toteuttaa merivoimien teknisen materiaalin 
varastotoimintoja ja tuottaa palveluja kaikille merivoi-
mien joukko-osastoille. Toiminnallisesti keskusvaras-
to jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Toimisto suorit-
taa keskusvaraston hallinnolliset tehtävät, materiaa-
lin hankintatoimen, varalaitteiden huollot ja korjauk-
set. Materiaaliala on henkilöstöltään suurin ja se hal-
linnoi valtaosaa keskusvaraston materiaalista. Maali-
lennokkiryhmä ylläpitää merivoimien maalikalustoa ja 
tuottaa maalipalveluja merivoimien joukko-osastoille. 
Keskusvarastolla työskentelee 15 henkilöä.

Puolustusvoimat
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Merivoimien Tutkimuslaitos

M erivoimien tutkimuslaitoksen viitisenkym-
mentä ammattilaista työskentelee kahdes-
sa toimipisteessä: Espoon Kilossa ja Tu-

run Pansiossa. Espooseen on keskitetty johto ja hallin-
to. Pansioon puolestaan on keskitetty merellinen mit-
taus- ja koetoiminta, joka toteutetaan lähinnä Skinnar-
viikin, Kallanpään ja Örön alueille. Tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta jakaantuu molemmille paikkakunnille. 

Korkean teknologian osaaminen ja 
kansainvälinen yhteistyö

Osaamisalueitamme ovat herätteet, merivoimien ase-
järjestelmät, vedenalaiset valvontajärjestelmät, sota-
laivatekniikka ja merellinen toimintaympäristö. Tut-
kimuksemme tukee merivoimien kehittämisohjelmia, 
materiaalihankkeita, operatiivista toimintaa ja opetus-
ta. Toiminnassamme korostuvat korkean tason tekno-
loginen osaaminen ja työntekijämme edustavat oman 
erikoisalansa ehdotonta kärkiosaamista.

Merivoimien esikunta antaa tutkimustehtävät, 
jotka koordinoidaan merivoimien tutkimus – ja kehit-
tämistoiminnan johtoryhmässä.

Laitoksen asiantuntijat osallistuvat kansainväli-
seen tutkimusyhteistyöhön sekä EU:n puolustusviras-
ton organisaation alla, että EU:n ulkopuolisten toimi-
joiden kanssa. Lisäksi laitoksella on aktiiviset suhteet 
kotimaiseen teollisuuteen ja tiedeyhteisöön.

Puolustusvoimauudistus

Puolustusvoimauudistuksen suunnittelun tässä vai-
heessa Merivoimien tutkimuslaitos lakkaa itsenäi-
senä joukko-osastona. Laitoksen resurssit siirtyvät 
1.1.2014 alkaen Merisotakouluun, Saaristomeren me-
ripuolustusalueelle ja uuteen perustettavaan Puolus-
tusvoimien tutkimuslaitokseen. Suurin osa tutkimus-
resursseista jää merivoimien johtoon.

Puolustusvoimauudistus toteutetaan siten, että 
merivoimien kannalta tärkeimpien tutkimusalojen toi-
minta turvataan uudistuksen aikana ja sen jälkeen. 

Tämä asettaa vaatimuksia tutkimuksien ohjaamisel-
le, rahoitukselle, avainhenkilöstön sitouttamiselle se-
kä tutkimuskaluston ja aiemmin kerätyn tutkimusai-
neiston käytettävyyden varmistamiselle. 

Muihin organisaatioihin siirryttäessä haasteina 
ovat meneillään olevien tutkimusten jatkon turvaami-
nen, uusien työskentelymallien omaksuminen ja tut-
kimuskentän kokonaiskoordinointi.

Tutkimus- ja koetoiminta sekä kehittäminen

Tutkimuksen ja koetoiminnan painopiste kuluvana 
vuonna on uusien suorituskykyjen vastaanoton tuke-
misessa. Keskeisenä työnä on miinatorjunta-alushan-
keen tukeminen niin Italiassa kuin Suomessa. Näis-
tä voidaan mainita MHC Purunpään vastaanottoko-
keisiin kuuluvat herätemittaukset kotimaassa ja MHC 
Vahterpään miinanetsintä- ja tuhoamisjärjestelmien 
merikokeet Italiassa. 

Alusten ferromagneettisten osien demagnetoin-
nin tutkimuksella tuetaan Merivoimien materiaalilai-
toksen kykyä suoriutua merivoimien vaativammasta 
erikoishuollosta. 

Merivoimien tutkimuslaitos tukee Rauma-luokan 
ohjusveneiden vastaanottoa ja operatiivisen valmiu-
den kehittämistä. Lisäksi suoritamme taistelualusten 
vuotuiset herätemittaukset ja magneettissuojalaittei-
den säädöt. 

Vedenalaisessa valvonnassa kehitetään kohtei-
den automaattisia ilmaisu- ja tunnistusmenetelmiä. 
Järjestelmien kehittämisessä painopiste on SURA:n 
(Siirrettävä uravalvontajärjestelmä) yksikköhankkeen 
siirtyminen määrittelystä hankintaan. Vedenalaisen 
valvonnan simulaattoria modifioidaan kehittämällä jär-
jestelmäalustaa. Järjestelmien suorituskykyjä kehite-
tään tiedonsiirtoa parantamalla. 

Merivoimien ja GTK:n (Geologinen tutkimuskes-
kus) yhteiskäytössä olevalla mittausalus Geomarilla 
tehdään veden syvyyskartoitus sekä luodataan akus-
tisilla menetelmillä merenpohja. Saaduista profiileis-

Simulaattorikoulutusta.

PuolustusvoimatPuolustusvoimat

Geomari
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ta tulkitaan merenpohjan maalajit ja tulkinta varmiste-
taan Geomarilla olevien pohjanäytteenottokalustojen 
antamien näytteiden avulla. Tutkimustoiminnan lop-
putarkoituksena on saada soveltavaa tietoa meren-
pohjan olosuhteista ja ilmiöistä suorituskyvyn paran-
tamiseksi. Operatiiviseen toimintaan liittyy olemassa 
olevan tiedon soveltaminen ja vedenalainen etsintä. 

Laivatekniikan tutkimusalan ajankohtaisena teh-
tävänä on merivoimien tutkimusohjelman tutkimus-
ten lisäksi miinantorjunta-alus Katanpään käyttöönot-
toon osallistuminen. Tutkimusalan tehtävänä on suun-
nitella tiettyjä vastaanottotestauksia sekä tukea mii-
nantorjunta-alushanketta testausten valmisteluissa. It-
se testeissä Merivoimien tutkimuslaitoksen asiantun-
tijat ovat valvomassa, ohjaamassa ja raportoimassa 
koetapahtumia. Tähän mennessä toteutetut laivatek-
niset mittaukset ovat liittyneet aluksen operointiin vaa-
dituissa olosuhteissa.

Miehittämättömien vedenalaisten järjestelmien 
suorituskykyjen kehittämistä jatketaan sukellusve-
neentorjunnassa ja vedenalaisessa valvonnassa. Ku-
luvana vuonna testataan erilaisten sensoreiden so-

veltuminen vedenalaisen tilannekuvan muodostami-
seen ja maalinosoituksen edellyttämään vedenalai-
seen tiedonsiirtoon. 

Pintatorjunnassa jatketaan tulevaisuuden järjes-
telmiin liittyvää esitutkimusta ja luodaan valmiuksia 
MTO85M koeammuntojen toteuttamiselle päivittä-
mällä ammunnoissa tarvittavaa lennonvarmennus-
järjestelmää. Häivepuolen tärkeimpinä tehtävinä ovat 
uuden MITO -aluksen ja päivitetyn Rauma-lk:n mitta-
usten toteuttaminen.

Laitos on osallistunut eri miinatyyppien määritte-
lyyn, testaukseen ja tuotteistamiseen. Kuluvana vuon-
na tutkimuksen ja koetoiminnan painopiste on eri-
tyisesti herätteiden kehittäminen nykyisiin ja tuleviin 
miinoihin.

Koetoiminta-alus YAG Isku tukee merellistä koe-
toimintaa tukialuksena, laskien ja nostaen tarkkaa 
paikanmääritystä vaativia kohteita, toimien maali-
aluksena testiajoissa

ja sukeltajien emäaluksena. Pohjankartoitus ja 
etsintäkyky kehittyy uuden monikeilakaikuluotaimen 
(MBES) avulla.

Olemme siellä missä asiakkaatkin.
Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin osaamme auttaa heitä. Tunnemme paikalli sen   elämänmenon, tiedämme 
mihin pitää varautua ja mistä löytyy mahdollisuuksia. Me LähiTapiolassa  tarjoamme paikallista ja henkilökohtaista raha-asioiden ja 
vakuuttamisen asiantuntijapalvelua. Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

PuolustusvoimatPuolustusvoimat

MHC Katanpää meriko-
keissa Saaristomerellä 
tammikuussa 2013.

”Iivari” Iver2 UUV
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Merisotakoulussa koulutetaan merikadetteja, merivoimien reserviupseereja, puolustusvoi-

mien palkattua henkilöstöä sekä reserviläisiä kertaus- ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. 

Koulussa tehdään myös merisodankäyntiin liittyvää tutkimustyötä.

Merisotakoulu

V uonna 1930 perustettu Merisotakoulu si-
jaitsee Helsingin edustalla Suomenlinnassa. 
Merisotilaskoulutus alkoi linnoituksessa jo 

1700-luvun puolivälissä, jolloin perustettiin Saaristolai-
vasto. Tätä Augustin Ehrensvärdin komentamaa laivas-
toa varten alettiin kouluttaa alipäällystöä vuonna 1756.

Nykyisin Merisotakoulussa opiskelee vuosittain 
noin 450 henkilöä. Henkilökunta koostuu yhteensä 
noin yhdeksästäkymmenestä upseerista, opistoup-
seerista, aliupseerista ja siviilistä.

Puolustusvoimauudistuksen myötä koulu vahvis-
tuu entisestään, kun osa lakkautettavan Merivoimien 
tutkimuslaitoksen toiminnasta ja henkilöstöstä siirtyy 
Merisotakouluun vuoden 2014 alussa. 

Upseerikoulutus

Merisotakoulussa koulutetaan upseereita laivasto-, 
rannikkojoukko- ja johtamisjärjestelmälinjoilla. Laivas-
tolinjan mukana opiskelee merivartiolinja, jolta valmis-

Vierailut 
Merisotakouluun

Merisotakoulu on 
sotilasopetuslaitos, jossa 
koulutuksen ja opiskelijoi-
den tarpeet ovat etusi-
jalla. Koulun luokka- ja 
majoitustilat ovat kovassa 
käytössä, emmekä voi aina 
antaa tilojamme ydintoi-
mintamme ulkopuoliseen 
käyttöön. Vuoden 2014 
alussa alkaa luokkaraken-
nuksen peruskunnostus, 
jolloin monet opetus- ja 
auditoriotilat ovat kokonaan 
pois käytöstä.

Myös Merisotakoulun 
ison saunan käyttöä on 
rajoitettu. Sauna sijaitsee 
rakennushistoriallisesti ar-
vokkaassa rakennuksessa 
Unescon maailmanperin-
tökohteessa, ja kannamme 
vastuumme sen säily-
misestä seuraavillekin 
sukupolville. Saunaa ei 
vuokrata yksityistilaisuuk-
siin, vaan se on ainoastaan 
puolustusvoimien omassa 
ja kaikkein tärkeimpien 
yhteistyökumppaneidemme 
käytössä.

Lisää tietoa vierailuohjees-
tamme löytyy internetistä 
osoitteesta www.puolus-
tusvoimat.fi/merisotakoulu

Ammattitaitoista henkilöstöä 
merivoimien palvelukseen

Merisotakoulun 
reserviupseerikurssin 

laivastolinjalla saa 
pienen aluksen 

ohjailuun vaadittavat 
merenkululliset ja 

merimiestaidolliset 
perustiedot ja -taidot. 

Koulutus annetaan 
Wrede-luokan aluksilla, 

jotka on suunniteltu 
nimenomaan 

merenkulkukoulutusta 
varten. 

auli aho

P
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o
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Merikadetti opiskelee joko laivasto-, rannikkojoukko- tai 
johtamisjärjestelmäopintosuunnalla. Laivastolinja alkaa 
vuosittain, ja rannikkojoukko- ja johtamisjärjestelmälinjat 
järjestetään vuorovuosina. Merikadetit suorittavat 
yhteiset opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa 
Santahaminassa, ja puolustushaara- ja aselajiopinnot 
suoritetaan Merisotakoulussa Suomenlinnassa. 

Juhani Kandell
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tutaan Rajavartiolaitoksen tehtäviin.
Kadetit suorittavat ensin kolmevuotiset sotatie-

teiden kandidaatin opinnot, minkä jälkeen he syven-
tävät osaamistaan työelämässä noin neljän vuoden 
ajan. Tämän jälkeen he voivat suorittaa maisterin tut-
kinnon kahdessa vuodessa.

Kadetit suorittavat yhteiset opinnot Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa Santahaminassa, ja Merisotakou-
lussa suoritetaan puolustushaara- ja aselajiopinnot.

Kaikille valmistuneille upseereille taataan työ-
paikka puolustusvoimauudistuksenkin jälkeen. 

Reserviupseerikoulutus

Merisotakoulu kouluttaa varusmiehiä kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävällä reserviupseerikurssilla. Kurs-
si kestää 14 viikkoa, ja linjoja on kaksi: laivasto- ja 
rannikkojoukkolinja.

Laivastolinjan reserviupseerit saavat pienen aluk-
sen ohjailuun vaadittavat merenkululliset ja merimies-
taidolliset perustiedot ja -taidot.

Rannikkojoukkolinja jakautuu merivalvonnan ja 
meritiedustelun opintosuuntiin. Näiltä valmistuvat re-
serviupseerit johtavat opintosuuntansa mukaista jouk-
koa rannikon erityisolosuhteissa.

Merivoimien täydennyskoulutus

Merisotakoulu vastaa Merivoimien palkatun henkilös-
tön täydennyskoulutuksesta.

Koulutamme kaikkia merivoimien henkilöstöryh-
miä sotilaista siviileihin, ja kurssien pituudet vaihtele-
vat yhdestä päivästä useampaan kuukauteen. Kurs-
seille voi tulla opiskelijoita myös muista puolustushaa-
roista sekä Rajavartiolaitoksesta.

Meritaistelukeskus

Merisotakouluun perustettiin vuoden 2012 alussa 
Meritaistelukeskus. Keskuksen tärkeimpänä tehtävä-
nä on merisodankäyntiin liittyvien tutkimusten teke-
minen. Taistelukeskuksen henkilöstö osallistuu myös 
opetustyöhön ja koulutuksen tueksi laadittavien oh-
jesääntöjen ja oppaiden tuottamiseen.

Osana tutkimustehtäviä keskus osallistuu myös 
merivoimien tärkeimpiin harjoituksiin joko analysoin-
ti- tai testaustehtävällä.

Meritaistelukeskus on hallinnollisesti Merisota-
koulun johtajan alainen, mutta tutkimustehtävät se 
saa Merivoimien esikunnalta.

Merisotakoulun koulu-
tuspurjehdus suuntautui 
vuonna 2012 Pohjoiselle 
Atlantin valtamerelle. 
Miinalaiva Pohjanmaa 
osallistui matkan aikana 
myös Yhdysvaltain me-
rivoimien, merivartios-
ton ja merijalkaväen jär-
jestämään Fleet Week 
New York -tapahtumaan. 
Kuusiviikkoinen koulutus-
purjehdus on olennainen 
osa kadettien koulutusta. 
Jokakeväisellä purjehduk-
sella koulutetaan myös 
aliupseereita, varusmie-
hiä ja sekä aluksen että 
Merisotakoulun palkattua 
sotilashenkilöstöä.



32

Rajavartiolaitos 

Uuden sukupolven ulkovartiolaiva UVL10
Rajavartiolaitokselle rakennetaan STX:n Rauman telakalla uuden sukupolven ulko-

vartiolaivaa. Aluksen köli laskettiin 25.2. Luovutus tilaajalle on sopimuksen mukaisesti 

29.11.2013.

Tällä hetkellä laivan rakentaminen on täydessä vauhdissa. Konseptisuunnittelun mit-

tava työ on nyt konkretisoitumassa teräksenä.

Laivan kotisatamaksi on määrätty Helsinki. Laivan väritys noudattelee kansallista 

identiteettiä edusten Suomen lipun värejä.

L aiva edustaa selkeästi suurempaa kokoluok-
kaa nykyiseen verrattuna, pituutta tulee ole-
maan yli 97 metriä ja leveyttä yli 17 metriä. 

Uppouman ollessa noin 4 500 tonnia, on alus nykyi-
seen kalustoon verrattuna noin 4 – 6 kertaa suurempi. 

Ensimmäistä kertaa Rajavartiolaitoksen uudisra-
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Rajavartiolaitos 

Uuden sukupolven ulkovartiolaiva UVL10
kennuksissa UVL10 luokitetaan. Luokituslaitoksena toi-
mii Germanischer Lloyds. Laivalle tulee pitkä lista luok-
kamerkkejä. Näistä yksi merkittävimmistä on ”chem 
rec” luokkamerkki. Kemikaalitorjuntaan luokitettuja lai-
voja on jopa globaalissa mittakaavassa erittäin vähän. 

Monipuolisia ominaisuuksia  
monipuoliseen työhön

Valmistuessaan laiva tuo merkittävää lisäystä Raja-
vartiolaitoksen suorituskykyyn merialueilla. Suoritus-
kyky kasvaa Rajavartiolaitoksen ydintehtäväalueilla 
sekä kyvyssä tukea muita viranomaisia.

Rajavartiolaitoksen merellinen toimintaympäris-

tö sisältää paljon vaativia tehtäviä kuten meripelastus, 
monialaonnettomuuksien johtovalmius, valvonta, ym-
päristöonnettomuuksien torjunta sekä tuki ja apu muil-
le viranomaisille. Näihin tehtäviin laiva on suunniteltu.

Laiva varustellaan johtamisen kannalta kriittisillä 
viestijärjestelmillä sekä riittävillä johtamistiloilla. Laiva 
on valmis johtamispaikka myös muille viranomaisille. 
Johtamista tuetaan tietojärjestelmillä sekä erityisesti 
monialaisiin tilanteisiin suunnitelluilla tiloilla.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös aluksen pi-
meätoimintakykyyn. Alus varustetaan 4. sukupolven 
laitteistolla, mikä lisää tehokkuutta tehtävien suoritta-
miseen.

Tekniset tiedot
Pituus 95,9 m
Leveys 17,4 m
Suunnittelusyväys 5,0 m
Kuollut paino,  
suunnittelusyväys 660 t
Kuollut paino,  
maksimisyväys 1800 t
Nopeus 18 solmua
Paaluveto 100 t
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Meripelastuksen osalta laiva varustellaan moni-
puolisesti. Evakuointikykyyn on panostettu. Etsinnät 
merialueella ovat usein haastavia kun olosuhteet ovat 
normaalista poikkeavia. Näihin vaativiin tilanteisiin on 
haettu kokemuspohjaisia ratkaisuja ja kehitetty ha-
vaintojen tekemiseen ja havaintoetäisyyksiin liittyvää 
suorituskykyä. Tekniikkaan on panostettu ja se tukee 
käyttäjää työssään mahdollistaen entistä tehokkaam-
man toiminnan.

Laivan toimintakyvyn kehittämiseen liittyen lai-
vaan tulee tankkauslaitteistolla varustettu helikopteri-
kenttä. Helikopterikenttä nopeuttaa laajoja evakuoin-
teja, koska helikopterit voivat evakuoida pelastettuja 
laivalle ja näin säästää lentoaikaa sen sijaan että heli-
kopterit lentäisivät kaikki evakuoidut mantereelle. Kos-
ka helikoptereita kyetään myös tankkaamaan laival-
la, saadaan lisää toiminta-aikaa alueella pelastusteh-
tävässä. Kentän tarkoitus on myös mahdollistaa lisä-
henkilöstön ja asiantuntijoiden lennättäminen laival-
le onnettomuustilanteissa. Ajansäästö on huomatta-
va, kun laivan ei tarvitse tulla rannikon läheisyyteen 
hakemaan tarvittavia asiantuntijoita.

Ympäristövahinkojen torjuntaan liittyen Rajavartio-
laitoksen laivat on varusteltu öljynkeräysjärjestelmillä. 
Tässä tehtävässä vanha kalusto on järjestelmien osalta 
osoittautunut toimivaksi, mutta ongelmana on ollut ke-
rätyn öljyn tankkitilavuuden pienuus. Uuden laivan osal-
ta tankkitilavuutta on kasvatettu moninkertaiseksi aikai-
sempaan kalustoon verrattuna. Lisäksi laivan koko mah-
dollistaa öljypuomien pitämisen laivalla jatkuvasti, mi-
kä nopeuttaa torjuntatöiden aloittamista huomattavasti. 

Kemikaalionnettomuuksiin varautuminen on 
tässä laivassa uudella tasolla. Aikaisemmin mainit-
tu ”chem rec” luokkamerkki tarkoittaa sitä että lai-
va rakennetaan parhaan tietämyksen mukaisesti toi-
mimaan kemikaaleja käsittävässä onnettomuudes-
sa. Tämä joudutaan ottamaan rakennusaikana huo-
mioon aluksen ja henkilöstön suojauksessa ja työ, se-
kä suunnittelu, on erittäin vaativaa. Kemikaaleja sisäl-
tävät monialaonnettomuudet ovat varmuudella vaati-
vimpia merellä tapahtuvia onnettomuuksia. Tällä lai-
valla voidaan vastata tähän uhkaan ensimmäistä ker-
taa konkreettisemmin ja monipuolisemmin.

Sekä meripelastukseen että ympäristöonnetto-
muuksiin liittyen laivan hätähinauskyky on mitoitettu 
Itämeren liikenteen suurimpien tankkereiden mukaan. 
Laivan paaluveto tulee olemaan 100+ tonnia. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä että laiva kykenee es-
tämään tankkerin ajautumisen matalikolle, sekä jopa 
hinaamaan tankkereita turvallisempaan asemaan. Hi-
nauskyky koostuu kokonaisuudessaan riittävästä ve-
tokyvystä yhdistettynä hinaukseen soveltuvaan väli-
neistöön hinausvinssi mukaan lukien. 

Ympäristön tilan seurantaa varten laiva varus-
tetaan kiinteillä mittalaitteilla sekä kahdella tutkijoi-
den käyttöön varustellulla laboratoriolla. Partioides-
saan merellä laiva voi näin ollen tarjota mm. Ilma-
tieteen laitokselle jatkuvaa ja monipuolista mittaus-
dataa. Koska laiva on merellä pääsääntöisesti jatku-
vasti, voidaan partioihin ottaa mukaan tutkijoita, jot-
ka oman ohjelmansa mukaisesti suorittavat mittauk-
sia ja näytteenottoja. 

Laiva varustellaan vedenalaisia töitä varten. Kiin-
teästi varustukseen kuuluu mm. viistokaikumittain 
merenpohjan kartoittamiseen sekä kohteiden tutki-

Aluksen 
ominaisuuksia
 – Valvonta- ja  

johtamisalusta
 – 1000 m3 kerätyn  

öljyn tankki
 – 200 m3  

kemikaalitankki
 – Monitoimikykyä  

palvelemaan monen 
viranomaisen  
tehtävissä

 – Meripelastus tehok-
kaalla manöveeraus-
kyvyllä (ohjailukyvyl-
lä), DP:llä, johtamis-
laitteilla, veneillä ja 
helikopterikentällä

 – Kuorma- ja konttikul-
jetuskapasiteetti (9 
kpl 20 jalan kontteja)

 – Erinomainen vaurion-
sietokyky, järjestelmät 
toteutettu kahdenne-
tulla tekniikalla

 – Ympäristöystävälliset 
ratkaisut, mm. LNG
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miseen soveltuva vedenalainen robotti ROV. Laival-
ta voidaan suorittaa myös mittalaitteiden asennuksia 
ja nostoja merenpohjasta. Laiva ei tule luonnollises-
ti kilpailemaan kaupallisten yritysten kanssa vaan työ 
on, kuten tähänkin asti, viranomaistyötä. 

Vedenalaisten töiden edellyttämä manöveera-
us- ja paikallaanpitokyky saavutetaan DP2-luokite-
tulla järjestelmällä. Tämän järjestelmän sietokyky vi-
kaantumisia ja toimintahäiriöitä vastaan on hyvä. Luo-
tettava DP-järjestelmä yhdessä toimivan propulsion 
kanssa mahdollistaa vedenalaisten tehtävien luotet-
tavan suorittamisen.

Kestävyyteen panostettu

Laiva tuo kokoluokallaan ja ratkaisuillaan kykyä ai-
kaisempaa pidempikestoiseen toimintaan. Tilaratkai-
sut, kuten keittiö ja muut huollolliset tilat mahdollista-
vat riittävän tukeutumismahdollisuuden moninaisissa 
tehtävissä. Laivan teknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty 
paljon huomiota myös vaurionkestoon sekä ylipäänsä 
kestävyyteen. Laiva säilyttää osan toimintakyvystään 
vaikka se kärsisi mittaviakin vaurioita. Vaurionsieto-
kyky kulminoituu paljolti noudatettavaan SRTP-sään-
töön (Safe Return to Port). Mittavasti vaurioituneena 
laiva kykenee vielä palaamaan satamaan omin voimin.

Ympäristöajattelua

Laivan ympäristöonnettomuuksiin liittyvien tehtävi-
en lisäksi itse laivan ympäristöystävällisyys on otet-
tu huomioon. Laiva käyttää polttoaineenaan nestey-
tettyä maakaasua, LNG. Polttoaine on ominaisuuk-
siltaan ympäristöä vähän kuormittavaa. Käyttämällä 
LNG:tä kyetään vastaamaan ja alittamaan itämeren 
alueelle tulevat tiukemmat päästörajoitukset (Tier III). 
Lisäksi laivan suunnittelussa on painotettu taloudel-
lisuutta, tämä tulee näkymään elinkaaren aikana ko-
konaisuudessaan pienempänä energian kulutuksena. 

Lisäarvoa toimintaympäristöön 

Laivan antama lisäarvo merellisessä toimintaympä-
ristössä kulminoituu kahteen kokonaisuuteen. Ensin-
näkin laivalla kyetään tekemään nykyisinkin tehtävät 
suoritteet tehokkaammin ja kuvainnollisesti pidem-
mälle tai korkeammalle tasolle kuin aikaisemmin. Toi-
sena kokonaisuutena ovat laivan mahdollistamat niin 
sanotut uudet tehtävät, joihin aikaisempi kalusto ei 
ole antanut mahdollisuutta, mutta joiden suorittami-
sen tarve on ollut olemassa.

Laiva tulee palvelemaan merialueilla koko valta-
kunnan alueella tukien vahvalla roolilla muidenkin vi-
ranomaisten tehtäväkenttää.
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S inisen Reservin Säätiön tarkoituksena on tu-
kea ja kehittää meripuolustuksen reserviä ja 
sen toimintaa, vaalia sen perinteitä ja tallen-

taa sen historiaa, herättää yleistä kiinnostusta meri-
puolustusta kohtaan, edistää yleistä mielenkiintoa se-
kä ammatillisia että vapaa-ajan merellisiä toimintoja 
kohtaan ja tukea edellä mainittuja toimintoihin koh-
distuvaa historian tutkimusta.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla meri-
puolustuksen piirissä toimivia vapaaehtoisen maan-
puolustusyhteistyön yhdistyksiä sekä tarvittaessa 
muutakin meripuolustusta, mm. myöntämällä apu-
rahoja säätiön tarkoitusta palveleviin tutkimushank-
keisiin, historiaselvityksiin ja tiedotustoimintaan. Sää-
tiö tukee taloudellisesti merenkulkukilpailutoimintaa, 

meripelastustaidon ja ympäristönsuojelun harrastus-
ta ym. näihin verrattavaa merenkulkuun liittyvää toi-
mintaa ja perinteen keräystä ja säilyttämistä. Säätiö 
voi julkaista lehteä sekä hankkia ja omistaa aluksia. 
Säätiön tämän hetken toiminnan painopisteenä on Si-
ninen Reservi ry:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnan 
taloudellinen tukeminen.

Historia

Säätiö perustettiin v. 1959 reservin Meriupseerien 
Merisäätiönä, jonka tehtävänä oli harjoitusaluksen yl-
läpito ja käyttö Helsingin Reserviupseeripiirin meri-
osaston jäsenistölle. Säätiö hankki tähän tarkoituk-
seen my Saukko – nimisen moottoriveneen. Saukon 
ikääntyessä se myytiin v. 1972 ja ryhdyttiin uuden 

Sinisen Reservin Säätiön hallitus
Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Toimitusjohtaja Christian Elfving Sotilaskotisisar Anne Kärki
Kommodori Juha Vauhkonen Kommodori Markus Aarnio
Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi koulutusalajohtaja Arno Hakkarainen
Talousjohtaja Ilkka Salonen Kaupallinen sihteeri Seppo Vihersaari
Senior partner Pekka Jaatinen Toimitusjohtaja Yrjö Kopra
Toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi

Sinisen Reservin Säätiö

Yhteystiedot

Säätiön asiamies 
Koulutusalajohtaja 
Arno Hakkarainen 
050 383 5486 
arno.hakkarainen@srs.fi

http://www.meripuolustus.fi/ 
sinisen-reservin-saatio

arno haKKarainen
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Säätiön valtuuskunta
Säätiön valtuuskunnan kokoonpano
Johtaja Jussi Aarnio Palkkiyhtymä Oy
Hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen  St 1 Oy
Toimitusjohtaja Jari Anttila STX FInland
Hallituksen puheenjohtaja Filip Aminoff Electrosonic group
Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman Veho Group OyAb
Vuorineuvos Jorma Eloranta
Toimitusjohtaja Juha Heikinheimo Napa Oy
Pääkonsuli Kai Hietarinta Valtuuskunnan puheenjohtaja
Vuorineuvos Matti Honkala Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Vuorineuvos Maarit Koivisto-Toivanen Onninen Oy
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius
Toimitusjohtaja Esko Mustamäki Arctech Helsinki Shipyard
Merenkulkuneuvos Juha Nurminen John Nurminen Oy
Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg  Aspo Oyj
Toimitusjohtaja Jari Paasikivi Oras Invest Oy
Toimitusjohtaja Antti Pankakoski Altia Oyj
Kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala Merivoimat
Vuorineuvos Juha Rantanen
Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma Oyj
Toimitusjohtaja Esa Rautalinko Honkarakenne Oyj
Konserninjohtaja Janne Timonen Machinery Group Oy
Konsernijohtaja Heikki Vienola Wulff-Yhtiöt Oyj

Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajat toimitusjohtaja Keijo 
Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. 

Valtuuskunnan sihteeri on varatuomari Pekka Niemi.

aluksen hankintaa. Säätiön nimi muutettiin Reservi-
läisten Merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen toiminta-alue 
kattoi myös Helsingin Reserviupseerien meriosaston. 
Loppuvuonna 1973 säätiö hankki uudeksi harjoitus-
alukseksi my Vesikon. Tämä alus toimi harjoitusaloi-
tuksena vuoteen 1999.

Kun koulutusalus Vesikko v. 1999 myytiin van-
hentuneena, saatiin sen tilalle koulualukseksi merivoi-
mien käytöstä poistettu R-luokan vartiovene Röyttä 
keväällä 2000. Röytän toiminta oli aktiivista, ja sillä 
järjestettiin erilaista koulutusta vuosina 2000 - 2004 
yli 1000 koulutusvuorokautta. Alukseen on Sinisen 
Reservin lippulaivana tutustunut arviolta 15.000 hen-
kilöä sen ollessa vierailuilla rannikko Suomen eri sata-
missa. Röyttä jäi pois käytöstä keväällä 2005. Kou-
lutustoiminnan luonteen ja uusien järjestelyjen vuok-
si uuden aluksen hankinta ei ollut enää tarkoituksen-
mukaista.

Kun Sininen Reservi muodostettiin aluksi rekis-
teröimättömänä, ja sittemmin rekisteröitynä, nyt 30 
meripuolustusyhdistyksen yhteistoimintaorganisaatio-
na, säätiön toiminta laajeni vuodesta 1996 alkaen 
valtakunnalliseksi. Tällöin säätiö sai nykyisen nimen-
sä Sinisen Reservin Säätiö. Säätiö täytti 14.10.2009 
50 vuotta.

Hallinto

Sinisen Reservin Säätiön hallintoelimiä ovat valtuus-
kunta ja hallitus. Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön 
toimintaa. Se kokoontuu vuosittain viimeistään huh-
tikuussa, jolloin se käsittelee edellisen kalenterivuo-

den toimintakertomuksen, siitä johtuvat toimenpiteet, 
vahvistaa valtuuskunnan jäsenten lukumäärän ja valit-
see heidät. Valtuuskunta valitsee itselleen puheenjoh-
tajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä säätiön halli-
tuksen varajäsenineen. Valtuuskunnan puheenjohta-
jana on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjoh-
tajina toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos 
Matti Honkala.

Säätiön varsinaista hallintoa hoitaa valtuuskun-
nan vuosittain valitsema hallitus, johon kuuluu kuu-
si jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hal-
litus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tarvittavat hal-
lintoelimet, sihteerin ja taloudenhoitajan. 

arno haKKarainen
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R annikkotykistösäätiön tarkoituksena on ran-
nikkotykistön perinteiden vaaliminen ja ran-
nikkojoukkojen piirissä tapahtuvan kehitys-

työn edistäminen. Tarkoituksensa mukaisesti säätiö 
palkitsee ja tukee taloudellisesti tutkimus- ja kehitys-
työtä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee taloudellises-
ti rannikkojoukkoihin liittyvää julkaisu-, koulutus-, valis-
tus- ja viihdytystoimintaa sekä perinteiden vaalimista. 

Vuosittain säätiö palkitsee opiskelijoita niin varus-
miesten kuin henkilökunnankin kursseilla sekä tukee 
rannikkojoukkojen parissa toimivia perinneyhdistyk-
siä ja muita toimijoita. Lisäksi säätiö on mm. tukenut 
ja myöntänyt stipendejä rannikkojoukkojen  historiaa 
kuvanneiden kirjojen tekijöille.

Säätiön hallitus käsittelee tukianomuksia vuosit-
tain kahdessa erässä. Huhtikuussa hallitus käsittelee 
31.3. mennessä säätiölle osoitetut hakemukset. Mar-
ras-joulukuussa käsitellään 31.10. mennessä osoite-
tut hakemukset. 

Hakemuksiin toivotaan aina liitettävän mahdol-
lisimman kattava kuvaus haettavan tuen määrästä, 
tarkoituksesta ja mitä haettavalla tuella on suunni-
teltu tehtävän. Tukihakemukset tulee osoittaa sääti-
ön asiamiehelle.

Säätiöön ei kuulu jäseniä tai jäsenistöä. Säätiön 
toimielimet ovat valtuuskunta ja hallitus, jotka vastaavat 
säätiön omaisuuden ja asioiden hoitamisesta.

Rannikkotykistösäätiö

Yhteystiedot

Valtuuskunnan  
puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja  
Keijo Tapiovaara 
keijo.tapiovaara@ 
suomi24.fi 
0400-412600

Hallituksen puheenjohtaja 
Lippueamiraali  
Veijo Taipalus 
veijo.taipalus@mil.fi 
0299 800

Säätiön asiamies 
komkapt Anssi Munkki 
anssimunkki@gmail.com 
050-552 8585

antti rautiainen
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Älyhanat kotiin
Kosketusvapaat Oras-älyhanat ovat monellakin 
tapaa melko fiksuja hanoja. Esimerkiksi koske-
tusvapaa Oras Cubista antaa vettä aina juuri 
sen verran ja sen lämpöisenä kuin tarvitset 
– nostaen hygienian samalla uudelle tasolle.  
Helppoa, hygieenistä ja aina miellyttävän siistiä.

Tuloksena on paitsi ylivertainen hygienia, myös 
merkittävästi vettä ja energiaa säästävä rat-
kaisu. Koska käytät vettä aina sen verran kuin 
tarvitset. Ajattelematta. Tällaista on käyttäjä- 
ystävällisyys ja huippumuotoilu Oraksen tapaan. 
Ei teknologiaa ilman ekologiaa. Katso hauskat 
videot webbisivuillamme www.oras.com!
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) meripuolustuspiiri (MERIpp)
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) meripuolustuspiiri (MERIpp)

antti rautiainen
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Yhteystiedot:

Meripuolustuspiirin 
päällikkö 
Henrik Nysten 
0401832328

MPK, eli Maanpuolustuskoulutusyhdistys, on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii val-

takunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.

M aanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarkoi-
tuksena on maanpuolustuksen edistämi-
nen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuk-

sen keinoin.
Yhdistyksen toiminta perustuu lakiin vapaaeh-

toisesta maanpuolustuksesta (556/2007). Laki as-
tui voimaan 1.1.2008. Ennen lain voimaantuloa MPK 
oli samalla nimellä toimiva rekisteröity yhdistys, joka 
perustettiin 1993.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena 
hallintotehtävänä on:
1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 

kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;

2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua va-
paaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää sii-
hen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa koulutusta;

3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen 
maanpuolustuskoulutusta.

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys 
voi järjestää turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- 
ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia 
muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen 
säännöissä määrätään.

MPK:n toiminta rahoitetaan valtion budjettivaroin 
(n. 2M€) sekä kurssimaksuilla (1,3M€).

Miten maanpuolustuskoulutus on 
järjestetty?

Puolustusvoimat järjestää kertausharjoituksia ja va-
paaehtoisia kertausharjoituksia (PVVEH).

MPK järjestää koulutusta, joka jaetaan luonteel-
taan kolmeen eri kategoriaan:
 – puolustusvoimien tilaama koulutus

 – reserviläisille, pv valitsee osallistujat, jotka 
ovat vapaaehtoisessa kh:ssa

 – sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
 – reserviläisille

 – varautumis- ja turvallisuuskoulutus
 – kaikille halukkaille

antti rautiainen antti rautiainen

antti rautiainen

antti rautiainen
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KOULUTUS JOHTAA TOIMEENPANEE VAKUUTUS MAKSU
Kertausharjoitus Puolustusvoimat Puolustusvoimat Sotilastapaturmalaki -

PVVEH Puolustusvoimat Puolustusvoimat Sotilastapaturmalaki -

Pv:n tilaama koulutus 
(VEH)

Puolustusvoimat MPK Sotilastapaturmalaki -

Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus

•sisältäen mahdollisen 
sotilaallisen jakson = 
kh/VEH

•ja/tai asekäsittelyn

MPK

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat

MPK

Puolustusvoimat/MPK

MPK

MPK:n vakuutus

Sotilastapaturmalaki

MPK:n vakuutus

n. 20€/vrk

-

-

Turvallisuus - ja 
varautumiskoulutus

MPK MPK MPK:n vakuutus n. 20€/vrk

Puolustusvoimien 
järjestämä
ampumakilpailu
(ei ole MPK-kurssi!)

Puolustusvoimat Puolustusvoimat
Pv:n hyväksymät MPK:n
ampumakouluttajat voivat 
avustaa

Henk.koht. vakuutus -

Muu MP-järjestön  
koulutustilaisuus

Järjestävä taho Järjestävä taho Henk. koht. vakuutus Vaihtelee

ERI TAPOJA HALLINNOIDA VARUSMIEHILLE TAI RESERVILÄISILLE TARKOITETTUA SOTILAALLISTA 
KOULUTUSTA  SEKÄ KAIKILLE TARKOITETTUA VARAUTUMIS- JA TURVALLISUUSKOULUTUSTA

Viereisessä taulukossa 
MPK:n koulutus on esitet-
ty punaisen suorakaiteen 
sisäpuolella.



44

Miten voi tutustua kurssitarjontaan?

Nopein tapa tutustua MPK:n kurssitarjontaan on käy-
dä MPK:n nettisivuilla (https://www.MPK.fi). Etusivul-
la on ”KOULUTUSKALENTERI” – välilehti, jonka al-
ta löydät sekä ilmoittautumisohjeet, että itse koulu-
tuskalenterin. Hakua kannattaa jonkun verran rajata 
joko ajallisesti tai alueellisesti, muuten saat MPK:n 
koko koulutuskalenterin (yli 1700 kurssia) näkyviin.

Ilmoittautuminen tapahtuu samasta näkymäs-
tä. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi tiedon 
kurssille hyväksymisestä ja laskun. Ohjeellinen kurs-
simaksu on 20€/vrk/henkilö (sisältäen muonituksen, 
majoituksen ja opetuksen), mutta se voi joskus olla 
suurempikin jos kurssin järjestämisestä aiheutuvat ku-
lut sitä edellyttävät.

Puolustusvoimien tilaamille kursseille osallistu-
jat kutsutaan erikseen vapaaehtoiseen kertausharjoi-
tukseen, jolloin ei tarvitse ilmoittautua MPK:n järjes-
telmän kautta.

Olet myös aina tervetullut ottamaan yhteyttä MPK:n 
keskustoimiston tai piirien henkilöstöön yhdistystä kos-
kevissa asioissa. Yhteystiedot löytyvät nettisivulta.

MPK.n koulutustoiminta järjestetään toiminnan-
johtajan alaisissa piireissä. Maa on jaettu seitsemään 
maanpuolustuspiirin, jonka lisäksi oman erikoisalan-
sa koulutusta järjestävät ilma- ja meripuolustuspiirit.

Meripuolustuspiiri (MERIPP) toimii koko ranni-
kolla kiinteässä yhteistyössä merivoimien esikunnan 
ja  joukko-osastojen kanssa. Kurssien aiheet liittyvät 
valtaosin merenkulkuun, saaristosodankäyntiin, sel-
viytymiseen vedessä ja saaristossa, merelliseen öl-
jyntorjuntaan jne.

MERIPP:ssä työskentelee neljä palkattua 
henkilöä(piiripäällikkö Henrik Nysten, koulutussihtee-
ri Kristiina Slotte sekä koulutuspäälliköt Sakari Saikku 
ja Jouni Tuomaranta).

MERIPP:n käytännön toiminta tapahtuu meri-

osastoiksi kutsutuissa paikallisosastoissa. Meriosasto-
ja on pääkaupunkiseudulla, Hangossa, Turussa, Rau-
malla, Kaskisissa, Vaasassa, Kokkolassa ja Oulussa. 
Toimintaa järjestetään muillakin paikkakunnilla tar-
peen ja mahdollisuuksien mukaan. Etelä-Suomessa 
tärkeitä koulutuspaikkoja ovat Upinniemi, Syndalen 
(Hankoniemellä) , Russarö (Hangon edustalla), Gyltö 
(Saaristomerellä) sekä Turku.

MERIPP:n runsaat 200 vapaaehtoista koulutta-
jaa järjestivät vuonna 2012 180 kurssia ja ”tuottivat” 
5646 koulutusvuorokautta. Tälle vuodelle on suun-
niteltu yli 200 kurssia ja uskomme, että sekä koulu-
tusvuorokausien, että osallistujien määrä kasvavat vii-
me vuodesta.

Tässä on näkymä koulu-
tuskalenterista. Hakua on 
rajattu aikavälille 12.03-
10.07.2013 ja alueel-
lisesti koskemaan vain 
Meripuolustuspiiriä.

Oikealla näkyy valitun 
kurssin, ”Selviytyminen 
heikoilla  jäillä”, tarkem-
mat tiedot.

antti rautiainen
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Onnisen liiketoiminta on 
voimak kaasti sidoksissa 
veteen ja energiaan. Vedellä, 
energialla ja ekologisilla 
tuotteilla on olennainen 
merkitys lähes kaikissa yhtiön 
asiakassegmenteissä. 

Onninen lahjoittaa laitteistoa  
John Nurmisen Säätiön 
Puhdas Itämeri -hankkeille. 
Haluamme edistää Itämeren 
suojelua ja kantaa ympäristö- 
vastuuta lähialueilla konk-
reettisin toimin. Itämeri on 
meille luonnollinen kohde, 
koska lähes kaikki Onnisen 
toimintamaat sijaitsevat  
Itämeren valuma-alueella.

www.onninen.fi

John  
Nurmisen  

Säätiö

Yhdessä puhtaan 
Itämeren puolesta

Älä anna pinnan rupsahtaa, vaan pidä huoli, että 
talosi arvo säilyy. 

Uuden sukupolven vesiohenteisten Ultra-talomaalien takana on 
innovaatio, joka määrittelee maalin sään- ja värinkestävyyden 
täysin uudella tavalla. Ultra-talomaalia saat kolmessa eri kiiltoas-
teessa: himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä 
Ultra Lux. Valitse väli- ja pohjamaaliksi Ultra Primer. 

Maalilinja palvelee: 010 860 8600 
ja www.tikkurila.� 

497-014

STX Finlandin Rauman telakka rakentaa parhaillaan uuden 
sukupolven ulkovartiolaivaa. Aluksessa hyödynnetään uusinta 
teknologiaa sekä ympäristöystävällisiä innovaatioita. Suunnit-
telussa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen 
ja turvallisuuteen.

www.stxfinland.com

Uuden sukupolven 
ulkovartiolaiva
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Sininen Reservi ry

S ininen Reservi yhdistää meripuolustuksen 
vapaaehtoiskentän. Se on valtakunnalli-
nen maanpuolustusjärjestö joka tukee ko-

konaismaanpuolustusta yhdessä 31 jäsenyhdistyk-
sensä kanssa ja niiden kautta. Jäsenyhdistyksillä on 
yhteensä noin 7000 jäsentä. Jokainen rannikostam-
me, saaristostamme ja merialueestamme kiinnostu-
nut löytää itselleen sopivan ja kiinnostavan toiminta-
alueen yhdistysten parista. Mukana on mm. rannik-
ko- ja laivastojoukkoja edustavia maanpuolustusyh-
distyksiä, erikoisjoukkojen kiltoja, merivartioston kil-
toja ja Rannikkosotilaskotiyhdistys.

Sinisen Reservin toiminnassa kumppanuus Me-
rivoimien kanssa on keskeinen tekijä kaikilla tasoilla. 
Sinisen Reservin tavoitteina on edistää jäsenyhdistys-
ten toimintaedellytyksiä, verkottumista ja yhteistyö-
tä. Sininen Reservi pyrkii siihen, että merireserviläi-
sille tarjotaan mahdollisuus osallistua aktiiviseen toi-
mintaan joka tukee Merivoimia, edistää jäsenistön ja 
Merivoimien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja maan-
puolustushenkeä. 

Maanpuolustustyötä merellä  
ja saaristossa

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja  
Robin Elfving 
robin elfving@mac.com 
0408544251

Sihteeri  
Kristiina Slotte 
kristiina _ slotte@ 
yahoo.com 
050520022
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Toiminta

Sininen reservi tarjoaa mielenkiintoisen harrastuksen ja 
antaa oivalliset mahdollisuudet saada hyödyllistä tietoa 
maamme rannikko- ja saaristoalueista. Toiminnan puit-
teissa merisotilaan taidot karttuvat. Toiminnassa vanhat 
suhteet säilyvät ja uusia luodaan. Yhdistyksellä on käy-
tössään omistamansa johto- ja varastokontit sekä VHF-
radiopuhelinverkko joita käytetään koulutus- ja harjoi-
tustoiminnassa. Monella jäsenyhdistyksellä on aluksia 
joita käytetään mm. merenkulun koulutuksessa.

Sininen Reservi tukee Merivoimia esimerkiksi lai-
vastovierailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä. 
NATON ”Northern Coasts” pfp-harjoituksen yhteydes-
sä vuonna 2010 Sininen Reservi asetti yhteysupsee-
rit 43:lle ulkomaalaiselle sota-alukselle sekä osallistui 
harjoitukseen mm. maali-osastoina. Kesällä 2012 Si-
ninen Reservi perusti yhteysupseeri- ja huolto-organi-
saation ruotsalaista veteraanilaivueen vierailua varten 
ja kesällä 2013 Sininen Reservi on yhteisvastuussa 
Merisotakoulun kanssa Tall Ships Race-tapahtumas-
ta jolloin yli 100:lle purjelaivalle tarjotaan huolto- ja 
yhteysupseeripalvelut. 

Sininen Reservi toimii yhdessä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) meripuolustuspiirin 
kanssa järjestäen mm. sotilasmerenkulun koulutus-
ta. Myös ampumatoiminta on aktiivista, sekä valta-
kunnallisten mestaruuskilpailujen, että paikallisesti 
järjestettyjen jäsenyhdistysten välisten ampumakil-
pailujen merkeissä. 

Vuosittaisia valtakunnallisia tapahtumia ovat Me-
rivoimien vuosipäivä 9.7 jossa jäsenyhdistykset osal-
listuvat aluksillaan ja Sininen Reservi osallistuu pa-
raatikatselmukseen sekä järjestää iltajuhlan. Loppu-
syksyllä järjestetään Merivoimien kanssa meripuolus-
tuspäivä.

Yhteistyötä

Sininen Reservi toimii kiinteässä yhteistyössä Me-
rivoimien, Rajavartiolaitoksen merivartiostojen sekä 
MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa. Meillä on myös 
yhteistoimintaa muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Yhdistyksen toimintaa ovat taloudellisesti tu-

keneet Sinisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösää-
tiö sekä monet muut tahot. Sininen Reservi on edus-
tettuna mm. Merivoimien reservin neuvottelukunnas-
sa sekä MPK:n hallinnossa.

Tulevaisuus

Yhdistys toimii merellä ja rannikolla osana kehittyvää 
kokonaismaanpuolustusta. Puolustusvoimauudistus 
on nähtävä mahdollisuutena – voimme omien ja jä-
senyhdistystemme resurssien puitteissa tukea Meri-
voimia. Haemme aktiivisesti uusia toimintamalleja jot-
ka tarjoavat sekä reserviläisille mielekkäitä haasteita 
että Merivoimille lisäresursseja niukkuuden aikoina. 
Monet Sinisen Reservin aktiiviset toimijat ovat mu-
kana Merivoimien maakuntajoukkojen toiminnassa. 
Tämän toiminnan kehittäminen – esimerkiksi öljytor-
junnan saralla – on ensisijaisen tärkeää. Tähän liittyy 
myös Sinisen Reservin aluskannan kehittäminen vas-
taamaan toiminnan vaatimuksia.

Aktiivinen toiminta ja eteenpäin pyrkivä asenne 
takaavat toimintaedellytykset ja toiminnan tulokset 
myös tulevaisuudessa. Kaikki toiminnastamme kiin-
nostuneet ovat tervetulleita mukaan. Seuraavilla sivuil-
la voit tutustua oman alueesi yhdistykseen!

Uponor KOTI
Uponor KOTI on omakoti-
rakentajalle täysin uudenlainen
verkossa toimiva LVI-palvelu-
kokonaisuus, jonka avulla voit
hankkia kotisi LVI-järjestelmät
suunnittelusta asennukseen ja
käytönopastukseen kätevästi.

Tutustu osoitteessa www.uponor.fi.
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A lkujaan vuonna 1947 Katajanokan Upsee-
rikerholla perustettu Helsingin Reservime-
riupseerit on Merisotakoulun laivastolinjan 

käyneiden reserviupseerien aselajiyhdistys. Olemme 
noin 135 jäsenen voimin aktiivinen toimija pääkau-
punkiseudun merihenkisten reserviupseerien yhdys-
siteenä. Jäsenistöömme kuuluu myös joitain muiden 
aselajien merihenkisiä reservin upseereita. Vaikka toi-
mimmekin ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, jäse-
nistössämme on edustettuna koko maa.

Järjestämme koulutuksia, toimintapäiviä, erilaisia 
esitelmiä sekä vierailuita merellisiin yrityksiin, organi-
saatioihin ja tapahtumiin. Aktiivijäsenemme ovat omi-
en kurssiemme lisäksi kouluttamassa monissa meri-
voimien harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kursseilla. Vaalimme meriupseeriperinteitä 
virallisissa tapahtumissa, mutta myös kevyemmin eri-
laisten juhlien merkeissä.

Järjestämme käytännön merellistä koulutusta 
Helsingin vesillä, osallistumme kilpailuihin ja edus-
tamme yhdistystä rannikon purjehduksilla. Pyrimme 
kouluttamaan kaikki halukkaat purjehdustaitoisiksi. 

Helsingin Reservimeriupseerit ry järjestää ohja-
tut ammuntavuorot joka toinen viikonloppu Töölönto-
rin ampumaradalla. 

Olemme mahdollistaneet ammuntaharrastuksen 
myös niille yhdistyksen jäsenille, joilla ei ole omaa 
asetta. Tarjoamme yhdistyksemme jäsenistölle käyt-
töön 22. kaliiperin pienoispistoolit, kuulosuojaimet, 
suojalasit sekä 50 patruunaa per ammuntavuoro il-
man erilliskustannusta. Yhdistyksen jäsenet pääsevät 
erikseen sovittaessa kokeilemaan myös isompi kalii-
perisia käsiaseita. 

HRMU:n ampumaupseerit pitävät ammunta-
vuorot aina ohjatusti, turvallisuus ensisijalla. Pyrim-
me mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös ki-
vääriammuntoja sekä soveltavaa reserviläisammuntaa 
(SRA). HRMU:n jäsenistö osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan erilaisiin ammuntakilpailuihin tai kilpailuihin 
joissa ammunta on yhtenä osa-alueena, kuten meri-
mestaruuskilpailut.

Jäsenyys avaa sinulle oman toimintamme lisäksi 
pääsyn Maanpuolustuskoulutuksen sekä Sinisen Re-
servin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä mahdollises-
ti merivoimien harjoituksiin.

Jäsenmaksuumme sisältyy Reserviupseeriliiton 
ja Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenmaksut ja saat 
Reserviläinen, Helsingin Reservin Sanomat sekä Ran-
nikon Puolustaja –lehdet kotiisi. Alle 27-vuotiaiden jä-
senmaksu on huomattavasti alennettu.

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Sami Linnermo 
050 – 5123364 
sami.linnermo@ 
lvi-linnermo.com
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Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Risto Pouttu 
050 5538128 
risto.pouttu@kotinet.com

Sihteeri 
Jari Kivioja 
050 5311463 
jari.kivioja@poliisi.fi

Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus ja laatu

Olemme Keskipohjanmaalla Kokkolassa toimiva yh-
distys, jonka tarkoituksena on vapaaehtoisen maan-
puolustustyön edistäminen jäsentensä keskuudessa 
niin maalla kuin merellä.

Järjestämme yksin tai yhdessä yhteistyössä Kok-
kolan meriosaston, alueen eri viranomaisten ja va-
paaehtosjärjestöjen kanssa sääntöjemme tarkoitta-
maa toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi voit-
toa tuottamatta:
 – Omistaa, hallita ja ylläpitää toimintansa tarkoi-

tukseen soveltuvia aluksia
 – Järjestää jäsenilleen turvallista merellä liikku-

miskoulutusta
 – Järjestää jäsenilleen veneen kuljettajakoulu-

tusta
 – Järjestää ja osallistua maalla tai merellä tapah-

tuvan ympäristövahingon torjuntakoulutukseen 
yhdessä alan viranomaisten ja muiden vapaa-
ehtoisjärjestöjen kanssa

 – olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen 
kanssa

 – järjestää kokouksia, maksuttomia kursseja, 
opetus- ja tiedotustilaisuuksia, sekä tekee aloit-
teita ja esityksä eri viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittu-
aan asianmukaisen luvan:
 – toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 – ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 – omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta 

ja kiinteää omaisuutta

Meriuisko U-207

Alus on hankittu merivoimilta toukokuussa 2007 Kes-
ki-Pohjanmaan maanpuolustajain Piiri ry:n omistuk-
seen. Olemme aloittaneet projektin ,jonka tarkoituk-
sena on saada alus toimintakuntoon. Aluksen haltija 
ja ylläpitäjä on Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry, 
kotipaikka Kokkola (Keski-Pohjanmaan Maanpuolus-
tajain Piiri ry:n ja Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistys).

Jäsenmaksu 2013

Vuodelle 2013 jäsenmaksu on 20 € (sis.Pohjanmaan 
Maanpuolustaja-lehden), jonka voit suorittaa tilille OP 
KokkoIa FI74 5162 0020 1490 12 ja viestikohtaan 
merkinta: Jäsenmaksu 2013 ja nimi.

antti rautiainen
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M erireserviläiset ry, Sjöreservister rf on Re-
serviläisliiton, Sininen Reservi ry:n ja Hel-
singin Seudun Reserviläispiirin jäsenyh-

distys, jonka kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alu-
eena rannikko-suomi. Yhdistyksessä on tällä hetkel-
lä noin 135 henkilöjäsentä. Merireserviläiset ry:llä on 
myös yhteisöjäseniä. 

Merireserviläiset ry on reserviläisyhdistys, jonka 
jäsenyys on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suo-
men kansalaisille asuinpaikasta riippumatta, ja jotka 
yhdistyksen johtokunta hyväksyy - naisille ja miehille -, 
eikä merivoimissa suoritettu varusmiespalvelus ole vaa-
timuksena. Suuri osa jäsenistöstä on kuitenkin merivoi-
mien reserviläisiä: upseereita, aliupseereita ja miehis-
töä. Merihenkisyys ja kiinnostus reiluun merelliseen re-
serviläistoimintaan ovat kaikille jäsenille yhteinen piirre. 

Merireserviläisten toiminnan peruspilareiksi ovat 
muodostuneet merellinen toiminta omalla koulutusalus 
Ahven 3:lla, merenkulkukoulutus, turvallinen ampu-
maurheilu sisäradalla Helsingin keskustassa sekä me-
rikilpailutoiminta. Yhdistyksen ampujat ovat moninker-
taisia Reserviläisurheiluliiton, Sinisen Reservin ja Helsin-
gin reserviläispiirien mestareita. Urheilullinen ampuma-
koulutus kuuluukin olennaisesti yhdistyksen toimintaan.

Merireserviläiset ry on myös veneily-yhdistys, 
jolla on oma pursiseuralippunsa ja venerekisterinsä. 
Merireserviläisten Navigaatiojaosto toteuttaa Suomen 
Navigaatioliiton jäsenenä navigaatiokoulutusta. Yhdis-
tyksen alus ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti Meripuo-

Merireserviläiset ry, Sjöreservister rf 
lustuspiirin koulutustoimintaan. 

Yhdistyksemme perustajajäsenistä moni oli meri-
suojeluskunnan väkeä. Yhteistyö Helsingissä oli aloi-
tettu jo toiminnan alettua vuonna 1959 ja syveni yh-
distyksen edeltäjän, Helsingin Reservialiupseerien 
Meriosaston perustamisen 9.3.1960 jälkeen. Yhdis-
tyksemme oli aloittamassa vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta ja laivastoalan reserviläisten yhteis-
toimintaa heti 1990-luvun alussa. 

Merireserviläiset ry:n paikallisosastoja on mahdol-
lista perustaa eri paikkakunnille, jolloin osasto saa käyt-
töönsä mm. venerekisterin, yhdistyksen tunnukset ja 
oman ansiomerkkijärjestelmän, Merireserviläisristin.

”Meriosastomme pääperiaatteena on ollut reip-
paan merihenkisen harrastuksen ylläpito, merenkul-
kutaidon elvyttäminen, viestitystaidon kehittäminen 
ja tärkeimpänä veljeyden sekä siihen liittyvän, turhia 
ylisanoja kaihtavan isänmaallisen ajattelun ehdoton 
säilyttäminen. Näiden periaatteiden mukaan osasto 
on toiminut vuodesta toiseen.” (Teksti vuodelta 1969)  

Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen netti-
sivuilla. 

Nettisivumme osoitteessa: www.reservilaisliitto.
fi/merireservilaiset päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen toiminnasta ja tu-
levista jäsentapahtumista.

Sähköpostia voit lähettää johtokunnalle osoittee-
seen merireservilaiset@helresp.fi 

Löydät meidät myös facebookista. 

Yhteystiedot:

merireservilaiset@ 
helresp.fi

Puheenjohtaja 
Ville Mäenpää

Varapuheenjohtaja ja 
Ampumakilpailut 
Jukka Soini 
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Laivaston Sukeltajakilta ry

L aivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien so-
tilassukeltajien yhdistäjänä. Kiltamme on pe-
rustettu vuonna 1985. Jäsenmäärämme on 

vuosittain noin 210. Sotilasarvoltamme jäsenet ovat 
matruusista esiupseeriin saakka. Mukana on sukel-
tajia vastikään kurssin käyneistä jo reservistä poistet-
tuihin senioreihin. Kaikki merivoimien sukeltajakou-
lun suorittaneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Jokavuotiseen toimintaan kuuluu ympäri vuoden 
järjestettävät, hallinnollisesti Maanpuolustuskoulutus 
yhdistyksen (MPK) alaisuudessa järjestetyt sotilassu-
keltajakurssit. Nämä viikonlopun mittaiset kurssit pi-
tävät sisällään reservin sotilassukeltajan sukellustai-
don ylläpitämistä ja kehittämistä. Kurssit sisältävät 
myös tukitehtäviä seniorijäsenillemme. Mukana on 
aina sekä nuorempaa että vanhempaa väkeä. Ikäja-
kaumasta kertoo se että samassa tapahtumassa voi 
olla sukeltajia sekä Sukeltajakurssi 1:ltä että viimeksi 
pidetyltä kurssilta. Mielenkiintoista toimintaa on siis 
tarjolla kaikille jäsenille!

Killan vuosiohjelmaan kuuluu 2-3 sotilassukel-
tajakurssia, sekä syksyllä ja kevättalvella järjestettä-
vät koulutuspäivät. Näiden lisäksi järjestetään myös 
muuta toimintaa kuten ammuntaa ja kesäretkiä Jus-
sarössä sijaitsevalle kiltatuvallemme. Löydät killan 

järjestämät kurssit ja voit ilmoittautua niille mukaan 
MPK:n sivuilla www.mpk.fi (hakusana: sukeltaja). 
Sukeltajakilta on Sininen Reservi ry:n, Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry:n ja Helsingin Kiltapiiri ry:n jäsen. 
Killalla on myös oma lippu joka paljastettiin Upinnie-
messä 12.3.2011.

Killan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen. 
Muut hallituksen jäsenet ovat: Jani Mälkki, Kauko Wi-
ren, Janne Harju, Markku Ryhänen, Jouko Askola, 
Lauri Mäkelä ja Jarmo Kuusinen. Petri Härmä johtaa 
sukelluskurssitoimintaa MPK:n kursseilla.

Sotilassukeltaja, Tervetuloa sukeltajakillan jäse-
neksi ikään tai sotilasarvoon katsomatta!

Yhteystiedot:

www.laivastonsukeltajakilta.fi

Tapani Korhonen 
040 5583194 
tapanikorhonen@ 
kolumbus.fi

Sihteeri 
Janne Harju 
050 4823136 
janne.s.harju@kolumbus.fi

Sukeltajakurssit 
Petri Härmä 
0408684012
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Pelikaanikilta ry

P elikaanikilta ry on yhdistys, jonka tarkoituk-
sena on edistää merenkulun turvallisuutta, 
osaamista ja öljyntorjuntavalmiutta. Pelikaa-

nikilta koostuu Merivoimien kouluttamista merenku-
lun reserviläisistä, jotka ovat Merivoimien maakunta-
joukon Merikuljetusjoukkueen jäseniä.

Pelikaanikillan tarkoitus on:
1) 1. Edistää maakuntajoukkojen toimintaedellytyk-

siä virka-apu tehtävissä, kuten öljyntorjunnassa.
2) 2. Tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
3) 3. Edistää jäsenistönsä merenkulku- ja meri-

miestaitoa sekä kiinnostusta.
4) 4. Ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa ja 

edistää jäsentensä fyysistä kuntoa.
5) 5. Kehittyä varteenotettavaksi meriturvallisuus-

toimijaksi myös siviilipuolen toimijana, jolla on 
vahva viranomaistuki sekä koulutusverkosto se-
kä laaja osaaminen ja toimintavalmius.

Pelikaanikillan jäsenillä on alusluokkaan soveltu-
va merenkulullinen koulutus ja osaaminen. Monilla on 
myös kauppamerenkulun ammattipätevyys.  Jäsenek-
si pääsevät Merikuljetusjoukkueen jäsenet, ex-jäsenet 
ja toimintaan mukaan haluavat.

Viime vuonna Merikuljetusjoukkue ja Pelikaani-
kilta osallistui kansainväliseen Balex Delta 2012 öl-
jyntorjuntaharjoitukseen omana virka-apuyksikkönä. 
Harjoituksen tehtävät koostuivat monipuolisista öljyn-
torjunnan-, logistiikan- ja johtamisen tehtävistä

Pelikaanikilta ry järjestää joka elokuu merisotilaal-
lisia tietotaitoja kehittävän rastityyppisen harjoituksen 
saaristossa. Pelikaanikilta valitsee keskuudestaan myös 
”Vuoden Pelikaani”, jonka nimi kaiverretaan kiertopal-
kintoon, jota säilytetään Upinniemen muonituskeskuk-
sen seinällä. Pelikaanikilta perustettiin 19.11.2009 
Helsingissä ja rekisteröitiin Patentti- ja rekisteröintihal-
lituksessa Pelikaanikilta ry:ksi 27.05.2010. 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Alex Björklund 
p. 0500-592650 
info@pelikaanikilta.fi 
www.pelikaanikilta.fi



53Rannikon Puolustaja 2B | 2012

Rannikon sotilaskotityötä 
täysin purjein

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Anne Kärki 
GSM: 050-302 6435 
anne.m.karki@luukku.com

www.rannikkosotilas 
kotiyhdistys.fi

www.facebook.com/
rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry on aloitta-

nut 95.toimintavuotensa. Juhlavuotta vie-

tetään työn merkeissä.

Pansion sotilaskodis-
sa vuosikokousjuhlassa 
3.3.2013.

S otilaskotitoiminta syntyi I maailmansodan ai-
kana. Saksasta kotiutuneet jääkärit julkaisi-
vat vuonna 1918 kirjoituksen ”Sotilaskote-

ja perustamaan”. Jääkärit olivat Saksassa tutustuneet 
sotilaskotitoimintaan ja halusivat saada aatteen myös 
Suomessa tunnetuksi. Jo samana vuonna aloittivat 
toimintansa 18 sotilaskotia.

Marraskuussa vuonna 1918 kokoontui Helsin-
gissä ryhmä naisia, jotka halusivat kohdistaa tuken-
sa niille Suomen merirajojen vartijoille, joiden olot lin-
nakesaarilla ja aluksilla olivat juuri päättyneen sodan 
jälkeen vielä kaikin tavoin puutteelliset ja ankeat. Toi-
minta aloitettiin nimellä Saaristosotilaiden joululahja-
komitea ja vuonna 1959 nimi muuttui Rannikkosoti-
laskotiyhdistykseksi.

Syksyllä 2013 lakkaa viimeisen linnakkeen toi-
minta, kun Kirkonmaa suljetaan. Olemme olleet puo-
lustusvoimien supistusten keskipisteessä, kun jo vuo-
si sitten lakkautettiin Isosaaren linnake.

Merivoimiin saapuvat varusmiehet sijoitetaan 
suurelta osin Upinniemen varuskuntaan, jonka teho-
kas toiminta on suurimpia haasteitamme tulevina vuo-
sina. Huolehdimme, että sotilaskoti toimii varusmie-
hille hyvänä palautumisympäristönä päivän päätteek-
si. Tarjoamme vitriineissä terveellisiä vaihtoehtoja ma-
keille leivonnaisille ja huolehdimme omalta osaltam-
me varusmiesten kunnosta lahjoittamalla vuosittain 
joukko-osastoille liikuntavälineitä. Yhdistyksen vuo-
sikokous päätti hankkia uuden sotilaskotiauton, jol-
la voimme viedä myös maastoon varusmiehille soti-
laskotipalveluja.

Vapaaehtoisten vihreiden sisarten merkitys soti-
laskotien päivystystyössä ja erilaisten kahvitusten hoi-
tamisessa on korvaamatonta. Jo toista vuotta toteu-

tamme teemaa: ”Yhdessä olemme enemmän”. Tee-
ma kohdistuu vapaaehtoisiin sisariin parantaen ja sy-
ventäen heidän koulutusta tehtäviin unohtamatta vir-
kistystoiminnan merkitystä. Lokakuussa toteutettu si-
sarpäivä Turussa teatterissakäynteineen jäi varmasti 
kaikkien mukana olleiden mieleen.

Yhdistyksen toimialueella Kotkasta Raumalle 
teemme vuoden aikana lukuisia kahvituksia erilai-
sissa maanpuolustustapahtumissa. Olimme mukana 
merivoimien kumppanina Jukolan viestissä Vantaan 
Hakunilassa kesäkuussa 2012.

Toivotamme kaikenikäiset sotilaskotitehtävistä 
kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toi-
mintaan. Tarjoamme monipuolisen ja vaativankin har-
rastuksen, huolehdimme tehtäviin kouluttamisesta ja 
luomme puitteet virkistävälle yhdessäololle.

Puolustusvoimien supistuksista huolimatta me Ran-
nikon sisaret haluamme hoitaa jatkossakin velvollisuu-
temme varusmiesten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Anne Kärki, puheenjohtaja

tuula PaiJa
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K iinnostaako vapaaehtoinen maanpuolustus 
ja reserviläistoiminta? Haluatko ylläpitää ja 
kehittää upseeri- ja kansalaistaitojasi sekä 

fyysistä kuntoasi reserviläishenkisessä seurassa? 
Naantalin Reserviupseerit ry järjestää ympäri 

vuoden monipuolista toimintaa, josta löytyy kiinnos-
tavaa tekemistä jokaiselle reservin upseerille ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Yhdistyksen jäseninä on täl-
lä hetkellä 91 reserviupseeria. Yhdistyksellä on mo-
nenlaista kalustoa ahkiosta puolijoukkuetelttaan. Ka-

lustoa säilytetään Naantalin keskustasta vuokratus-
sa varastossa. Lisäksi yhdistyksellä on talkoovoimin 
vuosina 2002 - 2003 rakennettu laavu “Huuhkajan-
pesä”, joka sijaitsee Luonnonmaalla Hyypiönvuorella. 
Laavu on yhdistyksen jäsenten ja heidän perheiden-
sä käytettävissä. Merellisen näkymän ihailun lomassa 
laavulla on mahdollisuus makkaranpaistoon.

Liikuntaa ja koulutusta

Fyysisen kunnon ylläpitäminen on reserviläiselle tär-
keää. Naantalin Reserviupseerit ry tukee jäsentensä 
liikunnallisuutta monin eri tavoin. Taitokilpailujen, jo-
tosten, kilpailujen ja erilaisten maastoharjoitusten yhte-
ydessä “matkamittariin” tulee useita kilometrejä maas-
tossa kävelyä. Yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä lii-
kuntatapahtumia, joissa fyysisestä kunnosta huolehdi-
taan hyvässä kaverihengessä. Riittävä suunnistustaito 
on osa jokaisen reserviläisen kenttäkelpoisuutta, erityi-
sesti reserviupseerien. Tämän vuoksi yhdistys maksaa 
jäsenilleen enintään viiden kerran osallistumismaksun 
sekä mahdollisen EMIT-kortin vuokran kalenterivuo-
dessa (yhteensä 6 euroa / kerta ja yhteensä max 30 
euroa / jäsen) osallistumisesta Turku-Rasteille tai vas-
taaviin kuntosuunnistustapahtumiin. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla 
voit täydentää juuri Sinun aselajiisi liittyviä taitoja tai 
palauttaa mieleen yleisiä sotilaallisia tietoja ja taito-
ja. Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista kursseil-
le maksamalla puolet normaalien kurssien maksuis-
ta (max 30 euroa / kurssi, enintään 100 € / kalen-
terivuosi). Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua myös 
erittäin suosituille ja arvostetuille Reserviupseeriliiton 
järjestämille KRISO-kursseille tai Reserviupseerikou-
lun kouluttajakursseille, joilta saaduille opeille on var-
masti käyttöä myös työelämässä.

Ammuntaharrastus

Kaikkien reserviläisten perustaitoihin kuuluu ammun-
ta. Yhdistyksen jäsenenä voit ylläpitää ampumataito-
asi naantalilaisten reservijärjestöjen yhteisellä ampu-

Naantalin Reserviupseerit ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Juho Nieminen 
Juho.Nieminen@
muumimaailma.fi

sihteeri 
Mikko Saarni 
Kullervo68@gmail.com

Tehokkuutta 
tavaravirtoihin.
Tavaraa kuljetetaan päivittäin ympäri maailmaa. Vain innova-
tiivisilla liiketoimintaratkaisuilla voidaan tehostaa tavaravirtojen 
kulkua. Cargotecin johtavat globaalit liiketoimintaalueet 
MacGregor, Kalmar ja Hiab, tarjoavat markkinoiden innovatii-
visimmat ratkaisut kuorman- ja lastinkäsittelyyn maalla, 
merellä ja satamissa. Palvelemme yhtä lailla suuria varus-
tamoja kuin pieniä kuorma-autoyrittäjiä – ratkaisumme 
tehostavat liiketoimintaa kokoon katsomatta. 
www.cargotec.fi 

Meriristi. Sankarihautausmaa.
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maradalla Luonnonmaalla. Naantalin Reserviupsee-
rit ry:n ja Naantalin Reservinaliupseerit ry:n ylläpitä-
mä ampumarata sijaitsee Nikulanvuorella, Haijaisten 
kuntopolun läheisyydessä. Ampumaradan käyttö on 
sallittu vain näiden yhdistyksien jäsenille.

Ampumaradalla on 12-paikkainen 25 m pienois-
pistoolirata ja 10-paikkainen 50 m pienoiskiväärirata. 
Ampumapaikalla käytettävän aseen kaliiberi saa olla 
korkeintaan 22 kaliiberia. Radan ylläpitokustannuksi-
en kattamiseksi ampumaradan käytöstä peritään ra-
tamaksu. Ratamaksu on joko 5 euroa / kerta tai 30 
euroa / vuosi. Omien aseiden hankinta ei ole edellytys 
ampumataidon ylläpitoon, sillä yhdistyksellä on omia 
pienoispistooleita ja - kivääri, joita voi käyttää yhdis-
tyksen ampumatapahtumissa.

Kunniavartiot ja muistomerkit

Yhdistyksen pitkäikäisimpiin perinteisiin kuuluu so-
tilaspukuiset kunniavartiot Naantalin sankarihau-
dalla itsenäisyyspäivänä. Ne ovat kuuluneet Naan-
talin Reserviupseerit ry:n perinteisiin jo yli 50 vuo-
den ajan. Nykyisin kunniavartiot ovat sankarihaudalla 
myös kaatuneiden muistopäivänä, ja jouluaattoiltana 
ja joulupäivän aamuna. Kunniavartioiden lisäksi yh-
distyksen järjestämä naantalilaisten kansalaisjärjestö-
jen lippujen lippulinna kunnioittaa veteraanien uhra-
uksia kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivä-
nä sekä sankarihaudalla että Meriristillä.

Laivaston sankarivainajien muistomerkki, Me-
riristi, sijaitsee Kuparivuoren leirintäalueella lähel-
lä paikkaa, josta panssarilaiva Ilmarinen lähti kohta-
lokkaalle matkalleen syksyllä 1941. Turun Laivasto-
aseman hankkimana muistomerkkinä oli ensin 1943 
pystytetty puuristi. Tällöin siunattiin merellä kaatu-
neina 133 henkilöä. Uudistettu kivipaasi paljastet-
tiin 13.9.1996. Uudessa paadessa on 356 sanka-
rivainajan nimet.

Mikäli kiinnostuit yhdistyksemme toiminnasta, 
niin liity jäseneksi!

Jos olet saanut reservin upseerin koulutuksen, 
niin jätä jäsenhakemuksesi helposti verkon kautta 
RUL:in jäsentietolomakkeella (www.rul.fi / Liity jä-
seneksi). Yhdistykseen liittyminen ei edellytä Naan-
talissa asumista. Mainitse jäsenhakemuksen “Lisä-
tietoja” -kohdassa hakevasi Naantalin Reserviupsee-
rit ry:n jäseneksi. Halutessasi voit liittyä myös soit-
tamalla yhdistyksen puheenjohtaja Tomi Hoppelal-
le (044-5886588) tai sihteeri Mikko Saarnille (040-
5535986). Naantalin Reserviupseerit ry:n jäsenmak-
su vuonna 2013 on varsinaisilla jäsenillä 31 euroa. Al-
le 28-vuotiaat pääsevät toimintaan mukaan nuorisojä-
senmaksulla, joka on vuonna 2013 vain 14,50 euroa.

Tarkempia ja ajankohtaisempia tietoja Naantalin 
Reserviupseerit ry:stä löydät yhdistyksen internetsi-
vuilta www.naru.fi.

Tervetuloa mukaan!

Fingrid välittää. 
Varmasti.

Suomi toimii sähköllä. Fingrid vastaa Suomen päävoi-
mansiirtoverkosta eli kantaverkosta, johon kuuluu noin 
14 000 kilometrin pituudelta 400, 220 ja 110 kilovoltin 
voimajohtoja sekä yli sata sähköasemaa. 

Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä 
myös tulevaisuudessa. Lähivuosina rakennamme lä-
hes 3 000 kilometriä uusia voimajohtoja ja noin 30 säh-
köasemaa. Näin olemme mukana kehittämässä suoma-
laista yhteiskuntaa ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia. 
 

www.fingrid.fi

GASUM LNG
PUHTAIN POLTTOAINE
ITÄMEREN LIIKENTEESEEN.

GASUM.FI
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P ohjanlahden Laivastokilta ry on toiminut 
Pohjanlahden alueella jo yli 30 vuotta, aluksi 
Laivaston Kilta ry:n alaosastona ja vuodesta 

1993 alkaen itsenäisenä rekisteröitynä Laivaston Kil-
ta ry:n jäsenjärjestönä. Toiminta-alue on laaja, Kristii-
nankaupungista Ouluun, Säännöissä on nimetty kak-
si osastoa,  Vaasan ja Oulun osastot. Aktiivista toimin-
taa on myös Suupohjan alueella.

Killan jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 136 hen-
keä, joista kolme on naisia. Killalla on kunniapuheen-
johtaja ja kolme kunniajäsentä. Sääntöjen mukaan 
Pohjanlahden Laivastokiltaan voi liittyä jäseneksi me-
rivoimissa tai  merivartiojoukoissa palvellut henkilö 
ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. Jä-
seneksi voi liittyä myös jokainen toiminnasta kiinnos-
tunut, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja toimintata-
vat. Varusmiespalvelu laivastossa ei ole välttämätön. 

Sääntöjen mukaan killan tarkoituksena on pitää 
yhteyttä merivoimien joukko-osastoihin ja merivar-
tiojoukkoihin, järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuk-
sia sekä juhlatilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tie-
dotustoimintaa, sekä jakaa  huomionosoituksia kil-
lan tarkoitusta edistäville henkilöille ja yhteisöille. Kil-
lan tarkoituksena on myös ylläpitää maanpuolustus-
henkeä ja syventää tietoisuutta isänmaan historias-
ta. Killan jäsenet ovat aktiivisia osallistujia erilaisissa 

Pohjanlahden Laivastokilta ry

maanpuolustustapahtumissa ja  -kokouksissa. Killal-
la lippu vihittiin 15.4.1989 ja oman kiltaristi perus-
tettiin vuonna 2006. Se on jäsenten  yhteinen tun-
nus ja lunastettavissa yhden vuoden jäsenyyden jäl-
keen. Siitä on tehty myös  ansioristimuunnos, joka 
myönnetään ansioista.  

Pohjanlahden Laivastokilta ry. kuuluu  Maanpuo-
lustuskiltojen Liitto ry:n, Sininen Reservi ry:n  ja Vaa-
san  Kiltapiiri ry:n. Oulun osasto kuuluu Oulun Kil-
tapiiri ry:n. Lisäksi killalla on edustus Pohjanmaan 
Maanpuolustuskilta ry:n hallituksessa. Vaasan ja Ou-
lun alueilla toimitaan yhteistyössä muiden merellisten 
kiltojen kanssa. 

Killan toiminnan runkona ovat kuukausittain ta-
pahtuvat  kokoontumiset. Oululaiset kokoontuvat kuu-
kausitapahtumien lisäksi joka kuukauden 1. torstai-
na yhteiseen suunnittelupalaveriin. Nykyään kilta on 
suuressa määrin perinneyhdistys, joka vaalii laivas-
ton ja merivartioston perinteitä. Killan aloitteesta on 
mm. kiinnitetty 1800-luvun tunnetun vaasalaisen lai-
vanvarustajan Carl-Gustv Wolffin reliefi Vaasan Me-
rimuseon seinään.  Kuukausitapahtumat ovat esitel-
mäiltoja tai tutustumisia eri yrityksiin. Yhteisiä matkoja 
järjestetään kotimaisille ja pohjoismaisille kiltapäiville 
Vuoden keskeinen tapahtuma on Suomen suurimman 
sotalaivan, miinalaiva Pohjanmaan vierailulla kummi-

Yhteystiedot:

VAASA

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

Sihteeri Matto O. Vironmäki 
0400-3171012 
matti.vironmaki@netikka.fi

Suupohjan yhdyshenkilö 
Antero Honkasalo 
040-8484053  
laivastokilta.suupohja@
gmail.com

OULU

Yhdyshenkilö Esko Pekama  
040-5161220 
esko.pekama@ 
dnainternet.net
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kaupungissaan Vaasassa syksyllä. Perinteisiin kuuluu 
herrasmieskilpailu killan ja laivan joukkueiden välillä. 

Killan jäsenmaksu on kuluvana vuonna 25 €, ja 
jäsenetuihin kuuluu mm. laadukas jäsenlehti Ranni-
kon Puolustaja (4 nr/vuosi) sekä MPKL:n jäsenleh-
ti Maanpuolustaja. Merivoimissa palvelleille (laivas-
to, rannikkotykistö, rannikkojääkärit) lehti muodostaa 
tuhdin tietopaketin, jossa voi seurata oman aselajin-
sa kehitystä ja siten pysyä mukana ajassa. Jäsenet 
saavat vähintään kahdesti vuodessa jäsenkirjeen jo-
ko sähköisessä muodossa tai postitse. Myös Poh-
janmaan Maanpuolustaja  -lehteä on jaossa killan ti-

laisuuksissa. Killalla on kaksi venettä, Linda (YT-20 
-luokka), joka on sijoitettuna Kristiinankaupunkiin  ja 
Ahven –luokan koulutusalus, Maria, jonka kotisata-
ma on Vaasa. Alukset osallistuvat Meripuolustuspii-
rin järjestämiin kertausharjoituksiin. Veneillä järjes-
tetään myös jäsenten omia purjehduksia sopimuk-
sen mukaan. 

Kilta välittää myös maksullisia kiltatuotteita, kilta-
merkkejä, solmioita, ym.  Kiltaan voi liittyä jäseneksi 
ottamalla yhteyttä alla oleviin numeroihin, tai  tulos-
tamalla jäseneksi liittymiskaavakkeen killan internet-
sivulta. Osoite www.mpkl.fi /linkki Pohjanmaa. 
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Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf

Yhteystiedot:

sihteeri 
sekreterare 
Pertti Pörsti 
Porvarinkatu 16-20 As.9 
65230 VAASA 
pertti.porsti@puv.fi 
0400 663263

puheejohtaja 
ordförande 
Hannu Wallius 
Vaasanpuistikko 6 C 17 
65100 VAASA 
hannu.wallius@pp.inet.fi  
p/f 06 3122888 
0400 132888 
0400 302888 auto

Y hdistys perustettu 16.12.2003 grundat re-
kisteröity 8.3.2004. Yhdistys on suomen- 
ja ruotsinkielinen, rekisteröimis- ja pöytäkir-

jakieli on suomi ja kotipaikka Vaasa.
Killan perinnejoukko-osasto on Pohjanlahden 

Merivartiosto.
Killan lippu on pohjaväriltään tumman syvän si-

ninen kiltamerkin mukaisesti keskeisenä killan tun-
nus ilman tekstiä! Lipun salonpuoleisessa yläkulmas-
sa on halkoiseen vaakunakilpeen yhdistetty Pohjan-
maan vaakuna (Sinisessä kentässä kuusi juoksevaa 
hopeista kärppää, joiden hännänpäät mustat, sijoi-
tettuna 2+2+2.) vasemmanpuoleiseen kenttään ja 
Vaasan vaakuna (Punaisessa kentässä kuninkaalli-
nen Vaasain tunnuskuva rynnäkkörisukimppu keltai-
sena) oikeanpuoleiseen kenttään. Kilven päällä on 
kreivikunnan kruunu.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
jokainen Rajavartiolaitoksen (RVL) henkilöstöön kuu-
luva tai kuulunut taikka RVL:ssa varusmiespalveluk-
sensa suorittanut tai rajajoukkoihin sijoitettu reservi-
läinen sekä henkilö joka hyväksyy killan tarkoituksen 

ja jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kiltaan voi päästä kannattajajäseneksi myös hen-

kilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tu-
kea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka kil-
lan hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannattajajäsenellä 
ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua 
kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen 
ansiokkaasti edistänyt tai merkittävällä tavalla tuke-
nut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapu-
heenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituk-
sen puheenjohtajana.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella 
muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja sekä 
naistoimikuntia killan jäsenten keskinäistä yhteyden-
pitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

Killan tarkoituksena on mm. jäsentensä yhdyssi-
teenä toimiminen sekä virkistävän toiminnan järjestä-
minen mahdollisuuksien mukaan.  Pohjanlahden ran-
nikkoalueella toimineiden merivartiojoukkojen meri-
vartioinnin sekä sa-merivartiojoukkojen historian ja –
perinteen tallentaminen äänittein sekä lahjoitetuin ku-

UVL SILMÄ  OGNZ.
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Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf

vamateriaalein ja esineistön kerääminen yhteistyös-
sä Rajavartiolaitoksen perinteitä ja Merivartiomuse-
on toimintaa tukien. 

Tässä perinnetyössä on yhteistoiminta Länsi-Suo-
men Merivartioston kanssa merkittävä ja erittäin tärkeä.

Killan hallitus myönsi vuosipäivänään kaikille kil-
lan veteraaneille standaarin numeroituna juhlistaen 
näin  itsenäisyytemme 95 v juhlavuotta 2012.

Kiltamme osallistui aktiivisesti Raja- ja Merivar-
tiojoukkojen perinneyhdistys ry Gräns- och  Sjöbevak-
ningstruppernas traditionsförening rf perustamistyöhön 
ja on yksi sen 7:stä aktiivisesta perustajajäsenestä. Jä-
seniä tässä yhdistyksessä on tällä hetkellä 14 kiltaa 
joissa yhtensä n. 2000 jäsentä. Tämän Rajan Perin-
neyhdistyksen tärkein tehtävä oli vastaanottaa sille luo-
vutettu tehtävä sa-rajajoukkojen perinnetoimikunnal-
ta historian sekä perinteen vaaliminen. Edellä mainit-
tua toimintaa Rajavartiolaitos on myötävaikutuksellaan 
erinomaisesti tukenut, yhdistyksen hallituksen kokoon-
tuessa myös vuosittain järjestettyyn veteraanitapaamis
een,Erikoisrajajääkärikomppanian valatilaisuuteen liitty-
en Raja- ja Merivartiokoululla Immolassa.

Rajan Perinneyhdistyksen vuosittain eri puolille 
Suomea järjestämä jäsenkiltojen kevätretki, on kas-
vattanut kiltojen jäsenkunnissa kasvavaa kiinnostus-
ta. Kevätretki suuntautuu kuluvan  vuoden toukokuus-
sa Vaasaan ja samalla juhlistaa kiltamme toiminnan 
merkkivuotta.

Kuluva vuosihan on myös Jääkäreiden pääjou-
kon Vaasaan saapumisen 95 v juhlavuosi. Niinpä kil-
tamme huomioi myös tämän merkkivuoden osallistu-
malla lipun kanssa tilaisuuteen Olihan Merivartiolai-
toksen toiminnan käynnistäjä ja ensimmäinen pitkä-
aikainen päällikkö jääkärikommodori Väinö Miettinen.

Kiltamme perustamisestaan lukien toimii aktiivi-
sena Sininen Reservi ry:n jäsenenä sen toiminnassa.

Kilta osallistuu edelleen viranomaisten  valmiut-
ta tukevaan toimintaan jäsentemme osallistuessa ak-
tiivisesti yhteistyössä ABOA MAREN kanssa järjes-
tettyyn merelliseen koulutukseen Pohjanlahdella se-
kä aina Lappia myöten. 

Vuonna 2012 kiltaamme liittyi 15 uutta jäsen-
tä. Jäsenmäärämme on 97 jäsentä, joista 5 sa-ve-
teraania.

PLMVN evp TAPAAMINEN.

SUNDIN tukikohta 1974 1974 talvi   VL Kiisla VL Kaakkuri VL Kurki.

a5 VL KAAKKURI Tornion 
Röyttässä v 1974 
marraskuussa.
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Rannikkojääkärikilta ry

Kerran rannikkojääkäri  
– aina rannikkojääkäri

järjestetään jo kolmatta kertaa selviytymiskurssi Upin-
niemessä, Ramsön saaristossa yhdessä laskuvarjojää-
käreiden, erikoisrajajääkäreiden ja taistelusukeltajien 
kanssa. Samana viikonloppuna on kajakkivaellus, jos-
sa käytössä ovat killan omat, merikelpoiset kajakkikak-
sikot. Toinen kajakkivaellus on syksyllä.

Kilta on järjestänyt vuosittain tutustumisret-
ken johonkin ”rannikkojääkäri”-kohteeseen – v. 2011 
SUKK:un Upinniemessä, AMF 1:en eli Ruotsin ”Rannik-
kojääkärikouluun” Bergassa. Perinnetaistelu-paikat Vii-
purinlahdella ovat tulleet aikaisempina vuosina tutuiksi 
ja kesällä 2012 tutustuttiin talvi-ja jatkosodan vesistö-
taistelupaikkoihin Kannaksella ja Laatokan Karjalassa..

Rannikkojääkäreiden historiaan voi tutustua ran-
nikkojääkärimuseossa, jonka syntyyn kilta on ollut 
vahvasti vaikuttamassa. Museo sijaitsee Dragsvikin 
perinnekukkulalla, Tammisaaressa.

Kilta on esitellyt toimintaansa rannikkojääkäri-
varusmiehille, ja järjestänyt jokaiselle saapumiseräl-
le myös Beväringskvällen’in, jossa rannj-reserviläinen 
kertoo jostakin erikoisesta elämänvaiheestaan. Näi-
hin sekä vuosikokousten mielenkiintoisiin esitelmiin 
jäsenet voivat myös osallistua.

Tiedottaminen

Killan toiminnasta saa tietoa Rannikon Puolustaja-
lehdestä, MPKL:n nettisivustolta (killan omat sivut) 
tai Facebook’sta.

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ON RANNIKKOJÄÄKÄ-
REIDEN PARAS YHDYSSIDE!

R annikkojääkärikilta on perustettu 7.11.1965. 
Sen kotipaikka on Helsinki, mutta toimin-
ta-alueena on koko Suomi. Turussa toimii 

14.6.1968 perustettu Lounais-Suomen paikallisosasto.
Rannikkojääkäreiden perinne- eli Teikarin tais-

telujen veteraanit kuuluvat kiltaan omana ”Teikarin 
Taistelijat”-nimisenä osastonaan.

Kilta on MPKL ry:n ja Sininen Reservi ry:n jäsen.

Jäsenyys

Jäsenyydestä päättää killan hallitus. Rannikkojääkäri-
killan jäseneksi voi päästä jokainen Vaasan Rannikko-
jääkäripataljoonassa tai sitä edeltävissä joukko-osas-
toissa palveleva tai palvellut Suomen kansalainen. 
Myös mm. SA-rannikkojääkärijoukkoihin sijoitetut re-
serviläiset voivat päästä killan jäseniksi.

Jäsenedut

Killan jäsenmaksua vastaan jokainen jäsen saa mm.:
 – osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin ja ta-

pahtumiin
 – Rannikon Puolustaja- ja Maanpuolustaja- lehdet 

sekä Reserviläinen-lehden kiltanumerot
 – vuokrata Upinniemessä sijaitsevaa killan sauna-

majaa edulliseen jäsenhintaan

Toiminta

Killan jäsenillä on mahdollisuus osallistua VAARANNJP:n 
barettimarssiin. Killan jäsenet ovat osallistuneet Lj-killan 
sotilaslaskuvarjohyppy-kursseille Virossa ja MPK:n me-
ripuolustuspiirin kouluttajatehtäviin. Kesäkuussa 2013 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Antti Rautiainen 
antti@rautiainen.fi 
050-556 1825

www.mpkl.fi tai 
Facebook ja 
Rannikkojääkärikilta

Rannikkojääkärikil-
lan tehtävänä on

 – edistää vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä

 – jakaa maanpuolus-
tustietoutta

 – kasvattaa maanpuo-
lustustahtoa

 – vaalia Teikarin Taiste-
lijoiden perinteitä

 – toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä

 – ohjata ja tukea 
jäsentensä toimin-
taa reserviläisinä ja 
maanpuolustustyössä 
yleensä

 – edistää varusmiesten 
viihtyvyyttä

antti rautiainen antti rautiainen
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K ustjägargillet grundades den 7.11.1965 med 
Helsingfors som hemort, men med verk-
samhetsområde hela Finland. I Åbo verkar 

Sydvästra Finlands lokalavdelning, som grundades 
den 14.6.1968.

Teikari-stridernas veteraner hör till gillet med en 
egen avdelning under namnet Teikarikämparna.

Gillet är medlem i MPKL rf och i Blåa Reser-
ven rf.

Medlemskap

Gillets styrelse godkänner nya medlemmar. Varje finsk 
medborgare som tjänstgör eller har tjänstgjort i Vasa 
Kustjägarbataljon eller i någon av bataljonens före-
gångartruppförband kan bli medlem i Kustjägargille. 
Också bl.a. reservister som är placerade i krigstida 
kustjägartrupper kan bli medlem i gillet.

Medlemsförmåner

Mot gillets medlemsavgift får varje medlem:
 – delta i evenemang och aktiviteter  

som gillet arrangerar
 – tidningar Rannikon Puolustaja  

och Maanpuolustaja + gillesnumren  
av tidningen Reserviläinen

 – hyra gillestugan i Obbnäs till ett förmånligt pris.

Aktiviteter

Gillets medlemmar har möjligheten att delta i VAKJB’s 
barettmarsch. Medlemmar har deltagit i FS-gillets mi-
litärfallskärmshopp-kursser i Estland och MPK sjödi-

strikts militärkurser som utbildare. Sommaren 2013 
skall en egen survival-kurs arrangeras igen i Obbnäs, 
Ramsö skärgård. Meningen är samarbeta med fall-
skärmjägar, specialgränsjägar och striddykar. På sam-
ma veckoslut arrangeras också kajakpaddlingen, där 
man ska använda gillets nya dubbelkajaker. Nästa 
möjligheten med kajakerna är på hösten.

Gillet har årligen arrangerat inblickresor till en 
“kustjägar” destination, t.ex. till Dykarskolan i Obb-
näs eller att bekanta oss med kustjägarlivet i AMF 1 
i Berga. Traditionella stridsområden i Viborgviken har 
blivit bekanta under de senaste årens färder och nu 
ä det dags att besöka vattenstridsplatserna i Näset.

Nu kan du bekanta dig med kustjägarnas histo-
ria på kustjägarmuséet som gillet har haft ett starkt 
inflytande på. Muséet befinner sig i Dragsvik på tra-
ditionskullen.

Gillet har även ordnat för varje kontingent en Be-
väringskväll där gillet har presenterat sin verksamhet 
med en gästande kustjägarbroder som föreläst om ett 
speciellt skede i hans liv.

Även i dessa och gillets årliga möten med intres-
santa föredrag får medlemmarna deltaga.

Informering

Om gillets verksamhet och aktiviteter hittar du i Ran-
nikon Puolustaja-tidningen, samt på Gillets hemsidor 
(www.mpkl.fi) och i Facebook.

KUSTJÄGARGILLET ÄR DEN BÄSTA LÄNKEN MEL-
LAN KUSTJÄGARNA!

Kustjägargille rf

Kontaktuppgifter

Ordförande 
Antti Rautiainen 
antti@rautiainen.fi 
050-556 1825

www.mpkl.fi eller 
Facebook och 
Rannikkojääkärikilta

Kustjägargille rf har 
som uppgift att:

 – främja det frivilliga 
försvararbetet

 – sprida 
försvarskunskap

 – främja försvarsandan
 – vårda 

Teikarikämparnas 
traditioner

 – fungera som 
kontaktlänk mellan 
sina medlemmar

 – allmänt stöda och 
styra medlemmarnas 
reservistverksamhet 
och försvarsarbete

 – främja beväringarnas 
trivsel

En gång kustjägare  
– alltid kustjägare

antti rautiainen antti rautiainen
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Suomenlinnan  
Rannikkotykistökilta ry

K ilta on perustettu syksyllä 1962 eli viime 
vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta killan pe-
rustamisesta. Juhlavuotta vietettiin pääasi-

assa työn merkeissä, mutta ei juhliakaan täysin unoh-
dettu. Juhlavuoden ohjelmassa oli Kuivasaaressa vie-
tettyjen upeitten 50-vuotisjuhlien ja Kansallissalissa 
juhlitun itsenäisyyspäivän lisäksi kolmet Helsinkiin as-
ti kuuluneet saluuttilaukaukset Kuivasaaren 305 mm 
kaksoistykkitornilla: 200-vuotisjuhliaan viettäneelle 
pääkaupungille, kesällä Merivoimille ja syksyllä osa-
na killan omia juhlallisuuksia. 

Killan kotipaikka on Helsinki ja sen jäseniksi voi-
vat liittyä kaikki Suomen kansalaiset, mutta suurin 
osa jäsenistä on rannikkotykistössä palvelleita. Ran-
nikkotykistörykmentti 2:n (RTR 2) eli Keltaisen Ryk-

mentin veteraanit on kutsuttu killan kunniajäseniksi. 
Killan kokonaisjäsenmäärä on noin 470.

Toimintaa

Kilta on aktiivisuutensa lisäksi tunnettu rakennus- ja 
entisöintitöistään. Kilta on kehittänyt Helsingin edus-
talla olevasta Kuivasaaresta monipuolisen ja rikkaan 
museoalueen siirtämällä ja pystyttämällä saareen lä-
hes kaikki itsenäisen Suomen käytössä olleet rannik-
kotykit.  Merkittävimpänä voidaan pitää Kuivasaareen 
entisöityä ampumakuntoista saluutti-laukauksia am-
puvaa 305-millistä kaksoistykkiä. Kilta näkeekin, et-
tä Kuivasaaresta tulee kehittää kaikille avoin matkai-
lunähtävyys, jolle tulee antaa Rannikkotykistömuseo-
status. Saaressa olevan museaalisen kansallisomai-

Yhteystiedot:

puheenjohtaja 
Hans-Peter Rekola 
hasse.rekola@elisanet.fi

sihteeri 
Timo Elolähde 
timo.elolahde@hsl.fi 

eri toimikunnat 
www.rt-kilta.net

Todennäköisesti maailman ainoa jäljellä oleva 10-tuuman Durlacher-tykki.
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Sinisen Reservin väreihin maalattu Ahven 5 lähdössä 
Kuivasaaren laiturista.

messä ja Järvön harjoitusalueelle Porkkalan edustan 
saarelle rakennettu hirsihuvila laitureineen. Uusimpia 
aktiviteettikohteita on merivoimilta ostettu ja kunnos-
tettu Ahven-luokan vene, jota on käytetty mm. Kui-
vasaaren kuljetuksiin ja Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) kursseilla.

Kilta on järjestänyt vuodesta 2000 alkaen ohjat-
tuja yleisöretkiä Kuivasaareen. Retkien tuotolla on voi-
tu kehittää museoaluetta. Retket on toteutettu yhteis-
työssä Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kanssa. Mu-
seoalueeseen ovat käyneet tutustumassa myös lukui-
sat firmojen ja yhdistysten erisuuruiset ryhmät. Lisä-
tietoja puheenjohtajalta.

Kesällä 2010 peruskorjattiin Järvön huonoon 
kuntoon päässyt sauna. Ensilöylyt otettiin Järvön 
25-vuotisjuhlan kunniaksi ja sauna todettiin erittäin 
käyttökelpoiseksi. Järvön palveluita pääsevät killan 
jäsenten lisäksi käyttämään myös muut Suomenlah-
den Meripuolustusalueen vastuualueella olevien Sini-
nen Reservi ry:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Käyt-
tö edellyttää kertaluonteisen liittymismaksun ja vuo-
tuisen venemaksun maksamista. 

Robert Kajanuksen sauna Upinniemessä on jo 
siirtynyt puolustusministeriön omaisuudesta Senaat-
tikiinteistöille. Kilta vastaa kuitenkin edelleen sau-
nan ylläpidosta, vuokraamisesta ja muista rutiineis-
ta. Rakennuksen ulkopuolinen peruskorjaus toteutet-
tiin kesällä 2011, joten syksyllä voitiin viettää saunan 
100-vuotisjuhlia. Kajanuksen saunaa ovat tervetullei-
ta käyttämään killan jäsenten lisäksi myös yritykset, 
yhdistykset ja eri yhteisöt sekä muut sidosryhmät se-
kä kaikki muutkin upean löylypaikan tarvitsijat. Tie-
dustelut killan www-sivuilta.

Kilta toimii yhteistyössä Suomenlahden Meri-
puolustusalueen Merisotilastoimikunnan kanssa tu-
kemalla erityisesti Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tissä palvelevien varusmiesten vapaa-ajanviettomah-
dollisuuksia. 

Killan myyntituotteita

Killalta voi tilata uunituoretta historiikkia, joka julkais-
tiin killan 50v-pääjuhlassa Kuivasaaressa viime vuon-
na. Killalta voi myös tilata muita killan julkaisemia his-
toriikkeja: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kaja-
nuksen sauna ja huvila (myös ruotsinnos Robert Ka-
janus bastu och villa) sekä Vallisaari ja Kuninkaansaa-
ri. Kirjat ovat Ove Enqvistin kirjoittamia. Lisäksi myy-
dään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäisen Suomen Rannik-
kotykit 1918–1998 ja Markus Mannisen teosta Via-
pori, Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 
1914–1918. Myös Kristian Lehtosen Tyrskyjä, teräs-
tä ja tekniikkaa on myynnissä. Kilta on tuottanut Vii-
purinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-esi-
tyksen, jonka voi myös tilata. Kannattaa myös tiedus-
tella killan toimintaa esitteleviä dvd-levyjä. Tiedustelut 
killan www-sivuilta.

Timo Elolähde, Hasse Rekola

suutemme säilyttäminen on suorastaan kiltalaisvel-
vollisuutemme.

Muita killan merkittäviä entisöinti- ja rakennus-
kohteita ovat killan entisöimä kulttuurihistoriallisesti 
arvokas Robert Kajanuksen graniittisauna Upinnie-

ove enqvist
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S aaristomeren Merivartioston Killan, SMMVK, 
vtoiminta-ajatuksena on mm. toimia eri kan-
salaispiireissä maanpuolustushenkeä nos-

tattavalla tavalla sekä perehdyttää jäsenistöä Rajavar-
tiolaitoksen ja Länsi-Suomen merivartioston toimin-
taan järjestämällä tutustumistilaisuuksia sen eri koh-
teisiin. Osallistumme jäsenjärjestönä Maanpuolustus-
kiltojen Liiton ja Sinisen Reservin kehittämiseen sekä 
niiden toimintaan. Saaristomeren Merivartioston kil-
lan yksi painopiste on veneilyyn liittyvä toiminta. Kilta 
on aktiivisesti mukana edistämässä turvallista venei-
lykulttuuria järjestämällä koulutuksia ja harjoituksia. 
Veneilytoiminnan näkyvin osa ovat killan kaksi kilta-
venettä Norppa ja Nalle. Veneet osallistuvat säännöl-
lisesti myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen har-

joituksiin koulutus-, kuljetus- tai operatiivisissa tehtä-
vissä. Kiltaveneet ovat kattavasti varusteltuja ja so-
veltuvat koulutuskäyttöön erinomaisesti. Nämä aluk-
set ovat aktiivisesti mukana killan tapahtumissa se-
kä jäsenistön virkistystoiminnassa. SMMVK:n käy-
tössä on Kiltamaja Rauman saaristossa, Kuuskajas-
karin linnakesaaressa. Osa Killan tapahtumista järjes-
tetään Kiltamajalla ja tapahtumiin järjestetään myös 
kuljetus. Jäsenistöllä on mahdollisuus vuokrata Kilta-
majaa myös omaan käyttöönsä. Killalla on myös oma 
pursiseura, johon Norpan ja Nallen lisäksi kuuluu noin 
kolmekymmentä venettä. Pursiseuran kautta veneen-
sä voi katsastaa ja siten saada oikeuden käyttää kil-
lan perälippua. Katsastustoiminta on osaltaan paran-
tamassa turvallisuutta vesillä.

Saaristomeren Merivartioston Kilta ry
Yhteystiedot:

puheenjohtaja 
Ismo Suomi 
pj.smmvk@gmail.com 
040 8499374

http://www.smmvk.fi/
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R t-kerho Johtorengas ry on Reserviupseeriliit-
toon (RUL) ja sen Helsingin piiriin kuuluva 
reserviupseerikerho. Johtorengas perustettiin 

vuonna 1937 ja se on maamme vanhin aselajipohjai-
nen reserviupseerikerho. Jäseneksi pääsyn edellytykse-
nä on sekä reserviupseerin arvo että varusmiespalvelus 
tai kertausharjoitukset rannikkojoukoissa. Vaikka ker-
hon toiminta keskittyy Uudellemaalle, on kerhon  jäse-
neksi liittyminen mahdollista muuallakin asuville. Joh-
torenkaan jäsenmäärä on tällä hetkellä 129 henkilöä.

Johtorenkaan tavoitteena on ohjata ja tukea jä-
sentensä toimintaa reserviupseereina sekä järjestää 
jäsenistön upseeritaitoja ylläpitävää ja edistävää toi-
mintaa. 1990-luvun alkuvuosista alkaen tätä työtä ja 
päämäärää on toteutettu myös vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen puitteissa. Johtorengas on hal-
lituksensa ja aktiivijäsenistönsä voimin ollut alusta as-
ti mukana luomassa ja kehittämässä nykyisen Meri-
puolustuspiirin Suomenlahden koulutusalueen (SL-
KA) toimintaa ja koulutusta.

Säännöllisten ampumavuorojen lisäksi Johtoren-

gas järjestää vuosittaisia ampumatapahtumia, jois-
sa kisaillaan muutamastakin eri kiertopalkinnosta. 
Vanhimman pistooliammuntakisan, ”Johtorenkaan ja 
RR1:n upseereiden pistoolitaisteluammunnan”, juuret 
ulottuvatkin aina kerhon perustamisvuosiin asti. Eri-
laisia retkiä ja esitelmätilaisuuksia kerho toteuttaa yk-
sin tai yhteistyössä muiden veljesyhdistysten kanssa. 
Ennen joulua kokoonnutaan perinteiselle joulupuurol-
le Suomenlinnan upseerikerholle.

Jos olet kiinnostunut reipashenkisestä reserviup-
seeritoiminnasta merellisissä rannikko-oloissamme, 
niin liity mukaan Johtorenkaaseen. Kerhon jäsene-
tuihin kuuluu 3 lehteä: Reserviläinen, Helsingin Re-
servin Sanomat ja Rannikon Puolustaja sekä kaikki 
RUL:n tarjoamat jäsenedut.

Ajantasaista tietoa Johtorenkaasta löytyy web-si-
vuiltamme osoitteesta:

www.meripuolustus.fi/sinres/jaesenyhdistykset/
rt-kerho-johtorengas-ry.

 Jäseneksi voi liittyä RUL:n sivuilta (www.rul.fi). 
Voit myös ottaa yhteyttä alla mainittuun henkilöön.

RT-kerho Johtorengas ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Toni Aalto 
040 311 3348 
toni.aalto@iki.fi

tai 

johtorengas@gmail.com
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Selkämeren Rannikkokilta ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
puh 02 8227 201 
gsm 040 510 5547 
tauno.setala@kolumbus.fi 

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

S elkämeren Rannikkokilta ry on aselaji- ja 
joukko-osastokilta, joka on perustettu Rau-
malla 17.03.1992 Turun Rannikkotykistö-

killan alaosastona. Kilta itsenäistyi 24.8.1995 ja sen 
perinne joukko-osasto on Turun Rannikkotykistöryk-
mentti sittemmin Turun Rannikkopatteristo. Killan ko-
tipaikka on Rauma ja jäsenistön määrä vuonna 2012 
oli 68 maksanutta jäsentä.

Killan tarkoituksena on rannikkopuolustuksen 
piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden vaalimi-
nen. Erityisenä tavoitteena oli ja on edelleen entisen 
Kuuskajaskarin koulutus- ja valmiuslinnakkeen kun-
niakkaiden perinteiden vaaliminen kuuluisaksi tullees-
sa ”Kuuskajaskari hengessä”. Erityisesti tämä ilme-
nee nykyisin matkailukäytössä olevan Kuuskajaska-
rin perinnelinnakkeella olevien raskaiden tykkien 4 
kpl ja ihan erikseen vielä ampumakuntoisen 2.tykin 
ja sen linnoitteen kunnosta huolehtimisena joka al-
koi jo vuonna 2000 linnakesaaren siirtyessä puolus-
tusvoimilta takaisin kaupungin omistukseen. Vuonna 
2003 aloitettu linnakkeen entisen päällikön asunnon 
kunnostaminen kiltojen jäsenistön käyttöön on sa-
moin hieno osoitus Saaristomeren Merivartioston kil-
lan Rauman veneryhmän ja oman kiltamme talkoo-
laisten hienosta yhteistyöstä.

Vuosi 2012 oli Rauman kaupungin 570-juhla-
vuosi jonka viettoon ja eri tilaisuuksiin myös kiltamme 
sai kunnian osallistua. 570- juhlavuoden tapahtumiin 
liittyen järjestettiin myös ensimmäinen Kuuskajaskari-
päivä 4.8.2012 jolloin saarella toimivat yhdistykset ja 
yrittäjä saivat tilaisuuden esitellä toimintaansa saarel-
la. Kaupungin kulttuuritoimi oli luonnollisesti järjeste-

lyissä mukana. Kuuskajaskari-päivän viettoa ja erilai-
sia tapahtumia saarella oli paikallisissa sanomalehdis-
sä mainostettu viikkoja jo etukäteen. Kaupunki järjesti 
ilmaiset vesibussi kuljetukset saarelle ja luonnollisesti 
toivotettiin tervetulleiksi myös omalla ”paatilla” tulijat.

Päivän järjestelyissä mukana olivat oman kiltam-
me lisäksi mm. Saaristomeren Merivartioston killan 
Rauman veneryhmä, Rauman Laitesukeltajat, Kiviker-
ho Kummeli, Rajavartiolaitos, Metsähallituksen meren-
tutkimuskeskus, Selkämeren Kansallispuiston edustaja 
oli myös paikalla.  Uskaliailla oli mahdollisuus kokeilla 
köysikiipeilyä, Lapin VPK:n soittokunta viihdytti yleisöä 
ja luonnollisesti oli myös saunomismahdollisuus. Pe-
rinteisen tavan mukaan  tarjolla oli myös hernerokkaa 
jota halukkaat saivat kotiin vietäväksi.

Päivän kohokohtana oli luonnollisesti killan tyk-
kiryhmän ampuma raskaan tykin kunnialaukaus jota 
edelsi Lapin VPK:n soittokunnan esiintyminen 2.tykin 
takana suurelle yleisöjoukolle joka oli saapunut seu-
raamaan laukauksen valmistelua ja itse ampumista-
pahtumaa. Suosionosoituksista päätellen yleisö oli nä-
kemäänsä ja kuulemaansa hyvin tyytyväinen. Lauka-
uksen jälkeen yleisö pääsi tutustumaan tykkiin ja sen 
linnoitteeseen.

Päivän päätteeksi yleisön pyynnöstä Kuuskajas-
karin kesäteatteri esitti kesän viimeisen näytöksensä 
”Kenraalin morsian”. Illalla myöhemmin pistettiin ja-
lalla koreasti vanhalla kasarmilla tanssi ja huviorkes-
teri Wallan Tuntemattomat tahdissa.

Toivottavasti Kuuskajaskari-päivästä muodostuu 
vuotuinen perinne.

Puheenjohtaja Tauno Setälä
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Turun Laivastokilta ry

T urun Laivastokilta ry on perustettu 9.2.1964. 
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli yli 200 jä-
sentä. Jäseniksi ovat tervetulleita merellises-

tä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostu-
neet miehet ja naiset. Varusmiespalveluksen suorit-
taminen tai palvelus merivoimissa ei ole ehto jäse-
neksi liittymiselle.

Toimintaan kuuluu varsinaisten kokousten lisäksi 
osallistuminen ampuma- ja kalastuskilpailuihin, tutus-
tumistilaisuuksiin ja retkille. Yhtenä merkittävänä ta-
pahtumana on seppeleenlasku Kaatuneitten muisto-
päivänä 19.5. Laivaston muistoristillä Naantalissa.Val-
takunnalliset laivastokiltapäivät vietetään tänä vuon-
na 17.- 18.8 Turussa. Tilaisuuten toivotaan runsasta  
osallistuja määrää Vaasan ja Kymen Laivastokillois-
ta. Pohjoismainen yhteistyö on myös vahvasti muka-
na toiminnassa.Pohjoismaiset kiltapäivät ovat Karja-
lan Prikaatissa Vekaranjärvellä 06.- 09.06.

Varusmiesten kotiuttamistilaisuuksissa puheen-
johtaja palkitsee yhdistyksen lahjalla yhden ansiok-
kaasti palvelleen varusmiehen joka saapumiserästä. 
Samalla kertoen killan toiminnasta kotiutuville varus-
miehille.

Turun Laivastokilta ry on jäsenyhdistyksenä Lai-
vaston Kilta ry:ssä, Sininen Reservi ry:ssä ja Varsi-
nais-Suomen kiltapiiri ry:ssä, joten yhdistyksemme 
jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös em. yhdis-
tysten järjestämiin tapahtumiin.Paikallisten veljeskil-
tojen kanssa on yhteistyötä lisätty.

Tärkeä yhteistyökumppani on Saaristomeren Me-
ripuolustusalue.

Turun Laivastokilta ry tiedottaa toiminnastaan 
Rannikon Puolustaja-lehdessä ja Turun Sanomien

kiltapalstalla, joka julkaistaan maanantaisin.  
Killan toiminnasta voi lukea myös nettisivuiltamme 
www.turunlaivastokilta.net  Nettisivuilta löytyy myös 
liittymisohjeet jäseneksi liittymistä varten. Jäsenmak-
su on 20 euroa vuodessa. Jäsenmaksuun sisältyy nel-
jä kertaa vuodessa ilmestyvä meripuolustuksen am-
matti- ja jäsenlehti Rannikon Puolustaja.

Jäsenillä on mahdollisuus hankkia itselleen Tu-
run Laivastokilta ry:n sinivalkoinen kunniamerkkien 
tavoin kannettava kiltaristi ja jäsenpinssi.

Killan lippu on ollut mukana monissa tapahtumis-
sa, näin on saatu näkyvyyttä myös suurelle yleisölle.

Tervetuloa jäseneksi.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Jouni Aho 
040 701 2611 
jouni.aho@ 
turunlaivastokilta.net

Sihteeri 
Seppo Sundell 
044 259 3576 
sihteeri@ 
turunlaivastokilta.net

Jäsensihteeri/ 
varapuheenjohtaja 
Jarmo Holm 
0400 524 253 
jasensihteeri@ 
turunlaivastokilta.net

Iloiset kiltalaiset Haminassa Laivastokiltapäivillä kesällä 2012.
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Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Jorma Kuntsi 
jorma.kuntsi@gmail.com 
040 5777723

Varapuheenjohtaja 
Veikko Laasanen 
laasanen@netikka.fi 
044 3203250

Vaasan Meripuolustustaidon 
kehittämisyhdistys ry

Y hdistyksellä on sopimus Pohjanmaan pe-
lastuslaitoksen kanssa öljyntorjunta alusten 
päivystämisestä. Osallistumme pelastuslai-

toksen kanssa merellisiin harjoituksiin. Esim. sukel-
lusharjoituksiin jossa toimimme tukialuksena.

Messuilla olemme olleet yhdessä pelastuslaitok-
sen sekä vartioston kanssa.

Yhdistys tukee myöskin tiiviisti MPK / Meripuo-
lustuspiiri / Vaasan Meriosaston toimintaa hankkimal-
la koulutusmateriaalia VaaMeOs käyttöön.
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Kymenlaakson Rannikonpuolustajain Kilta ry
1. Kotka
2. 110
3. Esa Terviö 

GSM 044 0837 846 
esa.tervio@luukku.com

4. Suomen kansalainen, sukupuoleen  
katsomatta, myös perheenjäsenet.  
Killan johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Kymen Laivastokilta ry
1. Hamina
2. 60
3. Timo Seppälä 

timo.seppala@kymp.net
4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta  

kiinnostuneet

Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry
1. Kokkola
2. 14
3. Risto Pouttu 

GSM 050 553 8128,  
risto.pouttu@kotinet.com

4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta  
kiinnostuneet

Helsingin Laivastokilta ry
1. Helsinki
2. n. 308
3. Lars Eklund 

GSM 0440 955 558 
larseklund@kolumbus.fi

4. Maanpuolustustahtoiset, 
merivoimissa palvelleet laivastohenkiset ihmiset 
arvoon tai sukupuoleen katsomatta. Killan hallitus 
hyväksyy jäseneksi

Helsingin Miinanraivaajakilta ry
1. Helsinki
2. 106
3. Erik Erwes 

GSM 0400 503 099 
erwes@erwes.com

4. Merelliset miinanraivaajat  
ja muut asiasta kiinnostuneet

Helsingin Reservimeriupseerit ry
1. Helsinki
2. 135
3. Sami Linnermo 

GSM 050 512 3364 
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

4. Merisotakoulun laivastolinjan  
käyneet tai muut merihenkiset reserviupseerit.

Laivaston Sukeltajakilta ry
1. Helsinki
2. 210
3. Tapani Korhonen 

gsm 040 5583194 
tapanikorhonen@kolumbus.fi

4. Suoritettu puolustusvoimien sotilassukeltajakurssi.

Merenkurkun Kilta ry
1. Vaasa
2. 35
3. Thor Guss, Merenkurkun Kilta ry,  

PL 136, 65101 Vaasa 
thorguss@hotmail.com

4. Suomen kansalaiset sukupuoleen  
ja sotilasarvoon katsomatta

Sininen Reservi ry:n jäsenjärjestöt
Yhdistyksen tiedot:
1. Kotipaikka
2. Jäsenmäärä
3. Yhteystiedot
4. Jäsenyysehdot

antti rautiainen
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Merireserviläiset ry, Sjöreservister rf
1. Helsinki, toiminta-alue  

Rannikko-Suomi
2. Noin 119 + 2 yhteisöjäsentä
3. Ville Mäenpää,  

gsm 040 825 1664 
ville.maenpaa@gmail.com

4. Täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta 
hyväksyy. Varusmiespalvelus tai sen suorittaminen 
merivoimissa ei ole vaatimuksena. 
Osastoja voidaan perustaa muille paikkakunnille 
ja yhteisöjäseniä voidaan ottaa. Lisätietoja omilta 
nettisivuilta: 
www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset

Naantalin Reservinaliupseerit ry
1. Naantali
2. 79
3. Juha Ovaska yhd.siht. 

gsm 040 715 3168 
juha.ovaska@naantali.fi

4. Tiedustelut liittymisestä  
yhdistyksen sihteeriltä.

Naantalin Reserviupseerit ry
1. Naantali
2. 91 
3. Tomi Hoppela 

gsm 044 5886588 
Mikko Saarni 
gsm 040 5535986 
www.naru.fi

4. Reservin upseerin koulutuksen  
saanut henkilö voi liittyä jäseneksi  
soittamalla yhdistyksen sihteerille tai jättämällä 
jäsenhakemuksen verkon kautta RUL:in 
jäsentietolomakkeella. Jäsenhakemuksen 
”Lisätietoja”-kohtaan maininta Naantalin 
Reserviupseerit ry:stä. Yhdistykseen liittyminen ei 
edellytä Naantalissa asumista.

Pelikaanikilta ry
1. Helsinki
2. 24
3. Alex Björklund, puheenjohtaja 

gsm 0500 592650 
info@pelikaanikilta.fi 
www.pelikaanikilta.fi

Pohjanlahden Laivastokilta ry
1. Vaasa
2. 136
3. Teuvo Roden 

gsm 0500 665 413 
teuvo.roden@netikka.fi

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

Nylands Brigads Gille rf
1. Ekenäs/Tammisaari
2. 1 600
3. Lars-Erik Fagerström 

gsm 0400 312 299 
medlemssekr@ 
nylandsbrigadsgille.fi 
www.nylandsbrigadsgille.fi

4. Nylands Brigads Gille rf.s uppgift är att på olika 
sätt främja och stöda Nylands Brigad och dess 
beväringar. Likaledes ingår främjandet av det frivilliga 
försvarsarbetet och försvarsandan samt vårdandet av 
de finlandssvenska försvarstraditionerna. 
Yhdistyksen tehtävä on tukea ja auttaa Uudenmaan 
Prikaatia ja siellä palvelevia varusmiehiä. 
Myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ja puolustushengen edesauttaminen sekä 
suomenruotsalaisten puolustusperinteiden vaaliminen 
kuuluvat tehtäviin.

Pohjanlahden Merivartiokilta ry 
Bottniska Vikens Sjöbevaknings Gille rf
1. Vaasa
2. 97
3. Hannu Wallius 

Vaasanpuistikko 6 C 17 
65100 VAASA 
p/f 06 3122888 
0400 132888, 0400 302888 auto 
hannu.wallius@pp.inet.fi

4. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
jokainen Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva 
tai kuulunut tai RVL:ssä varusmiespalveluksensa 
suorittanut tai rajajoukkoihin sijoitetturesrviläinen sekä 
henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja jonka 
killan hallitus jäseneksi hyväksyy. 
Kiltaan voi päästä kannattajajäseneksi myös henkilö 
tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka killan 
hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannattajajäsenellä ei 
ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Rannikkojääkärikilta ry
1. Helsinki
2. 259 
3. Antti Rautiainen 

gsm 050 556 1825 
antti@rautiainen.fi 
www.mpkl.fi /  
Rannikkojääkärikilta ry 
Facebook / Rannikkojääkärikilta

4. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa tai sitä 
edeltävissä joukko-osastoissa palvellut tai palveleva 
Suomen kansalainen, jonka hallitus jäseneksi 
hyväksyy. Myös SA-Rannikkojääkärijoukkoihin 
sijoitettuja reserviläisiä on hyväksytty killan jäseniksi. 
Varje finsk medborgare som tjänstgör eller har 
tjänstgjort i Vasa Kustjägarbataljon eller i någon av 
bataljonens föregångartruppförband kan bli medlem i 
Kustjägargillet, om gillets styrelse godkänner honom/
henne som medlem. Sådana reservister, som är 
placerade i krigtidens kustjägartrupp, kan också bli 
medlemmar i gillet.

Rannikkosotilas kotiyhdistys ry
1. Helsinki.
2. 315
3. Puheenjohtaja 

Anne Kärki 
gsm: 050-302 6435 
anne.m.karki@luukku.com 
www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi

4. Sotilaskotityöstä kiinnostunut Suomen kansalainen, 
jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.



Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
1. Helsinki
2. 470
3. Hasse Rekola 

gsm 0400 426 951 
hasse.rekola@elisanet.fi 
www.rt-kilta.net 
tiedotus Timo Elolähde, gsm 040 830 4097 
timo.eloähde@hsl.fi

4. jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomen kansalaiset, 
mutta suurin osa jäsenistä on rannikkotykistössä 
palvelleita.

Tampereen Reserviupseerit ry:n 
meriosasto
1. Tampere
2. 39
3. Tampereen Reserviupseerit ry 

tamrutampereenreserviupseerit.fi 
toimisto p. 03-212 7957

4. TAMRUn jäsen, joka on osoittanut kiinnostusta ja 
harrastusta merenkulkuun ja hyväksyy meriosaston 
tarkoituksen ja toimintaohjeen ja jonka osaston 
johtoryhmä jäseneksi hyväksyy

Turun Laivastokilta ry
1. Turku
2. yli 200
3. Jouni Aho 

gsm 040 701 2611 
jouni.aho@turunlaivastokilta.net 
www.turunlaivastokilta.net

4. Merellisestä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
kiinnostuneet miehet ja naiset ovat tervetulleita.

RT-kerho Johtorengas ry
1. Helsinki
2. 129
3. Toni Aalto 

toni.aalto@iki.fi 
GSM 040 3113348

4. Jäseneksi ovat tervetulleita  
kaikkirannikkojoukoissa varusmiehenä tai 
reserviläisenä palvelleet (reservin) upseerit.

Saaristomeren Merivartioston Kilta ry
1. Turku
2. n. 300
3. Ismo Suomi 

pj.smmvk@gmail.com 
gsm 040 8499374 
http://www.smmvk.fi/

4. Suomen kansalainen

Suomenlahden Merivartiokilta ry
1. Helsinki
2. 57
3. Timo Mäkiö 

gsm 050 532 5154 
timo.makio@kolumbus.fi 
www.mpkl.fi/suomenlahdenmerivartiokilta

4. Avoin kaikille Suomen kansalaisille

Tampereen Reserviläiset ry:n 
meriosasto
1. Tampere
2. n. 260
3. Sampo Viheriälehto  

gsm 050 4089118 
sampo.viherialehto@gmail.com

4. Varusmiespalveluksen suorittanut, reserviin kuuluva 
tai sen ikärajan ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen 
johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistykseen voi 
päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta 
sellaiseksi hyväksyy.

Turun Reservimeriupseerit ry
1. Turku
2. 120
3. Paul-Erik Lindström 

gsm 0400 740 016 
paul-erik.lindstrom@ 
turunreservimeriupseerit.fi

4. Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisestä 
ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet 
reserviupseerit Turun seudulta. Jäseneksi haluavan on 
siis oltava reserviupseeri – sen sijaan asepalveluksen 
suorittamispaikalla ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on 
merihenkisyys.

Vaasan Merireserviläiset ry
1. Vaasa
2. n. 30
3. Seppo Kiljo  

gsm 040 511 5319
4. 18 vuotta täyttänyt Suomen  

kansalainen, jonka johtokunta  
hyväksyy.

Selkämeren Rannikkokilta ry
1. Rauma
2. 68
3. Tauno Setälä 

gsm 040 510 5547 
tauno.setala@kolumbus.fi

Turun Rannikkotykistökilta ry
1. Turku
2. n. 300
3. Heikki Arasto 

gsm 041 4720 602 
heikki@arasto.fi

4. Jäseneksi voi liittyä jokainen  
rannikonpuolustuksesta kiinnostunut ikään, 
sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta.

Vaasan Meripuolustustaidon 
Kehittämisyhdistys ry
1. Vaasa
2. 30
3. Puheenjohtaja Jorma Kuntsi 

jorma.kuntsi@gmail.com 
040 5777723 
Varapuheenjohtaja Veikko Laasanen 
laasanen@netikka.fi, 044 3203250

4. Henkilö joka hyväksyy yhdistyksen  
tarkoituksen ja säännöt ja jolla on vähintään kotimaan 
liikenteen laivurin pätevyys. Jäsenet hyväksyy 
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
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ja juhlatilaisuuksia, jäsenretkiä sekä harjoittaa julkai-
sutoimintaa. 

Keväisin järjestettävässä vuosikokouksessa jä-
senistön on mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänen-

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry

Yhteystiedot:

Sihteeri 
Jarmo Valtimo 
040 564 7695 
jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi

antti rautiainen

R annikkoupseeriyhdistys RUY ry on perus-
tettu 5.12.1933. Yhdistyksen nimi oli alun 
perin Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 

(RtUY), mutta vuonna 2009 yhdistys vaihtoi nimensä 
nykyiseksi, koska perinteinen rannikkotykistöupsee-
rikoulutus on loppunut. Yhdistys toimii kaikkien ran-
nikolla toimivien upseereiden yhdityksenä.  Toimin-
tavuoden 2013 aikana järjestetään 26.-28.5.2013 
jäsenretki  Berliiniin.  Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään kuluvana vuonna Haminassa 17.4.2013. RUY 
jatkaa yhteistoimintaa  jo vakiintuneilla tavoilla Me-
riupseeriyhdistyksen, RT-kerho Johtorenkaan, Ran-
nikkotykistön Opistoupseerit ry:n, Rannikkotykistö-
säätiön ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kanssa.

Toiminnan perusajatuksena on ollut perustami-
sesta lähtien ylläpitää ja kehittää rannikolla toimivi-
en upseereiden ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta. 
Yhdistyksen sääntömääräisenä tarkoituksena on mm. 
yhdistää jäsenensä lujaksi ja itsenäiseksi upseerikun-
naksi kehittämällä ja kasvattamalla sen keskuudessa 
isänmaallisuutta, uskollisuutta sekä muita sotilashy-
veitä. Yhdistys edistää jäsentensä yleis- ja ammatti-
sivistystä, meripuolustuksen kehittämistä sekä vaalii 
rannikkotykistön ja -joukkojen perinteitä. Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistys toteuttaa tarkoitustaan jär-
jestämällä jäsenilleen kokouksia, luentoja, esitelmä- 
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sä kuuluviin yhdistyksen tärkeitä päätöksiä tehtäes-
sä. Yhdistyksen hallitus valitaan vuosikokouksessa, 
johon kuuluu vähintään esiupseerin arvoinen puheen-
johtaja ja yleensä on valittu 12 jäsentä. Hallituksessa 
on  edustus kustakin rannikkojoukkokoulutusta anta-
vasta joukko-osastosta tai joukkoyksiköstä, Merivoi-
mien Esikunnasta, Rannikkotykistökerho Johtoren-
kaasta sekä evp-upseereista. Puheenjohtaja valitaan 
vuodeksi ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Hallitusten jäsenten valinnassa on 
pyritty alueelliseen kattavuuteen siten, että jäseniksi 
valitaan Turun alueelta, Tammisaaresta, Upinniemes-
tä, Santahaminasta ja Kotkasta tai Haminasta sekä 
siten, että myös Pääesikunnassa ja Merisotakoulussa 
palvelevat jäsenet olisivat edustettuina hallituksessa. 
Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2012 on toimi-
nut kommodori Sakari  Martimo ja hänet valittaneen 
jatkamaan myös vuodelle 2013. Yhdistyksen sihtee-
rinä jatkaa komentaja evp Jarmo Valtimo. 

Julkaisutoiminnasta on esimerkkinä mm. tämä 
kädessäsi oleva Meripuolustuksen Kenttä 2013 -leh-
ti, jonka Sinisen Reservin säätiö julkaisee Rannikon 
Puolustaja -lehden tukemana. Vuodesta 1957 sään-
nöllisesti julkaistu ja nykyisin neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä Rannikon Puolustaja on rannikko- ja meri-
puolustuksen merkittävin ja pitkäaikaisin ammatti- ja 
jäsenlehti, jonka tilaajina ovat lähes kaikki meripuo-
lustusta lähellä olevat järjestöt ja viranomaiset. Leh-
den levikki on n. 4300 kappaletta ja se on palkittu lu-
kuisia kertoja eri yhteyksissä. Lehden päätoimittajana 
toimii kommodori Sakari Martimo. Rannikon Puolus-
taja -lehden Internet-sivut löytyvät osoitteesta www. 
rannikonpuolustaja.fi, joka takaa entistäkin  ajantasai-

semman tiedotusväylän niin lehdelle kuin useille yh-
distyksille. Samalta sivustolta löytyy myöskin ”lehtiar-
kiston” alta  kaikki koskaan julkaistut Rannikon Puo-
lustaja -lehden numerot. Vuoden 2011 alun jälkeen 
ilmestyneet ovat digilehtinä ja kaikki vanhemmat pdf-
muodossa. RP-lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jä-
sen. Vuosikymmenten saatossa yhdistys on julkaissut 
myös lukuisia aselajin vuosikirjoja, juhlavuosikirjoja, 
rannikkotykkimieskirjoja ja historiikkeja, joista viimei-
simpänä kaikkien itsenäisten rannikkotykistöjoukko-
osastojen historiikit, joita on vielä saatavilla. Hankin-
taohjeet löytyvät RP-lehden internet-sivuilta.

Jäsenretkillä on vuosien saatossa tutustuttu lu-
kuisiin meripuolustuksen kohteisiin mm. Venäjällä, Vi-
rossa ja Ruotsissa ja Norjassa. Kotimaassa retket ovat 
suuntautuneet lähinnä merkittäviin ja mielenkiintoisiin 
sotahistoriallisiin kohteisiin. Retket ovat koonneet usei-
ta kadettikursseja yhteen siten, että nuorimmat osal-
listujat ovat olleet vielä koulun penkillä olevia kadet-
teja ja kokeneimmat jo vuosia sitten eläkkeelle siirty-
neitä rt-upseereita.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä puolustusvoimis-
sa vakinaisessa palveluksessa oleva upseeri tai eri-
koisupseeri sekä näiden lisäksi evp-upseeri tai reser-
viupseeri. Edellä mainittujen on voitava katsoa kuu-
luvan rannikkojoukkoihin. Jäsenyyden hyväksyy yh-
distyksen hallitus. Kaikki rannikkotykistö- eli nykyi-
sin rannikkojoukkolinjoilla palvelevat kadetit kutsu-
taan yhdistyksen jäseniksi kadettien miekkajuhlas-
sa, joka on järjestetty vuodesta 1963 lähtien RT 1:n 
eli Suomenlinnan Upseerikerholla. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli 31.12.2012 309 henkilöä, joista neljä on 
kunniajäsentä.
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Yhteystietoja:

Puheenjohtaja 
Kommodori Markus Aarnio 
Brontie 2 as.10 
02400 Kirkkonummi 
markus.aarnio@mil.fi

Sihteeri 
Kapteeniluutnantti 
Elena Ojala 
Merisotakoulu 
PL 5 
00191 Helsinki 
sihteeri@ 
meriupseeriyhdistys.fi

Meriupseeriyhdistys ry

M eriupseeriyhdistys ry on yksi Suomen 
vanhimmista aatteellisista upseeriyhdis-
tyksistä. Yhdistys perustettiin syksyllä 

vuonna 1923.
Itsenäisen Suomen laivasto syntyi kesällä 1918. 

Laivastolle, kuten puolustusvoimille yleensäkin, an-
toi itsenäisyyden alkutaipaleella leimansa suuri kir-
javuus. Erityisesti päällystö oli rakenteeltaan ja kou-
lutukseltaan epäyhtenäistä. Osa oli saanut koulutuk-
sensa keisarillisessa Venäjän laivastossa, osa oli lai-
vastoon siirtyneitä merikapteeneita ja vähitellen oli 
myös itsenäisessä Suomessa koulutuksensa saanei-
ta. Eroavaisuuksia korosti lisäksi kielellinen kirjavuus, 
sillä suomen ja ruotsin kielen lisäksi venäjän kielikin 
oli epävirallisessa käytössä.

Yhteishengen ja ammatillisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttaminen oli vaikeata kanssakäymisen jäädessä 
palveluksen ulkopuolella varsin vähäiseksi. Suuri ylei-
sö haluttiin myös saada kiinnostumaan perustettavana 
olevasta laivastosta. Tällaisessa tilanteessa ajatus me-
riupseerien oman yhdistyksen perustamisesta oli mitä 
luonnollisin. Toiveen kypsyminen toteutumisen asteel-
le kesti kuitenkin noin viisi vuotta. Varsinainen perus-
tamiskokous pidettiin 24.10.1923 Helsingissä.

Meriupseeriyhdistys toimii edelleen suomalaisten 
meriupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdys-
siteenä ja se toimii aktiivisesti valtakunnan meripuo-
lustuksen ja muun merellisen turvallisuuden edistämi-
seksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. järjestämäl-
lä vuosittain 5-7 kuukausikokousta, jotka toteutetaan 
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Sääntöjen mukaan Meriupseeriyhdistyksen var-
sinaiseksi jäseneksi voi päästä yhdistyksen hallituk-
sen hyväksymänä:
a) vakinaisessa palveluksessa oleva meriupseeri 

tai meripuolustustehtävissä palveleva päällys-
töön kuuluva viran- tai toimenhaltija ja

b) reserviin kuuluva meriupseeri

Jäseniä on tällä hetkellä yli 600, joista aktiivipal-
veluksessa olevia hieman yli puolet. 

Jäsenistössä on meriupseereja aliluutnantista 
amiraaliin. 

Meriupseeriyhdistys julkaisee vuosittain Suomi 
Merellä –vuosikirjaa, jossa yhdistyksen kulloistakin 
vuositeemaa käsitellään monipuolisesti eri asiantun-
tijoiden kirjoittamien artikkelien välityksellä. Tämän li-
säksi yhdistyksellä on jäsentuotteita sekä useita me-
risotilaallisia julkaisuja. Näistä voi tiedustella tarkem-
min yhdistyksen sihteeriltä.

erilaisina vierailuina tai esitelmätilaisuuksina jokaiselle 
vuodelle päätetyn teeman mukaisesti.  Vuoden 2013 
teemana on ”Meriupseeriyhdistys 90 vuotta”. 

Yhdistys pyrkii kehittämään puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen vakinaisessa palveluksessa ole-
vien jäsentensä ammattitaitoa sekä koko jäsenistön 
yleissivistystä tekemällä jäsenmatkoja ulkomaille syk-
syisin. Vuonna 2007 matka suuntautui Murmanskiin 
Venäjälle, 2008 kohteena oli Ruotsi, 2009 matka teh-
tiin Kieliin Saksaan, 2010 matka oli kiertoajelu Laa-
tokan/Karjalan kannaksen alueelle ja 2011 matkalla 
Puolassa tutustuttiin Puolan merivoimiin, Euroopan 
rajaturvallisuusvirastoon ja sotahistoriallisiin kohtei-
siin. Vuonna 2012 matka tehtiin Baltiaan ”Jääkärien 
jäljille”. Yhdistys järjestää jäsenilleen myös muuta vir-
kistystoimintaa mm. ampumakilpailuja ja retkiä me-
rellisiin kohteisiin. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden 
merenkulullisten ja meripuolustuksen alan järjestöjen 
ja yhdistysten kanssa.

Harvoin saa kuvaan 
vangittua aikaa: 
Latviassa sijaitsevalle 
suomalaisten jääkärien 
hautamuistomerkille 
istutettiin sen 
pystytyksen yhteydessä 
neljä suomalaista kuusta, 
joista kaksi oli jäljellä. 
Etualalla oleva kuusi 
oli istutuksen aikaan 
saman korkuinen kuin 
muistopaasi.

Matkalla pysähdyttiin myös 
Tallinnan uudessa upeassa 
merimuseossa.

tom hanén

MY:n syysmatkalle ”jää-
kärien jäljille” osallistui 
taas monipuolsesti jäse-
niä kadeteista vanhimpiin 
kunniajäseniin. Ev Sampo 
Ahto toimi oppaanamme.
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V uonna 1986 perustettu, virassa olevista 
ja jo reserviin siirtyneistä ammattisotilaista 
muodostuva Rannikkotykistön Opistoupsee-

rit ry elää nykyään historiansa aktiivisinta aikaa. Tä-
mä saattaa kuulostaa äkkiseltään oudolta - lakkau-
tettiinhan rannikkotykistö itsenäisenä aselajina vuon-
na 1998, jonka jälkeen kiinteän rannikkopuolustuk-
sen elementtejä on järjestelmällisesti vähennetty Suo-
men rannikoilla ja saaristossa.

Perinteisten rannikkotykkimiesten palveluspaik-
kojen laittaessa kerta kerran jälkeen lapun luukulle, 
voidaan puhua suuresta rakennemuutoksesta puolus-
tusvoimissa. Kun siis samaan aikaan rakennemuutok-
sen kolhaisemien opistoupseerien oma yhdistys me-
nestyy ja kerää aktiivisia jäseniä yhteisiin tilaisuuksiin-
sa, voisi jopa luulla, että kyseessä on katkerien soti-
laiden yhteenliittymä.

Voin vakuuttaa, että näin ei asia ole. Koviltakin 
tuntuneet muutokset on otettu yhdistyksemme piiris-
sä maltillisesti ja tulevaisuuteen uskoen. Työmme tar-
koitus puolustusvoimissa ei ole kadonnut, painotuk-

set vain ovat muuttuneet. Jäsenistämme suurin osa 
on siirtynyt linnakkeilta muihin tehtäviin, yleensä vi-
rallisen vaativuusluokituksen kannalta entistä vaati-
vampiin. Viimeistenkin osalta linnakepalvelus päät-
tyy tänä vuonna Kirkonmaan linnakkeen lakkautta-
misen myötä.

Uskoisin silti rannikkotykistökoulutetun opis-
toupseerin virkauran kestävän hyvin vertailun merel-
lä palvelevan opistoupseeriveljen kanssa. Toki palve-
luspaikkakunnan vaihtuminen kouraisee sotilastakin 
ja hänen perhettään, mutta ajan kanssa uuteen ti-
lanteeseen tottuu.

Rannikkotykkimieshenkeä

Muuttuvassa maailmassa yksi asia on säilynyt vahvana: 
rannikkotykkimieshenki. Tämän hengen vaaliminen on-
kin Rannikkotykistön Opistoupseerien keskeisimpiä teh-
täviä. Toteutamme rannikkotykistön kunniakkaiden pe-
rinteiden vaalimista yhteisissä tilaisuuksissamme, Ran-
nikon Puolustaja -lehden kautta sekä toimimalla aktiivi-
sesti meripuolustuksen kentän yhtenä osana.

Iloista rannikko-
tykkimieshenkeä

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja 
Tatu Vartiainen 
SLMEPA / HENKOS 
Puh 0299320320

Sihteeri 
Juha Savijoki 
SLMEPA / HENKOS 
Puh 0299321211

Yhdistys on kokoontu-
nut kokoustensa mer-
keissä kaikissa merivoi-
mien joukko-osastois-
sa. Tässä ryhmäkuva 
muutaman vuoden takaa 
Merisotakoulun portailta
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Yhteisistä tilaisuuksistamme haluan mainita yh-
distyksen kokoukset, joiden pitopaikka on vaihdellut 
perinteisistä linnakekohteista ja esikunnista Itämeren 
aaltojen ja yritysvierailujen kautta Sörnäisten vankilan 
kaltereiden taakse. Vuosien saatossa olemme käyneet 
mm. Finnairin koulutuskeskuksessa, eduskuntatalos-
sa sekä Yleisradiossa.

Viime vuosina toimintaamme on laajennettu si-
dosryhmiemme suuntaan kesäretkiemme merkeissä. 
Mielenkiintoisiin - siviileille jopa ainutlaatuisiin - koh-
teisiin tehdyt vierailut ovat vuosi vuodelta koonneet 
yhä suuremman joukon yhteen viettämään kesäistä 
päivää. Tutuiksi ovat tulleet niin Bengtskärin majak-
ka kuin Haapasaari itäisellä Suomenlahdella. Unoh-
taa ei sovi myöskään Gyltön linnaketta luolakasar-
meineen tai Niinisalossa sijaitsevaa YK-koulutuskes-
kukselta vapautunutta Camp Presidenttiä. Surullisia-
kin hetkiä on koettu, kuten kesällä 2012 Kirkonmaan 
linnakkeella, jossa käynnissä oli parhaillaan satamilli-
sen tornikanuunapatterin purkutyöt. 

Välillä on ollut hyvä suunnata sotilaskohteiden ul-
kopuolellekin, kuten vuonna 2010 Ahvenenmaan ret-
ken muodossa. Siviilikohde on vuorossa myös tänä 
vuonna, kun elokuussa suuntaamme Kisakeskukseen 
liikunnallisen yhdessäolon merkeissä.

Yhdistyksemme jo reserviin siirtyneet herrat 

muodostavat aktiivisen evp-jäsenten joukon, joka 
saa ”uusia” jäseniä vuosittain. Evp-jäseneksi kutsu-
taan perinteisin menoin omassa tilaisuudessa, joka 
järjestettäneen tänä vuonna kesäretken yhteydessä. 
”Vanhojen” herrojen pumpun kokoontuessa, saman 
pöydän ääressä on usein vuosikymmeniä aselajimme 
elävää historiaa. Kun nämä herrat rupeavat muistele-
maan, aika kuluu kuin siivillä.

Yhdistyksen jäsenet

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n jäseneksi voivat 
liittyä kaikki opisto- tai toimiupseerikoulutuksen saa-
neet sotilaat, jotka ovat joko saamansa koulutuksen 
tai muun palvelushistoriansa kautta kytköksissä ran-
nikkotykistö- tai rannikkojoukkoihin. Jäsenmaksum-
me on vuonna 2013 vain 19 euroa, erillistä liittymis-
maksua ei ole. Lisätietoja liittymishalukkaille antavat 
puheenjohtaja ja sihteeri, joiden yhteystiedot löydät 
tämän esittelyaineiston yhteydestä.

Yhdistyksenä seisomme ylpeinä aselajimme hie-
nosta menneisyydestä - muutosten tuulien keskellä-
kin - kaikkia merivoimien piirissä toimivia kunnioittaen 
ja arvostaen. Toivotamme kaikille meripuolustukseen 
osallistuville menestystä ja myötäisiä tuulia.

Tatu Vartiainen
puheenjohtaja
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R annikkotykistön Perinneyhdistys ry. perus-
tettiin keväällä 1979 rannik ko tykistön kaik-
kien kenraalin ollessa läsnä. Yhdistyksen, 

jonka koti paikka on Helsinki mutta toimialue koko 
Suomen valtakunnan alue, ensimmäiseksi kes keiseksi 
tehtäväksi päätettiin aselajin tuki sää tiön perustami-
sen edellyttämän ta lou dellisen peruspääoman hank-
kiminen.

Säätiön peruspääoma saatiin puolessa vuo-
dessa kootuksi ja Rannikkotykistösäätiö – Kust-
artilleristiftelsen merkittiin rekisteriin 17.10.1979. Se 
on siitä alkaen ollut sään töjensä mu kaisesti keskei-
nen tukiyhteisö rannikkopuolustuksen piirissä toimi-
ville yh teisöille ja yk si tyisille.

Ensitehtävänsä suoritettuaan Rannikkotykistön 
Perinne yh distys ry vietti hiljaiseloa. Yhdistys tiedosti 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry – Kustartilleriets Traditionsförening rf

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja  
Ove Enqvist 
Hevoshaantie 9 D 6 
01200 Vantaa 
040 5524136 
enqvist@oktanet.fi

Sihteeri  
Jorma Hakala 
Kiviparintie 6 C 28 
00920  Helsinki 
0400 413719 
jorma.hakala@kolumbus.fi

www.rannikkotykisto.fi

kuitenkin ”sosiaalisen tilauksen” ja päätti vuosikoko-
uksessaan 2001 jatkaa kes keytettynä ollutta toimin-
taansa ottaen perinnetyö päätoimiseksi tehtä väkseen.

Toiminta

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on in-
nostaa vaalimaan rannikko tykistö ase lajin ja rannikko-
joukkojen sekä -yhteisöjen perinteitä ja siihen liittyen 
tukea niiden piirissä tapahtuvaa tutkimus-, keruu-, tie-
dotus- ja kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on 
yleisen maanpuolustushengen ja erityisesti rannikko-
puolustuksellisen ajattelun ylläpito sekä kehittäminen 
osana meripuolustusta.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan erilaisin rannik-
kotykistön perinteisiin liittyvin hankkein, jos mahdol-
lista muiden yhdistysten ja yliopistojen kanssa. Vuon-

Yhdistyksen historiaa

ove enqvist

ove enqvist

ove enqvist Perinteitä tämäkin rannikkosotilaskodin muki.

Rannikkotykistön entiset kasarmit ovat osa perinteitä.

Yhdistyksen ajatus linnake-elämää käsittelevästä kirjasta toteutui vuonna 2012.
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Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry – Kustartilleriets Traditionsförening rf

na 2012 saatiin mm. jul kaistua aselajin perinteitä ja 
elämää käsittelevä kirja sekä aloitettiin viimeisen lin-
nakkeella palvelevan varusmiesikäluokan palvelus-
ajan taltiointi. Tarkoitus on myös teettää linnake-elä-
mää käsittelevä tieteellinen tutkimus yhdessä Turun 
Yliopiston kanssa kun siihen löytyy sopiva tekijä. Tä-
hän on käytössä pieni apuraha. Kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä puheenjohtajaan.

Aika rientää – muistot talteen

Saamme melkein päivittäin lukea, miten puolustus-
voimia ajetaan alas pala palalta. Vuoden 2013 syk-
syllä varusmieskoulutus loppuu viimeiseltä miehitetyl-
tä linnakkeelta, Kirkon maal  ta. Muutaman linnakkeen 
historiikki on julkaistu, mutta usean linnakkeen histo-
ria on sen sijaan taltioimatta.

Rannikkotykistön Perinneyhdistys vetoaakin kai-
kille rannikkolinnakkeilla palvelleille – kirjoittakaa ylös 
muistonne ja lähettäkää ne yhdistykselle taltioitavik-
si. Muistojen käsitte lytapa on vapaa ja kaikki aiheet 
ja teema käyvät. Myös vanhoja valokuvia lainataan 
skannaamista varten. 

Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä ei liene 
koskaan ollut suurempaa sosiaalista tilausta tai väke-
viä haas  teita kuin juuri näinä aikoina! Kaikille kiinnostu-
neille löytyy mielekkäitä tehtäviä rannikkotykistön perin-
teiden vaalimisessa. Uudet ja entiset jä senet, muistakaa 
maksaa vuotuisen tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 euroa 
yhdistyksen tilille 157230-379024. Muistakaa myös 
aina kirjoittaa nimi- ja yhteystietonne, säh köpostiosoite 
ml., esim. pank kisiirtolomakkeen viesti-osaan, jolloin 
teidät osataan kutsua vuosikokoukseen.

Rannikkotykistön perintei-
tä pohtiva seminaari.

ove enqvist
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